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إدرشيم  -انمقذمت

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

عىدة نهفهزس

انمقذمت
من ىو إدرشيم
ولد ألفريد إدرشيـ فى فيينا بالنمسا فى  7مارس سنة  5281وتوفى فى فرنسا  51مارس  . 5221ولد مف

أبوييف ييودييف ولكنيـ كانوا يتكمموف اإلنجميزية فى منزليـ ،فتكمـ ألفريد اإلنجميزية بطبلقة منذ صغره .درس
ألفريد فى المدرسة الثانوية األلمانية ،ودرس التممود والتوراة فى المدارس الييودية .درس فى جامعة فيينا ثـ ىاجر
إلى المجر وقاـ ىناؾ بتدريس المغات .تعرؼ ىناؾ عمى "جوف دنكاف وىو قسيس معمدانى وقساوسة آخريف

كانوا مرافقيف لعماؿ إسكتمندييف يشيدوف جس ار عمى نير الدانوب .فأقنعو دنكاف بالمسيحية فتحوؿ إدرشيـ إلى
المسيحية وتبع ىذا القسيس إلى إسكتمندا عند رجوعو ليدرس البلىوت فى إدنبرة بإسكتمندا ثـ فى جامعة برليف.

وصار إدرشيـ مف العمماء الدارسيف لمكتاب المقدس وقاـ بالتدريس فى الجامعات .تزوج سنة  5281وصار راعيا
بالكنيسة المعمدانية فى إسكتمندا .ذىب ليبشر الييود فى رومانيا لمدة سنة .ثـ عاد لبريطانيا وتنقؿ بيف عدة
ورِسـ بيا خادما وقسيسا .ثـ
كنائس نظ ار لمرضو المستمر .تحوؿ لمكنيسة األسقفية سنة  5271ليصير تابعا ليا ُ
ذىب إلى فرنسا أيضا بسبب مرضو حيث توفى ىناؾ.

ىذا الكتاب الذى بين أيدينا

إدرشيـ لو أعماؿ كثيرة وكاف ىذا الكتاب  The Life and times of Jesus the Messiahىو أشير

أعمالو .ويرى الكاتب أنو لكى تفيـ حياة المسيح وأعمالو بعمؽ يجب أف تكوف لؾ بعض المعرفة بالمجتمع

الييودى فى أياـ المسيح .فالمسيح ولد وسط الييود وعاش بينيـ وكاف يكمـ ييودا فكاف يجب أف يكوف مفيوما
ليـ ،ولكف ليس مطابقا لتعاليـ معاصريو .وفى نفس الوقت يكوف ىذا الكبلـ موجيا ومفيوما لمعالـ كمو مف غير

الييود .وىذا الكتاب تعميؽ عمى األناجيؿ األربعة مسمطا الضوء عمى طريقة تفكير ،ووجيات النظر الدينية
لمييود المعاصريف لممسيح فى ضوء أقواؿ التممود وتعاليـ الربييف المعاصريف لممسيح.
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إدرشيم  -انمقذمت

ويقول الكاتب عن كتابو ىذا
لـ أقصد أف أكتب كتابا عف حياة المسيح ،فحتى اإلنجيمييف لـ يقصدوا ىذا بؿ ىـ قدموا المسيح إبف اهلل األزلى،

اإللو المتأنس ،الذى حقؽ كؿ وعود اهلل لشعبو فى العيد القديـ .وأنو مسيا إسرائيؿ المنتظر ومخمص اإلنساف.

وقدـ اإلنجيمييف المسيح لمييود واألمـ ليعرفوه عمى أنو مرسؿ مف اهلل ليعمف اآلب ويصير ىو نفسو الطريؽ إليو

وىو الحؽ وىو الحياة.

أقسام الكتاب

الكتاب مكون من مجمدين -:

المجمد األول يشمل

الكتاب األول -:ويشمؿ  2فصوؿ

الكتاب الثانى -:ويشمؿ  58فصبل

الكتاب الثالث  -:ويشمؿ  03فصبل
المجمد الثانى يشمل

بقية الكتاب الثالث  -:ويشمؿ الفصوؿ مف الحادى والثبلثوف حتى السابع والثبلثوف

الكتاب الرابع  -:ويشمؿ  88فصبل

الكتاب الخامس  -:ويشمؿ  57فصبل
المالحق وعددىا  99ممحق

ممحوظة  -:ما ىو مكتوب بالـ  ITALICSوموجود بين قوسين [ _ _ ]
ليس من الكتاب األصمى إنما إضافة.

مالحظة :ما أترجمو ليس كل ما ىو مكتوب فى الكتاب بل كل ما يخص الفكر الييودى.
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الكتاب األول

عىدة نهفهزس

اإلعداد لإلنجيل
الفصل األول

العالم الييودى أيام المسيح ـــــ شتات الييود فى الشرق
أرسؿ اهلل شعب ييوذا إلى بابؿ سنة  112ؽ.ـ .لتأديبيـ عمى وثنيتيـ .وأعادىـ اهلل عمى يد كورش ممؾ فارس

سنة  101ؽ.ـ .ولكف كؿ مف عادوا كانوا ال يتعدوف عشرات األالؼ ،أما الباقوف فقد إستقروا فى بابؿ .وبعد

السبى البابمى ظير شتات الييود فى كؿ مكاف ،فصار ييود أورشميـ ىـ األقمية ،أما الغالبية فكانت فى الشتات.
ولـ يعد وجودىـ فى الشتات يعنى النفى مف أرضيـ كعقوبة إليية ،بؿ كانوا بإختيارىـ يعيشوف وسط أمـ العالـ.
وقاؿ يوسيفوس أنو ال توجد أمة فى العالـ ال يوجد فييا شتات مف الييود .ولكنيـ لـ يجدوا وسط األمـ وطف

حقيقى ليـ حيث يمارسوف فيو طقوسيـ وعاداتيـ بحرية ،وليذا كثرت شكوى ىؤالء الذيف فى الشتات .وظمت

قموب ىؤالء الشتات معمقة بأورشميـ وىيكؿ اهلل العمى فييا ،وتسرى دماء أورشميـ فييـ.

ومركزية العبادة فى أورشميـ ىى التى حافظت عمى حفظ الديانة الييودية ،وأيضا عزؿ الييود عف العالـ ووثنية
األمـ ،وىـ فى أرض الييودية بؿ وىـ فى الشتات .فمقد إستمر الييود فى تقاليدىـ فى اإلنعزاؿ عف األمـ الذيف

يعيشوف وسطيـ .وظؿ إلو أورشميـ فى الييكؿ ىو إلييـ ،فبينما يستطيع أف يأخذ الوثنى إليو معو حيثما يذىب،
كاف قمب الييودى متجيا إلى إلو إسرائيؿ فى ىيكؿ أورشميـ حيث يذىب لتقديـ ذبائح مقبولة فى الييكؿ ،فبل تقبؿ

ذبيحة سوى فى الييكؿ لغفراف الخطايا .وليذا كاف دانياؿ يتوجو ألورشميـ ليصمى بينما ىو فى ممؾ داريوس
يرأس م ارزبتو (دا .)53 : 1وكانوا يعتبروف إلو إسرائيؿ ىو ممكييـ أينما ذىبوا .وظمت قموبيـ معمقة بالقدس

وقدس األقداس والمنارة والمائدة وطقوس العبادة والصموات والبخور .وتداخؿ عند الييود تاريخيـ مع ديانتيـ،

فيمكف القوؿ أنيـ بدوف ديانتيـ فبل تاريخ ليـ وبدوف تاريخيـ فبل ديانة ليـ.

وبالرغـ مف المآسى التى الحقتيـ خبلؿ تاريخيـ كاف ليـ اآلماؿ فى نياية ليذا اإلنكسار .وكثي ار ما حدث ليـ
تحقيقا آلماليـ ىذه ،كما حدث مع أنطيوخس إبيفانيوس الذى ظف أنو أنيى عمى الديانة الييودية .ولكف بعد

سنيف جاء اإلنتصار المكابى عميو .وظؿ الييود عبر التاريخ ينتظروف ظيور فجر جديد بعد ليؿ طويؿ
إلنتكاسيـ.

الشتات
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إنقسـ شتات الييود إلى قسميف كبيريف-:

 )5من فى الشرق :ويوجدوف فى عبر الفرات وفارس وعيبلـ وبيف النيريف وسوريا .وىؤالء أسموىـ العبرانييف
ألنيـ يتكمموف العبرانية.

 )8من فى الغرب :ىـ مف فى اليوناف وكريت ويسمونيـ المتيمينيف أو شتات اليونانييف [اليوناف بالمغة اليونانية
تسمى ىبلس .ويقاؿ عمى المواطنيف األصمييف فى اليوناف الييممينييف ،ويقاؿ عمى شتات الييود الذيف يعيشوف

فى اليوناف المتيمينيف].

وكاف الفريسييف فى أورشميـ يحترموف ييود الشرؽ ،ويحتقروف ييود الغرب اليونانييف ،ليس فقط بسبب لغتيـ

اليونانية ،ولكف أيضا ألنيـ إختمطوا مع العادات اليونانية ولـ يعيشوا فى عزلة تامة عف اليونانييف كما عمؿ ييود

الشرؽ .ولـ يرتبطوا إرتباطا وثيقا مع األورشميمييف كييود الشرؽ( .راجع أع )5 : 1فيؤالء اليونانييف الذيف إشتكوا
كانوا مف المتيمينيف .بؿ فى إحتراـ األورشميمييف لييود الشرؽ كانوا يعتبروف أف ما بيف النيريف ىو جزء مف

إسرلئيؿ حيث كاف داود قد أخضعيا وجعميا جزءا مف مممكتو .وكاف لمييود مدنا فيما بيف النيريف وأنشأوا بيا

مجامع جمبوا حجارتيا مف أنقاض الييكؿ بعد السبى ،وكانت تحت حماية مسمحيف مف الييود .وىذا يشير

لضخامة الشتات الييودى فى الشرؽ ومدى تأثيرىـ .وكاف ىذا العدد الضخـ راجعا لقمة العائديف مع زربابؿ

وعزرا .وكاف مف بقى فى بابؿ ىـ األكثر ثراء واألكثر تأثي ار فى المجتمع .ويقوؿ يوسيفوس وتبعو فيمو أف ييود

ما بيف النيريف كاف عددىـ بالمبلييف .ولقد عامميـ الفرس معاممة جيدة لما كاف ليـ مف تأثير فى المجتمع ،إذ

كانوا قوة سياسية .وىكذا عامميـ اليونانييف بعد سقوط الفرس .ولكنيـ أيضا عانوا مف إضطيادات كثيرة مف األمـ

سكنوا فى وسطيـ.

وكاف السنيدريـ بود عميؽ يعمنوف لشتات الشرؽ بداية كؿ شير بعبلمات نارية يشعمونيا مف قمة جبؿ إلى جبؿ

آخر لحفظ األعياد والتقاويـ واألعياد ،وبعد ذلؾ صار ذلؾ بالرسائؿ .وكاف ييود أورشميـ يعامموف شتات الشرؽ
كما يعامموف أىؿ أورشميـ بؿ وفى بعض األحياف يحترمونيـ أكثر .وكاف ىؤالء الشتات يسددوف عشورىـ

وبكورىـ ألورشميـ .واعتبر األورشميميوف أف تراب الشرؽ وسوريا طاى ار كأرض فمسطيف .بينما إعتبروا أف تراب

الغرب اليونانى نجسا .وأعمف السنيدريـ أف تراب سوريا طاىر .واعتبروا أف شتات البابمييف أنيـ يفوقوف ييود
أورشميـ فى نقاء الدـ الييودى.

وبعد العودة مف السبى البابمى نجد أف الحروؼ قد تغيرت وصارت لغة الييود فى فمسطيف وفى وسط شتات

الشرؽ ىى المغة األرامية وليست العبرية ،بينما صارت العبرية لغة الدارسيف والمجامع .وكاف ىناؾ مترجميف
يترجموف لمشعب مف العبرية إلى األرامية ما يقولو الربيوف .ومف ىنا نشأت فكرة الترجوـ (التوراة مكتوبة

باألرامية) ولكف الترجوـ ظير بعد المسيح إذ كانوا يمنعوف الترجمة خوفا مف تشويو كممة اهلل .ولكف ييود
فمسطيف مدينوف لشتات البابمييف فيـ الذيف وضعوا أساس الكتب الرئيسية لمييود كالمشناة وغيرىا لشرح طقوس

تشريعات موسى ،والمدراش وىو تعميقات عمى الكتاب المقدس .ومف ىنا نرى أف ييود شتات البابمييف كاف ليـ

مدارس ودراسات قوية لمكتاب المقدس .بؿ زادت سمطة مدارس الشتات البابمى لبلىوت عف مدارس أورشميـ.
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ومع غيرة أىؿ أورشميـ مف شيرة وتفوؽ شتات بابؿ إال أنيـ يعترفوف أف عز ار الكاتب وىو مف بابؿ أنو ىو الذى

أنقذ الناموس مف النسياف .ثـ قاـ ىميؿ مرة ثانية وىو مف بابؿ بنفس الدور .ومرة ثالثة قاـ الرابى شيجا بنفس
الدور.

ولقد إمتد شتات الشرؽ إلى أرمينيا والقوقاز وسواحؿ البحر األسود وميديا والخميج العربى (الفارسى) وببلد العرب
والى الشواطئ المقابمة لمعرب مثؿ إثيوبيا ووصموا إلى اليند .وكانوا عمى عبلقة قوية مع الرئاسة الدينية فى

أورشميـ .وعمموا بالتجارة ما بيف الشرؽ والغرب.

ووسط شتات الشرؽ ىؤالء ذىب بولس الرسوؿ ليقيـ وسطيـ  0سنوات فى خموة فى العربية (غؿ.)57 : 5
وذىب إلييـ القديس بطرس (أع )57 : 58ومف ىناؾ كتب رسالتو (5بط.)50 : 1

أما عف شتات العشرة أسباط الذيف تشتتوا بيد ممؾ أشور سنة  788ؽ.ـ .فبل يوجد تحديد ألماكنيـ ،بؿ ىـ

ضائعيف ال يستدؿ عمى مكاف ليـ (قاؿ بعضيـ أنيـ األفغاف) .وربما يكوف بعضا منيـ قد عاد بعد أف سمح
كورش بعودة كؿ واحد إلى وطنو األصمى سنة  101ؽ.ـ .غير أف الربييف يقولوف أف المسيا (موسى الثانى)

سيعيدىـ عند عودة إسرائيؿ الجديدة .لذلؾ يقوؿ الربيوف أنو لو تزوج أممى مف ييودية فيـ يحترموف ىذا الزواج

فربما كاف األممى مف األسباط العشرة الضائعة.
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الفصل الثانى

شتات الييود فى الغرب ـــــــــــــ المتيمينين
ببلد اليوناف فى المغة اليونانية = ىبلس  .Hellasواليونانييف األصمييف = ىيممينييف  Hellenesوأطمؽ عمى

شتات الييود الذيف فى الغرب (اليوناف والببلد التى تتكمـ اليونانية كمصر) المتيمينيف  .Hellenistsوىؤالء

المتيمينيف مختمفيف عف ييود الشرؽ المتزمتيف .فبينما عاش ييود الشرؽ فى ظممات الماضى إمتدت يد ييود

الغرب نحو فجر يوـ جديد قد إقترب .فمقد تكيؼ ييود الغرب مع الفكر اليونانى والمغة اليونانية والفمسفة اليونانية
مع إنعزاليـ كمجتمع ييودى .وكاف مف المستحيؿ أف يعيشوا وسط اليونانييف دوف أف يتماشوا معيـ .وأيضا مع

إحتقار اليونانييف لمييود وكراىيتيـ ليـ إال أنيـ تأثروا بيـ وتحوؿ كثيروف منيـ لمييودية .وكاف ىذا مما ساعد

عمى تقبؿ الفكر الجديد الذى سيأتى مف أورشميـ أى المسيحية.

ومما ساعد عمى إنفتاح الييود عمى الفكر اليونانى عمميـ فى التجارة واألعماؿ الحرفية مما جعميـ يختمطوف
باألفكار اليونانية وال يتمركزوا فى مكاف واحد محتفظيف بشكميـ التقميدى .بؿ عاشوا فى المجتمعات اليونانية

كعممانييف ،ولكنيـ عاشوا يقدسوف الشريعة والناموس كما يقدسوف أرض الميعاد .وبينما تتممذ ييود الشرؽ عمى
الربييف ،لـ تكف حياة ييود الغرب كميا حوؿ دراسة الناموس والتبحر فيو .وانفتح ييود الغرب عمى الفكر اليونانى
ولكف مع إحتقار لمفكر والعبادة الوثنية .وأحاط ييود الغرب كؿ ذكرياتيـ عف العبادة والطقوس الييودية بيالة مف

التقديس مع إستياء مف الوثنية التى تحيط بيـ ورفض ليا .وبدافع مف الشفقة عمى ىؤالء الوثنييف وكتحذير ليـ
كتبوا كتبا أدبية إلنذار الوثنييف وىى كتابات تعتبر أدبية ولكنيا أبوكريفية.

عاش ييود الغرب وسط اليونانييف وىـ مقتنعيف بتاريخيـ وايمانيـ ويقارنوا صمواتيـ وشرائعيـ مع تفاىة ما يفعمو
الوثنيوف .وكانوا يزدادوف فخ ار حينما يجدوف أف بعض األمـ يطمبوف الدخوؿ لمييودية .وفى غربتيـ سادت بينيـ

المحبة األخوية ،وكانوا يعتبروف أف أى كارثة تحؿ بأحدىـ كأنيا أصابتيـ جميعا .كما ساد بينيـ إضافة الغرباء
خصوصا القادميف مف أورشميـ ،وىذه صارت ليست فقط كفضيمة بؿ ممارسة دينية (رو5 + 50 : 58تى: 1
 + 53عب0 + 8 : 50يو .) 1 : 5ينتظروف منيـ أخبا ار تعزييـ وتفرحيـ عف أورشميـ .فكانوا ينتظروف مف

يأتى إلى المجمع ويسألونو ليحدثيـ عف أورشميـ .وىذا يحدث مع كؿ مف يذىب إلى أورشميـ فى المواسـ المقدسة

مثؿ الفصح ،أو مف يذىب لرحمة عمؿ ،فيـ ينتظروف كؿ مف يعود عند عودتو لسؤالو عف أخبار أورشميـ وما

يحدث فييا .وىذا ما جعؿ أخبار المسيح تنتشر فى وسط المجتمعات الييودية فى الشتات بسرعة كبيرة.

وعاش ييود الغرب فى جداؿ وحوار مستمر مع اليونانييف ،وعمى قدر تأثر الييودى بالفكر اليونانى عمى قدر ما
يتيميف .وكانت لمثقافة اليونانية بسحرىا وجاذبيتيا تأثيرىا الكبير عمى فكر ييود الغرب ،بؿ إمتدت األفكار

اليونانية الفمسفية حتى إلى بعض الربييف مف ييود فمسطيف .بؿ ونظ ار لوجود عدد كبير مف اليونانييف والروماف
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ووجود معابدىـ فمقد تأثرت المغة الييودية بكممات يونانية والتينية وسط إمتعاض كبير مف أباء الييود .لكف
عموما حدث نوع مف اإلمتزاج بيف الفكر الييودى والفكر اليونانى.

النسخة السبعينية لمتوراة

كاف مموؾ مصر مف البطالمة مغرميف باألدب وأسسوا مكتبة اإلسكندرية التى شممت معظـ الكتب العالمية.

وأرسؿ أحدىـ وىو بطميموس إيروجيتس لرئيس الكينة العازر فى أورشميـ ليرسؿ لو شيوخا مف الخبراء فى المغة

العبرية والمغة اليونانية .فأرسؿ لو  78شيخا 1 ،مف كؿ سبط ليترجموا لو التوراة مف المغة العبرية إلى المغة

اليونانية ليضميا لمكتبة اإلسكندرية .ورحب بيـ بطميموس بحفاوة بالغة وأتموا العمؿ فى  78يوما لذلؾ سميت
الترجمة اليونانية لمتوراة بالترجمة السبعينية .واعتمد السنيدريـ السكندرى فى مدينة اإلسكندرية ىذه النسخة

السبعينية .وصارت الترجمة السبعينية ىى األكثر تداوال بؿ وصارت النسخة الشعبية لرخص ثمنيا بالنسبة

لمنسخة العبرية .وكانت ىذه النسخة السبعينية ىى المتداولة أياـ المسيح وسط ييود الغرب وييود الجميؿ بؿ إلى
حد ما فى أورشميـ والييودية .وما أعطى لمترجمة السبعينية شرعيتيا أف اإلنجيمييف إقتبسوا منيا .وصارت ىى

النسخة المستعممة فى الحوار بيف ييود الغرب واألمـ .وكانوا فى المجامع يقرأوف النصيف العبرى واليونانى بينما

ىـ ال يفيموف العبرية.

وبدأ الخبلؼ بيف الربييف والدارسيف عمى بعض األلفاظ .وتفاقمت المشاكؿ بعد أف بدأ اليونانييف الوثنييف بعد أف

صارت التوراة مقروءة ليـ باليونانية فى حوار الربييف الييود .ومف ىنا إعتبروا فى أورشميـ أف النسخة السبعينية

مرفوضة وقاؿ بعض الربييف أنيا كارثة مثؿ كارثة العجؿ الذىبى .ولكنيا وسط ييود الغرب كانت مصدر فرح
واحتفاؿ.
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الفصل الثالث

تطور الفكر الالىوتى الييممينيستى
كانت الترجمة السبعينية ىى نقطة البدء لمييممينيستية .وما كاف محصو ار بيف قمة مف الييود صار متاحا لكؿ

العالـ .وبدأ الييود يكتبوف كتبا أدبية تمجيدا لماضييـ وىجوما عمى الوثنية ردا عمى ىجمات الوثنييف عمى

الييودية .وىى كتابات ليست كتابات مقدسة بؿ يوجد فى بعضيا ما ىو لمزىو بتاريخ الييود وما إشتمؿ عمى

خرافات ولذلؾ قيؿ عنيا كتابات أبوكريفية.

[الكاتب وضع األسفار القانونية الثانية أى األسفار المحذوفة مف ضمف ىذه الكتب األبوكريفية ،وىو فى ىذا
قطعا يتماشى مع الفكر البروتستانتى فى عدـ اإلعتراؼ بشرعية األسفار المحذوفة .ولكف الكنائس التقميدية
األرثوذكسية والكاثوليكية تعترؼ بيا كأسفار مقدسة .ويكفينا كدليؿ عمى شرعيتيا إقتباس اإلنجيمييف منيا]

المدرسة المجازية فى الفمسفة اليونانية

حاوؿ أفبلطوف وغيره وضع تصور مجازى لكتابات ىوميروس .وكاف ىذا نموذجا لممدرسة المجازية فى الفمسفة

اليونانية .ولقد تأثر الييود الييممينيستييف بيذه المدرسة واستفادوا منيا .وبدأوا يدرسوف نصوص التوراة بنفس
الطريقة .فمثبل بدأوا يفيموف بيذه الطريقة لماذا ىناؾ حيوانات طاىرة وىناؾ حيوانات نجسة محرمة .وبدأوا

يفيموف سفر النشيد بنفس الطريقة .ونسمع أف أريستوبولوس وىو ييودى غربى مف اإلسكندرية أنو بدأ يفسر

عبارات الكتاب المقدس بيذه الطريقة وكأمثمة عمى ذلؾ  -:اهلل يقف = ىذا يشير لمنظاـ المستقر فى العالـ.

خمق العالم فى ستة أيام = توالى الزماف وفقا لقانوف .راحة اهلل يوم السبت = حفظ اهلل لما خمقو.

فنرى ىنا إمتزاج لمفمسفة والفكر الييودى مع اليونانى .ونجد فى التاريخ الييودى الغربى مف كتب وعمؽ عمى
التوراة بفكر فمسفى يونانى .وفى مقابؿ ىذا تشدد الربيوف تجاه ىذا التفسير المجازى وأصروا عمى أف التوراة ىى

لمتطبيؽ الحرفى وليس عمينا سوى طاعتيا كما ىى.

ومف أشير مف كتب وتعمـ منو الكثيروف فيمو السكندرى.
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الفصل الرابع
فيمو السكندرى

ولد باإلسكندرية سنة  83ؽ.ـ .وىو مف نسؿ ىاروف ومف أغنياء اإلسكندرية ومف العائبلت ذات النفوذ والتأثير.
وكاف سفي ار لمييود فى المفاوضات مع كاليجوال القيصر الرومانى حوؿ اإلضطيادات ضد الييود .وكاف مفك ار

وكاتبا بار از وىو الذى أكمؿ الييممينستية الييودية .وىو الذى جمع كبل الفمسفتيف اليونانية والييودية .وقد إقتبس

الكثير مف عبارات أفبلطوف وبموتارخ فى كتاباتو .وقد تعمـ مف كتابات فبلسفة اليوناف الكثير .وقد وجد فيمو فى

أفبلطوف فيمسوفا عظيما جدا .ولكنو إعتبر أف إسرائيؿ الحقيقى أعظـ الكؿ .أما موسى فى عظمتو فبل مثيؿ لو،

وال يوجد مف يدخؿ حتى فى مقارنة مع موسى فى عظمتو .فكؿ أقواؿ موسى ىى الحكمة والحؽ المطمؽ.

الحكمة كميا فى كممات موسى سواء المعنى المباشر أو المعانى المخفية .فمثبل يقارف بيف آيتيف "اهلل ليس

إنسانا" (عد )51 : 80و "حممؾ الرب إليؾ كما يحمؿ اإلنساف إبنو" (تث )05 : 5فقاؿ أف األولى تعمف الحؽ
المطمؽ والثانية ىى إعبلف ليتكيؼ الحؽ مع اإلنساف الضعيؼ.

ونجد أف ىذه ىى مدرسة فيمو فى التفسير المزدوج بيف ما ىو حرفى وما ىو مجازى لكممة اهلل .وكاف يرى أف
ىناؾ الكثير مف قصص الكتاب المقدس (التوراة) تبدو غامضة إذا فسرناىا حرفيا ،ولكف التفسير المجازى

يعطييا الفيـ الصحيح .ولكف فيمو تمادى فى أرائو فى التفسير المجازى بطريقة عجيبة ،حتى أنو َغيَّر فى ترتيب
كممات اآلية بؿ وفى حروؼ بعض الكممات ليستخرج معنى مجازى جديد .بؿ وجدنا أف بعض الربييف فعموا نفس
الشئ.

واعتمد فيمو فى تفسير الكتاب عمى الفكر العقبلنى المنطقى والمجازى وليس الحرفى .وقاؿ فيمو أف الترجمة

السبعينية بيا وحى كباقى الكتاب .وقد وضع تصو ار لكؿ رمز وكؿ لوف وقاؿ أف لكؿ رقـ وكؿ لوف ليما داللة
كما فى خيمة اإلجتماع مثبل .وىكذا األسماء والحيوانات والنباتات المذكورة .وقد إىتـ بإيجاد المعانى المخفية فى

الكممات الخاصة بالجسد وصار يفيميا عمى أنيا موجية لمروح.
األفكار الالىوتية عند فيمو
 )9الالىوت

نجد عند فيمو األفكار المتضاربة لكبل المدرستيف األفبلطونية والرواقية .فبحسب المدرسة األفبلطونية نجد أف

ىناؾ تميي از حادا وفصبل واضحا بيف اهلل والعالـ .والرواقيوف يتبنوف فكرة وحدة الوجود .ويقوؿ فيمو اهلل موجود
ليس فى المكاف والزماف .وال يوجد هلل طبيعة أو سمات إنسانية ،وال عواطؼ لو ،واهلل ال إسـ لو .وىو غير مدرؾ

بالنسبة لئلنساف .وليشرح ىذا َغيَّر فى كممات اآلية (تؾ" )1 : 0آدـ أيف أنت" وجعميا "آدـ أنت فى مكاف ما
( )somewhereولكف اهلل ال مكاف محدود لو ( )had no somewhereفبل معنى إلختباء آدـ .وىو فسر
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كممتى اهلل والرب عمى أنيما يعبراف عف القوتيف أو القدرتيف أو السمطتيف األسمى فى اهلل (the two supreme

) potenciesورأى فى اآلية "فوقؼ الشعب مف بعيد ،واما موسى فاقترب الى الضباب حيث كاف اهلل" (خر83
 )85 :أنيا تعبر عف أف اهلل غير مدرؾ.

ولكف وجية النظر الييودية والعيد القديـ عف الخمؽ والعناية اإلليية ،فاهلل موجود فى العالـ وىو الحؽ الوحيد

وكؿ الحؽ فيو .ىو خمؽ كؿ شئ وكؿ شئ حقيقى ىو فى اهلل .ىو الصبلح وكؿ صبلح ىو مصدره .اهلل خمؽ
الروح وخمقيا صالحة ،ىو منبع الروح ونورىا ومخمصيا فيو الذى خمص شعبو مف أالـ عبودية مصر.
ومع نظرية فيمو عف اهلل فبل تفسير لممعجزات أوتدخؿ اهلل فى األمور ،لذلؾ لجأ لمتفسير المجازى ليذه

المعجزات .لذلؾ نقوؿ أف إلو فيمو ليس ىو إلو إسرائيؿ شعب اهلل المختار.

 )2القوى الوسطى أو القدرات ( )Potenciesوباليونانية (ديناميس لوجى)
يوجد تشابو بيف أفكار فيمو وبيف أفكار الربييف المتصوفيف ووضح ىذا الفكر باألكثر مع جماعة الكاباال-:

الربييف المتصوفيف = ىؤالء يقولوف أف المعرفة والقوة تأتى عف طريؽ اإليماف والتبصر الروحى.

جماعة الكاباال ( = )qabbalaمف كممة ( )qibbelوىؤالء يروف أف المعرفة تأتى بالتأمؿ فى الماضى

والمصادر القديمة وليس فقط فى التسميـ المسمـ شفويا .وتجد أف أفكار ىؤالء الكاباال موجودة فى المشناة

والترجوـ .وىكذا أيضا قالت المدرسة األفبلطونية أنيا كانت ترجع لمتقاليد القديمة .وقد شبو الكاباال مف يدرس

مجرد حرؼ الناموس ىو كمف يقترب لمبلبس إنساف ،ومف يبحث عف المعنى األخبلقى المتضمف فى القصة

فيو كمف يقترب مف جسد اإلنساف .أما مف يبحث عف المعانى المختفية وراء النص اإلليى فيو كمف يقترب مف

روحو .ونجد أف فيمو لو نفس الفكر إذ كاف يرجع لممصادر القديمة ويشير ليا كما يفعؿ الكاباال .وبيذا يكوف

لكبل المدرستيف الشرقية والغربية نفس المصادر.

 )3الخالق والخميقة

تشابو فيمو والربييف فى تصورىـ عف اهلل فقالوا أنو المكاف ( )mokomوقاؿ الكاباال عف اهلل أنو الغير المحوى.

وال ُيعرؼ اهلل إال عف طريؽ تجمياتو أى ما يظيره وأما غير ذلؾ فيو غير مدرؾ .ولكف ال فيمو وال الصوفية
الييودية قدروا عمى أف يقيموا أو يجدوا أى إتصاؿ مباشر بيف اهلل والخميقة.

وجاء الكاباال وأدخموا فكرة اإلنبعاث أو الصدور وأخي ار إستقروا عمى فكرة المنبع الذى يخرج منو النور البلنيائى.

وبيذا وجدوا طريقة إلتصاؿ اهلل بالخميقة.

أما فيمو فيو كاف حيف يجد صعوبة كبيرة يمجأ لمتعبيرات الفمسفية اليونانية ويجد فييا مساعدة ومعونة .فيو

إستبدؿ فكرة اإلنبعاث عند الكاباال بمصطمحات يونانية .فأطمؽ فيمو كممة ( )Potenciesوباليونانية [ديناميس]

أو القدرات الفعالة كقوى متوسطة إذا تكمـ عف اهلل أو أعماؿ اهلل .وحيف يتكمـ عف الخميقة يستخدـ تعبير

[الموغوس] أو الكممات كقوى المتوسطة .وبيذا يقاؿ عف الػ  Potenciesو الػ لوغوس القوى المتوسطة .وكؿ
ىذه القدرات الفعالة ىى فى اهلل وصادرة مف اهلل .أما أفبلطوف فرأى ىذه األعماؿ ليست إنبعاثات بؿ ىى تكرار
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لنموذج أولى أصمى ،وأف العالـ كمو قد تكوف عمى نظاـ ىذا النموذج األولى .إذاً لـ يكف الييود وحدىـ ىـ مف
فصموا بيف اهلل الغير مقترب منو وبيف تجميات اهلل أى ما أظيره اهلل.

ويظير التوازى بيف فيمو والربييف فى فصميـ بيف نوعيف مف صفات اهلل وىما الرحمة والقضاء .فنجد أف الربييف

يميزوا بيف اهلل (إلوىيـ

 ) Godىو إلو القضاء .أما ييوه فيو إلو الرحمة والنعمة .ويضع فيمو بجانب الكممة

اإلليية (ثيئوس لوغوس) لفظ أغاتوثيس أى الطيبة والجودة والصبلح .وبجانب قوة الخمؽ ( creative

 )potencyأو باليونانية (بيتيكى ديناميس) يضع إكثوسيا عمى أف ىذه ىى القدرة الحاكمة .وفى ىذا تماشى فيمو
مع السبعينية فى ترجمتيا اهلل والرب ييوه ( )God & Lordوباليونانية (ثيئوس وكيريوس) .ورأى فيمو أف

المبلكيف المذيف ذىبا مع الرب لدمار سدوـ وعمورة أنيما يمثبلف القدرات اإلليية .وقاؿ أف ىناؾ قدرات رحيمة

يمثميا  1مدف الممجأ .وقاؿ أف ىذه القدرات اإلليية  Potenciesتصدر مف اهلل كما تخرج أشعة مف الضوء أو
ماء مف الينبوع أو النفس مف اإلنساف .ىما راسخيف ثابتيف فى اهلل ولكف أيضا مستقميف بدونو .وبينما ىما

حركات مف جية اهلل ولكف ىما كائنيف منفصميف .ىما العالـ المثالى فى إندفاعو لمخارج يقابؿ المادة فيوجد
عالمنا المادى ىذا .ىما مبلئكة اهلل ورسمو لئلنساف ،وىما الوسط الذى يظير نفسو مف خبللو.

الموغوس

الموغوس فى الفمسفة األفبلطونية ىو النموذج األولى أو األصمى لمخميقة .وفى الفمسفة الرواقية الموغوس ىو

سبب العالـ المنتشر الواسع حولنا .وفى التممود نسمع عف اإلسـ والشاكيناة كإعبلف عف وجود اهلل ،وأحيانا ُيقدـ
اهلل عمى أنو الروح القدس .بؿ وكررت كممة الموغوس ولكف بتعبير ييودى ىو  Memraبمعنى الطريقة التى

يظير بيا اهلل ذاتو أى عممو فى الخميقة .ووردت ىذه الكممة فى ترجوـ أونكيموس  571مرة وفى ترجوـ أورشميـ

 11مرة وفى ترجوـ يوناثاف  085مرة.

ويظير الفارؽ بيف كممتى اهلل و  .Memra of Jehovahكما فى "يكوف الرب ( )Memra of Jehovahلى

إلياً (( ")Godتؾ )85 : 82وراجع أيضا (عد .)85 : 80وىناؾ تمييز بيف كممتى مم ار والشاكيناه التى تشير

لوجود اهلل الدائـ .ولكف ما ىو أبعد مف ىذا فى البلىوت الييودى ،أنو إحتفظ لنا بأف ىناؾ تمايز داخؿ الطبيعة
اإلليية .ونفيـ نحف اآلف كمسيحييف أف الػ  Memraىو األقنوـ .ولكف لمييود لـ يكف ىذا واضحا .وكاف ىناؾ

فرؽ فى المفيوـ بيف فيمو والربييف فالػ  Memraعند الربييف فكرة الىوتية وعند فيمو فكرة فمسفية.
 )3مفيوم الموغوس عند فيمو

ىو ليس شخص ذا شخصية واضحة ثابتة ،وىو ليس بخاصية إليية .ولكنو ىو الظؿ حينما يسقط نور اهلل عمى

شئ ،ولو كاف ىو النور فيو إنعكاس لظيور نور اهلل .أو ىو تعبير عف روحانية اهلل فى مقابؿ أف العالـ مكاف

سكناه المادى .ويقوؿ فيمو أف الموغوس ىو صورة اهلل (إيكوف) والتى عمييا خمؽ اإلنساف ،وبالتعبير األفبلطونى
فيو النموذج األولى أو النموذج األصمى ،وىو األداة التى إستخدميا اهلل فى خمؽ كؿ شئ .وبالنسبة لمعالـ

فالموغوس ىو وجوده الحقيقى وىو النموذج األصمى الذى مف خبللو خمؽ كؿ شئ.
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واذا قمنا أف الموغوس يفصؿ بيف اهلل والعالـ فيو كوسيط يوحد أيضا بينيما .ىو يعمف لئلنساف ويترجـ لو إرادة

اهلل وفكره .فيو يعمؿ كوسيط .ىو الكاىف األعظـ الحقيقى وبنقائو ينقى العالـ مف الخطية ويشفع فيو وبشفاعتو

يجمب لنا رحمة اهلل .ولذلؾ قاؿ عنو أنو ليس فقط رئيس كينة بؿ ىو الباراقميط .وىو الشمس الذى بنوره ينير

اإلنساف .وىو الوسط أو الوسيمة الذى بو تعمف األلوىية لمروح ،وىو المف ،وىو الذى يدعـ الحياة الروحية ،وىو

يسكف الروح.

لذلؾ فالموغوس فى مفيومو الكامؿ ىو ممكيصادؽ كاىف اهلل العمى ممؾ البر الذى يجمب البر والسبلـ لمروح،

ولكنو ال يأتى لمنفس التى ماتت بالخطية .الموغوس عند فيمو ىو ظبلؿ وشئ غير حقيقى وليس لو شخصية.

وبالمقارنة مع فكر العيد الجديد الذى قاؿ أف الموغوس ىو إبف اهلل الذى صار جسدا وصار المسيح رئيس كينتنا

الحقيقى الذى يشفع فينا بدمو شفاعة كفارية .نجد أف أفكار فيمو قد تكوف قد إقتربت مف فكر العيد الجديد لكنيا

أفكار مشوشة ضبابية ،بؿ ىى أفكار متضاربة فى كثير مف األحياف .وقطعا إذا كاف الموغوس ببل شخصية فبل
يوجد عند فيمو فداء ودـ وكفارة وذبيحة كأساس لشفاعتو.

الفرق بين فيمو ومدرسة اإلسكندرية مع العيد الجديد

فيما يخص عموم الكون واإلنسان والبشريات

يظير الخبلؼ بيف مدرسة اإلسكندرية والعيد الجديد بأكثر وضوح فى أراء فيمو عف عموـ الكوف عموـ اإلنساف
والبشريات .فبالنسبة لعموـ الكوف سارت كتابات فيمو فى بعض األمور عمى التوازى مع األراء الصوفية فى

التممود ومع الكاباال .وتماشى فيمو مع األراء الرواقية التى مثمت اهلل عمى أنو العمة النشطة ليذا العالـ والمادة
أنيا العمة الخاممة (الجماد) .وتبنى فيمو أراء أفبلطوف أف المادة شئ موجود ولكنيا تقاوـ اهلل.

ونرى فى التممود أراء مسمية مثؿ أف اهلل أخذ حفنة تراب تحت عرش مجده ،وذرىا فوؽ المياه فتكونت األرض.

وقاؿ البعض أف المياه ىى العنصر األساسى ليذا العالـ ثـ تجمد الماء فى صورة ثمج ثـ تحوؿ ليصبح األرض،

وقاؿ آخريف أف اليواء والنار ىما العناصر الرئيسية ،وىؤالء حاولوا إثبات أف المادة ليا وجود سابؽ وىؤالء

إستندوا عمى قوؿ الكتاب "وعمؿ اهلل" (تؾ )7 : 5ولـ يقؿ خمؽ اهلل .وطور البعض ىذه األفكار وقاؿ أف اهلل
خمؽ أوال ثبلثة عناصر ىـ الماء واليواء والنار (والحظ أف كممتى روح وريح ىما كممة واحدة فى العبرية

واليونانية) ومف ىذه الثبلثة عناصر تطور كؿ شئ .وكاف كؿ ىذا مبنيا عمى أفكار أفبلطوف عف سبؽ الوجود

لممادة .وقاؿ التممود أف اهلل خمؽ اإلنساف وبداخمو ميميف أحدىما ميمو لمصبلح والبر واآلخر ميمو لمشر .ويبدأ

الميؿ لمشر مباشرة عقب الميبلد .ولكف فى سمطة ومقدرة اإلنساف أف يغمب الخطية ويحصؿ عمى البر الكامؿ.

أما فيمو فقد سار وراء األفكار األفبلطونية والرواقية واعتبر أف المادة فارغة مف أى خاصية أو صفة أو شكؿ.
المادة فى ذاتيا ىى ميتة ،وأيضا ىى شر .وقاؿ فيمو أف اهلل َك َّو َف كميندس ،واستخدـ المواد التى لديو بحسب
خطة موجودة مف قبؿ وىى النموذج األولى أو األصمى .وقاؿ فيمو أف الخمقة أو التكويف حدث ليس بسبب اهلل
نفسو ولكف بسبب الػ ( )Potenciesأى القدرات أو القوات وبالذات الموجوس الذى يربط الكؿ .أما عمؿ اهلل

المباشر فيو الروح ،وىذا لؤلبرار فقط وليس لؤلشرار.
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ورأى فيمو كرأى أفبلطوف فيو قسـ اإلنساف قسميف .أما الجزء غير المادى فى اإلنساف فيو جزئيف األوؿ ينتمى

لؤلرض وىو حسى شيوانى ،والثانى ينتمى لمسماء وىو عقبلنى تأممى تدبيرى .األوؿ الشيوانى مرتبط بالجسد ببل
ماضى سماوى وببل مستقبؿ .أما الثانى العقبلنى فيو نفخة اهلل فى اإلنساف حينما خمقو .ويقوؿ فيمو أنو قبؿ بدء

الحياة كانت الروح ببل جسد ( )virtueأى روح نقية فاضمة عمى صورة اهلل .وبعض ىذه األرواح نزلت إلى

األجساـ ففقدت نقاوتيا ،أو أف اإلتحاد بينيا وبيف اآلجساـ كاف عف طريؽ قوى أقؿ مف اهلل (قوى شريرة) ولكف

نفخة اهلل عند تكوينو لئلنساف كاف اإلنساف عاقؿ وذكى .أما الجسد فيو كرسى الخطية .وكاف فكر فيمو أف روح

الطفؿ عارية (كآدـ وحواء) مثؿ شمع واهلل فى حب يشكمو .ولكف ىذا يتوقؼ حينما تتغمب العواطؼ الحسية

الشيوانية عمى العقؿ .وىذا ىو نبع كؿ الخطايا .لذلؾ فاليدؼ ىو التخمص مف كؿ ما ىو شيوانى ورفع كؿ ما
ىو عقبلنى وروحى (وىذا ينتمى لمفكر الرواقى) .وقاؿ فيمو أف اإلنساف الشيوانى بائس ببل راحة ولو إستمر

ىكذا يصؿ إلى حالة مف فقداف اإلحساس الروحى تماما .وعمى اإلنساف فى ىذه الحالة أف يكرس نفسو لمدراسة
بأمانة فى ثبلث درجات أقميا الدراسات الطبيعية واألعمى منيا دائرة المعرفة أما األعمى واألسمى فيى الفمسفات

اإلليية.

وىذا يقودنا إلى السؤاؿ الرئيسى وىو الخطية األصمية .وىنا يتفؽ فيمو مع الربيييف الشرقييف ،وكبلىما مختمؼ

تماما مع فكر بولس الرسوؿ فى رسالة رومية .وما نجده فى فكر بولس الرسوؿ أنو "فى آدـ يموت الجميع وفى

المسيح سيحيا الجميع" (5كو )88 : 51لـ يتعممو ال مف غماالئيؿ وال مف الربييف الشرقييف وال مف الييودية

الييممينيستية .وال نجد لو أث ار ال ىنا وال ىناؾ .بؿ أف فساد اإلنساف ببل رجاء ووراثة الخطية والفساد بعد سقوط
آدـ غير موجودة تماما فى الفكر الييودى .ولكنيـ قالوا أف موت اإلنساف راجع لخطية أبوينا آدـ وحواء.

عالقة ىذا الفكر بالعيد الجديد وبالذات إنجيل يوحنا

قدمت لنا األناجيؿ الثبلثة المتناظرة (متى ومرقس ولوقا) المسيح إبف اهلل وابف اإلنساف ،خادـ الرب والمسيح

الممسوح كممؾ ورئيس كينة ونبى ،وأنو المخمص .كاف مرقس أوؿ مف كتب ثـ كتب متى لمييود .ولوقا إستقى

وتحرى عف كؿ معمومة باضافة لمبلزمتو لبولس الرسوؿ فترات طويمة .وىذه بالدرجة األولى مقدمة لمف لو خمفية
كتابية مف التوراة.

فكيؼ يقدـ يوحنا فى إنجيمو المسيح لييود الغرب ولميونانييف (الييممينييف والمتيمينيف) ليجذب ىؤالء وأولئؾ.

والحظ أف يوحنا كاف يعيش وسط ىؤالء فى أفسس .لذلؾ أرشد الروح القدس يوحنا وكذلؾ بولس الرسوؿ لمطريقة

التى يكمموف بيا ىؤالء .فتجد يوحنا يقدـ ليـ ما يتناسب مع فكرىـ ليقبموا المسيح ،فإستخدـ عبارات يفيمونيا مثؿ
النور الحقيقى الذى ينير لمعالـ ،وىو الموغوس وىو الحياة وىو مصدر ىذا العالـ .وقدـ اهلل عمى أنو ليس بعيدا

غير مدرؾ بالنسبة لئلنساف ولكنو اآلب األب .وبدال مف أف يقدـ فكرة ضبابية عف األلوىية المنعكسة عمى
الموغوس نجده يقدـ المسيح الكممة .ولكنو ليس الموغوس الذى فيو قوتيف إحداىما لمخير واألخرى لمشر بؿ

الموغوس الممموء نعمة وحقا .وأيضا يكسر القديس يوحنا الفكر الييممينيستى السكندرى ويقوؿ "الكممة صار جسدا"

وىو نفس قوؿ بولس الرسوؿ "اهلل ظير فى الجسد" .وقدـ يوحنا الخبلص عمى أنو والدة جديدة مف فوؽ ،مف
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الروح القدس وليس بكثرة المعرفة كما قاؿ فبلسفة الغنوسية ،وأيضا ليس باألعماؿ بحسب الفكر الييودى .وقدـ

رجاء لكؿ خاطئ باإليماف بالمسيح.

ختاما ليذا الفصؿ نقوؿ أف فيمو كاف آخر فبلسفة الييممينستية وبو تمت صياغة الييممينيستية .ولـ يكف لو خمفاء.

أما مف الناحية األخرى فييود الشرؽ وبالذات مدرسة ىميؿ واتجاىاتو فقد إبتعدت كثي ار عف مدرسة العيد الجديد
ومفاىيميا الروحية .وبيذا كانت عاجزة عف مفيوـ التجديد ،لذلؾ إقتربت مف نيايتيا وتبلشت .أما مف تبع

المدرسة الييممينيستية فكاف أسيؿ عميو أف يدخؿ لممسيحية كما حدث مع أبولس إذا-:
 )5إعترؼ بخطاياه.

 )8أف يجد مف يشرح لو الطريؽ بأكثر تدقيؽ مثؿ أبولس (أع.)81 ، 81 : 52
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الفصل الخامس

اإلسكندريــــــــــــــــــة ورومــا

المجتمع الييودى فى عاصمتى الحضارة الغربية
كانت اإلسكندرية عاصمة العالـ الييودى فى الغرب .وكانت إنطاكية ىى األقرب ألورشميـ .وكاف تعداد
الييود فى إنطاكية ضخما .ولكف ييود اإلسكندرية كانوا األكثر تأثي ار فك اًر وثروة .أما أثينا فكانت الماضى

واقتصرت فى ذلؾ الزماف عمى الفنوف والجماؿ .أما الروماف فكانوا سادة ذلؾ الزماف وغزوا كؿ العالـ .أما
اإلسكندرية فكانت كميناء شيير بتجارتو قد أصبحت ممتقى لكؿ المغات واألفكار والفمسفات .ولـ تكف

اإلسكندرية مف المدف القديمة مثؿ طيبة ومنؼ ،ولكنيا كانت جديدة أسسيا اإلسكندر األكبر ،وامتؤلت بكؿ

الجنسيات والمغات .ولذلؾ صارت عاصمة لمييودية الييممينية .وكانت اإلسكندرية فى ذلؾ الوقت أكثر شيرة
واتساعا مف روما نفسيا .وانقسمت اإلسكندرية إلى خمس أحياء كبيرة ،وامتؤلت بالقصور والحدائؽ ووصؿ
تعدادىا لممميوف نسمة مف الشرؽ والغرب ،وىؤالء إنجذبوا بالتجارة والثروة التى فييا ولمدراسة والمبلىى

والمسارح .واختمط فييا كؿ شئ شرقى وغربى مف أوروبا وآسيا وافريقيا .وأتى كؿ ىؤالء بكنوزىـ كمدينة

تجارية وساحؿ مشيور وكاف بيا خمس موانئ .وكاف ثمثى قمح مصر يذىب إلى روما كنوع مف الجزية عبر

أسطوؿ كبير .وفى مركب مف ىذا النوع أبحر بولس الرسوؿ مع األسرى إلى ميناء بطيولى .وكانت تجارة
اليند تمر عبر موانئ اإلسكندرية .وقيؿ أنو يمكنؾ أف تحصؿ عمى أى شئ فى اإلسكندرية ما عدا الػ ػ

( snowالثمج المتساقط مف السماء).

وكاف عدد الييود فى مصر يقارب المميوف نسمة أى حوالى ثمف سكاف مصر فى ذلؾ الوقت .وكاف إنتشار

الييود راجعا لعدة عوامؿ -:

 )5الشتات أياـ نبوخذ نصر ممؾ بابؿ.
 )8األغمبية منيـ ذىبوا نتيجة لمميزات التى أعطاىا اإلسكندر األكبر لمييود ،إذ كاف ليـ نفس مميزات
المقدونييف .ثـ تشجيع البطالمة ليـ ،ثـ تشجيع يوليوس قيصر.
 )0مف ىربوا مف إضطياد أنطيوخس إبيفانيوس.

وأخذ الييود حوالى ربع المدينة كمجتمع ييودى ليـ .وكانت تجارة القمح فى أيدى الييود .وامتؤلت المدينة مف
المجامع الييودية .وكاف ليـ مجمع ضخـ ليجذب أى ييودى غريب .وكاف مف ضخامتو يضاىى السنيدريـ فى

أورشميـ ويضـ  73شيخا مف الييود .وفى أثناء إضطياد أنطيوخس إبيفانيوس لمييود لجأ كثير مف الييود إلى
األسكندرية .وجاء معيـ إبف الكاىف األعظـ أونيا بأورشميـ وكاف أنطيوخس قد قتؿ أونيا .واستقبمو بطميموس

بترحاب شديد وأعطاه ىيكبل وثنيا غير مستعمؿ ليقيموا فيو ىيكبل ليـ .وكاف ىذا حوالى سنة  513ؽ.ـ .واستمر
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ىذا الييكؿ حتى تدمير أورشميـ .وظف الييود أف فى ىذا الييكؿ تنفيذا لنبوة "يكوف لمرب مذبح فى وسط أرض

مصر( "...إش .)51أما ييود أورشميـ فمـ يعترفوا بو ،وحتى ييود اإلسكندرية كانوا فى المواسـ المقدسة كالفصح
يذىبوف إلى ىيكؿ أورشميـ لتقديـ ذبائحيـ وتقدماتيـ .وأطمؽ األورشميميوف عمى ىذا الييكؿ ،بيت أونيا.

وامتد وجود الييود جنوبا إلى إثيوبيا وغربا إلى القيرواف .ومف القيرواف نشأ التمرد عمى الروماف عمى يد باركوكبا،
وىذا التمرد أخمده الروماف بدموية شديدة مرعبة .وكاف رئيس الكينة الييودى فى ىيكؿ اإلسكندرية لو إعتباره

الممحوظ كرئيس ورأس لممجتمع الييودى فى اإلسكندرية.

وكاف غنى ومراكز الييود فى اإلسكندرية سببا فى كبريائيـ وتأكيدىـ لذواتيـ مما أثار كراىية المصرييف ليـ .بؿ
أثارت بعض الكتاب ضدىـ فألفوا كتبا ساخرة تعيد قصص التوراة بطريقة ساخرة ،وقد نشأت ىذه القصص فى

اإلسكندرية وبدأىا مانتو .وجاء بعده أبيوف المعروؼ بإسـ المخادع والكاذب الذى وضع كؿ سخريتو ووقاحتو

عمى الييود ،وكاف ىدفو إثارة الناس ضد الييود .وادعى أبيوف ىذا أف الييود يصطادوا يونانى كؿ سنة ،الذى
شاء حظو العاثر أف يقع فى يد الييود ،ويجعموه يسمف ثـ يذبحونو ليقدمونو ذبيحة ثـ يحرقونو مردديف عبارات

الحمؼ والقسـ بإبادة كؿ اليونانييف .واعتبر الييود خونة واال لماذا ال يقدموف عبادة لؤلوثاف وأيضا خونة

لئلمبراطور ألنيـ ال يضعوف تماثيمو فى ىياكميـ .مقدميف لو اإلحتراـ والوالء فيو يحمييـ .وكؿ ىذا إلثارة احقاد

السكندرييف ضد الييود بسبب غناىـ .وىذا ما جعؿ فيمو يندب وضع الييود طالبا أف يعامموا معاممة البشر .ولقد

إنتشرت ىذه األفكار واإلشاعات عف الييود التى قيمت فى اإلسكندرية إلى روما .بؿ إنتشرت حتى وسط فبلسفة
روما خرافات عجيبة عف الييود وصدقوىا ،ومنيا أف الييود أياـ موسى كانوا برصا فطردىـ المصرييف وىاجروا

بقيادة المارؽ موسى ،وأنيـ يعبدوف رأس حمار .ونظر ليـ الروماف بنوع مف اإلزدراء والكراىية خصوصا مع

إنعزاليـ وشرائعيـ وطقوسيـ التى تخالؼ المجتمعات الى عاشوا فييا .ورأى الرومانى أف الييود بعد خضوعيـ

لمروماف لـ يعد مف حقيـ أف يمارسوا شعائرىـ .وصارت شعائر وعادات الييود كفاصؿ بينيـ وبيف المجتمعات

التى عاشوا فييا ،ووصؿ األمر إلعتبارىـ أعداء.

وبالنسبة لمروماف كانت الحياة السياسية والحياة المدنية متضافرتاف ومتداخمتاف بؿ كؿ منيما ُي َك ِّوف جزء مف
اآلخر .ولذلؾ إعتبر شيشروف الفيمسوؼ أف لكؿ أمة إلييا .وطالما أف الييود تحت حكـ الروماف فعمييـ أف
يظيروا نوعا مف التساىؿ مع الديانة الرومانية وال يياجموا آلية روما .وىذا الوضع طبعا إزداد سوءاً بعد خراب
أورشميـ .وفيـ شيشروف ىذا عمى أنو إنتصار آلليتيـ عمى ىذا اإللو الغير المرئى وأف جنس الييود إختفى

إلحتقارىـ آلية الروماف .وكانت سخرية الروماف مف الييود الذعة مف الختاف الذى رأوه أنو كشريعة ال معنى
ليا .وىكذا راحة السبت .وكاف يحموا لمروماف أف يسيروا وسط الجيتو الييودى ليسخروا مف الييود ومف صمواتيـ

وتسابيحيـ يوـ السبت.

ومع كؿ ىذا تجمع الييود وانغمقوا عمى أنفسيـ وصاروا أكثر تسامحا مع بعضيـ البعض ،وازدادوا كراىية
لآلخريف ،ورفضوا أف يشاركوا اآلخريف األكؿ والمعيشة وعمَّموا مف ينضـ إلييـ كراىية اآللية الوثنية .وكانوا
يطبقوف كؿ قوانيف الناموس ببل أى مرونة مما زاد فى كراىية الروماف ليـ حتى أف المؤرخيف الروماف حيف
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ذكروا أف طيباريوس نفاىـ إلى سردينيا أغفموا ذكر ىبلكيـ مف الجو الصعب .ومف الصعب تحديد ميعاد أوؿ
ييودى وصؿ إلى روما العاصمة .عمى أف التاريخ يذكر أف بومبى أتى بييود أسرى وتـ بيعيـ كعبيد .وكاف

العبيد الييود فى روما مثار مشاكؿ وببل فائدة لسادتيـ وتمسكوا بعادات أبائيـ ،ولـ يتكيفوا مع العادات الوثنية

ألىؿ بيت سادتيـ .لذلؾ وجد السادة الروماف أنو لمف الحكمة أف يطمقوا العبيد الييود أح ار ار أو فى مقابؿ فدية
وكوف ىؤالء العبيد المحرريف مجتمعا ييوديا ،وأنشأوا مجمع خاص بيـ ىو مجمع الميبرتينييف
بسيطةَّ .

(المحرريف) (أع .)1 : 1وبدأوا فى تكويف ثروات وبدأوا يتزايدوف فكاف عددىـ حوالى  83333أياـ أغسطس

قيصر ووصؿ العدد إلى  13333فى أياـ طيباريوس قيصر .وكاف منيـ تجار ورجاؿ ماؿ ومنيـ ممثميف .وفى
وسط مدينة كروما مميئة باإلغراءات حاوؿ بعض الييود أف يخرجوا مف المجتمع الييودى ويتمثموا بالروماف ،بؿ

حاولوا فى يأس إزالة عبلمتيـ المميزة فى أجسادىـ كرجاؿ.

وبينما كاف الشعب معادى لمييود كاف القياصرة عمى صداقة معيـ .ولكف أغسطس قيصر حصرىـ فى جيتو
خاص بيـ فى روما يعانى مف الفقر .وكانت قبورىـ تدؿ عمى فقرىـ وببل أى عبلمات سوى رسومات لممنارة

الذىبية .ومع ىذا إنتشروا فى روما وصارت ليـ مجامع فى كؿ مكاف وأعطوا ليا أسماء أغمبيا أسماء رومانية
والقميؿ منيا أسماء ييودية .فكاف ىناؾ أسماء لممجامع مثؿ أغسطس وأغريباس ،ىذا عف المجامع الكبيرة التى

تـ إكتشافيا ،ولكف كاف ىناؾ الكثير الذى لـ يكتشؼ ليا أى أثر .وما وجد مف أثار عمى قبورىـ كاف يعبر عف

فقداف األمؿ فى أى أبدية مثمما ُو ِجد نقش عمى أحد المقابر "أنا لـ أكف وىكذا أصبحت" وكذلؾ "أنا كنت واآلف
أنا غير موجود" .وىذا اليأس ساعد عمى إنتشار المسيحية بينيـ إذ تتكمـ عف أبدية مفرحة.
وفى الحقيقة لـ يكف ىناؾ ما يمنع مف إنتشار الييودية فى الدولة الرومانية وفى روما ما عدا الفترة التى نفاىـ

فييا طيباريوس قيصر إلى سردينيا ،إذ أرسؿ  8333منيـ ليحاربوا قطاع الطرؽ فى سردينيا .بؿ ىـ كاف ليـ
إمتيازات إستثنائية ،وكاف ليـ كامؿ الحقوؽ الدينية .وكاف مسموحا ليـ أف يرسموا الجزية إلى ىيكؿ أورشميـ.

وكانت القوانيف تعتبر أف الوالى المحمى الذى ينقؿ ىذه األمواؿ لمكاف آخر غير ىيكؿ أورشميـ أنو يدنس

المقدسات [كاف لمييود والة محمييف منيـ فى بعض المدف الرومانية] .وألنيـ ال يسمح ليـ دينيا بحمؿ السبلح يوـ
السبت أعفوا مف الخدمة العسكرية ،وأعفوا مف الذىاب لممحاكـ يوـ السبت وفى أياميـ المقدسة .وفى توزيع

أنصبة القمح لو جاء دورىـ فى التوزيع يوـ السبت ،كاف ليـ أف يحصموا عمى نصيبيـ فى اليوـ التالى .بؿ أف

حتى فاسباسياف وتيطس بعده راعوا ىذا لييود روما حتى بعد الحرب األخيرة وخراب أورشميـ .وكؿ ىذه المميزات

كانت ليـ بالرغـ مف إحتجاجات سكاف تمؾ المدف .لذلؾ كاف الييود ينتحبوف بشدة مع ترانيـ عند موت القيصر.
وكاف ذلؾ فى تجمعات لعدة أياـ حوؿ جثماف قيصر الذى سيحرؽ .بؿ حتى طيباريوس الذى نفاىـ كاف ىذا

راجعا لتأثير أحد أصدقائو ثـ توقؼ ىذا األمر بالنفى .وحتى حيف تـ تنفيذ أمر النفى لـ يمنع ىذا وجود بعض
الييود بحجج مختمفة فى روما .ومع زواؿ أمر النفى عادوا وكونوا مجتمع ييودى ثانية .ولما جاء فيمو إلى روما
وجد مجتمع كبير مف الييود يساندونو.
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الفصل السادس

الحياة السياسية والدينية لمشتات الييودى فى الغرب
إتحادىم فى رجاءىم العظيم فى مجئ المخمص

لـ يتمتع الييود فى العاصمة روما فقط بحقوؽ المواطنة ،بؿ كاف ذلؾ أيضا لييود أسيا الصغرى .وكاف حكاـ
سوريا مف السموكييف قد أعطوا مميزات لمييود فى أماكف كثيرة .ولذلؾ حاز الييود عمى حقوؽ مزدوجة -:
 )5وضع ومقاـ المواطف الرومانى.
 )8مميزات المواطنة فى أسيا الصغرى.
بؿ كاف ليـ حكومة مدنية ويختاروا ىـ حكاميا باإلستقبلؿ عف حكومة المدف نفسيا .وحدث ىذا فى ساردس

وأفسس وغيرىا وغالبا حدث ىذا فى إنطاكية .بؿ كاف ليـ حكـ ذاتى فى أماكف كثيرة فيما عدا أياـ اإلضطياد.
ولكف نشأت ليذا مشاكؿ كثيرة ظيرت فى تصادـ الحاكـ الذى يحكـ الييود مع سمطات الدولة أو حيف يعترض

الييود عمى أحكامو .وتمتع الييود بحرية دينية ومزايا فى الحكـ .وتعاطؼ الحكاـ معيـ واحترموا ىيكؿ أورشميـ
ووقروه وأرسموا لو ىدايا ،حتى أف أغسطس قيصر فعؿ نفس الشئ .وأيضا أرسموا ىدايا لمجامع الييود فى

الواليات الرومانية .وأرسؿ مموؾ مصر مف البطالمة ىدايا لمييكؿ .ولكف ىذا توقؼ بعد الحرب األخيرة .ويبدو

أف األمـ مف كؿ مكاف كانوا يزوروف الييكؿ الييودى فى أورشميـ ،فوضع الييود حجارة منقوشة مف الرخاـ تحذر

األمـ مف تجاوز خط محدد واال قتموا (إكتشؼ ىذا الحجر أخيرا) .وىذا مما يدؿ عمى كثرة الزائريف .وىذا الوضع
المميز كاف لمييود فى إنطاكية عاصمة سوريا .بؿ كانت حقوؽ الييود تنقش عمى ألواح نحاسية.

وكانت إنطاكية ىى المدينة الثالثة فى الدولة الرومانية ،وكانت ممموءة مف الييود وكانت مكانا مفضبل ليـ.

وكاف ليا مكانا ممي از فى الكنيسة المسيحية األولى وفى إنطاكية أوال ُس ِّم َى المسيحييف مسيحييف .وقد إعتبر
الربييف إنطاكية أرضا مقدسة .وكاف بيا مجمع ييودى ضخـ .وكانت العبلقات قوية بيف أورشميـ وانطاكية .وكؿ
ما يحدث فى إنطاكية كاف تحت سمع وبصر أورشميـ .لذلؾ كاف إنتشار المسيحية فى إنطاكية محؿ إىتماـ

أورشميـ ،وأرسموا ربييف ليمقوا القبض عمى المسيحييف فى إنطاكية .وكاف ييود إنطاكية ىيممينستييف .ومع كؿ

المميزات التى حصؿ عمييا الييود مف الحكاـ ،كانت الشعوب الذيف يحيوف وسطيـ يحاولوف أف يحرموىـ مف
ىذه الحقوؽ والحصانات بؿ حتى مف حقوقيـ العادية .وكاف السبب األساسى ىو التضاد بيف الوثنية والمجامع،

حرموا أف يمتصؽ ييودى بأجنبى أو يدخؿ معو فى شركة (أع: 53
باإلضافة لعزلة الييود عف المجتمع .بؿ ىـ َّ

 .)82ولكف كاف الييود يفتخروف بناموسيـ وشريعتيـ (رو .)88 - 57 : 8واتفؽ ىميؿ مع فيمو مع وجود
اإلختبلفات بينيـ عمى أف لمييود التفوؽ الكامؿ والمطمؽ عمى الجميع.

كؿ ىذه المميزات لمييود أثارت حسد وغضب بقية المواطنيف مف األمـ ،فمـ يستطع الييود أف يكسبوا أى نوع مف
التعاطؼ مع الببلد التى يحيوف فييا .وكانوا يستمتعوف بكؿ المميزات ولكنيـ يحتقروف الببلد التى يحيوف فييا،
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فأثاروا مواطنييـ فى كؿ مكاف .فتحوصؿ الييود فى أحيائيـ منعزليف عف الباقيف ولكف مترابطيف معا وليـ قوانيف

مشتركة واحدة تجمعيـ وليـ رجاء واحد .تجمعيـ فى مكاف غربتيـ شريعة موسى .وعاش الييودى الييممينستى

وسط مجتمع عدائى ،غريب وسفيو .ومع كؿ ىذا كانوا يضعوف عمى يميف مداخؿ أبوابيـ المازوزة (تث- 8 : 8

 .)85 - 50 : 55 + 1وىى ورقة مطوية كنوع مف البركة لممنزؿ .ويضعوف عمى أيادييـ اليسرى وجباىيـ

التفيميف  Tephillinوىذه توضع كحجاب يحفظيـ (مت + 1 : 80خر( + )51 - 55 ، 53 - 5 : 50تث1
 )85 - 50 : 55 + 1 - 8 :وييتموا بأف تكوف الػ  Tsitsithظاىرة كشراشيب عمى أطراؼ مبلبسيـ .ولكف

ىذا لـ يكف محتما عمى كؿ ييودى .وليـ دائما مجامعيـ .واذا لـ يكف ليـ مجمع فى مكاف ما ،كانوا يجتمعوف

فى أرض فضاء أو بجانب نير أو بحر أو فى مسرح كنوع مف إظيار مكانتيـ .وكاف األمـ يبلحظوف كؿ ذلؾ
ويبلحظوف ترانيميـ وتقديسيـ لمسبت ويوـ الكفارة وصوميـ لمسبت وقوانينيـ فى الطعاـ وحجيـ فى المواسـ

المقدسة إلى أورشميـ ،وترانيميـ التى يبدأوف بيا يوـ السبت .ووجد كؿ ىذا بعض المتعاطفيف مع الييود .وكاف
المجمع ىو المكاف الذى يجمع الييود فى كؿ مكاف .وفى كؿ مكاف وفى كؿ مجمع يجتمعوف يوـ السبت لقراءة
أجزاء مف الناموس وشرحيا .وىذه األجزاء تق أر فى كؿ مجامع العالـ ،وترانيميـ ىى نفسيا التى تردد فى ىيكؿ

أورشميـ.

وكاف أعمؽ كؿ إقتناع ليـ ىو مشاعرىـ وحبيـ العميؽ ألورشميـ مدينة اهلل ،فرح األرض كميا ،مجد شعب اهلل
"إف نسيتؾ يا أورشميـ "...ويتفؽ فى ىذا ييود الشرؽ وييود الغرب .الكؿ ينجذب لتراب أرض األباء وشعبيا

ومقابر أبائيـ ،ال ينسوا ىيكميـ وتسابيح ىيكميـ .ويعتقد الجميع أف العبادة الحقيقية هلل ىى فى ىيكؿ أورشميـ كما
إتجو دانياؿ فى صبلتو إلى أورشميـ .ومجامعيـ وفى صمواتيـ يتجيوف إلى أورشميـ .وفى مواسميـ المقدسة

كالفصح يتجيوف ألورشميـ (يصعدوف) ومعيـ عطايا قيمة .وىكذا ذىب فيمو السكندرى ليقدـ صمواتو وذبائحو

كموفد أو مندوب عف ييود اإلسكندرية غير القادريف عمى الصعود ألورشميـ .وقدر يوسيفوس الحجاج فى أحد

األعياد الكبرى بػ  0مميوف ييودى.

ولكف أكبر الروابط التى تجمعيـ ىو رجاءىـ الواحد فى مجئ المسيح ليعيد مممكة إسرائيؿ ويعود الشتات إلى

فمسطيف .وكاف كؿ الييود يصموف فى كؿ العالـ ألجؿ أف يجمعيـ اهلل إلى أرضيـ ويجمع معيـ شتات األسباط
العشرة .وىـ فيموا ىذا مف النبوات التى تتنبأ بأف اهلل سيعيدىـ مف كؿ أنحاء الكوف .وىـ فيموا أنيـ شجرة زيتوف

ىبت عمييا عاصفة التجارب فإقتمعت أوراقيا لتنقيتيا وليس لتدميرىا .وفيموا أف اإلضطيادات ضدىـ كانت

لحمايتيـ مف اإلختبلط بالوثنية وبالتالى حمايتيـ مف اإلرتداد لموثنية.

وىـ إعتقدوا أف السماء واألرض يزوالف ولكف إسرائيؿ ال تزوؿ ،وأف خبلصيـ النيائى سيكوف أروع كثي ار مف

خبلصيـ مف مصر .وأف ىناؾ ريح سوؼ تيب لتجمع كؿ الييود مف كؿ العالـ حتى ال يبقى ييودى واحد خارج
إسرائيؿ ميما كاف بعيدا عنيا .وستكوف ىناؾ ترانيـ جديدة تسبح اهلل باإلضافة لمقديـ .وستتسع أرض إسرائيؿ

لتشمؿ الكؿ بحسب وعد اهلل إلبراىيـ .وكاف ىذا سؤاؿ التبلميذ لممسيح (أع .)1 : 5وىذه األفكار وجدت فى

الكتابات التممودية والكتب األبوكريفية مثؿ نبوة أخنوخ ووحى سبمة ( )Sybilواشتممت نبواتيـ عمى أف ىذه
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األحداث ستحدث متزامنة مع مجئ المسيح وبناء الييكؿ وعودة الشتات .وستأتى ثروة كؿ األمـ إلى أسرائيؿ
وىيكؿ أورشميـ .وقيؿ فى كتبيـ "مغبوط ىو مف سيعيش فى ىذه األياـ" .وقالوا أف ىذا سيحدث حيف يظير

الممؾ إبف داود ويطير األرض مف الوثنييف ويبيدىـ بكممة مف فمو .ويعطى األرض ويقسميا لؤلسباط ويجمعيـ
كشعب طاىر ويحكميـ بالعدؿ ولف يعيش وسطيـ غريب.

ىناؾ وقفة أخرى قبؿ زمف مجئ المسيح حوؿ كتاب اليوبيؿ ( )Jubileesالمنسوب ليذه الفترة ،ونجده ينتمى

لمربييف أكثر منو رؤيوى .وحتى فى ىذا الكتاب نجد فيو إشارة بوضوح لممستقبؿ المجيد ،وأف اهلل سيجمع الييود
مف كؿ مكاف ويبنى ىيكميـ ويقيـ وسطيـ ويدوـ لؤلبد .وسيرى اهلل كؿ إنساف وسيعرؼ كؿ واحد أف اهلل ىو إلو

إسرائيؿ وأف إسرائيؿ بنى يعقوب ىـ أبناءه .وىو سيكوف ممؾ إسرائيؿ لؤلبد وستكوف صييوف واسرائيؿ مقدسة.

ولذلؾ نتصور حيف نسمع ىذه المغة ،مدى رفض الييود لممسيح كونو رجبل متواضعا ومف الناصرة .وحيف كاف

يديف الييود وأنو سوؼ ييدـ ىيكميـ .فكاف ىذا ال يتماشى مع أحبلميـ وكبريائيـ .وبعد إنتشار الكنيسة وانكسار
الييود ظمت نفس األفكار وازدراء المسيحية والصميب .بؿ وجدنا فى كتاب أبوكريفى مثؿ إزدراس الرابع تعاليـ

مستمدة مف المسيحية مثؿ فكرة وراثة الخطية وىذه فكرة غريبة تماما عف الربييف والييممينييف إستخدميا الكاتب

وىى مستمدة مف رسالة رومية ليعبر بيا عف سبب خراب األمة الييودية .ولكف أفكاره عف طريؽ النيوض باألمة

الييودية لـ تخرج عف الفكر الييودى فى البر الذاتى وأعماؿ البر الشخصى.

وىناؾ كتاب آخر رؤيوى مف ىذه الفترة كمحاولة لتفسير خراب إسرائيؿ وتصور مستقبميـ .وىذا أيضا نجد فيو

صدى ألقواؿ العيد الجديد .فقاؿ الكتاب أف إبنو الذى إحتفظ بو العمى لفترة طويمة ليخمص الخميقة بو ،سيظيره
فجأة عمى ىيئة إنساف .وسيخرج مف فمو ويبلت ونار وعواصؼ وىذه تعبر عف ويبلت األياـ األخيرة.

وسيتجمعوا لمحاربتو فيقؼ عمى جبؿ صييوف والمدينة المقدسة وسيأتى مف السماء ويدمر أعداءه .ولكف سيجتمع

حولو جمع مسالـ .ىؤالء مف األسباط العشرة وسينفصموا عف األمـ وسيعينيـ اهلل بمعجزات ويعيدىـ ألرضيـ.
وىذا اإلبف ومف سيصحبو لف يستطيع أحد أف يراه حتى يأتى.

وىذه الكتابات معظميا ليا مسحة ىممينيستية وبالذات مف فكر فيمو السكندرى .وقالوا أف ميما كاف شأف الييود قد

إنحط وتشردوا فى العالـ ،فيـ سيعودوف لمفضيمة مما سيجعؿ سادتيـ يطمقونيـ أح اررا .وسيعودوف بمعجزات إليية

لببلدىـ أينما كانوا وستتحوؿ كؿ أراضييـ حتى ما كاف منيا برية إلى أر ٍ
اض مثمرة .ويستعيدوا مجدىـ مع مجئ
المسيا .ىذا الرجاء ىو ما أعطاىـ صب ار فى عبادتيـ مثبتيف قموبيـ وأفكارىـ نحو أورشميـ .وأف ىذا الموعود بو

سوؼ يأتى وال يتأخر ويعود ليـ مجدىـ وبركاتيـ.

وكانوا ينتظروف أخبار مجئ المسيح فى أى لحظة ليعود مجدىـ فى كؿ األرض مف أقصى السموات إلى

أقصائيا .وأف المسيح اآلف موجود ولكنو سيظير مع توبة إسرائيؿ ويخرج مف المكاف المختبئ فيو.
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الفصل السابع

الييود واألمم فى األرض وعالقاتيم معا
حائط اإلنفصال

حيف تطأ قدما الييودى أرض إسرائيؿ فى المواسـ المقدسة (الحج) يشعر كأنو إنتقؿ مف العالـ إلى عالـ آخر.

فالعادات والقوانيف والحياة والعبلقات بيف البشر تختمؼ .فالديف يحكـ كؿ شئ .ما يحكـ عقمياتيـ وجود الييكؿ
والشاكيناة (مجد اهلل الذى يظير بيف كاروبى تابوت العيد) فى أرضيـ .األفؽ الروحى لمييودى األرثوذكسى

محدود بأرض إسرائيؿ .ىى األرض وكؿ العالـ ما عدا بابؿ ىى خارج األرض .كؿ شئ فييا مقدس حتى لو
لـ يذكر ذلؾ ،فيكفى أف يقولوا األرض...إذاً ىى األرض المقدسة .األرض ومف يحيا عمييا ،الكؿ مقدس .فيـ

ليـ الشريعة وىـ أوالد إبراىيـ وصارت ليـ كؿ مميزات إبراىيـ .اهلل خمؽ العالـ كمو لمصمحتيـ ،وظؿ ُيعِّد العالـ
لفترة طويمة ليـ .وكاف اهلل كمف ينتظر والدة إبنو  -فيـ أوالد اهلل.

ولنتصور مدى التناقض بيف تعاليـ السيد المسيح وتصورات الييود ،ىؤالء الذيف يحتقروف األمـ بشدة ويحتقروف

طرقيـ وأفكارىـ .ىـ يعبدوف حرؼ الناموس ،فى بر ذاتى وكبرياء ناشئ عف أنيـ أوالد األباء المحبوبيف مف اهلل.
ينتظروف مسيا يتوافؽ مع أفكارىـ .فمما أروا معجزات السيد المسيح ذىموا ،ولكف تعاليمو وحياتو كانت ضد

أحبلميـ فى مممكة عظيمة .وىـ قالوا أف التوراة كانت موجودة قبؿ خمقة العالـ بػ  8333سنة .وأف اهلل قدـ
التوراة لؤلمـ لكنيـ رفضوىا ،وحتى لو تاب األمـ اآلف فيـ مرائيف .وقالوا أف األباء البطاركة كاف ليـ مدارسيـ

ومنيا كانت التقاليد التى إنتقمت إلى شعب إسرائيؿ .أما الييود فيـ حتى لو كانت أفعاىـ الصالحة قميمة فإف اهلل

سيجمعيـ مف وسط الشعوب وسيكونوف عظماء فى األبدية .وسيغفر ليـ اهلل سيئاتيـ كما يفعؿ اإلنساف مع

صديقو .وكانت تعاليـ الربييف أنيـ سيكونوف كجسد واحد يتألموف معا وينعموف معا .وبولس الرسوؿ كاف لو نفس

فكرة الجسد الواحد ولكف بمعنى روحى.

واعتبر الربييف أف تفوؽ إسرائييؿ راجع لؤلرض المقدسة ،فإشتكوا مف أف حدودىا صارت ضيقة عمييـ .ولذلؾ
كاف بالنسبة ليـ تحديد األرض إلييا وليس جغرافيا .واعتبروا أف كؿ األراضى مف الفرات ىى إسرائيؿ ومف

ضمنيا سوريا .وامتد فكرىـ إلى إمتبلؾ مصر وبابؿ وموآب وعموف .ومف ىنا نفيـ فكرىـ حيف أرسموا شاوؿ
الطرسوسى ليقبض عمى مسيحيى إنطاكية فيـ يعتبرونيا أرضيـ ،مع أنيا اآلف خارج حدودىـ .ولقد قسموا

األرض المقدسة لدرجات عشر فى القداسة ،أقدسيا الييكؿ وآخرىا تراب إسرائيؿ .وذلؾ حسب شعائر تميز مكانا
عف اآلخر .وفى المقابؿ فإف أى تراب مف أى أرض أخرى ىو تراب نجس مثؿ القبور.

وقد إنتشرت مدنا كثيرة يونانية عمى الطراز اليونانى ،ومدنا بناىا ىيرودس الكبير مثؿ سبسطية فى السامرة
وقيصرية فى الغرب .وقاـ فيمبس ببناء قيصرية فيمبس ،وبنى ىيرودس أنتيباس طيبارية .وسكف األمـ ىذه المدف

وسط إسرائيؿ وكاف ليـ قوانينيـ الخاصة كالمدف اليونانية .والسبب فى ىذه المدف أف ىيرودس كاف يعمـ مدى
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عدـ شعبيتو وسط الييود فأحاط نفسو بمدف محصنة ممموءة باألجانب ليحيطوا بييود أورشميـ مف كؿ جية .وأقاـ

فييا ىياكؿ وثنية تكريما لقياصرة روما ،وتمتعت ىذه المدف بنوع مف الحكـ الذاتى .وكاف لكؿ مدينة خميط مف

العبادات ،بؿ وشجع ىيرودس وخمفاءه عبادة اإلمبراطور ،ووضع فى ىذه اليياكؿ تماثيؿ آلية رومانية ويونانية.
وحاوؿ فرض الثقافة اليونانية .وحتى فى أورشميـ أقاـ مسارح يونانية تقاـ فييا ألعاب أوليمبية كؿ  8سنوات

تكريما ألغسطس قيصر .بؿ وضع بجانب الكرمة الذىبية الضخمة عند مدخؿ الييكؿ وىى رمز ألسرائيؿ،
وضع نس ار ذىبيا ىو رمز روما .وىذا أدى لمؤامرات ضده ولكنيا لـ تكف فى عنؼ الثورة التى قامت حيف

وضعوا تمثاؿ لكاليجوال فى الييكؿ .والتممود لـ يمنع التواجد فى ىذه المسارح بطريقة واضحة لكنو إعتبر ىذا

جموس فى مجالس المستيزئيف.

وبالنسبة لتصوير وعمؿ تماثيؿ لطيور أو مخموقات بحرية...إلخ ،فبالرغـ مف نفور الربييف مف كؿ ما ىو وثنى،
كاف ىناؾ فى المشناة بعض التسامح فى ذلؾ .ولكف لـ يوجد فى وسط الييود فناف يستطيع أف يصور تماثيؿ.

وحيف إحتاجوا لعمؿ تمثاؿ كاليجوال إستعانوا برجؿ فينيقى.

ىذا اإلحتفار الييودى لموثنية وضع حاج از بينيـ وبيف األمـ .ومع أف الييود خضعوا لمحكـ الرومانى إال أنيـ
كانوا يشفوف غميميـ منيـ خبلؿ الحوارات األكاديمية التى كاف الييود يخرجوف منيا منتصروف عمى فبلسفتيـ.

وكاف اإلمبراطور أنطونيوس يعامؿ الربييف بتواضع شديد .وقاؿ الربييف أف روما ىى الوحش الرابع فى (دا)7

وفى األياـ القادمة حيف تصير أورشميـ عاصمة األرض كميا ،ستقدـ روما إعتذار عما إقترفتو فى حؽ إسرائيؿ.

فإف كانت روما سيدة األرض كميا ستقدـ إعتذار ليـ فمنتصور ماذا يكوف موقؼ بقية األمـ التى سترتعد حينئذ.

وقالوا لوال أف الييود فى سيناء قبموا التوراة لكف اهلل قد دمر األرض كميا .وقالوا أف أى مولود مف الوثنييف يولد

نجسا ،وأف كؿ عباد األوثاف يجب قتميـ بالسيؼ ،ووصؿ بعض المعمميف لقوليـ بوجوب سحؽ رأس الوثنى وسط

الثعابيف.

وألف ىذا غير ممكف فقد وضع الربييف قوانيف لمنع الييود مف السقوط سيوا فى الوثنية .وتتمخص التعميمات فى
عدـ فعؿ أى شئ مما يفعمو الوثنيوف فى عبادتيـ وال يعطوف أى مساعدة لوثنى ،وال يكونوا سببا فى سعادة

وثنى .وطبقوا ىذا بتعصب خطير وصؿ فى المشناة لعدـ تقديـ مساعدة ألـ فى حالة والدتيا ،أو تقديـ طعاـ
لطفميا حتى ال تمد طفبل وثنيا .وعمييـ عدـ إنقاذ وثنى مف الخطر .وكؿ ييودى مرتد يجب إلقاءه فى مخاطر

حقيقية ،واف وقع فى مخاطر يجب عدـ إنقاذه .واذا عاد المرتد لمييودية يجب أف يقتؿ كتكفير عما فعمو وخوفا

مف إرتداده ثانية[ .قصة حدثت -:ييودى لدغتو حية ،فجاء ييودى متحوؿ لممسيحية وشفاه بإسـ المسيح فرفضوا
ورفض ىو أيضا] .وقارف مع تعاليـ المسيح لترى بشاعة تعاليميـ فى نور تعاليـ المسيح .ورجعت كراىية الييود

لموثنية باألكثر لما ينسب لموثنييف مف جرائـ بشعة .وقالوا أف الوثنية قد لوثت حياتيـ ومنازليـ ،فكانوا يخافوف مف
إستضافتيـ فى منازليـ أو عمى موائدىـ لئبل يموثوىا .وكانوا ال يتركوا مواشييـ لرعاتيـ وال يذىبوا ألطبائيـ وال

لممرضاتيـ وال يرعوف أوالدىـ .ويتحاشوف التعامؿ معيـ إال فى الضرورة مثؿ العمؿ .ويتحاشوف حتى السير فى

أماكف تواجدىـ أو مدنيـ إذا كاف ليـ أعياد وثنية .وكانوا ال يجمسوف تحت ظؿ شجرة مف األشجار المخصصة
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لمعبادة الوثنية ،فخشب الشجرة قد تموث .ولو إستعمموا خشب الشجرة فى خبيز خبزىيـ فقد تموث الخبز وصار
نجسا .وال يشترؾ ييودى فى بناء مسارحيـ وال دور عبادتيـ أو دور قضائيـ .وال يبيعوف ليـ منازليـ أو

قطعانيـ وال يشتروف خبزىـ وال زيتيـ وال خمرىـ.
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الفصل الثامن

الكتبة  -التقاليد ومصدرىا (المشناة والتممود)
إنجيل المسيح  -فجر يوم جديد

الكتبة
ىـ مف الشخصيات الميمة فى المجتمع الييودى وموجوديف فى كؿ مكاف ،فى الييودية والجميؿ ووسط الشتات

الييودى .الكاتب متكمـ بإسـ الناس ولو إحترامو وسط الناس ،ويحرؾ الجموع كمف لو سمطة .يختارونو بوضع يد
الربييف فيصير رابى أو رابوف .وكانت بداية ىؤالء الكتبة فى بابؿ .رابى تعنى سيدى العظيـ .يعتبر كبلمو أمثاؿ.

ممموء معرفة وال ييرب منو معنى ،معمـ لمناموس ولو إحترامو وتقديره فى المجتمع .ويعامؿ الكتبة كنببلء روحييف
وسط شعب جاىؿ ال يعرفوف الناموس وىـ قضاة فى األمور الكنسية .ومع أنيـ يظيروف دائما مع الفريسييف

لكنيـ ليسوا بالضرورة فريسييف .فالفريسييف ليـ صفة دينية أما الكتبة فيـ ليـ مركزىـ ووظيفتيـ المرموقة .ولذلؾ

نجد فى العيد الجديد أف السيد المسيح يوجو كبلمو قائبل "أييا الكتبة والفريسيوف المراءوف "..فيميز الكتبة عف

الفريسييف .وصار ليـ إسـ الحاخاـ (مف حكماء) .وقيؿ أف ليـ درجة واحتراـ فى العالـ اآلخر ،وليـ تمييز ىناؾ

كما ليـ ىذا الوضع الخاص عمى األرض .وكاف عمى كؿ الناس أف يقدموا ليـ اإلحتراـ .وقالوا إف المبلئكة تفرح

بكمماتيـ واهلل نفسو يقدرىـ .بؿ قالوا أنو يجب إحتراـ كبلميـ حتى لو قالوا عمى شئ أنو فى اليميف بينما ىو فى
اليسار.

ومؤسسة بيذه القوة والنفوذ ال تنشأ بيف يوـ وليمة .ولكنيا بدأت مف أياـ عز ار ونحميا .ولكف التاريخ لـ يحفظ لنا

تفاصيؿ بدايتيا .فنعرؼ مف (عز )58 -1 : 7أف عز ار الكاتب أنو وضع فى قمبو أف يطمب شريعة الرب،

ويعمؿ بيا ويعمميا لمشعب .وكاف ىذا عمؿ مف تبعو فسجموا دراساتيـ فى كتب المشناة والياالكاه واليجادة.

وفييـ بحوث فى التوراة وما يجب مبلحظتو وما ىو التعميـ الشفيى لمناس.

وعز ار لـ يكمؿ عممو ولما عاد نحميا فى وصولو الثانى ألرض فمسطيف وجد ىناؾ تشويش كبير .ووجد أىمية
أف تكوف ىناؾ مؤسسة ليا صبلحيات دائمة لمراقبة األمور الدينية .وأطمؽ عمييا "المجمع الكبير" وتكوف مف

قادة األمة ورؤساء الكينة والشيوخ والقضاة .وكاف الكتبة مف ىؤالء الشيوخ والقضاة .وكاف ليـ نفوذ عظيـ .وىـ

أحاطوا التوراة والتراث بيالة عظيمة كسور ال ُيقترب منو .ومع الوقت إنفرط عقد ىذا المجمع الكبير ،ونسمع عف
رئيس الكينة سمعاف البار أنو ىو مف البقية الباقية مف ىذا المجمع .وبعد حبريتو جاءت أزمنة تجارب شديدة
وتركت الدراسات المقدسة واألحكاـ ألفراد منفرديف .وسجؿ التاريخ إسـ أنتيجونوس مف سوشو .وىنا وألوؿ مرة
نقابؿ إسما يونانيا وسط السمطات الربية ،مع إشارات غامضة لتبلميذه.

وما بيف سمعاف البار وأنتيجونوس أتت الفترة المؤلمة مف إضطياد أنطيوخس إبيفانيوس لمييود .وكاف قوؿ

سمعاف البار أف دواـ ثبات األمة الييودية يرجع إلى إتباع التوراة والعبادة وعدـ اإلشتراؾ فى صبغ المجتمع
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بالحياة اليونانية .ونتيجة اإلضطيادات نشأت أفكار وسط الشعب أنو لمف غير المفيد عبادة اهلل .ورد أنتيجونوس

"ال تكونوا مف النوع الذى يعبد اهلل ألجؿ المكافأة ،ولتكف خشية اهلل أماـ أعينكـ".

وجاء بعد سمعاف البار وأنتيجونوس مف كاف ليـ أسماء الثنائيات الخمس وكاف آخرىـ ىميؿ وشماى .وىؤالء
كانوا فى فترة ىيرودس وأياـ المسيح [ثنائيات مثبل كرئيس ونائب رئيس لمسنيدريـ] .وكانت تعاليميـ تشير

بإحتراـ لتعاليـ الكتبة الربييف .ومبلحظ أنو فى فترة اإلضطرابات التى بدأت بإضطياد أنطيوخس إبيفانيوس

إختفى المجمع الكبير ونفوذ الكتبة .وجاء دور الشيوخ ووظيفتيـ الحفاظ عمى الديف.

وبدأت فترة جديدة مع وصوؿ المكابييف لمحكـ ،فعادوا لمنفوذ والقوة بتشجيع الحسيدييف (أى األتقياء وىؤالء كانوا

كحزب قومى فى الببلد وقؼ فى وجو صبغ األمة الييودية بالصبغة اليونانية) .ولكف فى مقابؿ ىؤالء ظير

معيـ الميبرالييف أى المتحرريف بالنسبة لئليماف .وىؤالء الميبرالييف أبعدوا المكابييف عف ىؤالء القومييف الحسيدييف

فعادوا لئلختفاء عف المشيد .واندمج المتشدديف منيـ مع المتشدديف مف الفريسييف .ومع ظيور الشدائد فى الببلد
ظير حزب القومييف مرة أخرى .وبدال مف الحسيدييف ظير حزباف ىما الفريسييف والصدوقييف .والصدوقييف

ظيروا كرد فعؿ لمفريسييف المتشدديف ،كحزب معتدؿ متعاطؼ مع الميوؿ األخيرة لممكابييف .وقاؿ يوسيفوس أف

ىؤالء الحزبيف بدأ ظيورىـ مف أياـ يوناثاف المكابى ( 580 - 513ؽ.ـ .).ويوناثاف صار رئيس كينة بموافقة

السمطة اليونانية بجانب كونو حاكـ عممانى.

أما المكابييف فى حكميـ فقد جعموا ألنفسيـ كينونة ورياسة وسكوا عممة بإسميـ وجعموا ليـ حكومة أرستقراطية

(يوسيفوس) .واستمر ىذا الحاؿ إلى أف وصؿ لمفرقة الكاممة بيف المكابييف والفريسييف أياـ يوحنا ىركانوس الرابع
بيف المكابييف .ونشأ ىذا الخبلؼ برغبة الفريسييف فى أف يترؾ المكابييف رئاسة الكينوت ويتفرغوا لمحكـ .وانتيى
ىذا النزاع بإضطياد الفريسييف ونزع أى سمطة منيـ .ومف المبلحظ أنو فى ىذه الفترة صار لمتقميد الييودى

أىمية ،وصار لمربييف المشاىير فقط األمور الكنسية الدينية والتقاليد .وصارت الرياسة التى كانت فى زماف

المكابييف األوائؿ تسمى "كرسى قضاء أو محكمة األسمونييف" اآلف تحولت لمسنيدريـ .لذلؾ ينسب أصؿ تمؾ

المؤسسة لزماف يوحنا ىركانوس .وقوة ىذا السنيدريـ كانت تختمؼ مف وقت إلى آخر .ففى وقت نجد لو قوة

مطمقة كما فى زماف حكـ الممكة الكسند ار المؤيدة لمفريسييف .وفى أحياف أخرى ال يكوف ليـ سوى التدخؿ فى
األمور الدينية .ولكف فى أياـ المسيح كاف لمسنيدريـ قوتو الكاممة .إال أف السمطات الرومانية حرمت السنيدريـ

مف النظر فى القضايا الكبيرة التى يكوف العقاب فييا باإلعداـ ،نظ ار لشؾ الروماف فى حيادية وعدؿ أحكاـ

السنيدريـ .وكاف ذلؾ قبؿ خراب الييكؿ بػ  83سنة .لذلؾ لـ يستطع السنيدريـ أف يحكـ عمى المسيح بالقتؿ
وذىبوا لبيبلطس ليصدر ىو الحكـ.
التقاليد  Taditionsتقاليد الشيوخ
ىذه التقاليد لؤلسؼ كانت ضد شريعة الممكوت الجديدة .ولكف كانت بالنسبة لمييود ىى الرباط الذى يربط الكؿ.

ومفروض بشدة عمى الكؿ ليس فقط كمساو لمناموس بؿ ربما أكثر منو .واعتبروا أف التقميد لو أصؿ إليى مثؿ
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الكتاب المقدس فيو يفسر كممات الكتاب ولو السمطة عمى ذلؾ وىو يكمؿ الكتاب .ويعطى تطبيقات ألشياء غير

موجود شرحيا .ووضعوا سو ار حوؿ تقاليد األباء ال يمكف اإلقتراب منو .ويتـ تسميمو مف القديـ لمحديث .وىو ال
يمكف تغييره ،بؿ يتميز المعمـ الييودى بأنو ال يحيد عما تسممو .وال يستطيع السنيدريـ أف ينسخ منو شيئا.

وىذه الشرائع مف التقميد كاف ليا إسـ ىاالخاة بمعنى كيؼ سار األباء ،وعمى األبناء إتباع نفس الطريؽ .وىى

إما وصايا الكتاب مباشرة أو مشتقة منو ،ويضاؼ ليا عادات صار ليا صفة الشرعية .وىذه التقاليد تدخؿ فى
كؿ شئ ،وتضع قوانيف لكؿ فرض محتمؿ أو حتى غير محتمؿ حتى فى تفاصيؿ حياة العائبلت الخاصة كقيود

حديدية ونير ال يمكف الفكاؾ منو ،وفى الحقيقة ال يحتمؿ.

ونسج الييود أساطير خيالية حوؿ تقاليدىـ وأنيا مف أياـ ساـ وابراىيـ ويعقوب .وأف إبراىيـ إلتزـ بيا وىكذا مف

جاء بعده .ونسبوا لموسى تقسيـ فرؽ الكينوت إلى  2وجاء بعده داود وقسميا إلى  88فرقة .وقالوا إف آدـ خمؽ

مختونا وأنو حفظ كؿ الشرائع الربية .وأف اهلل أعطى موسى التوراة عمى الجبؿ ومعيا التممود والمشناة والياجادة،
وىذا ما عرضو الشيوخ وأظيروه بعد ذلؾ .وقالوا أف موسى أراد أف يكتب كؿ ىذا ولكف اهلل منعو ألف اهلل كاف

يعمـ أف الييود سيتعرضوا لمخضوع لشعوب أخرى ،فتأخذ ىذه الشعوب ىذه الكتابات المقدسة .وبقيت ىذه

الكتابات المقدسة مخفية حتى تظؿ ميزة لمييود عف األمـ وفاصؿ بيف الييود واألمـ .وزاد الربييف فقالوا أف ما

تسممو موسى مف التقاليد شفويا ولـ يكتبو ىو فى درجة أسمى مما كتب .وفسروا اآلية "قاؿ الرب لموسى اكتب

لنفسؾ ىذه الكممات.النني بحسب ىذه الكممات قطعت عيدا معؾ ومع اسرائيؿ" (خر )87 : 08عمى أف عيد

اهلل مع موسى والشعب كاف عمى ما تسممو موسى شفويا وليس المكتوب .وألف موسى خاؼ مف أف ينسى الناس
ما تسممو شفويا ولـ يكتبو فيتـ تحريفو كاف يردد المشناة عمى أسماع ىروف وأبناءه والشيوخ ،وىـ يرددونو

لبعضيـ البعض .وقالوا أف ىروف سمعيا  8مرات وأف أبنائو سمعوىا  0مرات والشيوخ مرتيف والشعب مرة .ولكف

مع الترديد سمعيا الشعب  8مرات .وموسى قبؿ موتو كاف يجمع إليو الجميع ليتأكد أنو ليس ىناؾ مف نسى

شيئا مما سمعو .وىـ جمعوا إلى التوراة نفسيا ما قالوا أف موسى إستممو شفويا ولـ يكتبو ،وجمعوا لو أيضا تعاليـ
شيوخيـ فيما يسمى المشناة أو الناموس الثانى .وفصؿ الييود بيف التوراة (خمسة أسفار موسى) وبيف بقية أسفار

الكتاب بما فييا األنبياء ،وجمعوا معيا كؿ التقاليد الشفوية وأطمقوا عمييا الكاباالة والمعنى ما تـ إستبلمو.

ولقد تأخر زمنيا كتابة ىذه الكتب المسماة الياالخاة حتى زمف اإلمبراطور ىادرياف ( 501 - 508ب.ـ ).بسبب
الصراع بيف الفريسييف والصدوقييف .ولكف النسخة المعتمدة ليذه المجموعة ىى مف عمؿ ييودا القديس الذى

مات فى نياية القرف الثانى ،وىذه المجموعة ىى ما يعرؼ بالمشناة.
وتنقسـ المشناة إلى  1مجموعات-:

 )5البركات وتشمؿ أوقات الصبلة وطرؽ الصبلة .والعشور والبكور والسنوات السبتية.
 )8ما يختص بالسبت واألعياد.
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 )0خاص بالخطبة والزواج والطبلؽ والناذريف أنفسيـ.
 )8القوانيف الجنائية والشرائع الخاصة بعابدى األوثاف.
 )1خاص بالذبائح والتقدمات وكؿ ما ىو مخصص هلل كأبكار البيائـ ونظاـ الخدمة الصباحية والمسائية
ونظاـ الييكؿ.
 )1التطييرات أى ما ىو نجس وما ىو طاىر مف البشر والبيائـ والجماد.
حتى اآلف لـ نتكمـ سوى عف المشناة .ولكف المشناة ال تمثؿ سوى جزء بسيط مف التقاليد .وأضيؼ ليا مع الوقت
كؿ المناقشات والشروحات واإلضافات عمى ما ذكر فى المشناة مف تطبيقات أو مف خبلؿ المناقشات فى
المعاىد الدينية ،وجمعت بواسطة السمطات الربية فيما يسمى التممود (وىو كتابيف) .وىى جامعة لما يشبو

محاضر جمسات الربييف واستطراد لبعض القوانيف والحكايات واألساطير وأقواؿ غريبة بؿ وخرافات .بؿ وأقواؿ
فاحشة .وأقدـ التمموديف ينتمى لمقرف الرابع الميبلدى ويحتوى عمى ناتج المعاىد الفمسطينية ويسمى التممود

األورشميمى أو تممود أورشميـ .والتممود الثانى أتى بعده بحوالى  533سنة وىو ناتج عف الدراسة البابمية لذلؾ
يسمى تممود بابؿ .وكبل التمموديف مكتوب باألرامية .وقطعا ال توجد مقارنة بيف العيد الجديد وىذا التممود .بؿ وال

نجد فى أحدىـ أى جذور أو أصؿ لآلخر .وعموما كؿ التقاليد تدقيؽ فى الشكميات الخارجية دوف الدخوؿ لمداخؿ

وىو األىـ بؿ ىو نبع كؿ التصرفات.

وقوانيف موسى ىى قوانيف ثابتة ،لكف عمى الييودى أف يطبقيا بحسب التقاليد .ونرى الفرؽ فى تعاليـ المسيح

مع التقاليد الييودية مف (مت .)52 ، 55 : 51فتعاليـ المسيح تعالج الداخؿ بينما التقاليد الييودية تيتـ بطاعة
خارجية وىذا ىو البر .وألف الربييف ال يتكمموا فى البلىوتيات فيـ تناولوا كؿ ما يخص اهلل والمبلئكة والشياطيف

واإلنساف ومصيره بنوع مف التخيؿ ،وخمطوا ىذا بما فيو إسرائيؿ وماضييا ومستقبميا المجيد .وبجانب ما ىو نقى
فى كتاباتيـ ستجد كـ ىائؿ مف المتناقضات والكثير مف الخرافات التافية .والكثير مف األساطير والتخيبلت التى
تمجد الوطف .بؿ وتصوروا أف ىناؾ ما يشبو السنيدريـ السماوى ،وىذا السنيدريـ السماوى يحتاج لمساعدة

الربييف الذيف عمى األرض .واختمط فى تعاليميـ األقواؿ المعجزية بالتعاليـ المضحكة بؿ وفى جنوح .ونسبوا
لمربييف الكبار أعماال معجزية لتمجيدىـ وكأمثمة عمى ذلؾ -:

 )5ىـ بكممة أو بنظرة قادريف أف يقتموا وأف يعيدوا لمحياة.
 )8ذىب أحدىـ ليمقى نظرة عمى قبر الرابى شيجا ( )chijaفوجد القبر قد إختفى بصورة إعجازية ألنو ال
يستحؽ أف ينظر إلى قبره المقدس جدا أماـ عيوف البشر العادية.
 )0قاؿ ىذا الرابى أنو ألجمو لف ُينسى الناموس فى إسرائيؿ.

 )8بصبلة ىذا الرابى شيجا حدثت عواصؼ وىطمت أمطار وتزلزلت األرض.
 )1لو تجمع األباء كميـ لجعموا المسيا يظير قبؿ وقتو المحدد.
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 )1عند إلقاء القبض عمى الرابى ألعازر جعؿ ىذا الرابى وجو ىذا الرسوؿ الذى أتى لمقبض عميو ينظر
لمخمؼ ثـ أعاده صحيحا .وبصبلتو جعؿ حائط ينفجر لييرب مف تيـ كانت ممفقة ضده.
 )7إعتاد الرابى يشوع أف يقبؿ الحجر الذى كاف يجمس عميو الرابى أليعازر ليعمـ .وقاؿ أف ىذا الحجر
كجبؿ سيناء ومف كاف يجمس عميو كتابوت العيد.
 )2وىـ أضافوا لمتقاليد صفة الوحى وأف ليا سمطة .وقالوا إف مف يق أر التوراة فقط بدوف التقاليد فميس لو أى
ميزة .بؿ ليس ىذا فقط  ،بؿ عمى كؿ واحد أف يدرس كؿ التقاليد وال يكتفى بأحدىا ،فمف درس المدراش
ولـ يدرس الياالخا فيو كرجؿ قوى جدا ولكنو ببل يديف ،ومف درس الياالخا ولـ يعرؼ شيئا عف
المدراش فيو كرجؿ ضعيؼ جدا لكنو لو يديف.
لذلؾ نقوؿ أف التعاليـ المسيحية فى عمقيا وروحانيتيا ىى عمى النقيض تماما مع تقاليد الربييف ،وىذا يفسر قوؿ
المسيح أنو يستحيؿ وضع الخمر الجديدة فى زقاؽ قديـ واال إنفجر.

وكاف أنو تحت ضغط ىذه التقاليد وىؤالء الكتبة فرغت إسرائيؿ مف الروحانيات بؿ ومف ناموس التوراة وحؿ

مكانيا تعاليـ الربييف .وشابو الييود الوثنييف فى ضياع كممة اهلل الحقيقية وصار لكؿ طريقو .وصار العالـ فى

ظممة وانتظر العالـ شروؽ شمس البر.
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الكتاب الثاني

عىدة نهفهزس

من المذود فى بيت لحم إلى المعمودية فى األردن

الفصل األول

أورشميم فى زمن حكم ىيرودس الممك
حكـ ىيرودس األدومى كؿ أرض الييودية .وامتؤلت أورشميـ فى أيامو بالقبلع والقصور واألغنياء .وامتؤلت
أيضا بالغرباء مف كؿ األرض .وكما كاف سميماف آخر ممؾ يممؾ عمى كؿ إسرائيؿ ،ىكذا كاف ىيرودس آخر

ممؾ يحكـ كؿ إسرائيؿ (الييودية والسامرة والجميؿ) .وبعده قسـ الروماف مممكتو إلى أربعة أرباع ،وصار عمى كؿ
ربع ،رئيس ربع .وكما بنى سميماف الييكؿ قاـ ىيرودس بتشييد الييكؿ (الييكؿ كاف موجودا ولكنو قاـ بتوسيعو،

فأصبح عمى قدر عظيـ مف الضخامة والجماؿ .فييرودس ىو الذى أعطاه شكمو الفخـ .وفى أياـ خدمة المسيح
كاف العمؿ فى الييكؿ قد بدأ مف  81سنة ،ولكف العمؿ فى الييكؿ إنتيى سنة  18ـ .أى قبؿ تدميره عمى يد

تيطس بست سنوات .وكاف ىذا الييكؿ الذى شيده ىيرودس ىو األخير إذ أحرقو تيطس الرومانى سنة  73ـ.

والييكؿ الذى أقامو سميماف كاف أصغر كثي ار مف الييكؿ الذى شيده ىيرودس .فييكؿ سميماف كاف أشبو بكنيسة

ضخمة أما ىيكؿ ىيرودس فكاف ضخما ورائعا فى جمالو ،مكسوا بالرخاـ المطعـ بالذىب .فكاف مثي ار لمتعجب
لمغرباء ومدعاة لفخر الييود.

ولكف ىيرودس بجانب تشييده ىيكؿ الرب فى أورشميـ قاـ بتشييد ىياكؿ وثنية آللية قيصر وكاف يزينيا بروعة.
وكاف ىذا الممؾ متوحش يسفؾ الدماء كالماء .قتؿ المئات مف الربيييف وحكماء الييود وأمراء األسمونييف

(المكابييف) وكؿ مف خالفو الرأى فى مذابح بشعة .وغيَّر رئيس الكينة  1مرات إلى أف عيَّف رئيس كينة فاسد
تماما .ففقد شعبيتو .وكاف أف نصحو أحد أصدقاءه بتشييد الييكؿ إلسترضاء الييود ،والقت ىذه الفكرة إستحساف

ىيرودس فيو مغرـ بتشييد المدف والقصور الفخمة ،وىو أراد إظيار أنو أفضؿ مف الفريسييف والربييف الذيف كانوا

يعايرونو بأنو أدومى .وكاف يعمؿ بالييكؿ  53333عامؿ وليـ  5333عربة لنقؿ األحجار ،وتحت إشراؼ

 5333كاىف .وقيؿ أف مف لـ يرى ىيكؿ أورشميـ لـ يعرؼ معنى الجماؿ .ولكف كؿ ىذا لـ يشفع لو حتى عند

البسطاء والسذج ،وظؿ مكروىا.

كانت أورشميـ مبنية عمى أربعة تبلؿ ،وعمى يميف أورشميـ تجد جبؿ الزيتوف ،وبالمدينة ىناؾ بركة سمواـ .ويحيط
بالمدينة العديد مف الشقوؽ األرضية واألودية .ويحيط بيا سور بو  13برج .وىى ممموءة بالحدائؽ .وعمى جبؿ
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صييوف تجد الييكؿ وبجانب الييكؿ يقيـ أالؼ الكينة وعائبلتيـ .وبجانب الييكؿ أيضا كانت القمعة والقصر

القديـ الذى أقامو المكابييف ،وىناؾ قمعة أنطونيا التى يسكنيا الحاكـ الفعمى ألورشميـ وكاف فى ىذا الوقت ىو
ىيرودس ،وفى أياـ المسيح كاف بيبلطس البنطى .وكانت قمعة أنطونيا بجانب الحامية الرومانية .أما قصر

المكابييف فكاف يسكنو أى ممؾ آخر .ونزؿ فيو ىيرودس أنتيباس ممؾ الجميؿ يوـ صمب السيد المسيح ،ومف

أنطونيا أرسؿ بيبلطس الرب يسوع لييرودس ليحاكمو .وىناؾ أيضا يوـ صمب المسيح كاف قصر حنانيا رئيس
الكينة .وكاف القصر قريبا جدا مف الييكؿ ،وأيضا السنيدريـ .ومف ىذا المكاف نجد طريؽ الصميب إلى الجمجثة.

وامتؤل الييكؿ بالزوار مف كؿ الجنسيات ،مف الييممينستييف والجميمييف ومف الفريسييف والصدوقييف الساخريف

منيـ ،كؿ بمبلبسو المميزة .واألسينييف بمبلبسيـ البيضاء المميزة (ىـ طائفة مف النساؾ) .وكاف ىناؾ الكثير مف

الكتبة والمعمميف مع تبلميذىـ .وكاف الكثيروف يأتوف لمييكؿ ليسألوا المعمميف .وىناؾ الكثير مف المجادالت حوؿ
أمور دينية ،ويتكمموف حوؿ ماضى إسرائيؿ المجيد ويتطمعوف ألياـ يستعيدوف فييا ىذا المجد فى المستقبؿ.

وتجد فى الييكؿ الكثير مف المجادالت حوؿ مسائؿ تبدو كألغاز يستعرض بيا المعمموف معموماتيـ ،وكانت ىذه

المجادالت ال تنتيى .ويجئ لمييكؿ الكثير مف الشعب البسيط الذيف يأتوف لمعبادة وتقديـ ذبائحيـ وتقدماتيـ

وايفاء نذورىـ ،وىؤالء كانوا يعامموف بجفاء ألنيـ جيبلء .وكاف ىناؾ أيضا دار لؤلمـ وعمييـ أف ال يتخطوا حدا

معينا واال قتموا .ويوجد بالييكؿ الصيارفة لتغيير العمبلت مف كؿ أنحاء العالـ التى يأتى بيا الحجاج إلى العممة
الييودية ،التى يتـ التعامؿ بيا فى الييكؿ .كما يوجد باعة الحيوانات والطيور التى تقدـ كذبائح .وامتؤل الييكؿ

أيضا بالفقراء والشحاذيف والمرضى الذيف يأتوف طالبيف المعونة .وكاف عدد سكاف أورشميـ يقدر فى ذلؾ الحيف

بحوالى ربع مميوف نسمة ويتضخـ العدد فى المواسـ.
كانت مساحة أورشميـ تقدر بحوالى ( 033 acresالػ  = acreتقريبا  8333متر مربع) .وبجانب قصور

األغنياء فيناؾ أحياء لمفقراء والمحاؿ التجارية التى يباع فييا كؿ شئ مف البضائع الثمينة الغالية لؤلغنياء
كالعطور الثمينة واألقمشة الفاخرة والذىب والمجوىرات .وىناؾ ما يحتاجو الفقراء أيضا .وكاف يمكف لمفقير أف
يعيش فأسعار المعيشة الضرورية فى متناوؿ يده ،بؿ لو الحؽ فى إلتقاط طعامو مف الحقوؿ .وكاف ىناؾ

أكاديميات لمربييف تضـ المئات ،ومجامع لكؿ طائفة (اإلسكندرييف والقيروانييف .)...وأسواؽ لتجارة كؿ شئ،

والحرفييف ،وباعة جائميف يأتوف باألسماؾ الطازجة والمممحة مف الجميؿ والمواشى...إلخ .وكانت مواعيد األسواؽ
اإلثنيف والخميس ثـ أضيؼ ليا الجمعة فى وقت الحؽ .وكاف ىناؾ مفتشيف لمتفتيش عمى جودة وصبلحية

المأكوالت وأوزانيا وختميا وتحديد أسعارىا.
وأقاـ ىيرودس مسرح ضخـ واستاد مدرج ليما الطابع اليونانى .وكانت ىناؾ سراديب تحت األرض ىرب إلييا
الكثيروف عند سقوط المدينة عمى يد تيطس سنة 73ـ .ووجدوا بيا أالؼ الجثث .وكاف الكينة يقرعوف الطبوؿ
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إليقاظ الناس وتنبيييـ لمواعيد الصبلة .ومف الييكؿ كانت تخرج أصوات التسابيح بموسيقاىا مع رائحة الذبائح

والمحرقات .وفى الفصح تجد األلوؼ متجييف لمييكؿ مع خرافيـ ليقدمونيا ذبيحة فصحية ثـ تمتد موائد الفصح.

32

إدرشيم – انكتاب انثاوي

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل الثانى
التاريخ الشخصى لييرودس
عالَ َم ْي ْن فى أورشميم  -اليونانى والييودى
مرت عمى إسرائيؿ أزمنة مؤلمة فى أياـ نياية الحكـ اليونانى ،مف فساد رؤساء الكينة الذيف حاولوا صبغ

المجتمع الييودى بالحضارة اليونانية الوثنية بكؿ إنحرافاتيا األخبلقية (راجع سفر المكابييف) .وكاف رؤساء الكينة
يتولوف مراكزىـ بالمؤامرات والدسائس والرشاوى لمموؾ اليونانييف .إلى أف جاء المكابييف فأحيوا الروح الدينية مرة

أخرى بعد أف كانت قد إنطفأت .وىزـ المكابييف الجيوش اليونانية ،وجدد ييوذا المكابى الييكؿ الذى دنسو

أنطيوخس إبيفانيوس وطيره .وصاروا يحتفموف بيذا اليوـ الذى صار عيد التجديد .ولكف لؤلسؼ كانت فكرة ييوذا

المكابى أف يتحالؼ مع الروماف القوة الصاعدة فى ذلؾ الزماف .فكاف ىذا بداية ضعؼ المكابييف .ودبت

الصراعات بيف أفراد أسرة المكابييف وأدى التنافس بينيـ إلنييار دولتيـ ،وتسببت الصراعات بينيـ لمتدخؿ

األجنبى .ودخؿ بومبى الرومانى إلى أورشميـ واقتحـ الييكؿ ولكنو لـ يسمب كنوزه .وعيَّف بومبى ىركانوس الثانى
رئيسا لمكينة .وبعد ىذا صار حكـ المكابييف ببل قوة حقيقية .بؿ أنو لـ يستمر حكـ ىركانوس الثانى كامبل مع

ضعفو بؿ قَسَّـ الحاكـ الرومانى جابينيوس مممكة ىركانوس إلى خمسة أقساـ كؿ منيا مستقؿ عف اآلخر.

وقبؿ ىذا بحوالى  13سنة كاف آخر ظيور لممؾ قوى ىو ىركانوس األوؿ الذى أخضع األدومييف لحكمو .بؿ
وصؿ األمر أنو فى نياية حكـ المكابييف وثؽ الروماف فى أنتيباتر األدومى وىو شخصية ماكرة وقوية ،وولوه
الحكـ .وىذا دخؿ إلى الحكـ بعد صراع عمى العرش ولكنو دخؿ بسيؼ بومبى .وكاف الصراع بيف ىركانوس

الضعيؼ وأخيو أريستوبولوس القوى .فماؿ أنتيباتر ناحية الضعيؼ ىركانوس .وسريعا ما صار ىو الحاكـ

الفعمى وصار ىركانوس كالدمية فى يديو .كانت بداية ييوذا المكابى سنة  511ؽ.ـ .ودخؿ بومبى إلى أورشميـ
سنة  10ـ .وبعدىا بػ  88سنة ممؾ ىيرودس الكبير إبف أنتيباتر.

ولـ تستقر ىذه المممكة التى أسسيا بومبى .فكاف أريستوبولوس أخو ىركانوس ما زاؿ حيا ،وكاف أوالده أقوى

منو .وبدأوا فى الظيور بمساعدة الفرس بؿ وساعدىـ عمى ذلؾ اإلضطرابات والحروب التى نشبت بيف الروماف
أنفسيـ .ثـ ىزـ قيصر بومبى ،وبدا كأف نجـ ىركانوس وأنتيباتر بدأ يخبو .ولكف جاءت معونة مف قيصر فجأة

وىو فى مصر ألنتيباتر وأعطاه والية الييودية كمكافأة وترؾ ليركانوس رياسة الكينوت .وصار أبناء أنتيباتر

حكاما .األكبر كاف فاسيميوس عمى أورشميـ ،واألصغر كاف ىيرودس عمى الجميؿ وكاف عمره  81سنة .وأظير
القوة والتصميـ ،وكانت ىذه صفاتو فى سحؽ حروب الثوار الذيف كانوا قد بدأوا فى حروب العصابات وكانوا

غالبا مف القومييف .وأصدر ىيرودس حكما بإعداـ زعيميـ .فإستدعاه السنيدريـ ألنو أعطى لنفسو حقا ليس لو

وأصدر حكما بالموت ضد إنساف .وذىب ىيرودس فى مبلبس مموكية ومعو حراس أقوياء ومدعـ بتأييد الروماف.
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وفشمت خطط السنيدريـ ضده .وانسحب مف أورشميـ ولكنو عاد بجيش كبير لتدمير أورشميـ إال أف والده أنتيباتر
أقنعو بعدـ فعؿ ذلؾ .وقد عينو قيصر بعد ذلؾ حاكما عمى منطقة أكبر.

ومع مقتؿ قيصر وتولى كاسيوس حكـ سوريا كاف يمكف أف ييتز مركز وحكـ أنتيباتر وىيرودس ،ولكنيـ أسدوا

خدمات لمروماف فثبت الروماف حكـ ىيرودس الذى كاف قد حصؿ عميو مف قيصر .وقاـ أحد الثوار بدس السـ
ألنتيباتر ،ولكف ولديو فاسيميوس وىيرودس أخمدوا الثورة وكؿ معارضة.

وبعد معركة فيميبى تـ وضع العالـ الرومانى فى يدى أنطونيوس وأوكتافيوس .وأخذ أنطونيوس حكـ أسيا .وعرؼ
ىؤالء األدوميوف كيؼ يكسبونو فعينيـ رؤساء ربع عمى الييودية .واذ إنشغؿ أنطونيوس فى حروب كميوبات ار

وأنيؾ فييا دخؿ الفرس ألرض الييودية بمساعدة الثوار المكابييف بقيادة أنتيجونوس إبف أريستوبولوس .وبالخديعة
ِ
وح ِرـ ىركانوس مف رياسة
والخيانة دخؿ فاسيميوس إلى معسكر الفرس وأُخذوا كأسرى فإنتحر فاسيميوس ُ
الكينوت .وتولى أنتيجونوس لفترة قصيرة الحكـ ورياسة الكينوت .وكاف ىيرودس قد حذر أخوه فاسيميوس
وىركانوس مف الفرس ولـ يستمعوا لو .أما ىيرودس فقد ىرب مف أورشميـ .وترؾ عائمتو تحت حماية أخيو

يوسؼ فى القمعة الحصينة ماسادا .وىرب ىيرودس إلى العربية ومنيا إلى روما ليطمب مساعدة الروماف .وىناؾ

لـ يحصؿ فقط عمى تأييد أنطونيوس لو بؿ وأوكتافيوس .وأعمف مجمس الشيوخ تعيينو ممكا عمى كؿ الييودية،

وعمؿ لو أنطونيوس إحتفاال بيذه المناسبة .وعاد ىيرودس ومعو معونة رومانية ،وكاف أخوه يوسؼ قد قتؿ فى
ثورة لمجميمييف .وبمساعدة الروماف الذيف أرسميـ أنطونيوس إستعاد ىيرودس كؿ ما كاف لو ماعدا أورشميـ.

وبينما كاف جيشو محاص ار ألورشميـ ذىب ىو إلى السامرة ليتزوج مريـ األميرة المكابية الجميمة التى كاف قد

خطبيا منذ خمس سنوات .وىو كاف متزوجا مف قبؿ وأنجب إبنو أنتيباتر .ونتيجة الحصار سقطت أورشميـ وقاـ
بمذبحة رىيبة .وبدأ ىيرودس فى قتؿ كؿ أمراء عائمة المكابييف بؿ وقتؿ الكثيريف ليتخمص مف كؿ المنافسيف.
وعيف أحد البابمييف رئيسا لمكينة .أما ألكسند ار والدة مريـ فقد جعمت بنتيا تستعطفو ليعيف إبنيا أريستوبولوس

رئيسا لمكينة .فطمبت منو مريـ أف يعيف شقيقيا رئيسا لمكينة فعينو وكاف فى سف السبعيف .وكانت مريـ ىى

الزوجة الوحيدة مف عشر زوجات التى أحبيا بشدة وسادت عميو فى جنونو .ولكنو لعممو بكراىية المكابييف لو

دبر مؤامرة لقتؿ أريستوبولوس أخو مريـ غرقا وىو يستحـ .وذلؾ إذ أخبر بتيميؿ الشعب لو أثناء عيد المظاؿ.
وعرفت ألكسند ار بالمؤامرة فأبمغت أنطونيوس عف طريؽ كميوبات ار التى كانت تكره ىيرودس ىى األخرى.

فإستدعاه أنطونيوس ،واستطاع ىيرودس أف يكسب موقفو مع أنطونيوس بالرشوة .وأثناء ذىاب ىيرودس

ألنطونيوس ترؾ الحكـ لخالو يوسؼ .وكاف يوسؼ متزوجا مف سالومى أخت ىيرودس .وفى جنونو وغيرتو عمى

مريـ طمب مف خالو يوسؼ أف يقتؿ مريـ فى حالة أف أدانو أنطونيوس حتى ال يتزوجيا غيره .ولسوء الحظ أبمغ

يوسؼ مريـ بيذا ليظير ليا كـ ىى محبوبة .فمما عاد ىيرودس إتيمت سالومى سيئة السمعة ،زوجيا كبير السف

يوسؼ ،بالخيانة مع مريـ .واذ عمـ ىيرودس بأنو أفشى السر لمريـ ،تأكد مف الخيانة وقتمو دوف أف يسمع منو.
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أصدر أنطونيوس أم ار أف يتنازؿ ىيرودس لكميوبات ار عف أريحا وفينيقية وفمسطية الغنية بمزارع البمسـ ،ولكف

جاءت حرب أوكتافيوس مع أنطونيوس ،وانيزـ أنطونيوس فى معركة إكتيوـ أماـ أوكتافيوس .ومرة أخرى تمكف
ىيرودس مف التودد ألوكتافيوس الذى صار أغسطس قيصر .وليثبت ممكو مف أى ثورات قتؿ ىركانوس الثانى
بذريعة أنو تآمر مع العرب .ونجح ىيرودس مع أغسطس فوسع لو حدوده فضـ بيريو شرؽ األردف .وقبؿ أف

يذىب ىيرودس لمقاء أغسطس ترؾ الحكـ لسيموس وكرر نفس الطمب بقتؿ مريـ فى حاؿ عدـ عودتو .وأيضا

تكرر ما حدث قببل وأخبر سيموس مريـ بما حدث .ولما عاد فعمت سالومى نفس الشئ .فقتؿ ىيرودس مريـ

وسيموس دوف أف يسمع ألحدىما .ثـ أعدـ ألكسند ار أـ مريـ واستكمؿ قتؿ كؿ أسرة المكابييف .وبعد ذلؾ حوؿ
يده ضد عائمتو وبدأ فى التآمر ضد أوالده وزوجاتو العشر وبدأ يسجف بعضيـ ويقتؿ البعض .بؿ قتؿ  033مف

الجنود الذيف تشفعوا عنده لكى ال يقتميـ .وتآمر ضده إبنو أنتيباتر فسجنو ،وألف قتمو كاف يستمزـ تصريحا مف

أغسطس قيصر ،أرسؿ طمبا بالتصريح لو .ووصمت الموافقة ونفذ حكـ اإلعداـ قبؿ وفاتو ىو بخمسة أياـ .ىذا

ىو الطاغية الدموى الذى قتؿ أطفاؿ بيت لحـ األبرياء.
كاف ىيرودس مكروىا مف الييود كأدومى ،وكرىوا فيو إمتزاج حكمو باألممية .وكرىوا فيو أفعالو ووحشيتو

ودمويتو .وكاف ىيرودس قد أحاط نفسو بحاميات مف ألمانيا وتراكيا والعديد مف الدوؿ األوروبية .وفى حياتو لـ

تكف ىناؾ إمرأة تأمف عمى شرفيا وال رجؿ يأمف عمى حياتو .وكاف لو جيش مف الجواسيس وسط الشعب .وكاف
يعذب الذيف يكرىيـ عذابا رىيبا لكى يعترفوا وىـ أبرياء بما لـ يقترفوه.
ولكف مف الناحية األخرى كاف يحترـ القوانيف الييودية ليسترضى الييود وبنى الييكؿ لمصالحتيـ .وترؾ البناء
لمكينة ولـ يتدخؿ فى شئ ،ولـ يدخؿ ىو لمييكؿ .ولـ يتدخؿ فى أعماؿ الكينوت ،ولـ تحمؿ أى مبانى فى

عيده أى عبلمات وثنية .ولـ تحمؿ أى نقود صورتو حتى ال يؤذى مشاعر الييود .وترؾ لمسنيدريـ حريتو ولكف

حددىا باألمور الدينية فقط .والغريب أنو حظى بمساندة إثنيف مف كبار الربييف ربما ألنيـ فضموا حكمو عمى ما

يمكف أف يأتى بعده فيفرض الروماف الوصاية عمييـ.

وفى فترة حكمو ُو ِجد المعمميف الكبار ىميؿ وشماى .وىما مدرستيف مختمفتيف .وقيؿ عنيما أف تعاليميـ مف
السماء كأنيا كممات اهلل الحى .بؿ صار تعميـ الناموس بعد ىميؿ ىو "تعميـ ىميؿ" .وكاف ىميؿ مف بابؿ وجاء
إلى أورشميـ ليتعمـ فى أكاديميات أورشميـ .وكاف يعيش عمى الكفاؼ ،يعمؿ كعامؿ باليومية ويرسؿ ثمث دخمو

ألىمو يتعيشوا منو ،والباقى يتعيش ىو بو ويدفع تكاليؼ الدراسة .وصار ىميؿ فيما بعد رئيسا لمسنيدريـ وغالبا

كاف عمى رأس مف ذىبوا لييرودس ليخبروه بأف بيت لحـ ىى مكاف ميبلد المسيح .وىميؿ ىو الذى أرسى وثبت
التقميد .وقاؿ البعض أف تعاليمو تشبو تعاليـ المسيح ،بؿ تمادى البعض وقالوا أف مصدر تعاليـ المسيح ىو
تعاليـ ىميؿ .وىميؿ ىو مصدر تعاليـ غماالئيؿ وبالتالى شاوؿ الطرسوسى أيضا .ويعتبر ىميؿ ىو مصمح

الييودية فى عصره ،ىو لـ يحذؼ شيئا مف الماضى ،بؿ ىو كاف يرجع األشياء إلى أصميا.

35

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثاوي

وكاف فى ذلؾ الزماف عالَ َم ْي ْف مختمفيف بجانب بعضيما البعض ]5[ .العالـ اليونانى بحضارتو اليونانية .فيناؾ
المسرح واإلستاد المدرج .واألجانب يمؤلوف المدينة بتقاليدىـ وعاداتيـ ولغاتيـ ]8[ .وعمى الناحية األخرى العالـ
الييودى القديـ برجعيتو (أو قؿ العالـ المحافظ) ويسيطر عميو تعاليـ ىميؿ وشماى .ويظمؿ عميو الييكؿ

والمجامع .وكبل العالميف يطارد أحدىما اآلخر.

واذا كاف لييرودس جواسيسو ،كاف لمناموس الييودى قضاتو وشرطتو .ولكف ىيرودس كاف يحكـ بوحشية

ٍ
فبترو وميؿ إلى الرحمة .وكانت اليونانية ىى لغة المحاكـ والحكـ والجند ،بؿ كاف
ودكتاتورية ،أما السنيدريـ
الكثيريف مف الشعب يفيمونيا ويتكمموف بيا أما الشعب العادى فكاف يتكمـ األرامية وكانت ىذه لغة المسيح

ورسمو .أما الييكؿ والمجامع فيتكمموف فييا العبرية ،وىناؾ مترجميف يترجموف لمشعب ما يقاؿ باألرامية وىى

المغة العامية الدارجة .وكاف الربييف يمنعوف الكبلـ بؿ وال يشجعوف عمى تعميـ المغة اليونانية .وكاف لؤلورشميمييف
ليجتيـ الخاصة المميزة وىى أسرع وأسيؿ .واختمط العالميف اليونانى والييودى ،بيف حياة التحفظ والتمسؾ

بالوقار وبيف التحرر مف كؿ القوانيف وببل حدود .وانتشر ىذا التحرر بالذات وسط األغنياء .وكاف المسئوليف مف
كبار الييود ينفقوف ببذخ عمى تعميـ الشعب اإللتزاـ بالحفاظ عمى التقاليد والطاعة واإللتزاـ بيا ،والعبادة .وكاف

مصدر ىذه النفقات النذور والعطايا والتقدمات لمييكؿ ،بؿ رفع الكينة أسعار كؿ ما يقدـ فى الييكؿ كذبائح

ليزداد الدخؿ .لذلؾ إنتشر بيف األغنياء أف يساعدوا الفقراء فى شراء ىذه الذبائح .وكانوا يستضيفوف الحجاج
والغرباء فى بيوتيـ الفخمة والممموءة بالرفاىية والتسمية .وألغنياء النساء مبلبسيـ الغالية ومجوىراتيـ وليـ المرايا

(وكانوا ال يستعممونيا فى السبت لئبل تغوى المرأة إذا وجدت شعرة بيضاء أف تزيميا بالممقاط المثبت فى المرآة،
تقديسا لمسبت) .وىؤالء األغنياء كانوا يتباىوف بأف يتكمموا اليونانية.
وبينما كاف النساء ال مصدر ليـ لمتعميـ والمعرفة سوى داخؿ بيوتيف ،كاف الرجاؿ عمى إتصاؿ بكؿ العالـ،
ولؤلورشميمييف بالذات أصدقاء فى كؿ العالـ يتبادلوف معيـ الرسائؿ فيما يشبو نظاـ البريد اآلف .بؿ كاف ىناؾ

نشرة شبو يومية فيما عدا السبت يقرأوف فييا األخبار السياسية وغيرىا.

ومع إنتشار الغنى والبذخ فى أورشميـ إنتشر أيضا الفساد .فإنتشر بيف الرجاؿ العبارات الخميعة ،وانتشرت

المبلبس الخميعة بيف النساء بؿ والرجاؿ أيضا ،وىذا نفس ما قيؿ بإشعياء النبى "وقاؿ الرب مف اجؿ اف بنات
صييوف يتشامخف ويمشيف ممدودات االعناؽ وغامزات بعيونيف وخاطرات في مشييف ويخشخشف بارجميف.

يصمع السيد ىامة بنات صييوف ويعري الرب عورتيف .ينزع السيد في ذلؾ اليوـ زينة الخبلخيؿ والضفائر

واالىمة .والحمؽ واالساور والبراقع .والعصائب والسبلسؿ والمناطؽ وحناجر الشمامات واالحراز .والخواتـ وخزائـ
االنؼ .والثياب المزخرفة والعطؼ واالردية واالكياس .والمرائي والقمصاف والعمائـ واالزر .فيكوف عوض الطيب

عفونة وعوض المنطقة حبؿ وعوض الجدائؿ قرعة وعوض الديباج زنار مسح وعوض الجماؿ كي" (إش51 : 0

 .)88 -وكؿ ىذا يشير لئلنحطاط الخمقى الذى عـ أورشميـ.
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وانتشر بيف األورشميمييف األغنياء اإلنفاؽ ببذخ وسفو فى والئـ األفراح التى ال يدعوف إلييا الفقراء بسبب

مبلبسيـ وىيئتيـ .وكانوا يضعوف الطعاـ فى أطباؽ غالية الثمف والنبيذ فى أوانى مف الكريستاؿ .والطباخ الذى

يخطئ أو يفشؿ فى شئ يعاقب بشدة ،ليظير المضيؼ فى ىيئة تتناسب مع مركزه.
ىذا كاف حاؿ المدينة التى إقترب خرابيا كما تنبأ عنيا األنبياء وبكى عمييا المسيح .المدينة التى إنتسب ليا
األنبياء حتى لو لـ يخرجوا منيا .ىذه المدينة التى كانت مدينة اهلل ،صارت لمفساد والميو .صار فرحيا فرح

العالـ ،ولذلؾ لـ تفرح بالمسيح الذى أتى إلييا ليفرحيا ،كاف موجودا وسطيـ ولـ يعرفوه ألنيـ أرادوا مسيحا يتفؽ

مع أحبلميـ فى المجد العالمى واألفراح العالمية .ولذلؾ أيضا لـ يكونوا مستعديف لسماع تعاليمو التى تختمؼ مع

حياتيـ بؿ كانوا مستعديف لسماع أى ُم َّد ٍع مخادع أحمؽ يدعى أنو المسيح ،لو كاف يرضييـ بأقوالو .لذلؾ قاؿ
الكتاب "إلى خاصتو جاء وخاصتو لـ تقبمو  ...أما الذيف قبموه فأعطاىـ سمطانا أف يصيروا أوالد اهلل" (يو: 5
)58 ، 55
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الفصل الثالث
بشارة يوحنا المعمدان
تقديم الذبيحة الصباحية ليا قواعدىا -:
 مع فتح أبواب الييكؿ يدؽ الكينة طبوليـ الفضية ثبلث مرات إليقاظ المدينة .جاذبة أفكار مقدسة

لمجميع .وىى تربط بيف أورشميـ الحالية مدينة اهلل ،ووعود اهلل بأوشميـ سمائية ىذه التى ستظير سريعا

كما أف فجر يوـ جديد قد الح.

 وىناؾ فى الييكؿ البلوييف الذيف أصابيـ الدور لمخدمة مع بعض مف عامة الشعب كممثميف عنو فى
تقديـ العبادة .ومع بدء ظيور نور الفجر يعطى الكاىف الكبير إشارة بدء طقوس الذبيحة الدائمة.

 قبؿ ذلؾ وعند صياح الديؾ يستدعى الكاىف الذى يراقب الطقس لبدء العمؿ المقدس الذيف إغتسموا
إستعدادا لمعمؿ .ولكؿ يوـ ىناؾ  13كاىنا يعمموف فى تقديـ الذبيحة.

 يقسـ الكينة إلى فريقيف ومعيـ مصابيح ليفتشوا كؿ الييكؿ ويجتمعوف عند مكاف إنعقاد السنيدريـ.
 بسبب الحماسة والغيرة وحتى ال تحدث خبلفات يتـ تخصيص العمؿ لكؿ كاىف بالقرعة.

 يبدأ العمؿ عند الفجر بتقميب واعداد الحطب لمحصوؿ عمى ليب جديد .ومع نور الفجر تمقى القرعة
ثانية لتحديد مف سيشترؾ فى تقديـ الذبيحة .ومف سيدخؿ لمقياـ بإعداد فتائؿ المنارة (قص الفتائؿ

المحترقة واإلبقاء عمى الفتائؿ مضيئة) .ثـ إعداد مذبح البخور.

 اآلف وعند ظيور نور الصباح ُيدعى الشعب اآلتى لمعبادة لمدخوؿ ،واحضار الحمؿ الذى سيقدـ ذبيحة
والتأكد مف سبلمتو وأنو ببل عيب .ويغسمونو بالماء الموجود فى اإلناء الذىبى المعد لذلؾ.

ُ يربط الحمؿ إلى ناحية المذبح مف جية الشماؿ ،ناظ ار تجاه الغرب لتمثيؿ مشيد تقديـ إسحؽ ذبيحة.
 يجتمع الكينة مع الشعب ،ويقؼ الكاىف الذى يرش دـ الذبيحة مف إناء ذىبى عمى جيتيف مف المذبح،
تحت الخط األحمر الذى يفصؿ بيف الذبائح التى تقدـ كميا لممذبح والذبائح العادية.

 وبينما يجرى إعداد الذبيحة تجرى قرعة أخرى لتحديد الكاىف الذى سيقوـ بالدور األكثر ميابة وقداسة
وىو تقديـ البخور عمى مذبح البخور ىذا الذى يمثؿ قبوؿ اهلل لصموات شعبو إسرائيؿ .ىذا العمؿ ىو
عمؿ كينوتى شفاعى ،وعمؿ لو كرامة كبيرة .وربما ال يأتى الدور والقرعة عمى الكاىف ليحصؿ عمى

ىذا اإلمتياز سوى مرة واحدة فى حياتو .وكانوا يطمقوف عمى مف يصيبو الدور فى تقديـ البخور "الغنى"

وذلؾ لئلشارة لوعد اهلل "يعمموف يعقوب احكامؾ واسرائيؿ ناموسؾ.يضعوف بخو ار في انفؾ ومحرقات

عمى مذبحؾ .بارؾ يا رب قوتو وارتض بعمؿ يديو .احطـ متوف مقاوميو ومبغضيو حتى ال يقوموا"

(تث .)55 ، 53 ، 00ويتمتع بيف إخوتو الكينة بتقدير عظيـ .ويسبؽ القرعة صموات لمكينة الذيف
ستمقى القرعة بينيـ يعمنوف فييا إيمانيـ واعترافيـ بالنيابة عف إخوتيـ المجتمعيف.
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 يختار الكاىف الذى وقعت عميو القرعة لتقديـ البخور إثنيف مف أصدقائو أو أقربائو ليساعدونو فى ىذه
الخدمة المقدسة .كاف أحدىـ يزيؿ ما تبقى عمى مذبح البخور مف بقايا الخدمة المسائية التى كانت

باألمس ثـ يتراجع لمخمؼ مصميا فى خشوع .حينئذ يتقدـ الثانى ويمؤل مذبح البخور حتى حافتو مف

الفحـ الجديد المأخوذ مف عمى مذبح المحرقة التى إشتعمت عمييا المحرقة .ويقدـ صبلتو وينسحب.
وحينئذ يصدح صوت األرغف الذى يصؿ إلى أقصى أطراؼ الييكؿ لينتبو كؿ كاىف وكؿ متواجد

لمعبادة ،ويقوـ كؿ بدوره .فيذا الجزء مف الطقس ىو صمب موضوع العبادة.

 يقؼ اآلف الكاىف المحتفؿ بو الذى وقعت عميو القرعة لتقديـ البخور حامبل المجمرة الذىبية وحده فى
القدس ،والقدس ال يضيئو شئ سوى المنارة الذىبية ذات السبع شعب .وعمى يمينو ويساره المنارة ومائدة

خبز الوجوه .وأمامو عمى مذبح البخور الفحـ المشتعؿ.

 ينتظر الكاىف داخؿ القدس حتى تأتى عبلمة متفؽ عمييا ليضع البخور وينشره عمى مذبح البخور.
ويقؼ الشعب فى الخارج مع الكينة مقدميف عبادتيـ وصمواتيـ فى صمت وخشوع ،طالبيف الرحمة

والخبلص الموعود بو .والبركات والسبلـ مف قبؿ اهلل .ويروف أف صمواتيـ تصعد لمسماء مع سحابة
البخور المتصاعد مف عمى المذبح .وبعد أف يقدـ الكاىف البخور يقدـ عبادتو وصمواتو ناظ ار لسحابة

البخور أمامو ثـ ينسحب خارجا مف القدس ليقؼ ويبارؾ الشعب بالبركة الكينوتية "يباركؾ الرب

ويحرسؾ .يضيء الرب بوجيو عميؾ ويرحمؾ .يرفع الرب وجيو عميؾ ويمنحؾ

سالما"

(عد- 88 : 1

.)81

ممحوظة -:كاف داود قد قسـ فرؽ الكينة إلى  88فرقة .ولكف بعد العودة مف السبى لـ يستطع كثيريف مف
الكينة تحديد فرقيـ ،إذ لـ يعد مف بابؿ سوى  0أو  8مف الفرؽ القديمة .فكاف أف إحتفظوا بأسماء الفرؽ كما

قسميا داود وقاموا بتقسيـ الكينة الموجوديف الذيف عادوا مف بابؿ عمى الفرؽ الػ . 88

وفى ىذا الصباح جاءت القرعة لتقديـ البخور ألوؿ مرة فى حياتو وىو فى سف الستوف ،عمى زكريا الكاىف

المشيور بورعو وسط الييكؿ .وىو كاف يعمـ أف ىذا التميز عف طريؽ القرعة إنما ىو إختيار إليى .وكاف

البلوييف يتقاعدوف عند سف معينة ،أما الكينة فبل يتوقفوف عف الخدمة إال لسبب صحى أو عجز يمنعيـ عف
أداء دورىـ .وكاف لو كرامة مضاعفة إذ ىو كاىف ومتزوج مف إبنة كاىف .وكاف أماـ اهلل والجميع ببل لوـ.

كاف المعمميف الربييف القدامى مثؿ ىميؿ وغماالئيؿ عمى النقيض مف الربييف الموجوديف أياـ زكريا الكاىف.

فالحالييف كانوا متعصبيف فى سطحية ومظيرية ببل روحانية ،يمجدوا أنفسيـ .ييتموف بطريقة مشيتيـ ومبلبسيـ

بثقة فى النفس ،مختمفيف فى أصواتيـ وصمواتيـ التى يظيروف بيا عظمتيـ أماـ الناس والمبلئكة ،محدثيف ثراء.

ولنا أف نستنتج أف زكريا الكاىف المنعزؿ عنيـ فى المكاف فيو ال يسكف أريحا أو بجوار الييكؿ ،بؿ ىو فى قرية
بجانب مرتفعات ييوذا .ومنفصؿ عنيـ فى الصفات ،فيو رجؿ عبادة ،نقى تجاه اهلل والناس اليييف أحدا أو

يجرح أحد بكممة .لو رجاء فى خبلص إسرائيؿ .ومف المؤكد أنو كاف ىناؾ الكثيريف أمثالو فى إسرائيؿ .وكانت
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مشكمة زكريا الوحيدة أنو ببل نسؿ وىى موضوع يؤلمو ىو وأليصابات زوجتو .وبينما كانت تعاليـ الربييف تعطيو

الحؽ فى الطبلؽ والزواج مف أخرى إال أنو إلتزـ بقوؿ اهلل عمى فـ مبلخى النبى (مبل )51 - 58 : 8وفيو يتكمـ
اهلل ويحذر مف الغدر بإمرأة شباب الرجؿ ،وأف اهلل يكره الطبلؽ" فمـ يفعؿ بؿ إنتظر الرب العمر كمو .وفى ىذا
اليوـ قطعا لـ يكف يشغمو سوى الخدمة التى وقعت القرعة عميو ليقوـ بيا ،ليقوـ بيا عمى الوجو األكمؿ .وقاـ

زكريا الكاىف بدوره وقدـ البخور وبينما كاف يستعد لمخروج وىو يصمى صمواتو قبؿ أف يخرج .ظير لو منظر

عجيب جعمو يقؼ مكانو .إذ رأى المبلؾ غبلاير (ومعنى إسمو قوة اهلل) .ولـ يحدث فى التاريخ أف حدثت

ظيورات سماوية لكاىف عادى وىو فى القدس .كانت ىذه ىى المرة األولى .ربما حدث ىذا كما يسجؿ التاريخ

مع إثنيف مف رؤساء الكينة ،وحدث ىذا يوـ الكفارة بينما ىـ داخؿ قدس األقداس .وبينما ىو مأخوذ برىبة

الموقؼ أخذ المبلؾ يذكره بصمواتو القديمة وتضرعاتو ليرزقو اهلل بولد .وأف اهلل إستجاب ليا أخيرا ،وكاف ىذا
لييدأ ويخرج مف خوفو ،ثـ يستمع مف المبلؾ عف عظمة ىذا اإلبف الموعود بو .ولكف زكريا عوضا عف أف

يبتيج ويفرح روحيا أوال بأخبار مجئ المسيا وأف إبنو الموعود بو سيكوف عظيما ويعد الطريؽ لممسيا .وسيكوف
سبب فرح لكثيريف وليس لمعائمة فقط .وبينما كاف مف المفروض أف يفرح بيذه األرسالية السماوية ،أبدى عدـ

إيمانو وتصديقو لما سمعو .إذ أػطفأت مشاعر الفرح الروحى عنده مشاعره الطبيعية وأحزانو بسبب مشاكمو

الخاصة[ .البذور نزلت فى أرض بيا أشواؾ ىموـ ىذا العالـ] .وسأؿ زكريا "كيؼ أعمـ ىذا" وكانت العبلمة لو

ولمشعب المنتظر وألليصابات زوجتو .ولكنيا كانت عقوبة لو أيضا إذ لـ يصدؽ .ولكف سؤاؿ زكريا "كيؼ أعمـ

ىذا" كاف يحمؿ أيضا نوعا مف الرجاء واإليماف .وكاف الشعب يتشاءـ ويرتعب إذا تأخر الكاىف عف الخروج مف
القدس بعد أف يقدـ البخور .وتأخر زكريا وحينما خرج ليبارؾ الشعب بالبركة الكينوتية لـ يستطع الكبلـ ،وفيـ

الشعب أنو رأى رؤيا.
لماذا لم يتيم الييود زكريا بإختالق القصة؟
مف يختمؽ قصة مثؿ ىذه فيو يريد الشيرة وسط الناس .ولكى يصدقو الناس فعميو أف يقوؿ ليـ ما يتوافؽ مع
أفكارىـ ومعتقداتيـ ليصدقوه .ولكف قصة زكريا كانت ضد ىذا فضبل عف الصمت الذى حدث لو -:

 .5ىو فى نظر المعمميف والدارسيف قروى ساذج غير دارس لمناموس .ولكننا ىنا نجد زكريا يتكمـ فى أمور
ال يفيميا سوى الدارسيف ،فيو يتكمـ عف المسيا والسابؽ لممسيا الذى يعد الطريؽ لو .والبسطاء والعامة
يخافوف أف يقتربوا فى أحاديثيـ عف كؿ ما يخص اهلل .فيؿ يكذب زكريا فيما يخص اهلل؟

 .8ىذه رؤيا غير مسبوقة فى التاريخ .فمـ يذكر التاريخ أف كاىف عادى رأى رؤيا وىو فى القدس.
 .0لـ يكف أحد مف الربييف أو الدارسيف يتوقع حدوث رؤيا فى ذلؾ الوقت.
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 .8يعتقد الييود أف المبلؾ غبلاير أقؿ درجة مف المبلؾ ميخائيؿ .وأف المبلؾ ميخائيؿ يقؼ عف يميف

المذبح بينما المبلؾ غبلاير يقؼ عف يساره .أما زكريا فى قصتو يقوؿ أنو رأى المبلؾ غبلاير عف يميف

المذبح .وىذا ضد معتقدات الييود.

 .1الييود يعرفوف أف إيميا لـ يمت وأنو موجود ولكنو مختفى ،وأف ظيوره يكوف إعبلنا عف مجئ المسيا .وال
يعرفوف سابقا لممسيا غير إيميا .وىنا نجد أف زكريا يقوؿ أف إبنو الموعود بو سيكوف ىو السابؽ لممسيا

ليعد الطريؽ لو .وىذا ضد إعتقاد الييود.
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الفصل الرابع
البشارة بالمسيح  -وميالد السابق
من الييكل إلى الجميل
كاف مف المناسب جدا أف تبدأ قصة ميبلد المسيح مف الييكؿ أثناء تقديـ الذبيحة ،والعمؿ الكينوتى .وبيذا يرتبط

اإلنجيؿ بالتدبير اإلليى ووعود اهلل فى العيد القديـ .فعند المذبح ومع عمؿ الكينوت ممثبل فى زكريا الكاىف بدأ

عصر تنفيذ وعود اهلل لشعبو .وىذا حدث مف قبؿ أف تجديد واصبلح شعب اهلل بدأ فى خيمة اإلجتماع عمى يد
صموئيؿ النبى .وكما ترؾ اهلل رئيس الكينة عالى وكمـ صموئيؿ الطفؿ ،ترؾ اهلل الربييف والعمماءالمتكبريف،

وتكمـ مع كاىف قروى بسيط .واذا ما إتجينا مف الييكؿ إلى الناصرة  -الييكل حيث الكاىف البسيط الذى إختاره

اهلل ليبدأ بو اإلنجيؿ ،تاركا مدارس الربييف وأكاديمياتيـ  -إلى الناصرة حيث العائمة المقدسة البسيطة المتواضعة،
يتسع الفارؽ جدا بيف اإلنجيؿ وطريؽ الربييف .فيؤالء الربييف كانوا يحتقروف الجميمييف ويزدرونيـ ىـ وليجتيـ

العامية .ولنا أف نتصور كيؼ كانت نظرتيـ ليذه العائمة الموجودة فى الجميؿ .ىذه التى ببل نسب معروؼ .لـ
يتصور أحد مف الربيييف المعاصريف أف يكوف تحقيؽ الخبلص بدايتو مف فتاة صغيرة عذراء مخطوبة لنجار

بسيط ،بؿ الفكرة مرفوضة وينفروا منيا .ونبلحظ أف ندرة المعمومات عف حياة المسيح الشخصية أو العائمة

المقدسة التى وردت فى اإلنجيؿ كاف مقصودا ليكوف التركيز عمى تنفيذ وعود اهلل فى العيد القديـ فى إقامة

مممكة اهلل عمى األرض.

كاف وادى يزرعيؿ الخصب يقسـ الجميؿ عف باقى أرض فمسطيف .وكاف وادى يزرعيؿ ىذا أرض معارؾ

وحروب .وىناؾ فى الجميؿ عدة تبلؿ وعمى سفح أحدىا توجد المدينة الصغيرة الناصرة .وكانت الناصرة تتبع
سبط زبولوف عندما قسـ يشوع األرض بيف األسباط .وعندما تصعد ىذه التبلؿ ستجد أرضا خصبة مثمرة مميئة

بالورود بروائحيا العطرة .وىكذا كانت الجميؿ أرضا خصبة ومركز كؿ صناعة معروفة حينئذ .والى الشماؿ تجد
جبؿ حرموف .وناحية الغرب تجد أراض غنية وفى األفؽ تجد جبؿ الكرمؿ ،وبعده البحر المتوسط وبو موانئ

لمتجارة .أما عمى الشرؽ فيناؾ جبؿ طابور .ويربط بيف كؿ ىذا طرؽ لمتجارة .أما عف الناصرة فيى ترقد ىادئة

فى حضف ىذه الجباؿ ،ىى مكاف رائع لمتأمؿ واليدوء .وعمى البعد يحيط بالناصرة المدف الكبيرة التى تستضيؼ
المسافريف فييا .ويوجد بيذه األراضى أشجار التيف والنخيؿ والبرتقاؿ والمراعى .ولـ تكف الناصرة مدينة منعزلة

تماما بؿ يمر مف خبلليا طرؽ القوافؿ مف عكا إلى دمشؽ ،والى بحيرة جنيسارات .وفى الناصرة يمتقى الرجاؿ

ويتبادلوف األفكار واألماؿ .وفى الناصرة يجتمع الكينة المتجييف إلى أورشميـ عندما يصيبيـ الدور لمخدمة فى
الييكؿ (كاف الكينة مقسميف إلى  88فرقة ويذىب كؿ فريؽ مرتيف فى السنة لمخدمة فى الييكؿ ثـ يعود لمنزلو
الريفى) .وكاف الكينة يتجمعوف فى مدينة متفؽ عمييا ،ويقضوف مدة أسبوع فى خموة لمصوـ والصبلة قبؿ أف
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ينطمقوا معا إلى أورشميـ .وكانت الناصرة واحدة مف مراكز تجمع الكينة قبؿ السفر ألورشميـ .ومع أف الناصرة

كانت بعيدة عف أورشميـ ،إال أف إختيارىا كمركز لتجمع الكينة كاف لو تأثير دينى كبير عمى أىؿ الناصرة .إذ
كاف الكينة يشتركوف فى مجامع الناصرة فى فترة وجودىـ فييا ،وكاف أىؿ الناصرة يبلحظوف صمواتيـ
وأصواميـ .بؿ إجتمع فى الناصرة التجار مع الكينة.

وكاف أىؿ الناصرة مثؿ باقى المدف الصغيرة تمقائييف ،عفوييف ،ذو دـ حار وشجعاف .ىـ متحرريف عف التزمت

الفريسى لكف ليـ الشكؿ والقالب الييودى ،وىكذا كاف حاؿ الجميمييف .وحياتيـ فى بيوتيـ أنقى مما كانت عميو
بيوت وعائبلت أورشميـ .ولـ تكف كمماتيـ وعباراتيـ خارجة كما يحدث فى أورشميـ .وأفراحيـ كانت بسيطة

وليست فى بذخ وسفو أفراح األورشميمييف .وكانوا يعطوف لؤلرممة الحؽ فى الحياة فى بيت زوجيا .ىذه ىى

البيئة التى أخذ يوسؼ النجار العذراء مريـ خطيبتو لتعيش فييا.

كاف يوسؼ والعذراء مريـ كبلىما مف بيت داود .وكاف ىناؾ قرابة لمعذراء مريـ مع أليصابات (مف قرابة بيف
والدة العذراء ووالد أليصابات) .ويتضح فقر العائمة مف التقدمات التى قدموىا فى الييكؿ ،وبالتالى نفيـ أف

إحتفاؿ الخطبة ومير العروس كانا فى أضيؽ الحدود .والخطبة كانت إما بتعيد شفوى أو كتابة فى حضور

شيود .ثـ تتمى كممات البركة عمى كأس مف النبيذ وىى "مبارؾ أنت يا رب إلو إسرائيؿ وممؾ كؿ العالـ ،الذى

قدستنا بوصاياؾ ومنعتنا عف زنا المحارـ .وسمحت لنا بأفراح الخطبة والزواج ،مبارؾ أنت يا رب إلو إسرائيؿ".
ويتذوؽ كبل الخطيبيف مف كأس النبيذ .وبيذا تصبح اآلف العذراء مريـ إجتماعيا كزوجة ليوسؼ النجار (ىذا

النظاـ شبيو بنظاـ كتب الكتاب عند اإلخوة المسمميف) .وىذه العبلقة تنفصـ بورقة طبلؽ رسمية .وعادة ينقضى

عدة أشير بيف الخطبة والزواج (وىو ما يسمى عند اإلخوة المسمميف بالدخمة).
ويظير المبلؾ غبلاير لمعذراء مريـ فى بيت يوسؼ النجار المتواضع فى الناصرة ليبشرىا بالميبلد العجيب

ويعطييا عبلمة لتأكيد بشارتو ،بأف نسيبتيا أليصابات فى شيرىا السادس بينما كنت عاق ار فتسرع لخدمتيا.

وكانوا عند ختاف الطفؿ وقبؿ الختاف يتموف كممات البركة عمى كأس مف النبيذ "يا رب إلو أبائنا أقـ ىذا الطفؿ

ألبويو واجعؿ إسمو فى إسرائيؿ زكريا بف زكريا وليفرح بو أبواه كما فى (أـ + 81 : 80حز 1 : 51وكممات
أخرى مف البركة مأخوذة مف الكتاب) ولينمو الطفؿ ممتزما بالتوراة ومطيعا لوصايا اهلل".

وعند ختاف الطفؿ فوجئ الحاضريف أف أليصابات قاطعت مف يتمو البركة وقالت بؿ يدعى الطفؿ يوحنا .وىنا
أمف عمى كبلـ زوجتو أليصابات بأف يكوف إسـ الطفؿ يوحنا.
إنفكت عقدة لساف زكريا و َّ
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الفصل الخامس
ماذا كانت توقعات الييود عن المسيا اآلتى
حقؽ المسيح كؿ النبوات الخاصة بو فى العيد القديـ .ولكف كاف لمييود أفكارىـ الخاصة وتفسيراتيـ المختمفة
لمنبوات فكانت توقعاتيـ لشخص المسيا تختمؼ كثي ار عف مسيح الناصرة كما عرفو المسيحيوف .يشبو ىذا ببعض

الحروؼ حيف تجمعيا بشكؿ ما تخرج جممة معينة وحيف تجمعيا بشكؿ مختمؼ تخرج جممة أخرى .لذلؾ إختمؼ
فيـ الربييف فى مجامع الييود لمنبوات عف فيـ المسيحييف لنفس النبوات بحسب إيماف ورجاء المسيحييف فى

شخص المسيح.
[ ]9العيد القديـ ىو وحدة عضوية وىو صورة نبوية مييبة ،ال تنفصؿ فييا األحداث التاريخية والشرائع والطقوس
والتوقعات والنبوات عف بعضيا .فيو يعمف اهلل عف نفسو كإلو محب لخميقتو التى ىى مممكة اهلل عمى األرض.
ونرى كرـ اهلل نحو خميقتو .وىذه المممكة تؤسس فى المسيح .ونممح عبلقتيف أساسيتيف ىما عبلقة اهلل تجاه

اإلنساف (اهلل ىو األب)  -وعبلقة اإلنساف تجاه اهلل (اإلنساف ىو العبد) .وبجمع الفكرتيف نجد تعبير اإلبن-

العبد .وفيـ الييود وتوقعوا أف المسيا المنتظر سيعطى سيادة كاممة لمبشر عمى الخطية وفيموا ىذا مف "ىو

يسحؽ رأسؾ" (تؾ .)51 : 0والوجود السابؽ لممسيا الذى يؤسس مممكة اهلل عمى األرض ىو اإلبف -العبد ،ىذا
ما أشار لو السيد بقولو "قبؿ أف يكوف إبراىيـ أنا كائف" (يو.)11 : 2
وبدأ تأسيس مممكة المسيح مع إبراىيـ "أبوكـ إبراىيـ تيمؿ بأف يرى يومى فرأى يومى وفرح" (يو .)11 : 2وكؿ
ما جاء بعد إبراىيـ كاف لو وجييف أحدىما سماوى وىو اإلبف  -واآلخر أرضى وىو العبد.
واسرائيؿ كاف إبف اهلل البكر  ،واسرائيؿ ىـ عائمة اهلل وأىؿ بيتو .وىـ أيضا عبد الرب كما قيؿ "عبدى يعقوب"
وفيـ إسرائيؿ أنيـ ىـ ليسوا فقط عبد اهلل بؿ ىـ اإلبف -العبد  -الممسوح أى المخصص لخدمة معينة .وتبمورت

الفكرة فى ثبلث محاور أو مؤسسات .عبد الرب فى عبلقتو مع التاريخ ىو مممكة إسرائيؿ .وعبد الرب فى
عبلقتو مع الطقوس ىو الكينوت .وعبد الرب فى عبلقتو مع التوقعات ىو النبوات.

ولـ يقدـ المسيا كشئ منفصؿ أو شئ مضاؼ إلى العيد القديـ .بؿ كؿ شئ التاريخ والتوقعات الكؿ يشير إليو.
فيو نموذج اإلسرائيمى ،ال بؿ ىو نموذج إلسرائيؿ نفسيا ،التاج أو ممثؿ إلسرائيؿ نفسيا .ىو إبف اهلل وىو عبد

الرب .وىو ممسوح ليس بزيت إنما بروح ييوه نفسو الذى يحؿ عميو ،وىو اإلبف بشكؿ مميز .وعف عبلقتو

العضوية مع إسرائيؿ فيو نسؿ إبراىيـ وىو نسؿ داود .ولكف إسرائيؿ خاضعة لو "يا إبنى أنا اليوـ ولدتؾ" .ونرى

ذلؾ فى فيـ اإلنجيمييف فى أنيـ طبقوا ما يقاؿ عف إسرائيؿ عمى المسيح مثؿ "مف مصر دعوت إبنى" .وىكذا
نرى أف نبوات إشعياء عف عبد الرب تنطبؽ عمى المسيح ،وفيو كممثؿ إلسرائيؿ يجتمع وظائؼ النبى والممؾ
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والكاىف .وىو أيضا اإلبف والعبد .وفيو نرى التطبيؽ المثالى لوظيفة إسرائيؿ التى كاف مف المفروض أف تقوـ

بيا ،وأنيا تؤسس مممكة اهلل وسط البشر.

وىكذا جاء المسيح ليؤسس مممكة اهلل عمى األرض ،جاء كعبد الرب ،جاء الممسوح ليعزى البشرية ،كصديؽ
لمخطاة ،مصالحا الكؿ أمـ وييود ،أتى بالخبلص األبدى .وبيذا إنتيت وظيفة إسرائيؿ .وقد سمح اهلل نتيجة

لخطيتيا أف تذىب لسبى بابؿ ،وكاف ىذا لتقترب ىذه المممكة مف ممالؾ العالـ .فمـ يكف سبى بابؿ عقوبة فقط
لمييود ،فاهلل كاف يؤدبيـ ولكف مف ناحية أخرى كاف اهلل يعمـ الشعوب األخرى التى عاشوا وسطيا شيئا عف

مممكة اهلل.
[ ]2فيـ الييود أف كؿ معجزات العيد القديـ وخبلصيـ سابقا سيحققيا المسيح المنتظر وبصورة أوسع ،وأف كؿ
الماضى كاف مجرد رمز لما سوؼ يحدث فى أياـ المسيا .وقاؿ التممود أف كؿ النبوات تنصب عمى ىذا المسيا،
وأف كؿ األحداث فى الماضى ىى صورة لمرآة لمبركات التى سيحصؿ عمييا إسرائيؿ فى كؿ العالـ فى المستقبؿ،

وقاؿ التممود أف العالـ قد خمؽ فقط لممسيا .وأخرج الربييف القدماء مف العيد القديـ  811نبوة عف المسيح [71

مف أسفار موسى و  880مف النبوات و  502مف بقية الكتب] وىـ يضعوا ىذه النبوات عف العصر المسيانى
المجيد إلسرائيؿ كنجوـ تتؤلأل فى أياميـ المظممة وىـ مشتتيف فى األرض .ولكف وسط بريؽ ىذه التخيبلت

واألوىاـ المادية لمممكة المسيا عمى األرض التى سيؤسسيا إلسرائيؿ ،إختفت تماما أى عناصر روحية .فقط
دراسة الناموس واألعماؿ الصالحة وانتظار رجوع إسرائيؿ واستعادة األمجاد .وعمؿ المسيح األساسى ىو

رجوعيـ .عمؿ المسيا فى نظرىـ ىو رفعة إسرائيؿ مفضميف ىذا عف خبلص العالـ .بؿ نجد أف تصور الربييف

عف مركز إسرائيؿ فى األياـ األخيرة ليو تصورات غير عقبلنية .ىـ ال توجد لدييـ أى أفكار أو تصورات عف

المسيح المخمص الذى يعمؿ عمى خبلص البشرية وتسديد إحتياجاتيا وفى ىذا يعمؿ ما لـ تقوـ بو إسرائيؿ مف
وظيفة أساسية أرادىا اهلل منيا بوجودىا وسط شعوب العالـ ،بؿ ىـ ليـ موقؼ مناقض لذلؾ تماما .لذلؾ حدث

التصادـ بيف الربييف وبيف المسيح .ولـ نرى فى تعاليـ المسيح إال ناد ار مف توقعات الربييف عف مممكة اهلل .بؿ
نجد أف المسيح فصؿ نفسو تماما عف األفكار التى كانت سائدة فى عصره ،لذلؾ لـ يعتبره الربييف أنو المسيا

المنتظر ،أو أف مصادره مجيولة.

[ ]3ومع ىذا فؤلف أفكار الربييف مستمدة مف العيد القديـ ،نجد أف الكثير مف إقتباسات العيد الجديد عف المسيح
وال عجب مدعمة بأفكار الربييف عنو .فمثبل قالوا عف المسيح أنو موجود قبؿ العالـ ،وأنو أسمى مف موسى ومف
المبلئكة ،وأنو سيعامؿ بوحشية واستيزاء ويموت موتا عنيفا ويكوف ذلؾ مف أجؿ شعبو الموجود والذيف سبؽ

وانتقموا ،وأنو سيفدى إسرائيؿ ويعيدىا .وأف األمـ سيقاومونو ولكنيـ سيؤمنوف بو .وتكمـ الربييف عف بركات األياـ
األخيرة ومممكتو .ولكف تسود تعاليميـ األراء المتضاربة وغير الممكف تفسيرىا .بؿ نجد فى بعض تعاليميـ

إشارات ألالـ المسيا بؿ وموتو وذلؾ ألجؿ خطايانا ،واستندوا فى ىذا إلى (إش )10وغيره مف نبوات .ولكنيـ
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قالوا أف المسيا سيأخذ ىذا عمى عاتقو لصالح شعب إسرائيؿ األحياء منيـ ومف ماتوا ومف لـ يولدوا بعد .وبيذا

يتصالح اهلل مع شعبو إسرائيؿ ويطرح الشيطاف فى الجحيـ .ولكف يظؿ غامضا فى مفيوميـ عمؿ المسيح

كحامؿ لخطايا البشر كنائب عف البشر .كما غاب عف فيميـ موضوع الخطية األصمية وطبيعتنا الخاطئة .ىـ
تكمموا عف خطية آدـ ولكنيـ لـ يفيموا أف طبيعتنا الخاطئة إحتاجت لفداء المسيح آدـ األخير الذى إستعاد ما

فقده آدـ األوؿ.

ونسبوا سقوط آدـ لحسد المبلئكة .وكاف ذلؾ قبؿ سقوط بعض المبلئكة .ولقد أسقط اهلل المبلئكة الذيف أفسدوا
اإلنساف .ولـ يكف ىناؾ مبلئكة ساقطيف قبؿ سقوط آدـ .وقالوا أف المبلئكة حاولوا عبثا منع خمقة اإلنساف ،فمما

فشموا تآمروا إلسقاط اإلنساف لتدميره .وأف ىناؾ مبلؾ يسمى صمائيؿ ذو رتبة عالية جدا ،وتبعو مبلئكتو وقاموا
بالمؤامرة ضد آدـ ،وكانت اآلداة المستخدمة ىى الحية .ونتيجة الخطية األولى كانت إنسحاب الشاكيناه مف

األرض إلى السماء األولى .ومع الخطايا التى تبعت ذلؾ إنسحبت الشاكيناه إلى السماء السابعة .ولكف األعماؿ

الصالحة لرجاؿ اهلل بدءاً مف إبراىيـ وحتى موسى أعادت الشاكيناة إلى األرض (الضوء السماوى الذى كاف
يظير فوؽ تابوت العيد).

وقالوا أف آدـ خسر بالخطية  1أشياء وسيعيدىا المسيا  -:ىيئتو المشرقة وبياءه حتى أف كعبو كاف كالشمس،
وحجـ جسده العمبلؽ الذى كاف كالمسافة مف الشرؽ إلى الغرب أو مف السماء لؤلرض ،ثمار األرض الرائعة

وكؿ األشجار المثمرة ،والنور الذى يشمؿ كؿ شئ وأخي ار حياتو األبدية فبغير الخطية ما كاف لو أف يموت وىذا

مثؿ أخنوخ وايميا .وانطبؽ مصير آدـ فى الموت عمى كؿ نسمو وفقد كؿ نسمو كماليـ .وفيـ البعض أف الموت
ليس فقط بسبب خطية آدـ ولكف أيضا بسبب خطايانا الشخصية واعتمدوا عمى قوؿ الكتاب فى (حز )52أف

اإلبف ليس مسئوال عف خطية أبيو .وفيـ البعض العكس أف خطية آدـ جمبت الموت وفيموا ىذا مف قوؿ الكتاب

"اهلل يفتقد ذنوب األباء فى األبناء".

وقالوا إف مبلؾ الموت لـ يكف لو سمطاف مطمؽ عمى ىؤالء الستة  -إبراىيـ واسحؽ ويعقوب  -وموسى وىاروف
ومريـ .وكاف ىناؾ وقت حيف عرض اهلل الناموس عمى األمـ فرفضوا الخضوع لو ،فعرضو عمى الييود فى

سيناء فقبموه فتحرروا مف الموت وكاف مف المفرض أف ال يموتوا بؿ صاروا كالمبلئكة بؿ وأعمى مف المبلئكة.

وصاروا أبناء اهلل .وفيموا ىذا مف قوؿ المزمور "أنا قمت أنكـ آلية وبنو العمى تدعوف" (مز .)1 : 28ولكنيـ
خسروا كؿ ىذا بعد خطية العجؿ الذىبى .وقاؿ التممود أف إسرائيؿ لو لـ تسقط فى خطية العجؿ الذىبى
إلستمروا فى الحالة المبلئكية ولتوقؼ الييود عند ىذا الجيؿ (توقؼ الموت وتوقؼ النسؿ).

وقاؿ معممى الييود أف اإلنساف مخموؽ ولو ميؿ لمشر وميؿ لمخير والصبلح .ويبدأ الميؿ لمشر مع اإلنساف مف

بدايتو .أما الميؿ لمخير فيو يأتى بالتدريج مع الزمف .وكاف ال بد مف وجود الميؿ لمشر حتى يستمر العالـ .وقاؿ

التممود أف اهلل ىو الذى خمؽ ىذا الميؿ لمشر فى اإلنساف ،ولكف اهلل حينما رأى نتائج ىذا ندـ عمى ما فعمو.
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وقطعا فيذا التفكير يعطى مبر ار لسقوط اإلنساف وأنو غير مسئوؿ عف تصرفاتو .وأنو فى مقدور اإلنساف أف

يتغمب عمى الخطية تماما ،ويقتنى الحياة بالدراسة وأعمالو ،وىذا ما عممو إسرائيؿ عمى جبؿ سيناء فتطيروا
تماما مف كؿ ميؿ لمشر وصاروا أب ار ار بالكامؿ ولـ يتبقى فييـ أى أثر لخطية آدـ.

[ ]4فى غياب الشعور باإلحتياج لمخبلص مف الخطية ال نجد فى تقاليد الربييف أى وظيفة كينوتية لممسيح .بؿ
ظؿ أى دور لممسيا كنبى لمشعب مختفى تماما وراء تصورىـ فى أف المسيح سيأتى كممؾ ومخمص .وظؿ ىذا
ىو مطمبيـ واحتياجيـ فى المسيا المنتظر .وحتى أيامنا ىذه نجد إشتياقيـ ليذا المسيا كمما إشتدت أالميـ التى
لـ يستطيعوا أف يجدوا ليا تفسيرا .وكانت أالميـ ومعاناتيـ فى تضاد شديد مع المجد المنتظر الذى يتوقعونو

بحسب تعاليـ الربييف.
ولكف مف أيف جاءت ىذه األالـ؟ مف الخطية ،الوثنية قديما وحديثا مف الجرائـ والرذائؿ وتجاىؿ الشريعة وحب
الماؿ .ولكف لقد إنتيت سنوات السبى السبعيف فمماذا ىذا التشتت؟ ألف الرياء أضيؼ عمى كؿ الخطايا السابقة،
ولـ يقدموا توبة صادقة بؿ إنتشرت اإلباحية ولـ يعد القمب مستقيما أماـ اهلل .والنتيجة ليست فقط فشؿ سياسى

بؿ إنعداـ البركة وتوقؼ المطر وتوقؼ النبوة .ولقد صارت إسرائيؿ ببل كينوت وال ناموس وال إلو .بؿ تصوروا

أف العالـ كمو أصبح يعانى بسبب خراب الييكؿ .فقاؿ الربييف أف ال ػ  73ثو ار الذيف يقدموا يوـ عيد المظاؿ كانوا
مف أجؿ أمـ العالـ .وتأسؼ الرابى يوحاناف عمى حاؿ العالـ إذ لـ يعد ىناؾ مف يقدـ عنو ال ػ  73ثورا .لقد

إنطفأ النور الذى كاف يشع عمى العالـ مف الييكؿ .ولكف بشفاعة المبلئكة لـ يدمر اهلل العالـ .بؿ وبمغة شعرية

قيؿ أف كؿ العالـ ...الشمس والقمر والنجوـ والجباؿ واألشجار بؿ وحتى المبلئكة ...الكؿ ينوح عمى الييكؿ،

واختفى كؿ جميور المبلئكة المحيطيف بالخبز المقدس فى الييكؿ .ومع أف الشاكيناة (المجد اإلليى) قد إنسحب
إال أنو ما زاؿ متابعا شعبو حزينا وآسفا عمى أورشميـ وعمى ىدـ الييكؿ ،وما زاؿ المجد اإلليى متمسكا بوجوده

عند الحائط الغربى الذى ما زاؿ باقيا مف الييكؿ .ومنذ ىدـ الييكؿ لـ يدخؿ اهلل قصره حتى اآلف وقد إبتؿ شعره
مف ندى الميؿ ،بؿ ما زاؿ يبكى عمى أوالده وعمى خرابيـ.
ولكف حيف يأتى المسيا سيقوـ وبمجد عظيـ بإصبلح كؿ شئ ويفؾ سبى إسرائيؿ .ولكف متى يأتى ولماذا كؿ ىذا
التأخير فى مجئ المسيح لفداء إسرائيؿ؟! ىنا يتوقؼ الربييف عف اإلجابة والتوقعات ويتحاشوا الكبلـ فى ىذا

الموضوع وىذا مف السمطات العميا .وليس أماميـ سوى الحزف والبكاء عمى حاليـ.

[ ]5كاف سؤاليـ المستمر  -متى يأتى المسيا؟ فمـ تكف ىناؾ أياـ أكثر ظممة مف التى ىـ فييا منذ أياـ عز ار
ونحميا .لقد إنتيى السبى األوؿ فيؿ خطاياىـ الحالية أكثر مف خطاياىـ قبؿ السبى األوؿ ،أو أف خطاياىـ

الحالية لـ تغفر بينما غفر ليـ اهلل الخطايا األولى .ما ىى نوعية وشكؿ التوبة المطموبة لغفراف خطاياىـ؟ ولكف
كانت اإلجابات متناقضة مع تأكيد الربييف عمى أنو لو قدـ إسرائيؿ توبة ولو ليوـ واحد سوؼ يظير المسيا.

إلى أرجع
ولكف قاؿ آخريف أف المسيا لف يأتى إف لـ يأتى إيميا أوال .وكاف ىناؾ مف يتمسؾ بوعود اهلل "إرجعوا َّ
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إليكـ" (زؾ .)0 : 5فوضعت المجامع عمى فـ الشعب صبلة المزمور (" )8 : 21أرجعنا يا إلو خبلصنا ،وا ِ
نؼ
غضبؾ عنا" .ويظؿ الجداؿ محتدما ببل إجابة .وقاؿ آخروف أف ظيور المسيح سيكوف كمكافأة عمى اإليماف.

وسيكوف فداء اهلل لشعبو وسط بكاءىـ .وقاؿ البعض أف مجئ المسيا يعتمد عمى فضائؿ األباء .وقاؿ البعض أنو

متوقؼ عمى اإللتزاـ بالناموس ،ونجد فى التممود أف مجئ المسيا يتوقؼ عمى رحمة اهلل .ولكف كؿ ىذا يمقى بنا

فى شؾ أف ظيور المسيا سيسرع أو يبطئ متوقفا عمى مدى تحمؿ إسرائيؿ.

ووسط كؿ ىذا فإف تحديد ميعاد لظيور المسيا ال يعتمد عمى أرضية واضحة بؿ ىـ وضعوا تصورات معتمدة
عمى تفسيرات رمزية وتخيبلت .فقاؿ البعض أف المسيا سيأتى بعد  8333سنة مف خمؽ العالـ ،وقاؿ البعض

تواريخ أخرى .وفى األياـ األخيرة قاؿ البعض أف المسيا سيأتى بعد عصور خمس ممالؾ وىـ البابمييف والفرس
واليوناف والروماف وأوالد إسمعيؿ .وقالوا أف المسيا سيأتى نتيجة إستجابتو لصرخات إسرائيؿ ولكف ذلؾ سيكوف

بعد حرب رىيبة بيف أوالد إسمعيؿ وروما (الغرب والشرؽ) .وىناؾ تخمينات كثيرة ولكنيا فشمت .وقالوا أف ميعاد

ظيور المسيا لـ ُيخبِر بو اهلل سوى إثنيف ىما يعقوب وداود ،ولكف كبلىما لـ يخب ار بو أحد .عموما ىـ كانوا
متأكديف أف ظيور المسيا سيكوف يوـ عيد فصح الذى يوافؽ  51نيساف.

[ ]6ماذا كانت توقعات مجمع الربييف وبالذات المعاصريف لممسيح ،وماذا كانت تعاليميـ عف المسيا المنتظر
بالنسبة لطبيعتو وشخصيتو ومؤىبلتو؟
أوال موضوع إتحاد الطبيعتيف البلىوتية واإلنسانية فى المسيح كانت بعيدة عف أذىانيـ وعف أذىاف تبلميذ المسيح
وعف أذىاف تبلميذ المسيح أوال .ثانيا كانوا يعتبروف أف المسيا المنتظر أنو يسمو كثي ار عف الطبيعة البشرية
والمموكية والنبوية وحتى عف الطبيعة المبلئكية ،لدرجة أف الحدود التى تفصؿ طبيعة المسيا المنتظر وبيف

الطبيعة اإلليية ىى ضيقة جداً .لذلؾ فحينما بدأ اإلقتناع بشخص المسيح إختفى ىذا الحد الفاصؿ بيف طبيعة

المسيح وبيف الطبيعة اإلليية وآمف بو تبلميذه وآمف بو الكثيروف كإبف اهلل ،وكاف الروح القدس ىو الذى عمؿ فى

القموب ففيموا طبيعة المسيح وآمنوا بو .واستندوا عمى أقواؿ الكتاب وبالذات مف الترجمة السبعينية .وفيموا ىذا
بالذات مف (تؾ + 53 : 81عد + 57 ، 7 : 88مز + 7 ، 1 : 78مز )0 : 553وبالذات مف (إش.)1

واعتبروا أف المسيا لو وجود سابؽ لمخميقة وقبؿ القمر ونجمة الصبح .وىو أبدى مخمد وسرمدى ()Eternal

ويسمو عمى كؿ بشر وعمى المبلئكة .قالوا ىو مبلؾ المشورة العظيمة وقالوا ىو مبلؾ الوجو واستندوا عمى(إش1
" )1 :النو يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكوف الرياسة عمى كتفو ويدعى اسمو عجيبا مشي ار اليا قدي ار ابا ابديا رئيس
السبلـ" وىذا ما إستخمصوه وواضح فى الترجوـ.

وقالت كتب الييود عف المسيا أنو ممؾ مرسؿ مف اهلل ليؤسس مممكة أبدية ال تزوؿ (كاف ىذا التعميـ قبؿ المسيح

بػ  573سنة) وىو يسمو عف الطبيعة البشرية .وقالوا عنو أنو إبف اهلل ليس كبنوة جوىرية لكف ىو سمو ال نيائى
عف كؿ خداـ اهلل وىو يحكميـ كميـ .وأف المسيا الذى يؤسس ىذه المممكة ىو مف بيت داود ،وىو إبف داود
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وسيأتى فى وقت ال يعممو سوى اهلل ليحكـ ويممؾ عمى إسرائيؿ .وسيكوف ممكا با ار متعمما مف اهلل ،قيؿ عنو

"مسيح الرب" وذلؾ فى سفر المراثى ( .)83 : 8وىو سيكوف با ار ببل خطية وىذا سيعطيو الحؽ أف يعاقب

الخطاة بكممتو .ولف يكوف فى أيامو مف ىو متردد أف يسمؾ فى طريؽ الرب ألنو سيكوف مدعما بقوة الروح

القدس ،فيكوف حكيما فى مشورتو قدي اًر فى الكبلـ والعمؿ .وتكوف بركة الرب عميو وال يفشؿ .قوتو مستمدة مف

اهلل وليس مف أى مصدر آخر ،وىو ُيعيد شعبو ليتممؾ أرضو التى لكؿ أسباطو ويباركيـ الرب .وىو سيحطـ
أعداءه تماما ليس بسبلح بؿ بكممة مف فمو .وىو سينقى أورشميـ وسيحكـ األمـ التى ستخضع لو .وواضح من
تفكيرىم ىذا أن ىذا المسيا ليس ممكا أرضيا وال ىذه مممكة أرضية.
ولو نظرنا ألقواؿ الربييف الييود الذيف أتوا بعد المسيح نجدىـ قد غيروا ىذه التعاليـ وتراجعوا عنيا .فيـ قدموا

صورة لممسيا المنتظر عمى أنو أقؿ سموا مف الصورة التى قدميا أباءىـ قبؿ المسيح [فقالوا أف مف يقوؿ عف

نفسو أنو اهلل ليو كاذب ،ومف يقوؿ عف نفسو أنو إبف اإلنساف فيو سيتوب عف قولو ىذا أخيرا .ومف يقوؿ أنو

سيصعد لمسماء فمف يستطيع ولف يصعد .وكاف ىذا ليردوا عمى الييود المتنصريف] .ومع ىذا إستمر تعميميـ عف

أف المسيا الذى ينتظرونو لو وجود سابؽ لمخميقة .وكاف ىذا مبنيا عمى (إش + 1 : 1مى .)8 : 1وعمؽ
المدراش الييودى عمى (أـ )1 : 2أف المسيا ُخمِؽ وسط  7أشياء قبؿ الخميقة .وقالوا إف إسـ المسيا ُخمِ ِ
ؽ قبؿ أف
يكوف ىناؾ عالـ .كؿ ىذا يظير أف المسيا المنتظر ىو أعمى مف البشرية ،ووجوده سابؽ لمخميقة .وقاؿ التممود

بالرجوع لفكرة أف المسيا سيولد مف بيت الممؾ داود ،أف المسيا يجمس عمى أبواب إمبراطورية روما وأعطوه إسـ

مناحيـ أى المعزى .وقالوا أنو بعد زواج ييوذا (تؾ - 8 ، 5 : 02فييوذا ىو جد المسيا بالجسد) إنشغؿ اهلل
بخمؽ نور المسيا .وأضافوا أنو قبؿ أف يولد فرعوف أوؿ مف إضطيد الشعب الييودى ،كاف المسيا المخمص

مولودا .ورجعوا إلى (إش )1نجدىـ يفسروف (مز" )1 : 01اف عندؾ ينبوع الحياة .بنورؾ نرى نورا" أف النور ىو
نور المسيا الذى خمقو اهلل قبؿ خمؽ العالـ وخبأه تحت عرشو لحيف ظيور المسيا .وحيف سأؿ الشيطاف لمف ىذا

النور أُخبِر بأف ىذا النور مخصص لمف سيجعمو فى عار ويدمره .وبناء عمى طمبو حيف أراد أف يرى المسيا رآه

فخر عمى وجيو وسجد لو واعترؼ بو بأنو ىو الذى سيطرحو فى المستقبؿ فى جينـ ومعو األمـ .وما يتضح مف
ىذا الفكر األخير َس ْب ْؽ وجود المسيا قبؿ خمؽ العالـ.
وقالوا كما أف موسى تربى وسط أعداء الشعب فى قصر فرعوف ىكذا سيظير المسيا فى روما أو أدوـ أعداء

الشعب .وكما عمؿ موسى إذ ظير ثـ إختفى ثـ ظير ثانية ىكذا سيحدث مع المسيا .وكما خمص موسى

الشعب ىكذا سيخمص المسيا شعبو ،ولكف بينما كاف خبلص موسى وقتيا سيكوف خبلص المسيح لشعب إسرائيؿ
أبديا ،وأف كؿ األعاجيب التى صنعيا موسى سيكررىا المسيا ولكف بكثافة أكثر .وسينزؿ المسيا المف مف السماء
ويفجر الماء كما أخرج موسى الماء مف الصخرة .وأف المظير المتواضع لممسيح بركوبو عمى أتاف يكوف راجعا

لخطايا إسرائيؿ .وليس فقط ليكرر عودة موسى إلى مصر راكبا عمى حمار بؿ كما ذىب إبراىيـ راكبا عمى

حمار ليقدـ إبنو إسحؽ ذبيحة.
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وقالوا أف المسيا يأخذ حكمتو ومعرفتو ونعمتو مف اهلل مباشرة .وأف اهلل أظير لموسى أنو لو جمعوا حكمة ومعرفة
كؿ مف يأتى بعده ،فإف حكمة المسيح ستفوقيـ مجتمعيف .وسيكوف المسيا متفوقا عمى األباء البطاركة وموسى

بؿ والمبلئكة .وحينما نضع أمامنا كؿ ىذا لف نتعجب مف فيـ المدراش لما قالو (مز" )0 : 85النؾ تتقدمو

ببركات خير .وضعت عمى أرسو تاجا مف إبريز" فقالوا فى تفسير ىذه اآلية أف اهلل سيضع تاجو عمى رأس

المسيا ،ويمبسو ثوب كرامتو وعظمتو وجبللو .ويتوافؽ مع ىذا أف نفس المدراش خصص ونسب لممسيا ما ينسب

هلل مثؿ "ييوه ىو رجؿ الحرب" و "ييوه برنا" أو الرب برنا .ويمبسو اهلل ثوب بياء وجبلؿ مف نياية العالـ مف

ناحية إلى نيايتو مف الناحية األخرى ألنو مكتوب "فرحا افرح بالرب .تبتيج نفسي باليي النو قد البسني ثياب

الخبلص كساني رداء البر مثؿ عريس يتزيف بعمامة ومثؿ عروس تتزيف بحمييا" (إش .)53 : 15وسوؼ ينذىؿ
ويندىش إسرائيؿ مف نوره .مباركة ىى الساعة التى ُخِمؽ فييا ومباركة ىى البطف التى تحممو ،ومبارؾ الجيؿ
الذى يراه والعيف التى تستحؽ رؤيتو .فتح شفتيو بركة وسبلـ .المجد والجبلؿ فى ىيئتو ويعطى الشعور باألماف

بكممتو .وعمى لسانو كممات المغفرة والرحمة .صبلتو ليا رائحة زكية .طوباؾ يا إسرائيؿ ما ينتظرؾ .وسيجمس

المسيا الممؾ عف يميف اهلل ،واهلل يحارب عنو ،ويجمس إبراىيـ عف يساره.

بؿ لقد كاف مف المبلحظات البلفتة لمنظر أنيـ نسبوا لممسيا اإلسـ الفائؽ الوصؼ ييوه .وقالوا عنو أنو سيأتى

فى سحب السماء (دا[ .)50 : 7ونبلحظ أف الرب كرر عمى مسامع الييود قولو "إف لـ تؤمنوا إنى أنا ىو" ولفظ
"أنا ىو" ىو نفسو ييوه (يو.])82 ، 88 : 2
مف كؿ ما رأيناه كاف مف الواضح أف تعميـ المجمع الييودى أف لممسيا شخصية إليية كما تعمـ الكنيسة .وأنو

يفوؽ أعظـ خداـ اهلل بؿ والمبلئكة .والحدود بيف طبيعتو ،والطبيعة اإلليية ىى متقاربة جدا ،بؿ ومف الصعب

التمييز بينيما فى أفكار المجمع الييودى.

لقد سمح اهلل بأف يميد الطريؽ إلعداد الفكر الييودى فوصمت أفكارىـ ليذه المفاىيـ قبؿ ظيور المسيح .وكانت
ىذه ىى التعاليـ فى المجامع الييودية .ومع تعاليـ العيد القديـ عف المسيا المنتظر صار كؿ ىذا راسخا فى

أذىاف الييود وبالذات تبلميذ المسيح .وكانت أعماؿ المسيح وتعاليمو وأقوالو تثبت تماما لمف رآه وسمعو أنو ىو
إبف اهلل الحى .وقطعا نقوؿ ومع عمؿ الروح القدس بدأ ينمو إيمانيـ بالمسيح تدريجيا عف طبيعة السيد المسيح.

وىذا ما إتضح فى تعاليميـ وكتاباتيـ بعد ذلؾ مما شكؿ مفيوـ وعقيدة الكنيسة عف طبيعة المسيح.

50

إدرشيم – انكتاب انثاوي

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل السادس
ميالد السيد المسيح
عاش الشعب الييودى وسط سنوات طويمة مظممة فى تاريخيـ وعيوف قموبيـ معمقة عمى بيت لحـ والناصرة مف
حيث يأتى المسيا المخمص .إلى أف أمر أغسطس قيصر بعمؿ تعداد لمدولة لتنظيـ الضرائب ،وبحسب الفكر

الييودى كاف ال بد أف يكتتب كؿ فرد بحسب سبطو والمدينة التى ينتمى إلييا ،وصعد يوسؼ النجار الذى مف

الناصرة إلى بيت لحـ مدينة أبائو فيو مف بيت داود .وكاف الطريؽ مف الناصرة إلى بيت لحـ طويبل ووسط
ظروؼ مناخية صعبة .وحوؿ بيت لحـ ىناؾ أراض خصبة ومراع ومزارع ،وخمؼ ىذه المزارع تبلؿ تخفى

المدينة المقدسة أورشميـ.

وبسبب التعداد (بحسب أمر أغسطس) واإلكتتاب (بحسب التقميد الييودى بأمر مف ىيرودس) كاف عدد زوار

بيت لحـ ضخما وامتؤلت األماكف والبيوت مف الزوار .حتى الفنادؽ إمتؤلت ولـ تجد العائمة المقدسة مكانا
لمراحة إال مذود (ومكانو اآلف كنيسة الميبلد) .واإلنجيؿ أمسؾ عف تقديـ معمومات كثيرة عف قصة الميبلد

وغيرىا ،ألف اإلنجيؿ ليس ىدفو تقديـ سيرة ذاتية عف المسيح ،بؿ أف المسيح إبف اهلل وأنو أتى ليخمص البشر.

ومف الواضح أف أحداث قصة الميبلد تتناقض تماما مع تصورات المجمع الييودى عف المسيا  -فالربييف الييود
لـ يتصوروا أبدا أف المسيا العظيـ يولد فى مذود .فيـ يحيطوف أبطاليـ بياالت مف المجد.

قاؿ الربييف أف المسيا سيولد فى بيت لحـ .وىناؾ رأى آخر مو ٍاز لو أف المسيح سيظير فى مجدؿ َع َد ْر وتقع
مجدؿ عدر ما بيف بيت لحـ وأورشميـ .وأصحاب الرأى األخير إستندوا عمى نبوة ميخا النبى ([ .)2 : 8مجدؿ

عَدَ ْر = ىو إسـ عبرى معناه قمعة أو برج القطيع .ويذكره ميخا النبى "وانت يا برج القطيع اكمة بنت صييوف
اليؾ ياتي .ويجيء الحكـ االوؿ ممؾ بنت اورشميـ" مجدؿ عدر .اآلف قرية صغيرة بجانب صير الغنـ (دائرة
المعارؼ الكتابية)] .ومجدؿ عدر ىذه ليست برجا لمراقبة قطعاف الغنـ العادية بؿ الغنـ التى ستقدـ ذبائح فى

الييكؿ (كتاب المشناة الييودية) .والرعاة الذيف يرعوف ىذه األغناـ ليسوا رعاة عادييف .فيؤالء الرعاة يقعوف تحت

الحظر بحسب الشرائع الدينية ،ومعزوليف بالضرورة عف العالـ الخارجى ويراقبيـ الربييف .وليـ حياتيـ المختمفة.

[ىذه الخراؼ التى يرعونيا كانت تفحص بواسطة الكينة ويختموف الصالح الذى ال يوجد بو عيب (فيو يرمز

لممسيح الذى ببل خطية) وىؤالء الرعاة وظيفتيـ رعاية ىذه الخراؼ .وقاؿ عنيـ اإلنجيؿ "رعاة متبدين" ومف يريد

أف يقدـ ذبيحة يذىب ليـ ويشترى خروفا مختوما ويذىب ليقدمو فى الييكؿ .ومف ىذه الخراؼ يأخذوف ما يقدـ

كذبيحة فى أعياد الفصح].

ىؤالء ىـ الرعاة الذيف ظير ليـ المبلئكة ليبشروف بميبلد المسيح الذى سيكوف الحمؿ الذى يقدـ ذبيحة عف

العالـ .وتحققت توقعات مف قاؿ أف ميبلد المسيح فى بيت لحـ .وتحققت أيضا توقعات مف قاؿ أنو سيظير فى
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مجدؿ عدر ،إذ أف المبلئكة كشفوا عف شخصو المبارؾ لرعاة مجدؿ عدر المكاف المقدس المخصص لخراؼ

الذبح فى الييكؿ [كاف الرمز فى مجدؿ عدر والمرموز إليو فى بيت لحـ .وكأف المبلئكة تعمف أف مولود بيت
لحـ ىو حمؿ اهلل الذى يحمؿ خطية العالـ كما قاؿ المعمداف عنو .أى سيقدـ ذبيحة لخبلص البشر وأنو ببل

خطية وقد ختمو اهلل اآلب أى شيد لو (يو )87 : 1كما يشيد الكينة بخمو الخراؼ التى ستقدـ ذبيحة والموجودة
فى مجدؿ عدر مف أى عيب .ولد المسيح فى بيت لحـ وأ ِ
ُعمف فى مجدؿ عدر عف وظيفتو ولماذا أتى إلى
ُ
العالـ] .فى مجدؿ عدر أعمف المبلئكة أف إنتظار إسرائيؿ الطويؿ لمجئ المخمص قد تحقؽ اليوـ .وليس مف
المستبعد أف المبلئكة رنمت الترنيمة الخالدة "المجد هلل فى األعالى  "...بينما كاف الكينة يقدموف عمى المذبح

التقدمة المسائية اليومية .وىذه التقدمة اليومية تقدـ وسط التسابيح .فكاف ىناؾ تسابيح السمائييف مع تسابيح

األرضييف بميبلد ممؾ السبلـ .ونشر ىؤالء الرعاة البسطاء الخبر فى كؿ مكاف وبالذات فى الييكؿ فيـ يتعامموف

مع الييكؿ يوميا .ونشروا عف ىذا الميبلد العجيب لطفؿ تبشر بو السماء يولد فى مذود لعائمة غاية فى التواضع.
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الفصل السابع
تطيير العذراء فى الييكل
حفظت العذراء كؿ ىذا فى قمبيا .ىذا الطفؿ ىو إبنيا لكف كانت تعمـ أنو إبف العمى .وكانت تفكر قطعا فى كؿ
ما سمعتو مف المبلؾ ومف بشارة المبلئكة لمرعاة ،لكف لـ يكف ليا صورة واضحة عما سيحدث فى المستقبؿ ليذا

الطفؿ العجيب .ولكف يوما بعد يوـ كانت ترى العجب فى حياتو .ولكف كاف مخفى عف العيوف ألوىيتو ،بؿ ما

ظير لمعذراء ولمقديس يوسؼ أنو خاضع ليما كوالديف .سر التجسد وألوىيتو كانا مخفييف .بؿ عاش وسط البشر

كطفؿ وكشاب وأحبو الناس وعرفوه وىكذا صار أخا لنا  -كاف "بك ار بيف إخوة كثيريف" واقترب مف البشر فى

حوار معيـ ،إقترب إلييـ واقتربوا منو .ولـ يظير الىوتو واال لخاؼ الناس منو وارتعبوا [ولنذكر ماذا حدث حينما
تكمـ اهلل مع الشعب فى سيناء فإرتعبوا وطمبوا أف ال يكمميـ اهلل ثانية .فوعد اهلل موسى بأف يرسؿ المسيح ليتكمـ

مع اإلنساف دوف خوؼ (تث .])52 - 51 : 52وكاف واضحا أف المسيح عرؼ مف البداية الخط الذى سيسير
فيو حتى الصميب والقيامة والصعود.

كانت فكرة إتحاد الطبيعة األقنومية لممسيح مع الطبيعة اإلنسانية فكرة بعيدة تماما عف فكر الييود .لذلؾ تذمروا
بشدة عمى المسيح حيف قاؿ ليـ "أبوكـ إبراىيـ تيمؿ بأف يرى يومى فرأى وفرح" (يو .)11 : 2فيـ يعرفوف وعد

اهلل إلبراىيـ بأف يرثوا األرض مف الفرات إلى نير مصر (تؾ .)52 : 51وىـ يعرفوف أف الوعد صادر بفـ اهلل.

ويفيموف أف المسيا الذى ينتظرونو ىو الذى سيحقؽ ليـ ىذا الوعد .فحينما قاؿ المسيح ىذا تذمروا إذ فيموا مف

قولو أنو ىو مف أعطى الوعد إلبراىيـ.
والعذراء مريـ كييودية كانت ممتزمة بالناموس .وقامت بكؿ وصايا الناموس تجاه إبنيا كالختاف الذى بو ينتمى
الطفؿ لشعب اهلل مف نسؿ إبراىيـ .وكاف ىذا يتـ فى اليوـ الثامف وفيو أخذ الطفؿ اإلسـ يسوع الذى أخبر بو

المبلؾ أمو العذراء .وىناؾ طقس آخر يتمـ لكؿ مولود بكر وىو مبمغ يدفع لمييكؿ بحسب الناموس (فضة

الفداء) لفداء الطفؿ .وأضاؼ الربييف زيادات وكاف ىذا كإحتياؿ شرعى .وكاف عندىـ شيئا مرعبا أف يموت

الطفؿ قبؿ أف يتـ فداءه .وكانوا يمارسوف طقس تطيير المرأة الوالدة مع تقديـ فضة الفداء فى نفس الوقت.
وكاف الطقس الذى يمارس  -:يقدـ الطفؿ لمكاىف بعد تقديـ فضة الفداء ،فيتمو عميو الكاىف صموات بركة،

األولى ىى صموات الفداء والثانية لمعطية الخاصة بالبكر .ويكوف ىذا بعد دفع فضة الفداء .وكاف تقديـ الطفؿ

لمكاىف ثـ أخذ الطفؿ مرة أخرى ىو إشارة لتقديمو هلل أوال .وكاف طقس تطيير األـ يشتمؿ عمى تقديـ ذبيحة
خطية وذبيحة محرقة .ذبيحة الخطية خاصة بالنجاسة بحسب الشريعة البلوية ،ورمزيا تشير لبداية الحياة.

وذبيحة المحرقة تشير لعودة الشركة مع اهلل .وكانت التقدمة حماـ أو يماـ لمفقير أما األغنياء فكانوا يقدموف
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خ ارفا .وكاف الدـ يرش حوؿ المذبح .وكاف ىناؾ مراقب بجانب صندوؽ بو فتحة كبوؽ فوؽ صندوؽ يضع فييا

الشخص الفضة كثمف لمحماـ أو خبلفو .وبوضع الفضة فى الصندوؽ مف خبلؿ ىذا البوؽ يصدر صوتا عاليا.

ونبلحظ مع أف المسيح ولد متواضعا فى مذود إال أف السماء شيدت لو م اررا ،يوـ ميبلده ويوـ عماده ،والمبلئكة
جاءت لخدمتو فى البرية ،وساندتو فى بستاف جثسيمانى .ولـ يستطع الييود م ار ار أف يقتموه .وكاف اهلل يشيد لو

بصوت مف السماء .وتزلزلت األرض واختفت الشمس عند صمبو .وأعمنت المبلئكة قيامتو .ومؤل الروح القدس

سمعاف الشيخ فعرفو وتنبأ بخبلصو .وتنبأ بأنو سيضع حدا لرياء ومظيرية الفريسية .وكاف ىناؾ أيضا حنة النبية
مف سبط أشير ،وبسبب صمواتيا وأصواميا وعبادتيا فتح الروح القدس عينييا فعرفت المسيح ووقفت تسبح الرب

فى وسط الييكؿ وتكممت عنو .وكاف سمعاف وحنة األبرار وأمثاليـ كثيريف ىـ ممح األرض الذى حفظ أورشميـ

بسببيـ فمـ يحرقيا اهلل[ .فاهلل كاف لف يحرؽ سدوـ وعمورة لو وجد  53أشخاص أبرار].
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الفصل الثامن
زيارة المجوس واليروب إلى مصر
َّ
قدـ القديس لوقا قصة الرعاة وقصة سمعاف الشيخ وحنة النبية الذيف فتح اهلل عيوف قموبيـ فعرفوا مف ىو ىذا

الطفؿ وفرحوا بو وسبحوا اهلل عمى الخبلص .أما رؤساء الكينة فكانت ليـ المعمومات ولكف عيونيـ مغمقةَّ .
وقدـ

القديس متى قصة المجوس األمـ .وكاف ىذا عجيبا .فالقديس متى يكتب إنجيمو لمييود وىا ىو يقدـ سجود األمـ

لممسيح ،بينما يتسبب ممؾ الييود فى ىروبو إلى مصر .بينما القديس لوقا الذى يكتب لؤلمـ نجده يقدـ فرحة
وتسبيح الييود األتقياء بالمسيح الذى كانوا ينتظروا مجيئو .ولكف إذا بدا ىذا متناقضا لكنو تناقض ظاىرى

مقصود .فما حدث فعبل أف الييود صمبوه أما األتقياء منيـ فرحوا بو .واألمـ قبموه وآمنوا بو.

والكممة مجوس وردت فى الترجمة السبعينية واستعمميا فيمو ويوسيفوس لمف يقوموف بأعماؿ السحر .والكممة

تشير لمكمدانييف (كينة األوثاف مف بابؿ) .أتى ىؤالء المجوس ليقدموا والءىـ وىداياىـ ليذا الممؾ الذى أعمف عنو

النجـ ،وفى بساطة نشروا الخبر فى أورشميـ فيـ تصوروا أف ممؾ الييود سيولد فى العاصمة أورشميـ .ووصؿ

الخبر إلى ىيرودس الممؾ الوحشى الطبع ،فترؾ عنده أث ار مضادا لما فى قمب ىؤالء المجوس .كاف ىذا السفاح
ال يتردد فى قتؿ أى إنساف يتخيؿ أنو مف الممكف أف ييدد عرشو .بؿ قتؿ مف أبنائو وزوجاتو .وكاف لمييود

تصور أف المسيا سيظير فترة ثـ يختفى ويعود لمظيور ،ومع ظيوره الثانى ستأتى ويبلت رىيبة وىذا كاف السبب

فى سؤاؿ التبلميذ عف عبلمات مجيئو الثانى (مت .)88وليذا السبب أى الخوؼ مف الويبلت اآلتية إضطربت
المدينة (مت ،)0 : 8ليس بسبب الويبلت فقط بؿ ألنيـ يعرفوف رد فعؿ ىيرودس الوحشى إف سمع أف ىناؾ

ممؾ لمييود .واستعمـ ىيرودس مف المجوس عف ميعاد ظيور النجـ َّ
وقدر الوقت البلزـ ليـ لموصوؿ مف مكانيـ
إلى أورشميـ وقتؿ كؿ األطفاؿ دوف سنتيف ليضمف أنو قتؿ المنافس لو عمى العرش .وبحسب (مى)8 : 1

فالمسيح يولد فى بيت لحـ .ونبلحظ أف توقعات الييود لخضوع األمـ لممسيا شئ مختمؼ تماما عف ما حدث،

أف عدد قميؿ مف المجوس يأتوا ليسجدوا لممسيا.

قاـ بعض عمماء الفمؾ الييود بدراسات فمكية وحددوا مف النجوـ ميعاد ظيور المسيح .ويستبعد الكاتب تماما أى

صمة بيف نجـ المجوس وبيف نبوة بمعاـ عف الكوكب الذى يبرز مف يعقوب (عد )57 : 88وأيضا ال يجد أى
صمة ليدايا المجوس مع نبوة إشعياء ( .)1 : 13ويستبعد تماما دراسات الييود الفمكية ىذه .ولكنو يقدـ

دراساتيـ.

[القديس يوحنا ذىبى الفـ قاؿ أنو ال يوجد نجـ يقود مجموعة مف البشر ويقؼ فوؽ المكاف الموجود بو يسوع،

إنما أرسؿ اهلل مبلكا فى شكؿ نجـ نورانى ليقودىـ .وكاف اهلل يتكمـ معيـ بحسب فكرىـ ،فيذه ىى لغتيـ التى
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يفيمونيا .وىكذا اهلل دائما يرشد كؿ مف يبحث عنو بإخبلص "أتريد أن تبرأ" .اهلل أرشد مف طمب المسيح أما

الييود وممكيـ فكاف ليـ رأى آخر فمـ يجدوه]

كانت ىدايا المجوس مف نتاج بمدىـ لتعبر عف تقديرىـ لشخص المولود ولكف إتضح أف ليا معاف رمزية .ربما

ىـ قدموا الذىب فيذه ىدايا المموؾ وىـ يعرفوف أنو ممؾ.

قتؿ ىيرودس الطاغية أطفاؿ بيت لحـ فكانوا باكورة الشيداء عمى إسـ المسيح .أما المسيح فقد ذىب إلى مصر

لييرب مف المذبحة لكى يتمـ الخبلص بعد ذلؾ.

56

إدرشيم – انكتاب انثاوي

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل التاسع
حياة الطفل يسوع فى الناصرة
كانت أعماؿ ىيرودس السيئة وراء بؤس حالتو فى أيامو األخيرة .فخوفو مف ضياع عرشو جعمو يضحى باآلالؼ
وكاف مف بينيـ مف أقربائو األقربيف .ومع كؿ ىذا لـ ييدأ ىذا الطاغية السفاح .بؿ قتؿ زوجتو المحبوبة لديو

مريـ وأبناءىا بؿ لقد وصؿ إلى حافة الجنوف .وقد أصيب بأمراض مؤلمة عند نيايتو وفشمت معو كؿ محاوالت
أطباءه الذيف فعموا معو المستحيؿ ،إذ كاف يتشبث بالحياة بشدة .وعندما إقتربت نيايتو قاـ إثنيف مف الربييف

المحبوبيف واألكثر إحتراما عند الشعب وىما ييوذا ومتياس ،بإزالة النسر الذىبى الذى وضعو ىيرودس عمى

أكبر أبواب الييكؿ فى محاولة منيـ إلزالة أثار حكـ ىيرودس الوثنى .فقاـ ىذا الطاغية فى محاكمة ىزلية كاف
فييا ىو المدعى والقاضى وحكـ بحرؽ الربييف الغيوريف أحياء ىـ وأربعيف مف أتباعيـ ،بينما كانت إجاباتيـ

خبلؿ المحاكمة فى منتيى النبؿ والغيرة عمى ىيكؿ اهلل .وقاـ بعزؿ رئيس الكينة الذى إعتبره شريكا فى المؤامرة.
وحينما عرؼ أف نيايتو قد إقتربت جمع كؿ نببلء وكبار البمد وطمب مف أختو قتميـ حتى ال يفرح الشعب بموتو
بؿ يتحوؿ فرحيـ إلى أحزاف بسبب موت ىؤالء .ولكف أختو وزوجيا كانوا حكماء فمـ ينفذوا أمره ،وكاف ىذا مع

موت ىيرودس سبب فرح لمشعب .وقبؿ موتو بخمسة أياـ جاء مف أغسطس قيصر خطاب كاف كشعاع أعطى

ىذا الطاغية نوع مف الفرح ،إذ سمح أغسطس بقتؿ إبنو أنتيباتر .وكاف أنتيباتر ىو القاتؿ الحقيقى لنصؼ إخوتو

ألكسندر وأريستوبولوس بإفتراءات ظالمة .وبعد خمسة أياـ مف إعداـ إبنو أنتيباتر مات ىذا الطاغية بعد حكـ

حوالى  07سنة .وضاع العرش مف نسمو بعد عدة سنوات ،ىذا العرش الذى عمؿ المستحيؿ وسفؾ دماء كثيريف
مف أجمو .وكانت زيارة المجوس خالل فترة ممك ىيرودس الطاغية ىذا.

وقبؿ موتو حدد ىيرودس مف يخمفو مف أبنائو .وكاف أوؿ وعد منو إلبنيو ألكسندر وأريستوبولوس أبناء مريـ
زوجتو ليصبحوا مموكا .ولـ تعرؼ المناطؽ التى عينيـ عمييا .وبعد إعداـ األخويف بسبب مؤامرة أنتيباتر كاف
الوعد الثانى بوراثة العرش إلبنو أنتيباتر وفى حالة موت أنتيباتر يرث العرش ىيرودس إبف مريـ .وبعد أف

إكتشؼ ىيرودس مؤامرة أنتيباتر الكاذبة لقتؿ أخويو أعطى ىيرودس الوعد الثالث إلبنو ىيرودس أنتيباس

(المعروؼ فى العيد الجديد) .ولكف مرة رابعة وقبؿ موتو بأياـ كاف لييرودس تدبي ار آخر ،فأعطى إلبنو

أرشيبلوس الشقيؽ األكبر ألنتيباس (وكبلىما كانوا أوالد مالثاكى السامرية) الممؾ  ،وجعؿ أنتيباس رئيس ربع

عمى الجميؿ وبيرية ،وفيمبس (إبف كميوبات ار مف أورشميـ) رئيس ربع عمى شرؽ األردف .وكانت ىذه التغييرات

تعكس شكوكو وكرىو لعائمتو وخوفا مف غدرىـ .ومع أف اإلمبراطور أعطاه الحؽ فى تعييف مف يخمفو إال أنو
كاف مف الحصافة أف حدد ىو األسماء وترؾ إعتمادىا لئلمبراطور .ولكف قاـ الجيش مباشرة بإعبلف أرشيبلوس

ممكا ،ولكف كاف أرشيبلوس مف الذكاء أنو ترؾ المقب حتى يتـ إعتماده مف اإلمبراطور .وقضى أرشيبلوس ليمة
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موت أبيو والميالى التالية فى إحتفاالت صاخبة مع أصدقائو .ولـ يشعر أىؿ أورشميـ بالراحة أو اإلقتناع بسيولة

بالرغـ مف إعبلف أرشيبلوس عفو عاـ وتعديؿ فى السياسة .وسرعاف ما حدثت حالة سخط وحزف إذ عمـ الشعب

بقتؿ الربييف وقاموا بثورة ،سرعاف ما أخمدىا أرشيبلوس بذبح ليس أقؿ مف  0333شخص فى محيط الييكؿ.
وكاف أف ذىب أرشيبلوس إلى روما يطالب بالممؾ تاركا الحكـ ألخيو فيمبس .وذىب مف قبمو أنتيباس .ثـ ذىب
فيمبس لتدعيـ أخيو أرشيبلوس وباحثا ىو أيضا عف حقوقو .وذىب بعده كثيريف منيـ مف أيد ىذا ومنيـ مف أيد
ذاؾ .وقامت ثورات فى أورشميـ أ ِ
ُخمدت بالسيؼ والصمب والنار .ووسط كؿ ىذا التنافس بيف أفراد عائمة
ىيرودس وصؿ وفد مف فمسطيف إلى روما يطالبوف بإزاحة عائمة ىيرودس مف الحكـ لجرائميـ العديدة ،وكاف

ىؤالء يطالبوف بما يشبو الحكـ الذاتى إذ كانوا يطالبوف بضـ مدنيـ مف فمسطيف إلى سوريا فميـ جميعا اإلنتماء
لمفكر اليونانى .فكاف أف إعتمد أغسطس قيصر فكرة ىيرودس فى تقسيـ مممكتو إلى أجزاء وجعؿ أرشيبلوس

رئيس ربع الغيا لقب الممؾ ،عمى أنو إذا وجده خبلؿ حكمو مستحقا يمنحو لقب ممؾ( .الفكرة فى لقب رئيس ربع
أف يكوف رئيسا عمى مجموعة مف الناس متجانسة فى األفكار) .وكانت منطقة حكـ أرشيبلوس ىى الييودية

وأدومية والسامرة .وكاف عمى أرشيبلوس أف يسدد لخزينة الدولة الرومانية  133وزنة .وعمى أنتيباس  833وزنة

وعمى فيمبس  533وزنة.

وبدأ أرشيبلوس حكمو بسحؽ كؿ مقاومة مف خبلؿ مذابح جماعية لكؿ خصومو .وفاؽ أرشيبلوس أبيو فى

وحشيتو ودمويتو وأنانيتو وموت مشاعره ،بؿ ولـ يكف لو مواىب أبوه فى اإلدارة والحكـ ،ونتيجة فساد حكمو

حرمو أغسطس قيصر بعد  1سنوات ونفاه إلى ببلد الغاؿ .وكانت عودة العائمة المقدسة من مصر خالل فترة

حكم أرشيالوس .ولكنيـ عادوا إلى الناصرة فى الجميؿ ومنيا كاف إسـ يسوع الناصرى .وىذا ما أشار إليو

القديس متى فى إنجيمو أنو ُيدعى ناصريا (مت ،)80 : 8فإنجيؿ متى مكتوب لمييود الذيف يعرفوف النبوات
"ويخرج قضيب مف جذع يسى" (إش( )5 : 55قضيب = غصف .وغصف تعنى نازارت وىى نفس كممة ناصرة

= نازارت) .ولـ تذكر األناجيؿ إال كممات قميمة عف حياة الرب يسوع فى طفولتو وشبابو ،فاإلنجيؿ لـ يكتب سيرة

ذاتية عف المسيح .بؿ قدـ اإلنجيؿ تعاليـ المسيح وفدائو ألجؿ خبلصنا.
الييودية والجميل
ىناؾ قوؿ شائع "إذا أراد إنساف أف يكوف غنيا فميتجو إلى الشماؿ (أى إلى الجميؿ) واذا أراد أف يكوف حكيما

فميتجو إلى الجنوب (أى الييودية) وذلؾ ليتعمـ الناموس .فقرب الجميؿ مف عالـ األمـ واتصاليـ بمراكز التجارة
الكبيرة القريبة منيـ وتواصميـ الدائـ مع األجانب الذبف يمروف بالجميؿ ،جعؿ الجميمييف منفتحيف عمى العالـ

وليسوا مثؿ أىؿ الييودية المنغمقيف عمى أنفسيـ .وبالنسبة لمييودية كاف الجميؿ مق ار لؤلمـ أما مدارس الربييف فى

الييودية فيى فى المكاف المقدس .وكاف أىؿ الييودية ومدارس الربييف ال يتعاطفوف مع أىؿ الجميؿ وال أرض

وتراب الجميؿ .أما أىؿ الييودية فكانوا يميموف لمتأمؿ فى األحداث الماضية وتوقع ما سيأتى .وىذا وصؿ بيـ
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إلى حالة مف التعصب .وكمما إتجو المسافر لمجنوب تتزاحـ فى ذىنو أحداث التاريخ الماضى واألفكار التى تأتى
عمى الفكر حوؿ المستقبؿ .وكاف المسافر مف الشماؿ متجيا لمجنوب يتحاشى المرور بالمدف الكبيرة التى يكثر

فييا األمـ الوثنييف .وكاف الييود يكرىوف وثنية ىؤالء الوثنييف ويحتقروف تفاىة طقوسيـ وأفكارىـ بالمقارنة مع

ناموسيـ .ىذا الناموس الذى تبحروا فى دراستو حرفا حرفا ،ما ىى الخطايا وكيفية التكفير عنيا بالذبائح ،ما ىو

المحمؿ وما ىو المحرـ ،وما ىى العقوبات ىنا فى ىذا العالـ أو العالـ اآلتى .وكاف الييودى ينحنى بتواضع
وتوقير لمربييف الكبار ويرى فى ىذا أنو يوقر اهلل ،فالربييف ىـ وكبلءه وىـ الذيف يوضحوف ليـ إرادة اهلل.

كانت أراضى الييودية قاحمة ومنعزلة ولكف فييا أورشميـ المقدسة .وىذه العزلة ساعدت عمى زيادة الحياة التأممية.
بينما كانت أراضى الجميؿ خصبة جميمة بمناظرىا الطبيعية والبحيرة التى فييا .وىكذا قاؿ موسى عف سبط أشير

"يغمس رجميو فى الزيت" (تث .)88 : 00وكاف الربييف يقولوف "أف تتعيد غابة مف أشجار الزيتوف فى الجميؿ
ليو أسيؿ مف تربية طفؿ فى الييودية" .وكاف القمح والكروـ وىكذا كؿ الثمار .وكانت تكاليؼ المعيشة فى

الجميؿ تعادؿ خمس تكاليؼ المعيشة فى الييودية .ولذلؾ إكتظت مدف الجميؿ بالسكاف وقاؿ يوسيفوس أنو كاف
فى الجميؿ  883مدينة وقرية تعداد كؿ واحدة ال يقؿ عف  51333نفس .وامتؤلت الحقوؿ بالفبلحيف وبحيرة
جنيسارات بالصياديف وكاف الخير كثي ار والعمؿ كثير فمـ يكف ىناؾ وقت لمدراسة والتعصب .بالتالى لـ تكف

الجميؿ المكاف المناسب لمربييف.

وكاف ىناؾ إثنيف مف الربييف المشيوريف فى أراضى فمسطيف ىما أكيبا وخصمو خوزيو .وكانت تعاليميـ الدينية

أكثر بساطة .وكاف أكيبا أكثر ميبل لئلعتداؿ والمعقولية ،والتطبيقات اإلنسانية لمتقميد المتوارث .وأورد التممود
الفروؽ فى تعاليـ الربييف فى الييودية وبيف الربييف فى الجميؿ وكميا فى إتجاه التخفيؼ مف التشدد .وىذا ما

جعؿ الربييف فى الييودية أف ينظروا بإزدراء ألراء ىؤالء الذيف فى الجميؿ .وبينما كانت لغة ييود الييودية بعيدة

جدا عف المغة النقية ،إال أف أىؿ الييودية كانوا يعيبوف عمى أىؿ الجميؿ دراستيـ لمغة وأخطاءىـ المغوية وأف

الكثير مف ألفاظيـ كانت تقود ألخطاء مضحكة .ومع كؿ مركز الرابى خوزيو وعممو سخرت منو فتاة مف

الييودية إذ قالت عنو "الجميمى الغبى" إذ قاؿ كممات خاطئة عندما سأليا عف الطريؽ .وكاف ذلؾ قبؿ أف يعرؼ
الناس مف ىو خوزيو.
فى وسط الجميؿ ىذه نما الطفؿ يسوع .وكاف تعميـ األطفاؿ يبدأ فى المنزؿ ،أوال عف طريؽ ما يراه بعينيو

ويسمعو وذلؾ قبؿ التعميـ مف الكتب .فكاف الطفؿ يتعمـ أوال كيؼ يحترـ أبويو .فكاف إكراـ األب ىو نموذج

إلكراـ إلو إسرائيؿ .وكانت رعاية األـ والمحبة والعاطفة تجاىيا ىى تجسيد لمحبة اهلل لشعبو إسرائيؿ .وبحسب
الناموس كانت عقوبة كسر وصية "إكرـ أباؾ وأمؾ" عقوبة مف أصعب العقوبات .وكاف الطفؿ يعيش مف أوؿ

وينطؽ إسمو وسط صموات طقس الختاف .وتصير لو كؿ البركات
يوـ فى جو دينى ويختنونو لينضـ لشعب اهلل ُ
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الموعودة لشعب إسرائيؿ وأيضا تصبح عميو الواجبات المفروضة عمى كؿ إسرائيمى ،فعميو أف يسمؾ فى البر

ممتزما بالناموس فقد صار مكرسا هلل ،وبعد ذلؾ عميو دراسة الناموس.

وكاف أوؿ تعميـ يأتى مف األـ .وكانت الممارسات التى يراىا الطفؿ تحفر فيو أث ار ال ينسى .فكاف يرى المازو از

التى توضع كبركة عمى أبواب المنزؿ ،وىى عبارة عف بعض أيات مف الناموس مكتوبة عمى ورؽ ومحفوظة فى
غبلؼ .وىذه يممسيا الداخؿ إلى البيت أو الخارج منو بأصابعو ،ثـ يقبؿ أصابعو التى تبلمست مع إسـ اهلل

المقدس .وىذا ما نشأ عميو الطفؿ تيموثاوس وتربى عميو فى بيت جدتو لوئيس وأفنيكى أمو ،وشرحا لو معنى
ىذه الممارسة بينما ىـ فى الشتات .وكاف يرى طقس يوـ السبت ووجبة السبت المخصصة لئلحتفاؿ بيوـ السبت

مثؿ إشعاؿ مصباح خاص بيوـ السبت .وىكذا فى بقية األعياد والمناسبات مثؿ عيد التجديد ،الذى طير فيو
ييوذا المكابى صاحب القمب الحديدى الييكؿ مف أثار الوثنية اليونانية .وكانوا يضيئوف فى أوؿ ليمة مف ىذا

العيد شمعة واحدة ،ثـ فى الميمة الثانية شمعتيف حتى الميمة الثامنة .وكانت األـ تشرح إلبنيا معنى ىذا .كانت

األـ تحكى إلبنيا تاريخ إسرائيؿ والمستقبؿ المجيد الذى ينتظرىا ،وىذا قبؿ أف يذىب إلى المدارس أو المجامع.
ثـ تأتى أفراح عيد الفوريـ ثـ الفصح وتجتمع العائمة فى أورشميـ ،ويزيموا كؿ أثر لخمير فى المنزؿ .وبعد ذلؾ

أعياد الحصاد ثـ يوـ الكفارة الذى ال ينسى ،ثـ أفراح وطقوس عيد المظاؿ المبيجة والسكنى فى مظاؿ خارج

المنزؿ .وكانوا فيو يقدموف الشكر هلل عمى كؿ ما أعطاىـ مف خيرات.

كانت الحياة فى إسرائيؿ دينية مف بدايتيا وكانوا يمقنوف األطفاؿ الوصايا ليحفظونيا .وذلؾ باإلضافة ألف الطفؿ

كاف ُيحفر فى ذىنو وقمبو ىذه الممارسات التى يراىا ،وأيضا تقميد ما يرى أبائو يمارسونو أمامو .وكاف عمى
األب أف يعمـ إبنو التوراة ،فمف إستمـ التوراة مف اهلل عمى جبؿ سيناء كاف رجبل .وكاف عميو أف يعمـ إبنو
الصموات والترانيـ والمزامير التى تتمى كؿ يوـ والمزامير التى ترنـ عند الذىاب ألورشميـ فى المواسـ.

وكانت المدارس منتشرة فى الببلد وكاف األطفاؿ يذىبوف لممدارس فى سف الخامسة أو السادسة .وكانت ىناؾ

أكاديميات لمدراسات العالية .واعتبروا أف الحياة فى مكاف ليس بو مدارس ىو عمؿ غير قانونى .وكاف لفترة
طويمة لـ يكف غريبا أف تدور المناقشات البلىوتية فى اليواء الطمؽ .ولكف تعميـ األطفاؿ كاف فى المدارس

والمجامع ،وكاف التعميـ يتـ إما وقوفا لممدرس والتبلميذ أو جموسا فى حمقة .وكاف المدرس يواجو التبلميذ .أما
وجود كراسى ودكؾ لمطمبة فبدأ فى وقت متأخر .وكاف عمى التبلميذ إحتراـ المدرس والتعميـ بأعمى درجة مف

اإلحتراـ .وكاف التعميـ يشتمؿ عمى قراءة وكتابة الحروؼ وتعميـ الناموس .وكاف التعميـ بصبر ال يعرؼ الكمؿ

ويمتزج فيو الشدة مع الشفقة .وكانوا يعمموف األطفاؿ بشاعة الخطية وتبعاتيا الثقيمة وأثارىا المخيفة .ويعممونيـ

اإللتزاـ بالنقاوة والسموؾ بأدب وذوؽ.
وحتى العاشرة كاف الطفؿ يتعمـ الناموس ويكوف الكتاب الذى يستعممو ىو الكتاب المقدس .ومف العاشرة حتى

الخامسة عشرة يتعمـ المشناة (كتاب التقاليد) .وبعد ىذه السف ينتقؿ الطالب لؤلكاديميات لممناقشات البلىوتية ولـ
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يكف ىذا التقدـ الدراسى لمجميع ولكف بحسب قابمية واستعداد كؿ واحد لمتعميـ .ودراسة الكتاب كانت تبدأ بسفر

البلوييف ويمى ىذا بقية أسفار موسى الخمسة ،ثـ األنبياء وأخي ار بقية الكتب المقدسة (ىذه تسمية الييود لبقية

العيد القديـ = ىاجيو جرافا) .وكانت الدراسة بالمدارس مدعمة بالمجامع والتأثير العميؽ لمحياة المنزلية .وفى

أياـ اإلضطياد اليونانى كانوا يفتشوف البيوت ومف يجدوا عنده نسخة مف الكتاب المقدس كاف يعاقب بشدة .ولكف

مع ىذا كاف منتش ار وجود نسخ مف الكتاب المقدس فى البيوت .أما بعد إنتصارات ييوذا المكابى كثر عدد مف
يقتنى نسخة مف الكناب المقدس فى المنازؿ وىذا كاف لؤلغنياء .وكاف البعض يقتنى أجزاء مف الكتاب ويكوف

ىذا مصد ار لمفرح إذ إقتنت العائمة كن از عزي از عمييـ .ولكف المدارس كانت تحتفظ فى مكتباتيا بعدة نسخ.

ولمحفاظ عمى دقة الكتاب وعدـ تحريفو كاف نسخو بواسطة أحد غير الكتبة المعتمديف يعتبر عمبل غير قانونيا،

مع إستثناء أنيـ سمحوا بكتابة أجزاء لتعميـ األطفاؿ.
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الفصل العاشر
فى بيت أبيو السماوى  -وفى بيت أبيو األرضى
ثم اإلعتزال فى الناصرة
لـ يذكر اإلنجيؿ عف حياة يسوع قبؿ بدء خدمتو سوى قصة زيارتو لمييكؿ فى سف الثانية عشرة .فكيؼ نفيـ
ىدؼ ذكر ىذه القصة فقط؟ بالنسبة لكؿ ييودى تقى نجد أف الحياة العادية والديف متشابكاف وكبلىما ليما

إرتباط عضوى بالييكؿ وبشعب إسرائيؿ .وكؿ إسرائيمى عميؽ التفكير يفيـ أف حياتو الحقيقية ليست فى المكاف
الذى يحيا فيو بؿ تجرى نحو الوحدة الكبرى مع شعب اهلل وتدور حوؿ الييكؿ وىالة التقديس التى تحيط بو .بؿ

كؿ ييودى فى أعماؽ مشاعره أنو مولود فى صييوف فيناؾ منبع حياتو .إذاً لـ تكف مشاعر الييودى أيف كاف

ىى مشاعر اإلشتياؽ الطبيعى لرؤية مدينة أبائو أورشميـ المجيدة ،وال ىى مشاعر الحماس بأف تقؼ أقدامو عمى

أبواب أورشميـ حيث وقؼ األنبياء والمموؾ والكينة .ولكف ىى مشاعر أعمؽ تجعمو فرحا حيف يقوؿ "ىمـ ندخؿ

بيت ييوه" .وحتى حينما يكوف الييكؿ خربا فالييودى يتمسؾ بذكريات الماضى المجيد ،ويتمسؾ بوعود اهلل عف
مجد أورشميـ اآلتى ،والذى يراه الييودى أنو ٍ
آت قريبا .بؿ ويعود عرش داود فى أورشميـ وسط قصورىا.
وكاف ىناؾ قانوف مشدد أنو عمى الصبى فى سف الثالثة عشرة أف يتواجد فى الييكؿ ليرى ويبلحظ الشعائر التى

تمارس فى الييكؿ فى األعياد ،وحينئذ يطمؽ عمى الصبى "إبف التوراة أو إبف الشريعة" .وكانوا ينفذوف ىذه
الوصية لمصبى قبؿ سف الثالثة عشرة بسنة أو بعد ىذا السف بسنتيف عمى األكثر .وبحسب ىذه الوصية

إصطحبت العائمة المقدسة الصبى يسوع بصحبة الناصرييف فى أوؿ عيد فصح لمصبى يسوع بعد أف إجتاز سف

الثانية عشرة .ويتضح أف ىذه كانت عادة العائمة المقدسة أف يذىبوا إلى أورشميـ سنويا فى عيد الفصح .ولـ تكف

النساء ممزمة بالذىاب إلى الييكؿ ،ولكف العذراء مريـ إستفادت فرحة بأراء الرابى ىميؿ الذى سمح لمنساء
بحضور ىذه اإلحتفاالت المقدسة.

ولقد إختمفت الظروؼ السياسية فقد عاقب اإلمبراطور رئيس الربع أرخيبلوس ونفاه إلى ببلد الغاؿ ،وضـ

الييودية والسامرة وأدومية إلى والية سوريا الرومانية .وعيَّف واليا عمى ىذا الجزء مف أرض فمسطيف ،وىذا كانت
إقامتو فى قيصرية .وكاف الييود يأمموف فى مثؿ ىذا التغيير ليتخمصوا مف حكـ عائمة ىيرودس الطغاة .ولكف

أحبلميـ ذىبت ىباء .فمـ تعود ليـ إمتيازاتيـ واستمرت معاناتيـ وجرد الروماف السنيدريـ مف قوتو الحقيقية.

ولكف الروماف لـ يتدخموا فى األمور الدينية لمييود .ولكف وجود الروماف كقوة حاكمة مسيطرة فى أورشميـ كاف

بمثابة إىانة لمييود .وتسبب ىذا فى مقاومة كانت أشبو بػمعركة "حياة أو موت" .وكانت أوؿ ممارسات الوالى

الجديد لسوريا "سالبيسيوس كيرينيوس" أنو إستباح أمواؿ أرخيبلوس ،ىذه التى كاف أرخيبلوس قد حصميا بطرؽ
غير شرعية .بؿ وأمر بعمؿ تعداد لمسكاف لتحديد ضرائب عمييـ .وىذا التعداد أثار الشعب إذ إعتبروه عبلمة
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إستعباد ومضاد لفكر الحكـ اإلليى إلسرائيؿ .وألف ىذا التعداد كاف فى نظر كبار الربييف ضد الناموس لـ

يخضعوا لو .ولـ تفمح محاوالت رئيس الكينة الذى كاف يمثؿ الوالى فى إخماد ىذه الثورة ،ولكف نجحت محاوالتو

فى أف يتـ التعداد .وشكؿ ىذا التعداد والثورة التى حدثت بسببو جزءا مف التاريخ ووصؿ كؿ ىذا إلى أسماع

الصبى يسوع.

كاف ممؾ ىيرودس الكبير الذى ال يستحؽ ىذه التسمية ،عبلمة عمى فترة مف التاريخ الييودى إنتيت بالحرب

اليائسة بيف الييود والجيش الرومانى التى إنتيت بحريؽ أورشميـ والييكؿ .وخبلؿ ىذه الفترة نشأت جماعة

أسماىا يوسيفوس المؤرخ الييودى "القوميين أو الوطنيين" كحزب رابع بجانب الفريسييف والصدوقييف واألثينييف

[وىذه جماعة مف النساؾ الييود عاشوا ما بيف سنة 833ؽ.ـ .وسنة  533ب.ـ .وسكنوا شماؿ البحر الميت

وكممة نساؾ باإلنجميزية  .]Asceticsوانقسـ الشعب بيف مؤيد ليؤالء القوميين أو مضاد ليـ .وكاف مبدأىـ أنو
ال سيد مطمؽ عمييـ إال اهلل .وىذه كانت حركة إلحياء فكر المكابييف (كممة المكابييف مأخوذة مف مقاطع "مى

كاموكاه بعميـ ييوه" وتعنى "مف يشبيؾ يا رب بيف اآللية") .وىى كانت حركة قومية وطنية أكثر منيا دينية ،مع

أنو مف الصعب الفصؿ بيف اإلثنيف عند الييود .ولـ ُيطمؽ عمى أتباعيـ لقب الحسيدييف أى األتقياء كما كاف فى
أياـ المكابييف بؿ قيؿ عف أتباعيـ لقب الغيوريف وبالعبرية القانوييف .وكاف موطنيـ األصمى الجميؿ وليس
الييودية .وسادت معاقؿ الييرودسييف والفريسييف والصدوقييف مشاعر مناوئة ليؤالء الوطنييف .ولـ يكف مف

المتوقع أف يؤيدىـ األثينييف المنشغميف بتأمبلتيـ الصوفية ونسكيـ منسحبيف مف العالـ .ولـ يتعاطؼ معيـ أيضا

الربييف أتباع مدرسة ىميؿ .ويبدو أف ىؤالء الجميمييف الوطنييف ورثوا شجاعة يفتاح وحماسة إيميا .ىؤالء لـ تمقنيـ
المدارس الموجودة ىذه الحماسة بؿ إشتعمت قموبيـ بالغيرة عمى اهلل وشعبو إسرائيؿ.
وخرج منيـ فى بداية حكـ ىيرودس ثوار فدائييف ضده تحت قيادة "حزقيا" [ربما ىو ثوداس أع ]01 : 1وأبدوا

مقاومة شديدة ضده ،ولكنيا لـ تكف منظمة .وأسماىـ يوسيفوس المصوص ألف السنيدريـ وافؽ عمى إعداـ حزقيا

ىذا .ولكف مع بداية ىيرودس صار السنيدريـ شبح لو ،وصار أعضاء السنيدريـ بترشيح مف ىيرودس مف

الكينة والصدوقييف وأساتذة الشريعة الباحثيف عف سبلـ حياتيـ أوال بؿ كانوا يحتقروف الشعب .وىؤالء لـ يكف ليـ

أى تعاطؼ مع الطموحات واألماؿ الوطنية .ىؤالء كاف الممكوت السماوى المثالى يتمثؿ بالنسبة ليـ فى أف

السماء تعطى بعمؿ إعجازى حكـ مطمؽ لمربييف.

وبالتبعية ،بعد ذلؾ حيف ظيرت الحركة الوطنية لـ تمؽ أى تعاطؼ مف قادة الربييف .وظيرت األثار الكبيرة ليذا
قبؿ أف يأخذ يوحاناف بف سكاى الشيير أورشميـ بفترة قميمة .وذلؾ قبؿ خراب أورشميـ بفترة قميمة .ولوحظ وقتيا أف

أبواب الييكؿ قد فتحت مف تمقاء نفسيا بدوف يد إنساف .واعتبروا ىذا نذير شؤـ كما يفيموف تفسير (زؾ)5 : 55
ففى الكتابات التممودية يطبقوف كممة لبناف عمى الييكؿ .وفيموا أف ىذا عبلمة عمى خراب قريب .وىناؾ قصة

عف األحداث األليمة فى ىذه الفترة .فحينما رأى يوحاناف أثار المجاعة الحادثة فى أورشميـ نتيجة الحصار
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الرومانى ،والشعب يحتفؿ بعمؿ حساء مف القش ،سخر مف ىذه الحامية الضعيفة التى تتحصف بأسوار أورشميـ
ضد جيوش فاسباسياف قيصر روما وصمـ عمى ترؾ المدينة .وحاوؿ كقائد لمدرسة ىميؿ أف يقنع الشعب

باإلستسبلـ والخضوع لروما ولكف ذىبت محاوالتو ىباء .وبينما نجد أف مدرسة الرابى ىميؿ إتجيت لمسبلـ

واإلىتمامات الفمسفية ،ولـ تيتـ باإلتجاىات الوطنية ،وكاف شعار مدرستو "العقبلء ىـ شعب اهلل أما ىؤالء الناس

الذيف ال يعرفوف الناموس فيـ ممعونيف" .كانت مدرسة الرابى شماى قمة فى التعصب ،فيـ ال يتعامموف مع األمـ
بؿ كانوا يطردوف مف يريد أف يدخؿ لديف الييود ،وتعاطفت مدرسة شماى مع المشاعر الوطنية .بؿ وصموا لقتؿ

عدد مف أتباع مدرسة ىميؿ حضروا لمناقشة فكر شماى حوؿ  52قانوف لمقاطعة األمـ تماما .ومنيا عدـ البيع
أو الشراء مف األمـ وعدـ تعمـ لغتيـ (عقد ىذا اإلجتماع فى بيت حنانيا بف حزقيا أحد كبار مدرسة شماى،
وحينما وصؿ أتباع ىميؿ قتموىـ) .وحددوا فى ىذا اإلجتماع قادة ليدعموا الحركة الوطنية.

رأينا كيؼ ظيرت الحركة الوطنية مع بداية ظيور ىيرودس وكيؼ حاوؿ إخمادىا بدوف رحمة ،أوال بإعداـ

حزقيا .وبعد جموسو عمى العرش ذبح أعضاء السنيدريـ .وىذه الممارسات الوحشية لييرودس أعطت الربييف
إتجاىا آخر .فبينما إتجيت مدرسة ىميؿ وىى تضـ األغمبية إلى النظريات البلىوتية ،إتجيت مدرسة شماى وىى
تضـ أقمية إلى الحركات الوطنية .ولـ يكف مثؿ ىيرودس الذى كاف يخمد بعنؼ أى حركة وطنية ،ويتضح مف

ىذا لماذا كاف ناويا عمى قتؿ المسيح إذ سمع أنو ممؾ الييود .ونبلحظ أنو بعد ذبح أعضاء السنيدريـ أف تغير

فكر الربييف مف اإلىتماـ بممؾ المسيا ،وألف ىيرودس كاف يعمـ تأثير رئيس الكينة عمى الشعب كاف يعطى

الوعود لرئيس الكينة .ومع عممو بصعوبة تغيير رئيس الكينة إال أنو كاف يفعميا .وتغير رؤساء الكينة بيف أربع
عائبلت إمتصوا أمواؿ الييكؿ .بؿ إىتـ ىيرودس فى أيامو بأف يكوف رؤساء الكينة مف خارج أرض فمسطيف.
ومف الطبيعى مع كؿ ىذا لـ يعد لرؤساء الكينة أى إىتمامات قومية أو وطنية .ونفس اإلحتقار لوظيفة رئيس

الكينة ساد أثناء حكـ أرشيبلوس .وعمى فراش موتو أعطى ىيرودس رئاسة الكينوت إلى يوعازار بف بويثوس
الكاىف السكندرى الثرى .وكانت مريـ الثانية التى تزوجيا ىيروددس ىى بنت بويثوس ىذا .وتحالفت أسرة

بويثوس مع ىيرودس مؤلفيف حزب الييرودسييف الممتزميف بالفكر الفريسى مع والئيـ التاـ لعائمة ىيرودس
الحاكمة .ولكف يوعازار إتخذ الموقؼ الشعبى ضد أرشيبلوس .فعند بداية حكمو عزلو أرشيبلوس وعيف بدال منو
إبنا آخر لبويثوس ىو العازار .ولكف إنقمب فكر أرشيبلوس مف ناحية عائمة بويثوس وبدأ يشؾ فييـ .ووجدنا أف

رئاسة الكينوت قد ذىبت ليشوع وىو شخص غير معروؼ .ثـ مرة أخرى وجدنا رئاسة الكينوت قد عادت

ليوعازار بف بويثوس ثانية أثناء تعداد كيرينيوس .وغالبا فقد حدث ىذا لشعبيتو والتفاؼ الناس حولو .فأعاده
الحكـ الجديد بعد عزؿ أرشيبلوس .وىذا يفسر تأثيره عمى الشعب وىدوءىـ ،وقبوليـ لتعداد كيرينيوس.

واستمرت ىذه الثورات التى بدأت فى الجميؿ ،ولـ يقتنعوا بموقؼ يوعازار الذى ىدأىـ وجعميـ يقبموف بالجزية

التى فرضيا عمييـ كيرينيوس .وقاـ مف ُيدعى ييوذا الجميمى واعتبر أف موقؼ يوعازار ىو خيانة ،ودعمو فى
ىذا الرابى صادوؽ مف مدرسة شماى ،وبدأوا فى تمرد جديد .ونرى فى موقؼ غماالئيؿ (أع )07 : 1كيؼ
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كانت نظرة مدرسة ىميؿ ليذه الحركات الثورية .وقدمت عائمة ييوذا الجميمى شيداء كثيريف فى ىذه الثورات

وصمبوا أبناءه ولقوا عذابات كثيرة ،إذ ظموا فى حالة تمرد وحرب ضد روما سعيا وراء أمؿ إسرائيمى فى الحرية.

ومات ىؤالء فى ماسادا [قمعة بناىا ىيرودس الكبير عمى مرتفعات البحر الميت وفييا إستشيد المئات مف ثوار

الييود]  .الحظ أف أحد التبلميذ اإلثنى عشر كاف مف ىؤالء الغيوريف وىو سمعاف الغيور (لو )51 : 1أو

سمعاف القانوى (مت .)8 : 53ولكف مفيوـ مممكة المسيح كانت شيئا مختمفا تماما عف فيـ ىؤالء الغيوريف.
وكاف صعود الصبى يسوع إلى الييكؿ فى العيد فى أثناء والية كيرينيوس .وكانت الجزية قد تقررت وأخمدت ثورة
ييوذا .ولكف كيرينيوس لـ يكف لديو ثقة تجاه يوعازار رئيس الكينة فإستبدلو بحناف بف شيث .وىو حناف السيئ

السمعة فى العيد الجديد .وظؿ ىو وابنو فى رياسة الكينوت حتى تولى بيبلطس البنطى والية الييودية .وتبعو

قيافا زوج إبنتو فى رياسة الكينوت .وقد خضعت فمسطيف تحت حكـ الوالة الروماف وأوليـ كاف كوبونيوس وتبله
ماركوس أمبيفيوس ثـ أنيوس روفس ثـ فاليريوس جراتوس وىؤالء نعرؼ القميؿ عنيـ .وقاموا كميـ بإضطياد

وظمـ الييود ولكنيـ إحترموا مشاعرىـ الدينية حنى أنيـ أزالوا صورة اإلمبراطور مف عمى أعبلـ الجنود الروماف
أثناء سيرىـ فى أورشميـ .وذلؾ حتى ال يثيروا مشاعر الييود العدائية ليـ إذ أف صورة اإلمبراطور تعنى عبادتو.

ولكف أعاد بيبلطس البنطى ىذا الرمز المكروه مف الييود عندما تولى والية الييودية .ولنتصور أن ظيور

المسيح كان فى ىذه الفترة الحرجة من تاريخ إسرائيل .وكاف صعود المسيح األوؿ لمييكؿ بعد إخماد ثورة ييوذا
الجميمى وفرض الجزية وتولى حناف رئاسة الكينوت .وعاصر بدء خدمة المسيح تولى بيبلطس البنطى والية

الييودية وتولى قيافا رئاسة الكينوت .وكاف الصعود األوؿ لممسيح إلى الييكؿ فى عيد الفصح سنة  1ـ .وكاف
الوالى وقتيا ىو كوبونيوس ،وكاف حناف ىو رئيس الكينة .وكانت ىذه فترة ىدوء مؤقتة فى الببلد ،لقد إحتفظ

الثوار بالثورة فى قموبيـ إذ عجزت أيدييـ عف فعؿ شئ .وبحسب العادة صعدت العائمة المقدسة وسط قافمة

الجميمييف إلى أورشميـ وىـ يرنموف ترانيـ المصاعد وىذا كاف يثير فى الجميع المشاعر الروحية المقدسة.

وبالنسبة لمصبى يسوع فيذه ىى الزيارة األولى لبيت أبيو السماوى وبداية وعيو إلرساليتو .ىذا ما كاف يشغؿ

فكره وليس عظمة مبانى الييكؿ .وكاف الييكؿ مف الضخامة حتى أنو يتسع لمئات األلوؼ مف الذيف يصعدوف
لمييكؿ فى األعياد .كاف مف يأتوف لعيد المظاؿ أكثر ممف يأتوف فى الفصح ويقابميـ سكاف أورشميـ بالترحاب
وكرـ الضيافة .وكاف الييكؿ عمى تؿ محاط بقصور عديدة ومغطى بالرخاـ األبيض ورقائؽ الذىب .كثير

األروقة مثؿ رواؽ سميماف الضخـ .والييكؿ كثير األبواب اليائمة مثؿ باب الجميؿ .وتقدر مساحتو ب ػ × 033

033ـ .عمى أحد زواياه قمعة أنطونيا وبيا الحامية الرومانية .وىناؾ باب يفتح عمى جبؿ الزيتوف .وىناؾ أماكف
لمف يقصدوف الييكؿ لمصبلة والمناقشات لمتعميـ .وىناؾ برج يوحنا والذى منو تجد فتحة ومنيا منزؿ إلى وادى

قدروف أسفؿ الييكؿ بحوالى  513متر .ومف ىذا البرج يعمف الكاىف فج ار بدء الطقوس اليومية التى تمارس فى
الييكؿ .وفى الييكؿ ىناؾ مقر السنيدريـ حيث يعقدوف جمسات مجمعيـ .وىناؾ دار األمـ والممنوع عمى أى

أممى أو مف ىو غير طاىر شرعيا أف يجتازه وحجر موجود عميو تحذير بعدـ إجتيازه .وفى دار األمـ يوجد
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الصيارفة وباعة الذبائح الطقسية .ومف باب الجميؿ تدخؿ إلى دار النساء وفييا الخزانة بأبواقيا الثبلثة عشر

[كانت الصناديؽ التى يمقى فييا بالنقود ليا فتحات بيا أبواؽ يسمع منيا رنيف العمبلت التى تمقى فى الصندوؽ].

وفوؽ دار النساء يوجد  51درجة تقود لمدار العميا مف خبلؿ باب نيكانور المغطى بالنحاس الكورنثى ،وىنا تجد

البلوييف المرنميف بأالتيـ الموسيقية .والدار العميا بيا دار الكينة ودار إسرائيؿ ومذبح المحرقات الكبير والبحر.

ثـ ىناؾ  58درجة تقود لممقادس حيث القدس وقدس األقداس الذى لـ يوجد فيو تابوت العيد بعد تخريب الييكؿ
بواسطة البابمييف سنة  121ؽ.ـ .ووضعوا فيو حجر غطى حفرة ظنوا أف العالـ وجد منيا .ويوجد خارج
المقادس موائد رخامية يوضع عمييا خبز الوجوه .وباب المقادس عميو كرمة ذىبية.

وسط ىذا الييكؿ ووسط الشيوخ أساتذة الناموس جمس الصبى يسوع يسمع ويسأؿ لمدة ثبلثة أياـ .وكاف عمى
الشعب حضور اليوميف األوليف لمفصح ،وكاف يسمح لمشعب بالعودة إلى بيوتيـ بعد منتصؼ اليوـ الثالث.

داع لبقائيـ بقية أسبوع الفصح بعد أف أتموا كؿ طقوسو،
ولذلؾ قرر يوسؼ والعذراء مريـ العودة إذ لـ يكف ىناؾ ٍ

وىكذا فعؿ الكثيروف وبدأوا رحمة العودة .ولكف وجدنا الصبى يسوع ال ينضـ ألقربائو أو لمصبية مف سنو .بؿ

يذىب ليجمس فى حمقات الدرس التى يعقدىا شيوخ السنيدريـ مف الصباح حتى وقت التقدمة المسائية لمرد عمى

التساؤالت واإلستفسارات .وكانت ىذه عادة ليـ حسب ما ذكره التممود .وليس بالضرورة أف الشيوخ شعروا فى
المحادثات التى دارت مع الصبى يسوع أنيـ أماـ شئ خارؽ لمطبيعة .فيـ بحسب عادة الشيوخ كانوا يعطوف
أىمية ويولوف إىتماما أكبر لمف يجدوا فيو نضوجا مبك ار أو نبوغا غير عادى .وحتى لو لـ يجدوا شيئا فائؽ

لمطبيعة فى حوار الصبى يسوع إال أف كؿ مف سمعو تعجب مف الفطنة فى إجاباتو وكيفية ربطو لؤلحداث.

ولكننا ال نستطيع تصور ماذا دار فى الحوار بينو وبيف الشيوخ ،لكف يمكف تصور أف الحوار دار حوؿ معانى

الفصح .وربما أظير الصبى يسوع المعانى المخفية فى رموز الفصح وأنيا تدور حوؿ المسيا المخمص حمؿ اهلل

الذى يرفع خطية العالـ (أى ىو نفسو) .ومف المعروؼ أف ىميؿ الكبير حاز عمى درجتو الرئاسية إذ أثبت أف
الفصح يجب أف يقدـ حتى فى السبت.
وىناؾ تصور جائز أف العذراء مريـ أخبرت الصبى يسوع ما حدث يوـ البشارة بميبلده ،ويوـ ميبلده ،ويوـ

دخوليا الييكؿ معو وما قيؿ عنو مف سمعاف الشيخ وحنة النبية .وكانت إجابة يسوع عمى شكواىا مف تخمفو عف

موكب القافمة ،فقد قاؿ ليا "ألـ تعمما أنو ينبغى أف أكوف فيما ألبى" وىذا يعنى "أال تذكرى كؿ ما سمعتيو وتعرفى

وعمى أف أكوف فى كؿ لحظة فيما ألبى الذى أرسمنى" .ومعنى
أف لى رسالة وأننى مكمؼ مف أبى بأف أتمميا،
َّ
إجابة الصبى يسوع أنو بوجوده فى الييكؿ بيت أبيو أ ِ
ُخ َذ تماما بفكرة أثيرت فى ذىنو عف ىدؼ إرساليتو فكاف أف
تغافؿ عف كؿ ما يدور حولو .ويمكننا القوؿ أف الصبى يسوع فى تغافمو وعدـ إىتمامو بحياتو كطفؿ وكصبى

يحيا حياتو مثؿ بقية الصبية ،واضعا عينيو عمى إرساليتو ،كانت ىذه أوؿ ذبيحة يقدميا يسوع .وبنفس المعنى

أغفؿ اإلنجيؿ سرد حياة يسوع بؿ فقط تعاليمو وفدائو .وبنفس الفكر قاؿ لتبلميذه "طعامى أف أعمؿ مشيئة الذى

أرسمنى وأتمـ عممو" (يو .)08 : 8وىناؾ مبلحظة أف إجابة يسوع التى قاليا ألمو العذراء "ينبغى أف أكوف فيما
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ألبى" تترجـ بمعنى أنو "ينبغى أف أكوف فى عمؿ أبى" ويمكف أف تترجـ أيضا " ينبغى أف أكوف فى بيت أبى".

وىذا ما جعؿ يوسؼ والعذراء ال يفيماف ما يقوؿ فبل يوجد صبى فى إسرائيؿ يقوؿ عف الييكؿ بيت أبى .وىكذا

إعتادت العذراء األـ أف تستمع لكممات إبنيا وأفعالو وتصرفاتو ،تفيـ البعض وال تفيـ البعض اآلخر وتندىش لو.
فإذا فيمت أف الييكؿ ىو بيت أبيو فمماذا عاد إلى الناصرة وظؿ خاضعا ليما بعد ذلؾ .وكاف خضوعو ليما

خضوعا إراديا .وظمت ىى تحفظ ىذه األمور فى قمبيا وتفكر فييا بينما ىو ينمو أماميا .ونحف اآلف يمكننا فيـ

قوؿ المسيح ليوسؼ ولمعذراء أمو فى ضوء ما عرفناه عنو مف خبلؿ اإلنجيؿ وأنو إبف اهلل فى الجسد .أما العذراء
فكانت تجمع كؿ ىذا يوما فيوـ.

يسوع فى بيتو وعائمتو  -:كانت الحياة بسيطة فى بيت بسيط فيـ ليسوا مف األغنياء ،وىكذا طعاميـ وممبسيـ،
وىكذا كانت كؿ بيوت الناصرة فيى مدينة فقيرة بسيطة ال تأثير ليا فى المجتمع .وفى وسط ىذا المجتمع البسيط
كانت العبلقات بيف األسر وبعضيا مترابطة .وىكذا داخؿ كؿ أسرة .وبالطبع كاف ىذا ىو الوضع بيف يسوع

واخوتو وأخواتو [مف أبناء العمومة أو خبلفو فاألقارب ىـ إخوة عند الييود .فقد قيؿ عف إبراىيـ أنو أخو لوط
بينما ىو عمو] .ومف إخوتو يعقوب وييوذا (كاتبى رسالتى يعقوب وييوذا) .ويوحنا ويعقوب إبنا زبدى أبناء

سالومة أخت العذراء (قارف مر 83 : 51مع يو[ )81 : 51جاءت اآلية يو 81 : 51فى الترجمة اإلنجميزية
ىكذا "وكانت واقفات عند صميب يسوع ،أمو ،وأخت أمو .مريـ زوجة كموبا ومريـ المجدلية" فنبلحظ فى ىذه

الترجمة نقطة توضع بيف أخت أمو تفصميا عف مريـ زوجة كموبا .وبيذا تكوف أخت أمو ىى سالومة المذكورة

فى إنجيؿ مرقس] .ويبدو أف إخوتو كانوا مف أتباع الفكر الفريسى والقومى وليـ أحبلميـ الوطنية فى الحرية

والمستقبؿ المسيانى المجيد .وورث يسوع مف يوسؼ النجار مينتو فعمؿ نجا ار (مر .)0 : 1والييود لـ يحتقروا
الميف اليدوية كما يفعؿ الوثنيوف ،بؿ كاف ىذا يبدو أنو واجب دينى بؿ ويشدد عمى أف يتعمـ األوالد حرفة عمى

أال يعوقيـ ىذا عف دراسة الناموس .وكانت المحبة تسود العائبلت الييودية بيف األباء واألميات وأوالدىـ ،وأيضا

إكراـ األبناء لموالديف .ولـ يعرؼ فى العائبلت الييودية أنيـ يستأجروف مربيات لؤلطفاؿ مف الوثنيات فيذا مفسدة
لؤلطفاؿ .وألف يسوع عاش حياة طبيعية كاف يرى كيؼ يمعب األطفاؿ ،وأعطى مثاال لذلؾ (لو )08 : 7فى

حديثو عف رفض الييود لو وليوحنا المعمداف.

يسوع والحياة اليومية والطبيعة  -:تكمـ المسيح عف جماؿ زنابؽ الحقؿ وفى ىذا نرى نظرة المسيح لمطبيعة
ومشاعره الحساسة بجماؿ الطبيعة ،وىكذا رأى الطيور التى تجد طعاميا بعمؿ إليى .وشاىد بحس مرىؼ

عاطفة األمومة عند الطيور وكيؼ تضع الدجاجة أفراخيا كأـ تحت جناحييا .وكيؼ تعرؼ الخراؼ صوت

راعييا ،وكيؼ يرد الراعى الخروؼ الضاؿ باذال نفسو ألجمو .وتكمـ عف أوجرة الثعالب والطيور فى أوكارىا.

وكاف المسيح يشعر بتعاطؼ مع مشاعر الجموع ولـ يقبؿ أف يصرفيـ وىـ جائعيف .ونرى فى أمثالو مشاعر

حساسة تجاه المديونيف والحزانى والظمـ الذى تعانى منو األرامؿ والفقراء ويقارف مع ترؼ األغنياء .ونرى مشاعر

يسوع اإلنسانية فى بكائو عمى أورشميـ وعمى لعازر ،وفى محبتو لعائمة لعازر .المسيح لـ يكره العالـ الذى خمقو،
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بؿ ىو ال يحتمؿ أالـ المتألميف ويتعاطؼ معيـ .وىو كاف ينسحب مف وسط ىذا العالـ ال ألنو يكرىو بؿ ألنو

كاف فى إحتياج لمخموة واليدوء والصبلة .المسيح لـ يرفض العالـ بؿ أراد تجديده ليصؿ بو لآلب السماوى ،وىو
فى محبتو لمخميقة ،فتيمة مدخنة ال يطفئ وقصبة مرضوضة ال يقصؼ.
يسوع واألفكار السائدة  -:سادت أياـ المسيح األفكار القومية ودعميا تعميـ الرابى شماى ،ووجدت أيامو جماعة
الغيوريف وكاف أحد تبلميذه واحدا منيـ .وكاف فكرىـ مبنيا عمى مممكة يحكميا اهلل ،ويحمموف بيا مممكة مثالية.

وتعاطؼ المسيح مع ىؤالء لكنو شرح ليـ المفيوـ الحقيقى لمممكوت [مت 50مثبل .وشرح ليـ أف الخبلص

الحقيقى ىو الخبلص مف الخطية وليس مف الروماف] .أما بالنسبة لمفريسييف والكتبة وغيرىـ مف المعمميف فقد
ساد عمييـ الحرفية مع الرياء والكبرياء واإلعجاب بالذات مع فراغ داخمى ،وىذا ما واجيو المسيح بشدة وفى

مجامعيـ .وأنار المسيح الفيـ الروحى لمناموس ،واىتـ ىؤالء بحرفيتو دوف إدراؾ ألعماقو الروحية.
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الفصل الحادى عشر
صوت صارخ فى البرية
فى السنة  95لطيباريوس قيصر .وأيام حنان وقيافا

أحاط تاريخ الثبلثيف سنة األولى مف عمر المسيح الغموض ،إلى أف ظير المعمداف السابؽ لممسيح [ليميد

الطريؽ لو ويعمده فيؤسس المعمودية] .وكاف ظيور المعمداف كما كاف ظيور إيميا إلصبلح مجتمع مزدىر لكنو

كاف يعانى مف مرض خفى قد تقيح وقارب عمى اليبلؾ .كاف مجتمعا يبدو متدينا ولكنو منحرؼ وفاسد .ورأى
اهلل فيو أمبل وامكانية لئلصبلح والتجديد .وكاف كبلىما إيميا ويوحنا المعمداف متشابياف فى أشياء كثيرة .فمقد

ظير كبلىما فجأة ليخيفوا الناس مف أحكاـ مخيفة ،ولكف لـ يغفؿ كبلىما أف ىناؾ أمؿ فى اإلصبلح .وظير

كبلىما فى مظير نسكى متقشؼ ومبلبس نسكية ،بعكس عادات معاصرييـ .جاء المعمداف فجأة مف البرية كما
جاء إيميا مف برارى جمعاد .وكانت رسالتييما متشابيتاف .وتشابو غرض كمييما فى أنيـ برسالتييما كانوا يعمنوف

بداية عصر جديد [المعمداف كسابؽ لممجئ األوؿ وايميا كسابؽ لممجئ الثانى].

كاف الوقت فى كبل العالميف فى روما وفى فمسطيف قد قارب عمى مؿء الزماف ،ليس فى توقع شئ معيف بؿ فى
اإلحتياج المطمؽ .لقد كاف حكـ أغسطس قيصر عبلمة ليس فقط عمى الوصوؿ لمحد األقصى بؿ إلى حد

األزمة لمعالـ الرومانى .وصؿ العالـ إلى الحدود القصوى فى أياـ أغسطس ،بالنسبة لمسياسة والفمسفة والديف
والمجتمع ،ىذا النضج كاف إما أف يصؿ بالدولة الرومانية إلى الدمار أو التجديد واإلصبلح .وكاف يمكف

اإلحساس بأف الدولة ال يمكف أف تمتد ألكثر مما ىى عميو ،بؿ مف اآلف فصاعدا كاف كؿ اليدؼ المحافظة

عمى ما ىو موجود مف األمـ التى إستولوا عمييا .كاف مصير الدولة فى يد رجؿ واحد ىو قيصر وىو فى نفس
الوقت رئيس مجمس الشيوخ ورئيس لجيش مكوف مف  083,333رجؿ ،والكؿ خاضع ألوامره وىو أيضا الرئيس

الدينى ويؤليونو .كانت كؿ القوى فى يده .واختمؼ الشعب ما بيف فقراء لحد العوز وبيف أغنياء مرفييف جدا.

وكاف تعداد روما حوالى  8مميوف ،ونصؼ عدد ىؤالء عبيد ،وىناؾ مف الباقيف مف ىـ مف المحرريف بعد أف
كانوا عبيدا وأيضا ىناؾ أجانب .وكاف لكؿ مف ىؤالء نصيبو فى إنييار اإلمبراطورية.

فمقد كاف النظاـ السائد فى معاممة العبيد ،ما جعؿ العبيد كتمة ضخمة متقدة غضبا مف الوحشية فى المعاممة
والظمـ والدسائس والفساد .وكاف ىذا ىو السبب الرئيسى إلنييار الدولة الرومانية والمجتمع الرومانى .أما

المحرريف بعد أف كانوا عبيدا ،فمقد إجتمع فييـ الرذائؿ التى بدوف خجؿ مع حقارة وخسة تصرفات العبيد .أما
األجانب مف اليوناف ومف سوريا فمقد جمبوا معيـ كؿ الفساد .أما المواطنيف الروماف فكانوا غارقيف فى المجوف

والفساد ،يقضوف أوقاتيـ فى المسارح واإلستادات .ومع أنو فى أياـ أغسطس كاف عدد المواطنيف الروماف حوالى

 833 ,333وىـ مدعميف مف الدولة ،إال أف عددىـ كاف يتناقص إذ إنصرؼ الناس عف الزواج إلى الفجور
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والدعارة ،وانتيت بذلؾ الحياة العائمية .وكانت الحياة فى األمـ المحتمة أفضؿ كثيرا ،إال أف سياسة الدولة

الرومانية كانت تدمير القوميات ونشر الفكر اليونانى وسط الكؿ .وكانت المقاومة الحقيقية الوحيدة ليذه السياسة

الرومانية ىى مف الييود .وكاف ترابطيـ بسبب دينى ،وكانوا متزمتيف إلى أضيؽ الحدود ،إال أف ىذا قد حقؽ ليـ
حماية إليية .وكما كانت روما مرك از لجذب الكؿ ،كاف ىذا سببا فى فسادىا المدمر .فوصمت روما إلى الحد

الميئوس منو فى اإلصبلح.

ساد فى روما فمسفتيف الرواقية واألبيقورية .األولى نشرت وسطيـ الكبرياء ،وكاف ىذا متفقا مع ميوليـ ،والثانية
أشبعت شيوتيـ .وكبلىما قاد لفكرة اإللحاد واليأس ،أحدىما قاد الناس لتجنب كؿ فكر طموح ،واآلخر أغرقيـ
فى الشيوانية .فإنصرفوا لتمجيد ذواتيـ وعبادة المادة .وتوقؼ اإليماف بحياة أخرى بعد الموت .ولقد نادى

الرواقيوف القدماء بأف الروح تستمر بعد الموت فى الوجود ،وقاؿ المحدثيف منيـ بإنطبلؽ الروح لئلتحاد بعالـ
األرواح ولكنيـ أحاطوا ىذا الفكر بالشكوؾ والغموض ،حتى أنيـ وصموا بالناس لعدـ األمؿ فى الحياة بعد الموت

فجعموا الناس ببل تعزية .أما شيشروف فكاف الوحيد الذى نادى بخمود الروح ،ولكنو أحاط كبلمو بالشكوؾ .وأنكر
غيرىـ وجود الروح أصبل .أما األمؿ الوحيد كاف فى المدرسة األفبلطونية الحديثة ،ومع أنو كاف ليا بعض

األخطاء ،إال أف أفكارىـ أوجدت نقاط إتصاؿ مع اإليماف الجديد.

وبينما أعطت روما حرية التديف لمشعوب المختمفة إال أنو وسط ىذا الجو كاف مف الصعب أف يقبؿ الناس أى

إيماف حقيقى .ووصؿ األمر ألف عامة الناس قالوا عف التديف الحقيقى أنو مجرد خرافات .وانتشرت العبادات
الحقيرة بيف الناس .أما الفبلسفة فقد إنقسموا ما بيف مف يقوؿ أف األدياف كميا حقيقية وبيف مف يقوؿ أف كميا

زائفة .أما الديف الذى إجتمعت عميو الدولة كميا فيو تأليو اإلمبراطور وعبادتو ،والرفض الحقيقى ليذا كاف مف
جانب الييود وقيؿ مف جانب البريطانييف أيضا .وانتشرت فكرة التأليو إلى زوجات األباطرة وأبنائيـ بؿ حتى

عشيقاتيـ ،بؿ أليوا بعض المخموقات .وىناؾ أشخاص تـ تأليييـ وصؿ عددىـ  10شخصا مف رجاؿ الدولة،

فى الفترة مف أياـ أغسطس إلى أياـ دقمديانوس .وانتشرت الخرافات فى العبادات وأليوا األرواح التى كانوا

يرتعبوف منيا .واتبع الروماف ديانات عجيبة والتزموا بطقوسيا ،وكمما إزداد غموض ديانة إنجذبوا ليا .ولذلؾ
وجدنا البعض مف الروماف يتحولوف لمييودية .وقدـ الروماف العبادة لمشيوات غير الطبيعية وكانوا خبلليا يجدفوف
بطريقة بشعة .ولقد ساد الفساد عبادات الروماف ،وسادت عباداتيـ تشخيص اآللية والتنجيـ وتحضير األرواح

وغيرىا مف العبادات الفاسدة .وكؿ ىذا أدى إلنييار الدولة .ولـ يعرؼ ىؤالء الوثنيوف معنى الضمير كما نعرفو

اآلف ولـ يعرفوا معنى لحقوؽ اإلنساف .القوة ىى الحؽ فى نظرىـ .وتوقؼ فى نظرىـ قدسية الزواج .وكاف فساد
الفتيات والفجور سببا أساسيا فى إنييار وضياع فكرة الزواج فإنيارت األسر .وساد وسط ىذه المجتمعات

اإلجياض .وكاف قتؿ األطفاؿ مسموحا بو .وانتشرت ىذه الرذائؿ أيضا وسط الفبلسفة.
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ولكف بيف كؿ ىذا كاف ىناؾ ثبلثة أشياء كعبلمة عمى أف وقت الدولة الرومانية قد إقترب ...معاممة العبيد/

أحماؿ الفقراء /الميو والمتع الحسية .فعف معاممة العبيد ..كاف كبل العبيد رجاال ونساء ببل حماية ويعاممونيـ
بوحشية ،يمقونيـ لموحوش لمتسمية ،أو يدفعونيـ لمقتاؿ فى اإلستادات ومف يبقى يتحرر .واذا مرض العبد أو تقدـ

بو السف يمقى خارجا إلى أف يموت مف العوز .وكاف الفقراء ...ببل أى رعاية أو مصدر دخؿ ويعاممونيـ بوحشية

وببل رحمة .ولـ يعرؼ القدماء أى رحمة بيؤالء سوى فى العيد القديـ والعيد الجديد .ولـ يعرؼ المجتمع

الرومانى أى شئ عف الزكاة لمفقراء بؿ تركوىـ يموتوف جوعا بدال مف أف تطوؿ أعمارىـ وىـ ببل فائدة لممجتمع.

واحتقر المجتمع الرومانى كؿ العامميف باليد ما عدا الفبلحيف .كاف المجتمع يدمر نفسو ببل أمؿ فى إصبلح،
فكبل الفمسفة والديف عند الروماف عاجزيف عف تقديـ شئ يصمح المجتمع .ولقد شعر بعض الفبلسفة بنذر

اإلنييار ولكنيـ لـ يقدموا حموال.

ىؿ كاف يتصور أحدا أف ىناؾ مممكة لممسيح عمى وشؾ أف تأتى وسط كؿ ىذا الفساد .لقد إحترقت روما وكؿ

مقادسيا يوـ  51ديسمبر سنة  11ـ .وبعد ثمانية أشير ويوـ  1أغسطس سنة  73ـ .إحترقت أورشميـ وىيكميا.
ولـ يكف ىذا مصادفة بؿ ىو ترابط يشير ألف كنيسة المسيح ستقوـ عمى خرائب عاصمة الوثنية وخرائب الييودية

الجاحدة المرتدة.

وكما كاف ظيور المسيح فجأة وال نعرؼ الكثير عف حياتو قبؿ الثبلثيف مف عمره ،ىكذا كاف ظيور يوحنا

المعمداف الذى ال نعرؼ عنو خبلؿ الثبلثيف سنة سوى أنو كاف فى البرارى إلى يوـ ظيوره إلسرائيؿ (لو: 5

 .)23لـ يتشبو يوحنا باألثينييف ،فيو لـ يشبييـ فى طعاميـ وممبسيـ ،فيو كاف يأكؿ الجراد واألثينييف يمنعوف
أكؿ أى شئ فيو حياة كالمحوـ واألسماؾ والجراد[ .األثينييف ىـ طائفة ييودية صوفية فمسفية زاىدة] ،لكنو فقط

عاش هلل  03سنة فى البرية .وعف يسوع فمقد خرج مف بيتو وعممو كنجار مباشرة إلى خدمتو ،أما يوحنا فقد

إحتاج  03سنة إعداد فى البرية .وقد حدد القديس لوقا بالضبط ميعاد ظيور المعمداف ،ليس فقط لتحديد الوقت
ولكف لنرى صورة لممجتمع الييودى وظروفو أياـ ظيور المعمداف ثـ المسيح .فكانت األحداث تشير إلقتراب
ممكوت اهلل .فمقد كاف الوالى الرومانى ىو الحاكـ المطمؽ لمييودية ،والييود يكرىوف الروماف ويعرفوف أنيـ
الوحش الرابع فى رؤيا دانياؿ .وكانت رئاسة الكينوت مقسمة ما بيف حناف وقيافا وكبلىما ال يستحؽ ىذا

المنصب .ولقد أخذ بيبلطس منصبو قبؿ ظيور المعمداف بفترة قميمة .واستمر بيبلطس وحناف وقيافا فى مراكزىـ
خبلؿ خدمة المسيح وحتى صمب المسيح .ولقد إنقسمت مممكة ىيرودس الكبير إلى أربعة أقساـ .فكانت الييودية

تحت إدارة روما مباشرة .وكاف ربعيف آخريف تحت حكـ إثنيف مف أوالد ىيرودس ،ىما أنتيباس وفيمبس .وكانت

ىناؾ إمارة صغيرة ىى األبمية وىى تحت حكـ ليسانيوس.

ىيرودس أنتيباس  -:إمتد حكمو أكثر مف  80سنة عمى الجميؿ وبيرية ،وىما مناطؽ خدمة المسيح والمعمداف

األساسية .وكاف حكـ أنتيباس فاسدا أكثر مف أخيو أرشيبلوس ولـ تكف لو مواىب أبيو لكف كاف لو مفاىيـ دينىة

71

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثاوي

أعمؽ مف أبيو ،وبالرغـ مف فساده كاف ضميره يقيده بعض الشئ .وكاف ضعفو المتأصؿ فيو قد جعمو خاضعا

تماما لزوجتو حتى خربت كؿ ثروتو .كاف طماعا شرىا بخيبل مرفيا فاسدا وشكاكا ،محتاال كالثعمب .ومثؿ والده

أشبع رغباتو فى البناء ،ولكى يرضى اإلمبراطور كاف يطمؽ أسماء األمبراطور عمى ما يبنيو .فقد بنى مدينة

طبرية سنة  88ب.ـ .شماؿ بحيرة طبرية فى الجميؿ تكريما لطيباريوس قيصر .وكانت قبؿ ذلؾ منطقة مقابر.

وبحسب الفكر البلوى تكوف مدينة دنسة ،لذلؾ تحاشى الييود لفترة طويمة السكف فييا .وألف المدينة كانت مكانا

ممموءا بالبوص ،إتخذ البوص رم از لممدينة التى كانت فخمة وسكف فييا ىيرودس أنتيباس الذى بنى فييا أيضا
قمعة حصينة وقص ار فخما منقطع النظير ليسكف فيو .ومف سكف فى المدينة كانوا مغامريف ومعظميـ مف

اليونانييف.
فيمبس  -:كاف أفضؿ إخوتو .وككؿ عائمة ىيرودس قدـ الخضوع لقيصر ،وأطمؽ إسمو عمى المدينة التى بناىا
عند منابع األردف وأسماىا قيصرية فيمبس .وبعد أف جعؿ مدينة بيت صيدا ميسورة الحاؿ غيَّر إسميا إلى

جولياث عمى إسـ إبنة أغسطس .وكاف حاكما عادال معتدال إستمر حكمو  07عاما .وكاف حكمو مختمفا تماما
عف عائمتو ،فكانت األرض ىادئة وخيرىا كثير وشعبيا راضى وسعيد.
أما مف خضع لموالة الروماف فكاف ليـ األسوأ خصوصا بعد أف إنتيى حكـ أغسطس قيصر .ففى أياـ أغسطس
لـ يجرؤ أحد فى كؿ الدولة الرومانية أف يتعدى عمى ييودى ،وىذا ما سجمو الفيمسوؼ الييودى فيمو السكندرى.

ولذلؾ إلتزـ الييود بأف يقدموا يوميا وفى أعيادىـ ذبيحة عف اإلمبراطور وشعب الروماف ،ويقدموف صموات عنيـ
فى المجامع ألف اإلمبراطور سمح ليـ بحرية العبادة .ولكف األمر إختمؼ بعد أف ممؾ طيباريوس قيصر وجعؿ

الييودية والية تابعة يرسؿ ليا الوالة الروماف .إذ كاف لطيباريوس مشاعر عدائية لمييود والييودية ،بينما كاف ىو
نفسو ال ييتـ بأى ديانة .وتحت حكمو قاـ الوالة الروماف بإضطياد الييود حتى ما عاد ليـ إحتماؿ عمى الصبر

واإلحتماؿ .وقاـ أوؿ الوالة الذيف عينيـ طيباريوس عمى الييودية بتغيير رياسة الكينوت  8مرات حتى وجد فى

قيافا األداة الصالحة الخاضعة لمطغياف الرومانى .ولقد ساد حكـ ىؤالء الوالة عدـ اإلىتماـ بمشاعر الييود

واغتصاب حقوقيـ .وربما كاف األسوأ أياـ بيبلطس الذى سادت أيامو الرشوة والوحشية والسرقة واإلضطياد
واإلىانة والقتؿ مف خبلؿ محاكمات باطمة .وبينما إحترـ الوالة قبؿ بيبلطس الوساوس الييودية فى تزمتيا ،كاف

لبيبلطس موقؼ التحدى والمواجية ليـ مرات ومرات فى الييودية والسامرة والجميؿ حتى تدخؿ اإلمبراطور

شخصيا .وفى وسط ىذه الظروؼ السياسية ظير يوحنا المعمداف ليبشر بإقتراب ممكوت اهلل مما جعؿ الييود

يفرحوف .ولكف وجد آخريف لـ ييتموا.

نرى أف القديس لوقا قد جمع بيف حناف وقيافا فى رئاسة الكينوت .وكاف الوالى كيرينيوس قد َعيَّف حناف رئيسا
لمكينة واستمر فييا  1سنوات .ثـ تـ خمعو مف رياسة الكينوت وتعييف غيره  8مرات حتى إستقرت رياسة

الكينوت لقيافا زوج إبنتو .ووصؼ التممود تصرفات رؤساء الكينة فى تمؾ الفترة بأوصاؼ مرعبة .ووجو التممود
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تيمة خاصة لبيت حناف أنيـ كانوا كالحيات يوسوسوف فى أذاف القضاة ليؤثروا عمى أحكاميـ .وبيذا فسدت

األخبلؽ ،وانحرفت أحكاـ القضاء فإنسحبت الشاكيناة مف إسرائيؿ .وفى تطبيؽ ليذا نرى كيؼ أف أصوات

العقبلء والحكماء مف أعضاء السنيدريـ ،مثؿ نيقوديموس ويوسؼ الرامى ،قد إختنقت وسط شر بقية األعضاء

فى الحكـ عمى المسيح .وىكذا كاف غماالئيؿ ببل قوة وسطيـ أثناء محاكمة تبلميذ المسيح مف بعده .ويبدو أنيـ

أطمقوا عمى بعض أبناء رؤساء الكينة ،بؿ وبعض مف عائبلتيـ لقب رؤساء كينة .وواضح مف قوؿ القديس لوقا
"وفى أياـ رئيس الكينة حناف وقيافا" واستخدامو إلسميف كرؤساء كينة ،أنو مع أف حناف قد تـ تجريده مف حبريتو
إال أنو إستمر مسيط ار عمى السنيدريـ .وىذا يمكف فيمو أيضا مف (أع )1 : 8حيث يظير حناف عمى أنو
الرئيس الفعمى ،بينما يظير قيافا كأنو واحد مف السنيدريـ إذ يقوؿ "مع حناف رئيس الكينة وقيافا ويوحنا

واإلسكندر ،وجميع الذيف كانوا مف عشيرة رؤساء الكينة" .وذىب القائد والجند بيسوع موثقا إلى حناف أوال فكاف

حناف مشتركا فى اإلدانة النيائية لمرب يسوع (يو.)50 : 52

كانت ىذه الظروؼ السياسية والدينية تعمف عف إحتياج واضح إلسرائيؿ .فكانت دعوة المعمداف بأف الممكوت قد
إقترب وعمييـ اإلستعداد قد أيقظت صدى عميؽ فى نفوس الشعب .وأيضا أثارت بعض المخاوؼ وربما عدـ

التصديؽ .وكاف ظيور يوحنا المعمداف فى برية الييودية وىى منطقة برارى ميجورة بجانب األردف .ومف غير

المعروؼ فى أى األماكف بدأ المعمداف يمارس عمؿ المعمودية ولكنو لـ يقتصر عمى مكاف واحد ،فقد وجدناه

بعد ذلؾ فى بيت عبرة .وكانت دعوة المعمداف الرئيسية ىى اإلستعداد لممكوت اهلل الذى إقترب .وكاف ينذر مف

ال يتجاوب ليخيفيـ .وكانت المعمودية ىى عبلمة عمى مف يتجاوب مع دعوتو ويتوب .كاف ممكوت السموات ىو

رسالة المعمداف العظيمة التى يبشر بيا ،لكنو كاف عمؿ المسيح العظيـ .ىذا الممكوت الذى كاف العيد القديـ

يرفع أنظار الناس إليو ،أما العيد الجديد فقد حققو .ولكف كانت ىناؾ مقاومة داخمية لممؾ إسرائيؿ اآلتى وأيضا

كانت ىناؾ مقاومة خارجية مف ممالؾ العالـ.

كانت ىناؾ أماؿ إستمرت أالؼ السنيف أف الممؾ القادـ ُي َك ِّوف مممكة خاضعة لو تحيا فى البر ،وأنو سيكتسح كؿ
المقاوميف وتخضع لو كؿ ممالؾ األرض .وكانت ىذه األماؿ مبنية عمى نبوات مثؿ "ويكوف الرب ممكا عمى كؿ
األرض"(زؾ )1 : 58وأيضا (دا .)58 ، 50 : 7ومواصفات ىذه المممكة  )5عالميتيا  )8سماويتيا )0

ديمومتيا .وبقدر إتساع خميقة اهلل سيكوف ممكوتو مقدسا .كما ترتفع السموات عف األرض واهلل عف اإلنساف،
ىكذا ستكوف صورة ممكوت اهلل بعد اإلنتصار العظيـ والنيائى الذى ببل نياية .كاف ىذا ىو تعميـ إسرائيؿ

ورجاءىا العظيـ .وحفظ الربييف فى إسرائيؿ وفى اإلسكندرية ىذا الرجاء فى قموبيـ كمما إشتدت ضيقتيـ .وضعوا
رجاءىـ فى شخص المسيا اآلتى ليؤسس المممكة .وبمقارنة ىذا الرجاء العظيـ الذى عاشت عميو إسرائيؿ قروف
عديدة ،نرى تفاىة أفكار األمـ واألفكار الباىتة ألمـ العالـ اليوـ.
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ولكف فى أياـ المسيح تشوىت الفكرة ووضع الناس كؿ أماليـ فى الحزب القومى ليؤسسوا ىذه المممكة بالسيؼ،

ولكف النتيجة كانت ما لخصو السيد المسيح "ألف كؿ الذيف يأخذوف بالسيؼ ،بالسيؼ ييمكوف" (مت.)18 : 81
وقُتِؿ كؿ مف قاموا بيذه الثورات .أما مفيوـ الرب يسوع عف مممكتو فشرحو لبيبلطس حيف سألو"وقاؿ لو« :أنت

ممؾ الييود (يسأؿ بيبلطس عف موضوع الممؾ بحسب ما يفيمو العالـ) أجاب يسوع« :مممكتي ليست مف ىذا
العالـ .لو كانت مممكتي مف ىذا العالـ ،لكاف خدامي يجاىدوف لكي ال أسمـ الى الييود .ولكف اآلن ليست

مممكتي مف ىنا" (يو[ .)52والحظ قوؿ الرب اآلن = والسبب كما قاؿ القديس بولس الرسوؿ أنو ليس الكؿ بعد

قد خضع لو اآلن (عب .)2 : 8المسيح يممؾ اآلف عمى قموب مف يؤمنوا بو ويحبونو فممكوه عمى قموبيـ .ولكف

فى الدينونة سيممؾ عمى الكؿ ،إما بالحب عمى مف أحبوه .أو سيكوف الباقيف مف أعدائو عند موطئ قدميو .ىو

اآلف يؤسس ممكوتو عمى مف يؤمنوا بو ويحبونو .وراجع أيضا تفسير (5كو].)82 - 88 : 51

وعند الربييف كانت عبارة ممكوت اهلل (ممكوت ييوه فى الترجوـ) وممكوت السموات ىما متكافئتاف .وعادة كاف
الييود يستخدموف كممة "السموات" بديبل عف "اهلل" حتى ال يستخدموا إسـ اهلل عمى نحو غير مبلئـ أو بإفراط،

وحتى ال تتعود األذف عمى إستخداـ اإلسـ المقدس .وغالبا فإف ىذا ىو السبب فى إستخداـ القديس متى تعبير
ممكوت السموات فى إنجيمو فيو موجو لمييود .ويتضمف تعبير ممكوت السموات تضاد مع مممكة األرض ،فاهلل

حيف يممؾ عمى شعبو فى األرض يجعمو يحيا فى السموات [أؼ + 1 : 8فى .]83 : 0وعند الييود ينبغى

التمييز بيف تعبير "ممكوت السموات" وتعبيرات مثؿ "مممكة المسيا" و "الدىر اآلتى الذى لممسيا" .و"أياـ المسيا"
و " الدىر اآلتى" و "نياية األياـ" .فتعبير ممكوت السموات عند الييود إختمط مع فكرة إعبلف اإلنتصار النيائى

أياـ مممكة المسيا .وقد توقع الييود أنو بيف قدوـ المممكة والظيور النيائى اإلنتصارى أف تكوف ىناؾ فترة إختفاء
لممسيا .ويسبؽ ظيوره اإلنتصارى األخير فترة أالـ وكرب شديد.
وكاف تعبير ممكوت السموات عند الييود يشير ليس لفترة معينة ولكنو يشير لحكـ اهلل  -أى ُيعترؼ بو ويعمف
وفى النياية يصبح كامبل .وفى كثير مف األحياف فيذا يساوى اإلعتراؼ الشخصى باهلل  :أف يقرر إنساف حمؿ
نير المممكة أو أف ينفذ الوصايا .والقرار يسبؽ التنفيذ ،وأعطت المشناة سببا ليذا  ..أنو فى الكتاب سبقت

صموات الشيماه (تث 8 : 1وما بعده) ...التحذير مف عدـ تنفيذىا (تث 50 : 55وما بعده) .واعتبروا أف ترديد

وتك ارر الشيماه ،أف ىذا يعنى المعرفة الشخصية بقوانيف ييوه .وىذا يعنى أف اإلنساف قرر أف يحمؿ نير ممكوت
اهلل وبعد ذلؾ ينفذ الوصايا .وقالوا أف وضع األحجبة وغسؿ األيادى ىو أيضا نوع مف حمؿ نير ممكوت اهلل.

[األحجبة عند الييود ىى أيات مكتوبة يضعونيا فى عمب مف الجمد ويربطونيا عمى جباىيـ وعمى أيادييـ

ويسمونيا المازو از فى تنفيذ حرفى لآليات تث ]1 ، 2 : 1وقالوا أف شعب إسرائيؿ حمؿ نير ممكوت اهلل عمى

جبؿ سيناء ،وىكذا حيف قبؿ إشعياء عممو النبوى مف يد اهلل .ويشددوف عمى أف ىذا يجب أف يكوف بإرادة حرة

وبسرور .وقالوا أف أبناء عالى الكاىف وأبناء أخاب رفضوا ممكوت اهلل .وقالوا أف معرفة حكـ اهلل فى كبل اإليماف

المجاىر بو وفى ممارستو عمميا وتنفيذه سيؤسس ممكوت اهلل ،وسيظير بإعبلف كامؿ عند مجئ المسيا ،وسيممؾ

74

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثاوي

اهلل عمى كؿ العالـ .وسيظير عدـ إيماف إسرائيؿ فى رفض  0أشياء  )5 -:ممكوت السموات و  )8مممكة بيت

داود و  )0بناء الييكؿ .وذلؾ بحسب (ىو" )1 : 0بعد ذلؾ يعود بنو اسرائيؿ ويطمبوف الرب الييـ وداود ممكيـ
ويفزعوف الى الرب والى جوده في آخر االياـ" .وبعد فترة عدـ إيماف إسرائيؿ سيأتى الخبلص الماسيانى وكؿ

بركات العالـ المستقبؿ أو األياـ األخيرة.

ونأتى إلى تعاليـ العيد الجديد بعد ىذه الممحة عف الفكر الييودى .فنجد أف الروح واحد ولكف فكر الربييف

وتعاليميـ تختمؼ .فتعميـ المسيح أنو بغير الوالدة مف الماء والروح ال يقدر أحد أف يدخؿ ممكوت اهلل ،بينما كاف

فكر الربييف ىو أف ممكوت اهلل ىو شئ يقرره الشخص ويحممو كنير .وىذا يعنى أنو ال بد مف الوالدة الجديدة

حتى ندرؾ األمجاد المعدة .وبتحميؿ  551مكاف تكمـ العيد الجديد عف تعبير الممكوت ،كاف يتكمـ عف ممؾ اهلل

المعمف فى المسيح .ىذا الممكوت معمف اآلف وسط الكنيسة ولكف وسط مقاومات وعثرات فى العالـ ،ولكف الكماؿ

فى السماء .وكانت رسالة المعمداف دعوة الناس لمخضوع لممكوت اهلل الذى سيعمف فى المسيح .لذلؾ دعا يوحنا

المعمداف الناس لمتوبة وىذه تعنى تغيير الفكر مف فكر الخطية إلى البر وكانت عبلمة ىذا المعمودية بالماء فى

األردف .وكانت دعوة يوحنا ليؤالء الذيف بالرغـ مف خطاياىـ كانوا شاعريف بأماف زائؼ أنيـ لف ييمكوا فيـ أوالد
إبراىيـ ،فعاشوا فى بر ذاتى غير ميتميف .وحذر المعمداف ىؤالء بأف يخافوا مف مقاومة ممكوت المسيا اآلتى.

ودعا ألف تكوف التوبة عمنيا وفى الباطف ،وىذا يؤدى ألف تكوف لمشخص ثمار صالحة وظاىرة .وكاف ىؤالء

يتصوروف أف كأس غضب اهلل سينصب فقط عمى األمـ .وفسر التممود قوؿ إشعياء "قاؿ الحارس أتى صباح

وأيضا ليؿ .إف كنتـ تطمبوف فاطمبوا.إرجعوا تعالوا" (إش )58 : 85أف الصباح ىو لمييود أما الميؿ فسيأتى عمى
أمـ العالـ أما الييود فسييربوف .ولقد إستقر فى قناعة الييود وببل أى سند ،أف ليـ مكاف ودور فى العالـ اآلتى.
وذلؾ فقط لعبلقتيـ الجسدية بإبراىيـ .ويتضح ىذا ليس فقط مف العيد الجديد بؿ مف كتابات فيمو ويوسيفوس

وأقواؿ الربييف .وكانت عبارة بركات وفضائؿ األباء فى فـ الربييف .وصور الربييف إبراىيـ أنو جالس عمى أبواب

جينـ ليخرج أى إسرائيمى قد أودع فيو .وقاؿ الربييف أف كؿ إسرائيمى مف نسؿ يعقوب ىو نبيؿ شريؼ وىو أعمى
بما ال نياية لو بالنسبة حتى ألى ميتدى حديثا إلى اإليماف .وقالوا "وىؿ يقؼ اإلسرائيمى عمى األرض والميتدى

حديثا فى السماء" .وقالوا أف اهلل يحفظ المراكب فى البحار ويسقط األمطار بإستحقاقات إبراىيـ .وألجمو إستحؽ

موسى أف يصعد إلى السموات ليأخذ الناموس ،ومف أجمو غفر ليـ اهلل خطية العجؿ الذىبى فى سيناء .وأف بر
إبراىيـ ليو السند الحقيقى إلسرائيؿ .وقاؿ المدراش فى مبالغة كبيرة عف إبراىيـ ..أنو حتى لو مات بنو إسرائيؿ

روحيا وصاروا ببل عظاـ وببل أوعية دموية فيـ سيستفيدوا مف بركات بر إبراىيـ .لذلؾ كمو قاؿ ليـ يوحنا

المعمداف أف اهلل قادر أف يقيـ مف الحجارة المنتشرة عمى جانبى النير أوالدا إلبراىيـ( .ىناؾ ما يسمى بالتبلعب

المفظى فى قوؿ المعمداف  :فكممة أوالد بالعبرية ىى "بنيم" وكممة حجارة بالعبرية ىى "أبيانيم" وكبلىما مشتؽ

مف "بنا" مف كممة يبنى أو ينشئ أو يؤسس .واستخدـ الربييف الكممة بمعنى التبنى .وبيذا كاف كبلـ المعمداف فيو

إشارة خفية لؤلمـ الذيف سيتبناىـ اهلل وليصيروا أبناء لو[ ،مع أنيـ اآلف وقبؿ المعمودية فيـ كحجارة ميتة بالنسبة
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لشعب إسرائيؿ إبف اهلل البكر] .والحاقا لكبلمو أنو يجب أف تكوف ليـ ثمار فى حاؿ توبتيـ ،قاؿ أيضا أف ممكوت
المسيح ىو فى نفس الوقت مساويا لوضع الفأس عمى جذع الشجرة غير المثمرة .وكاف طبيعيا أف تختمط األمور
عمى السامعيف فظنوا أف المعمداف ىو المسيا إذ كانت دعوتو ىى التوبة .وىذا كاف قريبا جدا مف أفكارىـ فى

قدوـ مممكة المسيا ،فكاف يقاؿ أنو لو تابت إسرائيؿ ولو ليوـ واحد سيأتى إبف داود حاال .ووجو المعمداف الناس

لممسيح مقارنا بيف المسيح وبينو ،ليظير عظمتو فقاؿ أنو غير مستحؽ أف يحؿ سيور حذائو وىذا عمؿ العبيد،
وأف معموديتو ستكوف بالروح ونار ،وليست بالماء فقط مثمو .وىذه المعمودية تقدس وتطير فتُعِّد المعمد
لمممكوت .فكاف المعمداف يطمب تغيير الفكر مف الماضى إلى فكر المسيح الجديد.
لـ تكف المعمودية التى مارسيا المعمداف مع التائبيف كعبلمة لتوبتيـ شيئا جديدا تماما ،إذ كاف الييود يمارسوف

مع األممى الوثنى الذى يريد أف يدخؿ لمييودية ويتمتع ببركات وعود اهلل لشعبو ثبلث طقوس  )5 -:الختاف )8
معمودية بالماء كرمز لنزع النجاسات الطقسية  )0تقديـ ذبائح .ولكف لـ تمارس المعمودية مع أى ييودى

كعبلمة لمتوبة مف قبؿ.

76

إدرشيم – انكتاب انثاوي

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل الثانى عشر
معمودية يسوع
جمع صوت المعمداف المنادى بالتوبة حولو ألواف عديدة مف المدف والقرى والكفور ،مف الفريسييف والصدوقييف
واألثينييف والجنود والعشاريف المكروىيف .ويقوؿ الكاتب أف ىذه السنة كانت سبتية أى ال يزرعوف فييا وال

يتاجروف ،لذلؾ أتى كثيروف إلى يوحنا .وجمع كؿ ىؤالء رجاء إسرائيؿ المشترؾ فى المممكة ،وسط ظبلـ ليؿ
محيط بيـ ال يجدوف لو نياية .وكاف الييود يدركوف أف ىذه المممكة ىى التدبير األخير والصورة النيائية

إلسرائيؿ .بؿ ما حدث بعد السبى كاف إعدادا لممكوت المسيح بمفيوـ العيد الجديد -:
بعد السبى واحتراؽ الييكؿ وتوقؼ تقديـ الذبائح ،إتجو الربييف لتعميـ الشعب أف الذبائح الدموية ليست بالضرورة
شيئا جوىريا ،بؿ ىناؾ شئ أىـ وىو تقديـ الصموات مع التوبة والندـ عمى الخطايا مع األعماؿ الصالحة .وقاؿ

البعض أف مف يقدـ توبة يكوف كأنو صعد إلى أورشميـ وبنى الييكؿ وقدـ الذبائح .ولكف قطعا كاف ىناؾ

معارضيف واستندوا فى ىذا لقوؿ إرمياء "وال ينقطع لمكينة البلوييف انساف مف امامي يصعد محرقة ويحرؽ تقدمة

ويييئ ذبيحة كؿ االياـ" (إر[ .)52 : 00ولـ يفيـ أحد فى العيد القديـ الكينوت المسيحى وتقديـ ذبيحة

إفخارستية] .ولكف سريعا ما إنتشر ىذا الفكر فكانت الصموات والدراسة ليما درجة أعمى مف تقديـ ذبائح دموية.
بؿ قاؿ أحد الربييف أف تقديـ الذبائح الدموية ىو فقط لحفظ إسرائيؿ مف الوثنية وتقديـ ذبائح لؤلوثاف .وعمى

النقيض كاف بعض أفراد الشعب يقدموف ذبائح بالرغـ مف عدـ وجود ىيكؿ.

لذلؾ ففى كبل مدرستى أورشميـ واإلسكندرية رأى المفكريف أف وراء الذبائح الدموية شيئا آخر تشير إليو ،وأف رش
دـ الذبائح يقدس فقط لحد تطيير الجسد ،ولكف كؿ الشرائع الطقسية ال يمكف أف تصؿ لتطيير الضمير .ورأى

ىؤالء المفكريف أف ىذه الذبائح الدموية ىى فقط ظؿ ألشياء جيدة لـ تأتى بعد ،وىى تشير لعيد جديد أفضؿ لـ

يأتى بعد .وىذا ىو ما شرحو القديس بولس الرسوؿ (عب.)5 : 53 + 58 ، 50 ، 1 : 1 + 50 ، 1 : 2
لـ تتوقؼ أماؿ الشعب الييودى لحظة عف قياـ ىذه المممكة ،وكانوا متمسكيف بوعود اهلل لؤلنبياء .وقالوا أنو

بالرغـ مف الميؿ الطويؿ الذى يعيشوف فيو تحت الحكـ الرومانى فيناؾ أمؿ .ألـ يدوس المصرييف والبابمييف

والفرس واليونانييف أرضيـ سنوات طويمة ثـ جاء المكابييف كنور أشرؽ وسط ىذا الميؿ .وانتظروا تكرار ما عممو
المكابييف ثانية وتقوـ مممكة إبف داود أقوى مف األولى .ولقد قاـ وسط األمة كثيريف مف المحتاليف مستخدميف

السيؼ ،ولكف كميـ إنكسروا بالسيؼ .وىا ىو المعمداف يدعو لمتوبة والمعمودية وقد إجتمع حولو الكثيريف .وال
نعرؼ مف منيـ قَبِؿ المعمودية وقَ َّدـ توبة ومف منيـ قد رفض .وأيضا مف منيـ قد إنصرؼ إذ لـ يجد فى
المعمداف الصورة التى توقعيا لممخمص فمضى محبطا .فيـ كانوا متصوريف أنو ال بد أف يسبؽ مجئ المسيا

إستعداد باألسمحة لممقاومة .كانت دعوة يوحنا لمنقاوة الداخمية وليست لكراىية أحد أو ألى أعماؿ عنؼ .ومبلبسو
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الخشنة ليست كمبلبس الفريسييف الذيف يطيموف أىداب مبلبسيـ ليراىا الناس .كاف متواضعا إلى أبعد مدى ،ال

يشير لنفسو بؿ لمف يأتى بعده قريبا وأف ىذا الممكوت قد إقترب ...فإستعدوا .ولقد تجمعت الجموع حولو

وانتشرت أخباره فى كؿ مكاف ،وكاف يتنقؿ بطوؿ نير األردف .وذكر الكتاب  0أماكف كاف المعمداف يعمد فييـ.
واآلف قد وصؿ ألقصى مكاف وصؿ إليو شماال وىو بيت عبرة (بيت أو مكاف العبور أو المراكب) وكاف المكاف

مخاضة مشيورة فى بيرية وكاف يعمد ىناؾ .وكانت بيت عبرة عمى بعد تقريبا  03كـ مف الناصرة.

[بدأ الكاتب بعد ذلؾ تحميؿ موضوع لماذا ذىب المسيح ليوحنا ليعتمد .وأورد أراء كثيرة لكتاب غربييف ال يؤمنوف

قطعا بفاعمية المعمودية فى غفراف الخطية ووالدة المعمد مف الماء والروح .وىذا ىو الفكر البروتستانتى .واضطر

ىؤالء ومنيـ الكاتب أف يعطوا تحميبل ك ٌؿ بحسب فكره فإختمفوا .وقطعا ىؤالء ال يرجعوف ألراء األباء كما نفعؿ
نحف فى الكنيسة األرثوذكسية .فمقد قاؿ األباء أف المسيح لـ يكف محتاجا لممعمودية ولكف المعمودية ىى التى
كانت تحتاج المسيح .المسيح بمعموديتو أسس سر المعمودية ،فصار كؿ مف ينزؿ فى ماء المعمودية يجعمو

الروح القدس يموت بإنسانو العتيؽ ،ثـ يخرج مف المعمودية ليقوـ متحدا بالمسيح رو . 1وىذا ليس رم از وال
عبلمة بؿ ىو حقيقة فعالة .وألننى ال يمكف أف أتفؽ مع ما قالو الكاتب فمـ أورد ىذه األفكار].
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عىدة نهفهزس

انكتاب انثانث
الصعود من نير األردن إلى جبل التجمى

ىذا الكتاب يتكمـ عف حياة السيد المسيح وخدمتو .وسأقتطؼ فقط ما يعنينا مف ىذا المؤلؼ وأقصد المعمومات
عف الييود أياـ المسيح وطريقة عبادتيـ وحياتيـ وتفكيرىـ.

الفصل األول
تجربة يسوع

أتى المسيح ليؤسس ممكوت اهلل عمى األرض ،وليممؾ ىو عمييا .فكاف ال بد مف التصادـ مع الممؾ السابؽ،

رئيس ىذا العالـ ،عالـ الخطية ،وال بد مف ىزيمتو .وبدأ الممؾ السابؽ فى تجربة الرب يسوع .وىذا ما حدث مع
كؿ أباء العيد القديـ .وكانت ىذه البداية ،أى تجربة الشيطاف لممسيح غريبة تماما عف الفكر الييودى الذى

تصوروه عف المسيا المنتظر .ففى أقواؿ الييود "أف الشيطاف سيسقط عمى وجيو مدحو ار وميزوماً ىزيمة كاممة
أماـ المسيح" وفى أسطورة أخرى قاؿ أحدىـ أف المسيح سيجمس عمى جناح الييكؿ ليعمف مممكتو ويعمف عف

ساعة الخبلص وخضوع األمـ الكامؿ .ويقؼ المسيح أعمى الييكؿ ويقوؿ لمييود "يا مساكيف إسرائيؿ ،لقد إقتربت
الساعة لفداء إسرائيؿ فإفرحوا فى نورى الذى أشرؽ عميكـ" .وفى ىذا الوقت يجعؿ اهلل نور المسيح يشرؽ عمى

إسرائيؿ فقط" .ويأتى كؿ العالـ ليمحسوا التراب الذى تحت أقداـ المسيح ،ويسقطوا بوجوىيـ أماـ المسيح وأماـ

شعب إسرائيؿ قائميف "نكوف خداما لممسيح وإلسرائيؿ" .وسيكوف لكؿ إسرائيمى  8233خادـ [ىذه مأخوذة عف
وي ْس ِقط عميو مف مجده وعظمتو أماـ كؿ
زؾ .]80 : 2وفى ىذه المحظة يرفع اهلل المسيا إلى سماء السموات ُ
األمـ .وواضح التناقض بيف ما كاف عميو الفكر الييودى عف موقؼ المسيح عمى قمة الييكؿ ،وبيف تجربة
الشيطاف لو عمى جناح الييكؿ .ففى اإلنجيؿ نجد الشيطاف يقترح أفكا ار عمى المسيح ضد فكر اهلل ليجربو.

وىزـ المسيح الشيطاف فى ىذه التجارب ،ليكوف ىذا اإلنتصار لحساب البشر .فكؿ ما إنتصر فيو المسيح يمكف

لنا نحف اآلف كبشر أف ننتصر فيو ،فنحف عمى خطى المسيح .كؿ إنتصار كاف لممسيح كإنساف ،ولحساب

اإلنساف .المسيح إنتصر بإنسانيتو لحساب اإلنسانية" .صعدت الى العبلء .سبيت سبيا .قبمت عطايا بيف الناس
وايضا المتمرديف لمسكف اييا الرب االلو" (مز + 52 : 12أؼ.)2 : 8

ونبلحظ أف المسيح فى إنسانيتو كاف قد شابينا فى كؿ شئ ،كاف إنسانا كامبل ،كما كاف آدـ إنسانا كامبل ولكنو

كاف لو الضعؼ اإلنسانى ،عرضة لمخطية ولكنو لـ يخطئ .ولكف كما كاف آدـ قبؿ السقوط ببل فساد ىكذا كاف
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المسيح .وبينما كاف آدـ قاد ار عمى أف ال يخطئ ،كاف لممسيح أيضا طبيعة قادرة عمى أنيا ال تخطئ ،ولكنو

أيضا غير مؤىؿ ألف يخطئ.

كاف آدـ قاد ار عمى أف يكوف كامبل ،وقاد ار عمى أف ينتقؿ مف حالة القدرة عمى عدـ الخطية إلى حالة عدـ القدرة

عمى الخطية ،ويكوف ذلؾ مف خبلؿ الطاعة هلل .وكانت الطاعة إلرادة اهلل ىى العمؿ العظيـ الذى قاـ بو المسيح

وفشؿ فيو آدـ .وكاف ذلؾ ألف المسيح إبف اهلل ،وطبيعتو اإلنسانية متحدة بالطبيعة اإلليية ،وأنو وضع أماـ عينيو
دائما أف يصنع إرادة أبيو.

والفرؽ بيف روايتى القديس متى والقديس لوقا ىو أف القديس متى أورد تجربة الييكؿ قبؿ تجربة ممالؾ األرض،
بينما فعؿ القديس لوقا عكس ذلؾ .وربما فعؿ لوقا ذلؾ ألنو يوجو إنجيمو إلى األمـ .وىذا التدرج يتفؽ مع فكر

األمـ.

وبعد معمودية الرب قاد الروح القدس المسيح لمبرية (مت .)5 : 8وكاف ىذا ليس ضد رغبتو ولكف ىو منقادا
تماما بالروح القدس لينفذ إرادة أبيو ليجربو الشيطاف .وكاف أف جرب الشيطاف آدـ األخير (المسيح) كما جرب

آدـ األوؿ .وكانت تجربة آدـ األوؿ أسيؿ كثي ار فيو فى جنة فرحا ال ينقصو شئ ،بينما كاف المسيح فى البرية
صائما تماما .ولكف المسيح كاف واضعا أماـ عينيو تأسيس ممكوت اهلل عمى األرض وأف ىذا سيكوف بالخضوع

الكامؿ لقيادة الروح القدس .وىكذا بدأت الطاعة ألبيو فى البرية بإحتماؿ أالـ الجوع والعطش واستمرت خبلؿ

ثبلث سنوات ونصؼ مف المعاناة مف رفض الييود ،وانتيت بأالـ الصمب وتخمى الكؿ عنو .كؿ ذلؾ طاعة
ألبيو وبدوف أى معونة إليية .وكاف عرض المجرب أف يطمب مف اآلب ليحوؿ لو الحجارة إلى خبز وتنتيى

معاناتو ،ولكف أليس فى ىذا الطمب رفضا لكممة اهلل أف ليس بالخبز وحده يحيا اإلنساف بؿ بكؿ كممة مف فـ
اهلل .وىنا السيد ال يريد أف يغير إرادة أبيو ويطمب شيئا لنفسو .ونفس ما قيؿ ىنا يقاؿ عف التجربتيف األخيرتيف،

ففى األولى عرض الشيطاف عمى السيد وسيمة سيمة لجذب الناس لئليماف بأف يمقى نفسو والمبلئكة تحممو لينزؿ

وسط الكينة والجموع فيؤمنوا بو .والتجربة األخرى أف يعطيو كؿ ممالؾ العالـ ،ويعطييا ىو ويقسميا عمى مف

يشاء .ويجعؿ كؿ األمـ تأتى هلل خاضعة مسبحة ومعيا تقدماتيا هلل ،وبيذا يممؾ اهلل عمى كؿ العالـ .ولكف كبل

الطريقتيف ليستا بحسب إرادة اهلل أبيو.
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الفصل الثانى

بعثات منتدبة من أورشميم إلى يوحنا المعمدان (يو)9
طوائف الييود .الفريسيين والصدوقيين واألسينيين
وما يميز كل منيم عن اآلخر

بعيدا عف األفكار الخاطئة التى كانت لمييود عف المسيح ،وبالرغـ مف اإلضطياد الذى عانوا منو زمانا وتشتت
 53أسباط وانقضاء قرونا طويمة عمى الوعد بالمخمص ،وفساد الكينوت فترات طويمة واإلحتبلؿ الرومانى الحالى
ليـ ،إال أف توقعيـ بمجئ المسيا لـ يتغير .فعقيدة المسيا المخمص ىى ثابتة فى تعاليـ العيد القديـ ،بؿ كانت

القمب النابض لمحياة الدينية عند الييود .وقطعا وصمت األخبار التى تجرى عمى ضفاؼ األردف إلى مسامع

القيادات الدينية فى أورشميـ العاصمة الدينية .فعمى ضفاؼ األردف ظير معمـ جديد ال ينتمى ألى حزب دينى أو
سياسى معروؼ ،لو مظير وعادات غير مألوفة ويدعو لمتجديد وممارسة التوبة والطيارة والنقاوة ،ولو ممارسات
غير معتادة ،وال ينادى بأعماؿ معينة لمنقاوة كما كاف الفريسييف والكتبة يعمموف .إستعدادا لممكوت اهلل الذى

إقترب .وقد إلتؼ حولو الكثيروف فى توبة وندامة.

وكاف أف أرسمت الييئات الرسمية فى أورشميـ وفدا رسميا لسؤاؿ القديس يوحنا المعمداف عف معنى ما يفعمو ومف

الذى أرسمو .وأتى ىذا الوفد إلى المعمداف بعد أف كاف المسيح قد إعتمد منو .وقاؿ القديس يوحنا اإلنجيمى عف

ىذا الوفد أنو مف الييود (يو .)51 : 5فيوحنا اإلنجيمى إعتبر أف كممة ييود تشير لكؿ مف كاف فى تضاد مع
المسيح .ونرى ىذا أيضا فى وفد مرسؿ مف السنيدريـ لممسيح ،بالرغـ أف ىؤالء الذيف أطمؽ يوحنا اإلنجيمى

عمييـ لقب ييود كاف ليـ الصفة الرسمية كما فى (يو .)51 : 7وكاف التحقؽ أو التحقيؽ مع كؿ مف يدعى

النبوة ىو واجب السنيدريـ ،لذلؾ أرسموا لممعمداف ليتحققوا مف طبيعة إرساليتو مع أنو لـ يقـ بأى فعؿ مخالؼ

لمناموس .وىو لـ يدعى النبوة .وكاف ىناؾ أيضا ما يسمى "مجمع الكينة" ومؤلؼ مف  58كاىنا مف شيوخ

الكينة وليـ حؽ مقاضاة المخالفيف .وىؤالء كاف ليـ دور فى إدانة المسيح.

وال ننسى وجود الجماعتيف الكبيرتيف مف الفريسييف والصدوقييف .وىؤالء لـ يكونوا طائفتيف منفصمتيف عف وحدة

الجماعة بؿ كاف إختبلفيـ حوؿ المسائؿ العقبلنية الميتافيزيقية الغير ممموسة وال محسوسة كما يتضح ىذا فى

العيد الجديد وأقواؿ يوسيفوس.

الفريسيين  -:مدققيف لدرجة الغمو فى اإللتزاـ بالعشور والحياة البلوية النقية .أما بقية عامة الشعب فيقوؿ عنيـ
الفريسييف "عامة الناس" ويقولوف عنيـ أنيـ مبلعيف (يو .)81 : 7وىناؾ تدقيؽ شديد فى قبوؿ شخص لينتمى

لؤلخوية الفريسية ويمزمو شيادة  0شيود عمى األقؿ ،ليتأكدوا أنو ممتزـ بأدؽ التفاصيؿ .ويرفض الفريسى أف

يتعامؿ مع غير الفريسى فى الشراء والبيع ،وبالذات فى الزيوت والفاكية .وال يستضيؼ الفريسى غير الفريسى وال
يدخؿ بيتو ،لئبل يكوف ىذا الشخص غير طاىر أو أنو ال يسدد هلل كؿ اإللتزامات .وكاف عدد الفريسييف حوالى

81

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثانث

 1333شخص .وكاف ىناؾ لمفريسييف درجات أربع لمنقاء البلوى .ورأى الفريسييف أف ممارساتيـ ىذه كانت نوع
مف تعذيب أنفسيـ ،ولف يحصموا عمى أى فائدة منيا عمى األرض ،ولكف سيكوف ليـ نصيب فى المستقبؿ.

الصدوقيين  -:كانوا يسخروف مف ممارسات الفريسييف بؿ وقوليـ أف الشمس تشرؽ عمى العالـ بسبب نقاوتيـ.
ولكف إختمط عند الصدوقييف فكرىـ عف النقاوة مع قوؿ األبيقورييف المأثور والذى يشير لفكر مختمؼ تماما "إسرع

وكؿ واشرب ألننا سريعا ما نغادر ىذا العالـ الذى يشبو بحفمة زواج" ويقولوف أيضا "يا إبنى إف كاف لؾ شئ فى

ىذا العالـ فمتتمتع بو ،فالياوية ليس بيا أى نوع مف المسرات والموت ليس فيو تأجيؿ" ويقولوف ال تقؿ لنفسؾ
"ماذا سأترؾ إلبنى أو بنتى إف أنا تمتعت بأموالى؟" فالياوية ليس فييا مف يشكرؾ لو تركت لو شيئا".

أما اإلختبلفات األساسية فى العقيدة بيف الصدوقييف والفريسييف فتكمف فى قواعد اإليماف والممارسات ،وما بعد
الموت .فأنكر الصدوقييف أف ىناؾ قيامة لؤلموات .وأنكروا وجود المبلئكة واألرواح .واختمفوا فى اإلرادة الحرة

والقضاء والقدر .فقاؿ الصدوقييف أف إرادة اإلنساف الحرة ىى التى تحدد حياتو ،أف يعيش فى سعادة أو شقاء .وال

يوجد شئ مقدر مف اهلل .ولكف لـ يفيـ الصدوقييف أف التاريخ والكوف كمو سبؽ اهلل وصوره فى ذىنو ،ودبر كؿ
األمور لمبشر فى أبوة ومحبة كاممة .ولكف أفعاؿ اإلنساف الشريرة تضره ،ولكف إف حاوؿ إصبلح نفسو يجد

معونة إليية .ولـ يخالؼ الصدوقييف الفريسييف فى اإللتزاـ بالتقاليد بؿ فى فيـ الفريسييف لمتقاليد .وخالفوىـ فى
تطبيؽ أقواؿ الناموس ،إذ ثقؿ الفريسييف العقوبات عمى المخالفيف أكثر مما جاء فى الناموس .كما كانت ىناؾ

خبلفات طقسية بيف الفريقيف  ...فعمى سبيؿ المثاؿ قاؿ الفريسييف أف مف يممس المقدسات يتنجس ،فسخر منيـ

الصدوقييف وقالوا كيؼ؟ فيؿ المقدسات تنجس مف يممسيا ،وكتب ىوميروس ال تنجس مف يممسيا؟! ألسنا نطير
اإلناء النجس بأف نسكب فيو بعض الماء ،أفبل يقدس اإلناء المقدس مف يتبلمس معو بؿ ينجسو؟! وىكذا فيناؾ

بعض اإلختبلفات فى العقوبات عمى المخطئ ،وتقسيـ الميراث .ونجد أف الفريسييف جذبوا وراءىـ أغمبية الشعب،
بينما سار وراء الصدوقييف األقمية ولكف مف عمية القوـ .وكاف رؤساء الكينة مف الصدوقييف .وبينما كاف نفوذ

الصدوقييف فى الناحية المدنية والسياسية ،كاف نفوذ الفريسييف فى الناحية الدينية .وكانت الممارسات الدينية تقاـ

بحسب تعاليـ الفريسييف بؿ كاف كثير مف الكينة مف الفريسييف.

وكاف الوفد المرسؿ لممعمداف مف أورشميـ مف الكينة والبلوييف وكانوا فريسييف (يو.)88 ، 51 : 5

وقيؿ فى التسميات أف الفريسييف أطمقوا عمى أنفسيـ إسـ الحسيديـ بمعنى األتقياء .أما مقاومييـ فقد أطمقوا

عمييـ الفريسييف بمعنى المفروزيف (5مؾ8 + 50 : 7 + 88 : 8مؾ.)1 : 58

أما إسـ الصدوقييف فقيؿ عنو عدة أراء فمثبل أف اإلسـ مأخوذ مف صادوؽ رئيس الكينة أياـ سميماف ولكف ىذا

التفسير ووجو بإعتراضات كثيرة .وغيره مف التخمينات ولكف ال يوجد رأى مؤكد .أما رأى الكاتب ىنا أنو فى

مقابؿ إسـ الحسيديـ = األتقياء الذى أطمقو الفريسييف عمى أنفسيـ ،أطمؽ الصدوقيوف عمى أنفسيـ ىذا اإلسـ

بمعنى األبرار .صادوؽ = بار.

األسينيين  -:اإلسـ غير معروؼ مصدره .وربما كاف المعنى المقصود ىو اإلنعزالييف أو الخارجيف فيـ جماعة
إنعزالية ال يتعدى عددىـ الػ  8333شخص .وبينما كاف لمفريسييف والصدوقييف ممثميف ليـ فى السنيدريـ نجد أف
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ىؤالء كانوا معتزليف عف كؿ مف ليس تابعا لجماعتيـ .وال يذكر العيد الجديد عنيـ شيئاً ،بؿ نسمع عنيـ فى

كتابات الربييف .وكانوا يربطوف أنفسيـ بأقساـ مرعبة لمحفاظ عمى سرية عقائدىـ ويمتنعوا عف أى مناقشة دينية

حرة .وما نعرفو عنيـ ىو مبلحظات مف حوليـ عنيـ .ولـ نسمع عف أى حوار بينيـ وبيف المعمداف وال مع

المسيحية .إال أف المبلحظة الواضحة أف ىناؾ تناقضا واضحا بيف أسموبيـ وأسموب المسيح وىكذا المعمداف ،إذ

كاف تعميـ المسيح وتعميـ المعمداف عمنا وجيا ار (يو .)83 : 52بينما أف تعاليـ ىؤالء األسينييف سرية .وربما
تكوف ليـ مشابية مع الفريسييف فى البحث عف الطيارة ،لكف بينما إتخذ الفريسييف وصايا الناموس البلوية

ليتطيروا ويتنقوا ،إتخذ األسينييف مبدأ اإلنفصاؿ عف المادة ليتطيروا .ىـ أروا المادة نجاسة وأنيـ باإلنعزاؿ عف

المادة يتساموا عمييا لموصوؿ هلل .طريقتيـ كانت قريبة مف األفكار الفارسية .وأوؿ مرة نسمع عف ىؤالء األسينييف
كاف فى حكـ أريستوبولوس المكابى حوالى سنة  513ؽ.ـ.

والمعمومات القميمة التى نعرفيا عنيـ مأخوذة مف يوسيفوس وفيمو وبممينى .فيـ كاف ليـ نظاـ يشبو نظاـ الرىبنة

اآلف .فمف يريد أف ينضـ إلييـ يمبس مبلبس تشير أنو طالب اإلنضماـ واذا نجح فى اإلختبار يرتفع درجة ولكنو
يظؿ تحت اإلختبار  ...وىكذا ألربع سنوات يحصؿ فييا عمى رمز النقاء يصبح عضوا كامبل .وىناؾ 0

عبلمات لمعضوية *جاروؼ ليحفر حفرة بعمؽ  03سـ كمرحاض* .مأزر ليربطو حوؿ حقويو عند اإلستحماـ.

*ثوب أبيض وكاف دائما ميترئ فيـ ال ييتموف باألناقة .والثوب الكتانى يمبسونو أثناء الوجبات .وبعد الحصوؿ
عمى الدرجة الرابعة يسمح لمعضو باإلنضماـ ليـ فى وجباتيـ .ومف حصؿ عمى الدرجة الرابعة لو تبلمس مع

غريب أو حتى مع مف ىـ فى درجة أقؿ منو يتنجس ،ويمزمو أف يتطير بحماـ .ومف حصؿ عمى ىذه الدرجة
ىو مف يقسـ عمى أال يبوح بأسرار الجماعة وال بأسماء المبلئكة.

ال يتكمموف كثي ار وال يقطع صمتيـ إال ترانيميـ .ولكف ال يوجد عندىـ تأديبات وعقوبات .ومف ينضـ ليـ يكوف

كمف يحيا فى عالـ آخر .يتحاشوف الحياة فى المدف فيى ال أخبلقية ،ويفضموف القرى الصغيرة وتوجد مستعمرة
كبيرة ليـ بجانب البحر الميت .ولكف يوجد ليـ منازؿ فى المدف ومنيا أورشميـ بؿ أف أحد أبواب أورشميـ

بإسميـ .ولكنيـ حتى فى المدف ،يعيشوف كؿ مائة شخص تحت قيادة واحد منيـ .ليـ مبلبس موحدة ويعمموف
صمُّوف معا وينخرطوف فى أعماؿ الخدمة العامة والفقراء والمرضى ومف أمواليـ الخاصة.
معا ويأكموف معا ُ
وي َ
كرماء مع األغراب .يحيوف حياة إنكار الذات .يطيروف أنفسيـ ليس فقط مف كؿ خطية بؿ مف كؿ شئ مادى.
يستيقظوف فى الفجر وال يتكمموف حتى يتمموا صمواتيـ ويوجيوف وجوىيـ تجاه الشمس التى أشرقت .ويفيموف

ىذا عمى أف شروؽ الشمس ىو رمز لمنور اإلليى .ولكف كانوا فى صمواتيـ ىذه كمف يبتيؿ ويتضرع كمف يتعبد
لمشمس .ثـ يذىبوا لمعمؿ ،وبعده يتطيروا أو يستحموا ثـ تأتى وجبة اإلفطار وىـ يرتدوف مبلبس كتانية فى صالة

لمطعاـ .وكانت صالة الطعاـ تعتبر مقدسا ليـ .ويعتبروف كؿ طعاـ ليـ كمف يقدـ ذبيحة .ومف يخبز ليـ ىو

كاىنيـ .وىـ ال يأكموف إال ما يعده ليـ كينتيـ .ويضع أماـ كؿ منيـ رغيفا وبعض الخضروات .وقبؿ الطعاـ
يرفعوف صمواتيـ .وربما كاف كينتيـ مف نسؿ ىروف لكنيـ كرسوا أنفسيـ ليذه الجماعة .ثـ يصموف وبعدىا

يخمعوف المبلبس الكتانية المقدسة ويعودوف لمعمؿ .ووجبة العشاء نسخة مكررة مف وجبة اإلفطار .وكؿ أعماليـ
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تكوف كجماعة تحت قيادة قائد ليا .وىذه الحياة النقية قادتيـ لبعض الخفايا كمعرفة أسماء المبلئكة ،وتنبأوا
ببعض النبوات ،وعرفوا أسرار التداوى ببعض األعشاب لعبلج أمراض الجسد بؿ وأمراض الروح.

وىـ رفضوا فكرة الزواج وتبنوا أطفاال ليربونيـ عمى إحتراـ تقاليدىـ .وىـ يتحاشوف كؿ ما ىو باطؿ وغير طاىر

وما فيو غش وخداع وعدـ أمانة وأف يحافظوا عمى تقاليد الجماعة وكتبيـ .وفى تقديسيـ لمسبت إمتنعوا حتى عف

األكؿ واعداد الطعاـ أو تحريؾ وعاء ،بؿ تحاشوا حتى نداء الطبيعة (المرحاض) يوـ السبت حتى ال يتدنسوا.
وقطعا مع كؿ ىذه األفكار ،نجد رفضيـ لفكرة القيامة مف األموات ،فيؿ يقوموا مرة أخرى بجسد نجس!! وىـ

تحاشوا المحوـ والزيوت والخمر بؿ وكؿ رفاىية ،ورفضوا فكرة العبودية .وكاف ليـ ضمير مدقؽ لدرجة الوسوسة

فى البحث عف الحؽ .ومبلبسيـ البيضاء كانت رم از لنقاوتيـ .ولـ نسمع أف ليـ ذبائح دموية وال كينوت ىرونى.
وىـ لـ يرفضوا عبادة الييكؿ رسميا لكف لـ يكف لدييـ الوقت ليا خبلؿ ممارساتيـ .وكانوا يرسموف لمييكؿ

تقدمات شكر ولكف قطعا ليست بالمفيوـ البلوى ولكف بطريقة مجازية.
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شيادة يوحنا  -السبت األول لخدمة المسيح
األحد األول  -تالميذ المسيح األوائل (يو)9

إعتمد المسيح مف المعمداف وذىب لمبرية صائما وىزـ الشيطاف .واآلف قد إنقضى منذ إعتمد المسيح  83يوما
ورأى المعمداف ما رآه يوـ المعمودية مف عبلمات ،وعرؼ أف مف عمده ىو المسيا المنتظر .وتأمؿ المعمداف

خبلؿ الػ  83يوما فى كؿ ما حدث ،عرؼ أف ميمتو قد إنتيت بعد أف أعد الطريؽ لممسيح .وعميو اآلف أف ُي َسمِّـ
مف أعدىـ لممسيح ليكونوا تبلميذه .وبدأ فى تسميـ األفضؿ مف تبلميذه ىؤالء الذيف شربوا مف روحو .فمما عاد

المسيح بدأ المعمداف فى تحويؿ التبلميذ لممسيح شاىداً عنو أنو "حمؿ اهلل الذى يحمؿ خطية العالـ".

كانت رسالة المعمداف الك ارزة بأف الممكوت قد إقترب (مت .)8 : 0واآلف صارت ك ارزتو "ىذا ىو إبف اهلل ،الممؾ

الذى سيؤسس المممكة" (يو .)08 : 5ولقد أكمؿ رسالتو مع كؿ أنواع الخطاة ليتوبوا ويكوف ليـ نصيب فى ىذه
المممكة .فالممؾ المسيح ىو الحمؿ الحقيقى الذى يحمؿ خطايا التائبيف ويعطييـ نقاوة داخمية وخميقة جديدة .ىو

الذبيحة الحقيقية التى تعطى معنى لكؿ ذبائح العيد القديـ .ولما جاءتو المجنة التى شكموىا فى أورشميـ ليسألوه

عمف ىو  -كانت إجابتو فى منتيى اإلنسحاؽ والتواضع ولـ يقؿ عف نفسو حتى أنو نبى بؿ صوت صارخ ...
وكشفت كممات المعمداف عف نفسو عف عظمة معدنو ،فمف الصعب عمى النفس بعد كؿ ىذا اإلرتفاع والتفاؼ

الناس حولو أف ييبط سريعا ويقوؿ عف نفسو كؿ ما قالو [ىذا عكس موقؼ الشيطاف تماما ،الذى حيف أدرؾ

جمالو وقوتو أراد أف يساوى نفسو باهلل] .وكانت عيف المعمداف قد تركزت عمى المسيح الذى رآه وعمده ليؤسس
بذلؾ سر المعمودية التى ستكوف بالروح القدس ونار لتجديد الخميقة .وقد أنكر أنو إيميا أو النبى أو المسيح

مشددا عمى أف المسيح اآلف ىو فى وسط إسرائيؿ.

وكانت نتيجة إنسحاقو ىذا أف أتت لو المكافأة فى اليوـ التالى "فى الغد" (يو )81 : 5إذ إنفتحت عينو وقارف
خروؼ الفصح مع الحمؿ الذى يقدـ ذبيحة صباحية والحمؿ الذى يقدـ ذبيحة مسائية ،مع (إش )10الذى يتنبأ

فيو إشعياء عف المسيح ذبيحة اإلثـ ،وفيـ أف ىذا اإلصحاح عف المسيح الذى عمده فأطمؽ عميو لقب "حمؿ اهلل

الذى يحمؿ خطية العالـ" .وكانت ىناؾ مكافأة أخرى بعد ذلؾ إذ شيد عنو المسيح أنو أعظـ مواليد النساء .فمف
يتضع يرفعو اهلل والعكس.

ممحوظة  -:يحمؿ خطية العالـ ترجمتيا السبعينية أبعد أو أقصى .وكممة أبعد قطعا تشمؿ أنو حمميا أيضا.
ونرى المعمداف يحوؿ تمميذيو يوحنا وأندراوس إلى المسيح ،وىذاف أتيا بأخوييما يعقوب وبطرس ثـ إختار المسيح
آخريف .ثـ يذىب المسيح ومعو تبلميذه لعرس قانا الجميؿ .وكاف الييود يقيموف حفبلت العرس لمبنت البكر أياـ

األربعاء ولؤلرممة يوـ الخميس .وغالبا كاف عرس قانا الجميؿ لبكر بتوؿ ،فاإلحتفاالت الكبيرة عادة ال تقاـ فى

حالة زواج األرامؿ .ولنرى األياـ المذكورة فى (يو.)5

85

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثانث

يوـ األربعاء  ....عرس قانا الجميؿ (فى يو 5 : 8قيؿ أف العرس فى اليوـ الثالث لرجوع المسيح لمجميؿ).

يوـ األحد  ......يسوع يرجع إلى الجميؿ ويختار تبلميذه فيمبس ونثنائيؿ .فيكوف اليوـ الثالث لمرجوع األربعاء.

يوـ السبت  .....المعمداف يحوؿ تمميذيو يوحنا وأندراوس لممسيح.

يوـ الجمعة  ....المعمداف يشيد لممسيح أنو حمؿ اهلل.
يوـ الخميس  ...حوار يوحنا مع الييود.

والحظ أف المعمداف قاؿ نبوتو عف أف المسيح ىو حمؿ اهلل يوـ الجمعة ،والمسيح قُ ِّدـ حمبل هلل عمى الصميب يوـ
الجمعة .ثـ يأتى يوـ السبت الذى حوؿ فيو المعمداف تبلميذه لممسيح معمنا بيذا أنو أنيى ميمتو ليبدأ المسيح
خدمتو .ويأتى يوـ األحد وفيو يبدأ المسيح خدمتو وتأسيس ممكوتو ،وبدأ المسيح بإختيار تبلميذه .فيوحنا ينيى

عممو بتسميـ يوحنا وأندراوس لممسيح ،والمسيح يبدأ عممو بأف يختار ىو فيمبس ونثنائيؿ.
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عرس قانا الجميل  -المعجزة التى ىى عالمة مجد المسيح (يو)2
نرى فى قصة قانا الجميؿ ناسوت المسيح والىوت المسيح .ناسوت المسيح نراه فى حضوره عرس ،واشتراكو مع
الناس فى حياتيـ وأفراحيـ .أما الىوتو فنراه فى معجزة خمؽ ،فتحويؿ الماء إلى خمر فيو خمؽ مادة جديدة غير
موجودة فى عناصر الماء وىى الكربوف الموجود فى الخمر.

أىمية الزواج عند الييود  -:كاف الزواج عند الييود يحمؿ معنى السر كما نفيمو فى الكنيسة اآلف ،فيو ليس
أفراح وأكؿ وشرب .فكانوا قبؿ الزواج يصوموف ثـ يذىبوف لئلعتراؼ بخطاياىـ .فالدخوؿ لمزواج كاف يحمؿ فكرة
غفراف الخطايا .وكانوا بحسب ما نراه فى كتابات الربييف يقارنوف بيف العريس وعروسو وبيف عبلقة ييوه بشعبو

إسرائيؿ .وأف زواج العريس بعروسو ىو رمز لوحدة ييوه بشعبو .وىذا عيف ما قالو بولس الرسوؿ فى (أؼ.)1

ومع أف ىذا قد يكوف نوع مف التفاخر عند شعب إسرائيؿ إال أنيـ أيضا إعتبروا أف والدة أى طفؿ فى إسرائيؿ
ىى أكثر أىمية مف العالـ كمو .وىذا يشير لمحماس الشديد الذى كاف يدفع الييودى لئلسراع بزواجو .وىذا ما

كاف يدفع الييود لمعواطؼ األخوية والمشاعر الصادقة ومشاركة اآلخريف فى أفراحيـ وأحزانيـ .وقالوا قصة رمزية
أف اهلل قاؿ كممات بركة عمى كأس زواج آدـ وحواء ،وكاف المبلؾ ميخائيؿ والمبلؾ جبرائيؿ أصدقاء العريس
والمبلئكة تنشد ترانيـ الفرح .وكاف عمى مف يرى موكب فرح أو جنازة أف يشارؾ فييا لذا وجدنا كثير مف

المشيعيف مف أىؿ البمدة فى جنازة إبف أرممة ناييف .ومف ال يستطيع أف يسير فى موكب الفرح كاف عميو أف

يحييو عف طريؽ تصفيؽ اليديف ،وقالوا فى ىذا أف الكبلب التى أكمت إيزابؿ زوجة آخاب ممؾ إسرائيؿ لـ تأكؿ

كفييا ألنيا كانت تصفؽ لمواكب األفراح (8مؿ.)01 : 1

طقس الزواج عند الييود  -:مع ىذا التفكير الييودى ال بد أف نتصور اإلىتماـ بالزواج وترتيب كؿ شئ بنظاـ
فالمناسبة مقدسة ومفرحة .وكانت الخطبة تسبؽ الزواج بمدة ال تزيد عف شير .وعند الخطبة يعطى العريس

عروسو مبمغا مف الماؿ وورقة تعمف زواجو منيا .ومف ىذه المحظة يعتبر العريس وعروسو قانونيا كزوجيف (فى
الميراث بؿ واإلحتياج إلى الطبلؽ لو أرادا اإلنفصاؿ) ،لكنيما ال يعيشاف سويا .وىناؾ وجبة إحتفالية بعد عقد

الخطبة.

وفى ليمة العرس تذىب العروس مف بيت أبييا إلى بيت عريسيا فى موكب ويصحبيا فرقة موسيقية ومعيا

صاحباتيا المواتى يغنوف ليا أغانى تمدح مميزاتيا وفضائميا حامميف مصابيح وعقود أزىار وورود ،ويعتبر ىذا
كواجب دينى .وكؿ مف يرى الموكب عميو أف يحييو .وىناؾ مف يوزع النبيذ والزيوت والمكسرات عمى

المصاحبيف .وتضع العروس عمى وجييا قناع العرس .وعندما يصموف لمنزؿ العريس يأخذوف العروس لعريسيا
ويوقع العريس ورقة بأنو مسئوؿ عنيا ،يعمؿ مف أجميا ويرعاىا ويحمييا ويقوـ بكؿ واجباتو نحوىا وىذا بحسب

قوانيف موسى واسرائيؿ .ثـ يكمموف العريس وعروسو بأكاليؿ الورود .ثـ يغسموف أيادييـ وتصمى كممات البركة

87

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثانث

وبعد ىذا يبدأ حفؿ العشاء .وىذا يبدأ بمؤل الكأس الذى يصمى عميو كممات البركة .وقد يمتد اإلحتفاؿ ألكثر مف

يوـ .وبعد اإلحتفاؿ يقود أصدقاء العريس العروساف إلى مخدعيـ.

والعادة فى الجميؿ أف غرفة العروسيف تدخؿ فى الخصوصية ،أما عند الييود فى الييودية فنرى أف أصدقاء

العريس يقوداف العروساف إلى غرفتيما .والحظ دقة القديس يوحنا ومعرفتو الدقيقة بكبل التقميد فى الييودية وفى

الجميؿ .فنرى أف فى عرس قانا الجميؿ ال يذكر أف ىناؾ صديؽ لمعريس ،أما فى (يو )81 : 0فؤلنو يكمـ ييود
أورشميـ نسمع موضوع صديؽ العريس عمى فـ المعمداف.

أجران ماء التطيير  -:موضوع التطييرات ويشمؿ األيادى واألوعية مف النقاط األساسية فى تعاليـ الربييف.
فنجد أف المشناة  1مجمدات واحد منيـ بؿ ىو أضخميـ عف التطييرات .وموضوع تطيير األوعية وحده يشمؿ
 03فصبل فيـ يتناولوف شرحو بتفاصيؿ دقيقة ومطولة .ونجد نفس الموضوع يعالج بالتفصيؿ أيضا فى التممود.
وىذا يفسر وجود ىذا الكـ مف أجراف الماء .ونمحظ ىذا فى متابعتنا لمموضوع فى العيد الجديد ،وكيؼ ىاجـ

الرب رياءىـ فى ىذا التدقيؽ (مر + 1 - 8 : 7مت + 81 ، 81 : 80لو.)01 ، 02 : 55
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تطيير الييكل  -معنى العالمة التى طمبوىا منو (يو)2
الرب طير الييكؿ مرتيف .وىذه المرة ىى األولى فى بداية خدمتو .والمرة الثانية كانت فى نياية خدمتو .وفى
الييكؿ تجد الصيارفة الذيف يتواجدوف وبكثرة فى المواسـ وبالذات الفصح .فكانت أعداد الحجاج بمئات األلوؼ
مف كؿ أنحاء الدنيا .وبحسب الشريعة كاف عمى كؿ واحد ما عدا الكينة تسديد ضريبة لمييكؿ نصؼ شيكؿ.

ومف يرفض دفع النصؼ شيكؿ يتعرض لمحجز عمى بضائعو .لكف حجاج الييود اآلتيف مف ببلد مختمفة كاف
الموجود معيـ عمبلت ببلدىـ .فكاف عمييـ أف يذىبوا لمصيارفة لتغيير نقودىـ إلى العممة الييودية أى الشيكؿ

ليدفعوا الضريبة السنوية لمييكؿ .وشرع الصيارفة ألنفسيـ نسبة أرباح ليـ مف تغيير العمبلت ،وكاف ما يحصموف

عميو مبالغ ضخمة .بؿ كاف ىؤالء الصيارفة يدخموف فى صفقات وحوارات مع كؿ مف يأتى إلييـ لمحصوؿ عمى

أكبر كـ مف الربح .وكاف ىناؾ غش كثير فى الموازيف .كؿ ىذا سبب أرباحا ضخمة ليؤالء الصيارفة .ويقاؿ أف

"كراسوس" إستولى مف ىؤالء الصيارفة فى الييكؿ ذات مرة عمى مميونيف ونصؼ إسترلينى (ىذا الرقـ مقدر مف

أياـ تأليؼ ىذا الكتاب فى منتصؼ القرف التاسع عشر).

يضاؼ ليذا تجارة المواشى والطيور التى تقدـ كذبائح فى الييكؿ .وحتى فى ىذه التجارة إنتشر الغش بسبب

الشرط أف يكوف الحيواف الذى يقدـ ببل عيب .وكاف التبلعب فى ىذا الموضوع سببا فى أرباح عالية باإلضافة

لممغاالة فى أسعار الذبائح .وتصور الحاؿ فى ىيكؿ العبادة هلل ،مع كؿ ىذا الكـ مف الطمع والغش والخداع

والتجارة والمشاحنات بيف الصيارفة وبائعى الحيوانات والطيور (والفصاؿ فى األثماف) والمشاحنات بيف الناس

ومف يقوموا عمى الكشؼ عمى الحيواف ليتأكدوا مف خموه مف العيوب .وكاف ىناؾ أيضا تجارة السكائب وكؿ ما
يقدـ كتقدمات فى الييكؿ .وفى أياـ المسيح كاف مف يقوموف بيذه التجارة ىـ أوالد حناف رئيس الكينة .وكانت

المحاؿ التى يتـ فييا ىذه التجارة تسمى "بازار أوالد حناف".

وحقا كاف التجار والصيارفة يكسبوف مكاسب ضخمة مف ىذه التجارة .ولكف كاف المكسب األكبر لمكينة الذيف

يحصموف عمى جزء مف األرباح .والمعروؼ وقتيا أف عائمة رئيس الكينة تربح مف كؿ ىذه التجارة أرباح خيالية.
بؿ صارت عائمة رئيس الكينة مشيورة بالشراىة والجشع والفساد .وبعد كؿ ىذا  ...ىؿ يصح أف يكوف ىذا بيت

صور فساد ىذه العائمة يوسيفوس المؤرخ وكثير مف
صبلة؟! بؿ صار مغارة لمصوص كما قاؿ الرب .ولقد َّ

الربييف الذيف أعطوا صورة مرعبة عما كاف يحدث .وقاؿ يوسيفوس عف حناف اإلبف وىو إبف حناف رئيس الكينة

أنو كاف خزينة لمنقود ،واغتنى غناء فاحشا .بؿ كاف يغتصب بالعنؼ حقوؽ الكينة الشرعية .وسجؿ التممود

المعنة التى نطؽ بيا (آبا شاوؿ) أحد الربييف المشيوريف فى أورشميـ عمى عائمة حناف رئيس الكينة وعائبلت

رؤساء الكينة الموجوديف ،والذيف صار أوالدىـ وأصيارىـ مساعديف ليـ فى جباية األمواؿ ،وصار خداميـ

يضربوف الشعب بالعصى .وىـ يعيشوف فى رفاىية ونيـ وشراىة وفساد وسفو فى صرؼ أمواليـ .وقاؿ التممود
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عنيـ "لقد كاف الييكؿ يصرخ فى وجوىيـ  ..أخرجوا مف ىنا يا أوالد عالى الكاىف لقد دنستـ ىيكؿ اهلل" .وىذا

كمو يساعد عمى فيـ ما عممو يسوع ،وسبب عداء رؤساء الكينة لو .وىذا أيضا يعطى تفسير لماذا لـ يعترض
الجميور الموجود عمى ما عممو يسوع .وخاؼ المسئولوف عف مواجيتو أو القبض عميو مف ىياج الجماىير

والحامية الرومانية عمى بعد خطوات فى قمعة أنطونيا[ .أضؼ لذلؾ ىيبة المسيح التى أخافت الجميع كما حدث

ليمة القبض عميو ،فالمسيح حيف يريد تظير ىيبتو واذا إستسمـ ليـ يكوف ىذا بإرادتو] .ولكنيـ خزنوا حقدىـ ضد

المسيح ليوـ الصميب.

وكاف الييود (الكينة) موقفيـ ضعيفا وطمبوا مف الرب أف يرييـ آية (أى عبلمة تثبت أحقيتو لفعؿ ىذا) .وكانت

العبلمة التى رد بيا الرب "أنقضوا ىذا الييكؿ ،وفى ثبلثة أياـ أقيمو" وكاف يتكمـ عف صمبو وقيامتو التى بيا
سيطير الييكؿ .ولكنيـ لـ يفيموا معنى كبلمو بؿ إتخذوه ضده فى محاكمتو .وكاف أيضا يشير ألنيـ ميما
عمموا وخططوا ضده حتى الصميب فيو سينتصر ويقوـ ،ليقيـ كنيسة طاىرة ىى جسده ويتمـ مشيئة أبيو

السماوى .بؿ كانت ىذه ىى العبلمة الوحيدة التى أعطاىا المسيح ألعدائو  ...قوموا وىيجوا ضدى أو ضد
الكنيسة ىيكؿ جسدى وسأنتصر وتنتصر كنيستى ولف يقوى عمييا عدو حتى الموت .وىذا ما أثبتتو األياـ

فالمسيح قاـ بعد ثبلثة أياـ والكنيسة باقية لآلف بالرغـ مف كؿ اإلضطياد التى عانت منو عبر العصور ولكنيا

ما زالت صامدة وباقية ولؤلبد .قاؿ المسيح ""ينبغى أف أكوف فيما ألبى" (لو )1 : 8ولذلؾ بدأ المسيح ظيوره

العمنى بتطيير الييكؿ ،فتطيير الييكؿ بيت أبيو كاف ىو اليدؼ الذى أتى مف أجمو ،وىو بيذا يعمنو .وأنيى
خدمتو بتطيير الييكؿ ثانية قبؿ صمبو بأياـ ،سواء الييكؿ بمعنى الكنيسة أو اإلنساف ىيكؿ اهلل .وتطيير الييكؿ

لممرة الثانية كاف قبؿ صمبو ليشير لطريقة التطيير وأنيا بدمو.
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الفصل السادس

المسيح ونيقوديموس  -المعمم اآلتى من اهلل ومعمم إسرائيل (يو)3
جاء نيقوديموس الفريسى عضو السنيدريـ لممسيح وقاؿ "نعمـ أنؾ قد أتيت مف اهلل معمما  "..إذاً كاف ىناؾ غيره

قد بدأوا فى اإلقتناع بالمسيح .ولكف مف تصرفات نيقوديموس نجد أنو شخص حريص وخجوؿ ،وكاف تردده قد
وصؿ ألقصى تحدى يتحممو التفكير الييودى وىو الصميب .ولكف العجيب أنو بعد الصميب يعترؼ بجرأة

بالمسيح .ولذلؾ نفيـ أف تساؤالتو لممسيح كانت صادرة عف أمانة ليعرؼ ويفيـ .وأف التعميـ الذى أعطاه لو

المسيح فى المقابمة األولى أتى بتأثيره فيو .ولنتصور حجـ الصعوبات التى كاف يجب عميو أف يتخطاىا ليأتى

إلى المسيح ،وأنو إحتاج لقوة جبارة ليخطو ىذه الخطوة .فيو الييودى عضو السنيدريـ والمعمـ الفريسى يأتى ليذا
الجميمى الذى لـ ُيعرؼ عنو مف أى المدارس تعمـ ،وليسألو فى البلىوت الييودى .لذلؾ غمؼ نيقوديموس زيارتو
األولى بقناع مف السرية .بؿ لنفيـ أيضا مدى الصعوبة فمنتصور كـ العداء والخصومة التى نشأت مع الجيات
الرسمية مع المسيح بعد تطييره لمييكؿ .وىو كعضو بالسنيدريـ كاف مف السيؿ لو أف يتنبأ بماذا ستكوف عميو

نياية ىذا العداء  -أى أنيـ سيحكموف بموتو.

الوالدة الجديدة  -:تعبير الوالدة الجديدة إستخدمو الييود فى عدة مناسبات كتشبيو .أمثمة لذلك  :دخوؿ أممى
لمييودية ،ىذا تـ تشبييو عند الييود بأنو كطفؿ ُولد جديدا بتوبتو وقد بدأ عبلقة جديدة باهلل .وىكذا قالوا عف
العريس الجديد بؿ إستخدموا ىذا التشبيو حيف يتـ ترقية أحد ليصير رئيسا لؤلكاديمية أو جموس ممؾ عمى عرشو.
ويسمى الداخؿ لئليماف مولودا جديدا فيو قد دخؿ إلى عبلقة جديدة مع اهلل وغفرت خطاياه وىو قد قطع وترؾ

كؿ عبلقة قديمة بينو وبيف العالـ القديـ حتى أىمو وأصدقاءه .ولكف كبلـ المسيح مع نيقوديموس لـ يعطو أف

يفيـ كبلمو فى ضوء ىذه التشبييات الييودية ،أو أف المسيح يطمب منو التوبة عف أعماؿ سابقة .بؿ ىو فيـ أف

المسيح يتكمـ عف والدة جديدة حقيقية وليست كتشبيو .ثانيا الييود يتكمموف عف ىذه الوالدة الجديدة كنتيجة ألف
ىذا الشخص قد تقبؿ تحمؿ مسئولية جديدة ،فالممؾ يتحمؿ مسئولية المممكة الجديدة .أما كبلـ المسيح فيو

عكس ىذا إذ يقوؿ أف شرط دخوؿ ىذا الممكوت الجديد أف يولد الشخص مف جديد .كما أف المسيح يقوؿ أف ىذه

الوالدة ىى مف فوؽ .والييود يفيموف التوبة والغفراف والعبلقة الجديدة بيف اهلل واإلنساف ،وأف ىذا مسئولية

الشخص .ولكنيـ ال يفيموف تجديد الداخؿ بخميقة جديدة ووالدة روحية وأف ىذا شرط لكى يرى اإلنساف ممكوت
اهلل .وال يفيموف كيؼ أف الييودية ليست ىى ممكوت اهلل ،أو أف ىناؾ ممكوت آخر هلل غير الييودية .لكؿ ىذا

كانت ىناؾ صعوبة شديدة لنيقوديموس ليفيـ شئ جديد عف شرط الممكوت والوالدة الجديدة ضد ما تأصؿ فى

عقمو وقمبو.
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بحسب فيـ نيقوديموس ىو قادر أف يفيـ كيؼ أف إنساف ربما يصبح آخر (وىذا يحتاج إلى توبة والى جياده

ليتغير إلى شخصية جديدة) ويصبح فى النياية لو شخصية جديدة .وكاف ىذا معنى معمودية المعمداف ،القرار

اإلنسانى وجياده ليبدأ بداية جديدة.

ولكف كاف ال يمكف أف يفيـ أف اإلنساف يجب أوال أف يصبح إنسانا آخر حتى يمكنو أف يصبح آخر فى النياية،

وأف ىذا يمزمو أف يولد مف فوؽ أوال .ىذا سر يصعب فيمو عمى البلىوت الييودى .وىذه ىى معمودية المسيح
بالروح القدس ونار ،مف فوؽ وليس باإلنساف .وىنا أراد نيقوديموس أف يفيـ كيؼ يحدث ىذا قبؿ أف يؤمف،

ولكف كيؼ يفيـ وىذه األمور سماوية ،فيو سيولد مف فوؽ وليس عمى األرض ،والسماء ال يقدر أحد أف يصعد

إلييا .لذلؾ كاف عميو أف يصدؽ المسيح الذى أتى مف السماء وىو فى السماء .واف كانوا ال يصدقوف سوى

موسى فميرجعوا لما حدث أياـ موسى وكيؼ أمطرت عمييـ السماء المف (رمز المسيح اآلتى مف السماء) ولما
تمردوا عميو ماتوا بسبب لدغات الحيات وأنقذىـ النظر لمحية النحاسية (رمز المسيح الذى رفضوه وصمبوه)

فعادت ليـ الحياة .ولعؿ نيقوديموس وىو أماـ جسد المسيح الميت المصموب قد تذكر كممات المسيح عف الحية

النحاسية ورفع إبف اإلنساف ليعطى الميبلد الجديد لئلنساف والحياة األبدية.
دار ىذا الحوار بيف المسيح ونيقوديموس غالبا فى ُعمِّية منزؿ يممكو يوحنا فى أورشميـ .فكاف يوحنا شاىدا عمى
ىذا الحوار .والروح القدس ىنا ُي َذ ِّكره بكؿ ما دار فى ىذا الحديث بعد حوالى  73سنة .وىذا ما قالو القديس
يوحنا عف عمؿ الروح القدس الذى إختبره "يعممكـ كؿ شئ ويذكركـ بكؿ ما قمتو لكـ" (يو.)81 : 58
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فى الييودية خالل السامرة  -فكرة عن تاريخ السامرة وايمانيم
الييود والسامريين

الطريؽ المباشر ما بيف الييودية والجميؿ يمر بالسامرة ،وىذا الطريؽ يستعممو الجميمييف كما سجؿ يوسيفوس

المؤرخ ذلؾ .أما ييود الييودية فكانوا يتحاشوف المرور فى السامرة لئبل يتنجسوا مف السامرييف ،وفى نفس الوقت
يتحاشوف مواقفيـ العدائية منيـ .لذلؾ كانوا يمتفوف حوؿ السامرة ويأخذوف طريقا أطوؿ عبر بيرية .وسبب العداء
بيف الييود والسامرييف أف السامرييف كانوا خميطا مف الييود والوثنييف وحتى عبادتيـ كانت مختمطة بالوثنية،

فإحتقر الييود السامرييف .وتبمور العداء وصار اإلنفصاؿ نيائيا حيف بنى السامرييف ليـ ىيكبل منافسا فى جرزيـ
واعتبروه ىيكؿ اهلل الرسمى بدال مف ىيكؿ أورشميـ ،وكاف ذلؾ بتزوير فى أسفار موسى الخمسة .وحيف تزوج

منسى شقيؽ رئيس الكينة الييودى يادوا مف إبنة سنبمط السامرى رفض يادوا ىذا الزواج وأبطمو ،فذىب منسى

إلى سنبمط الذى جعمو رئيس كينة عمى ىيكؿ جرزيـ .ومف الصعب اآلف الوصوؿ لصورة لمتعميـ والعقائد

السامرية ،لكنيا عموما ىى صورة مشوىة لمعقائد الييودية .بؿ ىناؾ نسخة سامرية ألسفار موسى الخمسة.

وجعؿ السامرييف مف شكيـ عاصمة ليـ.

وتاريخيا تعرضت السامرة لتدمير شديد خبلؿ الحروب بيف مموؾ مصر البطالمة ومموؾ سوريا السموكييف .وكانوا
يتبادلوف إمتبلكيا ،فحيف ينتصر ممؾ مصر عمى ممؾ سوريا يضـ ممؾ مصر السامرة ألمبلكو وبعد سنوات ييزـ
ممؾ سوريا ممؾ مصر فيضـ ممؾ سوريا السامرة ألمبلكو .وخبلؿ حكـ الممؾ اليونانى أنطيوخس إبيفانيوس- ،

ىذا الذى دمر الييود ودمر أورشميـ  -تفادى السامرييف ىذا المصير بأف قطعوا كؿ عبلقة ليـ بالييود .بؿ

خصصوا ىيكميـ لجوبيتر وذلؾ بحسب يوسيفوس .وفى خبلؿ حروب المكابييف مع اليوناف أخذ السامرييف جانب

اليوناف .وفى سنة  503ؽ.ـ .دمر يوحنا ىركانوس المكابى ممؾ إسرائيؿ ىيكؿ جرزيـ ولـ يعاد بناءه ثانية .وبعد
سنوات إمتمؾ أوالد ىركانوس السامرة ودمروىا .وأعاد جابينيوس بناءىا بعد سنوات قميمة .وجاء ىيرودس بعد

ذلؾ وقاـ بتوسيعيا وتجميميا وأطمؽ عمييا سبسطية تكريما ألغسطس وأنشأ بيا ىيكبل ضخما .وتمتعت المدينة

بمزايا كبيرة تحت الحكـ الرومانى .وكاف ليا مجمس شيوخ خاص بيا .وقد صدر قرار خمع بيبلطس مف الحكـ

مف مجمس شيوخ السامرة ىذا .وبجانب السامرة أو سبسطية كانت ىناؾ العاصمة الدينية شكيـ .وتكريما لمعائمة
المالكة أطمقوا عمييا فبلفيا نيابوليس واآلف ىى نابمس .وكاف لمسامرييف جاليات فى دمشؽ واإلسكندرية وبابؿ
وعمى شواطئ البحر األحمر ولكنيا ليست بحجـ الجاليات الييودية.
ونرى مف الكتاب المقدس أف أرض فمسطيف تنقسـ إلى الجميؿ شماال والييودية جنوبا والسامرة فى الوسط ،لكف
الربييف قسموىا عمى أنيا الجميؿ والييودية وبيرية وأىمموا جزء السامرة .وبرغـ ذلؾ لـ يعتبروىا كأراضى األممييف

فى النجاسة بؿ إعتبروا أراضييـ ومياىيـ وينابيعيـ وطرقيـ طاىرة .ولـ يتفؽ الييود عمى إعتبار السامرييف
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كالوثنييف ،وفضموا تشبيييـ بالييودى الجاىؿ ،واختمؼ أباء الييود فى توصيفيـ فمنيـ مف قاؿ أنيـ كالوثنييف
ومنيـ مف قاؿ ال بؿ ىـ كالييود .وقاؿ بعضيـ إف مف يستضيؼ سامرى فبل يموـ إال نفسو حيف يؤخذ أبناءه

سبايا .وأجمع الكؿ عمى كراىيتيـ .وكانت مساحة السامرة  82ميبل مف شماليا إلى جنوبيا و 83ميبل مف شرقيا
إلى غربيا .وأراضييا مثمرة وأجمؿ مف أراضى الييودية.

كاف السامرييف ينتيزوف أى فرصة إلىانة الييود أو إصابتيـ بجروح لو مروا فى أراضييـ .بؿ وصؿ األمر أياـ

الممؾ اليونانى أنطيوخس الثالث أنيـ باعوا كثي ار مف الييود كعبيد .وكانوا يضمموف حجاج الييود فى طريقيـ إلى
أورشميـ لمحج .فكاف المعتاد وضع مشاعؿ مضيئة تعمف عف الطريؽ إلى أورشميـ .وحاولوا مرة تدنيس الييكؿ فى
عشية عيد الفصح .وكانوا يترصدوف حجاج الييود ليقتمونيـ .وفى المقابؿ كاف الييود يحتقرونيـ ويعاممونيـ

بتعالى وبمنتيى اإلحتقار.

الييود ال يعاممون السامريين  -:قالوا أف مف يأكؿ خبز السامرييف فكأنو أكؿ مف خبز الخنازير .وكانوا يقولوف
"أنا لـ أنظر إلى سامرى ولـ أدخؿ فى شركة مع سامرى" .وقالوا أنيـ ال يقبموف حتى مف أراد منيـ أف يدخؿ

لمييودية وقالوا ليس ليـ قيامة مف األموات.

وقد تحسف الوضع أياـ المسيح وصاروا يشبيونيـ بالييود وليـ حقوؽ وليس كالوثنييف .واعتبروا أياـ المسيح أف
أكميـ وخمرىـ طاىر .لذلؾ أرسؿ المسيح تبلميذه ليبتاعوا طعاما.
وكانت معظـ العقائد السامرية مشتقة مف المصادر الييودية .ولكف ميوليـ إتجيت نحو الصدوقييف وليس
الفريسييف .ومف المشكوؾ فيو قضية عدـ إيمانيـ بالقيامة مف األموات ،فيذه التيمة ألصقيا بيـ الربييف الييود

كما ألصقوا بيـ تيـ أخرى غير صحيحة وتوارثوا ىذه التيـ ورددوىا دوف إثبات.

والسامرييف يؤمنوف باهلل الواحد .وليـ إيماف بالمبلئكة والشياطيف .واستمموا توراة موسى أى األسفار الخمسة

لموسى ،عمى أنو الكتاب المقدس والتشريع اإلليى الوحيد .واعتبروا جبؿ جرزيـ أنو المكاف المختار مف اهلل ،وأنو
المكاف الوحيد الذى لـ يغطيو الطوفاف ،بينما أف الييود أصروا وأكدوا أنو جبؿ المريا .وكانوا ممتزميف ومتشدديف

وغيوريف عمى اإللتزاـ بالناموس والتقاليد التى تسمموىا .واألىـ أنيـ كانوا ينتظروف مجئ المسيا والذى فيو يتحقؽ

الوعد عف النبى الذى يقيمو اهلل مف وسطيـ مثؿ موسى ،والذى تكوف كممة اهلل فيو والذى يجب أف يستمعوا لو.
ومف بعض النواحى كاف الوصوؿ إلييـ أصعب كثي ار مف الييود ،إال أف الرب وجد فييـ التربة الصالحة ليضع

فييا بذاره اإلليية .أو قؿ عمى األقؿ أنو لـ يجد فييـ معوقات التزمت الناشئ عف التقاليد الفريسية.
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الفصل الثامن
يسوع عند بئر سوخار (يو)4
فى طريؽ الرب يسوع إلى الجميؿ مر بالسامرة ،واذ جاع أرسؿ تبلميذه ليبتاعوا طعاما وبقى معو يوحنا الذى

سجؿ ىذا الحوار بيف الرب وبيف السامرية ،كما سجؿ الحوار بيف المسيح ونيقوديموس[ .وظؿ يوحنا متذك ار ىذه

الحوارات مدة  73سنة ،كما ظؿ متذك ار ما قالو الرب ليمة القبض عميو (يو - 50يو )57وىذا عمؿ الروح القدس
الذى قاؿ عنو الرب "ىو يعممكـ كؿ شئ ويذكركـ بكؿ ما قمتو لكـ" (يو .])81 : 58ونجد المسيح متعبا جائعا
عطشانا ،لكننا سنفيـ فى النياية أنو كاف جائعا وعطشانا لنفوس السامرة وأىؿ بمدتيا .لقد تعب المسيح وذىب

وىو فى ىذه الحالة المتعبة ألنو وجد فى ىذا المكاف خرافا ضالة لو أراد أف يعيدىا .وسيشبع برجوعيا وايمانيا

وخبلص نفوسيا كما قاؿ إشعياء النبى "مف تعب نفسو يرى ويشبع .وعبدي البار بمعرفتو يبرر كثيريف وأثاميـ

ىو يحمميا" (إش .)55 : 10ونراه يتعب لمف خالفوا شريعتو وأقاموا ىيكبل بخبلؼ إرادتو غير ىيكؿ أورشميـ ،بؿ
خمطوا عبادتو بعبادة األوثاف.

ونشعر فى بداية الحوار مع السامرية أف ليجتيا غير ودية مع المسيح ،فقد ميزت أنو ييودى مف ليجتو
ومبلبسو ،وكاف الييود يتعامموف مع السامرييف بعجرفة وكبرياء( .كانت أىداب ثياب الييودى بيضاء والتى

ونطؽ الييود لبعض الحروؼ مخالؼ لنطقيا عند السامرييف) .ولكنيا لـ تكف تدرى أنيا تقؼ
لمسامرييف زرقاءُ ،
أماـ رجؿ ييودى حقا ولكنو ليس كالييود العادييف الذيف رأتيـ .كاف المثؿ الكامؿ لمييودى كما أراده اهلل أف
يكوف ،فيراه األمـ المحيطيف ويمجدوا إلو ىذا الييودى فيؤمنوا .ولكف المسيح الذى كانت تخرج منو قوة لمشفاء

ولمحياة وسط المرض والموت ،إستطاع أف يشفى ىذه السامرية فتقبمو بؿ وتجذب غيرىا.

لـ تكف ىذه السامرية تدرى أف العبلقة بينيا وبيف المسيح ستنعكس وبدال مف أف يأخذ منيا ىو ماء أعطاىا ىو

ماء حياة .وتصير بئر يعقوب رم از لماء الحياة الذى يعطيو المسيح والذى يجب ىى أف تسألو فيعطيو ليا .وىكذا

دائما أمثاؿ المسيح واشارات المسيح ،ىى تشير لما ىو مرئى عمى أنو رمز لما ىو غير مرئى وروحى .فكانت

إشارات المسيح تنظر إلى السماء ،ولمف لو األذف التى تسمع تكوف ليـ أمثاؿ المسيح ىى سمـ يعقوب الذى يقود

مف األرض لمسماويات .وكاف أف كبل نيقوديموس المعمـ وىذه السامرية الجاىمة لـ يفيما كممات المسيح .لـ يفيـ
نيقوديموس الوالدة مف فوؽ ولـ تفيـ السامرية الماء الحى .ونرى المعمـ يتصاعد مع كمييما ليعرفوا ويفيموا

حقائؽ أعمى .فالماء العادى يطفئ عطش الجسد أما الماء الحى فيو يطفئ عطش كؿ إحتياج لمروح بؿ تنبع
ىذه المياه الحية لحياة أبدية .وكاف مف الصعوبة جدا ليذه المرأة الجاىمة شرح مثؿ ىذه األمور ،ولكف المعمـ

اآلف ليس مثؿ أى معمـ آخر لذلؾ إستطاع أف يصؿ إلى قمبيا .وبدأ المسيح بسؤالو عف زوجيا ليوقظ داخميا

الشعور بالخطية [فالخطية ىى ما يغمؽ العينيف والقمب] ومع بداية إنفتاح عينييا أدركت أنيا أماـ نبى ،وىذا ما
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جعميا تقفز لمخطوة التالية وىى أف مف يكمميا ىو المسيا المنتظر .وذلؾ ألف السامرييف ال يعرفوف نبيا آخر

سوى موسى .والحظ كيؼ أف السيد بدأ برفع عينييا وتفكيرىا ليصبح ليا أفكا ار عالية واشتياقات سامية وقادىا
لمتفكير فى الحقائؽ الروحية األخروية "الماء الذى أعطيو ينبع إلى حياة أبدية" .ثـ أيقظ داخميا الشعور بالخطية
فإعترفت ،وصؿ المعمـ اإلليى لقمبيا .ومف المعروؼ أف مف تستثار فيو مشاعر الندـ وبداية الشعور باإلثـ يبدأ

بالتفكير فى األمور الروحية .لذلؾ نجد المرأة ىنا تسأؿ عف المكاف الصحيح لمعبادة.

جاءه التبلميذ بالطعاـ ولـ يأكؿ وطمب مف السامرية ماء ولـ يشرب .ىو شبع وانطفأ عطشو بسبب ىذا الحصاد.
ولكف تبلميذه لـ يفيموا ىذا.
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الباب التاسع

الزيارة الثانية إلى قانا  -شفاء إبن خادم الممك (يو)4
ىذه القصة ىنا ىى تضاد مع إيماف أىؿ السامرة الذيف آمنوا دوف أى معجزات .ولذلؾ يموـ السيد ىنا خادـ
الممؾ ىيرودس أنتيباس عمى عدـ إيمانو "ال تؤمنوف إف لـ تروا آيات وعجائب" .وضعؼ إيماف آخر ليذا الرجؿ
فى مقابؿ إيماف قائد المئة الذى قاؿ "قؿ كممة فيب أر إبنى" .وىنا عدـ اإليماف ألنو لـ يؤمف بأف واىب الحياة لو

السمطاف أف يعطى الحياة مف بعد.
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الفصل العاشر

مجمع الناصرة  -وترتيب العبادة فى المجمع (لو)4
المجامع الييودية  -:ال يمكف لمييودى أف يقدـ ذبيحة سوى فى الييكؿ الذى فى أورشميـ (تث .)58ولكف بعد
تدمير الييكؿ سنة  121ؽ.ـ .عمى يد نبوخذ نصر وبدء السبى البابمى ،بدأ الييود فى إقامة المجمع ليجتمعوا
فييا يصموف ويقرأوف الكتاب المقدس ويحتفموف بالسبت واألعياد .واستمر ىذا بعد ذلؾ فى كؿ األنحاء حيثما

وجد الشتات الييودى .وحتى بعد الرجوع مف السبى إستمرت ىذه المجامع بؿ إنتشرت حتى فى أورشميـ نفسيا.

بؿ صار لكؿ مينة مجمعيا وصار فى أورشميـ مجمع لكؿ جنسية يجتمع فيو الحجاج اآلتيف مف كؿ ببلد العالـ.
وكانوا يقرأوف التوراة ويترجمونيا إلى لغاتيـ فمـ يعد الكؿ يتكمـ العبرية (ومف ىنا نشأ الترجوـ) .وتـ تنظيـ

الصموات ،وبدأ األمر بوضع صموات وتخصيص قراءات ألياـ السبت واألعياد واألصواـ وصارت بعد ذلؾ لكؿ
يوـ مف األسبوع .وىذه الصموات متوازية مع الصموات فى الييكؿ .وكاف لمخدمات أياـ اإلثنيف والخميس وضع

مميز ففييما يأتى التجار مف القرى المجاورة ليبيعوا بضائعيـ ،وذلؾ ألف ىؤالء التجار كانوا يستفيدوف مف وجود

الشيوخ فى المجمع ليعرضوا مشاكميـ ويجدوف ليا حبل شرعيا عند ىؤالء الشيوخ .وكانت كفرناحوـ بحسب

مكانتيا تحتاج لمجمع حتى قاـ قائد المئة وشيد ليـ ىذا المجمع (لو .)1 - 8 : 7وربما كاف ىناؾ عرؼ أنو إذا

ُو ِجد  53رؤوس عائبلت فعمييـ أف يقيموا مجمعا (وأخذ رقـ  53مف قوؿ اهلل إلبراىيـ أنو لو وجد  53أبرار فى
سدوـ فإنو لف يحرقيا) .ولكف ال يقاـ مجمع إال بشرط أف يوجد  53رجاؿ متطوعوف بوقتيـ لخدمة ىذا المجمع
فى اإلدارة والعبادة .والشرط الثانى أف تكوف الصبلة تجاه الغرب مثؿ الييكؿ ،وىناؾ إدانة لمف يتجو لمشرؽ.

ولذلؾ فمداخؿ المجامع مف الشرؽ .وىناؾ فكر آخر أف ينظر المجمع تجاه أورشميـ لكؿ مف فى أرض فمسطيف

أى إما ينظر لمجنوب أو إلى الغرب فالبحر يحد األرض مف الغرب .وبالتالى لف يتجو أحد إلى الشرؽ .وظير

إتجاه آخر أنو طالما أف الشاكيناة فى إسرائيؿ فمننظر ألى إتجاه.

وداخؿ المجمع نجد الكراسى مصفوفة والشيوخ والقادة ليـ األماكف األمامية .وأماـ الجموس يوجد ما يسمى الػبيما
أو الكرسى أو العرش وىذا يوجد عميو المنبر ومف عميو يقرأوف التوراة واألنبياء ،وىذا العرش ىو ما قاؿ عنو

الرب "كرسى موسى" (مت .)8 : 80وكاف مف يق أر يكوف واقفا بينما أف مف يعظ يكوف جالسا .وبجانبيما
المترجـ ،وىذا المترجـ إما يترجـ أو يكرر كبلـ الواعظ بصوت ٍ
عاؿ .ولممجمع إحتراـ وتقديس عظيـ كمكاف
مكرس هلل .فيمنع الدخوؿ لممجمع وىـ حامميف معيـ عصا ويدخمونو بدوف أحذية وال يحمموف معيـ طعاما

وأرجميـ نظيفة غير متربة ،ويمنع أى تصرؼ بخفة أو كبلـ أو ضحؾ .وال يستعمؿ المجمع كممجأ مف الشمس

أو المطر .ولكنيـ كانوا يسمحوف لمفقراء والغرباء أف يعطونيـ طعاما فى المجمع .وكاف يسمح بتحويؿ المجامع

إلى أكاديميات فاألكاديمية ليا درجة تقديس أعمى مف المجمع ،والعكس غير مسموح بو ،فبل يتـ تحويؿ أكاديمية

إلى مجمع.
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وكاف لمسبت وضع مقدس عند الييود فيو عيد بيف اهلل وبيف الييود .يعتبروف إستقباؿ السبت كإستقباؿ العروس

أو الممكة .ويقوموا ليمة الجمعة بتزييف بيوتيـ واضاءة مصباح يوـ السبت ،ويمبسوف مبلبس اإلحتفاالت .ويوضع
عمى مائدة السبت أفخـ ما تممكو العائمة .وتتمى كممات البركة عمى كأس النبيذ المخموط بالماء .ومع الصباح

الباكر يذىبوف إلى المجمع .يذىبوف فى خطى سريعة ويعودوف بخطى بطيئة حسب تعميمات الربييف .وعمييـ
اإللتزاـ بكؿ ىذه التعميمات بكؿ تدقيؽ.

ويوجد لكؿ مجمع مدير لممجمع كناظر المدرسة وتقع عميو مسئولية كؿ الخدمات ولذلؾ كانت ىناؾ شروط

صارمة فى إختياره ،فيجب أف يكوف ببل لوـ واألفضؿ أيضا أف تكوف عائمتو ىكذا أيضا .يكوف عارفا بالكتب
يحسف نطؽ حروفيا ويكوف متواضعا .ولكؿ مجمع شيوخ لممجمع وليـ رئيس وىذا لو وضع عظيـ بينيـ .وىذا لو

اإلشراؼ عمى الخدمة اإلليية وألف ىذه الخدمة لـ تكف ليا نظاـ واضح فكاف ليذا الرئيس أف يختار مف يق أر

الناموس ومف يق أر األنبياء ومف يعظ أو مف يريد أف يقوؿ شئ .وعميو أف يبلحظ ويمنع أف يحدث أى شئ خاطئ
فى المكاف.

ونجد الرب يسوع حسب عادتو يتوجو لممجمع يوـ السبت (لو .)8وفى يوـ السبت ىذا دعا رئيس الشيوخ الرب
يسوع ليقوـ بطقوس الصموات .وبحسب المشناة كاف الشخص الذى يق أر النبوات كاف مسئوال عف القياـ بأكبر قسـ

فى خدمة العبادة .ولذلؾ حيف ُدعى يسوع كاف عميو أف يتوجو إلى البيما (العرش = كرسى موسى) ويذىب إلى
المنبر ويبدأ الصبلة بتبلوة صموتيف -:
 )5مبارؾ أنت يا رب ممؾ العالـ الذى صنع النور وخمؽ الظممة .صانع السبلـ وخالؽ كؿ شئ .الذى برحمتو

خمؽ كؿ شئ وأعطى النور لمعالـ....

 )8بحب كبير خمقتنا يا إلينا ،وبرأفة كبيرة غمرتنا بإحساناتؾ .يا رب مف أجؿ محبتؾ ألبائنا الذيف آمنوا ووثقوا
بؾ وعممتيـ شرائع الحياة إرحمنا يا رب وعممنا .أنر عيوننا وأمؿ قموبنا لتنفيذ وصاياؾَ .وحِّد قموبنا فى مخافة
ومحبة إسمؾ......

ويتمو ذلؾ ما يسمى بقانوف اإليماف الييودى المسمى الشيماه (أى إسمع) وىى الكممة التى يبدأ بيا ويتكوف مف

 0مقاطع مف التوراة (تث )85 - 07 : 51 + 85 - 50 : 55 + 1 - 8 : 1وفييا يتعيد اإلنساف بأف يعبد
اهلل الواحد ويطيع وصاياه .وفى نياية الشيماه يقولوف ىذه الصبلة  ...حقا أنت يا رب إلينا والو أبائنا .خالقنا

وممكنا ومخمصنا ومخمص أبائنا ،صخرة خبلصنا  ..ال يوجد إلو سواؾ .تحكـ العالـ إلى نياية األزماف مبارؾ

أنت يا رب مخمص إسرائيؿ.

وفى نياية ىذه الصبلة يتمو الواقؼ عمى المنبر عدة تسابيح شكر وصموات بركة (ىـ  52أو  51واختمؼ العدد
بحسب األزمنة .وفى أياـ السبت يقولوف الثبلثة تسبيحات األوؿ والثبلثة األخر وبينيـ صموات بركة وىذه

التسبيحات األولى ىى-:

 )5مبارؾ أنت يا ربنا إلو إبراىيـ والو إسحؽ والو يعقوب اهلل القدير المرعب العمى .الذى يظير مراحمو خالؽ

كؿ شئ .الذى يذكر كؿ وعوده الكريمة ألبائنا  ...مبارؾ أنت يا رب ترس إسرائيؿ.
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 )8أنت يا رب القدير لؤلبد الذى تسرع إلنقاذ مف يشرؼ عمى الموت الذى تقيـ الموتى وتشفى المرضى ...
 )0أنت القدوس واسمؾ قدوس .سبله .مبارؾ أنت يا رب القدوس الواحد.

ويدخموف صموات البركة وطمب المطر والندى ثـ صموات ضد الي ارطقة وبعد ذلؾ صارت ضد المسيحييف .ثـ

يتمو الثبلثة تسبيحات األخيرة (وىـ الػ  52 - 51أو -: )51 - 57

 )5فمتسر يا رب بشعبؾ إسرائيؿ وبصمواتيـ وبمحبة إقبؿ محرقاتيـ ولتكوف سبب رحمة إلسرائيؿ ...
 )8ىذه الصبلة وىى صموات شكر يكوف الكؿ ساجديف أثناءىا  ....نسبحؾ يا رب أنت إلو أبائنا مف دىر إلى

دىر ولؤلبد .صخرة حياتنا .ترس خبلصنا ...

بعد ذلؾ لو وجد كاىف فى المجمع يتمو البركة رافعيف أيدييـ ويسمى ىذا رفع األيادى .وىذه البركة عمى ثبلثة

مقاطع وبعد كؿ مقطع يرد الشعب بقولو آميف .وقد إستبدؿ إسـ اهلل ييوه بكممة أدوناى أى الرب أو السيد .واذا

لـ يكف ىناؾ كاىف يتمو كممات البركة ،يتموىا قائد الصبلة .وبعد ذلؾ يصموف التسبحة الثالثة

 )0التسبحة الثالثة  -:ضع يا رب عمى شعبؾ إسرائيؿ سبلمؾ لؤلبد ألنؾ أنت ربنا ممؾ السبلـ ...
وكانت عادة الربييف أف يضيفوا بعض الصموات بعد كؿ تسبحة.

وفى كممات البركة وكاف ذلؾ غالبا فى الييكؿ ،كاف الكينة يغسموف أيدييـ .ويخمعوف أحذيتيـ ويستديروف نحو
الشعب ليباركوه .وكاف عمى الكاىف الذى يتمو البركة أف يكوف ببل عيب فى وجيو أو يديو أو قدميو حتى ال

يمفت أنظار المصميف .ولـ يكف يسمح لمكينة مف الجميؿ أف يتموف كممات البركة ألف طريقة نطؽ الجميمييف

ليست سميمة .ولكف بحسب التممود األورشميمى لـ يمنع الكاىف الذى بو عيب أخبلقى أو خطية أف يتمو كممات

البركة إذ قالوا أنو مجرد قارئ لكممات البركة لكف الذى يبارؾ حقيقة ىو اهلل .وفى المجامع لو كاف مف يردد

صموات البركة ليس بكاىف ينظر نحو المقادس أى يكوف ظيره لمشعب .وكاف الشعب ال ينظروف لوجو الكاىف
وىو يتمو كممات البركة .وفى نياية كؿ صبلة يرد الشعب بقوليـ آميف .إلى ىنا إنتيت الصموات الطقسية ليبدأ

الجزء األىـ الذى إجتمعوا ألجمو وىو قراءة التوراة واألنبياء.

ىنا يتوجو مف يدير الصموات إلى المنبر ليخرج التوراة مف غبلفيا (توضع داخؿ ستر مف القماش) .وقراءات

السبت يخرج  7أفراد ليق أروا ،كؿ واحد يق أر عدة أيات .وفى وسط األسبوع يخرج ثبلثة لمقراءة .وفى أوائؿ الشير
واألعياد يخرج خمسة أفراد .ويوـ الكفارة يخرج ستة أفراد لمقراءة .وكانت التوراة مقسمة إلى أجزاء عمى مدار

السنة ،وتختمؼ القراءات أيضا لتتناسب مع األعياد .ولو وجد كاىف يبدأ ىو القراءة ويأتى بعده البلوييف .وقبؿ

وبعد قراءة التوراة تتمى صموات بركة مختصرة .وبعد قراءة التوراة يأتى قراءة النبوات .وألف الشعب بعد السبى ما

عاد يفيـ العبرية كاف يقؼ بجانب القارئ مترجـ يترجـ إلى األرامية آية آية أثناء قراءة التوراة وكؿ ثبلثة أيات
أثناء قراءة النبوات( .وقطعا لييود شتات الغرب كاف المترجـ يترجـ لميونانية مستخدما الترجمة السبعينية).

وبعد قراءة جزء النبوات مباشرة يأتى الدور عمى مف يقوـ لموعظ أو الخطبة أو مف يدير حوارا .وىذا يكوف لو

ُو ِجد رابى متمكف مف الشرح أو ضيؼ مميز .وىذا ليس دور مف يدير الصموات أو المترجـ .وشروط مف يتقدـ
لموعظ أف تكوف سمعتو األخبلقية ال غبار عمييا ،وتكوف قدراتو تؤىمو لذلؾ .وقد يتكمـ المتكمـ بالعبرية أو ييمس
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لممترجـ ويقوـ المترجـ بترجمة ماقيؿ إلى األرامية أو اليونانية أو البلتينية أو ألى لغة يفيميا السامعيف .ثـ يجيب
الواعظ عمى األسئمة أو يواجو اإلعتراضات.

وعادة ما ينيى الواعظ كبلمو وووعظو باإلشارة لرجاء إسرائيؿ الكبير فى العصر المسيانى .وتنتيى الخدمة

بصبلة قصيرة.
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الفصل الحادى عشر
الخدمة األولى فى الجميل

مت + 97 - 93 : 4مر + 95 ، 94 : 9لو32 - 95 : 4
أوؿ زيارة لممسيح لمجمع الناصرة بمده "حيث كاف قد تربى " لخصت تاريخ عمؿ المسيح مع الييود "إلى خاصتو
جاء وخاصتو لـ تقبمو" .وكما لـ تقبمو خاصتو فى مجمع الناصرة لـ ُيقبؿ فى ىيكؿ أورشميـ (يو.)85 - 52 : 8
بؿ إتخذت كمماتو شيادة ضده عند محاكمتو .أما فى الناصرة فأخرجوه مف المجمع وحاولوا قتمو .وغالبا فقد تمت
دعوة المسيح لكى يعظ بسبب شيرتو التى سبقتو ،وما عممو فى كفر ناحوـ ومعجزة قانا التى تبعد عنيـ 8

أمياؿ .بؿ وحمؿ الناصرييف فى عودتيـ مف أورشميـ أخبار ما عممو فى الييكؿ .وربما أراد أىؿ الناصرة وطنو
أف يختبروا ىؿ يستحؽ كؿ ما سمعوه عنو أو أرادوه أف يصنع ما صنعو فى كفر ناحوـ.

وبحسب ما تـ شرحو فى الفصؿ السابؽ عف طريقة العبادة فى الييكؿ .فكاف عمى المسيح الذى سوؼ يعظ أف

يقر الكينة الموجوديف أجزاء التوراة ثـ البلوييف .وبعد ىذه
يقوـ بالصبلة والتسابيح وصموات البركة قبؿ الكممة .ثـ أ
الطقوس كاف يقؼ عمى المنبر المدعو ليعظ وكاف ىو المسيح فى ىذا اليوـ .وكانت القراءات التى تق أر مرتبة مف

قبؿ الربييف لتق أر فى كؿ المجامع [نفس نظاـ القطمارس أى القراءات اليومية فى كنيستنا األرثوذكسية] .وواضح
طبعا الترتيب اإلليى الذى حدد ىذه القراءات فى ىذا اليوـ فكانت القراءة التى وضعت أماـ المسيح ليقرأىا ىى

عمى ،ألنو مسحنى ألبشر
(إش .)8 ، 5 : 15فبل توجد آيات تعطى رجاء إلنساف بقدر ىذه اآليات "روح الرب َّ
المساكيف ،أرسمنى ألشفى المنكسرى القموب ،ألنادى لممأسوريف باإلطبلؽ ولمعمى بالبصر ،وأرسؿ المنسحقيف فى
الحرية ،وأكرز بسنة الرب المقبولة" (إش .)8 ، 5 : 15بؿ وال توجد أنسب مف ىذه اآليات ليبدأ بيا المسيح

رسالتو .وكاف النظاـ المتبع كما سبؽ شرحو أف يصمت الحاضروف تماما إلى أف ينتيى الواعظ مف وعظتو ثـ

تبدأ األسئمة والحوار.

وتعجب الجميع مف كممات النعمة التى قاليا والتى لـ يسمعوا مثميا مف ٍ
أى مف الربييف مف قبؿ .وانتظر المسيح
أف يكوف ىنا أسئمة أو حوار روحى حوؿ "كيؼ نبدأ أو ما ىو المطموب منا لنحصؿ عمى ىذا الخبلص" أو

أسئمة عما وعظ بو .لقد كانت عظة المسيح بح اررة قمب راجيا إيمانيـ ألجؿ خبلص نفوسيـ .فيذا المكتوب فى
إشعياء قد تحقؽ فيو .ومف العجيب أف مف يصمى ويعظ فى وسطيـ ىو إبف اهلل نفسو والذى ال بد أف تشعؿ

ح اررة صمواتو قموب الحاضريف ،ولكف كاف تعميقيـ "أليس ىذا إبف يوسؼ النجار الذى نعرفو" .وىذا ما أثار فى

السيد غضبا مقدسا .والقوؿ القديـ المعروؼ أف "أعماؿ الخير تبدأ مف بيتؾ ووطنؾ" أو كما يقوؿ الييود "أييا
الطبيب إشؼ نفسؾ" .ولكف كيؼ يعمؿ المسيح ليـ أعماؿ خير وىو فى حالة الغضب ىذه .فيو أتى ألجؿ
خبلص النفوس وليدـ مممكة الشر وليس لعمؿ معجزات .ولكنيـ لـ يمتفتوا إلى كؿ ما قالو فى عظتو ،لكنيـ

بحثوا عف معجزات .فكاف تعميقو أنو غير مقبوؿ فى وطنو .وأشار الرب لعدـ إستحقاقيـ لعمؿ أعماؿ معجزية
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وسطيـ إلى ما حدث أياـ إيميا واليشع .وواضح مف إشارة المسيح إلى أرممة ناييف ونعماف السريانى أف األمـ ىـ

األولى بأعمالو وأنو سيتجو لؤلمـ .وىذا ما أثار المجمع ضده ودفعوه خارج المجمع وحاولوا إلقاءه مف فوؽ

صخرة إرتفاعيا حوالى  83قدـ (حوالى  50متر) .ولكف ىيبتو اإلليية أوقفتيـ ومر فى وسطيـ دوف أف يمسو

أحد.

واتجو الرب يسوع بعد ذلؾ إلى كفر ناحوـ ليستقر ىناؾ ،وتصير كفر ناحوـ وطنو فى الجميؿ .ىناؾ عمى األقؿ

أصدقاءه وتبلميذه األوائؿ بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا إبنا زبدى .واألىـ وىذا ىو ما يبحث عنو المسيح أف
ىناؾ فى كفرناحوـ الكثيريف الذيف سيقبموف عممو ويؤمنوف بو ويمؤلوف كنيستو مثؿ قائد المئة الذى بنى المجمع

فى كفرناحوـ وىناؾ يايرس.
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الفصل الثانى عشر

العيد المجيول  -وعند بركة بيت حسدا (يو)5
كاف ىدؼ القديس يوحنا مف كتابة إنجيمو إثبات الىوت المسيح .وىذا اإلصحاح مف اإلصحاحات التى تتكمـ
بوضوح عف الىوت المسيح ومساواتو لآلب .وبيذا أوضح تماما عممو الماسيانى ،وبدأ الطريؽ الذى إنتيى

بالصميب .ولكف شفاء ىذا المريض يوـ السبت والحوار البلىوتى الذى دار مع الييود عف مساواتو مع اآلب أثا ار

الرياسات جدا .وعاد المسيح لمجميؿ بعد ىذه الرحمة ألورشميـ ليبدأ دعوة تبلميذه لعمميـ الرسولى.

مف قبؿ وجدنا اإلشارة لخدمة المسيح فى الجميؿ مختصرة ولكف مف اآلف نجد تفاصيؿ التعميـ واظيار أعماؿ

المسيح اإلعجازية إلظيار حقيقتو .وفى ىذه المعجزة وىى شفاء مريض بيت حسدا نرى المطروحيف عند البركة
فى حالة عجز محزنة تدعو لمرثاء ومف أجؿ ىذا أتى المسيح لمبشرية.

دخؿ المسيح وسط ىؤالء المرضى وخرج دوف أف يعرفو أحد ،لذلؾ عند سؤاؿ الييود لمرجؿ عف الذى شفاه لـ

يعرؼ .ثـ رآه بعد ذلؾ وسأؿ مف ىذا وأخبره الناس فذىب وقاؿ لمييود أف المسيح ىو الذى شفاه.
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الفصل الثالث عشر

عمى بحر الجميل  -النداء األخير لمتالميذ  -معجزة صيد السمك
مت + 22 - 98 : 4مر + 22 - 96 : 9لو99 - 9 : 5

بخروج المسيح مف أورشميـ وذىابو إلى كفر ناحوـ ،خرج الرب مف الجو الروحى الخانؽ الذى فى أورشميـ .وعمى
شاطئ بحيرة الجميؿ ىناؾ وجد البساطة ووجد أناس أمناء بدال مف الربييف ذوى القموب المغمقة والذيف بدأوا فى
تعقب المسيح وارساؿ الجواسيس وراءه .وىناؾ بجانب البحيرة وفى مجمع كفرناحوـ بدأ المسيح تعاليمو .وُذ ِىمت

الجموع مف قوة كمماتو وأعمالو فأحبوا كممة اهلل الخارجة مف فمو فتجمعوا حولو.

المينة الشيورة فى كفر ناحوـ ىى صيد السمؾ ،فكانوا يصطادوف السمؾ مف البحيرة ويبيعونو طازجا أو مجففا

أو مخمبل ،ويصدرونو لمف حوليـ ،وكانوا يرسمونو إلى أورشميـ ،وىناؾ باب فى أورشميـ يأتى منو بائعو األسماؾ
يسمى باب السمؾ .وعمى شاطئ البحيرة ذىب يسوع وقاؿ لتبلميذه الذيف كانوا يصطادوا "ىمـ ورائى" فتركوا كؿ

شئ وتبعوه .والتبلميذ لـ يخطئوا فيـ يسوع عندما تركوا صيد السمؾ وتبعوه ليصبحوا لو تبلميذ مرافقيف دائما ،إذ

كانت ىذه عادة الربييف الكبار الذيف يحيطوف أنفسيـ بتبلميذ دائميف .وكاف واضحا أنو بعد عودة المسيح مف
أورشميـ وشفاء مريض بيت حسدا أف مرحمة جديدة فى خدمتو قد بدأت .ونبلحظ أف ىذا قد بدأ بعد-:

 .5بداية ثورة السمطات الرسمية ضده فى أورشميـ وبداية ترصده .وبيذا فيى دعوة لتممذة لمعمـ تحيط بو
المشاكؿ مع المجمع .وبالتالى سيواجيوف ىـ مشاكؿ مع المجمع.
 .8دعوة لمتخمى عف كؿ اإللتزامات السابقة وعف كؿ ما يربطيـ بالعالـ.
 .0ىو المعمـ الذى ال يشبو أى معمـ آخر فى إسرائيؿ ،فمعممو الييود يعطوف تعميمات وأوامر .ولكف ىى
بداية حياة جديدة كانت حياتيـ السابقة فى صيد السمؾ رم از ليا.

والقصة بدأت بأف الجموع إزدحمت حولو ،فدخؿ سفينة سمعاف وجعميا منب ار كمـ منو الجموع ،وبعدىا طمب منيـ
الدخوؿ لمعمؽ فإصطادوا السمؾ الكثير .ومف ىنا فيـ التبلميذ أف الدخوؿ لمعمؽ يعنى اإليماف بو ومحبة

شخصو والثقة التامة فيو وعدـ التساؤؿ والتسميـ الكامؿ لو ىذا ما يجعميـ صيادى الناس ،وستنجح خدمتيـ
وتجذب أناسا كثيريف كما إمتؤلت الشباؾ والسفف بالسمؾ الكثير .لذلؾ سمموا حياتيـ لو وتركوا سفنيـ وتبعوه.

وكمما تصور بطرس فى نفسو أنو غير قادر عمى الخدمة وجذب النفوس قطعا كاف يتذكر قوؿ الرب لو "أدخموا

إلى العمؽ" .ونبلحظ معنى التسميـ فاهلل يعرؼ أيف يوجد السمؾ الكثير لذلؾ فميخضع الخادـ ويذىب حيث
يوجيو اهلل.
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الفصل الرابع عشر
سبت فى كفر ناحوم

مت + 97 - 94 : 8مر + 34 - 29 : 9لو49 - 33 : 4
فى السبت األوؿ بعد رجوعو مف أورشميـ وشفاء مريض بيت حسدا ،ودعوة تبلميذه األوؿ ذىب لممجمع كعادتو.
ولـ ينسى رؤساء الييود صداميـ معو فى أورشميـ .ولـ يتمكنوا مف تمفيؽ التيـ ليرسموه لممحاكمة ولكف كمفوا

جواسيسيـ لترصد حركاتو وأعمالو وأقوالو فى الجميؿ .وقبمو الجميمييف وفرحوا بو وتعجبوا مف تعاليمو التى لـ تكف

مثؿ الكتبة بؿ بقوة ولـ يجدوا فى كبلمو تجاديؼ وال فى شفائو فى السبت أى تدنيس لمسبت .وىناؾ فى المجمع
كاف رجؿ بو روح نجس .وألف المسيح إبف اهلل تجسد وأتى ليدـ أعماؿ الشيطاف كاف مف الطبيعى أف يتييج

الشيطاف وتزداد األعماؿ العدائية لمممكة الظممة .وكما أراد إبف اهلل أف يسكف فى جسد بشريتنا نجد الشيطاف
يعمؿ نفس الشئ ويسكف فى البعض إقامة مؤقتة لغرض تدميرىـ .أما المسيح فأراد أف يسكف فينا لمشفاء والحياة

والخبلص .وظيرت قوة المسيح وسمطانو فى تحرير الرجؿ مف ىذا الروح النجس .فالمسيح أتى ليحرر البشر مف

سمطانو.

شفاء حماة سمعان -:الكممة المستخدمة لمحمى التى أصابت حماة سمعاف تعنى "حمى حارقة أو مميبة" وكاف
الييود ليـ أسموب سحرى فى عبلج ىذه الحمى كما ىو مذكور فى التممود ،ولمعجب إستندوا فيو لقصة العميقة

(خر )1 - 8 : 0فكانوا يأتوف بسكيف مف الحديد ويربطونو بحزمة مف الشعر فى عميقة (شجرة) ويكرروا ىذا

ثبلثة أياـ ثـ يقطعوف الشجرة وىـ يرددوف جمؿ سحرية .ولكف ومع وجود المسيح فيناؾ شفاء ،فمع المسيح ال

يستمر المرض والبؤس .ونجد المسيح قد تقدـ وانتير المرض مف جسدىا كما إنتير الشيطاف مف قبؿ فى

المجمع (والكممة إنتير المستخدمة واحدة فى الحالتيف) فكؿ األالـ التى يتعرض ليا البشر وأمراضيـ وتسمط
الشياطيف عمييـ راجع لمخطية التى أتى المسيح لينتيرىا ويخمص البشر مف أثارىا.
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الفصل الخامس عشر

الرحمة الثانية لممسيح فى الجميل  -شفاء األبرص

مت + 4 - 2 : 8 ، 23 : 4مر + 45 - 35 : 9لو96 - 92 : 5 ، 44 - 42 : 4
خبلؿ ىذه الرحمة قاـ الرب بشفاء األبرص .وكاف الربيوف يضعوف طرقا لعبلج األمراض بعضيا طبية وبعضيا
سحرية .ولكنيـ أبدا لـ يتعرضوا لمرض البرص .واعتبروا البرص نوع مف الموت األخبلقى والمعنوى .ومنع
األبرص مف أى إتصاؿ باآلخريف .ويتـ تمييز األبرص بشكؿ خاص تتضح فى مبلبسو ويترؾ شعره دوف

تيذيب ،ويغطى نصؼ وجيو األسفؿ وشفتو العميا ويصرخوف نجس نجس .وقد يكوف كؿ ىذا كوسيمة حماية مف
العدوى أو بحسب الشريعة .ويمنع دخوليـ إلى الييكؿ بؿ وكؿ أورشميـ ،بؿ وأى مدينة مسورة .وفى حاؿ

دخوليـ يعاقبوف بالجمد  01جمدة .وال يخالطوف سوى البرص مثميـ .وكاف مف المفيوـ أنو ال شفاء مف البرص
سوى بتدخؿ إليى .وكاف أى مف لو خبرة يقوـ بفحص األبرص ولكف مف يعمف طيارتو ويعتمدىا ىـ الكينة .وفى
ترتيب النجاسة يعتبر الميت ىو األكثر نجاسة ويميو األبرص مباشرة (ىناؾ عدة أسباب لمنجاسة ويسمونيا أبو

النجاسات وأوليا الموت ثـ يميو مرض البرص) ،واف دخؿ األبرص إلى أى مكاف ينجسو بالكامؿ .وكاف الرابى
مير ال يأكؿ بيضة تـ شراؤىا مف شارع كاف بو أبرص .ورابى آخر كاف يرمييـ بالحجارة ليبتعدوا عنو .وكاف

الربييف ينسبوف المرض ألسباب أخبلقية ،فبل موت بدوف الخطية .وىذا صحيح ونفيـ ىذا مف الخطية األصمية.
وقالوا إف العقـ والبرص ىى مف أمراض التأديب .ويقولوف أنو ال شفاء سوى بغفراف كؿ الخطايا .حقاً كانوا

بؤساء.

لقد تسمؿ ىذا األبرص مف الربييف الذيف يمنعوف دخوؿ البرص ،وذىب لممسيح قائبل "إف أردت تقدر أف

تطيرنى" .ولمس المسيح ىذا األبرص وشفاه ،عكس ما كاف يفعمو الربييف .فميؤالء البؤساء بؿ وكؿ البشر الذيف
أذلتيـ الخطية وجعمتيـ عاجزيف وببل رجاء أتى المسيح ليشفييـ .وقطعا كاف شفاء األبرص آية تظير مف ىو

المسيح وما ىى قدرتو المطمقة .فأتى إليو الكثيريف مف المعذبيف.
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الفصل السادس عشر

العودة إلى كفر ناحوم  -شفاء المفموج بغفران خطيتو

مت + 8 - 9 : 9مر + 92 - 9 : 2لو26 - 97 : 5
لـ يذكر اإلنجيؿ سوى حادثة شفاء األبرص خبلؿ رحمة المسيح الثانية فى الجميؿ .وكاف ذلؾ بعد عودتو مف
أورشميـ وصدامو مع الربييف بعد شفاء مريض بيت حسدا (يو .)1ونرى فى ىذا التسمسؿ صورة واضحة لتناقض

موقؼ المسيح مع الييود .ونجد أف طريقة المسيح مختمفة تماما عف منيج الربييف .فالربييف عجزوا تماما عف أف
يجدوا حبل لمبرص ،ولـ نسمع مف الربييف أى كممة توجو لمضمير المثقؿ بالخطايا وال غفراف الخطايا وال ترحيب
بأى تائب .والعكس يأتى المسيح ليشفى األبرص .الربييف الييود يطردوا الخطاة ،والمسيح أتى ليقبميـ ويغفر

خطاياىـ .ونجد أف القصتيف التاليتيف وضعوا بحكمة إليية .األولى شفاء المفموج بغفراف خطيتو والثانية قبوؿ
متى العشار والخطاة.

ونبلحظ أف الصداـ بيف المسيح والربييف الفريسييف بدأ فى أورشميـ ،وكمؿ مع مف أوفدوىـ مف أورشميـ كجواسيس

لمراقبتو .والصداـ بدأ حيف ساوى المسيح نفسو باآلب ،وىنا يكمؿ المسيح الفكرة ويظيرىا بأف يغفر خطايا

المفموج .وبشفائو لممفموج أثبت أف ما قالو عف مساواتو لآلب كاف حقيقيا .فشفائو لممفموج أظير فعبل أف لو ىذا

السمطاف أف يغفر الخطايا عمى األرض .بؿ وكانت كممات المسيح "قـ واحمؿ سريرؾ وأمشى" ىى نفس كمماتو
لمريض بيت حسدا .وكاف ىذا مما زاد مف كراىيتيـ لو وحاولوا قتمو.
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دعوة متى  -قبول المخمص لمخطاة
مفيوم الربيين لمغفران فى تضاد مع إنجيل المسيح  -دعوة اإلثنى عشر رسوال
مت + 93 - 9 : 9مر + 97 - 93 : 2لو32 - 27 : 5

مت + 4 - 2 : 92مر  + 99 - 93 : 3لو99 - 92 : 6
بينما يطالب الربييف الخاطئ أف يتوب أوال ليقبمونو ،أتى المسيح لمخطاة ،فالمريض ىو الذى يحتاج لمطبيب.

الربييف يطالبوف الخاطئ أف يتحوؿ ويصير تائبا أوال حتى يكوف مقبوال مف اهلل ،أما المسيح فيو يرحب بالخاطئ
ليحولو ىو إلى تائب .الربييف ليـ مطالب لقبوؿ الخاطئ بينما المسيح جاء ليغفر الخطايا وليشفى أمراض

وليعطى حياة .أتى المسيح ليغفر خطايا المفموج ويقبؿ متى "الوى العشار" وباقى العشاروف والخطاة .وقؼ

الفريسييف ضد الخطاة لعزليـ بؿ أف كممة فريسى ىى بمعنى اإلنعزاؿ عف الخطاة واحتقارىـ .وفى ىذا يتفؽ
معيـ الصدوقيوف .وبنى الفريسيوف كبريائيـ عمى فكرة أف الناموس ىو ميزة ومجد إلسرائيؿ مف اهلل ،وأف العالـ
قد خمؽ مف أجمو وىو محفوظ ألجمو .فأى خطية أو حتى مف يجيؿ الناموس تجعؿ الشخص مخطئ بؿ

ومجدؼ عمى اهلل ،ويضيع أبديتو .واعتبروا أف حتى األفكار تدنس اإلنساف حتى لو لـ ينفذىا بؿ ىى أسوأ فيى
تعبر عف تقصير داخمى تجاه الناموس ،وأنو ال إنساف يخطئ إف لـ يتسمؿ لداخمو روح الخطأ .وكما أف البر

يأتى بالناموس فيو أيضا يأتى عف طريقو .ىـ ال يقبموف سوى التائب .ونجد بركات ومكافآت لمتائب تتمى يوـ

الكفارة ،فالتوبة تطيؿ العمر وتبعد العقاب وتأتى بالبركات .التائب يحتاج إلى أعماؿ ولو مكافآت .وأف التوبة

وأعماؿ البر تعادؿ تقديـ كؿ الذبائح .وقاؿ البعض أف اهلل ىو مف أوجد "دافع الشر" ولكف التائب الذى ينتصر
عميو ىو القوى العظيـ ويكوف لو مكانا عظيما أكثر مف البار الذى ال يوجد لديو "دافع الشر" ىذا .وقالوا أف

الخبلص المسيانى سوؼ يظير لو تاب كؿ إسرائيؿ وعاشوا فى بر ولو ليوـ واحد .والحظ قوؿ السيد المسيح "إف

فعمتـ كؿ البر فقولوا أننا عبيد بطالوف" وىذا أيضا عكس تعاليـ الربييف  -أف البر بالناموس  -وما نفيمو مف

(رو )7أف الناموس يؤدى لمموت[ ،فمخالفة الوصية تؤدى لمموت ومف ذا الذى ال يخطئ] .لذلؾ كمو نجد أف
تعاليـ المسيح تناقض تعميـ الربييف الييود.

وتعاليـ الربييف كانت مف التوراة ولكف بتفسيراتيـ الخاطئة .وىـ قسموا الخطايا درجات فيناؾ خطايا تغفر عند

الصراخ هلل طمبا لمغفراف عقب كسر الوصية مباشرة .ولكف ىناؾ خطايا أخرى تحتاج التوبة وطمب الغفراف ولكف
عمى مف إرتكبيا أف ينتظر ليوـ الكفارة حتى تغفر الخطية .وىناؾ نوع ثالث ال توجد لو كفارة سوى عند موت

الشخص .ولمربييف أقواؿ غريبة فى تعاليميـ  * :آدـ حيف رأى ندـ قاييف عمى خطيتو صرخ بكممات المزمور

"جيد ىو اإلعتراؼ لمرب"  * .قوؿ ٍ
ثاف عجيب أنو مع خوؼ آدـ وبعد إنقضاء الميمة األولى أعطاه اهلل حجريف
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وعممو أف يحكيـ معا فيخرج ش اررا ،وأف َح ْؾ الحجريف فى بعضيما ىو رمز لمتوبة * .باب التوبة مفتوح لمجميع
حتى منسى ،فعندما أغمؽ المبلئكة أبواب السماء أماـ صمواتو ،فتح اهلل لصمواتو مكانا تحت عرش مجده .وقالوا
أنو لكى يحصؿ التائب عمى القرار اإلليى بالغفراف فيجب أف تكوف توبتو مف القمب ويصاحبيا أعماؿ صالحة.

واألعماؿ الصالحة مثؿ مضاعفة قراءة التوراة أو المشناة أو أعماؿ صالحة لممجتمع كتوزيع الصدقات.

تعميق

األعماؿ الصالحة عند الربييف والفريسييف الييود ىى أف يقوـ الشخص بالعمؿ بدوف أى مساندة إليية .وقطعا
نفيـ أف ىذا الفكر يدفع لمبر الذاتى والكبرياء وىذه مشكمة الييود .وىى شرط لقبوؿ الشخص فى الجماعة

الييودية (الجماعة فى العيد القديـ مترجمة الكنيسة فى العيد الجديد) .أما الفكر المسيحى نفيمو مف قصة اإلبف

الضاؿ .فاإلبف الضاؿ حاؿ عودتو بنجاسة الخنازير التى لوثتو قبمو أبوه بفرح ولكنو قاؿ "ألبسوه الحمة األولى و

 "....فمن ىم الذين يمبسونو .يقوؿ السيد "بدونى ال تقدروف أف تفعموا شيئا" (يو )1 : 51فماذا صنع الرب لنا؟
تمـ الفداء والمصالحة مع اآلب ثـ أرسؿ الروح القدس مؤسساً األسرار الكنسية وبيا نولد مف جديد ويسكف فينا

الروح القدس الذى يبكت (يو )51ويعيف ضعفاتنا .ووضع فى الكنيسة نظاما كينوتيا لممارسة ىذه األسرار.

ووحدنا الروح القدس بالمسيح فى المعمودية وأسكف الروح القدس حياة المسيح فينا .ويساعدنا أف تكوف أعضاءنا

أالت بر (رو .)1وقوة الروح القدس ىذه تسمى النعمة وبيا نخمص (أؼ )8ولكف إذ نعمؿ كؿ البر وكؿ ما

أوصينا بو عمينا أف ال نفتخر فالنعمة ىى التى ساندت مف أراد بحريتو أف يعمؿ .وىذا الفكر يحمى المسيحى مف

الكبرياء والبر الذاتى إذ يفيـ أف البر ىو عمؿ اهلل فيو .وىذا ما قصده بولس الرسوؿ بقولو "لكى نصير نحف بر

اهلل فيو" (8كو.)85 : 1

ولكف الواضح عموما أنو عند الربييف ،شرط قبوؿ الشخص الخاطئ ىو توبتو وتغييره ،حتى أنو فى بعض

الخطايا مثؿ اليرطقة قالوا أنو حتى فى حالة التوبة الحقيقية الصادقة يكوف عبلمة المغفرة أف يموت الشخص،

ويكوف موتو عبلمة عمى أف توبتو كانت صادقة .ألف ىذا الشخص حتى لو تاب سيكوف بقاءه فى الطريؽ

الصواب مستحيؿ وىو سينحرؼ ثانية .بينما نجد المسيح يقبؿ كؿ مف يأتى إليو ميما كاف ماضييـ .ومف ىذا

نفيـ معنى إعتراض الييود وموقفيـ مف قبوؿ متى "الوى العشار"[ .كاف مف الطبيعى عند الجميمييف أف يكوف

لمشخص إسميف أحدىما عبرى واألخر جميمى وغالبا أسقط إسـ الوى بعد أف صار تمميذا لممسيح كما صار

شاوؿ بولس الرسوؿ] وقاؿ الربييف فى رفضيـ لقبوؿ متى  -أف متى حاوؿ اليروب مف القضاء عميو حينما

وقؼ أماـ القضاء فى النياية ،وذلؾ بالتبلعب بإسمو إذ قاؿ " َمتَى أجئ وأتراءى قداـ اهلل" (مز[ )8 : 88متى
"متَّى يموت ويباد إسمو"
فى العبرية ىى كما فى العربية تعنى حرؼ اإلستفياـ متى] فجاءه الرد مف القضاة َ

(مز .)1 : 85ولقد سجؿ التممود خمسة أسماء فقط مف أسماء تبلميذ الرب وىناؾ إسميف معروفيف ىما متى
وتداوس ،وسجمت التوراة أيضا إسـ نيقوديموس وغالبا ىو مف جاء لممسيح ليبل (يو .)0وكاف الييود يكرىوف
العشاريف ويحتقرونيـ .ألف الييود أصبل كارىيف الضرائب التى يأخذىا منيـ الروماف عف طريؽ العشاريف،

أضؼ لذلؾ أف ىؤالء العشاريف كانوا يحصموف منيـ عمى أكثر مف المفروض بالقوة .ومف الناحية الدينية فيـ
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رافضيف دفع جزية لممؾ أجنبى فيذا يعتبر عبلمة عمى العبودية لغير اهلل .لذلؾ نظروا عمى العشاريف الذيف

يحصموف الجزية أنيـ خارجيف عف الجماعة وغير وطنييف .وقالوا أف قبوؿ توبة العشاريف صعبة جدا .وكانت

ىناؾ عدة أنواع مف الضرائب (الجزية وضرائب المرور وخبلفو) وكانت الضرائب تقدر بعشر المحاصيؿ
الزراعية وخمس الفواكو والنبيذ ،وتحصؿ ىذه الضريبة أما عينية مف المحاصيؿ أو ما يوازييا مف النقود.

ويضاؼ ليذا أف العشاريف كانوا يوقفوف البيائـ المحممة بالمحاصيؿ أو البضائع وينزلونيا ويحمونيا َلي ْحصوف كؿ
شئ ،وبعنؼ يفرضوف الضرائب .ومف أرادوا أف يجامموه يفعموا ،ومف أرادوا تحميمو بأكثر فرضوا عميو كما
يريدوف .وأماـ ىذه الوحشية واإلستغبلؿ أعطى الناس ألنفسيـ حؽ الخداع ،فكاف الرجؿ يقوؿ عف عبده أنو إبنو،

ويقوؿ عمى بضائعو أنيا نذور .وحكـ الربييف عمى ىؤالء بالعزؿ تطبيقا لآلية (ال .)1 : 83وقالوا ال يمكف أف

يخرج عشار مف عائمة إال لو كانت العائمة كميا عمى شاكمتو ،ولكف إف تاب يقبمونو.

نبلحظ أنو بينما كاف الربييف شخصيات طاردة لمخطاة ،كاف المسيح بمحبتو جاذبا لمنفوس .مر عمى الوى

العشار ودعاه فتبعو حاال .ىو ربما سمعو فى المجمع وسمع عنو الكثير .كاف الوى  -متى يذىب إلى المجمع
لكنو لـ يتصور يوما أف المسيا العظيـ المعمـ الذى يعمؿ المعجزات سييتـ بو ويدعوه ،فالربييف يقولوف لو أف

توبتو شبو مستحيمة .ولكف نظرة المحبة والقبوؿ فى وجو المسيح أثرت بشدة فى قمب متى فتبع الرب حيف دعاه.

حقا ىذا تطبيؽ لقوؿ الكتاب "أريد رحمة ال ذبيحة" (ىو )1 : 1ىذه الرحمة لـ تدخؿ إلى أفكار الربييف
والفريسييف .فيـ إختاروا مف الناموس ما يتوافؽ مع كبريائيـ.

ونجد أف عشاريف وخطاة كثيريف ذىبوا إلى بيت متى يأكموف مع الرب ،وىذا ما أثار إعتراضات الفريسيييف .ىـ

أروا فى المسيح المعمـ رجاء فى قبوليـ.

وبعد دعوة القديس متى ليصبح تمميذا لمرب تبع ذلؾ دعوة باقى التبلميذ .وىناؾ عبلقات تجمع التبلميذ مثؿ

بطرس وأندراوس فيـ إخوة وكذلؾ يعقوب ويوحنا إبنا زبدى .وفيمبس وبرثولماوس الذى ىو نثنائيؿ ومتى العشار.

وىناؾ أشياء تضاؼ لمبعض مثؿ توما بمعنى التوأـ ويوضع بجانب متى ،وذلؾ فى إنجيؿ لوقا وانجيؿ متى

نفسو .وىناؾ يعقوب بف حمفى أو كميوباس وىو يعقوب الصغير إبف مريـ وىى نسيبة العذراء مريـ .وىناؾ ييوذا

أو لباوس (لباوس مف لَبَّو وتعنى كممة عبرية بمعنى القمب) وانجيؿ مرقس قاؿ عنو تداوس (مف كممة عبرية

تعنى صدر أو تسبيح) والكممتيف معا يشيراف لحياة الشكر مف عمؽ القمب التى كاف يحياىا ىذا الرسوؿ .وقاؿ

عنو القديس لوقا ييوذا أخا يعقوب .وىناؾ سمعاف القانوى أو الغيور ،إذاً ىو مف حزب الغيوريف فى الجميؿ ،أو
الغيوريف عمى الناموس ،وربما يكوف إبف كميوباس وأخو يعقوب وييوذا لباوس .وىؤالء الثبلثة ىـ إخوة المسيح

بالقرابة الجسدية ربما مف أوالد أخ ليوسؼ النجار .بينما يعقوب ويوحنا إبنا زبدى ىـ أوالد خالة المسيح ،فأميـ

سالومى أخت العذراء مريـ.

أخي ار نجد ييوذا اإلسخريوطى الخائف الذى سمـ المسيح وىو "الذى مف قريوت" وىى مدينة فى الييودية .وبيذا

صار الخائف ىو التمميذ الوحيد الذى مف الييودية ،أما بقية التبلميذ فيـ مف الجميؿ.
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عظة الجبل  -مممكة المسيح وتعاليم الربيين
مت7 - 5

ال يمكف مقارنة الجماؿ والحكمة فى ىذه العظة عمى الجبؿ مع أفضؿ ما كتبو الربييف المعاصريف لمرب يسوع.
فالفروؽ األساسية بينيـ تجدىا فى مادة التعميـ وروح التعميـ .فتعاليـ المسيح مميئة بموسيقى إليية تخضع ليا

قمب وروح السامعيف وتستجيب ليا بالطاعة .كممات كميا رحمة وليس إدانة .كممات ال تتحدث عف الماضى بؿ

المستقبؿ األفضؿ والقريب .وىذا عكس كممات األباء الييود فى التممود التى تصدـ القارئ وتؤلمو .وقد يتسمى
بيا البعض ويندىش مف المكتوب .ستجد أقواؿ كميا غيرة وحماس وصدؽ وستجد بجانبيا أقواؿ كميا دنس

مرعب ونجاسات وخرافات وجيؿ .نقوؿ عف ىذه الكتابات أنيا ليست روحية فقط ،بؿ ىى ضد الروحيات .إف
مف يجد شبعو فى تعاليـ المسيح يستحيؿ أف يعود ثانية ليؤالء الربييف .وعجيب أف يقوؿ البعض أف تعاليـ
المسيح مأخوذة مف تعاليـ الربييف الييود.

ونبلحظ أف معظـ تعاليـ ىذه العظة كانت فى الجميؿ .وىكذا معظـ أحداث إنجيؿ متى جرت فى الجميؿ .بينما

كانت أحداث إنجيؿ يوحنا معظميا فى الييودية .وكوف أف القديس متى يضع معظـ تعاليـ الرب ويجمعيا قبؿ

أف يختار الرب تبلميذه فالمقصود مف ذلؾ أنو يناظرىا مع الوصايا العشر التى أعطاىا اهلل لموسى عمى الجبؿ.
وواضح مف إنجيؿ متى أف المسيح أتى ليكوف مممكة (ممكوت اهلل) وعظة الجبؿ تمثؿ مبادئ ىذه المممكة .ىى

تضع العبلقة الصحيحة بيف اإلنساف واهلل .وبيف اإلنساف واآلخر بؿ والزواج وبقية العبلقات والتممذة وما شابو

ذلؾ .ويبلحظ فى التعميـ التواضع المسيحى فى مقابؿ الكبرياء الييودى .ونبلحظ أيضا التضاد بيف الفكر

الييودى والكماؿ المسيحى فى أف الييودى يجاىد بذاتو ،أما المسيحى فقد حصؿ عمى حياة جديدة نابعة مف اهلل
وفى اهلل .وىذه القوانيف تضع الحد األعمى لمفيـ لؤلخبلقيات الممكنة التى يجب أف يسعى إلييا كؿ مف يريد أف

يكوف إبنا لمممكوت .والحظ أف النعمة تعطى معونة لمف يسعى ليذا بحرية .وحممت تعاليـ المسيح األخبار

المفرحة عف الرحمة والغفراف.

وبدأت العظة بعشرة تطويبات فى مقابؿ العشرة وصايا لموسى .وبينما نقشت وصايا موسى عمى ألواح حجرية،
يكتب الروح القدس وصايا المسيح عمى القمب .ونبلحظ ىنا أف تعاليـ المسيح ىى إستمرار لمعيد القديـ فالمسيح

لـ يأتى لينقض .وأوؿ التطويبات كانت لممساكيف بالروح ،فيؤالء ليـ ممكوت السموات .ولنرى فى المقابؿ تعميـ
الربييف لممسكنة بالروح وكميا تشاؤـ "فمتسعى ألف تكوف مسكينا بالروح أى متواضعا فنياية اإلنساف أف يكوف

طعاما لمدود" .ويقوؿ ىميؿ معمـ الييود العظيـ عف التواضع "تواضعى ىو عظمتى ،وعظمتى ىى تواضعى" وىو

قوؿ ال يخمو مف كبرياء .والقوؿ مشتؽ مف (مز.)1 ، 1 : 550
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ونبلحظ تضاد آخر بيف تعاليـ الربييف وتعميـ المسيح بخصوص ممكوت اهلل .ففى تعميـ المسيح نجد أف مممكة

المسيح متسعة وتشمؿ العالـ كمو أمـ وييود ،بينما أف ممكوت اهلل عند الييود مقتصر عمييـ فقط وال يوجد مكاف

لؤلمـ .ونرى تعميميـ ىذا بوضوح فى التممود  -عند بدء العصر اآلتى ،عصر الممكوت المسيانى ،يفتح اهلل

التوراة ويبدأ فى إستدعاء الشعوب ،واحدا وراء اآلخر ،ليكافئ مف إنشغؿ بالتوراة .وسيبدأ بالروماف ويسأليـ عف

مدى إنشغاليـ بالتوراة .فيقوؿ الروماف أف كؿ ما كانوا يعممونو كاف لخدمة الييود وأف ىذا كاف أفضؿ مف أف

ينشغموا بالتوراة .فيطردىـ اهلل مف أمامو بقسوة .ثـ يدخؿ الفرس ويقولوف أنيـ لـ ييدموا الييكؿ كما فعؿ الروماف،
ولكف يكوف نصيبيـ الطرد أيضا .ثـ يقدـ األمـ إعتراضا هلل إذ أف التوراة قدمت لمييود وليس ليـ .ولكنو إحتجاج

فارغ إذ أف اهلل كاف أف قدـ ليـ التوراة فرفضوىا فذىب اهلل إلى الييود فقبموا التوراة .ورفع اهلل جبؿ سيناء وىدد

الييود بأف ينزؿ الجبؿ عمى رؤوسيـ إف لـ يقبموا التوراة ،واعتمدوا فى ىذا التفسير العجيب عمى اآلية (خر: 51

 .)57فأطاع إسرائيؿ ليس بإرادتيـ بؿ بالقوة .وىنا قرر اهلل أف يحكـ األمـ بقوانيف نوح .وأنو حتى لو أطاع األمـ
قوانيف نوح فميس ليـ مكافأة .فيدخؿ األمـ فى خبلؼ مع اهلل حوؿ إسرائيؿ ويقولوا أف إسرائيؿ لـ يطيعوا

الناموس .ويرد اهلل أنو شاىد عمى طاعتيـ .فيقولوف ال يصمح أف يشيد أب عف أبنائو .ويقولوف أيضا أنيـ ال

يقبموف شيادة السماء واألرض عف إسرائيؿ ،ألف األرض خافت ألف إسرائيؿ لو لـ تقبؿ الناموس لكاف اهلل قد

دمر األرض ،واعتمدوا فى ىذا عمى (مز .)2 : 71وسكت األمـ بفـ شيودىـ نمرود والباف وفوطيفار ونبوخذ

نصر .لكنيـ طمبوا فرصة أف يعطييـ اهلل الناموس ووعدوا أف يطيعوه .ومع أف ىذا مف المستحيبلت اآلف ،إال أف

اهلل برحمتو وافؽ وأعطاىـ شريعة عيد المظاؿ فيى األسيؿ فى حفظيا .لكف بينما ىـ فى مظاليـ جعؿ اهلل

الشمس تشرؽ فى قوتيا ،فذىبوا فى سخط شديد يمجأوف لمظاليـ لمحماية وذلؾ حسب (مز .)0 : 8وفيموا اآلية
(مز )8 : 8أف اهلل رأى ىياجيـ وسخطيـ وكاف يضحؾ عمييـ .وكاف ىذا ىو المكاف الوحيد الذى قيؿ فيو أف

اهلل يضحؾ .ولو إحتجوا وقالوا أنو فى نياية األياـ سيصبح كؿ األمـ ييوداً ،وىذا حقيقى ،لكف مع أنيـ سيتبعوا
كؿ الممارسات الييودية ،إال أنيـ سيرتدوف عند حرب جوج وماجوج ومرة ثانية نجد أف اهلل يضحؾ ويي أز بيـ.

وواضح الفارؽ الكبير جدا بيف تعاليـ المسيح وتعاليـ الربييف وفى ىذا الكفاية لمرد عمى مف إدعى أف تعاليـ

المسيح مأخوذة مف تعاليـ الربييف الييود .وال نجد أى عبلقة بيف التطويب األوؿ وتعاليـ الربييف الممموءة بر

ذاتى وكبرياء كما يقوؿ ىؤالء .وال يوجد أى تشابو بيف باقى التطويبات وتعاليـ الربييف مع األخذ فى اإلعتبار أف

التطويب الثالث عف ميراث األرض ،فنجد أف الييود ليـ فيميـ الخاص ليذا وىو مخالؼ تماما لممفيوـ

اإلنجيمى .فيـ يفيمونو حرفيا أف الييود كدولة سيمتمكوف األرض كميا .وأيضا مفيوميـ عف الجوع والعطش إلى

البر ىو مختمؼ تماما عف المفيوـ المسيحى ،فالييود يبحثوف عف أعماؿ بر ذاتى .فيقولوف أف مف يتبرع ألعماؿ
الصدقة ويقوؿ ىذه الصدقة ليعيش أبنائى وليكافئنى اهلل فى الدىر اآلتى ،فيذا ىو البر الصحيح .ولقد إعتبر

الييود أف أعماؿ البر الذاتى ىى مف أعماؿ الرحمة وسيكافأ صانعيا وتغفر لو خطاياه .ويقولوف أف مكافآت البر
ىى لمييود فقط ،بينما أف أعماؿ البر التى يعمميا األمـ تحسب ليـ عمى أنيا خطية.
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ولكف مف العدؿ أف يذكر أف ىناؾ رابى واحد ىو يوحاناف بف زكاى قد إعترض بشدة عمى ىذه التعاليـ الرىيبة.

ويذكر أيضا لمحؽ أف ىناؾ أقواؿ لبعض الربييف الييود تشابو تعاليـ المسيح .ونرى ىذا مثبل فى قوؿ الرب يسوع
"فكؿ ما تريدوف أف يفعؿ الناس بكـ إفعموا ىكذا أنتـ أيضا بيـ" .ونجد فى ىذا مشابية مع تعميـ الرابى ىميؿ

معمـ إسرائيؿ الكبير "ما تكره أف يفعمو الناس بؾ ،ال تفعمو أنت باآلخريف".

أما عف الصموات فيناؾ قطعا إختبلفات كبيرة .فكاف الربييف ليـ تعاليـ تافية عف الوضع الصحيح فى الصبلة
ودرجة ميؿ المصمى .وىذه التفاىات لـ يتكمـ عنيا المسيح إطبلقا .ونجد صبلة تسمى صبلة حزقيا ممموءة بالبر

الذاتى "لقد أعطيتنى يا رب  882عضوا وقد فحصتيا كميا ولـ أجد أننى أخطأت بأى منيا وأغظتؾ ولذلؾ قد

أطمت حياتى" .ىذا غير الصبلة جي ار فى الشوارع ويطيموف صمواتيـ ليراىـ الناس .أما الصبلة الربية التى عمميا
الرب يسوع لنا فبل يوجد ليا مثيؿ فى صموات الربييف.
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الرجوع إلى كفر ناحوم  -شفاء غالم قائد المئة

مت + 95 - 5 ، 9 : 8مر + 29 ، 22 : 3لو92 - 9 : 7
عاد الرب إلى مدينتو كفرناحوـ المدينة المشيورة بالصيد والواقعة عمى بحيرة طبرية ،وكاف إزدىار ورخاء
كفرناحوـ راجع لقربيا مف مدينة طبرية التى بناىا ىيرودس أنتيباس قبؿ ىذه األحداث بعشر سنوات ،وأطمؽ

عمييا إسـ طبرية إكراما لطيباريوس قيصر .وكفرناحوـ ىذه رفضت مجدىا حيف رفضت الرب يسوع فسمعت

دينونتيا مف فمو (لو .)51 : 53وىذه جرت فييا أحداث كثيرة خبلؿ فترة وجود الرب يسوع بالجسد عمى األرض
فكاف الرب يسوع يقيـ فييا .فيناؾ جبؿ التطويبات ،وىناؾ بيت بطرس وأسرتو وىناؾ شفى المسيح األبرص

غاف ار لو خطاياه ،وىناؾ دعا يسوع الوى العشار (متى) فتبعو .ومف ىذه األحداث شفاء غبلـ قائد المئة الذى
أحب الييود وبنى ليـ المجمع الذى تقدس بدخوؿ المسيح وتعميمو فيو .وأثار ىذا المجمع باقية إلى اآلف وتدؿ
عمى كرـ قائد المئة الذى ظير فى زخارؼ المجمع .وكاف قائد المئة ىذا قائدا لمجموعة جند تتبع الممؾ

ىيرودس أنتيباس ومكاف خدمتيـ فى كفرناحوـ .وكاف ىؤالء الجنود يتـ تجنيدىـ مف السامرييف واألمـ مف
قيصرية .ولكف قائد المئة نفسو لـ يكف ساكنا فى كفرناحوـ بؿ إلى جوارىا وىذا يتضح مف قوؿ القديس لوقا (7

.)1 :

وىناؾ خبلؼ فى رواية متى لقصة الشفاء ورواية لوقا لمقصة  -فمتى يجعؿ الحديث مباشرة بيف قائد المئة

الوثنى وبيف الرب يسوع ،بينما لوقا يجعؿ ىذا الحوار مف خبلؿ الييود الذيف يشيدوف لقائد المئة أنو مستحؽ

ألنو بنى ليـ المجمع .وخبلؼ آخر فمتى يذكر إعجاب المسيح بإيماف قائد المئة وأنو سيكوف لؤلمـ نصيبا فى

الممكوت بينما يطرح بنو الممكوت (الييود الرافضيف لممسيح) خارجا .وقد حذؼ لوقا ىذا الكبلـ .فإذا فيمنا أف

متى يكتب لمييود بينما لوقا يكتب لؤلمـ ،فيبدو واضحا أف كبلىما يقوـ بمحاولة مصالحة األخ األكبر (الييود)

مع األخ األصغر الذى كاف ضاال وعاد (األمـ خبلؿ إيمانيـ بالمسيح) .فيظير متى أف األمـ ليـ نفس نصيب

الييود ،وأنو سيكوف لكبل الييود واألمـ الذيف يؤمنوف مكانا فى حضف إبراىيـ واسحؽ ويعقوب .بينما لوقا يظير
تعاطؼ الييود مع األمـ.

ممحوظة  -:ىذه الخبلفات بيف اإلنجيمييف ال نعتبرىا دليبل عمى خطأ فى اإلنجيؿ الموحى بو مف الروح القدس،

فكما رأينا فيناؾ حكمة وراء ىذا الخبلؼ .وما البد أف نفيمو أف اإلنجيمييف ليسوا مؤرخيف .بؿ ىـ أصحاب فكر

يريدونو أف يصؿ لمقارئ وىـ مقوديف بالروح القدس .بؿ ومف الميـ أننا إذا وجدنا خبلفا بيف روايتيف فعمينا دراسة

ىذا الخبلؼ لنستنتج الفكرة مف وراءه ،والتى يريدنا الروح القدس أف نفيميا.

قائد المئة ىذا تعمـ حب إلو الييود واحترامو وحب الييود ،ولكنو كوثنى يعتبر نجسا وليس مف حقو أف يدعو

ييودى لمدخوؿ إلى بيتو فالييود يعتبروف أف دخوليـ لبيوت الوثنييف ينجسيـ .والعجيب أنو قبؿ ىذا بتواضع وقاؿ
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لمرب يسوع "لست مستحقا أف تدخؿ تحت سقفى" .ولـ يكف سؤاؿ القائد "ىؿ يقدر يسوع أف يشفى الغبلـ" بؿ كاف
سؤالو "ىؿ يقبؿ يسوع أف يشفى الغبلـ" .ىنا نفيـ أنو وضع يسوع عمى قمة شعب الييود ومعممييـ وشيوخيـ،

فرأى نفسو غير مستحقا أف يكمـ المسيح مباشرة .فكمـ شيوخ الييود أف يكمموا ىـ المسيح بالنيابة عنو إذ حسب
نفسو غير مستحؽ أف يكمـ المسيح شخصيا فيو وثنى .تواضع ىذا القائد جعمو فى قائمة مف قاؿ عنيـ الرب

يسوع "المساكيف بالروح" فإستحؽ التطويب.

يتكئون مع إبراىيم واسحق ويعقوب فى ممكوت السموات = الحظ أف المسيح ىنا يتكمـ بالمغة التى يفيميا
سيدعى الييود إلى عيد عظيـ مع
الييود فى ذلؾ الوقت .فكاف ىناؾ إيماف عاـ أنو يوـ يفدى المسيا إسرائيؿُ ،
األباء البطاركة ومع أبطاؿ اإليماف مف الييود ،وىى فكرة مأخوذة مف أقواؿ األنبياء كما فى (إش .)1 : 81وفى
كؿ سبت وليمة ضخمة لتكريـ الييود ،يقدـ فييا لحوـ مف كؿ أنواع الحيوانات مثؿ لوياثاف وبييموث المذكوريف

فى سفر أيوب وطيور ضخمة وأوز ضخـ مخصص لعيد يوـ السبت العظيـ .أما الخمر التى ستقدـ ليـ فيى

معتقة مف بدء الخميقة .وأرجعوا الفضؿ فى ىذا النبيذ لداود واعتمدوا فى ىذا عمى (مز + 50 : 551مز: 80
 .)1وطبعا ال مكاف لؤلمـ فى ىذا اليوـ مع الييود .أما كبلـ المسيح ىنا فكاف أف األمـ سيشتركوا مع الييود فى

ىذا اليوـ.

الظممة الخارجية ،البكاء وصرير األسنان = ىناؾ جينـ ودخانيا أبدى ،ىذا أيضا تصوير ييودى لممكاف المعد
لؤلمـ ولكف الرب َغي ََّر المفيوـ الييودى وجعمو لغير المؤمنيف عموما .وقاؿ الييود أنو فى يوـ المسيا سيخرج
المسيا الييود الخطاة الذيف كانوا ىناؾ وىذا بركة الختاف ،فيـ مختونيف .وقاؿ الييود عف األمـ أنيـ بنو جينـ
حيث البكاء وصرير األسناف .وىذا البكاء دليؿ األسؼ ،أما صرير األسناف دليؿ الغضب (مز.)53 : 558

بينما أف الييود ىـ بنو الممكوت (مت )58 : 2ىـ أوالد الممؾ ،أوالد السماء ،أوالد الدىر اآلتى ،مكانيـ فى

األعالى (فقالوا أنيـ أوالد العمية ،والعمية توجد أعمى المنزؿ) وفى يوـ المسيا سينشدوف نشيد الحرية (خر.)51
وىذا راجع ألف األمـ رفضوا الناموس بينما قبمو الييود.

وواضح الصدمة التى حدثت لمييود حينما سمعوا كبلـ المسيح والذى كاف ضد أفكارىـ ،وأف األمـ الوثنييف الذيف

يؤمنوف ليـ نفس حقوؽ الييود الذيف يؤمنوف .وأف الييود بنو الممكوت الذيف لف يؤمنوا سيكوف مصيرىـ الظممة
الخارجية.
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الفصل العشرون

إقامة إبن أرممة نايين (لو)97 - 99 : 7
رأينا الرب يسوع وىو يحوؿ قائد المئة الوثنى النجس إلى مؤمف طاىر ،وفى ىذه المعجزة يحوؿ الموت وىو
نجاسة إلى حياة .كاف الرب فى كفرناحوـ وذىب مع تبلميذه إلى ناييف التى تبعد  81ميبل عف كفرناحوـ ليصؿ

عند مساء اليوـ ،وىو الموعد الذي يدفنوف فيو موتاىـ .وىناؾ تقابؿ موكب رئيس الحياة مع موكب جنازة حزيف.
وكانت مواكب الجنازات تسير وراء نعش الميت كنوع مف إحتراـ الميت ،إذ كانوا يعتقدوف أف روح الميت تظؿ
تحوـ حوؿ الميت فترة مف الزماف .ومف ال يستطيع السير وراء الميت كاف عميو أف يقؼ إحتراما عند مرور

الجنازة .وبجانب الحزف المفيوـ لدى كؿ الشعوب عمى الموتى ،نجد الييود ليـ طقوسيـ المؤلمة .فيسير وراء

النعش ندابات يستأجرونيف لمعويؿ وترديد بعض العبارات عف الميت مثؿ يا أسد و يا بطؿ [وىذا إلى حد بعيد

نراه فى مصر] .وحتى الربييف والفاىميف ما كاف لدييـ كممات معزية فيـ أنفسيـ ببل رجاء ،أيف سيذىبوف بعد

الموت .بؿ لدييـ أفكار مخيفة طفولية عف الموت .ولنتصور مف كانت أفكارىـ ىكذا كيؼ سيعزوف األـ الحزينة

فى خطبيـ التى يقولونيا عادة فى ىذه المناسبات .وكاف يصاحب الموكب الحزيف قارعى طبوؿ ومزمريف.
وكانت األـ الثكمى أو األرممة ال تأكؿ لحما وال تشرب خم ار فترة طويمة مكتفية بأكؿ زىيد.

ويقابؿ الرب يسوع رئيس الحياة ىذا الموكب ،يتقابؿ الحياة مع الموت والحزف ،ليغير الحزف إلى فرح .فيو ليذا

أتى وتجسد .ولمس نعش الميت ينجس ،وكاف الربييف يحذروف مف العواقب الوخيمة وتحذيرات مرعبة ببل نياية

لمف ينجس نفسو ويتبلمس مع نعش ميت غير الذيف يحممونو طبعا .ولكف القدوس الطاىر لمس النعش وأقاـ
الميت ،فيو ال يتنجس.
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الفصل الحادى والعشرون

المرأة التى كانت خاطئة (لو)52 - 36 : 7
كما بدأ المخمص فى بداية خدمتو بتطيير الييكؿ (يو )8ىكذا أنيى خدمتو قبؿ صمبو بأياـ بتطيير الييكؿ،
وذلؾ ليعمف ىدؼ مجيئو  -تطيير ىيكؿ اهلل (الكنيسة واإلنساف) .ىكذا نجد قصتى ساكبات الطيب ،وىذه ىى
األولى فى بداية خدمتو ،وفييا نراه يقبؿ ىذه الخاطئة ويعطييا غفراف الخطية ووعد بالخبلص ،وأنيى أيضا

خدمتو فى األسبوع األخير بمريـ ساكبة الطيب إعبلنا عف محبتيا الكبيرة .فمف عرؼ المسيح وغفرانو ومحبتو

سيبادلو الحب ،وىذا ما يريده أف يعيد الصورة الفردوسية األولى .ولكف الحظ أف ىذا الحب مف مريـ جاء بعد

تممذة طويمة ليسوع ،إذ كاف يسوع يذىب كثي ار لبيت لعازر .والحظ أنو إحتراما لمشاعر المرأة التى كانت خاطئة
أخفى اإلنجيؿ إسميا .وكوف أف القصتيف تحدثاف فى بيت شخص إسمو سمعاف ،فيذا ال يدؿ عمى شئ ألف إسـ

سمعاف إسـ منتشر بيف الييود.

والحظ التناقض الكبير بيف المرأة التى جاءت فرحة بقبوؿ المعمـ ليا ولـ يحتقرىا كباقى معممى الييود بؿ غفر

ليا ،وكانت تبكى وحينما نزلت دموعيا وبممت قدميو خجمت وانحنت لتمسح دموعيا مف عمى قدميو بشعرىا.

وبيف الفريسى الذى دعاه وأدانو وفكر فيو أفكا ار غير الئقة .وعند الييود كانوا يعطوف كرامة كبيرة لممعمميف لـ
يعطيا ىذا الفريسى لممسيح .لذلؾ نقوؿ أنو لـ يدعو إلى بيتو ألنو كاف مقتنعا بو بؿ ألنو كانت ىذه ىى العادة

أف يدعو الفريسييف المعمميف الكبار إلى مائدتيـ .وربما حدثت ىذه الحادثة فى ناييف بعد إقامة إبف األرممة

فإزدادت شيرة المسيح لذلؾ دعاه ىذا الفريسى[ .الحظ أف قصة المرأة أعقبت مباشرة قصة إقامة إبف أرممة

ناييف] .وبيذا نتأكد أف ىذا الفريسى المزىو بنفسو ىو مف أراد أف يستفيد مف شيرة المسيح ،ولكنو فى داخمو

إستنكر وتضرر مف قبوؿ المسيح ليذه المرأة.

كاف الجموس حوؿ المائدة ىو وضع اإلتكاء عمى مقاعد طويمة [دكة] ويستندوا بيدىـ اليسرى عمى المائدة ويتركوا

أرجميـ تجاه الحائط .لذلؾ حينما دخمت المرأة وجدت أماميا قدمى الرب يسوع.
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الفصل الثانى والعشرون

خدمة المحبة  -تجديف الكارىون وخطأ العواطف األرضية  -العودة لكفرناحوم
شفاء أخرس بو روح نجس  -إتيام الفريسيين لممسيح  -زيارة أمو واخوتو

لو + 3 - 9 : 8مت + 35 - 32 : 9مر + 23 : 3مت52 - 46 : 92
لـ ييتـ اإلنجيؿ بتقديـ تاريخ شخصى لحياة المسيح عمى األرض وال حياة العذراء مريـ وال الرسؿ ،بؿ كاف ىدؼ
اإلنجيؿ كما ىو واضح مف إسمو تقديـ بشارة الخبلص وتاريخ إمتداد ممكوت اهلل عمى األرض .وىذا ما رأيناه
أيضا فى العيد القديـ ،فمـ يقدـ الكتاب تاريخا قوميا لمممكة الييود وألبطاؿ الييود بؿ تاريخ ممكوت اهلل .رأينا

المخمص فى رحمتو فى الجميؿ حتى وصؿ إلى ناييف أقصى جنوب رحمتو التبشيرية فى الجميؿ ثـ عاد إلى

كفرناحوـ محاطا بتبلميذه وبعض النساء يخدمنو مف أمواليف (لو .)0 - 5 : 2ىؤالء النساء خمصيف المسيح

مف تجارب صعبة مثؿ المجدلية فقررف فى محبة أف يكرسف أنفسيف وأمواليف لخدمة المسيح .وصار ىذا ىو
قانوف مممكة المسيح الحب المتبادؿ بيف المسيح وخاصتو ،ىو ُيخمِّص ،وخاصتو تخدمو فى حب .ومريـ

المجدلية كانت مف مجدؿ بقرب طبرية ،مدينة غنية إشتيرت بالتجارة والصباغة وتجارة الحماـ الذى يقدـ فى
الييكؿ لمتطيير ،ولغناىا إشتيرت بالفساد .ولذلؾ قاؿ عنيا الربييف أنيا قريبة مف الخراب النيائى .واإلنجيؿ

فس ِّجمَت أسماءىف فى سفر الحياة.
سجؿ أسماء ثبلثة فقط مف النساء المواتى تبعنو أما الباقيات ُ
وفى الطريؽ إلى كفرناحوـ شفى الرب أعمييف ومجنوف أخرس .ومع تزايد أعماؿ المسيح ومعجزاتو خصوصا
إقامة إبف أرممة ناييف ،وصمت ىذه األخبار إلى قادة أورشميـ .وىؤالء القادة أرسموا بعض الفريسييف ليقاوموا عمؿ

الرب يسوع (مر .)88 : 0ومع تزايد أعماؿ المسيح تزايدت حدة كراىية الفريسييف والربييف لو ،وىؤالء لـ يقدروا

أف ينكروىا فنسبوا ىذه المعجزات لبعمزبوؿ رئيس الشياطيف .حقا كاف ىؤالء أبناء ظممة وليسوا أبناء النور ،إذ لـ

تنفتح أعينيـ ليروا النور .وظمت ىذه الكراىية تتزايد حتى وصمت إلى الصميب.
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الفصل الثالث والعشرون
التعميم الجديد باألمثال

باألمثال  -لمناس عند بحر الجميل
والتعميم لمتالميذ فى كفرناحوم
مت + 52 - 9 : 93مر + 34 - 9 : 4لو98 - 4 : 8
ممحوظة  -:زنابؽ الحقؿ التى قاؿ عنيا الرب "وال سميماف فى عز مجده كاف يمبس كواحدة منيا" ،ىى نوع معيف
مف الزنابؽ قالت عنيا المشناة "الزنابؽ المموكية" وليست أى نوع مف الزنابؽ .ومف إسميا المموكية أخذ المسيح

المثؿ مع مبلبس سميماف الممؾ.

األمثال  -:كاف الربييف الييود يستخدموف األمثاؿ بكثرة فى تعاليميـ ولكف ىناؾ فارؽ كبير بيف أمثاؿ المسيح
وأمثاؿ الربييف الييود .فالربييف يستخدموف األمثاؿ لشرح وتوضيح ما يقولوف مف تعاليـ .بينما كانت األمثاؿ عند
الرب يسوع ىى األساس فى تعاليمو .مع الربييف كانت األمثاؿ لتظير التعاليـ الروحية فى صورة ييودية وقومية.
بينما األمثاؿ عند المسيح كانت لنقؿ التعميـ الروحى فى شكؿ مبلئـ ومناسب لوجية نظر السامعيف .ولنفيـ ىذا
نأخذ مثاؿ معروؼ قالو الرب عف "المرأة التى فتشت عمى الدرىـ المفقود ولما وجدتو فرحت" .فكاف الربييف

يقولوف مثبل مشابيا ولكنيـ يقصدوف منو أف عمى اإلنساف أف يبذؿ أقصى جيده ويشقى ليدرس التوراة ،أكثر مف

التعب الذى يجب أف يبذلو لمبحث عف دراىـ مفقودة .فالبحث ودراسة التوراة مكافأتيا فرح أبدى بينما لو وجدت
درىـ مفقود يكوف فرحؾ وقتى .أما مثؿ الرب يسوع فيشير إلىتمامو بالبحث عف أى نفس ضالة ليعيدىا واف
عادت النفس هلل يصير فرح فى السماء .وىذا المثؿ يشرح التناقض بيف فكر الربييف وفكر السيد المسيح فى

إستخداـ األمثاؿ.

"لكم قد اعطي ان تعرفوا اسرار ممكوت اهلل واما لمباقين فبأمثال حتى انيـ مبصريف ال يبصروف وسامعيف ال
يفيموف" (لو .)53 : 2لماذا قاؿ الرب ىذا لمتبلميذ؟ ىؿ يريد المسيح أف البعض يفيـ ويخمص والبعض ال يفيـ
فبل يخمص بؿ ييمؾ؟! قطعا ىذا التصور ال يتفؽ مع قوؿ الكتاب "اهلل يريد أف الجميع يخمصوف" (5تى.)8 : 8
وحتى التبلميذ نجدىـ قد إندىشوا وتساءلوا عف كنو ىذا التعميـ الجديد باألمثاؿ (مت .)53 : 50وكاف رد الرب

أف التعميـ باألمثاؿ راجع ألف ىناؾ نوعيف مف السامعيف .فالموضوع ليس أف األمثاؿ لمناس والتعميـ المباشر
لمتبلميذ ألننا نبلحظ أف الرب قد وجو بعض األمثمة لمتبلميذ بعد أف صرؼ الجموع (مت، 88 ، 01 : 50

 .)11ونفيـ مف كبلـ الرب أنو يوجو تعميمو لمتبلميذ ليشرح ليـ أسرار الممكوت ،وأما لآلخريف فيوجو ليـ حديثو
باألمثاؿ كنوع مف الدينونة ليـ ،ليكمؿ قساوة قموبيـ التى بدأت برفضيـ لو .وىذا كما قاؿ إشعياء النبى "غمظ

قمب ىذا الشعب وثقؿ اذنيو واطمس عينيو لئبل يبصر بعينيو ويسمع باذنيو ويفيـ بقمبو ويرجع فيشفى" (إش: 1
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 .)53إذاً تقسية القمب ال ترجع لمتعميـ بأمثاؿ فالمسيح كاف يعمـ تبلميذه بأمثاؿ ،ولكف المعنى أف إدراؾ معنى

المثؿ أو عدـ إدراكو راجع لمسامع  -ىل ىو يريد أن يفيم أو ىو قد أغمق قمبو مقدما رافضا الفيم  -فيكوف
ما سمعو دينونة لو .تقسية القمب راجعة ليس لمتعميـ بأمثاؿ بؿ لعدـ الحساسية الروحية التى فى القموب التى

وصموا ىـ ليا بخطاياىـ[ .وىذا ما قالو الرب بعد ذلؾ لمييود "مف رذلني ولـ يقبؿ كبلمي فمو مف يدينو .الكبلـ

الذي تكممت بو ىو يدينو في اليوـ االخير" (يو )82 : 58وأيضا ما قالو الرب لمريض بيت حسدا "ىؿ تريد أف

تبرأ"] وبيذا المفيوـ أضاؼ الرب قائبل "مف لو يعطى ويزاد ومف ليس لو فالذى عنده سيؤخذ منو" (مت: 50

 .)58ولفيـ أكثر  -ىؿ كاف مف المتصور أف ىؤالء الفريسيييف الذيف وضعوا فى قموبيـ أف الرب يصنع ما

يصنعو مف المعجزات وىذه التعاليـ التى لـ يسمعوىا مف قبؿ  -أنيا بقوة بعمزبوؿ .ىؿ ىؤالء يستحقوف الفيـ،
ىؤالء قسوا قموبيـ بإرادتيـ فكانت ليـ األمثاؿ دينونة عمييـ .أما مف أراد الفيـ طالبا ممكوت اهلل كالتبلميذ فقد

ذىبوا لممسيح طالبيف الشرح والرب أعطاىـ فيما أكثر ورؤية لمممكوت.

ممحوظة عن مثل القمح والزوان  -:المفيوـ الحديث لمزواف ىو أنو نبات ساـ .وىو يشبو القمح تماما والخبلؼ
بينيما يبدأ عند ظيور سنابؿ القمح .ولكف مثؿ القمح والزواف يمكف فيمو بوضوح أكثر مف فيـ الييود لكممة

الزواف .فيـ يقولوف عف الزواف أنو قمح ولكنو فسد .وليـ قوؿ ربما كاف أسطورة أو مجرد رمز ،أف األرض نفسيا

كانت فى حالة فسؽ قبؿ الطوفاف ،ولذلؾ فحينما ُزِرع القمح أخرجت األرض الفاسدة ىذا القمح الفاسد أى
الزواف .ونجد أف الفرؽ بيف القمح والزواف يبدأ فى الظيور عند اإلثمار[ .لنرى شاوؿ الطرسوسى فى إضطياده
لمكنيسة ،ألـ يكف عبيد رب البيت سيعتبرونو زوانا .واآلف رأينا ثماره] .ونرى أف التبلميذ سألوا بالذات عف مثؿ

الزواف .والعجيب أنو كاف وسطيـ ييوذا وىو زواف.

حبة الخردل  -:ليست أصغر الحبوب فعبل ولكف السيد كاف يستعمؿ ما يجعؿ كبلمو مقبوال عند السامعيف،
وكاف الربييف الييود يستخدموف حبة الخردؿ لئلشارة ألصغر شئ .وصار مثبل مشيو ار لدى الييود .إذاً كاف

الرب يسوع يتكمـ عف ما يريده بطريقة تعبير مبلئمة لفكر مف يسمعو .وكانت حبة الخردؿ حينما تنمو تصير

شجرة كبيرة بحسب ما أوضح القديس لوقا ( .)52 : 50حقا ليست كاألشجار الضخمة ولكنيا بالنسب لمحديقة
تكوف شجرة كبيرة .والطيور تآوت فى أغصانيا = ىذا راجع ألف الطيور مغرمة بحبة الخردؿ .وحبوب الخردؿ

تستخدـ كغذاء لمحماـ فى فمسطيف ،وحبوب الخردؿ محبوبة لدى كثير مف الطيور .وتشبيو الممالؾ الكبيرة التى

تضـ دوال كثيرة تحت حمايتيا ىو تشبيو معروؼ فى العيد القديـ (راجع مثبل دانياؿ ،)8وىنا اإلشارة لممكوت

المسيح .ولكف ىذه المممكة ستبدأ صغيرة وسط العالـ.

أمثمة الكنز والمؤلؤة والشبكة  -:مثؿ الكنز يشرح أف إنسانا وجد بالصدفة كن از فى حقؿ فباع كؿ شئ واشترى

الحقؿ .ومثؿ المؤلؤة يشرح أف إنسانا خبي ار يعرؼ قيمة الآللئ فيفتش بجيد حتى يجد المؤلؤة كثيرة الثمف .وفى

كبل الحالتيف يشرح الرب القيمة العظمى لمكنز والمؤلؤة مما جعؿ اإلنساف يبيع كؿ شئ[ .أتصور أف الكنز يمثؿ
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مممكة المسيح والمؤلؤة ىى شخص المسيح .والمعنى أف مثل الكنز فى الحقل = أف مف يفيـ المسيحية وعمؿ

المسيح ألجمو سيترؾ كؿ الماضى أى ما كاف يؤمف بو سابقا ليتبع المسيح .ولكف يأتى المثؿ التالى عف المؤلؤة

كثيرة الثمن = ليقوؿ أف مف صار مسيحيا عميو أف ال يكؼ عف الجيد ليدخؿ إلى عمؽ محبة المسيح ومعرفة
شخصو .ومف يفعؿ يظؿ يترؾ كؿ ممذاتو ليفرح بشخص المسيح] .ولكف دخوؿ ممكوت المسيح (الكنيسة =

الشبكة) ليس ىو النياية وضماف الخبلص .فالشبكة قد ألقيت فى البحر (العالـ) فجذبت الكثيريف ،ولكف

سيتضح فى النياية أف بعض الموجوديف فى الشبكة لـ يكونوا مستحقيف لدخوؿ ممكوت اهلل .فحتى كوف أحد قد

صار تمميذا فيذا ال يكفى (ييوذا مثاؿ ليذا) .ومف جذبتو الشبكة ثـ ُو ِجد غير مستحقا فمثؿ ىذا يمقى فى أتوف
النار مع الزواف فى النياية.
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الفصل الرابع والعشرون

المسيح ييدئ عاصفة بحر الجميل

مت + 27 - 23 ، 98 : 8مر + 49 - 35 : 4لو25 - 22 : 8
يقوؿ القديس متى أف يسوع حيف رأى جموعا كثيرة حولو أمر بالذىاب إلى العبر .وىذا ال يتفؽ مع طريقة
المسيح أف يترؾ الجموع التى تأتى إليو .ولكف ما يفسر السبب فى ذلؾ اإلنسحاب مع تبلميذه أف المسيح قضى

يوما طويبل يعمـ باألمثاؿ أناسا قد أغمقوا قموبيـ فمـ يسمعوا ولـ يفيموا .وانصرؼ الرب مع تبلميذه فى سفينة إلى

العبر منيكا وبدوف طعاـ فناـ .وحدثت العاصفة فخاؼ التبلميذ وأيقظوه[ .الحظ الكاتب أف متى فى روايتو يذكر
أف يسوع وبخ التبلميذ عمى عدـ إيمانيـ ثـ أمر العاصفة فيدأت ،أما مرقس ولوقا يذكراف أنو ىدأ العاصفة أوال

ثـ وبخ التبلميذ .وأرجع الكاتب ىذا ألف متى كاف ىو شاىد العياف الوحيد بينما أف كبل مرقس ولوقا سمعوا

القصة مف آخريف .وىذا الرأى ال يمكف أف أوافؽ عميو  )5 -:ىذا ضد فكرة أف الكتاب كمو موحى بو مف اهلل،
والروح القدس يحمى الكاتب مف الخطأ )8 .ممحوظة القديس مرقس أف المسيح كاف نائما عمى وسادة ىى

ممحوظة شاىد عياف )0 .عند دراسة الخبلفات بيف النصوص المتشابية عند كؿ إنجيمى عمينا أف نفيـ كيؼ

نستخرج الحكمة مف وراء ىذا الخبلؼ )8 .األكثر منطقية أف متى ألنو يكتب لمييود يوبخ عدـ إيمانيـ ،ومف
يؤمف يحوؿ الرب لو حياتو سبلما .وأما مرقس ولوقا فيـ يكتبوف لؤلمـ ،وىؤالء مدعويف لممكوت اهلل مممكة

السبلـ .وبعد دخوليـ لمممكة السبلـ يوبخوف عمى أفعاليـ ونقص إيمانيـ] .وىذه القصة نرى فييا المسيح اإللو

المتأنس فى سمطانو اإلليى عمى الطبيعة ،وضعفو اإلنسانى ونومو مف شدة التعب .وال نعرؼ ماذا كاف يتوقع

التبلميذ منو أف يفعمو حينما أيقظوه ،فيـ لـ يكونوا حتى ىذه المحظة مدركيف لشخصو اإلليى .وىـ لـ يعرفوا

حقيقة المسيح إال بعد حموؿ الروح القدس عمييـ .لكنيـ أيقظوه عند خوفيـ فيـ كانوا يشعروف معو بالسبلـ فيو

ممؾ السبلـ[ .بعد أف عمـ المسيح عف ممكوت السموات باألمثاؿ نجد فى ىذه القصة مثؿ عممى .فالسفينة تمثؿ
الممكوت ،والمسيح الممؾ قادر أف يحفظ السفينة وسط إضطرابات العالـ .ىذا السبلـ وسط الضيقات ىو لؤلؤة

كثيرة الثمف نبيع كؿ ممذات العاـ ألجميا].
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الفصل الخامس والعشرون

طرد الشياطين من مجنون كورة الجرجسيين

مت + 34 - 28 : 8مر + 22 - 9 : 5لو39 - 26 : 8
بحسب الفكر الييودى تسكف األرواح النجسة فى األماكف الخربة وفى القبور .وليبل تقيـ األرواح النجسة بالقبور.
وبالنسبة لمف يسكنو روح نجس نجد أنو واقع تحت سمطاف الروح النجس .والقديس لوقا يقوؿ "الروح النجس ..

منذ زماف كاف يخطفو" ( )81 : 2وىذا يعنى أنو يقع تماما تحت سيطرة الروح النجس ،فبل يستطيع المجنوف

المسيطر عميو الروح النجس أف يفصؿ بيف فكره وارادتو ىو ،وفكر وارادة الروح النجس .وىذه السيطرة التى

تختفى فييا شخصية المجنوف قد تكوف مؤقتة وقد تكوف دائمة .فيما سبؽ مف أحداث رأينا ممكوت اهلل وىنا نرى

العكس مممكة الشيطاف وأفعالو فيمف تحت سيطرتو ،والرب تجسد ليحررنا منو.

وحينما عبر الرب البحيرة نجد قوة قاىرة قد جذبت ىذا المجنوف المنقاد باألرواح النجسة إلى الرب وسجد لو.

فالروح النجس لو سمطاف عمى البشر لكنو ال حوؿ لو وال قوة أماـ اهلل .لجيئوف = ىو تعبير عف كثرة وقوة

األرواح الساكنة فيو .والحظ توحد شخصية المجنوف مع الروح النجس ،فالمتكمـ ىنا ىو الرجؿ المجنوف منقادا
بالروح النجس وىكذا أيضا فى سجود الرجؿ ،كاف ىذا أيضا خضوع لمروح النجس أماـ الرب.

[يتعجب الكاتب عف كيفية إتصاؿ األرواح النجسة بالخنازير فيى ببل روح ،وأتصور أف األرواح النجسة ليا القوة

عمى ذلؾ .وأف رب المجد أبطؿ كؿ سمطاف ليا عمى مف ىـ لو .ولـ يتبقى لمشيطاف سوى األفكار .ولذلؾ يسميو

األباء قوة فكرية .وتـ شرح ذلؾ فى (حز )88 ، 85 : 03ىنا فرعوف رمز لمشيطاف .وقطع ذراعيو رمز ألنو

صار ببل قوة ولكف رأسو ما زاؿ موجودا ويظير ىذا فى األفكار الدنسة وأفكار الكراىية واإلنتقاـ ...إذاً كاف

لمشياطيف ىذه القوة لدفع الخنازير لتغرؽ].
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الفصل السادس والعشرون

مظير شخص يسوع  -شفاء المرأة  -إقامة إبنة يايرس

مت + 26 - 98 : 9مر + 43 - 29 : 5لو56 - 42 : 8
مظير شخص يسوع  -:مبلبس المعمميف والربييف ليا شكؿ محدد بحسب كتب الربييف كالتممود وغيره .واإلىتماـ
بشكؿ المبلبس لو فصوؿ متعددة فى كتبيـ .فبل يصح أف يظير المعمـ بشكؿ غير الئؽ .وقالوا أف عمى المعمـ
أف يكوف فى عوز ويحرـ نفسو مف الطعاـ لتكوف مبلبسو الئقة ومظيره يدؿ عمى مركزه كمعمـ .وكانت ليـ

بعض المظاىر إلظيار ثرائيـ وكنوع مف التفاخر والفخفخة .وقطعا فيناؾ أشياء إلتزـ بيا الرب يسوع بحسب

التقاليد ،أما المظاىر المبالغ فييا والتى كانوا ييتموف بيا إظيا ار لتقواىـ أو ثرائيـ .فيذه قطعا لـ يبالى بيا الرب

يسوع .بؿ لقد إعترض الرب ووبخ مف يفعؿ ذلؾ "يعرضوف عصائبيـ ويعظموف أىداب ثيابيـ" (مت.)1 : 80

وىذه العصائب واألىداب والجدائؿ منصوص عمييا فى التوراة (عد + 85 - 02 : 51تث )58 : 88ووصؼ

الكاتب مواصفات لممبلبس التى نصت عمييا تعاليـ الربييف[ .وأرى عدـ إىتماـ القارئ بكؿ ىذه التفاصيؿ ولكف

ما ييمنا ما كاف يمبسو الرب يسوع] .داخميا يوجد ما يسمى "الكيتونا" وىو ينزؿ إلى الكعبيف .وىذا ال بد أف يمبسو
كؿ مف لو عمؿ بالمجمع وكؿ مف يق أر فى الترجوـ أو الكتاب المقدس .وىذا الرداء أو القميص بحسب تسمية

القديس يوحنا ،يكوف منسوجا مف أعمى إلى أسفؿ بدوف أى شؽ ولو أكماـ .ويربط وسطو بزنار لتثبيت القميص

عمى الجسـ .وكاف الرداء الخارجى يسمى "الطاليث" ومزود فى أركانو األربعة بالعصائب واألىداب (واألىداب
مصنوعة مف جدائؿ بكؿ ركف .واختمفت مدرسة ىميؿ عف مدرسة شماى فأحدىـ قاؿ يجب أف يكونوا ثبلثة

جدائؿ واآلخر قاؿ أربعة .واختمفوا أيضا فى لونيا فيناؾ مف قاؿ يجب أف تكوف بيضاء وىناؾ مف قاؿ زرقاء).
وكاف يضع عمى رأسو غطاء يسمونو "السودار" وىو عمى شكؿ عمامة .ويضع فى قدميو صندال .ىذه ىى

الثياب التى إقتسميا الجنود عند صمب السيد (يو .)88 ، 80 : 51وكانت أربعة أقساـ وىى غطاء الرأس
والصندؿ والطاليث والزنار .وأما القميص فمـ يقسموه.

* ظيرت قوة الرب يسوع غير المحدودة وسمطانو عمى البحر والرياح واألرواح النجسة .وظيرت شخصيتو

المتواضعة الوديعة وسمع الناس تعاليمو التى بسمطاف .فآمف بو الكثيروف وأحبوه ،ومنيـ يايرس أحد رؤساء

المجمع والمرأة نازفة الدـ ،فأتوا لو بإيماف عندما صادفتيـ التجارب الصعبة .وىناؾ إحتماليف بالنسبة ليايرس *
أوليما أنو لـ يكف موافقا عمى مف إحتج عمى الرب يسوع فى المجمع * ،أما لو كاف مف ضمف مف إحتجوا

واعترضوا عمى كبلـ الرب فيو إذاً قد غيَّر موقفو مف الرب يسوع وآمف بو.
ٍ
مستعص وبحسب الناموس البلوى يجعؿ المرأة غير طاىرة .وكاف يوجد
شفاء نازفة الدم  -:ىذا المرض مرض
بالتممود ليس أقؿ مف  55عبلج ليذا المرض ،بعضيا كأدوية مقوية وبعضيا كسوائؿ قابضة لؤلوعية .ولكف

ىناؾ أيضا عدة عبلجات عبارة عف خرافات (مثاؿ  :يأخذوف رماد بيضة نعامة ويوضع صيفا فى لفافة كتانية
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وفى الشتاء يوضع فى لفافة قطنية  -أو بعض حبات قمح أو ذرة مأخوذة مف خرء أنثى حمار) ومع ىذه

العبلجات الخرافية يقاؿ لممرأة المريضة "قومى" .والنطؽ بالقوؿ قومى يعتبر جزءا ميماً يتصوروف أف بدونو ال

شفاء .والرب يسوع قاؿ إلبنة يايرس قومى ،بينما فى شفاء نازفة الدـ لـ ينطؽ بكممة قومى ولـ يعطى عبلجات،
ومع بنت يايرس لـ يستعمؿ أى عبلجات .ىذه المرأة وجدت نفسيا غير مستحقة أف تممسو ىو شخصيا ،فرأت

أف تممس ىذه األىداب فى ثيابو (الموجودة فى أركاف الطاليث) .فممستيا وايمانيا شفاىا .وسؤاؿ الرب عمف
لمسو كاف إلظيار إيمانيا أماـ الجمع.
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الفصل السابع والعشرون

الزيارة الثانية لمناصرة  -إرسالية اإلثنى عشر

مت + 5 : 55 ، 88 - 1 ، 5 : 53 ، 12 - 18 : 50مر  + 50 - 5 : 1لو6 - 5 : 1
كاف خروج السيد المسيح مف كفرناحوـ خسارة عظيمة ليذه المدينة .فمنذ ىذه المحظة لـ تعد مرك از لنشاط الرب
ولكنو كاف أحيانا يمر بيا .وذلؾ بسبب العداء المتزايد لمفريسييف ضده ،وأيضا بسبب قرب قصر ىيرودس فى
طبرية مف كفرناحوـ .ولـ يعد لمرب مكاف إقامة ثابت ،وراجع قولو "ليس إلبف اإلنساف أيف يسند رأسو" .وقوؿ

القديس مرقس "وخرج مف ىناؾ وجاء إلى وطنو وتبعو تبلميذه" (مر .)5 : 1ويفيـ مف ىذا وصوؿ السيد إلى
وطنو الناصرة بعد أف غادر بيت يايرس .وربما تفاخر أىؿ الناصرة بالمسيح الذى ذاعت شيرتو وأنو مف الناصرة

لكف العجيب أنيـ أصروا عمى عدـ إيمانيـ بو ،والسبب راجع ألف كؿ ما يعرفونو عف يسوع أنو إبف النجار.

ولكنيـ ال يعرفوف قصة تجسده وميبلده العجيب .فقد مرت  03سنة عمى ىذه األحداث ونسى الناس قصة الرعاة
والمجوس وىذه حدثت فى الييودية أما ىـ ففى الجميؿ وصعب نقؿ األخبار فى ذلؾ الزماف .وحكـ ىيرودس

الدموى قاتؿ أطفاؿ بيت لحـ جعؿ الناس ينشغموف عف الروايات التى يسمعونيا .ولـ يكف ىناؾ غير العذراء األـ
التى تعرؼ السر.

لقد غادر يسوع الناصرة أوؿ مرة ليذىب ليعتمد مف يوحنا المعمداف .وحدث ما حدث فى أورشميـ وشفائو لمريض
بيت حسدا وبداية صدامو مع الربييف والرؤساء فى أورشميـ .وعاد إلى الناصرة وصاحبتو شيرتو عف طريؽ

الجميمييف الذيف كانوا فى أورشميـ وأتوا باألخبار .وذىب لممجمع والتؼ حولو الكثيريف ليسمعوه فكمميـ ليس عف

مجد إسرائيؿ المنتظر كما يتكمـ الربييف بؿ عف إحتياج الروح العميؽ لمتعزية .وكاف كبلمو حموا جذب إنتباىيـ،
ولكف كانت مشكمتيـ أنيـ يعرفوف عائمتو المتواضعة .كأف شرط النبوة ىو عراقة عائمة النبى .ولكف اإلعتراض

الكبير كاف بسبب ذكره لموضوع إيميا واليشع وتفضيؿ األمـ عنيـ .فحاولوا قتمو .وغادر المدينة وىا ىو يعود ليا
بعد حوالى  1أو  53شيور وبظروؼ مختمفة فقد إتسعت شيرتو .ومع ذلؾ لـ يقبمو حتى إخوتو وأخواتو ولـ

يعطوه كرامتو كنبى .واستمروا يسمعوه بإعجاب ولكف لـ يؤمنوا بو والسبب أنيـ يعرفوف مينتو البسيطة السابقة
كنجار وبساطة عائمتو .وحتى اليوـ فكؿ مف ال يؤمف بالمسيح لو أسبابو التافية دوف البحث فى أقوالو وسيرتو
وأعمالو .وكاف مجيئو لممرة الثانية إلى وطنو الناصرة كمف يعطى شعبو فرصة ثانية وستكوف ىى األخيرة فيو

سيبدأ فى إرساؿ تبلميذه بعد ذلؾ .والرب واضح مف وصاياه لتبلميذه قبؿ إرساليتيـ أنو يرسميـ إلى عالـ مف
ذئاب ٍ
معاد ليـ .وكانت وصية الرب ليـ أف ال يقتربوا مف حدود لمسامرييف أو لؤلمـ .فيـ كييود ليـ إنحيازىـ
ضد السامرييف واألمـ باإلضافة لعدـ تأىميـ الكافى بعد .بؿ ىـ سيواجيوف مف الييود بحوارات شديدة .وكاف

الييود يعتبروف أف حتى تراب ببلد الوثنييف نجس ،أما بالنسبة لمسامرييف فبيوتيـ وينابيعيـ وطرقيـ وبعض

مأكوالتيـ طاىرة .ولكف السامرييف أنفسيـ فيـ كاألمـ تماما.

127

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثانث

وكانت وصية الرب لتبلميذه بعدـ حمؿ ذىب أو فضة أو مزود لمطريؽ ،وكاف لمربييف تعاليـ مناظرة .ولكف كاف

الربييف يقولوف ىذا عف دخوؿ الييكؿ ،حتى ال يبدو مف يدخؿ الييكؿ وكأنو منشغبل بأمور الدنيا .ونفس المنطؽ

نجده فى تعميـ المسيح لتبلميذه فيـ فى رسالتيـ لمعالـ ال يجب أف ينشغموا بأى شئ ،أو يحمموا ىـ شئ ،فيـ

عامميف عند الرب والرب متكفؿ بيـ .ولكف الرب ىنا يخاطب تبلميذه بحسب مفيوميـ الذى درجوا عميو ،وأف

ذىابيـ فى إرساليتيـ لمك ارزة ىو عمؿ مقدس كدخوليـ الييكؿ .وىذا ما قالو المسيح لوالديو "ينبغى أف أكوف فيما

ألبى" (لو .)81 : 8ومف اليقبميـ يكوف مصيره كسدوـ وعمورة ،وعمييـ أف ينفضوا غبار أرجميـ بعد الخروج مف

المكاف الذى رفضيـ .نجد الرب فى حديثو ىنا مع التبلميذ يستخدـ المغة التى تعودوا أف يسمعوىا مف الربييف

ليكوف كبلمو مألوفا لدييـ فيفيموف كبلمو ،ثـ بعد ذلؾ ينطمؽ بيـ إلى عمؽ الحياة السماوية .وقاؿ أيضا "غنـ

وسط ذئاب وحكماء كالحيات وبسطاء كالحماـ" وىذه تعبيرات مف المدراش الييودى [بسطاء أماـ اهلل وحكماء

أماـ العالـ] .لكف الييود يستعممونيا عمى أف الحمبلف ىـ الييود والذئاب ىـ كؿ األمـ فى العالـ الذيف يعيش

الييود وسطيـ .أما الرب فكاف يقصد أف تبلميذه حيف يبدأوف عمميـ وسط الييود سيكونوف كحمبلف وسط الذئاب

أى الييود ،فيـ سيواجيوف محاكمات السنيدريـ مرات ،وبعد ذلؾ حيف يتوجيوف لمعالـ يكوف العالـ ىـ الذئاب
كما كانت الدولة الرومانية .وىكذا أيضا الك ارزة ببل مقابؿ "مجانا إعطوا" ىو تعميـ مف المدراش .بؿ حتى

موضوع إحتماؿ الصميب كما إحتممو ىو معمميـ كاف تعميـ مف المدراش مألوؼ عندىـ فمـ يندىشوا منو بؿ

فيموا كبلمو بسيولة .فيقوؿ المدراش أف التمميذ الذى أحب معممو عميو أف يحتمؿ فى سبيمو أكثر مما يحتمؿ
ألجؿ والده ،فالوالد أعطاه حياة مؤقتة أما المعمـ فأعطاه حياة أبدية .ثـ يكمؿ الرب كبلمو ويظير ليـ أف وقوؼ

العالـ ضدىـ ىو موقؼ عاـ ضدىـ وضد األجياؿ التالية أى لكؿ الكنيسة .وعمييـ اإلحتماؿ ،فإف كاف ىو
معمميـ قد إحتمؿ فعمييـ أف يحتمموا .واستخدـ الرب يسوع قوؿ شائع عند الربييف "ليس التمميذ أفضؿ مف

معممو" .وقاؿ ليـ "إف كانوا قد لقبوا رب البيت بعمزبول  ."...وىذه الكممات كانت سببا لتعزية المسيحييف بعد
ىذا حينما إضطُيدوا فى كؿ زماف ومكاف ونيبت أمواليـ.

رب البيت = ىذا التعبير الذى إستخدمو الرب ىنا غالبا لو معنى راجع ألنو حيف طير الييكؿ المرة األولى،
سخر منو الفريسييف إذ قاؿ أف البيت ىو بيت أبيو .وقالوا ىو رب البيت بميجة ساخرة .بؿ أكمموا بؿ ىو

بعمزبول وىذه معناىا -:بعل = رب  +زبول = تعنى الييكؿ بالذات .وكاف الييود يعتقدوف أف ىناؾ 7

سماوات ،وفى السماء الرابعة واسميا زبوؿ (تكتب زبيوؿ) يوجد أورشميـ السماوية وبيا الييكؿ ،وأف المبلؾ

ميخائيؿ ىو الذى يخدـ فى ىيكميا .ومف الناحية األخرى فيناؾ كممة أخرى متشابية ولكنيا مختمفة فى اليجاء
ىى (زببوؿ) وىذه تعنى تقديـ الذبائح لؤلوثاف .وبالتالى يصبح المقب الذى أعطوه لممسيح بعمزبوؿ ىو رئيس
ىيكؿ عبادة األوثاف ،وىو أسوأ أنواع الشياطيف وىو الذى يغوى الناس عمى العبادة الوثنية.

ال تكممون مدن إسرائيل حتى يأتى إبن اإلنسان = تعبير إبف اإلنساف مأخوذ مف (دا )88 + 50 : 7وفيو
تصوير إلبف اإلنساف الدياف .فالييود يفيموف التعبير عمى أنو لمدينونة .وىذا ما حدث فعبل سنة 73ـ .عمى يد

تيطس الرومانى .ويعتبر ىذا مجئ غير مرئى إلبف اإلنساف ليديف فيو أورشميـ .لكف مجيئو الثانى العمنى سيكوف
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لمدينونة العامة ولخبلص أبدى لمف ينتظرونو .وبيذا يمكننا فيـ حجـ الغضب عند قيافا عندما سمع قوؿ الرب

يسوع أثناء محاكمتو "من اآلن تبصروف إبف اإلنساف جالسا عف يميف القوة ( "..مت )18 : 81فمف قوؿ الرب

"من اآلن" فيـ قيافا أف المسيح يقصد  -أف دينونة إسرائيؿ تبدأ مف اآلف.

وطمب الرب مف تبلميذه الك ارزة جي ار وفى كؿ مكاف وفى النور وببل خوؼ حتى مف الموت .وعمييـ أف يكرزوا
بكؿ ما يخص ممكوت اهلل وبكؿ ما يعرفوه عف شخصو .وىذا بعكس الربييف الذيف كانوا يقولوف التعاليـ العالية

والعميقة لمخاصة ،وىذه تختمؼ عف التعاليـ العامة .أو كما كاف المعمـ ييمس بما يريده لممترجـ والمترجـ ىو

الذى يكمـ الناس .بؿ أباحوا كؿ شئ فيما عدا القتؿ وزنا المحارـ وعبادة األوثاف لكى ما ينقذ المعمـ حياتو حاؿ
تعرضو لمخطر .بؿ جعموا ىذا واجب ،وحاولوا إثبات ىذا مف الناموس .بؿ أباحوا عبادة األوثاف عمى أف تكوف

س ار فبل يعثروا أحد .أما تعاليـ الرب يسوع ،فالعمف ىو نفسو ما نؤمف بو سرا .وعمى تبلميذه أف ال يخافوا إنسانا
بؿ اهلل فقط .فحماية اهلل تمتد ليس عمييـ فقط بؿ حتى ألصغر المخموقات.
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الفصل الثامن والعشرون
قصة يوحنا المعمدان

 )5يو )8 * 03 - 81 : 0مت + 57 - 58 : 1مر + 88 - 52 : 8لو )0 * 01 - 00 : 1مت8 : 55
 + 58 -لو )8 * 01 - 52 : 7مت + 58 - 5 : 58مر + 81 - 58 : 1لو1 - 7 : 1

أرسؿ الرب تبلميذه إثنيف إثنيف لمك ارزة لفترة بسيطة ،وزودىـ بموىبة الشفاء والسمطاف عمى األرواح النجسة.
ويبدو أف ميمتيـ نجحت (مر .)50 ، 58 : 1بؿ وصمت أخبار المسيح إلى ىيرودس أنتيباس رئيس الربع،

ويبدو أف ما لفت نظر ىيرودس أف نشاط التبلميذ فى خدمتيـ وصؿ ألماكف كثيرة .وربما كاف ىيرودس خبلؿ

العشرة أشير الماضية مقيما فى قصره فى بيرية شرؽ األردف ،وىناؾ أمر بقتؿ يوحنا المعمداف .وما جعؿ

ىيرودس ييتـ بعمؿ التبلميذ وبالمسيح ،حالتو النفسية ورعبو وخياالتو بعد أف قتؿ المعمداف .ووصمت أخبار

مقتؿ المعمداف عف طريؽ تبلميذ يوحنا ،وربما تكوف أخبار مقتؿ المعمداف قد سرعت رجوع التبلميذ إلى المسيح.

وانسحب المسيح مع تبلميذه بعيدا عف ىيرودس ليعطى تبلميذه فترة راحة ومزيدا مف اإلعداد وليبتعدوا عف

التحركات الشعبية بسبب مقتؿ المعمداف وردود فعؿ ىيرودس .وذىب الرب مع تبلميذه أوال إلى األراضى التى
يحكميا رئيس الربع فيمبس شرؽ البحيرة .وبعد ذلؾ ذىبوا إلى صور وصيدا.

مالحظات عن حياة المعمدان المدونة فى األناجيل

 )9الصورة األولى الرائعة التى نراىا ليوحنا المعمداف ىى صورة تواضعو ،وفرحو بأف تبلميذه تحولوا وذىبوا
لممسيح فيذا إعبلف لنجاح ميمتو (يو.)0

 )2الصورة الثانية نجد فييا المعمداف فى السجف وقد إعتقمو ىيرودس لعدة أسباب أوليا إلتفاؼ الجماىير حولو
وخوفو مف ثورة شعبية ضده ،ولكنو أبطأ فى إعتقالو لخوفو مف الناس .بؿ كاف يستدعيو مف سجنو الذى كاف
أسفؿ قصره فى قمعة ماكاروس التى إستشيد فييا ليسمعو وكاف معجبا بو .ثانيا كاف ىذا بفعؿ مؤامرات

الفريسييف ضد المعمداف الذيف إستمالوا ىيرودس ليـ .ولكف الذى عجؿ بإلقاء القبض عميو ،كاف رفض المعمداف

لزواجو مف ىيروديا .وكاف المعمداف يعمد فى عيف نوف القريبة مف ساليـ وىى تتبع ىيرودس وقت أف قبض
عميو ىيرودس .وفى ىذا الوقت كاف المسيح بجانبو فى الييودية .ولذلؾ إنسحب المسيح إلى الجميؿ خبلؿ

السامرة.

 )3نرى حيرة تبلميذ المعمداف حيف أروا معمميـ فى السجف ،بينما كاف المسيح وتبلميذه يأكموف ويشربوف مع

الخطاة .فتحيروا وسألوا لماذا ال يصوـ تبلميذؾ كما نصوـ نحف والفريسييف ،فيكذا عممنا معممنا يوحنا المعمداف.
وكاف مف الصعب شرح مفيوـ التجديد الشامؿ والخميقة الجديدة ليـ .ولكف إذا تذكروا كبلـ معمميـ أنو فرح إذ

ذىبت العريس لعريسيا ،وقارنوا ىذا مع رد المسيح أنو طالما العريس موجود ال يصوموف (مت.)51 ، 58 : 1

لفيموا الرد عمى تساؤالتيـ.

130

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

إدرشيم – انكتاب انثانث

كاف الييود يعفوف العريس والعروس وأصدقائيـ (وىؤالء األصدقاء يسمونيـ بنو العرس كما قاؿ عنيـ الرب فى

اآليات السابقة) مف الصوـ ومف أى تذلؿ ومف واجبات الصبلة اليومية والزىد فى أسبوع فرحيـ حتى لو جاء يوـ
الكفارة وسط أياـ فرحيـ .ويعتبروف أف إسعاد العريس والعروس أسبوع فرحيـ ىو واجب دينى .وبالتالى سيفيموف

أنو بعد مغادرة المسيح بالجسد لؤلرض سيبدأ تبلميذه فى الصوـ والتذلؿ ولكف بالمفاىيـ المسيحية الجديدة .بؿ أف

مغادرة المسيح لف تكوف بيذه السيولة ،بؿ ىو سيصمب ومف بعدىا يبدأ إضطياد مروع ضدىـ[ .ولكنيـ فى

حبيـ لممسيح الذى أحبيـ سيقبموف ليس فقط الصوـ بؿ الموت .ىذا ىو الخمر الجديد .الحب الجديد الذى

يجعميـ يصوموف فى فرح ويتألموف مف أجؿ المسيح فى فرح ويحسبوف ىذا األلـ ىبة مف المسيح أف يشتركوا

معو فى أالمو (فى.])81 : 5

 )4ىيرودس كاف ُيحضر المعمداف مف سجنو أسفؿ القصر كثي ار ليسمعو .وكاف معجبا بو وبكبلمو ويعمـ أنو
قديس (مر .)83 : 1ولكنو كاف فى صراع داخمى بيف رغبتو وغواية ىيروديا لو ،وبيف نداء ضميره المعجب
بكبلـ يوحنا = وىذا ما أطمؽ عميو بولس الرسوؿ صراع الجسد مع الروح (غؿ .)57 : 1وكاف ىذا ىو نفس

موقؼ فيمكس مع بولس الرسوؿ (أع.)81 : 88

[ )5يسمح اهلل لصوت الضمير أف ينبو ويحذر اإلنساف ومف يستجيب ينجو .ولكف ييرب الخاطئ ويحاوؿ أف

يسكت الصوت الذى كاف يمكف أف يكوف سببا لخبلص نفسو .وىذا ما فعمو فيمكس إذ أنو حينما إضطرب مف

كممات بولس صرفو .ومع ىيروديا حدث نفس الشئ إذ أرادت أف تسكت صوت المعمداف الذى يبكتيا عمى ترؾ
زوجيا فيمبس لتتزوج مف ىيرودس أنتيباس أخيو .ولذلؾ طمبت خنؽ ىذا الصوت بقتؿ المعمداف].

ولكف كاف ىذا لعنة ودمار لمعائمة .فبداية كاف خبر قتؿ المعمداف فى قصر ىيرودس سبب ىيجاف فى الشعب.

كانت ىذه المرأة لعنة لزوجيا ولمعائمة[ .وكؿ مف يسكت صوت الضمير أو صوت الروح القدس (لدينا نحف

المسيحييف) يحدث لو نفس الشئ] .إذ كاف ىيرودس متزوجا مف بنت أريتاس ممؾ العربية .وحيف عممت بنية
زواج ىيرودس مف ىيروديا ىربت ألبييا فحارب ىيرودس وىزمو .وقاده طموح زوجتو ىيروديا وطمباتيا إلى

مشاكؿ تـ إستدعائو بسببيا إلى روما حيث صدر ضده حكـ بالنفى إلى ليوف فى ببلد الغاؿ وحرمانو مف كؿ

أمبلكو .وممؾ ىيرودس أغريباس أخو ىيروديا مكانو بؿ وحصؿ عمى لقب ممؾ ،أما أنتيباس فكاف رئيس ربع
فقط .أما سالومى بنت ىيروديا التى رقصت فى الحفؿ ،فقد تزوجت مف عميا فيمبس رئيس الربع (الكاتب لو رأى

أف ىيروديا كانت زوجة لفيمبس إبف خاؿ أو إبف عـ أنتيباس وليس شقيقو فيمبس رئيس الربع ،واطبلؽ لقب أخ
عمى أوالد العـ والخاؿ شئ شائع عند الييود) .وكاف موت سالومى ىذا عقابى إذ كاف بوقوعيا عمى الثمج.
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الفصل التاسع والعشرون
معجزة إشباع الخمسة أالف

مت + 29 - 93 : 94مر + 44 - 32 : 6لو + 97 - 92 : 9يو94 - 9 : 6
بعد ما حدث مف إستشياد يوحنا المعمداف قرر المسيح مغادرة كفرناحوـ ليعطى تبلميذه فرصة لمراحة إذ كاف
معظميـ مف تبلميذ يوحنا ،وليبعدىـ عف أى محاوالت لمييجاف الشعبى ضد قاتؿ المعمداف ،وليبعد عف المكاف

الذى يسيطر عميو ىيرودس .فخرج خارج حدود سمطة ىيرودس وذىب إلى بيت صيدا عمى الضفة الشرقية لنير
األردف وبيت صيدا تعنى بيت الصيد وىى شرؽ الجميؿ التى كانت تحت سيطرة فيمبس رئيس الربع .وىى عمى

النير ،قبؿ أف يدخؿ النير إلى بحيرة طبرية مباشرة .وىذه كانت قرية صغيرة وجعؿ منيا فيمبس مدينة وأطمؽ
عمييا إسـ جولياس عمى إسـ إبنة اإلمبراطور .والحظ أف ىناؾ بيت صيدا أخرى عمى الشاطئ الغربى لنير

األردف .وىذه القصة إلشباع الجموع كانت آخر أحداث الرب قبؿ زيارتو األخيرة ألورشميـ .وكما يقوؿ القديس

يوحنا أف الرب حيف صنع ىذه المعجزة وأشبع األالؼ "كاف الفصح عيد الييود قريبا" ،ىذا الفصح الذى كاف ىو

األخير لمرب عمى األرض .والحظ الفرؽ بيف إحتفاالت العالـ وموائده ،وموائد الرب .فقد إنتيت مأدبة ىيرودس

بإستشياد المعمداف ولعنة ىذه العائمة .أما مأدبة المسيح فأشبعت األلوؼ ثـ أنقذ حياة تبلميذه مف الغرؽ .وكانت

آخر مأدبة صنعيا المسيح ىى مائدة الحياة اإلفخارستية.

تبع كثيريف الرب يسوع إلى بيت صيدا بؿ وكاف ىناؾ أالؼ مف المتجييف إلى أورشميـ بسبب الفصح ،وكاف ذلؾ

سببا فى وجود أالؼ أماـ الرب يسوع فى ىذا اليوـ .وكاف المسيح وسطيـ يعمميـ ويشفى مرضاىـ ،ولـ يقبؿ أف
يصرفيـ جائعيف .ونبلحظ مف نوع الخبز الذى وجدوه مع الصبى إذ كاف مف الشعير ،أف الذيف تبعوا يسوع كانوا

مف الفقراء فخبز الشعير ىو طعاـ الفقراء والحيوانات .أما السمؾ فكاف لوفرة الصيد يأكموف ما يأكموف ويبيعوف ما
يبيعوف ويممحوف ويخمموف الباقى .وكانت صناعة تمميح وتخميؿ السمؾ منتشرة بيف الصياديف .فما كاف مع

الصبى كاف مف نوع السرديف الصغير المممح (كالفسيخ والمموحة).
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الفصل الثالثون

ليمة المعجزات عمى بحيرة جنيسارات

مت + 36 - 22 : 94مر + 56 - 45 : 6يو29 - 95 : 6
أحبلـ الييود بمخمص يحررىـ ويعيد ليـ أمجاد مممكة داود لـ تنطفئ عبر السنيف .وبعد ىذه المعجزة رأت
الجموع أف ىذا المخمص الذى سيعيد ليـ مجد إسرائيؿ ىو الرب يسوع .فقرروا أف يرغموه عمى ذلؾ .فقرر الرب

يسوع اإلنسحاب وصعد إلى الجبؿ.

ونرى ىنا -:

 )5الرب يسوع المشبع (إشباع الجموع).

 )8الرب يسوع ضابط الكؿ (الريح والبحر بؿ والسفينة ترسو فو ار عمى الشاطئ).

 )0الرب يسوع يدركنا فى ضيقاتنا ويخمصنا ولكف فى الوقت المناسب الذى يراه ىو.
 )8ىو يأتى ليخمص ولكف عمينا أف ال نكؼ عف الطمب والصراخ إليو.

 )1الرب المعمـ ،الذى ألزـ تبلميذه بالنزوؿ وىو يعمـ ما سيحدث ليعطييـ درسا أنو سيصعد إلى السماء

(وصعوده لمجبؿ كاف رمزا) وىـ سيكرزوف وسط عالـ ىائج يييجو الشيطاف ضدىـ .ولكف المسيح لو السمطاف

عمى كؿ األحداث (سير الرب عمى البحر اليائج) بؿ اهلل يجعميـ ىـ أيضا ال ييتموف بيياج العالـ ضدىـ (سير

بطرس عمى المياه لكف شرط ىذا أف ال ينظروا لمعالـ اليائج ضدىـ بؿ ينظروا لممسيح بثقة وايماف).

133

إدرشيم – انكتاب انثانث

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل الحادى والثالثون

إعتراضات الفريسيين التافية حول التطييرات .وتعميم الرب الصحيح عنيا
التقاليد الخاصة بغسل األيادى

مت + 22 - 9 : 95مر23 - 9 : 7
بعد معجزة إشباع الجموع إلتؼ جمع كبير حوؿ الرب يسوع فى حب يريدوف أف يجعموه ممكا .وقرر الرب العودة
لمشاطئ الغربى مف البحيرة لمبحث عف فترة راحة .ووجو الرب تبلميذه لمذىاب إلى بيت صيدا الغربية .وبحسب
شيادة كؿ مف يوسيفوس والربييف كانت موانئ الصيد محاطة بقرى أو بمدف كبيرة .وكانت بيت صيدا الغربية

محاطة بمدينة كفرناحوـ لذلؾ نرى أف أحد اإلنجيمييف يقوؿ أف القارب إتجو إلى بيت صيدا (مر )81 : 1واآلخر
يقوؿ أف القارب إتجو إلى كفرناحوـ (يو .)88 ، 51 : 1وقارف أيضا (يو + 88 : 5يو 85 : 58مع مر: 5

 )81لنجد أف بيت صيدا ىى مكاف لمصيد فى كفرناحوـ ،وىنا نجد يوحنا يقوؿ أف بطرس وأندراوس مف بيت
صيدا .ومرقس يقوؿ أف منزليـ فى كفرناحوـ.

ويمكف لنا أف نتصور أف الحديث الذى دار بيف المسيح والييود بعد معجزة الخمس خبزات كاف فى مجمع

كفرناحوـ فى السبت (يو .)1ولنضع تصور زمنى لؤلحداث  ...فالرب إتجو مع تبلميذه إلى بيت صيدا الغرب
(جولياس) يوـ الخميس وتمت معجزة الخمس خبزات مساء الخميس .وسير المسيح عمى الماء ،وشجاعة بطرس

ثـ غرؽ بطرس لضعؼ إيمانو ،ثـ إسكات العاصفة كاف الخميس ليبل (ليمة الجمعة) .وتبعت الجموع المسيح
صباح الجمعة إلى الشاطئ الغربى لمبحث عنو .وتـ الحديث بيف الرب وبيف الييود يوـ السبت فى مجمع

كفرناحوـ .وكاف ذلؾ قبؿ التوجو إلى شاطئ صور وصيدا .وقارف ىذه التواريخ مع العشاء السرى الذى كاف

أيضا ليمة الخميس .وأيضا كانت شجاعة بطرس وادعائو الثبات مع المسيح ثـ إنكاره ليمة الجمعة أيضا .وأيضا
كما سار المسيح عمى البحر اليائج واسكاتو لمعاصفة وانقاذه لتبلميذه مف الموت ووصوؿ القارب إلى الشاطئ
بسبلـ كاف ليمة الجمعة ،وىكذا كاف إنتصار المسيح عمى الموت يوـ الجمعة ،فبموتو ىزـ الموت ،وبو كاف

خبلص كؿ مف يتبع المسيح ويؤمف بو ووصولو إلى بر األماف السمائى .وطبعا سرعاف ما إنتشر خبر وصوؿ

التبلميذ المعجزى وسير المسيح عمى البحر اليائج ،فإلتؼ الناس والييود حوؿ المسيح ،يشفى أمراض الناس
ولكنو يواجو بإعتراضات الييود مف الكتبة والفريسييف التافية.

وكانت إعتراضات الفريسييف والكتبة حوؿ غسؿ األيدى (مت ،)83 - 5 : 51وأيضا حوار الييود مع المسيح

حوؿ خبز الحياة (يو )1الذى إنسحب بعده الكثيريف مف تبعيتيـ لممسيح .وغالبا فإف الحوار مع المسيح حوؿ
خبز الحياة (يو )1جاء بعده اإلعتراضات أف التبلميذ أكموا يوـ عمؿ المسيح معجزة الخمس خبزات بدوف أف

يغسموا أيادييـ ،ولـ يمنعيـ المسيح مف ذلؾ .واعتبروا أف عدـ إعتراض المسيح عمى ذلؾ يجعمو مذنبا .والعجيب
أف عدـ غسؿ األيادى كاف ىو اإلنطباع الوحيد لمفريسييف عمى معجزة إشباع الجموع .وىداىـ تفكيرىـ المريض
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أف المسيح يعمؿ ىذه المعجزات بقوة بعمزبوؿ .وبالتالى قالوا أف المسيح ليس مف اهلل وأنو يضمؿ الناس .وىا ىو

يرتكب خطايا بكسر التقاليد واألكؿ بأيادى غير مغسولة ،إذاً ىو خاطئ .أما التيمة الكبيرة التى يوجيونيا إليو
أنو يساوى نفسو باهلل وىذا تجديؼ .وبالتالى فيو ليس المسيا ويستحؽ أف يقبض عميو ويحاكـ أماـ السنيدريـ.

واعتبروه مثؿ كثيريف إدعوا أنيـ المسيح وضمموا الكثيريف مف الشعب وكانوا سببا فى ىياج الروماف وانتقاميـ مف

الييود بمذابح كثيرة .وقالوا أف المسيح سيكوف سببا فى ضياع ما تبقى مف حرية واستقبلؿ أمتيـ .وكانوا بحسب
تقاليد الربييف يعتبروف أف األكؿ بأيدى غير مغسولة ،أف األيدى تكوف غير مقدسة ،وأف ىذا كسر كبير لتقاليد

األباء وتدنيس لمجسد (مر .)0 : 7وأف ىذا يقود لدمار الشخص أو عمى األقؿ يقوده لمفقر .وقد دفنوا أحد

الربييف الذى كاف ييمؿ ىذا التقميد محروما .ولكف غسؿ األيادى لـ ينص عميو ناموس موسى ،لكنيـ إعتبروا أف

غسؿ األيادى قبؿ األكؿ أف ىذا عبلمة أف الشخص ييودى.

والتطييرات ليا  52قانوف ،وتختمؼ مدرسة ىميؿ عف مدرسة شماى فى التفاصيؿ .ولكف كبلىما يطبؽ
التطييرات بشدة .ولكف ما ىى المصادر التى إعتمدوا عمييا فى موضوع التطييرات طالما لـ ينص عمييا ناموس

موسى؟ كانت البداية أنو ال يجب أف يأكؿ مف المقدسات إال كؿ مف ىو طاىر .ثـ جاءت سمسمة طويمة مف

الحوارات بيف الربييف وخبلصتيا أف التبلمس مع التوراة بؿ وكؿ الكتاب المقدس ينجس ،ويمزـ التطيير بالماء

بعد لمسو .ثـ نجدىـ قد وضعوا أماميـ نص وصية سفر البلوييف "كؿ مف مسو ذو السيؿ ولـ يغسؿ يديو بماء،

يغسؿ ثيابو ويستحـ بماء ويكوف نجسا إلى المساء" (ال .)55 : 51ورأى البعض أف وصية "قدسوا أنفسكـ" أف

تطبيقيا يكوف باإلغتساؿ قبؿ األكؿ .وفى وصية "لتكف مقدسا" أنو عمى الشخص أف يغتسؿ بعد األكؿ .و أروا أف

قوؿ اهلل "ألننى أنا الرب إليكـ"  -أف تفسير ىذه أف مف يمتزـ بتطيير يديو وغسميا فإف اهلل يبارؾ لو الطعاـ.

ونفيـ بيذا أف غسؿ األيادى ليس فقط قبؿ األكؿ بؿ وبعد األكؿ .وكاف الماء الذى يتـ اإلغتساؿ بو يعتبر نجسا
ال يستعمؿ مرة أخرى .لذلؾ كانوا يحتفظوف بأوانى حجرية ضخمة لتخزيف المياه (معجزة قانا الجميؿ) .وىناؾ

مقياس لموعاء الزجاجى الذى ُيسحب بو الماء مف الوعاء الحجرى ليتـ صبو عمى يدى مف يغتسؿ (ال يجب أف
يقؿ حجمو عف حجـ مرة ونصؼ حجـ قشرة البيضة) .ويصب الماء عمى كبل اليديف مع حكيما معا وعمى أف

يكونا مرفوعيف ألعمى حتى ال يرجع الماء الذى تنجس إلى األصابع التى يأكموف بيا مرة أخرى .والماء يجب أف

يصؿ إلى المعصميف .ويعتبروف أف الجسد كمو يكوف دنسا لو كانت األيدى غير طاىرة .ويكوف صب الماء

عمى دفعتيف .والييود المحدثيف قالوا أف الماء يجب أف يصب عمى ثبلث دفعات وأف ىذا يصاحبو بركات .ومف

ضمف القوانيف الثمانية عشر نجد قوانيف لفصؿ الييود عف األمـ .فأى إتصاؿ مع أممى ينجس حتى لو تبلمس
الييودى مع مبلبس األممى ،وعند عودة الييودى مف السوؽ فى ىذه الحالة عميو أف يستحـ تماما ،وتكسر

األوعية الفخارية التى تبلمست مع أممى ،أما األوعية الخشبية أو الزجاجية فتغسؿ بالغمر فى الماء ،واآلنية

النحاسية تطير بماء مغمى ثـ بالنار أو عمى األقؿ بجمى اإلناء .عموما ىناؾ تفاصيؿ مطولة لقوانيف ىذه

التطييرات ذكرنا البعض منيا فقط .وطالما وضع األباء الربييف تقميد فيو يعتبر قانوف مقدس وممزـ.
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وحينما سأؿ الفريسييف الرب  -لماذا ال يغسؿ تبلميذه أيدييـ؟ لـ يبرر الرب عمؿ التبلميذ ولـ يبالى بالرد عمى

السؤاؿ بؿ ىاجـ تقاليد أبائيـ [ -يتخذ البعض من ىجوم الرب عمى تقميد األباء أن الرب يياجم أى تقميد.

ولكن ىذا غير حقيقى ولنرى أمثمة عمى التقميد الذى كان الرب يياجمو .].أوال ألف الييود إعتبروا أف تقاليد
األباء أىـ عندىـ مف الكتاب المقدس كبلـ اهلل .ثانيا لنرى مدى الجنوف الذى وصؿ إليو ىؤالء الربيف فى

كبريائيـ واعجابيـ بأنفسيـ وبأرائيـ ولنأخذ بعض أمثمة عمى ذلؾ  -قالوا أف اهلل ينشغؿ بدراسة التوراة نيا ار

وبدراسة المشناة ليبل  -وقالوا أف ىناؾ سنيدريـ سماوى يرأسو اهلل بنفسو ويجمس فيو الربييف بحسب درجاتيـ

وذلؾ لمناقشة الياالخاة (قوانيف التقاليد لمربييف) وتتخذ الق اررات بحسب ما جاء فى كتاب الياالخاة  -وجاء فى

تقاليدىـ ما يجب أف يقاؿ عنو أنو كبلـ دنس ،إذ قالوا أف اهلل يميو مع لوياثاف آخر ثبلث ساعات كؿ يوـ -

وقالوا أنو بعد دمار أورشميـ إمتنع اهلل عف الضحؾ بؿ وكاف يبكى فى مكاف سرى خاص بو .وكؿ دمعتيف مف

دموع اهلل حينما تسقط فى البحر تسبب الزالزؿ ،وكاف فى غضبو عندما ُد ِّمر الييكؿ يزمجر كاألسد ثبلث
محارس مف األربعة محارس كؿ ليمة .واستندوا فى ىذا عمى (إر + 57 : 50إر - )03 : 81وقالوا أف اهلل

يصمى مف أجؿ إسرائيؿ ورجعوا فى ىذا إلى (إش - )7 : 11وقالوا أف اهلل نفسو يمبس الطاليث وأف ىذا الطاليث

لو أىداب (إش .)2 : 18وىكذا إستخرجوا مف نصوص كثيرة أراء عجيبة بؿ تعتبر تجديؼ ،فقد رجعوا إلى

(ال )51 : 51وقالوا أف الرب تطير بواسطة ىروف إذ نزؿ الرب إلى مصر فتنجس مف مصر ،وأف اهلل قد غمر
نفسو فى حماـ مف النار بعد أف دفف موسى .وقالوا أف تعاليـ التوراة ال تحتاج إلثبات أما الياالخاة فتحتاج

التشديد عمييا إذ أنيا ال تخالؼ الناموس [وذلؾ بحسب تفسيرىـ ىـ لمناموس].

ىذه التقاليد ىى التى ىاجميا الرب يسوع وأوضح أنيا تخالف الناموس.

وال عالقة لتقاليد كنيستنا األرثوذكسية بيذا فتقاليد كنيستنا متفقة مع الكتاب المقدس

وىذا أوضحو الرب فى موضوع تعميـ الربييف بخصوص مخالفة وصية "أكرـ أباـ وأمؾ" التى ىى الوصية
الخامسة مف الوصايا العشر وىى تعتبر قدس أقداس التوراة ،وكسر إحدى الوصايا العشر ىو شئ خطير .ومع

ىذا قالوا ال تعطى أباؾ وأمؾ شيئا بؿ ضعو فى الييكؿ كقرباف (مر .)50 - 53 : 7وذكرت المشناة "أف عمى
األب أف يسكت إذا نذر اإلبف ما لو لمييكؿ" .وما قالو القديس مرقس "قرباف أى ىدية ىو الذى تنتفع بو منى"

ىذا النص باليونانية كما ذكره القديس مرقس ىو بعينو ما جاء بالعبرية تماما فى المشناة والتممود .ووضع الربييف

 55فصبل فى المشناة بخصوص النذور والقرابيف .وقد وضعوا قوانيف لمحمؼ أى أف تقسـ عمى فعؿ شئ ،وىناؾ

قوانيف أخرى أف تنذر شئ .وكؿ لو قوانيف لكيفية نطؽ ىذا وكيفية نطؽ ذاؾ[ .أورد الكتاب بعضيا والباقى طبعا
لـ يرد بالكتاب ورأيت عدـ أىمية الدخوؿ فييا] .وكاف الكثير مف النذور والقرابيف يذىب لمكينة.
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الفصل الثانى والثالثون

األزمة الكبرى التى حدثت بين المسيح وبين الييود عند قولو "أنا ىو خبز الحياة"
يو79 - 22 : 6

عمؿ الرب معجزة إشباع الجموع عمى الشاطئ الشرقى لبحيرة طبرية ،وبعدىا ألزـ تبلميذه بركوب السفينة ليتجيوا
لمشاطئ الغربى وصعد ىو إلى الجبؿ .وفى الميؿ ىاجت الرياح المعاكسة لسفينة التبلميذ وجاءىـ المسيح سائ ار

عمى األمواج .وسكنت الريح وصارت السفينة عمى الشاطئ الغربى .وفى صباح الجمعة لـ يجد الموجودوف عمى

الشاطئ الشرقى يسوع أو تبلميذه ،ولكنيـ كانوا قد أروا التبلميذ يركبوف السفينة ويسوع لـ يركب معيـ .والريح

التى عاكست سفينة التبلميذ ساعدت بعض السفف المتجية مف غرب البحيرة إلى شرقيا ،وربما كانت ىذه الرياح
سببا فى جنوح بعض السفف عمى الشاطئ الشرقى .وربما تصور مف عمى الشاطئ الشرقى لمبحيرة أف المسيح

إتجو لمشاطئ الغربى سي ار عمى األقداـ وىو طريؽ طويؿ وخطر .ولما وجدوا السفف اآلتية مف الغرب أخذوىا

وذىبوا يبحثوف عنو فى الغرب .ولما وجدوه إندىشوا وغالبا ىـ عرفوا ما حدث مف التبلميذ .ودار حديث طويؿ

بينيـ وبيف المعمـ ،وغالبا كاف جزء مف الحوار عند وصوليـ لمشاطئ الغربى وجزء كبير آخر فى مجمع
كفرناحوـ (يو.)11 : 1

ألنكم أكمتم من الخبز فشبعتم = أراد الجماىير أف يجعموا المسيح ممكا بالقوة .لكنيـ لـ يكونوا يطمبوف مممكة
اهلل ،مممكة البر والفرح والسبلـ .بؿ كانوا يطمبوف مممكة بحسب تصوراتيـ الجسدانية .ىى مممكة مآدب إليية
وانتصار عمى األمـ .وقالوا عف ىذه المممكة أف األشجار تثمر يوميا أو ربما كؿ أسبوع ،والقمح يكوف كالنخيؿ
ويتـ تذريتو بدوف تعب .وىناؾ بركات مثيمة ليا خاصة بالخمر .وكميا أفكار جسدانية عف ىذه المممكة .وكاف

معنى كبلـ المسيح ليـ ال أف يبحثوا عف مسيا ييودى يحقؽ ليـ أحبلميـ بؿ عف إبف اإلنساف الذى أتى ليعطييـ

حياة أبدية .إبف اإلنساف الذى ختمو اهلل اآلب .وىذه العبارة تعنى عند الييود الحق فكممة ختـ تكتب بالعبرية (إيو
ميو تو) وىذه الحروؼ ىى الحرؼ األوؿ واألوسط واألخير مف األبجدية العبرية ،ويعتبرونيا الكممة التى تشير

لمحؽ .وكاف الرب يعنى أنو ىو الحؽ فى مقابؿ خياالتيـ عف مممكة جسدانية أرضية .وقد عثروا عمى بقايا

مجمع كفرناحوـ الذى كاف المسيح يعمـ فيو ،ووجدوا عمى العتبة العميا رسـ محفور لطاس المف وكرمة بيا عناقيد

عنب.

وكاف الييود يتصوروف أف المف ىو طعاـ المبلئكة يتـ تقطيره فى نور الصباح مع الندى .ويناسب كؿ األعمار

ولو مذاؽ مقبوؿ عند كؿ واحد .ولكنو لؤلمـ يكوف م ار جدا فى حنكيـ .وقالوا أف ما عممو موسى ال بد أف يعممو

المسيا ،موسى الثانى .وىـ قالوا أف اهلل أعطاىـ المف بسبب فضائؿ موسى ،وأف المف توقؼ بموت موسى .ولما

سألوا المسيح ماذا تعمؿ لنثؽ فيؾ كما عمؿ موسى كاف رد المسيح عمييـ ليس موسى الذى أعطاكـ المف بؿ اهلل
الذى أعطاكـ المف .واآلف أبى يعطيكـ خبز الحياة الذى مف يأكمو ال يموت ،بينما أف مف أكؿ المف ماتوا .اهلل
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أعطاىـ المف فى المرة األولى عمى يد موسى ألنيـ قبموا الناموس كممة اهلل ،وىذه المرة الثانية عمييـ أف يقبموا

المسيح كممة اهلل ،الخبز الحى النازؿ مف السماء فتكوف ليـ حياة أبدية .ولـ يكف ىذا الكبلـ صعبا عمى مسامعيـ
فيو أقاـ أموات وىـ مقتنعيف أنو المسيا و أروا أعمالو ومف (مزمور  )57 : 78يعرفوف أف المسيا يدوـ لؤلبد ،وأنو

فى نياية الزماف سيقوـ األموات.
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الفصل الثالث والثالثون
المسيح والمرأة الكنعانية

مت + 28 - 29 : 95مر32 - 24 : 7
بعد أف صارت الجماىير تمتؼ حوؿ المسيح وال تترؾ لو فرصة لئلختبلء بتبلميذه ،كاف عميو أف يبتعد معيـ.
وكاف ىذا أيضا بعد حواره مع الييود حوؿ التطييرات وحواره عف خبز الحياة ،فكاف يريد فرصة لمحوار مع

تبلميذه فى ىدوء .ونراه ىنا قد ذىب إلى نواحى صور وصيدا أى بجانب الحدود الفاصمة بيف الجميؿ وبيف
صور وصيدا ،ولكنو ما زاؿ داخؿ حدود الجميؿ .وكانت مقاطعة أو ما يسمى ربع صور وصيدا تمتد مف البحر

المتوسط حتى نير األردف وتقع شماؿ الجميؿ .ودخؿ بيت ،ومف المؤكد أنو كاف بيت رجؿ ييودى فى الجميؿ.
وسمعت ىذه المرأة بأف المسيح قريب منيا فذىبت تطمب شفاء إبنتيا وتزاحمت ودخمت وراءه لمبيت .ويقوؿ

القديس متى أف المرأة كنعانية ،ويقوؿ القديس مرقس أنيا مف فينيقية سورية .ومف كبل التعبيريف نفيـ أنيا وثنية.

فقوؿ القديس مرقس أنيا فينيقية سورية ،كاف ذلؾ ليميز بينيا وبيف مف ىـ مف فينيقية لبناف .فكاف مف فينيقية
لبناف مف ىـ مف الييود.

وجاءت المرأة تصرخ فى تواضع شديد ساجدة لممسيح وتقوؿ "يا إبن داود" ،وىذا تعبير ييودى واضح عف المسيا
المنتظر .وكاف ىذا غريبا أف يصدر مف وثنية مف سورية التى لـ يحكميا داود وعائمتو أبدا .والسؤاؿ ىنا  -ىؿ

كانت تمؾ المرأة الوثنية تدرؾ معنى إبن داود الذى أتى ليؤسس ممكوت اهلل عمى األرض ،لشعب يقتنيو يحيا فى
طيارة ويممؾ اهلل عمى قمبو طائعا وصاياه؟ .وىؿ تدرؾ ىذه المرأة الفارؽ الشاسع بيف الوثنية بقذارتيا التى تحيا

فييا ،وبيف إسرائيؿ كما كاف يجب أف تكوف مممكة طاىرة بحسب قمب اهلل .فإذا لـ تكف تدرؾ كؿ ىذا فيى

ستكوف كالييود الذيف أرادوا أف يجعموه ممكا زمنيا بحسب تصوراتيـ .وتكوف كؿ ما تريده مسيحا صانع عجائب

ومعجزات شفاء فقط .وكما رفض المسيح أف يعطى عبلمات وآيات لمييود الذيف يريدونو مسيحا صانع عجائب

يفرحوف بعجائبو وىـ باقوف عمى ما ىـ فيو مف نجاسة ،رفض عمؿ معجزة شفاء ليذه الكنعانية بصفتو صانع
عجائب ،وأصر الرب أف يشفييا مف نجاستيا أوال فتؤمف بو كمسيح يممؾ عمى قموب طاىرة نقية .تؤمف بو

كمسيح أتى يؤسس ممكوت اهلل عمى األرض[ .المسيح ىنا مع الكنعانية يعمؿ نفس ما عممو مع المفموج الذى

دلوه مف السقؼ ،إذ قاؿ لو "مغفورة لؾ خطاياؾ" .إذاً ىو يريد أف يشفى الكنعانية مف خطيتيا قبؿ شفاء الجسد
فخبلص النفس أىـ مف شفاء الجسد].

وىنا كاف ال بد لمرب أف يعطييا الدرس لتعمـ الفارؽ الشاسع بيف طيارة مممكتو التى جاء ليؤسسيا وبيف قذارة

الوثنييف الذيف تحيا بينيـ .وبدا فى رد الرب عمييا القسوة حيف قاؿ عنيا لفظ الكبلب (ولكف كاف المفظ الذى
إستخدمو الرب يقاؿ عمى كبلب المنازؿ المدلمة وليس كبلب الشوارع المفظ الذى كاف الييود يستعممونو عف
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األمـ) .ولكف مف سياؽ القصة نكتشؼ أف الرب كاف يشفى ىذه المرأة مف خطاياىا ويظير إيمانيا لمناس .وكاف
الرب يعمـ أنيا ستحتمؿ قسوة الدرس وتشفى .وكاف رد المرأة عجيبا "والكبلب أيضا تأكؿ مف الفتات الذى يسقط

مف مائدة أربابيا" [ .و ِ
العالـ بكؿ شئ كاف يعمـ ما بداخميا وأراد إعبلنو لمموجوديف] .ىذا بجانب الدرس الذى
تعممتو المرأة أف الوثنية بجانب الييودية ىى نفس موقؼ الكبلب بالنسبة لمبنيف [الوثنييف يعبدوف الشيطاف

باإلضافة لممارساتيـ البشعة] .ولكف المرأة بإجابتيا العجيبة أدخمت نفسيا فى بيت الرب ،وىذا ما جعؿ الرب

يعجب بإجابتيا وقاؿ "ألجل ىذه الكممة" (مر )7فيى قالت "نعـ فكبلب البيت تأكؿ مف فتات مائدة البنيف" .وبيذا
أعمنت إنضماميا لبيت الرب ،وفيميا أنيا لوثنيتيا فيى ما زالت كالكمب .فالبنيف يجمسوف عمى المائدة بينما ىى
تحت المائدة .لكف صاحب البيت مسئوؿ عف إطعاـ الجميع ،البنيف وكبلب البيت .فيو يشرؽ شمسو عمى

األبرار واألشرار (مت .)81 : 1أوليس ىذا إعبلنا إليمانيا بأف المسيح ربا ليا حتى واف كانت ما تزاؿ فى

وثنيتيا ،ولكف واضح ندميا عمى وثنيتيا ونجاستيا ،فيى قبمت وصفيا بالكمب .ىى بإيمانيا ىذا أوجدت لنفسيا

مكانا بيف أوالد إبراىيـ واسحؽ ويعقوب .واستحقت ىذه المرأة أف تجمس عمى المائدة مع البنيف وأف تحصؿ عمى
خبز البنيف ،وانضمت ىذه المرأة لمممكوت الذى أتى المسيح ليؤسسو.
بيذا اإليماف صارت ىذه المرأة تعنى ما تقوؿ عف المسيح "إبن داود" اآلتى ليؤسس ممكوت اهلل عمى األرض.

ليس بمفيوـ الييود الضيؽ الذيف يظنونو ممكا زمنيا ،بؿ ىو الممؾ الذى يممؾ عمى كؿ العالـ ييودا وأمما (مف

كانوا بنيف ومف كانوا كالكبلب يتبعوف الممؾ السابؽ أى الشيطاف وحررىـ المسيح) ليجعؿ الكؿ بنينا ألبيو

السماوى .وىذا معنى خروج الشيطاف مف إبنتيا "قد خرج الشيطاف مف إبنتؾ" (مر[ .)81 : 7لقد حرر المسيح
األمـ مف عبودية الشيطاف ،وكما قاؿ القديس بطرس "طير باإليماف قموبيـ" (أع.])1 : 51

إنسحاؽ ىذه المرأة أماـ المسيح ىو درس لكيؼ نحصؿ عمى القبوؿ أماـ الرب (إش + 51 : 17مز.)57 : 15

[والسبب بسيط ومفيوـ  -كيؼ نتقابؿ مع المسيح المتواضع الحقيقى بؿ والوحيد النازؿ مف السماء لؤلرض ونحف
نريد أف نصعد مف األرض ونصؿ لمسماء فى كبرياء؟!] .والدرس الثانى فى قصة ىذه المرأة الكنعانية لكيفية

الحصوؿ عمى ما نريد ىو مفيومنا لمف ىو المسيح ،وأنو المسيح "إبن داود" وأنو الممؾ الذى أتى ليؤسس مممكة
هلل عمى األرض .فيؿ نحف قد َممَّ ْكنا المسيح عمى قموبنا حقيقة أو أننا نريده مسيحا بحسب المفيوـ الييودى
المرفوض مف المسيح ..مسيحاً صانع معجزات ..مسيحاً ُيرضى رغباتنا ،دوف أف نممكو عمى القمب خاضعيف لو

كػ "إبن داود" ممؾ المموؾ.
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الفصل الرابع والثالثون

مجموعة من المعجزات لخميط من الييود واألمم

مت+ 39 - 29 : 95مر ، 37 - 39 : 7مر + 26 - 22 : 8لو3 - 27 : 99
مع إزدياد الزحاـ ترؾ المسيح بيت الجميؿ عمى تخوـ صور وصيدا ،واتجو إلى حدود ربع فيمبس ومنو إلى المدف
العشر ،متجيا إلى الشاطئ الشرقى لمبحيرة .والمدف العشرة ىى بيف حدود ربع أنتيباس وربع فيمبس وتخضع
لحاكـ سوريا .وتغمب الوثنية عمى المنطقة كما تشيد عمى ذلؾ أثار تماثيؿ اآللية الوثنية الموجودة لآلف.

وسياسيا تعتبر مف المدف اليونانية الحرة وأخذت ىذا الوضع مف أياـ بومبى .ومع أف الرب يسوع كاف فى ىذه

األماكف موجودا داخؿ حدود إسرائيؿ القديمة إال أف كؿ ما كاف يحيط بو كاف وثنيا .وىناؾ صنع يسوع معجزات

شفاء كثيرة فمجد ىؤالء الناس إلو إسرائيؿ (مت.)05 : 51

 )5شفاء أصم أعقد (مر -: )05 : 7مف ضمف معجزات الشفاء التى قاـ بيا الرب فى المدف العشر ىذه
المعجزة .وقطعا كاف ىذا الرجؿ وثنى والذيف أتوا بو أيضا وثنييف ولكنيـ يتعايشوف مع الييود فى نفس المكاف

فعرفوا المسيح .وحدثت ىنا عدة أشياء تميز ىذه المعجزة * الرب يأخذ ىذا األصـ عمى ناحية مف وسط الجمع.
*وضع الرب أصابعو فى أذنيوَّ .
*أف = تنيد الرب* .تفؿ ولمس لسانو (وىذا تكرر مع األعمى فى بيت صيدا

مر* .)80 : 2رفع نظره نحو السماء* .قاؿ لو إفثأ أى إنفتح .وكؿ ىذا يبدو واضحا أنو موجو ليذا الوثنى أو
لموثنييف الموجوديف .ويمكف فيـ ىذا بأف الرب أراد أف يظير أف ما يعممو ليس بالسحر كما يفيـ الوثنيوف ،بؿ

يربط ما يعممو باهلل الذى فى السماء وأف الشفاء مف عند اهلل .وأف اهلل ىو الذى أرسمو ليشفى .وأف وضع يده عمى

األصـ كأنو ىو يفتح طريقا لمسمع داخؿ أذنو ،ووضع المعاب عمى لسانو ،كاف ليظير إرتباط الشفاء بشخصو.
وكاف الشفاء بالمعاب معروفا عند الربييف .وكاف الرب بطريقتو المطيفة فى معاممة ىذا الشخص المريض ،حيف

أخذه مف بيف الجمع ليكوف مع الرب عمى ناحية ،كأنو يجذبو بمطؼ إليو بعيدا عف الجو الوثنى المحيط إلى حياة

جديدة ،ويشعره بمحبتو .وكانت حركات شفتيو وىو يئف يراىا األصـ فيشعر بتعاطؼ المسيح معو واحساسو

بمعاناتو .ثـ يشفيو جسديا وروحيا .كاف كؿ ىذا ليثير الرب فيو اإليماف بو وبمحبتو .فيؤمف ويخمص .وكانت

كممة إفثأ = إنفتح ،التى نطقيا المسيح بمغة الييود كأنيا موجية لكؿ األمـ وكؿ الوثنييف لتنفتح أذانيـ ويسمعوا

ويفيموا فيؤمنوا.

 )8معجزة شفاء أعمى (مر -: )81 - 88 : 2األعمى كاف مف بيت صيدا جولياس عمى الشاطئ الشرقى
لمبحيرة وليست بيت صيدا الغربية .بدليؿ أف الرب فى (اآلية )87نجده قد خرج إلى قرى قيصرية فيمبس وىذه فى

الشرؽ .والرب شفى األعمى عمى مرحمتيف وبنفس طريقة الشفاء التى إتبعيا مع األصـ .فالرب أخذه وأخرجو

خارج القرية وتفؿ فى عينيو .فيو ما زاؿ وسط الوثنييف ويظير ليـ أف الشفاء منو وليس بالسحر .وأيضا ىنا تـ

الشفاء عمى مرحمتيف وبالممس فى المرتيف وىذا يشير أف الموضوع ال عبلقة لو بالسحر .وكما قمنا أف الربييف
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كانوا يستعمموف المعاب فى الشفاء وبالذات مع العينيف .وىناؾ قصة مسجمة عف الربى مائير أف إمرأة كانت
كثيرة التردد عمى محاضراتو ،وأثار ىذا زوجيا فأمرىا بالبصؽ عمى ىذا الربى .ولما أخبرت الربى ما طمبو

زوجيا لـ ُي ِرد أنيا تكسر أوامره .وكاف أف َّإدعى أف عينيو مريضتيف وطمب مف المرأة أف تبصؽ فييما ليشفوا.

[ولكف مف ناحيتنا نقوؿ أف لعاب المسيح بؿ وأى جزء مف جسده المتحد ببلىوتو فيو الحياة والشفاء ،وىذا ما

نحصؿ عميو مف سر اإلفخارستيا أى حياة أبدية لمف يتناوؿ منو].

 )0ىناؾ معجزة شفاء أعمييف ويرى الكاتب أنيا تالية زمنيا لممعجزة السابقة .وقد حدثت وسط الوثنييف فى منطقة
العشر المدف .وما يثبت ىذا فى نظر الكاتب أف الرب طمب عدـ نشر المعجزة كما طمب فى المعجزتيف

السابقتيف .والقديس متى يضع المعجزة خارج نطاقيا الزمنى فيو غير ممتزـ بالتسمسؿ الزمنى ،بؿ لو فكره

الخاص يعرض بو وجية نظر معينة عف الرب يسوع .ونبلحظ كممات األعمياف "إرحمنا يا إبن داود" وىو نفس
فكر المرأة الكنعانية .ولكف واضح أف القصة أظيرت أيضا أف المسيح أراد إظيار إيماف األعمييف وأنيما

يستحقاف الشفاء ،وأف قوليـ "إبن داود" كاف عف إيماف وليس مثؿ المرأة الكنعانية التى كاف لقب "إبن داود"
بالنسبة ليا بحسب فكر الييود كممؾ ييودى أرضى يعمؿ معجزات ويحقؽ ليـ أحبلميـ وأطماعيـ األرضية.
ونبلحظ أف المنطقة التى كانت فييا المرأة الكنعانية بعيدة عف مكاف معجزة األعمييف ،والفكر فى المكانيف

مختمؼ .والمسيح يتعامؿ مع كؿ واحد بطريقة تناسبو غير اآلخر .ولكف إيماف ىؤالء الوثنييف يديف ىؤالء
الفريسييف والكتبة والربييف والرؤساء والكينة الذيف أروا وسمعوا ثـ رفضوه بؿ وصمبوه.
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الفصل الخامس والثالثون

مشكمتين بخصوص السبت  -5قطف السنابل  -8شفاء ذو اليد اليابسة
مت + 29 - 9 : 92مر + 6 : 3 - 23 : 2لو99 - 9 : 6

اإلنجيمييف ليسوا مؤرخيف وىـ ال ييتموف بوضع األحداث كما حدثت زمنيا ،إنما ىـ يقدموف فكرة يريدونيا أف
تصؿ لمقارئ عف الخبلص الذى تـ بالمسيح .ونجد ىنا الفريسييف الذيف يتابعوف المسيح ،ويحيطوف بو فى

كراىية ليتصيدوا عميو أى خطأ ،قد ظيروا فى الصورة وأمسكوا عميو وعمى تبلميذه موضوع قطع السنابؿ وابراء
ذو اليد اليابسة .وكانت قوانيف الربييف مؤلمة بخصوص أى عمؿ فى السبت .فالسبت ىو يوـ راحة تامة ويوـ

بيجة ،يعمؿ الرجؿ طواؿ األسبوع ليدخر أموالو لشراء أفخر المأكوالت ويضعونيا عمى المائدة ليوـ السبت.

ولمفقراء فيناؾ المشاركة العامة ليـ ليستمتعوا بالسبت .والغريب فى ىذا أنيـ قالوا أف الفقير إذا قاـ بشراء أطباؽ
غالية الثمف سيكافأ عمى ذلؾ عمى األرض وفى األبدية .وفى السبت يرتدوف أفخـ مبلبسيـ .وال يجوز الحزف أو

الحداد فى السبت وطبقوا فى ىذا قوؿ سميماف "بركة الرب تغنى وال يزيد معيا تعب" وىذه جاءت فى اإلنجميزية

"بركة الرب تجعؿ اإلنساف غنيا ،وال يضاؼ معيا حزف" (أـ .)88 : 53ويقؼ السبت متفردا دونا عف بقية

األياـ .فحتى لو جاء يوـ الكفارة يوـ السبت وىو يوـ نوح يؤجؿ ،فيو عيد أعطاه الرب إلسرائيؿ .وحتى عذابات

جينـ تمتنع يوـ السبت .أما كسر السبت ألى عمؿ فيو يعاقب بالرجـ حسب المشناة .وىناؾ قوانيف معقدة وكثيرة
فى ىذا الموضوع .فيـ مثبل وبحسب المشناة يعتبروف أف مف يقطع سنبمة فيذا عمؿ يساوى الغربمة وبالتالى فقد

كسر السبت .وحؾ السنابؿ بيف راحتى اليد فيذا يساوى عممية درس الحنطة .وىرس السنابؿ يعتبرونو مساويا

لطحف القمح .وىذا ما جعميـ يموموف التبلميذ حيف فركوا السنابؿ .ولكف مف المضحؾ فى كيفية التحايؿ عمى
القوانيف ،فتحريؾ حزمة قمح فى الحقؿ مف مكاف إلى مكاف ،ىذا يعتبر عمؿ ،وىذا ممنوع .لكف يأتى الرجؿ

ويضع ممعقة فوؽ الحزمة ثـ يرفع الحزمة وعمييا الممعقة وىذا ممكف إذ ىو يريد نقؿ الممعقة .مثبل يمنعوف أف
يضع أحد ضمادة عمى جرحو لو ُج ِرِحُ .سئِؿ أحد الربييف  -ىؿ يحؿ فى السبت أخذ دواء مميف (مسيؿ لممعدة)،
فقاؿ لو كاف لمعبلج فيو ممنوع ،ولكف لو إستعمؿ ليفرح بو الشخص فيذا مسموح بو .ولو أصيب إنساف بألـ فى

أسنانو فيـ يمنعوف الغرغرة بالخؿ لتسكيف األلـ ،ثـ يقولوف يسمح بوضح فرشاة لؤلسناف فى الخؿ ثـ يمسح بيا
األسناف .وتضيؼ الجما ار بأنو يسمح بالغرغرة عمى أف يبتمع الشخص السائؿ الذى فى فمو بعد الغرغرة .وىذا

كما ىو واضح نوع مف التحايؿ عمى قوانينيـ .فيـ يضعوف قوانيف متشددة ويعطوف معيا طرؽ لمتحايؿ عمييا.
وىنا نجد الرب يسوع يبرر موقؼ تبلميذه ويبرر لماذا يشفى يوـ السبت .ونفيـ اآلف أف الفريسييف ىاجموا

التبلميذ ليس ألنيـ كسروا قانونا إلييا مف التوراة بؿ قوانيف موضوعة مف قبؿ الربييف .والمقصود ليس التبلميذ

بؿ إصطياد خطأ عمى المسيح ألنو لـ يمنعيـ .وبالنسبة لشفاء ذو اليد اليابسة فالكتبة وضعوه فى الصؼ األوؿ
ليحرجوا المسيح إذ يعرفوف محبتو وحنانو ،وحينما يراه يشفيو فيتصيدوا عميو الخطأ فى السبت.
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وفى السبت الثانى بعد األول (لو = )5 : 1ىذا التعبير ييودى صرؼ .إذ كانوا يقدموف باكورات الشعير
وباكورات القمح لمييكؿ .وحصاد الشعير يأتى بعد الفصح وحصاد القمح يأتى بعد عيد الخمسيف ( 13يوما بعد

(الع ُمر مكياؿ
الفصح) .فكانوا بعد الفصح مباشرة (ثانى أياـ الفصح) يذىبوف بمؿء ُع ُمر مف الشعير لمييكؿ ُ
لمحبوب) .وفى الخمسيف يذىبوف برغيفى خبز قمح لمييكؿ .وىناؾ عدد أياـ محدود بيف الفصح والخمسيف .وىذه
األياـ يعدونيا باليوـ .والتعبير السبت الثانى بعد األوؿ ال يقاؿ عمى أى سبت بؿ ىذا تعبير خاص باألياـ التالية

الع ُمر يبدأ عد األياـ فيقاؿ األوؿ والثانى والثالث وىكذا حتى نياية
بتقديـ ُع ُمر الشعير لمييكؿ .وبعد تقديـ ىذا ُ
الخمسيف .وبالتالى يصبح السبت الثانى بعد األوؿ ىو  :إما أنو السبت األوؿ بعد اليوـ الثانى لتقديـ ُع ُمر
الشعير .أو أنو السبت الثانى بعد اليوـ األوؿ لتقديـ العمر .وىناؾ أيضا تفسيرات أخرى ليذا التعبير.

ووصية السبت أساسا ليكوف السبت مقدسا هلل = "قَدِّس يوم السبت" أى خصصو هلل ،ىو راحة لمعبادة ،والعبادة
ىى التى تعطى الراحة الحقيقية .ولكف بحسب قوانيف الربييف كاف أى خطر عمى حياة إنساف يمكف معو كسر

وصية السبت وانقاذه ،وىذا لو كاف الشخص المعرض لمخطر ييوديا فقط .أما لو كاف وثنيا أو سامريا فبل يجب

كسر السبت ،وطبقوا فى ىذا "إذا فعميا اإلنساف يحيا بيا" (ال .)1 : 52وخرج الربييف مف ىذا بأف أى وصية

إيجابية تتفوؽ عمى وصية السبت .وىذا ينطبؽ عمى أى عمؿ فى الييكؿ ،فكؿ أعماؿ الييكؿ مبررة فى السبت.

وأيضا كاف ىناؾ قانوف لمربييف "أنو يمكف كسر أى قانوف لمربييف إذا تعرض الشخص لمخطر" .وكؿ ىذا يجب

أف نضعو أمامنا لنفيـ رد المسيح عمى الكتبة .فداود فى ىربو مف شاوؿ أكؿ مف خبز التقدمة حيف جاع وأعطى
لمف يتبعو ليأكموا ،وأف الكينة فى السبت فى الييكؿ يدنسوف السبت وىـ أبرياء .وكاف ذلؾ فى أياـ أبياثار رئيس

الكينة (الحظ أف المسيح ينسب رئاسة الكينوت ىنا ألبياثار بينما فى (5صـ )1 : 88نجد رئيس الكينة ىو

أخيمالؾ ،والسبب إشتراؾ أبياثار مع أبيو أخيمالؾ فى رئاسة الكينوت) .وكاف ىذا بحسب التوراة ممنوعا ألف

خبز التقدمة ال يأكمو سوى الكينة فقط (ال .)53 : 88ولكف الربييف برروا داود فى ىذا ،بأنو كاف ىناؾ خطورة
عمى حياة داود ىو ومف معو ،فيحؽ لو كسر قانوف السبت وكؿ القوانيف المرتبطة بو .وأضاؼ الربييف أسطورة

مف عندىـ إلظيار غيرة داود لمسبت إذ قالوا أف داود قاـ بموـ الكينة ألنيـ خبزوا خبز التقدمة فى السبت .وفى

الحقيقة فإف السبب الحقيقى فى أف داود ال يبلـ عمى ما فعمو ىو نفس السبب الذى يبرر لمكينة كسر السبت إذ

يخبزوف خبز التقدمة يوـ السبت .فوصية السبت ليست فقط لمراحة بؿ ىى راحة لمعبادة ،وىذا معنى قَ ِّدس يوـ
السبت .فخدمة اهلل ىى اليدؼ المنظور مف الوصية .فالكينة يعمموف فى السبت فعمميـ ىذا ىو الغرض مف

السبت .ورئيس الكينة سمح لداود أف يأكؿ ىو ورجالو ألنو قاؿ أنو كاف ذاىبا ليعمؿ عمؿ اهلل بحسب أمر

الممؾ ،وليس ألنو كاف ىناؾ خطر عمى حياتو .وبنفس األسموب فإف التبلميذ يأكموف ويفركوف السنابؿ ألنيـ فى
خدمة الرب يتبعوف المسيح أينما ذىب .وخدمة المسيح وتبعيتو ىى أسمى مف خدمة الييكؿ .ولو فيـ ىؤالء

الفريسييف وصية الكتاب "أريد رحمة ال ذبيحة" (ىو )1 : 1ما كانوا قد إعترضوا عمى المسيح وال عمى تبلميذه.

وىـ إعترضوا عمى شفاء الرب لمرجؿ ذو اليد اليابسة ألف حياتو لـ تكف معرضة لمخطر .ولكف مف قوانيف الربييف

أنو لو إمتنعت عف إنقاذ مف ىو معرض لمموت فإنؾ بيذا تكوف قاتبل .لذلؾ قاؿ ليـ الرب "تخميص نفس أو
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قتؿ" فمف ال يخمص النفس المشرفة عمى الموت يكوف قاتبل .وكاف رد الرب عمييـ  -إذاً مف تعاليمكـ أف فعؿ

الخير جائز فى السبت ،بؿ تخميص حيواف مسموح بو .أو ليس شفاء ىذا الرجؿ ىو عمؿ خير .فمـ يجيبوا بؿ
دبروا كيؼ ييمكوه.
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الفصل السادس والثالثون

إشباع األربعة األالف  -إلى دلمانوثة  -العالمة التى من السماء

الرحمة إلى قيصرية فيمبس  -ما ىو خمير الفريسيين والصدوقيين
مت + 92 : 96 - 32 : 95مر29 - 9 : 8

إشباع األربعة أالف  -:ىذه المعجزة تمت فى محيط العشر المدف (مر )05 : 7حيث غالبية الناس مف
الوثنييف .إذاً ىذه المعجزة تمت فى نياية خدمة المسيح وسط األمـ .بينما كانت معجزة إشباع الخمسة أالؼ فى
نياية خدمة المسيح فى الجميؿ وسط الييود اآلتيف مف كفرناحوـ وبيت صيدا .ونبلحظ أف المسيح فى نياية

خدمتو فى كؿ مكاف يقوـ بإشباع تابعيو .أما فى نياية خدمتو فى الييودية فقد أشبع خاصتو عمى مائدة العشاء

الربانى بجسده ودمو[ .فالمسيح أتى إلشباع الجميع ،أما لخاصتو فالشبع يكوف باإلتحاد بجسده ودمو] * .المسيح
فى المعجزة األولى (الػ  )1333كاف كممؾ وسط مف أرادوا أف يممكوه عمييـ .وفى المعجزة الثانية (الػ)8333
كاف إبف اإلنساف .أما فى ليمة العشاء السرى كاف رئيس كينة يقدـ نفسو ذبيحة بجسده ودمو .مع الييود كاف

الشعب يجمس عمى عشب أخضر كثير ،فالييود كانوا داخؿ الحظيرة اإلليية ،كانوا شعب اهلل * .ومع األمـ

كاف العشب قد جؼ وجمس الشعب عمى أرض برية جافة (مر .)8 : 2وكاف ىذا ىو حاؿ األمـ فيـ بعيديف عف

اهلل[ .أما فى العشاء السرى فكاف تبلميذه عمى مائدة صارت مذبحاً] .وترتيب الثبلث لو معنى فكؿ واحدة تقود

لؤلخرى .أتى المسيح إلى خاصتو الييود وخاصتو لـ تقبمو ،فذىب لؤلمـ[ .ومف قبمو مف الييود أو مف األمـ

صار مف خاصتو وىؤالء يُ َوحِّدىـ بجسده ودمو] .والحظ مع إشباع الييود تكرار رقـ  1وىو عدد أسفار التوراة،

أما رقـ  58فيو عدد أسباط إسرائيؿ .ومع معجزة إشباع األمـ نجد رقـ  8وىو رقـ العالـ ،ورقـ  7رقـ المقادس
فالعالـ كمو صار مدعوا ليكوف مف خاصتو.

بعد تمؾ المعجزة دخؿ الرب سفينة ويقوؿ القديس متى أف الرب جاء إلى تخوـ مجدؿ ،ويقوؿ القديس مرقس أنو
جاء إلى نواحى دلمانوثة .ومجدؿ نطقيا الصحيح مجداف ،وغالبا ىى مجدو وىى لفظ وسط بيف النطؽ العبرانى
مجدوف والنطؽ السريانى مجدو .وىذا المكاف جنوب بحيرة الجميؿ ولكنو داخؿ محيط العشر المدف وىو قريب

مف حدود الجميؿ .وقدـ الكاتب بحثا فى أصؿ كممة دلمانوثة وقاؿ أنيا غالبا خميج صغير أو مرفأ ترسو فيو

السفف عمى شاطئ البحيرة فى منطقة مجدؿ .وىناؾ مكاف معروؼ لتمميح السمؾ والتبلميذ كصياديف ليـ صبلت

بيذا المكاف.

وىناؾ إلتؼ حوؿ الرب الفريسييف والصدوقييف يسألونو أف يرييـ آية مف السماء .وىذا السؤاؿ كاف سؤاال تعودوا
أف يسألوه لمربييف ...كيؼ نميز المسيا حيف يأتى؟ وكاف لمربييف إجابات عجيبة عمى ىذا السؤاؿ .وأمثمة عمى

اإلجابات (*تسقط أسوار روما ويبنونيا فتسقط ثانية وىكذا حتى يأتى إبف داود* .حينما تتحوؿ المياه الخارجة

مف كيؼ بامياس إلى دـ* .وقاؿ الربى العازار حينما تصؿ شجرة األكاسيا إإلى  833قدـ ،وحينيا ينعكس إتجاه
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المياه فى مجارى األنيار فترتد إلى خمؼ عكس إتجاىيا الطبيعى) .وألف الرب يسوع فى نظرىـ لـ يتفؽ مع

تصوراتيـ عف شخص المسيا المنتظر ،ىذه التى توارثوىا مف أبائيـ عف المسيا الذى يقيـ مممكة بحسب فكرىـ،

فقد شكوا أنو ىو المسيا واعتبروه ُم َّدعى لمنبوة بحسب (تث .)50لذلؾ سألوا الرب عمى آية تأتى مف السماء.
وبالرجوع لمفصؿ  87مف ىذا الكتاب نرى العبلمات التى قاليا الرب لتبلميذه عف وقوؼ الكؿ ضدىـ وتمرد

الجميع الذى وصؿ لصمبو وأف ىذا سينتيى بخراب عاـ وحريؽ كامؿ لمممكتيـ وىيكميـ قبؿ مجيئو فى ممكوتو،
وأف ىذا يكوف ليـ عبلمة .ويكوف ىذا ردا عمى رفض الييود المسيح ممكا وطمبيـ أف يكوف قيصر ممكيـ،

فدمرىـ قيصر .وكاف رد المسيح عمى طمبيـ عبلمة أنيـ قادريف عمى تمييز عبلمات الجو .لذلؾ لـ يعطيـ
السيد سوى عبلمة يوناف النبى الذى ىدد نينوى بنفس المصير وىو حريؽ نينوى إف لـ يتوبوا .والمعنى أف الرب
يسوع يعطييـ إنذار بخراب ٍ
آت ،ولكنو يطمب فى محبة ممف يسألوه أف يتوبوا ووقتيا سيفيموف ويعرفوف مف ىو
ويؤمنوا فبل تحترؽ أورشميـ .وتحقؽ كبلـ السيد تماما ففى ىذه المنطقة التى رفضوا الرب يسوع فييا ألنو لـ

يعطيـ عبلمة ،جاء اإلمبراطور فاسباسياف بعد ذلؾ وذبح األالؼ مف منطقة مجدؿ ودلمانوثة وباع األالؼ

عبيدا .والرب نفسو َّ
أف وتنيد عمى أورشميـ وبكى إذ كاف يرى ما سوؼ يحدث ليا .ولقد ترؾ الرب دلمانوثة

متجيا إلى قيصرية فيمبس ،ومف قيصرية فيمبس جاء اإلمبراطور فاسباسياف ليدمر ويذبح أىؿ المنطقة ويبيع

الباقيف أسرى.

وترؾ الرب ىؤالء الفريسييف والصدوقييف ،وفى نفس السفينة التى جاء بيا إلى دلمانوثة عاد إلى بيت صيدا

جولياس فى طريقو إلى قيصرية فيمبس .وكاف ىذا قبؿ ذىابو فى رحمتو األخيرة إلى أورشميـ والتى بدأت بعيد

المظاؿ وانتيت بعيد الفصح يوـ الصميب .وعند وصوليـ حذرىـ الرب مف خمير الفريسييف الذى ىو تعاليميـ
الفاسدة التى أدت بيـ لطمب عبلمة مف السماء .والحظ فيـ التبلميذ الخاطئ لكممة خمير الفريسييف إذ فيموىا

حرفيا أنيا عمى الخبز.

[ولآلف ىناؾ نجد الكثيريف يسألوف عبلمات مف السماء ليصدقوا المسيح أو ليتأكدوا مف محبتو وقوتو ليطمئنوا.
وىذا ضد اإليماف" ،فاإليماف ىو الثقة بما يرجى واإليقاف بما ال يرى" (عب .)5 : 55إذاً عمينا أف نثؽ فى

المسيح ووعوده ومحبتو ورعايتو وحكمتو وأنو ضابط الكؿ ،عينو عمينا دائما ال يتركنا وال ييممنا ،وذلؾ دوف أف

نطمب عبلمات ممموسة لنتأكد].
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الفصل السابع والثالثون

اإلعتراف العظيم  -الميمة العظيمة  -التعميم العظيم
الغواية الكبرى  -القرار العظيم

مت + 28 - 93 : 96مر + 9 : 9 - 27 : 8لو27 - 98 : 9
عبر البحيرة إتجو الرب مف دلمانوثة إلى قيصرية فيمبس عبر الوادى بقرب بيت صيدا حيث أشبع الخمسة أالؼ.
وقيصرية فيمبس ىى عاصمة الربع الذى يحكمو رئيس الربع فيمبس .وكانت قيصرية فيمبس قديما ىى بانياس
وبنى فييا ىيرودس الكبير ىيكبل ضخما إكراما ألغسطس قيصر .ثـ جاء فيمبس حيف تولى الحكـ وعمرىا

وصارت مدينة ضخمة جميمة وأطمؽ عمييا قيصرية فيمبس إكراما لقيصر ،وحاليا عادت إلسميا القديـ بانياس.
ثـ يسيب الكاتب فى شرح جماؿ ىذه المنطقة التى حدث فييا حدثيف بالغى األىمية وىما -:
 )5إعتراؼ بطرس بأف المسيح ىو إبف اهلل.
 )8التجمى.
والمشيد الذى يصفو الكاتب لمموضوع الذى سأؿ التبلميذ فيو "مف يقوؿ الناس إنى أنا إبف اإلنساف" كاف أماـ

صخرة عظيمة مبنى عمييا قمعة ضخمة ويخرج مف تحتيا نير األردف .والحظ أيضا أف سؤاؿ المسيح لتبلميذه
بعد أف سألو الفريسييف والصدوقييف فى دلمانوثة دليبل عمى أنو المسيا .ونبلحظ أيضا أف المنطقة التى أخذ

المسيح تبلميذه إلييا وحدث فييا إعتراؼ بطرس والتجمى ىى منطقة يسكنيا األمـ بعيدا عف الييود والجميمييف.
ومعنى ىذا أنو كما أف القمعة مبنية عمى ىذه الصخرة ىكذا ستبنى الكنيسة عمى المسيح صخرتنا ،والماء المتدفؽ

مف تحت الصخرة إشارة إليماف بطرس الصحيح الذى نطؽ بو بأف يسوع إبف اإلنساف ىو المسيح إبف اهلل.

[والماء أيضا يشير لمروح القدس الذى سينسكب عمى الكنيسة بعمؿ المسيح الفدائى] .أما البعد عف أماكف الييود
وبعيدا عف الييكؿ ،وأف يحدث ىذيف الحدثيف فى وسط األمـ فيذا يعمف عف قبوؿ األمـ لممسيح .بؿ ويعمف عف

المصير المشئوـ لمييود رافضو المسيح .وكاف التجمى بعد إعتراؼ بطرس بستة أياـ.

ممخص األحداث الماضية  -:كاف البد لمرب وتبلميذه أف يتركوا كفرناحوـ ،فخدمة المسيح فى الجميؿ قد إنتيت،
وأيضا تزايدت عداوة الفريسييف ومؤامراتيـ ضد المسيح ،وتشكيكيـ مما يفسد عمؿ المسيح مع الجميمييف.

باإلضافة لتساؤالت ىيرودس أنتيباس الذى تموثت يده بدماء المعمداف عف المسيح ،كؿ ىذا جعؿ بقاء المسيح

فى الجميؿ ببل فائدة .وعند مغادرة المسيح لمجميؿ أشبع الخمسة أالؼ عمى الشاطئ الشرقى لمبحيرة ،وكاف ىذا
ىو العشاء األخير لمييود فأرادوا أف يجعموه ممكا .وانسحب الرب مع تبلميذه بعد ذلؾ إلى نواحى صور وصيدا
ثـ إلى العشر المدف حيث عمَّ َـ وشفى أمراضيـ .وبعد ذلؾ أشبع األربعة أالؼ لينيى خدمتو فى ىذه األماكف .ثـ
ذىب إلى دلمانوثة ،وىناؾ تحداه الفريسييف والصدوقييف أف يظير عبلمة عمى صدؽ إرساليتو ولكنو لـ يظير
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ليـ شئ فقموبيـ قد إغمقت ولف يفيموا إذ ىـ ال يريدوف أف يفيموا فقد إتخذوا قرارىـ برفضو .لكف الرب حذرىـ
مف مصيرىـ المشئوـ .وىذا ما حدث ليـ إذ رفضوا المسيح فكاف ىذا رفضا ليـ مف قبؿ اهلل وحدث ما حذر
الرب منو أى مصيرىـ الحزيف ،وأخذ األمـ مكانيـ .وكاف ىذا معنى أف اإلعتراؼ بالمسيح مف قبؿ بطرس

والتجمى ،يحدثاف فى حدود األمـ وليس الييود .ولكف يبدو أف التبلميذ لـ يفيموا بؿ كاف فى داخميـ تساؤالت -

لماذا إنسحب المسيح ولـ يظير عبلمة فأعطى فرصة لمفريسييف أف يظيروا كمنتصريف .بؿ كاف ىذا السؤاؿ ىو
سؤاؿ رئيس الكينة "ىؿ أنت المسيح إبف اهلل" وكانت إجابة المسيح بأنو أكد ىذا لكنو لـ يثبتو أماـ رئيس الكينة.

وخاؼ المسيح عمى تبلميذه أف يسود عمييـ الشؾ ،بؿ سيزداد الشؾ إذ يجدونو قد صمب ولـ ُيعمف عف ممكو.
وىذا يحدث مع كؿ منا أننا نقع فى ىذا الفخ حينما يكوف رد فعؿ اهلل مخالفا لتوقعاتنا[ ،وأنظر رد تمميذى عمواس

عمى المسيح "ىذا الذى كنا متوقعيف أنو المزمع أف يفدى إسرائيؿ"] ولذلؾ أخذ المسيح معو تبلميذه وانسحب إلى

العشر مدف ُليثبِّت إيمانيـ ،وحذرىـ أف يكوف ليـ نفس الشؾ الذى عند الفريسييف = "تحرزوا مف خمير
الفريسييف" إذ أنيـ كانوا يريدوف أف يبدو المسيح كمنتصر أماـ الفريسييف ويظير ليـ عبلمة .وما حدث بعد ذلؾ
مف أقواؿ وأعماؿ لممسيح كاف تثبيتا إليماف التبلميذ .ونبلحظ إصرار المسيح عمى تعاليمو ،ومف يريد أف يغادر

فميغادر (يو .)17 : 1ولكف مف ناحية أخرى كاف يثبت إيمانيـ الذى كاف قد بدأ ينمو فى كفرناحوـ .والرب يعمؿ
معنا نفس العمؿ فيو يدربنا بطرؽ متنوعة ليثبت إيماننا فنقبؿ أحكامو وأقوالو الصعبة .ولكف ىناؾ مف التبلميذ

مف فشؿ أف يثبت إيمانو فتحطـ حينما لـ تتوافؽ خطة المسيح مع تصوراتو فى أف المسيح سيكوف ممكا بالمفيوـ

البشرى ،أال وىو ييوذا .ىذا الذى كانت لو أطماعو العالمية فى مممكة عالمية يكوف لو فييا شأف عظيـ ،وبدأت

أحبلمو تتبخر أوال بإستشياد المعمداف .ثـ نمت وانتشرت خميرة الفريسييف تماما داخمو ،إذ لـ يجد المسيح يعطى
عبلمة مف السماء وينزؿ عف الصميب ويأخذ الممؾ كما كاف يتوقع ىو .ويمكف أف يحدث ىذا داخؿ كؿ منا إذ

يكوف حكـ المسيح فى األمور عكس ما تشتيى قموبنا.

ماذا عمؿ الرب يسوع لتثبيت إيماف تبلميذه؟ أخذىـ فى رحمة ىادئة فى البحيرة مف دلمانوثة إلى قيصرية فيمبس
لييدأوا ،ثـ بادرىـ بالسؤاؿ عف ماذا عرفوا ىـ عف شخصو بعد كؿ خبراتيـ معو طواؿ مدة وجوده معيـ وبعد أف

أروا أعمالو وأقوالو .وىنا كانت إجابة بطرس "أنت ىو المسيح إبف اهلل الحى" .وبدأ المسيح يخبرىـ بأنو سيصمب،

حتى يعرفوا أنو كاف عالما بكؿ شئ وأف ىذا الصميب ىو خطة إليية ،فحيف يحدث ال يتشككوا (قارف مع يو58

 .)51 :ولكف كانت قطعة صغيرة مف خمير الفريسييف قد تسممت لمتبلميذ .فنجد بطرس يعترض عمى الصميب

فيذا ضد فكره ،فيو يتوقع ويريد المسيح ممكا منتصرا ،ىذا ما يحدث مع كؿ منا حيف نجد أف خطة اهلل وفكره ال
تتفؽ مع مشيئتنا وفكرنا .ونجد بعد ذلؾ أف الرب يعمـ ويشرح عف ضرورة حمؿ الصميب .وعمى كؿ مف يريد أف

يتبع المسيح فميحمؿ صميبو ويتبعو .ىنا صار الصميب ليس فك ار نقبمو أو نرفضو بؿ ىو طريؽ نتبع بو المسيح.
ولكف الصميب ليس ىو النياية بؿ "سيأتى إبف اإلنساف فى مجد أبيو مع مبلئكتو ليجازى كؿ واحد حسب عممو"

(مت .)82 - 85 : 51وترؾ المسيح تبلميذه ستة أياـ لييدأوا .وكاف بعد ذلؾ أف أخذ معو بعض التبلميذ،
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وأظير ليـ نفسو عمى جبؿ التجمى ليعطييـ عبلمة لـ ينسوىا طيمة أياميـ .وىذا يتضح مف تسجيؿ القديسيف

بطرس ويوحنا لحادثة التجمى فى رسائميما.

وسأؿ الرب تبلميذه عف مف يقوؿ الناس إنى أنا إبف اإلنساف" كاف ىذا ليس إستطبلعا لرأى الناس بؿ لرفع فكر

التبلميذ إلى مستوى معرفة حقيقة شخص المسيح .وكاف رد التبلميذ "يوحنا المعمداف أو إرمياء أو إيميا .وىذا مع
أف إرمياء والمعمداف إنتقموا مف ىذا العالـ .والحظ أف ىذا كاف رأى الناس وليس رأى التبلميذ ،فبعض الييود

كانوا يؤمنوف بتناسخ األرواح وأف روح إرمياء تسكف فى المسيح ،وأنو ينذر إسرائيؿ حتى ال تخرب كما فعؿ

إرمياء مف قبؿ .أما أف روح المعمداف تسكف فى المسيح فيذا مستحيؿ فالمعمداف كاف معاص ار لممسيح .ومف ال

يؤمف بيذا تصور أف المسيح كاف إمتدادا لرسالة إرمياء أو المعمداف[ .ومف قالوا إيميا كاف ذلؾ لفيميـ نبوة

مبلخى النبى أف إيميا يكوف سابقا لممسيا (مبلخى ].)1 : 8ولكف نرى أنو لـ يوجد مف قاؿ أنو المسيا .وفى ىذا

نرى أف تشكيؾ الفريسييف فى المسيح كاف لو ىذه النتيجة ،وأنو حدث إرتداد وسط الناس بعد أف كانوا قد حسبوه

أنو ىو المسيا وأرادوا أف يجعموه ممكا .فمـ يعترؼ أحد بأنو المسيا المنتظر ،إال أف ردودىـ كانت تعنى أنو ليس

شخصا عاديا أو معمما عاديا ،بؿ أف رسالتو كانت مف السماء مباشرة .ثـ سأؿ الرب تبلميذه "وأنتـ مف تقولوف
إنى أنا" .وكاف سؤاؿ الرب لتبلميذه ليستخرج مف أفواىيـ إيمانيـ تثبيتا إليمانيـ .ولذلؾ حيف نطؽ بطرس بما

أمف الرب يسوع عمى كبلمو وقاؿ أف مف أعطى ىذه اإلجابة لبطرس ىو اهلل اآلب نفسو .واختمؼ نص
قالو َّ

اإلجابات المذكورة فى الثبلثة األناجيؿ ،ولكف كؿ منيـ كاف يختار مف إجابة بطرس ما يتفؽ مع مف يكتب لو
إنجيمو .فمتى مثبل ألنو كاف يكتب لمييود ذكر إجابة بطرس بما يتفؽ مع الفكر الييودى "أنت ىو المسيح إبف

اهلل الحى" وىذا تعبير ييودى صرؼ .وكاف نص اإلجابة بحسب متى ىو النص الكامؿ حسبما قالو بطرس

فعبل ،أما النصوص بحسب القديس مرقس "أنت المسيح" وبحسب القديس لوقا "مسيح اهلل" فيى ردود مختصرة.
كاف داخؿ التبلميذ بذرة إيماف ،ظؿ ينمو فنرى أف بطرس قد نطؽ بإعتراؼ مشابو بعد حديث المسيح عف خبز

الحياة (يو .)11 : 1ونما ىذا اإليماف أكثر بعد سير المسيح عمى األمواج .وظؿ ىذا اإليماف ينمو حتى كاف

إعتراؼ بطرس بإعبلف مف اهلل ،تقبمو بطرس وخضع لو بقية التبلميذ .وكاف ىذا اإلعبلف اإلليى لبطرس عقب

صبلة المسيح قبؿ أف يسأؿ سؤالو لمتبلميذ (لو .)52 : 1وبيذا اإلعتراؼ إتضح أف خمير الفريسييف لـ يفسد

إيماف التبلميذ .ولكف قطعا تعرض بعدىا التبلميذ لمحظات شؾ .ولـ يستقر إيمانيـ بما نطؽ بو بطرس إال بعد

القيامة ورؤية الرب[ .ولكف ىـ لـ يعرفوا حقيقة المسيح وأنو ييوه المتجسد والمتأنس إال بعد حموؿ الروح القدس
يوـ الخمسيف].

وجاء رد الرب يسوع عمى إعتراؼ بطرس متفقا مع الفكر الييودى .إذ كاف رد الرب يسوع "أنت بطرس وعمى

ىذه الصخرة أبنى كنيستى" .وباليونانية "أنت بطرس وعمى ىذه البت ار أبنى كنيستى"
وتعنى باليونانية حجر أو أحيانا بمعنى صخرة.

بطرس = كممة مذكرة

بت ار = كممة يونانية مؤنثة ودائما ال تعنى سوى صخرة .ونفس

الكبلـ يقاؿ عف األرامية التى كاف الرب يسوع يتكمـ بيا .وواضح تغير كبلـ المسيح مف المذكر بطرس إلى

حوؿ الكبلـ إلى صيغة المؤنث بت ار وىى ال
المؤنث بترا .فالمسيح لـ يقؿ أنت بطرس وعميؾ أبنى كنيستى ،بؿ َّ
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تعنى سوى الصخرة .وبطرس كاف لو إسماف كعادة أىؿ الجميؿ ،أحدىما عبرى "سمعاف" واآلخر يونانى "بطرس"
فالجميمييف يعيشوف جنبا إلى جنب مع اليونانييف .وفى أوؿ لقاء بيف الرب وبيف بطرس إختار الرب لو إسـ صفا

"أنت تدعى صفا (كيفا باألرامية) الذى تفسيره بطرس" (يو .)88 : 5وكيفا األرامية تعنى كما فى اليونانية تعنى
حجر أو صخرة .بؿ إستخدـ الربييف لفظى بطرس وبت ار اليونانيتيف ،واستعمموا الكممتيف باليونانية فى كتاباتيـ.

[وكاف إختيار ىذا اإلسـ نبوة مف المسيح عف أف اإلعتراؼ أو ىذا اإليماف الذى صدر مف بطرس بأف "المسيح

ىو إبف اهلل الحى" ىو الذى ستبنى عميو الكنيسة] .وبناء الكنيسة عمى صخرة ىو صورة موجودة ومستعممة عند
الييود ،فيـ يقولوف أف اهلل لـ يكف ليخمؽ العالـ إف لـ يكف لو أساس أخبلقى ثابت وىو قبوؿ وطاعة الناموس.
يضرب الربييف مثبل لذلؾ أف ممؾ أراد أف يبنى مدينة فذىب ليحفر فى المكاف الذى سيبنى عميو ىذه المدينة

فأخرج ماء فوجده غير صالح لمبناء .وكرر ىذا مرة أخرى فخرج ماء .وأخي ار جاءوا إلى صخرة (بترا)[ .وكاف

خروج الماء مف األرض يشير لؤلمـ الوثنية ،أما الصخرة فتشير لمف قبؿ الناموس وأطاعو أى الييود فى شخص

أبييـ إبراىيـ] .وىكذا حيف أراد اهلل أف يخمؽ العالـ لـ يبنو عمى أنوش (إبف شيث بف آدـ) ولـ يبنو عمى جيؿ

الطوفاف .لكف لما نظر لممستقبؿ ورأى إبراىيـ الذى سيظير فى المستقبؿ ،ووجد أنو سيكوف صخرة ورجعوا فى

ىذا إلى النبوتيف -:

" )5اسمعوا لي اييا التابعوف البر الطالبوف الرب .انظروا الى الصخر الذي منو قطعتـ والى نقرة الجب التي
منيا حفرتـ .انظروا الى ابراىيـ ابيكـ والى سارة التي ولدتكـ".
" )8اني مف راس الصخور اراه .ومف االكاـ ابصره .ىوذا شعب يسكف وحده وبيف الشعوب ال يحسب
(إش + 8 ، 5 : 15عد )1 : 80قرر أف يبنى ويؤسس األرض عمييا.
وىكذا كاف اإليماف المعمف مف بطرس ىو الذى سيؤسس المسيح عميو كنيستو ،كما أسس اهلل األرض عمى

صخرة إيماف إبراىيـ.

وألف الكنيسة ستبنى عمى ىذا اإليماف الذى أعمنو بطرس ،وصارت كممات بطرس ىى إيماف الكنيسة لنياية

األياـ ،صار بطرس ممثبل لمتبلميذ بؿ لكؿ الكنيسة فى إعبلف ىذا اإليماف .وأعطى الرب يسوع لمكنيسة ممثمة

فى شخص بطرس مفاتيح ممكوت السموات "كؿ ما تربطو عمى األرض يكوف مربوطا فى السماوات  ،"...وىكذا
أرسؿ بطرس ليقبؿ كرنيميوس األممى ويعمده فصار كما قاؿ ىو بعد ذلؾ "..بفمى يسمع األمـ كممة اإلنجيؿ

ويؤمنوف( "..أع .)7 : 51وكاف بطرس يوـ الخمسيف ىو مف دعا لممعمودية .وىذا كمو يعنى قبوؿ الكنيسة لؤلمـ
ودعوة الكؿ لئليماف ولممعمودية وصار لمكنيسة سمطاف األسرار الكنسية ومف خبلليا يدخؿ الجميع إلى جسد
المسيح الواحد وىو الكنيسة.

ما تربطو  ...وما تحمو = كاف الرب يكمـ التبلميذ وىـ ليـ خمفية ييودية وفكر ومفاىيـ ييودية ،لذلؾ كاف الرب
يسوع يصيغ تعميمو بطريقة تجعمو يكوف مفيوما لمتبلميذ .لذلؾ كاف يستعمؿ كممات وعبارات مفيومة ليـ بحسب
فكرىـ الييودى فبل يتشتت فكرىـ حينما يسمعوف .ونجد أف أكثر الكممات التى كاف الربييف يستعممونيا بصفة
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دائمة مع الشعب ىى كممة يحل ويربط .ولكف المفيوـ الييودى لمكممات كاف مختمفا تماما .فالربييف فى كبريائيـ
وخيبلئيـ إستخدموا الحؿ والربط فى التحكـ فى الناس .أما الرب يسوع فقد تسامى بتبلميذه عف األفكار الييودية

المريضة .فكاف الربط عند الربييف يعنى منع الناس مف كذا وكذا ،والحؿ معناه السماح ليـ بو ،الربييف ىـ الذيف
يحددوف ىؿ ىذا الشئ قانونى أو غير قانونى .ويعنى الحؿ فى الكتابات التممودية الصفح والغفراف ،ىـ صاروا

كييئة قضائية .فيـ كانوا يحكموف بالصفح أو بالغرامة أو التعويض أو بالعقاب أو تقديـ ذبيحة .وا َّدعى الربييف

أف السنيدريـ األرضى يجتمع ويناقش المشاكؿ ويتخذ الق اررات ،وىذه يتمقاىا السنيدريـ العموى فى السماء ليؤكدىا
ويثبتيا .واآلف أعطى الرب سمطانا لمحؿ والربط بدال مف الربييف .وبينما إغتصب الربييف ىذا الحؽ أعطاه الرب

لمكنيسة فى شخص تمميذه بطرس -:

 )5كممثؿ لمكنيسة أوال ثـ لمتبلميذ كميـ ثانيا [مت( ]52 : 52يو.)80 : 83

 )8ىو سمطاف حقيقى وليس إغتصاب بزىو وغرور وكبرياء كما فعؿ الربييف[ .يُرجى الرجوع لمفيوـ

الحؿ والربط فى الكنيسة فى موضوع األسرار الكنسية تحت بند سرى الكينوت والتوبة واإلعتراؼ].

ومع أف الرب يسوع كاف يريد أف الناس تعرؼ حقيقتو وأف ما قالو بطرس ىو الحؽ ،إال أننا نجده بعد أف نطؽ
بطرس بإعترافوُ َّ
حذر تبلميذه بشدة مف أف يخبروا أحدا بيذا .ففى إنجيؿ متى يقوؿ أوصى بمعنى أنو أعطاىـ

أم ار بأف اليقولوا  -وفى إنجيؿ مرقس نسمع أف الرب إنتيرىم وىذه تحمؿ معنى التوبيخ لو فعموا  -وفى إنجيؿ
لوقا نجده يستخدـ كبل التعبيريف أوصى وانتير .وذلؾ ليشدد عمى عدـ إذاعة ىذه األخبار اآلف ،ألنو يعمـ أف
إشاعة ىذه األخبار اآلف ستأتى بأثر عكسى لما يريده الرب.
والسبب عدـ إستعداد الناس لفكرة الصمب ومفيوـ الفداء حتى فى فكر مف نطؽ بيذا اإلعتراؼ العظيـ .وقد
ظير ىذا حاال فى رفض بطرس لفكرة الصميب .ولذلؾ نجد الرب وقد بدأ ُي َعمِّـ تبلميذه أنو ال بد أف يصمب
ويموت ثـ يقوـ فى اليوـ الثالث .وواضح أنو حتى التبلميذ لـ يفيموا ما يعنيو المسيح ،وربما فيموا أف الصمب

واألالـ تشير رمزيا لمضايقات الكتبة وغيرىـ .واتضح عدـ فيـ التبلميذ بعد ذلؾ مف عدـ تصديقيـ لمقيامة بعد

أف قاـ المسيح فعبل .ولمحبة بطرس العاطفية لمعممو قاؿ منتي ار المعمـ "حاشاؾ يا رب" وتعنى حرفيا إمنع ىذا يا

رب وارحـ نفسؾ وليكف سبلـ لنفسؾ .وىذه ىى نفس كممات الشيطاف لممسيح عمى جبؿ التجربة [ولكؿ منا فى

أى تجربة] "لماذا تحتمؿ األلـ ،وعميؾ أف ترفضو " -أطمب مف اآلب ليحوؿ لؾ الحجارة خب از فبل تتألـ مف

الجوع" .ىذه التجارب يبدو أف ليا منطؽ مقبوؿ وليا مظير الرحمة والشفقة بالنفس ،وأال نسمع ىذا الصوت

داخؿ كؿ منا لو تعرضنا لمرض أو ضيقة ،فنسمع صوت عدو الخير " لماذا يسمح اهلل بيذا"؟ ولكف عمينا أف ال
نعطى أذاننا لعدو الخير بؿ نرفض ىذه األصوات ،ونقوؿ لمشيطاف كما قاؿ لو المسيح "إذىب عنى يا شيطاف".
ونسمع ىذه األصوات مف الشيطاف عندما نتألـ لمرض قريب لنا أو مف نحبيـ ،ىنا يأخذ الشيطاف شكؿ مبلؾ

نور محب لنا وألقربائنا .ولو تماشينا معو وصدقناه نرفض ىذا األلـ متذمريف عمى اهلل .أماـ محبة اهلل والثقة فيو

عمينا أف ال نستجيب لمعواطؼ البشرية ونتأثر بيا فنتذمر عمى اهلل.
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واستغؿ الرب يسوع خطأ بطرس ليشرح لمتبلميذ أف المممكة التى يؤسسيا ىى بخبلؼ فكر الييود والربييف ،ىى
ليست مممكة المجد األرضى بؿ ىى مبنية عمى إنكار الذات .مف ينكر ذاتو حتى الموت يجد حياة أبدية.

والعكس مف يجد حياتو عمى األرض فيو يخسرىا .وأماـ ىذا التعميـ نقؼ نحف وقد إتخذنا ق ار ار أف نبيع كؿ شئ
ونخسر كؿ العالـ ونقبؿ حتى الموت حتى ال نخسر أبديتنا .وكاف تعميـ الرب أف الحياة والمجد ليست اآلف بؿ

حينما يأتى إبف األنساف فى مجد أبيو مع مبلئكتو حينئذ يكوف لشعبو نصيب معو فى مجده وك ٌؿ حسب أعمالو.
وقاؿ ليـ الرب أف بعض الموجوديف سيظموا أحياء ولف يروا الموت قبؿ أف يروا إبف اإلنساف آتيا فى مجد أبيو.

وىذا قد حدث -:

 )5بعد ستة أياـ فى التجمى.
 )8بعد  07سنة أطاؿ الرب أناتو فييا عمى مف صمبو ،كاف عقاب أورشميـ بحرقيا.
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الكتاب الرابع

عىدة نهفهزس

النزول من جبل التجمى لوادى اليوان والموت

الفصل األول
التجمى

مت + 97مر + 9لو9
كاف اإلعتراؼ الذى نطؽ بو بطرس ىو األساس الذى تُبنى عميو الكنيسة .ومف ناحية أخرى رفع التبلميذ إلى
أعمى نقطة إيمانيا لـ يصموا إلييا ثانية غير بعد القيامة ،ألف تعميـ المسيح عف موتو والذى قالو بعد إعتراؼ

بطرس مباشرة أصابيـ بخيبة أمؿ .فتوقعاتيـ بحسب فكرىـ الييودى عف عظمة ومجد المسيا تصادمت مع فكرة
موت المسيح .فكانوا كمف إرتفع لمقمة ثـ ىوى ألسفؿ .وكاف عمى المسيح أف يقضى معيـ ستة أياـ ليشرح ليـ
ويعمميـ الحقائؽ عف ضرورة موتو وقيامتو فى اليوـ الثالث .ويقوؿ القديس لوقا ثمانية أياـ فيو ضـ الستة أياـ

عمى يوـ اإلعتراؼ العظيـ لبطرس ويوـ التجمى .وكاف ىذا التعميـ والتجمى بعيدا عف إزعاج الفريسييف والكتبة فى

ىدوء ليفيـ تبلميذه.

وكاف التجمى ىو الشرح العممى الذى عرفوا منو حقيقة المسيح وذلؾ لتثبيت إيمانيـ .بؿ كاف حديث موسى وايميا

مع المسيح عف "خروجو الذى كاف عتيدا أف يكممو فى أورشميـ" (لو .)1وتعبير خروجو ُيستخدـ لمتعبير عف
الموت (8بط .)51 : 5فيـ بيذا تأكد ليـ مف ىو المسيح وأنو يجب أف يموت فى أورشميـ ،وأف كؿ ىذا حسب
خطة أزلية تنبأ بيا األنبياء .لذلؾ ظير معو األنبياء وتكمموا عف خروجو كأنيـ يعرفوف بحكـ نبواتيـ التى قالوىا.
أو كأنيـ يذكروف التبلميذ بأف التعميـ الذى قالو المسيح عف أنو يجب أف يموت ىو تعميـ كتابى وبحسب

النبوات ،وىذا نفس ما عممو الرب مع تمميذى عمواس أف شرح ليـ مف النبوات أف المسيا المنتظر كاف يجب أف

يموت ويقوـ .ونستنتج أف حادثة التجمى قد حدثت مساء مف (لو .)07 : 1وقد يفيـ ىذا مف نوـ التبلميذ ،إال
أف نوـ التبلميذ كاف عائدا لسبب آخر أىـ ىو أف ما رأوه لـ يحتمموه ،كاف فوؽ طاقتيـ الروحية والنفسية وربما

الجسدية إلحتمالو مما سبب ليـ إضطرابا وخوفا فصاروا كمخدريف وثقمت عيونيـ.

وقد أخذ الرب معو بطرس ويعقوب ويوحنا األقرب فى نظره لفيـ ما سيحدث والقادريف عمى نقمو لآلخريف.

ونسمع أف المسيح كاف يصمى حينما حدث ىذا التجمى ،ليفتح اهلل عيونيـ ليروا ،فكاف كإليشع الذى صمى ليفتح

اهلل عينى تمميذه فرأى جيش المبلئكة الذى يساندىـ ضد جيش األرامييف.
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ونبلحظ أيضا أف الييود كانوا منتظريف أف المسيا سيكوف صورة أخرى مف موسى ويكرر ما صنعو موسى

وبصورة أعظـ .وىنا نجد أف المسيح يضئ كالشمس ،وموسى وجيو أضاء .وكما قادت موسى سحابة فى البرية

ىكذا ظيرت سحابة نورانية أماـ التبلميذ[ .ومف قبؿ سار المسيح عمى الماء كما شؽ موسى الماء وساروا فوؽ

المجج ،وأيضا كاف لمربييف رأيا أف كما عمؿ موسى إلسرائيؿ خروجا مف عبودية مصر ىكذا المسيا موسى الثانى

سيخرجيـ مف اليواف الذى ىـ فيو .ولذلؾ كاف كبلـ موسى وايميا مع المسيح عف خروجو .ولـ يفيـ التبلميذ

وقتيا أف خروج العالـ كمو مف اليواف سيكوف بخروج المسيح أى موتو بالجسد] .وكانت ىذه تعاليـ الربييف أف
المسيا البد وأف تظير معو سحابة ووجيو يضئ .فكاف الحدث كمو تثبيتا إليماف التبلميذ فبل ييتزوا أماـ ما

سوؼ يحدث فى القريب العاجؿ فى أورشميـ .وكانت قصة التجمى ىى أعمى نقطة وصؿ بيا المسيح مع تبلميذه

وىو بالجسد عمى األرض ،ومع نزوليـ مف عمى الجبؿ بدأ أيضا طريؽ أالـ المسيح واحتمالو اليواف والذى

إنتيى بموتو عمى الصميب .وبدأ ضعؼ إيماف التبلميذ الذى إنتيى بتشتتيـ يوـ الصميب وانكار بطرس وخيانة
ييوذا.

ونرى قطعا فى حادثة التجمى وعد إليى متضمف فيما حدث وأف ىذا الفاسد أى جسدنا الحالى سيكوف لو صورة

مجد فى األبدية.
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الفصل الثانى
ثانى يوم لمتجمى

مت + 29 - 9 : 97مر + 29 - 9 : 9لو 43 - 37 : 9
نزؿ الرب مع تبلميذه الثبلثة مف عمى الجبؿ وكاف صباحا (لو .)07 : 1وكاف الثبلثة يفكروف كيؼ ينقموف
أخبار ما رأوه فوؽ الجبؿ وفيموا منو مف ىو ىذا المعمـ وأنو ال بد وأف ُيرفض ويتألـ ويموت .والرب أخذ معو
الثبلثة تبلميذ الذيف كانوا قد خضعوا لفكرة موت المسيح ولكف دوف فيـ .واآلف سقط أماميـ نو ار سماويا عمى

ىذه الحقائؽ فوؽ الجبؿ .إذاً كيؼ ينقموف ما فيموه لمتسعة الباقيف الذيف يتضح عدـ خضوعيـ لفكرة موت

المسيح وقد بنوا أحبلميـ عمى المجد الزمنى الذى ينتظرىـ .ولكف الرب منعيـ مف الكبلـ حتى يقوـ مف

األموات .فحتى التبلميذ التسعة لـ يكف لدييـ اإلستعداد لتقبؿ الفكرة ،وسيكوف تأكيد فكرة موت المسيح سببا فى

رد فعؿ عكسى .ومف ىنا نفيـ أف الرب إختار تبلميذه الثبلثة ليصعد بيـ الجبؿ ليس ألنو يحبيـ أكثر (كما قاؿ
الباقيف عف يوحنا أنو التمميذ الذى كاف المسيح يحبو أكثر) بؿ ألف الثبلثة كانوا قد تـ إعدادىـ ،أو أنيـ كانوا قد

خضعوا واستسمموا باألكثر لفكر الرب .أما التسعة الباقيف فكاف نصيبيـ مف خمير الفريسييف أكثر ،أى تشكيكيـ
فى المسيح وطمب المزيد مف العبلمات باإلضافة ألفكارىـ الييودية عف المسيح ومجدىـ األرضى حيف يتمجد
ىو ويممؾ .ووضح ىذا سريعا فى فقدانيـ السمطاف عمى الروح النجس الذى فى الولد الذى أتى بو أبوه ليـ

ليشفوه ففشموا .وكاف ىذا سببا لغضب الرب عمييـ .وكاف رفض المسيح إعبلف تبلميذه لحقيقتو بداية طريقو ىو

لقبوؿ اليواف حتى الموت ،وأيضا كاف ىذا درسا لمتبلميذ فى معنى إخبلء الذات .وكانت عبلمة خضوع التبلميذ

الثبلثة لممسيح عدـ سؤاليـ عف معنى القيامة مف األموات مع أنيـ لـ يفيموا المعنى ،وحفظوا كؿ ىذا فى قمبيـ

كما كانت العذراء مريـ تفعؿ .وكاف سؤاؿ التبلميذ فقط عف إيميا فيـ يعرفوف أف إيميا ينبغى أف يأتى قبؿ المسيح،
وىـ أروا إيميا لدقائؽ وقد أتى ليتكمـ مع المسيح .ولكف ليس ليرد قموب الناس كما يقوؿ مبلخى النبى .حقا كاف

التجمى قد ثبت بذرة اإليماف عند الثبلثة التبلميذ ،ولكف ما زاؿ ىناؾ تساؤالت كثيرة ببل إجابة .ولكف نجد ىذه

البذرة تنمو وتثمر مع الزمف.

وعندما وصؿ المسيح ومعو التبلميذ الثبلثة ،وجد التبلميذ الثبلثة منظ ار مناقضا لمنظر المجد الذى رأوه فوؽ

الجبؿ .فقد إنتيز الكتبة فرصة غياب المسيح وأتوا بيذا الولد الذى بو الروح النجس وتحاوروا مع التسعة التبلميذ
وأحرجوىـ إذ لـ يكف ليـ سمطاف عمى الروح النجس .وىنا نجد المسيح يثور عمى التسعة بسبب ضعؼ إيمانيـ

مما جعؿ الكتبة يشعروف بمحظات إنتصار عمى التبلميذ .ضعؼ اإليماف ىنا يظير فى أنيـ ما زالوا يطمبوف

آيات ليعرفوا أف معمميـ ىو المسيا المنتظر ،وىذا ىو خمير الفريسييف الذى حذر منو الرب[ .مف ىنا نفيـ لماذا
لـ يأخذ الرب معو التسعة ،ونفيـ باألكثر بقايا الفكر الييودى عف المسيا المنتظر مف مشاجرتيـ عف مف ىو

األعظـ .وىذه ىى القصة التالية بعد شفاء الغبلـ].
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إن كنت تستطيع شيئا  ...كاف ىذا قوؿ األب .وىو خطأ فالرب ال يستحيؿ عميو شئ.

إن كنت تستطيع أن تؤمن  ...كاف ىذا تصحيح الرب لقوؿ األب .والمطموب اإليماف بقدرة الرب.
إذاً مع المسيح ال يقاؿ ماذا يستطيع ىو  -ولكف ماذا نستطيع نحف .ىؿ نؤمف أو ال نؤمف .ومف ال يؤمف فميأتى
كما فعؿ ىذا األب جاثيا أمامو (مت ،)58 : 57وليقؿ مع ىذا األب  ...أعن عدم إيمانى .والرب أيضا قادر
عمى شفاء اإليماف.

لو كان لكم إيمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون ليذا الجبل إنتقل من ىنا إلى ىناك = سبؽ وأشرنا إلى أف

تعبير حبة الخردؿ لمتدليؿ عمى أصغر األشياء ىو تعبير ييودى دارج .وأيضا تحريؾ الجبؿ أو رفع الجبؿ ىو

تعبير ييودى أو َمثَ ْؿ ييودى ويقولونو عمى األشياء الصعبة المستحيمة .واستعمموا ىذا التعبير عمى الربييف الكبار
وأنيـ ينتزعوف الجباؿ بمعنى يدوسونيا أو يسحقونيا .وكما فيمنا مف قبؿ أف الرب يسوع كاف يتكمـ بعبارات مف
التعبيرات الييودية ليفيـ تبلميذه والسامعيف ما يقصده .والمعنى المقصود أف كؿ شئ لنا ما داـ المسيح لنا.
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الفصل الثالث

األحداث األخيرة فى الجميل  -ضريبة الييكل  -الخالف فى الطريق

منع التالميذ لشخص يخرج الشياطين بإسم المسيح وتعميم المسيح بخصوص ىذا
مت + 22 : 98 - 22 : 97مر + 52 - 32 : 9لو52 - 43 : 9

عرؼ الكتبة مكاف وجود الرب وتبلميذه وأنيـ فى قيصرية فيمبس ،وسرعاف ما أحاطت بو الجموع وما عادت
ىناؾ فرصة لميدوء لتثبيت فكرة موتو فى أورشميـ فى عقوؿ تبلميذه .ونجد الرب مع تبلميذه فى الجميؿ ليس

بغرض اإلقامة الدائمة والك ارزة ىناؾ .ولكف كما يقوؿ القديس متى "كاف يتردد عمى الجميؿ" ويعد عدتو ليذىب

إلى أورشميـ فى عيد المظاؿ .ويمكف تمخيص األحداث القميمة التى حدثت خبلؿ ىذه اإلقامة القصيرة والتعاليـ
المتصمة بيذه األحداث فى النقاط التالية -:

 )5كاف التعميـ الذى يشدد عميو الرب ىو ضرورة صمبو وقيامتو .وكاف ال بد مف ىذا بسبب ما سيحدث فى

المستقبؿ القريب .ولكف كانت ىناؾ تساؤالت كثيرة ولـ يجرؤ أحد عمى السؤاؿ .حتى التبلميذ الثبلثة نجدىـ لـ
يسألوا عف معنى القيامة .لكف واضح تسمؿ نوع مف اإلحباط ليـ والخوؼ مف خطر قريب.

 )8كاف عمى كؿ فرد ذكر سنو أكبر مف  83سنة مف بنى إسرائيؿ أف يدفع نصؼ شاقؿ فضة ضريبة سنوية
لمييكؿ (خر .)51 - 50 : 03وكانت ىذه األمواؿ التى تجمع مف ضريبة الييكؿ تستخدـ فى الصرؼ عمى

إحتياجات الييكؿ مثؿ الذبائح اليومية الصباحية والمسائية ،وكؿ الذبائح التى تقدـ عف كؿ شعب إسرائيؿ وىكذا.

ونصؼ الشاقؿ ىذا يعادؿ درىميف مف العممة اليونانية (درىـ = دراخما  ،األستار =  8دراخما) .ومع أف النص

الكتابى لـ يوضح أف ىذه الضريبة تدفع سنويا إال أف الييود فى كؿ مكاف حتى فى الشتات الشرقى أو الغربى

حسبوا ىذه الضريبة فرضا دينيا أبائيا سنويا ألزموا أنفسيـ بو .وكانوا يدفعوف ىذه الضريبة قبؿ الفصح .ومف ىـ

فى األراضى المجاورة يدفعونيا قبؿ عيد األسابيع ،أما مف ىـ فى الشتات فيدفعونيا قبؿ عيد المظاؿ .وقبؿ

المسيح بحوالى  72سنة قررت ممكة مف مموؾ المكابييف الحجز عمى بضائع مف ال يدفع ،ولكف يبدو أف ىذا لـ
يعد متبعا أياـ المسيح .ولما جاء اإلمبراطور فاسباسياف ودمر الييكؿ أمر بتحويؿ ىذه الجزية لبناء ىيكؿ جوبيتر

كابيتولينوس الوثنى .وكاف ىناؾ ضريبة أخرى تُ َحصَّؿ مف قبؿ السمطات الرومانية بحسب التعداد ،وعمى كؿ
شخص أف يدفع درىميف .وىناؾ رأييف ىؿ الذيف سألوا بطرس عف الضريبة  -ىؿ كانوا يحصمونيا لمدولة أـ

لمييكؿ .وكبل اإلفتراضيف يمثؿ مشكمة* .فإف كانت ىذه الضريبة لقيصر  -:فمو دفع المسيح الجزية لقيصر

فيو شخص غير وطنى ،واف لـ يدفع فيو خائف لقيصر* .واف كانت الضريبة ىى لمييكؿ  -:ىنا موقفيف  -بعد
تطيير المسيح لمييكؿ فى المرة األولى كاف ىذا إعبلنا منو أنو المسيح إبف اهلل والجزية تدفع لمييكؿ أى هلل .فيؿ

يدفع الجزية لنفسو = "ممن يأخذ مموك األرض الجزية أمن بينيم أم من األجانب" وبيذا لو دفع فيو ينكر صفتو
كإبف اهلل .واف لـ يدفع فقد يعثر ىذا مف لـ يعرؼ بعد أنو ىو المسيح إبف اهلل .وكاف حؿ المسيح أف اهلل يرسؿ
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ىو ىذه الضريبة .وىناؾ تفاسير كثيرة تقوؿ أف المسيح وتبلميذه لـ يدفعوا لفقرىـ[ .ونفيـ أف رأى المؤلؼ أف

الضريبة كانت ضريبة الييكؿ وىذا رأى مقبوؿ جدا بؿ أضيؼ أف ضريبة الييكؿ تسمى فضة الكفارة (خر: 03

 )51وىى ترمز لمفداء وىى تذكار لمتكفير عف نفوسيـ ،فكيؼ يدفعيا المسيح وىو المرموز إليو الذى سيقدـ

الفداء ويكفر عف البشر حقيقة] .وجاء المحصميف لبطرس كنوع مف إحراج المسيح ليسألوا ىؿ المعمـ سيدفع

الضريبة وأجاب بطرس باإليجاب وأف المعمـ سيدفع ،وكاف ذلؾ دوف أف يسأؿ المسيح .وبنفس طريقة اإلحراج
ىذه كاف ىذا ىو سؤاؿ الفريسسيف لممسيح "ىؿ ندفع الجزية لقيصر" وحينما طمب المسيح العممة المتداولة كانت

الدرىـ اليونانى .ولكف السؤاؿ ىنا عف الجزية التى تدفع لمروماف وليس عف نصؼ الشاقؿ الذى يدفع لمييكؿ

(فضة الكفارة) .والحظ أف التبلميذ فى ىذه الفترة كانوا فى حالة مف التشويش وغير قادريف عف أف يسألوا المسيح

أى أسئمة.

 )0األعظم فى ممكوت السموات  -:كاف الفكر الييودى مسيط ار عمى التبلميذ ،فبالرغـ مف سمعيـ أف المسيح

سيتألـ ويموت ،لكف أحبلميـ فى المجد األرضى لـ تكف قد ماتت بعد .وىذه قصة تشير لطريقة التفكير
الييودى .مرض إبف أحد كبار الربييف يوحاناف بف زكاى مرضا خطيرا ،و ُش ِفى بصموات حانينا بف دوزا .وقاؿ أبو

قدمى لما إكترث بى أحد" فسألتو وىؿ حانينا أفضؿ منؾ أماـ
الولد لزوجتو "لو قضيت اليوـ واضعا رأسى بيف
َّ

اهلل؟ فتحركت كبريائو وأجابيا "ال بؿ ىو كخادـ أماـ اهلل أما أنا فكأمير أماـ اهلل ،ىو كخادـ موجود دائما أماـ اهلل

فمو فرص كثيرة أكثر منى ،أما أنا كسيد فبل أتمتع بيذه الفرص" .ونفس ىذا الفكر فى العظمة كاف موجودا فى
التبلميذ .بؿ حتى المحظات األخيرة قبؿ الصميب جاءت أـ إبنى زبدى تطمب مراكز عظيمة ألوالدىا .وقاؿ

التبلميذ عف يوحنا "التمميذ الذى كاف يسوع يحبو" وكاف ىذا شعو ار بالغيرة وأف المسيح سيعطى ليوحنا نصيبا

أعظـ منيـ .وحينما قاؿ الرب لبطرس عف أف بطرس سيموت مصموبا إستدار ونظر ليوحنا وسأؿ المسيح وماذا
عف يوحنا (ىذا الذى تحبو أكثر منا).

ولنتتبع األحداث مف إنجيؿ القديس مرقس .نجد أف الرب يخبر تبلميذه بخبر موتو ثـ قيامتو .ثـ يتجيوف إلى

كفرناحوـ وفى الطريؽ يتشاجر التبلميذ عف مف ىو األعظـ فى مناقضة واضحة لفكر الصميب الذى كاف

المسيح يعمميـ بو .ولما وصموا البيت بادرىـ الذى ال ُيخفى عميو شئ بالسؤاؿ عف ماذا كانوا يتكمموف فى
الطريؽ فسكتوا .وأعطاىـ الرب درسا فيمف ىو األفضؿ فى ممكوت السموات ،وأنو مثؿ الطفؿ ،ىو مف يقدـ
خدمة لممسيح فى محبة وتواضع وانكار لمذات فقانوف المممكة ىو المحبة والبساطة .وحتى كأس ماء بارد لف

يضيع أجره [واف كنت سأحصؿ عمى أجرى فى السماء فؤلضع فى قمبى أف ال أطمب شيئا فى األرض حتى

تعظيـ الناس لشخصى أو تقديرىـ لخدماتى .بؿ يكوف تركيز نظرى عمى مف أحبنى وأحببتو أى الرب يسوع وأقدـ

لو أى خدمة] .وحركت كممات الرب يسوع عف تقديـ الخدمة بإسـ يسوع وعف إنكار الذات قمب يوحنا ،إذ أنو منع
إنسانا يخرج شياطيف بإسـ المسيح .وليس مف الميـ أف نسأؿ ىؿ نجح فى محاولتو ىذه أـ ال ولكنو إنسانا تبع

المسيح وعرؼ قوة إسمو فإستخدـ إسمو .ومثؿ ىذا اإلنساف مف المؤكد ليس بعيدا عف ممكوت السموات .ولكف
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يوحنا فى ظؿ فكر المجد األرضى رأى أف مثؿ ىذه المميزات ىى خاصة بيـ ىـ فقط فمنع الرجؿ .وكاف تعميـ

الرب "ال تمنعوه  ...ألف مف ليس عمينا فيو معنا".

وكاف تعميـ المسيح ىنا فى (مت" )51 : 52إف أخطأ إليؾ أخوؾ إذىب وعاتبو" أى أف تعميـ الرب يسوع أف

الذى يبادر بالصمح ىو الضحية .أما الربييف فكاف تعميميـ أف يذىب مف أخطأ ،إلى مف أخطأ فى حقو ليطمب

السماح وعمى أف يكوف ىذا أماـ شيود عديديف ،وعند الضرورة يتكرر ىذا ثبلث دفعات .والسبب أف يعرؼ مف
إلى أخى فأغفر لو؟ ىؿ إلى سبع مرات؟" وتحديد بطرس لرقـ
أخطأ خطأه .وحينئذ سأؿ بطرس "كـ مرة يخطئ َّ
 7مرات كاف ألف الربييف قالوا عميؾ أف تكوف رحيما بأخيؾ وتغفر لو لو إعتذر حتى يرحمؾ اهلل ،وأف يكوف ىذا
الغفراف لثبلث مرات فقط بعد أف يصمح ما أخطأ فيو ويعتذر لمف أخطأ فى حقو .أما بطرس فبعد تعميـ المسيح
عف الغفراف أراد أف يكوف أكثر كرما مف الربييف فوصؿ بالرقـ إلى  7ولكف رد الرب عميو بؿ إلى سبعيف مرة

سبع مرات أى ببل حدود.
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الرحمة إلى أورشميم  -الترتيب الزمنى لألحداث األخيرة لروايات اإلنجيل
الحادث األخير

يو + 96 - 9 : 7لو + 62 - 57 ، 56 : 9 : 9مت22 - 99 : 98
أحداث ىذه الفترة األخيرة يصعب ترتيبيا فمـ ترد سوى فى إنجيؿ لوقا فقط ( )58 : 52 - 15 : 1ولـ يذكر
القديس لوقا لؤلحداث التى ذكرىا ال مكانيا وال زمنيا .ولكف ىناؾ إتفاؽ واضح بيف ما جاء بإنجيؿ يوحنا مع ما

جاء بإنجيؿ لوقا .فإنجيؿ يوحنا يذكر ثبلث ظيورات لمرب فى أورشميـ ىى *عيد المظاؿ (يو* )53 - 7وعيد

التجديد (يو )88 - 88 : 53وأخي ار *دخوؿ المسيح األخير إلى أورشميـ .ونجد القديس يوحنا يأتى بتفاصيؿ
األحداث فى أورشميـ .ونجد أف إنجيؿ يوحنا يورد خبر مغادرة الرب ألورشميـ متجيا إلى شرؽ األردف مرتيف

خبلؿ الثبلث مرات التى تواجد بيا الرب فى أورشميـ ( .)80 - 01 : 53 + 85 - 51 : 53ومف اآلية

(يو )01 : 53يقوؿ القديس يوحنا أنيـ حاولوا أيضا أف يمسكوه فقولو أيضا تشير أف ىناؾ محاولة سابقة ألف
يمسكوه ىى غالبا بعد الخبلؼ األوؿ ( .)85 - 51 : 53وسجؿ القديس يوحنا أيضا ذىاب الرب إلى بيت عنيا

ليقيـ لعازر .وبعد ىذه المعجزة نجد إجتماعا لتدبير قتؿ الرب يسوع وانسحاب الرب إلى مقاطعة بجانب البرية.
ويسجؿ القديس لوقا ثبلث رحبلت لممسيح إلى أورشميـ ( .)05 : 52 + 88 : 50 + 15 : 1ومف الصعب

تحديد مكاف مدينة إفرايـ وىى بقرب البرية .وبالتالى نجد إتفاؽ القديس لوقا مع القديس يوحنا فى أف المسيح
غادر إلى أورشميـ ثبلث مرات (لوقا) وظيوره فى أورشميـ ثبلث مرات (يوحنا).

ممحوظة  :إنجيؿ القديس متى موجو باألساس لمييود فى أسموبو ليظير ليـ أف يسوع ىو المسيح إبف اهلل الحى.
وانجيؿ القديس مرقس ىو سرد سريع لحياة الرب يسوع وموجو لخدمة الجميؿ .أما إنجيؿ يوحنا فيو يتكمـ عف
اإلبف األزلى األبدى كممة اهلل ،وموجو لمخدمة فى أورشميـ .ويجئ إنجيؿ القديس لوقا ليربط بيف إنجيؿ يوحنا

واإلنجيمييف اآلخريف .وىناؾ نظرة أخرى أف إنجيؿ القديس مرقس يقدـ نظرة عامة عف المسيح .وانجيؿ القديس
متى يقدـ المسيح لمييود والقديس لوقا يقدـ المسيح لؤلمـ أما القديس يوحنا فيقدـ وجية نظر الكنيسة عف

المسيح .ونجد أف القديس لوقا يقدـ  0رحبلت مستقمة لممسيح إلى أورشميـ عمى أنيا رحمة طويمة واحدة .وكانت
عيف القديس لوقا فى كتابتو موجية عمى صعود المسيح إلى السماء بجسده "وحيف تمت األياـ إلرتفاعو ثبت

وجيو لينطمؽ إلى أورشميـ" (لو )15 : 1وختـ إنجيمو بصعود المسيح فعبل لمسماء .وكأف القديس لوقا فى تقديمو
يأخذنا فى رحمة واحدة يخرج فييا المسيح مف الجميؿ ليدخؿ دخولو النيائى إلى أورشميـ ثـ يصمب ويموت ويقوـ

ليصعد لمسماء.

بحسب إنجيؿ القديس يوحنا نجد المسيح بعد أف شفى مريض بيت حسدا فى أورشميـ إتجو إلى الجميؿ .وكانت

نياية أعمالو فى الجميؿ إشباع الػ 1333وكاف ذلؾ قبؿ عيد الفصح مباشرة .وعيد الفصح يأتى فى اليوـ الخامس
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عشر مف الشير األوؿ مف السنة الدينية عند الييود .ثـ إتجو إلى شرؽ البحيرة وىناؾ أنيى خدمتو بإشباع

الػ .8333وظؿ فترة يتردد عمى الجميؿ (يو )5 : 7وىذه الفترة لـ يسجؿ الكتاب عنيا شئ .ثـ إتجو الرب يسوع
إلى أورشميـ فى عيد المظاؿ وىذا يأتى فى اليوـ األوؿ مف الشير السادس مف السنة الدينية .وكانت مواكب

الحج إلى أورشميـ إستعدادا لعيد المظاؿ قد بدأت .ولنبلحظ الوضع بعد عمؿ المسيح وخدمتو مدة  0سنيف.

*فشؿ تبلميذه فى تقبؿ حقيقة صمبو وموتو أو التشكؾ فيو إذ لـ يقدـ آية مف السماء لمكتبة (خمير الفريسييف).

*بؿ حتى إخوتو لـ يؤمنوا بو وطمبوا منو أف يصعد إلى أورشميـ ليظير آياتو فيؤمف بو الناس .وىذا كاف لو أحد
تفسيريف إما يقتمو الييود فيتخمصوا منو لحسدىـ ،أو يممؾ فعبل ويكوف ليـ نصيب فى أمجاده .ولكف المسيح لـ

يأتى ليعيد ويحيى مممكة أرضية ،بؿ ليقيـ مممكة سماوية عمى األرض ويحطـ أعماؿ عدو الخير .ولـ يصعد

المسيح إلى أورشميـ مع مواكب الحجاج الصاخبة بؿ صعد وحده فى ىدوء بعدىـ مع تبلميذه.

وأراد الرب يسوع أف يتجو إلى أورشميـ متخذا الطريؽ المختصر عبر السامرة مع تبلميذه وليس طريؽ الحجاج

عبر بيرية ،فرفضتو السامرة لكراىيتيا لمييود ورفضيـ لممسيح .واتجو الرب لقرية أخرى ونجد شخص فى حماس

يطمب أف يتبع المعمـ .وكاف تعبير "يتبع المعمـ" ىو تعبير معروؼ فى تمؾ األياـ ويتضمف التممذة لممعمـ .وكاف
ىذا يعتبر شيئا مقدسا .وآخر يطمب المعمـ منو أف يتبعو ،فالسيد كاف يكوف مجموعة السبعيف رسوال وكاف يريد

ضـ ىذا التمميذ ليـ.
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الفصل الخامس

أحداث أخرى فى الرحمة ألورشميم  -إرسالية السبعين
منزل بيت عنيا  -مريم ومرثا

لو + 96 - 9 : 92مت ، 38 - 36 : 9مت + 24 - 22 : 99لو24 - 97 : 92
 +مت ، 32 - 25 : 99مت + 96 : 93لو42 - 38 ، 25 : 92

إرسال السبعين رسوال  -:فى أثناء إرتحاؿ الرب يسوع جنوبا متجيا إلى أورشميـ إختار  73مف تبلميذه ليرسميـ
أمامو ليبشروا كؿ قرية ومدينة سيذىب إلييا .وكانت وصايا الرب ليـ مشابية لوصاياه لئلثنى عشر فى معظميا
ولكف مختمفة فى أشياء أخرى .والقديس لوقا ىو الذى أشار ليذه اإلرسالية وأف الرب أرسميـ فى رحمتو األخيرة

إلى أورشميـ .وكاف ذلؾ قبؿ عيد المظاؿ الذى كاف مف نتيجة حوار المسيح مع الييود خبللو فى أورشميـ أف بدأ

إضطياد الييود لممسيح (يو ،)11 : 2 ، 88 : 7وأيضا ما عاد المسيح يمشى عبلنية بيف الييود (يو: 55

 .)18إذاً إرسالية السبعيف كانت بعد مغادرتو الجميؿ نيائيا ،وأيضا مغادرتو شرؽ البحيرة حيث العشر المدف،
وقبؿ عيد المظاؿ وفى أثناء رحمتو األخيرة إلى أورشميـ.

كاف لئلثنى عشر الدرجة الرسولية وىذه ليا قوتيا وسمطانيا .أما السبعيف فمـ تكف ليـ قوة وسمطاف ىذه الدرجة

الرسولية ،كاف اإلثنى عشر مرسميف لكؿ العالـ أما السبعيف فميمتيـ مؤقتة فى حدود إعداد الطريؽ لممسيح فى

كؿ مدينة أو قرية كاف مزمعا أف يزورىا فى طريقو ألورشميـ[ .رأينا بعد ذلؾ مف التاريخ أف كثيريف مف الػ 73

إنطمقوا يبشروف فى كؿ مكاف] .وكاف السبعيف مف التبلميذ الكثيريف المحيطيف بالمسيح .ويبلحظ األرقاـ 58 :

تمميذ مع  58سبط و  73رسوؿ مع  73شيخا يساعدوف موسى .واستمر رقـ  73وسط الييود فكاف عدد

السنيدريـ  73وأيضا مف ترجـ السبعينية  73شيخا .وكانت إرسالية السبعيف إثنيف إثنيف بينما اإلثنى عشر ك ٌؿ

إنطمؽ بمفرده .كاف عمؿ السبعيف إعداد مف يذىبوا إلييـ ليستقبموا المسيح الممؾ كما عمؿ يوحنا المعمداف تماما.

ولـ يحذر الرب الػ  73مف دخوؿ مدينة لمسامرييف ،فميمتيـ ستكوف فى بيرية ولف يمروا بالسامرة .ونبلحظ أنو

فى وصايا الرب لمػ  58قولو "فإف كاف البيت مستحقا" بينما فى وصاياه لمػ  73جاء التعبير "فإف كاف ىناؾ إبف

السبلـ" .وكبل التعبيريف واحد فتعبير إبف السبلـ ىو تعبير ييودى بحت يعنى مف ىو مستحؽ لمسبلـ .وىذا يعنى

قبوؿ رب البيت وأىؿ البيت ليـ.

ونبلحظ أف الويبلت التى نطؽ بيا الرب عمى كورزيف وبيت صيدا بعد إرسالية الػ ( 73لو )50 : 53أوردىا

متى ومرقس بعد كبلـ الرب يسوع عف المعمداف (مت .)83 : 55ومعنى ىذا أف رسالة المسيح ستصؿ لمجميع
سواء مف المسيح نفسو (كما فى حالة كورزيف وبيت صيدا) أو عف طريؽ تبلميذ ورسؿ المسيح أو عف طريؽ

دعوة يوحنا المعمداف .ولكف الويؿ لمف يرفضيا( .الويبلت كانت لكفرناحوـ ،البمد التى شرفيا وباركيا الرب يسوع

نفسو وسكف فييا فإرتفعت لمسماء  -فإبف اهلل مف مواطنييا  -لكنيا رفضتو .والويبلت تكوف بقدر اإلمتيازات التى
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حصموا عمييا فيـ لـ يؤمنوا .لذلؾ قارنيـ الرب بسدوـ وعمورة .بينما قارف كورزيف وبيت صيدا بصور وصيدا،

وصور وصيدا إختفوا كمدف كبيرة بينما سدوـ وعمورة إحترقوا تماما[ .ونبلحظ الفرؽ فكفرناحوـ سكف المسيح فييا

بينما كورزيف وبيت صيدا أروا معج ازت فقط .ونقارف ىذا بنا فنحف المسيحييف سكف المسيح فينا "لى الحياة ىى
فى" ولنرى عقوبة مف يييف جسد إبف اهلل بالزنا "مف يُ ِ
فسد ىيكؿ إبف اهلل يفسده اهلل" أما
المسيح" " +المسيح يحيا َّ
اآلخريف الذيف أروا أعماؿ المسيح ومعجزاتو ولـ يؤمنوا فعقوبتيـ أقؿ] وبيت صيدا كانت ميناء لمصيد فى

كفرناحوـ ،وكورزيف غير محدد مكانيا تماما اآلف ،لكف القديس جيروـ يضعيا عمى بعد  8ميؿ مف كفرناحوـ.
وفعبل يوجد نبع ماء بإسـ كيري از شماؿ غرب كفرناحوـ (وواضح تشابو األسماء) وبيذا يكوف تحديد القديس

جيروـ مطابؽ لمواقع الحالى .وكممة كيروز تعنى جرة ماء وكو ارزيف تعنى جرار ماء .وبيذا تكوف بيت صيدا
جنوب كفرناحوـ ،وكورزيف فى شماليا وىى المناطؽ التى صنع فييا الرب يسوع معظـ معجزاتو وعمـ فييا

طويبل.

وعاد السبعوف بفرح مف إرساليتيـ .وما يفرح قموبنا أننا نجد أف فرحيـ كاف سبب فرح لمرب يسوع نفسو (لو: 53

[ )85 ، 57قارف مع (إش )51 - 57 : 11ففرحنا ىو فرح الرب] .ونرى ىنا تضاد آخر مع تعاليـ الربييف

المنتفخيف بعمميـ "أف اهلل يعمف أس ارره لمبسطاء كاألطفاؿ وليس ليؤالء الحكماء المنتفخيف" .ىنا نفيـ أف األطفاؿ

المقصود بيـ أنيـ كانوا حكماء متعظميف واختاروا المسيح فحولتيـ النعمة إلى بسطاء كاألطفاؿ.

النير اليين  -:نجد القديس متى بعد ىذه الكممات مباشرة يمحقيا بموضوع النير الييف .والرب أرسؿ تبلميذه
ورسمو فى ميمة صعبة وفى وسط رافض ليكرزوا ويعمموا حقائؽ إيمانية لـ يفيميا الحكماء ،فمف أيف ليـ كؿ
ىذا .نجد أف اآليات التى تسبؽ موضوع النير الييف ىى " ...ليس أحد يعرؼ اإلبف إال اآلب ومف أراد اإلبف أف
يعمف لو" وبيذا صارت عبلقة المسيح بأبيو ىى مصدر كؿ قوة وسمطاف وحكمة وبركة ومعرفة لمف إرتبط

بالمسيح أى حمؿ نيره فالنير ىو ما يربط ثوريف معا .ولذلؾ وجد الرسؿ طريقيـ سيبل فرجعوا فرحيف ،وىكذا كؿ

مف يقبؿ أف يرتبط بالمسيح يجد أف ما يكمفو بو المسيح سيبل فالحقيقة أف المسيح ىو الذى يحمؿ الحمؿ عنا.
وىذا عكس نير الربييف الثقيؿ الذى ىو تعاليميـ وفروضيـ التى كانت ثقيمة جدا .وفى المقابؿ نجد أف تنفيذ

وصايا المسيح سيبل واحتماؿ األلـ ألجمو سيبل .وكانت كممة نير كثيرة اإلستعماؿ فى ذلؾ الزماف وتعنى

الخضوع لواجبات وظيفة معينة ،وىناؾ نير الناموس أى اإللتزاـ بوصاياه ونير الحكومة أى اإللتزاـ بقوانينيا
وىكذا .وقالوا أف األسباط العشرة حينما رفضوا نير الناموس إستحقوا أف يتشتتوا .والخضوع لمنير يستمزـ الخضوع

بحرية .وىناؾ تفسير فى المدراش لآلية (أـ" )5 : 03كبلـ أجور إبف متقية مسا" أف ىذا ىو سميماف الممؾ [

راجع التفسير الخاص باآلية] وأف كممة مسا تعنى الوحى وكممة الوحى تعنى حمؿ ثقيؿ .فقالوا فى المدراش أف

سميماف قبؿ نير المممكة وىو حمؿ ثقيؿ كمفو بو اهلل لذلؾ باركو اهلل.

وضع القديس لوقا قصة الناموسى الذى قاـ ليجرب المسيح عف ماذا يعمؿ ليرث الحياة األبدية؟ ثـ أجاب الرب

"ما ىو مكتوب كيؼ تقرأ" وكانت إجابة الناموسى صحيحة أى المحبة .فأجابو الرب "إفعؿ ىذا فتحيا"[ .وىذه

القصة جاءت فى مكانيا تماما .فبل يمكف فعبل تنفيذ وصية محبة اهلل ،ومحبة الجميع بما فييـ األعداء بدوف أف
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نرتبط بنير المسيح ،والروح القدس ىو الذى يعطينا المحبة .ثـ تأتى قصة بيت مريـ ولعازر بعد ذلؾ وىى

تطبيؽ عمى بيت كمو محبة .صاحب البيت يستضيؼ المسيح فى حب .ومريـ تحت قدمى المسيح فى حب

ومرثا تخدـ فى حب].

فى طريؽ السيد إلى أورشميـ وقبؿ عيد المظاؿ مر ببيت لعازر الذى يحبو وأختيو مرثا ومريـ ،وذلؾ فى بيت

عنيا الموجودة بجانب أورشميـ .وربما أف مف إكتشؼ ىذه العائمة وقبوليا لممسيح كاف أحد السبعيف فى إرساليتيـ.
وقد بقى الرب فى بيت لعازر حتى إنتصؼ العيد فصعد إلى أورشميـ وكاف ُي َعمِّـ (يو[ .)58 : 7واألغمب أف ىذا

البيت ىو بيت سمعاف األبرص الذى شفاه المسيح وىو غالبا والد لعازر ومريـ ومرثا].
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الفصل السادس

عيد المظال  -مناقشات الييكل (يو)36 - 99 : 7
عيد المظاؿ فى فرحتو وزواره بمبلبسيـ مف كؿ ببلد العالـ وطقوسو المبيجة واألنوار التى يضيئونيا والمظاؿ
التى يسكنوف فييا سبعة أياـ والموسيقى فى الييكؿ والترانيـ .وفى جو خريفى لطيؼ فالعيد يأتى فى سبتمبر أو

أوائؿ أكتوبر جعؿ ىذا العيد أبيج األعياد وقالوا عنو العيد .ولذلؾ يجتمع فيو أغمبية الحجاج فالفصح يكوف فى

الشتاء والخماسيف فى الصيؼ .ولذلؾ كاف تعميـ المسيح وسط أعداد ضخمة[ .كاف عمى كؿ ييودى أف يتواجد
فى ىيكؿ أورشميـ مرة فى السنة فى أحد األعياد الثبلثة الكبيرة  -الفصح  -الخمسيف  -المظاؿ].

لـ يخبرنا القديس يوحنا بما كاف المسيح يعمـ بو ولكف سجؿ لنا تعجب الييود مف تعاليمو .وتساءلوا مف أيف لو

كؿ ىذا .والتعميـ عند الييود يقصد بو التعميـ البلىوتى ،وىذا ليس لو سوى طريؽ واحد وىو مدارس الربييف التى
يعمموف فييا التقاليد .ويكوف تعميـ الرابى المعمـ صحيحا لو إتفؽ مع التقاليد ،وبيذا يكوف قد تمقى تعميمو مف

معمـ كبير سابؽ معروؼ .وىكذا ىذا المعمـ تعمـ عف معمـ سابؽ لو ومعروؼ ،وىكذا حتى يصموا إلى موسى
وعنده كبلـ اهلل .وبيذا يكوف تعميـ المسيح الذى يعمـ بو مف أعمى المصادر فيو مف اهلل نفسو الذى أرسمو.

166

إدرشيم – انكتاب انزابع

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

الفصل السابع

اليوم األخير العظيم من العيد (يو)99 : 8 - 37 : 7
كاف اإلحتفاؿ فى اليوـ األخير لعيد المظاؿ (رأى الكاتب أنو اليوـ السابع وليس الثامف) كمو بيجة ،يتركوف
مظاليـ ويحمموف فى أيادييـ سعؼ النخؿ وأغصاف وصفصاؼ (ال )83 : 80وينقسـ الجمع حاممى ىذه
األغصاف إلى ثبلث مجموعات *المجموعة األولى تتواجد بالييكؿ لحضور طقس التقدمة الصباحية.

*المجموعة الثانية تنطمؽ إلى مكاف تحت أورشميـ يسمى "موزا" ليقطعوا أغصاف الصفصاؼ وسط أصوات
طبوؿ الكينة ويعودوا ليزينوا بيا المذبح عمى شكؿ ستارة جميمة* .المجموعة الثالثة خدمتيا لطيفة ففى وسط

الموسيقى تنطمؽ مف الييكؿ وراء كاىف حامبل إبريؽ ذىبى إلى بركة سمواـ التى يغذييا نبع إسمو نبع العذراء
خارج أسوار أورشميـ ومف ىنا أخذت إسـ سمواـ أى المرسؿ .وبركة سمواـ تسمى بركة الممؾ (نح.)58 : 8

وأخذت إسـ الممؾ ألف الممؾ حزقيا كاف ىو الذى إىتـ بحفر القناة الموصمة بيف نبع العذراء وبركة سمواـ داخؿ

أورشميـ إلمداد المدينة بالماء أثناء الحصار) .ويمؤل الكاىف اإلبريؽ مف بركة سمواـ .ويعود ووراءه الموكب مف
حاممى األغصاف إلى الييكؿ فى وقت متزامف مع تقديـ الذبيحة الصباحية .وتستقبؿ الكاىف حامؿ إبريؽ الماء

أصوات طبوؿ الكينة ،ويبدأ الكينة قرع الطبوؿ عمى ثبلث دفعات عند وصوؿ الكاىف إلى باب الماء بالييكؿ
(الباب أخذ ىذا اإلسـ مف ىذه المناسبة) .ويتقابؿ الكاىف حامؿ الماء مع كاىف آخر حامؿ إبريؽ مف النبيذ

لتقدمة السكائب .ويصعد الكاىناف إلى المذبح ليجدوا أنبوبيف يبدآف عند المذبح وينزالف إلى أسفؿ المذبح ،يسكب

فى أحدىما الماء وفى اآلخر النبيذ .وأنبوب الماء أضيؽ مف أنبوب النبيذ .وتتعالى الصيحات مف الناس ليرفع

الكاىف حامؿ إبريؽ الماء إبريقو الفارغ ليشير لمناس أنو سكب كؿ الماء .وىذا الماء إشارة لمماء الذى تفجر حيف
ضرب موسى الصخرة .وقالوا أف واضع ىذا الطقس ىو موسى النبى نفسو ،وليدلموا عمى خطورة الطقس

وضرورة سكب الماء فى األنبوب ،قالوا أف شغب حدث أثناء ما كاف رئيس الكينة ألكسندر جانيوس يسكب الماء

وقتموه فإنسكب الماء وكاف نتيجة ذلؾ أف قتؿ فى الشغب  1333شخص .وبعد سكب الماء تنطمؽ تسابيح اليؿ

الكبير (مزامير  )552 - 550ويردد البلوييف مقطع ويردده وراءىـ الشعب مع الموسيقى .ومع المزمور 552

يضيؼ الشعب عبارات شكر لمرب ،وطمب الخبلص وأف يرسؿ اهلل بركاتو عمى إسرائيؿ وينيوا تسابيحيـ بالشكر
هلل .وفى أثناء ىذا يقوموف بتحريؾ األغصاف التى فى أيدييـ تجاه المذبح كأنيـ يقولوف أننا يا رب نذكر عممؾ

السابؽ ونقدـ الشكر عنو ،ونذكرؾ بوعودؾ فخمصنا .ثـ تقدـ الذبائح الخاصة باليوـ وينيوا بالمزمور  508مف

أوؿ اآلية 1وبعد كؿ  0مقاطع ينفخوا فى األبواؽ ويسجد الشعب أماـ اهلل فى خشوع .وفى نياية اليوـ يدور

الكينة حوؿ المذبح  7مرات مكرريف ما حدث حوؿ أسوار أريحا طالبيف الخبلص مف الرب (ييوه) ويسمى اليوـ
األخير األوصنا الكبير .وفى نياية اليوـ يفكوف مظاليـ.
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والرب يسوع إستغؿ الطقس الييودى فى موضوع سكب الماء ليتكمـ عف الروح القدس الذى سيرسمو بعد صمبو.

وغالبا بدأ الرب تعميمو بعد سكب الماء والتسبيح فيذا يشير لطريقة اإلمتبلء مف الروح أى التسبيح .وكانت دعوة

المسيح لمف يعطش فميأتى إليو فيعطيو أف يفيض مف بطنو أنيار ماء حى .كبلـ المسيح ىنا لو فكروا فيو

وقارنوه مع (إش )8 ، 0 : 88لفيموا أنو ىو النبى المنتظر .ومع ىذا لـ يفيموا وانقسموا حولو .بؿ وتآمر
السنيدريـ ضده ولـ يستمعوا لنصيحة نيقوديموس ويسمعوه أوال.
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الفصل الثامن

التعميم فى الييكل فى اليوم الثامن لعيد المظال
يو59 - 92 : 8

المناقشات فى ىذا اإلصحاح بيف الرب يسوع وبيف الييود ىى بمنطؽ وبفكر ييودى تماما .ولكف كانت المشكمة
األساسية فى فيـ الييود ألقواؿ المسيح أنيـ لـ يفيموا حقيقة أننا نولد بطبيعة فاسدة منذ والدتنا منذ سقوط أبوينا

األوليف ،لذلؾ إحتجنا لتجديد خميقتنا .وىذا أيضا لـ يفيمو نيقوديموس فقاؿ لو الرب "المولود مف الجسد ىو

جسد" = المولود مف جسد فاسد يكوف جسد فاسد مثمو .ولذلؾ يقوؿ ليـ الرب يسوع ىنا أنا جئت لتجديد الخميقة.

أنا النور الذى يرشدكـ لطريؽ الحياة لتولدوا مف الروح .لست نو ار لممعرفة فقط بؿ نور لمحياة فبل تسيروا فى

طريؽ الظممة أى طريؽ الموت األبدى .فالييودى ال يفيـ سوى أنو ليخمص عميو أف يعمؿ ويجاىد ليتبرر .لكف

نرى فى تعميـ المسيحية أف ىذا ال يمكف بدوف تدخؿ إليى .وىنا نرى السيد يقوؿ ليـ أنكـ ستفيموف حيف ترفعوا

إبف اإلنساف .وفى العبرية وفى األرامية فإف كممة يرفع تعنى معنييف  )5تعميؽ الشخص وبالذات صمبو)8 .

تمجيد الشخص[ .فالطريؽ الذى بدأه المسيح بصميبو إنتيى بتمجيده عف يميف اآلب ليمجد الطبيعة اإلنسانية

فيو .وبيذا فرفع إبف اإلنساف إشارة لما عممو المسيح بتقديـ نفسو ذبيحة لتموت فينا الطبيعة القديمة الفاسدة وتقوـ

طبيعة جديدة يمكف ليا أف تتمجد فيو أبديا] .ومف يوـ الصميب ولآلف صار صميب المسيح ىو السبب فى حب

شعبو لو إلى درجة التضحية بحياتيـ ألجمو ،فبالصميب أدركنا عظمة الحب اإلليى .وتبلعب الربييف بألفاظ اآلية

(خر )51 : 08ليثبتوا أف دراسة الناموس تحرر فقاؿ المسيح ال بؿ أف الحرية ىى فى الثبات فى المسيح الذى
ىو الحؽ = "تعرفوف الحؽ والحؽ يحرركـ".

أبوكم إبراىيم تيمل بأن يرى يومى فرأى وفرح = كثيريف مف الربييف وشيوخ السنيدريـ يفسروف ما حدث إلبراىيـ
"وقع عمى أبراـ سبات ،واذا رعبة مظممة عظيمة واقعة عميو" (تؾ )51بأنو خبلؿ ىذا السبات أراه اهلل ما سيحدث
ألبنائو فى المستقبؿ مف أالـ مرعبة .وأراه أيضا أمجاد أياـ المسيا .فمف سمع ىذا الكبلـ ولـ يفيـ فيذا راجع

ليس لصعوبتو أو غرابتو بؿ ألنو ال يريد أف يفيـ .وىذا ما حدث مف الييود فحاولوا قتؿ المسيح.
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الفصل التاسع

شفاء المولود أعمى (يو)9
فى إصحاح  2قاؿ الرب "أنا ىو نور العالـ" وىنا نرى التطبيؽ ،فقد أعطى الرب النور فعبل لمولود أعمى .وكاف
سؤاؿ التبلميذ لممعمـ ،لماذا ُولِد ىكذا .وكثي ار ما نسأؿ ىذا السؤاؿ ،ولكف مف الصعب بؿ ومف المستحيؿ أف نجد
تفسير لكؿ التدبيرات اإلليية واألحكاـ اإلليية فى الخمؽ وفى الحياة .والسبب ضئالة معرفتنا وحكمتنا أماـ معرفة

اهلل البلنيائية ومعرفتو بالماضى والحاضر والمستقبؿ .ونرى ىنا أف ىذا المولود أعمى ُوِلد ىكذا لتظير أعماؿ
اهلل فيو [وواضح ىنا أف أعماؿ اهلل كانت إيمانو وخبلص نفسو ،فتدبيرات اهلل لو سممنا بحكمتو نكتشؼ أنيا

طريقنا لخبلص نفوسنا].

وكاف الييود دائما ينسبوف المرض أو الموت المفاجئ لعقوبة ىذا اإلنساف عمى خطية فعميا ،ودائما ما نجد

الربييف حينما يجدوف إنسانا قد تعرض لمصيبة يسألونو ماذا فعمت ليحدث لؾ ذلؾ .ولكف ىذا اإلنساف ُوِل َد ىكذا
 إذاً ممكف أف يكوف والديو ىما المذاف أخطئا ،فيناؾ إعتقاد ييودى أف الفضائؿ والعيوب تنعكس عمى األطفاؿ.وأف الطفؿ حتى سف الثالثة عشر مرتبط بوالده فيو جزء منو ،لذلؾ ىو يعانى مف أخطاء والده ،بؿ أف األفكار

الخاطئة لؤلـ تؤثر عمى الجنيف الذى فى بطنيا وقد تصيب بالعمى .وقاؿ أحد الربييف الكبار كتفسير ألنو إبتيج
بخطية أف ذلؾ كاف ألف أمو مرت بحديقة بيا أصناـ .أو يكوف المريض قد ىاجمو روح شر وىو ما زاؿ جنينا

فى بطف أمو .لذلؾ قاؿ الفريسييف لؤلعمى "لقد ولدت أنت فى الخطايا بجممتؾ"[ .وىناؾ إعتقاد كاف سائدا

بتناسخ األرواح أو ما يسمى الحيوات المتكررة وىذا فكر أصمو ىندوسى .واذا ولد مولود مشوه فيذا عقاب لو

عمى خطايا إرتكبيا فى حياة سابقة لو .وىذا يقولو يوسيفوس المؤرخ الييودى أنو فكر كاف موجودا وسط

الفريسييف .والكاتب ىنا ينفيو عف الفريسييف ولكنو قد يكوف سائدا وسط الناس ،فمف سأؿ السؤاؿ كانوا التبلميذ

وليس الفريسييف] .والحقيقة أف سبب كؿ األالـ فى العالـ ىو الخطية ،منذ قاؿ اهلل آلدـ "ممعونة األرض بسببؾ"

وجاء المسيح ليصحح كؿ ىذا وكمثاؿ لذلؾ شفاء ىذا األعمى[ ،ولكف المسيح لـ يرفع كؿ أالـ البشر بؿ رأينا

فى معجزات الشفاء التى صنعيا نموذج إلرادة اهلل فى شفاء البشر مف كؿ ألـ ،وجعؿ اهلل األالـ سببا لخبلصنا

"حولت لى العقوبة خبلصا"] .المسيح جاء ليزيؿ كؿ أثار الشر الذى لحؽ بنا نحف
كما قاؿ القداس الغريغورى َّ
البشر فيو ببساطة مخمصنا مف الخطية وأثارىا.

وكاف مف المتعارؼ عميو أف المعاب يشفى أمراض العيف لكف لـ يقؿ أحد أنو يخمؽ عينيف .ولما حدثت المعجزة

ىاج الفريسييف .ومف محاوالتيـ لميجوـ عمى المسيح وانكار المعجزة *أنو عمؿ المعجزة يوـ سبت وبالتالى فيو

شرير ال يمكف لو أف يعمؿ معجزة .فكاف مف الممنوع التداوى والعبلج يوـ السبت إال لو كانت الحياة ميددة وىذه

ليس حالة المولود أعمى .وكاف مف الممنوع إستخداـ المعاب لشفاء العيف يوـ السبت* .الخطوة التالية إلنكار
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عمؿ المسيح قوليـ لممولود أعمى "إعطى مجدا هلل" أى أف يعترؼ بأف الذى عمؿ المعجزة ىو اهلل وليس

المسيح ،فالمسيح شرير وال يعمؿ معجزات.

خاؼ األبويف مف الفريسييف لئبل يخرجونيـ مف المجمع ،وىذا ما عمموه مع المولود أعمى إذ أفحميـ ببساطة

إجاباتو .واإلخراج مف المجمع ىو ما يطمؽ عميو الحرماف الكنسى ،وىذا لو درجات متعددة الشدة ومدة الحرماف.

وىذه تبدأ بالتوبيخ والتنديد (وىذا ما أشار لو بولس الرسوؿ فى 5تى )51 : 1وتصؿ لمقطع والحرماف مف

المجمع ،وىناؾ الجمد ،وىناؾ مقاطعة الناس لو فبل يكممو أحد أو يتعامؿ معو لمدة محددة ،وىنا عمى الشخص

أف يجمس عمى األرض ويضع رأسو بيف ركبتيو ويترؾ شعره ولحيتو ،ويكوف كمف ينوح بشدة ،وال يستحـ وال يضع

طيبا عمى جسده ولو مات يرموف كفنو بالحجارة وال تقاـ لو جنازة وال يندبو أحد .ويصؿ األمر لمنعو مف الظيور

فى الشوارع.
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الفصل العاشر

الراعى الصالح وقطيعو  -الحديث األخير فى عيد التجديد
يو29 - 9 : 92

األيات األخيرة مف اإلصحاح السابؽ بيا نغمة حزف عمى عمى عيوف الفريسييف وعنادىـ الذى أدى بيـ
لمصيرىـ السئ بعد سنوات قمية ،ىذا المصير السئ الذى كاف يراه المسيح أماـ عينيو ىو سبب حزف المسيح
الحقيقى فى كبلمو وسبب بكائو عمى أورشميـ لنفس السبب .ولنفس السبب وجد الرب يسوع عدـ جدوى فى

النقاش معيـ فكؿ محاوالتو فى محبة ،وتحذيراتو التى كانت فى محبة أيضا لـ تميف قموبيـ.
ط ِعـ أو الم َغ ِّذى أو المر ِ
ضع [يقوؿ بولس الرسوؿ
الم ْ
ُْ
ُ
الراعى  -:أطمؽ الربييف عمى المعمميف الروحييف لقب ُ
"سقيتكـ لبنا ال طعاما 5كو .]8 : 0والمعنى يشمؿ قيادة واطعاـ القطيع .أما ىؤالء الفريسييف والصدوقييف

ورؤساء الييود فبل ينطبؽ عمييـ ىذا الوصؼ ويتضح ىذا مما عمموه مع المولود أعمى ومع المسيح ثـ مع

تبلميذه .ىؤالء دخموا لحظيرة الخراؼ ولكف ليس مف الباب الذى أدخؿ منو اهلل قطيعو .فالدخوؿ شرطو المحبة

لمقطيع والبذؿ ألجمو وحمايتو .وفى فمسطيف يأتى الراعى بقطيعو مساء إلى حظيرة الخراؼ وىناؾ يفتح لو البواب
وي ِ
دخؿ الخراؼ وفى الصباح يفتح لو ،فيو يعرؼ الراعى.
ُ
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حوارات بيرية األولى  -لمفريسيين بخصوص المممكتين (ممكوت اهلل ومممكة إبميس)
مؤىالت التممذة فى ممكوت اهلل  -تعرض إسرائيل لشر آت
مت + 45 - 22 : 92لو36 - 94 : 99

كاف شفاء المولود أعمى فى نياية أياـ عيد المظاؿ .وطردوه بعدىا مف المجمع ووجده يسوع كراع صالح بعد أف
طرده الفريسييف الرعاة المصوص .ونجد الرب يسوع بعدىا يتكمـ عف معنى الراعى الصالح والرعية الواحدة.

وأنيى الرب يسوع كبلمو فى أورشميـ بكممات كميا محبة كراع صالح لرعيتو التى يبذؿ نفسو عنيا (يو)52 : 51

وانقسموا عمى أنفسيـ حوؿ شخص الرب يسوع .وأصبح واضحا أف تعميـ ىؤالء مستحيبل .لذلؾ ترؾ الرب

أورشميـ إلى بيرية لفترة  0شيور ثـ عاد إلى أورشميـ لزيارة خاطفة أثناء عيد التجديد .وعاد بعدىا ليكمؿ خدمتو
فى بيرية لمدة ثبلث شيور أخرى .عاد بعدىا قبؿ الفصح األخير لو عمى األرض بالجسد ،وذلؾ ليتمـ الفداء

ويصمب ويقوـ.

ما بيف عيد المظاؿ وعيد الفصح حوالى ستة شيور ،فعيد المظاؿ (يأتى ما بيف سبتمبر وأكتوبر) وعيد الفصح

(يأتى ما بيف مارس وأبريؿ) .أما عيد التجديد فيأتى فى ديسمبر .فيكوف المسيح قد قضى بعد شفاء المولود

أعمى ثبلثة أشير فى بيرية .عاد بعدىا فى زيارة خاطفة ألورشميـ أثناء عيد التجديد (يو .)88 : 53ثـ ترؾ

أورشميـ إلى بيرية لمدة ثبلثة أشير عاد بعدىا قبؿ الفصح مباشرة ليدخؿ أورشميـ فى موكب مموكى إنتيى بصمبو

وقيامتو .لذلؾ فخدمة الرب فى بيرية كانت لمدة ستة أشير عمى فترتيف كؿ منيما  0أشير .وما تـ تسجيمو عف

ىذه الفترة ىو ما ورد فى (مت + 81 - 88 : 58لو .)55 : 57 - 50 : 55أما األحداث التى حدثت فى

الييودية وأورشميـ أورده القديس يوحنا (يو .)15 - 81 : 55 + 81 - 5 : 55 + 88 - 88 : 53أما بقية
األحداث فنجدىا فى أناجيؿ متى ومرقس ولوقا .عموما ما تـ تسجيمو عف فترة بيرية قميؿ ربما ألنو مشابو لما

حدث فى الجميؿ.
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الغذاء فى بيت الفريسى  -األكل واألعياد وسط الييود

تحذير الفريسيين األخير فى بيرية (لو)54 - 37 : 99
نرى ىنا وسط الكراىية المستمرة مف الفريسييف لمرب يسوع ،أف أحد الفريسييف يدعو الرب لمغذاء فى بيتو ومعو

عدد مف الكتبة والفريسييف .ولقد حذر الرب الفريسييف مرات مف تصرفاتيـ ،ولكف نجد ىنا التحذير األخير ليـ
خبلؿ خدمة الرب فى بيرية .وىناؾ تحذير مشابو ليـ فى األسبوع األخير فى أورشميـ (مت .)80وكانت ىذه

الدعوة بعد إتيامو أنو يخرج الشياطيف بواسطة بعمزبوؿ .تعجب الفريسى مف أف الرب لـ يغسؿ يديو قبؿ األكؿ.
ونرى السيد ىنا يياجـ الكتبة والفريسييف بشدة ،ولنتصور مدى الكراىية بعد ىذا اليجوـ.

آداب الطعام عند الييود  -طعام الييود  -:كاف لحـ الخراؼ عند ييود فمسطيف ىو المفضؿ والمشيور عمى
موائد األغنياء ،أما لحـ األبقار فيو نادر اإلستخداـ .أما الدعامة األساسية فيى الخبز وكاف عندىـ أنواع متعددة
تتراوح ما بيف خبز الشعير إلى كيكة األرز والمخبوزات الفاخرة كأنواع البسكويت .وكانت كممات البركة التى

تسبؽ األكؿ تقاؿ عمى الخبز وىذه البركة تشمؿ الباقى كالمحـ أو السمؾ أو الخضروات .وىناؾ كممات بركة

أخرى تقاؿ عمى النبيذ وما يميو مف المشروبات .بؿ ىناؾ كممات بركة تقاؿ عمى كؿ صنؼ ،واف أكؿ أحد بدوف
نطؽ كممات البركة يعتبرونو كأنو أكؿ شيئا مخصص هلل ألف المزمور يقوؿ "لمرب األرض وممؤىا" .ولكف مع

جماؿ مبادئ ،بؿ وأىمية ووجوب الصبلة ونطؽ كممات البركة نجد األفكار العجيبة لعقميات الربييف وجداليـ

الذى ال ينتيى  -إذا أضيؼ شئ مكمؿ عمى طعاـ أساسى فيؿ كممات البركة التى قيمت عمى الطعاـ األساسى
تكفى ،ومناقشات وحوارات حوؿ كممات البركة التى يجب أف تقاؿ عمى طبؽ يحتوى عدة أصناؼ ،أو فواكو

متعددة ،بؿ لو وضعت فاكية ليا أوراؽ فيناؾ كممات لكؿ مف الثمرة ولمورؽ .وحينما يتـ الجموس عمى المائدة

فيناؾ ترتيب يجب اإلىتماـ بو ،فالربييف أوال وك ٌؿ بحسب ما يستحؽ مف اإلكراـ ،وىناؾ ترتيب مف يجمس عف
اليميف ومف يجمس عمى اليسار ،ويعتبر ىذا مف الشرائع الدينية .ثـ يأتى غسيؿ األيدى وىذا لو نظاـ فيـ يأتوا

بالماء ويغسموا يد واحدة لمف يجمس عمى المائدة ثـ تقاؿ كممات البركة عمى النبيذ ثـ يأتوف بالماء ثانية ويغسموف
اليديف معا .ويقدـ الماء لؤلكثر إستحقاقا أوال ثـ بالترتيب .ثـ تقاؿ كممات البركة عمى الخبز .ويرد الجميع قائميف

آميف .وال ينطؽ كممات البركة وثنى أو عبد أو كاسر لمناموس (وال يجمس عمى مائدة واحدة رابى ومعو إنساف

عامى غير متعمـ) .ثـ يقطع مف عمى رأس المائدة قطعة مف الخبز مف الرغيؼ األساسى (وفى السبوت يوضع

رغيفيف) وينطؽ كممات البركة عمى قطعة الخبز (واختمفت مدارس الربييف حتى فى ىذا ،فيؿ تنطؽ كممات

البركة ثـ يقطع الخبز أـ يقطع الخبز ثـ تنطؽ كممات البركة) .وعمى مائدة الصباح يقوؿ كممات البركة كؿ واحد
مف الجالسيف عمى المائدة لنفسو .ثـ يتكرر ىذا عمى النبيذ .ومف طرؽ اإلحتياؿ الييودية قالوا أف كممات البركة

التى تقاؿ عمى الطعاـ يقوليا مف يقوليا واضعا فى نيتو أنيا تشمؿ النبيذ .ويجمعوف الكسر بعد إنتياء الطعاـ
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بعناية وتغسؿ األيادى ثانية ثـ تقدـ صموات شكر يرددىا مف ىو عمى رأس المائدة ويكررىا المجتمعوف وراءه.

وىناؾ إتيكيت لكؿ شئ ،فالطعاـ يبدأ بغمس قطعة خبز فى ممح أو نوع مف الصوص المممح ،ويبدأ األكثر

إستحقاقا بغمس لقمتو ويميو كؿ واحد بحسب الترتيب .والنبيذ يشربونو ممزوجا بالماء وتقاؿ كممات البركة عمى

النبيذ بعد إضافة الماء بنسبة ( 0ماء) ( 8 :نبيذ) .وكاف لدييـ أنواع كثيرة مف الخمور فيناؾ النبيذ األحمر مف
شاروف ،وىناؾ النبيذ األسود وىناؾ الحامى (مف العسؿ والفمفؿ) وىناؾ المخمؿ المصنوع مف العنب الذى لـ

ينضج أو مف بقايا عصير العنب وىو مشروب ُم َبِّرد .وىناؾ خمر البمح ،وىناؾ أنواع مختمفة مف البمداف
المجاورة والبيرة مف بابؿ ومشروب الشعير مف مصر وغيرىا مف مشروبات عصير الفواكو .وقوائـ الطعاـ متعددة
مف المحوـ واألسماؾ الطازجة والمحفوظة .بؿ كاف ليـ أطباؽ فاتح شيية ويمييا الطبؽ األساسى وينتيى الطعاـ
بالفواكو والزيتوف .وىناؾ إتيكيت لممائدة فميس مف التيذيب الكبلـ أثناء األكؿ ،ويتـ تمييز مف يستحؽ اإلكراـ

بنصيب مضاعؼ .ومف اإلتيكيت أف يتطابؽ الضيؼ مع مضيفو فى مشاعر الحزف أو الفرح .ومف جوانب

إظيار التقوى دعوة الفقراء واعطائيـ نصيبا كبيرا .ومف األداب أف ال يأتى الضيؼ معو بضيؼ آخر .وعمى كؿ
فرد عمى المائدة أف يخدـ نفسو .وىناؾ آداب لكؿ شئ فحيف ُيطمب الشرب فعمى الكؿ أف يرفع كأسو ويبقيو فى
يده فترة قميمة ثـ يشرب .ومفروض أف ال يمسح أحد طبقو ،واف مد يده وأخذ قطعة خبز فبل يعيدىا ،وال يعطى
أحدا لجاره مف طعامو أو شرابو .وال يمقى أحد بقطعة مف خبزه أمامو عمى المائدة .وبعد اإلنتياء مف الطعاـ

تجمع الكسر بعناية .وغير ذلؾ كاف الظف أف الشيطاف يجمس عمى المائدة .وفى نياية األكؿ يحرقوف روائح

جميمة .أما فى السبت فيضعوف عمى المائدة أفخر األطعمة.

أما طعاـ الفقراء فنجده جراد مقمى مع دقيؽ أو محفوظ وال يتموف عميو كممات بركة ألف الذى يأكمونو مف ضمف
ما صدر عنو لعنة األرض .ويأكموف الخبز الرخيص بعد وضعو فى المبف أو حساء مف الخضار والبصؿ فقط

واذا أمكف قطع لحـ .والفقراء جدا يأكموف خب از مع قطعة جبف أو خيار أو خضروات.

بعد كؿ ىذا وبعد أف رأينا نظاـ األكؿ وغسؿ األيادى ،لنا أف نتصور ماذا شعر بو ىذا الفريسى حيف رأى الرب

لـ يغسؿ يديو .وىناؾ إحتماليف -:

 .5أوليما لو كانت المأدبة ليبل فينطبؽ عمييا النظاـ السابؽ شرحو.
 .8ثانييما لو كانت المأدبة صباحا فاإلتيكيت أف يذىب كؿ شخص ويغسؿ يديو بنفسو .وىذا ىو اإلحتماؿ
األكبر .فالرب لو قدـ لو أحداً مياه التطيير لـ يكف ليرفض .وبسبب ىذا التصور رجح الكاتب أف تكوف
المأدبة ىنا نيا ار بعد إنتياء الطقوس والصموات النيارية.
وبالتالى نتصور أف السيد ذىب مباشرة لممائدة دوف أف يغسؿ يديو ولـ يمتزـ بالتقاليد .وكانت ىناؾ خبلفات

شديدة وحادة بيف مدرستى ىميؿ وشماى  -ىؿ تغسؿ اليديف قبؿ صب النبيذ فى الكأس أو بعد صب النبيذ.
وأيف تُرمى فوط تجفيؼ اليديف بعد تجفيفيا .لذلؾ أراد الرب إعطاء درس ليؤالء الفريسييف فى تفاىة ىذه
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األمور وأف اإلىتماـ يكوف بالطيارة الداخمية .ولنفيـ أف ىذه التفاىات تنحدر بالمستوى الروحى لمشخص.
والرب جاء وتجسد مف أجؿ تطيير الداخؿ والعمؽ الروحى.

ىاجـ الرب مخالفتيـ لمناموس فى موضوع عدـ إكراـ الوالديف وعدـ مساعدتيـ .وىنا يياجـ موضوع فيميـ

لمتطيير .فيـ يعتبروف أف عبلمة الطيارة لمفريسى غسؿ اليديف وأف ال يأكؿ مف شئ لـ تخرج عشوره أوال،

وأف ال يأكؿ مع غير الفريسييف الطاىريف .وكاف شيئا معتادا بيف الفريسييف أف يوبخوا مف ال يدفع العشور.

وربما ألف المسيح لـ يغسؿ يديو دار الحديث عمى المائدة حوؿ العشور .والعارؼ بالقموب ربما عرؼ أف ىذا

الفريسى أراد أف يكممو عف دفع عشوره حينما رآه تغاضى عف غسؿ يده ،وكأنو يريد أف يقوؿ لممسيح كما

أنؾ لـ تيتـ بغسؿ يديؾ كقانوف مف قوانيف الطيارة فأنت ال تيتـ بدفع عشورؾ .وبالمنطؽ الفريسى لقوانيف

الطيارة فقد وجد أنو ال يصح أف يجمس معو مف ال ييتـ بقوانيف الفريسية فى التطيير .فتكمـ المسيح عف كؿ

ىذا فى توبيخو لفكر الفريسييف.
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لمتالميذ  -حدثين والتعميم المقصود منيم
لو97 : 93 - 9 : 92

إنتيت مأدبة الفريسى لمرب بتوبيخو لمفريسييف والكتبة ىؤالء الذيف يكرىونو كراىية شديدة .وتبع ىذا مباشرة
تحذيره لتبلميذه مف خمير الفريسييف الذى ىو رياءىـ .ولكف ىناؾ فرؽ كبير بيف إنذاره لمفريسييف وتوجييو
لتبلميذه .فكاف يحذر الفريسييف مف أحكاـ غضب إليية آتية نتيجة تصرفاتيـ ،أما لتبلميذه فكاف كبلمو

تحذي ار مف التشبو بخطايا ىؤالء .كاف كبلمو لتبلميذه لمنعيـ مف الخطأ أما كبلمو لمفريسييف فكاف بميجة
اإلدانة واإلتياـ .ونجد الرب ىنا يوجو تبلميذه عمى ضوء ما حدث عمى مائدة الفريسى .فتحذير الرب

لتبلميذه ىنا أتى مباشرة بعد ما حدث عمى مائدة الفريسى .وكاف الرب قد حذر تبلميذه بكبلـ مماثؿ لما قالو

ىنا قبؿ إرساليتيـ (مت )53وكاف ذلؾ فى بداية خدمتو .ولكنو ىنا يكرره فى خبلؿ خدمتو فى بيرية فى
نياية أياـ خدمتو عمى األرض .وىناؾ فروؽ بيف حديث الرب ىنا وحديثو ىناؾ  -:فينا نجد أالؼ قد

إجتمعوا حولو ،عددا كبي ار مف بيرية حتى داس بعضيـ البعض .وىنا حدد تيمة الفريسييف وىى رياءىـ أى

إىتماميـ بالمظاىر والمداىنة والخداع ومحاولة إظيار التقوى والتسابؽ فى ىذا ،وخاؼ الرب مف أف ينجرؼ
تبلميذه وراء ىذا السباؽ.

وبعد تعميـ المسيح لتبلميذه فى بيرية قاؿ ليـ مثؿ الغنى الغبى .وكاف تطبيقو لمموجوديف مف غير تبلميذه

ىو الكؼ عف الطمع = "ىكذا الذى يكنز لنفسو  ."..أما لتبلميذه فكاف التطبيؽ ىو طمأنتيـ عمى الغد =

"أقوؿ لكـ ال تيتموا  ..ال تخؼ أييا القطيع الصغير  ."..وكاف طمب الرب لتبلميذه أف يوجيوا نظرىـ عمى

شئ واحد فقط ىو ممكوت اهلل ومجيئو الثانى فيو قد يأتى فى أى لحظة ،غير ميتميف بشئ مف ىذا العالـ.

ىو كسيد ذىب إلى عرس وعمييـ أف ينتظرونو وخبلؿ فترة إنتظاره عمييـ أف يخدمونو بأمانة .وقد يأتى فى
اليزيع الثانى أو الثالث لكنو سيأتى فجأة والرب لـ يذكر اليزيع األوؿ فيذا يكوف مبكرا ،ولـ يذكر اليزيع

الرابع فيذا يطوؿ إنتظاره[ .ومعنى ىذا روحيا أف نضع فى قموبنا أف ىناؾ وقت وال نيأس بؿ نخدـ اهلل ،وال

نتكاسؿ واضعيف فى قموبنا أنو ما زاؿ ىناؾ وقت طويؿ إذاً دعنا نتكاسؿ اآلف] .وكاف الييود يقسموف الميؿ

إلى ثبلثة ىزع ،ثـ جعموىا أربعة متأثريف بالروماف .وكاف سؤاؿ بطرس لمرب "ألنا تقوؿ ىذا المثؿ أـ لمجميع

أيضا" ألف بطرس فى ظؿ التقاليد الييودية يفيـ أف التبلميذ يكونوف مع معمميـ فى كؿ مكاف وكذلؾ فى
األفراح .ولـ يكف يفيـ وقتيا أف المسيح سيتمجد أوال بجسده ثـ نذىب كمنا معو حينما يأتى فى المجئ

الثانى .والى أف يأتى فالكؿ يخدمو.

نجد بعد ىذا حدثيف قبؿ ذىاب السيد إلى أورشميـ فى عيد التجديد .وكؿ حدث منيـ ينتيى بحديث قصير

لممسيح ويختـ بمثؿ .أوليما حيف سألوا المسيح عف مذبحة بيبلطس لػمجميميف الذيف أتوا ليقدموا ذبائحيـ فى
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الييكؿ ،وكانت ىذه واحدة مف كثير رأى فييا الييود إضطيادا بربريا مف بيبلطس .وىؤالء ظنيـ بيبلطس
مف الثوار الجميمييف وىؤالء مركزىـ فى الجميؿ .وغالبا كانت اإلشارة لحادثة قتؿ الجميمييف متعمقة بما قالو

الرب مف قبؿ عف تمييز األزمنة ،فالمسيح إتيميـ بأنيـ ال يستطيوف تمييز األزمنة .ونفيـ معنى سؤاليـ مف

إجابة الرب إذ قاؿ ليـ "تظنوف أنيـ كانوا خطاة أكثر مف كؿ الجميمييف ،كبل بؿ توبوا أنتـ" .ىـ يريدوف

تحويؿ دفة حديث الرب تجاه شئ آخر لمجداؿ .فقالوا أف ىؤالء الجميمييف مف مواطنيؾ وقد ظنيـ بيبلطس
مف الثوار الجميمييف وقد يكونوا منيـ أو أبرياء واستشيدوا بالخطأ .وكعادة الييود أنيـ يربطوف بيف الخطايا
والعقوبات ،وىنا أرادوا أف يقولوا لمرب نعمـ كيؼ نميز الجو ومتى تجئ العاصفة  -وأف عبلمات األزمنة

التى تريدنا أف ننظر إلييا ىى ىذا اإلضياد والمذابح ضد الييود .ولكف ألست ترى أف موت ىؤالء الجميمييف

كاف بسبب خطاياىـ وكانت ىذه عقوبة مناسبة لخطيتيـ .وكاف رد الرب بؿ توبوا أنتـ واال فإف الروماف

سيدمروف كؿ شئ .أما قصة البرج  -:فقد أراد بيبلطس أف يشؽ قناة داخؿ أورشميـ فأخذ مف نقود الييكؿ
واستخدـ عماال مف أورشميـ ليشقوا القناة .فإعتبر الييود ىؤالء العماؿ خطاة ألنيـ إشتركوا فى ىذا العمؿ
الذى إغتصبت فيو أمواؿ الييكؿ .و أروا أف حادثة سقوط البرج عمييـ أنيا عقاب إليى ليـ ىـ يستحقونو.

وقاؿ المسيح ىنا أنو مف الخطأ أف نقوؿ أف كؿ مصيبة تمحؽ بشخص ىى عقوبة إليية ضده .ولتطبقوا ىذا
عمى الجميمييف ومف مات فى حادثة برج سمواـ .وألحؽ الرب بكبلمو مثؿ شجرة التيف غير المثمرة ليدعو كؿ
الييود لمتوبة قبؿ اإلعصار الرومانى اآلتى إف لـ يتوبوا .وكاف الحدث الثانى شفاء المرأة المنحنية .ثـ جاء

وراءىا أمثمة عف الممكوت الذى أتى الرب يسوع ليؤسسو.
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فى عيد التجديد فى الييكل

لو + 22 : 93يو42 - 22 : 92
نجد ىنا زيارة السيد ألورشميـ فى عيد التجديد (مدة العيد  2أياـ مف  5ديسمبر حتى  2ديسمبر) .ويبدو أف زيارة

المسيح ىذه ألورشميـ ىى التى نوه عنيا القديس لوقا فى (لو )88 : 50وىذه تناظر (يو.)88 : 53

عيد التجديد  -:ييوذا المكابى ىو الذى أسس ىذا العيد تذكا ار لتطيير الييكؿ وعودة الخدمة الكينوتية فيو ،بعد
أف دنسو الممؾ اليونانى أنطيوخس إبيفانيوس .وكاف ذلؾ سنة  518ؽ.ـ .وأطمؽ يوسيفوس المؤرخ الييودى عمى
ىذا العيد "عيد األنوار" مما الحظو مف الطقوس المصاحبة لو .ويسميو الييود عيد الحانوكا أو التجديد أو

التكريس والتقديس .وخبلؿ الثمانية أياـ يرتموف مزامير اليؿ الكبير ( )552 - 550ويرتميا معيـ الشعب كما فى
عيد المظاؿ .ويحمؿ الشعب خبلليا سعؼ النخيؿ .وما يميز العيد إضاءة الييكؿ والبيوت خبلؿ الثمانية أياـ.

ويبدو أف طقوس عيد التجديد مأخوذة مف طقوس عيد المظاؿ .وعند البدء فى الخدمة وجدوا أف كؿ الزيوت التى

تستخدـ فى إضاءة المنارة قد تدنست ،إال أنيـ وجدوا إبريؽ واحد فقط مختوـ بختـ رئيس الكينة ويكفى ليوـ

واحد ،ولكف بطريقة إعجازية ظؿ ىذا الزيت يضئ المنارة  2أياـ ،حتى أتوا بزيوت مف تقوع .وكتذكار ليذه

المعجزة كاف اإلحتفاؿ بإضاءة الييكؿ  2أياـ .وكعادة الييود اإلختبلؼ فى تفاصيؿ ال قيمة ليا  -قالت مدرسة
ىميؿ تبدأ اإلنارة بإضاءة بسيطة تتزايد حتى اليوـ الثامف لتصؿ ألقصى درجة فى اليوـ الثامف وتكوف ثمانى
مرات قدر اليوـ األوؿ ،بينما قالت مدرسة شماى ال بؿ تبدأ اإلضاءة بالطاقة القصوى وتتناقص مع األياـ

الثمانية إلى ثمف ماكانت عميو فى اليوـ األوؿ .وبدأت األنوار فى الييكؿ ثـ صارت فى كؿ البيوت ،وكاف عدد

المصابيح عمى عدد سكاف البيت ،بؿ تضاء كؿ غرؼ البيت .ويوضع الضوء عند مدخؿ البيت ،وعند كؿ حجرة
عمى اليسار ،أما المازوزة فتوضع عمى اليميف .وتقاؿ كممات بركة مع إضاءة ىذه األنوار .ويقضوف األياـ

الثمانية فى إبتياج .ويقضوف اليوـ األوؿ فى إحتفاؿ بذكرى ييوديت.
أليس مكتوب فى ناموسكم  :أنا قمت أنكم آلية = قاؿ السيد ىذا لمييود عندما إعترضوا عمى قولو "أنا واآلب
واحد" .وكانت كممة الناموس أو التوراة تشمؿ خمسة أسفار موسى واألنبياء والياجيوجرافا أى بقية كتب العيد

القديـ.

ومف أقواؿ الربييف "مبارؾ اهلل الرحيـ الذى أعطى الناموس المثمث  -توراة موسى واألنبياء والياجيوجرافا -

لمشعب المثمث الكينة والبلوييف وعامة الشعب  -بواسطة الثالث موسى المولود الثالث ألبويو فى اليوـ الثالث فى

الشير الثالث".
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"أنا قمت أنكم آلية ،وبنو العمى كمكم" = (مز )1 : 28وىذه موجية لمقضاة كممثميف هلل ووكبلء عف اهلل أعطاىـ
اهلل سمطة وفوضيـ لتدبير أمور شعبو بحسب إرادتو .وىذه العبارة لـ يقميا عف األنبياء ،فاألنبياء كانوا ينقموف

رسالة مف اهلل فقط ،أما القضاة فكاف ليـ سمطاف بتفويض مف اهلل لتنفيذ عمؿ اهلل .والمسيح أماـ الشعب كاف فى

عمى .لقد قيؿ عف القضاة أنيـ آلية
كؿ عممو يعمؿ أعماؿ اهلل .وكاف تساؤؿ المسيح لمييود  -إذاً لماذا الغضب َّ
ألنيـ يعمموف عمؿ اهلل بتفويض منو ،وأنا أمامكـ أعمؿ عمؿ اهلل .فأنا مرسؿ ال ألنقؿ لكـ كبلما مف اهلل فقط بؿ
ألعمؿ أعماؿ اهلل .ولقد رأيتـ أعمالى ،فأيف الخطأ فى كبلمى أو فى أعمالى.
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مجموعة ثانية من األمثال تخصو وىو الجار األقرب لنا (لو)93 - 5 : 99 + 37 - 25 : 92
 .9خاص بالحب فيو يعطينا حاجتنا دون أن نسأل "السامرى الصالح"
 .2خاص بالحب الذى نأخذ بو حاجتنا بالسؤال "صديق نصف الميل"

الفترة ما بيف عودة الرب مف عيد التجديد إلى دخولو لممرة األخيرة إلى أورشميـ تنقسـ إلى فترتيف ،يقسميما ذىاب
الرب إلى بيت عنيا ليقيـ لعازر .وخبلؿ فترة خدمة المسيح فى بيرية عمَّـ الشعب ببعض األمثاؿ ولكنيا إختمفت
عف طبيعة األمثاؿ التى عمَّـ بيا فى الجميؿ .فأمثاؿ الجميؿ كانت رمزية ،تشير لمسماء ولكف عف طريؽ الرموز
"مثؿ الزارع مثبل" .وتحتاج شرح لنفيميا .أما المجموعة الثانية مف األمثاؿ يسيؿ فيميا لمجميع وليا الطابع

الوعظى وتحمؿ أخبا ار إنجيمية مفرحة لمخطاة ،وىـ  50مثؿ منيـ  58فى إنجيؿ القديس لوقا ،وقاليا الرب فى
بيرية .وىناؾ مجموعة أخرى مف األمثاؿ ليا الطابع النبوى.

مثل السامرى الصالح  -:ىناؾ نوعيف مف الكتبة  )5الناموسى متخصص فى ناموس موسى )8 .الباقيف
متخصصيف فى األنبياء .وقاـ واحد مف الناموسييف ليسأؿ الرب سؤاال عف كيؼ يرث الحياة األبدية .وغالبا كاف

ىذا مف نوع مف الكتبة وىـ األقمية  -ليـ رأى أف األعماؿ ىى الطريؽ ليرثوا الحياة األبدية .ألف ىناؾ نوع آخر
يقولوف أف دراسة الناموس ىى الطريؽ لمحياة األبدية .وربما كاف يسأؿ فعبل أو ليصطاد كممة عمى المسيح أو

كعادة الربييف ليدخؿ فى مناقشات جدلية عقيمة ،أفقدتيـ الطريؽ لمروحيات.

وكاف سؤاؿ ىذا الناموسى ألف رأيو أف األعماؿ الصالحة فقط ىى طريؽ الحياة األبدية ،ويسأؿ عف ماىية ىذه
األعماؿ .وىو لـ يخطر عمى بالو أف ىناؾ خطية ساكنة فى البشر وميما عمموا فبل سبيؿ لمخبلص .وىذا

ممخص فكر الييودية  -فقط ىو البر الذاتى لمخبلص  -وىو األساس فى رفض المسيح وصمبو .وكاف رد
الناموسى صحيحا عف *محبة اهلل وىذه محفوظة لكؿ ييودى (تث )1 : 1ويعمِّـ بيا كؿ الربييف وىى جزء مف
الصموات اليومية لكؿ ييودى* .وعف محبة القريب فيذا منصوص عميو فى "ال تنتقـ وال تحقد  ..بؿ تحب

قريبؾ كنفسؾ ( "..ال .)52 : 51وكاف تعميـ الرابى الكبير ىميؿ بخصوص ىذه النقطة "ما ىو مكروه لؾ ال
تفعمو باآلخريف" .وقاؿ الرابى أكيبا أف (ال )52 : 51ىى ممخص الناموس كمو .ومع أف إجابة ىذا الناموسى

كانت صحيحة إال أف ىذا التعميـ أى المحبة لـ يكف شيي ار بيف الربييف .ونرى أف ىميؿ وضع تعميمو مف الناحية

السمبية ال تفعؿ باآلخريف ما ىو مكروه لؾ" أما المسيح فوضع التعميـ اإليجابى لمفيوـ المحبة "كؿ ما تريدوف أف
يفعؿ الناس بكـ إفعموا ىكذا أنتـ أيضا بيـ ،ألف ىذا ىو الناموس واألنبياء" (مت .)58 : 7وكاف رد المسيح

عمى إجابة الناموسى تشجيعو .ولكف ليبرر الناموسى سؤالو عاد ليسأؿ ومف ىو قريبى؟ فأجاب المسيح بمثؿ
السامرى الصالح .ومثؿ السامرى الصالح لكؿ الناس نرى فيو محبة المسيح الذى أتى لشفاء كؿ البشر ،وضرورة
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خدمة أى إنساف ميما كاف دينو أو جنسو .أما الجانب اآلخر لمثؿ السامرى الصالح ىو موجو لمناموسى بالذات،

أال وىو أف الرب أراده أف يشعر بالذنب واحتياجو لمف يحمؿ عنو خطيتو ،وأف يشعر بالتقصير فيو كييودى

يشعر بكراىية كؿ مف ىو غير ييودى بإحساس بالبر الذاتى ونجاسة اآلخريف ،حتى أف األمـ إتيموىـ بكراىية

الجنس البشرى .وكاف تعميـ الربييف إنو لو وجد وثنى فى محنة ومشرؼ عمى الموت يتركو وال ينقذه .ولـ يفيموا

المعنى مف الوصية التى تنص عمى إنقاذ حياة حيواف العدو (خر .)1 : 80فيؿ يعمميـ الناموس إنقاذ الحيواف
وترؾ البشر يموتوف .وىنا دخموا فى مناقشات عقيمة حوؿ ىذه اآلية إلثبات وجية نظرىـ أف العدو ىنا ىو

شخص ييودى وليس الوثنى .وفى مثؿ السامرى نرى أف ىذا السامرى لـ يبحث عف مف ىو ىذا الجريح ،بؿ ما
ىو إحتياج ىذا الجريح ،بينما نرى الكاىف والبلوى ببل قمب .والمعنى أف ىذا ما آلت إليو حاؿ الييودية ممثمة فى

شخص رؤسائيا ومعممييا أى الكاىف والبلوى  -ببل رحمة وببل فيـ لروح الناموس بؿ تدمير لروح الناموس أى

المحبة.

صديق نصف الميل  -:فى مثؿ السامرى الرب أعطى كؿ الحب دوف أف نطمب إذ وجدنا محتاجيف .وىنا نرى
جانب آخر لمحبة المسيح الذى يصور نفسو ىنا كصديؽ الذى يعطينا إحتياجنا ولكف حينما نطمب .وقاؿ الرب

ىذا المثؿ بعد أف طمب منو تبلميذه أف يعمميـ كيؼ يصموا .وكاف طمب الرجؿ لصديقو كما ىو واضح يعنى أنو

يطمب فى وقت غير مناسب (نصؼ الميؿ) .والباب مغمؽ .وطمبو سيسبب إزعاجا لآلخريف (أوالدى معى فى
الفراش) .والمعنى أف تأخر الرب فى تحقيؽ طمبنا ليس ألنو يرفض ،ولكف ألف الوقت غير مناسب وىناؾ

صعوبات تمنع اإلستجابة الفورية .وتكوف إستجابة الرب  )5 :ألنو صديؽ )8 .المجاجة بإيماف )0 .أف يكوف
ىناؾ إحتياج حقيقى .والرب سيعطى ليس فقط ما طمبناه ( 0أرغفة) بؿ كؿ اإلحتياج.
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 3أمثال لمتحذير

لو24 - 96 : 94 + 9 - 6 : 93 + 29 - 93 : 92
نجد ىنا  0أمثاؿ فييـ تحذير وانذار  -:الغنى الغبى (تحذير لؤلفراد)  -التينة التى ال تثمر (تحذير لؤلمة

الييودية)  -الوليمة العظيمة (تحذير لرجاؿ الديف الييود).

الغنى الغبى  -:مف األالؼ الموجوديف حوؿ الرب كاف ىناؾ شخص لو مشكمة ميراث مع أخيو ،وأراد أف يكوف
المسيح قاضيا بينيما .ولكف المسيح جاء يدعونا لمسماويات ولـ ُي ِرْد أف يتدخؿ فى األرضيات فيذه ليا قضاة،
بينما المسيح بالجسد لـ يكف لو حؽ الحكـ بيف الناس كقاض .وقوانيف الميراث واضحة فى الشريعة (البكر لو
ضعؼ نصيب إخوتو وكؿ اإلخوة متساويف) .ونبلحظ أف المشكمة ىى مشكمة طمع ،فإما األخ األكبر طماع

وأخذ كؿ الميراث ،أو أف يكوف الشاكى وىو األصغر وأنو غير راضى عف أف يكوف نصيبو نصؼ أخيو البكر

ويريد أف يقتسمو مع األكبر .لذلؾ قاؿ الرب مثبل عف غنى غبى وىذا إىتـ بأموالو وغناه األرضى ولـ ييتـ
بالسماويات .أما األرضيات فاهلل ال ينسى حتى العصافير ويقوتيا (5تى .)2 : 1وىناؾ عدة نقاط يجب

مبلحظتيا * :أرض الغنى لـ تثمر بعد ،لقد أخصبت فقط .فعاش فى أحبلـ اليقظة أف المحصوؿ سيكوف كبي ار
وسيغتنى .ىى نظرة طمع وأحبلـ يقظة بغنى زائد ،فما أىمية أف نعيش فى وفرة زائدة عف حاجتنا* .المشكمة

ليست فى تفكيره فى بناء مخازف ،بؿ فى عدـ تفكيره فى اهلل وفى أبديتو* .لـ يفكر ىذا الغنى فى أنو قد يموت

قبؿ أف يظير المحصوؿ .قاؿ أحد الربييف لتبلميذه "قدموا توبة فى اليوـ السابؽ لموتكـ" فقالوا لو "وىؿ يعرؼ
أحد ميعاد موتو" ،فأجاب "لذلؾ قدموا توبة كؿ يوـ بؿ عيشوا حياة التوبة".

التينة غير المثمرة  -:صاحب الكرـ زرع تينة وسط كرمو ،والكرمة مكاف مفضؿ .وىذا ليس غريبا فشجر التيف
والنخيؿ والزيتوف تعتبر مف األشجار الثمينة ،وىذه ال تقطع حتى لو كانت تعطى ثما ار قميمة .وتعتبر شجرة التيف
مف أكثر األشجار إثمارا .ولو كاف ىناؾ شجرة تيف ال تثمر ثبلث سنوات يقطعونيا* -:تأخذ مساحة مف األرض
ببل فائدة* .جذورىا تدمر األرض .وتعتبر شجرة التيف رم از إلسرائيؿ (يؤ )7 : 5وفى العيد الجديد فالكرمة ىى

رمز الكنيسة .والمعنى أف اهلل زرع إسرائيؿ فى مكاف مفضؿ لو.

الوليمة العظيمة  -:ىذا المثؿ موجو لمقيادات الدينية التى تمثؿ مممكة اهلل .ىذه التى لـ تقبؿ المسيح ورفضت
دعوتو .وقاؿ الرب ىذا المثؿ بعد عودتو مف عيد التجديد فى أورشميـ .وقاؿ المسيح ىذا المثؿ فى وليمة فى بيت
فريسى يوـ سبت ،وقطعا دعا ىذا الفريسى الكثير مف الفريسييف والربييف وكانوا يراقبونو (لو .)5 : 58وأب أر الرب

المستسؽ .ثـ أعطى الفريسييف درسا فى أنيـ بتصمب أفكارىـ وكبريائيـ لـ يكف ليـ ثمر وسط شعب اهلل فى

مممكة اهلل بؿ جعموا شعب اهلل فى خطر ،وأعطاىـ درسا فى التواضع بدال مف الكبرياء واإلحساس بالبر الذاتى.
وطمب منيـ دعوة الفقراء والبسطاء عمى موائدىـ فيكافئوا فى قيامة األبرار عمى عمؿ المحبة تجاه الفقراء
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والبسطاء .وبحسب الفكر الفريسى فإنيـ كانوا يتصوروف أف قيامة األبرار أكؿ وشرب .فقاؿ أحد المدعويف

"طوبى لمف يأكؿ خب از فى ممكوت اهلل" .وىذا الفريسى يثؽ أف وليمة ممكوت اهلل لؤلبرار ىى مضمونة لو فيو
فريسى .ىذا الشخص إستمع جيدا لما قالو المسيح ولكنو أساء الفيـ .وربما قاؿ ىذا الفريسى ىذا التعميؽ ليوقؼ

كبلـ الرب ليكؼ عف توبيخ الفريسييف ،أو ليحوؿ مجرى الحديث إلى معنى آخر غير الذى يقصده المسيح مف
مكافأة أعماؿ المحبة ،فتحدث عف بركات المستقبؿ لو وألمثالو مف الفريسييف .وقطعا فكبلمو ىذا يفسد المعنى

الذى قصده المسيح .وليذا الرجؿ بالذات وجو الرب مثمو عف الوليمة العظيمة التى ىـ مدعووف إلييا ورفضوىا.

فصاحب الوليمة والدعوة ىو الرب يسوع نفسو ،الذى أرسؿ األنبياء ويوحنا المعمداف أخي ار ليدعو ىؤالء الفريسييف
وغيرىـ .ولكنيـ رفضوا ىذه المممكة ألنيا لـ تكف عمى ىواىـ ورغباتيـ بحسب أفكارىـ المادية .ولـ يقبموا

صاحب الوليمة نفسو الذى دعاىـ .ىـ كانوا سعداء بمراكزىـ الدينية وأمواليـ وتكريـ الناس ليـ ،ورفضوا فكرة

التنازؿ عف ىذه المظيريات .ىـ فى كبريائيـ تركوا ىذه الوليمة لمف فيموا أنيا وليمة وفرحوا بيا ،أى البسطاء
والعرج والجدع والعمى إشارة لؤلمـ الوثنية.

ويوجد أيضا مكان = ىناؾ مكاف متسع فى كؿ وقت لكؿ مف يقبؿ ويأتى.

وأما ليذا الفريسى وأمثالو مف المتكبريف = ليس واحد من ىؤالء الرجال المدعوين يذوق عشائى.
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 3أمثال عن إسترجاع المفقود (لو)95

الخروف الضال  -الدرىم المفقود  -اإلبن الضال
ىذه  0أمثاؿ إنجيمية مفرحة عف إسترجاع مف ضؿ عف طريؽ السماء .فى مثل الخروف الضال نرى سعى اهلل
ببل كمؿ وراء الضاؿ ،وفى ىذا المثؿ التركيز عمى الضاؿ .وفى مثل الدرىم المفقود نرى إىتمامو وتميفو عمى

المفقود وىنا التركيز عمى البحث .وفى مثل اإلبن الضال نرى الحب الذى ال يتوقؼ ،والتركيز ىنا عمى
ٍ
حينئذ تجد
ب أوال
اإلسترجاع .وكانت تعاليـ الربييف والفريسييف عكس تعاليـ المسيح ،فموقفيـ مف الخاطئ تُ ْ

رحمة اهلل ومكافأتو .أما اإلنجيؿ أى بشارة المسيح المفرحة لمخطاة ،ىو أنو يقبميـ كما ىـ حيف يأتوا إليو وىو

يبحث عنيـ ويدعوىـ ويغفر ليـ ،ويفرح وتفرح السماء بعودتيـ (فى مثؿ الوليمة العظيمة بالفصؿ السابؽ نفيـ

أف العمى والعرج ...المدعويف لموليمة ىـ الخطاة) .كاف الرب يدعوىـ ليس ليستمروا خطاة بؿ ليتوبوا وينضموا
لممكوت اهلل ["إذىبى وال تخطئى أيضا"] .والمكافأة لف تكوف فى السماء بؿ ىنا عمى األرض .وحينما وجد
الفريسييف الرب يسوع يذىب لبيوت الخطاة بؿ ويدعوىـ تذمروا عميو وانتقدوه.

مثل الخروف الضال  -:ىذا المثؿ موجو لمفريسييف ،حينما قاؿ ليـ السيد عندما كاف يشفى يوـ سبت "مف منكـ
يسقط حماره أو ثوره فى بئر وال ينشمو حاال فى يوـ السبت" (لو .)1 : 58نرى فى ىذا المثؿ أىمية خروؼ واحد

ضاؿ مع أنو ىناؾ  11باقيف .ربما فى نظرنا أف خروؼ واحد ال يساوى المجيود إنما أماـ اهلل ىو لو أىميتو.
لقد بدا أماـ الخروؼ األحمؽ أف يتجوؿ بعيدا ،وفى نظر الييود المتغطرسيف أف يتركوا ىذا الخروؼ كأنو

يستحؽ ما سيحدث لو .أما الرب يسوع فمو وجية نظر أخرى كميا عطؼ عمى ىذا الخروؼ .ونجد نفس المثؿ

مستخدـ فى (مت )58 - 53 : 52ولكف ليدؼ آخر .ففى إنجيؿ القديس لوقا يتكمـ عف ضياع الخروؼ .أما

فى إنجيؿ القديس متى فالمثؿ يأتى بعد حديث الرب عف األطفاؿ الصغار ليظير أنو يجب إعتبار أف الصغير

المفقود لو أىميتو عند اهلل ،فيؤالء الصغار ليـ مبلئكة ينظروف وجو اهلل فى السماء.

مثل الدرىم المفقود  -:فى مثؿ الخروؼ الضاؿ ،نجد الخروؼ قد ضؿ طريقو فى البرارى ،إنما فى مثؿ الدرىـ
المفقود فيو ما زاؿ داخؿ المنزؿ ولكف ربما مغطى بالتراب وغير ظاىر .والتراب تجمع حولو ربما مف األحداث
التى تحدث حولو .واذا تغطى بالتراب فقد غاب عف النظر ولـ تعد المرأة قادرة عمى اإلستفادة بو وربما ينسى
ويضيع لؤلبد.

مثل اإلبن الضال  -:ونجد أف الرب يسوع وضع مكانا عاليا لمتائب .ولقد فيـ بعض الربييف وليس الكؿ أف

التائب لو مكاف مميز عند اهلل أكثر ممف كاف با ار دوف سقوط وذلؾ مف (إش .)51 : 17وقاؿ بعض الربييف أف

طريؽ الصبلة قد يكوف مغمقا أما طريؽ التائب فيو مفتوح دائما .وأف اهلل يرسؿ رسبل لمخاطئ ليعود كما أرسؿ
إرمياء إلسرائيؿ الخاطئة .ويختمؼ مثؿ اإلبف الضاؿ عف ما قبمو بأنو ضؿ بإرادتو الحرة مف داخؿ بيت أبيو،
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وليس كالخروؼ الضاؿ الذى ضؿ وراء طبيعتو التى ببل فيـ ،أو كالدرىـ المفقود الذى تغطى بالتراب بسبب

أعماؿ غيره .والحظ أف بيت األب لـ يكف فى فقر بؿ فى وفرة مف الغنى [ىذا يشير لمفرح والسبلـ لمف يحيا فى

عمؽ العبلقة مع اهلل] .ولنبلحظ فرحة األب بعودة إبنو وفرحة اإلبف بالعودة لغنى أبيو ،مع غضب اإلبف األكبر
الذى يناظر غضب الفريسييف بقبوؿ المسيح لمخطاة .ولكف الحظ رقة األب مع اإلبف األكبر فيو ما زاؿ يدعوه
إبنو وما زاؿ فاتحا أمامو كنوز قصره .وما زاؿ الباب مفتوحا لكؿ مف يقبؿ مف الييود ،بؿ نعمـ أف ىناؾ بقية

ينتظر اهلل عودتيا فى نياية الزمف.

الخرنوب = ىو طعاـ األكثر فق ار وال يناسب إال الحيوانات .ولكف بعض الزاىديف كانوا يأكمونو مثؿ حنينا بف
دوسا وسمعاف بف يوخاى ويوحنا المعمداف .وتستعمؿ أوراقو فى الكتابة.
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وكيل الظمم  -الغنى ولعازر (لو)96
كاف يحيط بالمسيح تبلميذه اإلثنى عشر وغيرىـ ،وكثير مف الفريسييف .وىنا نجد مثميف  -:وكيل الظمم وىذا
موجو لتبلميذه ليس اإلثنى عشر بالضرورة ،ولكف باألكثر لمخطاة الذيف تبعوه وقبميـ ،فأثار قبوليـ سخط

الفريسييف .ومثؿ الغنى ولعازر وىذا موجو لمفريسييف األغنياء .ىؤالء الذيف سخروا مف تعميمو عف ماؿ الظمـ،
فيـ يظنوف أف أمواليـ ليست أمواؿ ظمـ ،فقاؿ ليـ أف السموات مفتوحة لمفقراء وليس لكـ ،يا مف تظنوف أنكـ

األبرار المدافعيف عف الناموس وحدكـ .ىؤالء كاف برىـ الذاتى صنـ يعبدونو وىـ كاسريف لمناموس بتركيـ الفقراء

ببل طعاـ وال غطاء ،ىـ خاليف مف المحبة أى مف اهلل.

مثل وكيل الظمم  -:ىذا المثؿ متوافؽ مع الكتابات الييودية إذ قالوا مثبل ليشرحوا لماذا لـ يوكؿ اهلل األمـ عمى
الناموس  :كاف ىناؾ ممؾ لو أمبلؾ كثيرة فعيَّف شخصيف ووكميـ عمى أعمالو .األوؿ َو َّكمو عمى الذىب والفضة،
والثانى َو َّكمو عمى القش .أما وكيؿ القش فمـ يكف أمينا عمى وكالتو ،واشتكى أف الممؾ لـ يوكمو عمى الذىب
والفضة .فقاؿ لو الممؾ "يا غبى أنت لـ تكف أمينا عمى القش فيؿ أوكمؾ عمى الذىب والفضة" .وقالوا أف اهلل
َّ
وكؿ األمـ عمى وصايا نوح السبعة فمـ يكونوا أمناء عمييا ،لذلؾ لـ يوكميـ عمى الناموس .وقالوا فى المدراش
"اهلل تبارؾ إسمو ال يعطى أشياء عظيمة قبؿ أف يمتحف فى األشياء الصغيرة ،وىذا واضح مف قصة موسى

وداود فاهلل إئتمنيـ عمى عمؿ عظيـ ألنيـ كانوا أمناء فى "رعاية الغنـ" .وبنفس الفكر قاؿ الرب ىنا مثؿ وكيؿ

الظمـ فمـ يخطئ أحد فى فيمو .األميف فى القميؿ (ماؿ الظمـ) أميف أيضا فى الكثير (غنى الحياة فى السماء).
وال يمكف الفصؿ بيف اإلثنيف الروحيات والماديات ،أى ال يمكف المحاولة فى أف يخدـ أحد سيديف فى وقت واحد.

مثل الغنى ولعازر  -:مثؿ وكيؿ الظمـ أزعج الفريسييف .فكبلـ الرب لمس نقطة الطمع فييـ .ىـ إعتبروا أنفسيـ
أمناء عمى كنوز الناموس ،ولكف ليعطوا أمواليـ لمحتاج فيذا بالنسبة ليـ مرفوض .وأيضا ىؿ يعطوا لمرعاع

الخطاة الذيف يجيموف الناموس .وفى آية 58نجدىـ يستيزأوف بما قالو السيد المسيح .وربما إستي أزوا عمنا

وأظيروا لمسامعيف عمو قامتيـ بالنسبة لمسامعيف مف الخطاة الذيف قبميـ المسيح وأحاطوا بو .لذلؾ كاف مثؿ

الغنى ولعازر فيو الرد عمييـ * :فالمثؿ يظير الفرؽ بيف وجية نظر الناس ووجية نظر اهلل .وكيؼ نظر الناس
لمغنى فى حياتو وكيؼ كانت نظرة الناس لمعازر وكيؼ كانت نظرة اهلل لكمييما فى األبدية* .يظير المثؿ

التطابؽ بيف الفريسييف فى نظرتيـ ببل مباالة لمناس وعزلتيـ فى كبرياء واحتقار لآلخريف ،ونظرة الغنى ببل مباالة

إلى لعازر .فما إعتبروه مجدىـ كاف أماـ اهلل نجاسة* .أشار المثؿ لطمعيـ ولمماؿ الذى كاف صنما ليـ ونظرتيـ
األنانية لما يممكوف .وجزاءىـ الذى ينتظرىـ كما ينتظر أى وكيؿ غير أميف عمى ما بيف يديو .ومف ناحية

الناموس فيـ حفظوا كممات الناموس وتركوا الخطاة فقراء فى جوع روحى بؿ إحتقروىـ .فماذا فعموا بما عرفوه مف
كنوز الناموس غير الكبرياء.وقبؿ أف يذكر الرب مثؿ الغنى ولعازر نطؽ ببعض األيات ( )52 - 58ليرد عمى
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الفريسييف ويثبت ليـ أنيـ بينما ىـ َّ
يدعوف أنيـ الحافظيف لمناموس فيـ يكسرونو كؿ يوـ .بينما أف مف يعتبرونيـ

خطاة لـ َي َّدعوا شيئا كيذا ،بؿ أتوا كخطاة تائبيف .فالناموس واألنبياء وختاميـ يوحنا المعمداف كانوا يدعوف

لممكوت السموات بالتغصب[ ،والناموس واألنبياء ويوحنا المعمداف شيدوا لو وىـ لـ يقبموه] والناموس لف يسقط

منو حرؼ أو نقطة .وىا أنتـ أبحتـ الطبلؽ لترضوا شيواتكـ ،بينما أف اهلل ىو الذى جمع الزوجيف .ويقوؿ الرب

أف مف يتزوج ثانية يزنى وىذا ضد الوصية السابعة.

لـ يذكر السيد فى كؿ أمثمتو أسماء ما عدا ىنا ،وغالبا يشير اإلسـ لممعنى المقصود ،ألف لعازر معناه "اهلل

يعيف" فمف تتركونو أنتـ يدركو اهلل بمراحمو .الصورة التى رسميا الرب عف ما يحدث بعد الموت بسيطة رائعة.
بينما نرى فى كتابات الربييف بعض تصورات حسية مرفوضة .ولكف ىناؾ مشابيات مثؿ *مف يموت مف األبرار

يذىب لحضف إبراىيـ أى الجنة* .المبلئكة تحمؿ روح المنتقؿ مع حذؼ األساطير المرفوضة فى تعاليميـ.

*قاؿ الييود أف مف يموت يذىب إلى الياوية (شيئوؿ) إنتظا ار لمحكـ النيائى .وىناؾ مكانيف بعد الموت وىو
نفس اإليماف المسيحى ،أحدىـ لؤلبرار وىو لمتعزية ويجتمع فيو كؿ المؤمنيف مع إبراىيـ أبوىـ ،والمكاف الثانى

وفيو أالـ صعبة * .مف تعاليـ التممود مكاف األشرار سيكوف فيو عطش ،أما مكاف األبرار ففيو ينابيع ماء عذب.
ولكف تعاليـ الفريسييف قالت أف مكاف التعزية لمفريسييف واآلخر لمعامة .ولكف تعاليـ الربييف ال تذكر أف ىناؾ ىوة

بيف المكانيف ،وال يستطيع أحد أف ينتقؿ مف أحدىما لآلخر .ونبلحظ كما الحظنا مف قبؿ أف الرب يسوع كاف

يكمـ الناس بالمغة واألفكار التى يفيمونيا.
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الفصل التاسع عشر
األمثال األخيرة فى بيرية

قاضى الظمم  -الفريسى والعشار  -العبد الذى ال يغفر
لو + 94 - 9 : 98مت35 - 23 : 98

مثل قاضى الظمم  -:ىناؾ قرابة بيف مثؿ صديؽ نصؼ الميؿ (لو )1 : 55ومثؿ قاضى الظمـ ىنا ،فكبلىما
يتكمـ عف اإللحاح فى الصبلة والطمب .ولكف ىناؾ فارؽ ميـ بينيما .فمثؿ صديؽ نصؼ الميؿ يحدثنا عف
إنساف ُيمِّح فى طمبو ألف لو إحتياج .أما مثؿ قاضى الظمـ فيشير إلستعدادنا الدائـ واستعداد الكنيسة كميا وسط
ضيقات ىذا العالـ بالصبلة ،حتى المجئ الثانى لممسيح .مثؿ قاضى الظمـ يحدثنا عف الصبلة والمجاجة وعدـ

إستجابة اهلل الفورية واإلستجابة فى النياية .والحظ المناسبة التى قيؿ فييا المثؿ ،فالمثؿ جاء بعد أف أجاب الرب

عمى سؤاؿ الفريسييف "متى يأتى ممكوت اهلل" (لو )83 : 57ثـ تعميمو لتبلميذه بأف يصموا كؿ حيف ببل ممؿ

(لو .)5 : 52وختـ الرب المثؿ بكبلمو عف نياية الزماف ومجيئو الثانى وقاؿ "متى جاء إبف اإلنساف ،ألعمو يجد
اإليماف عمى األرض" (لو.)2 : 52

ترتيب األحداث  -:ما بيف مثؿ الغنى ولعازر ،ومثؿ قاضى الظمـ وقت طويؿ .فبعد مثؿ الغنى ولعازر ذىب
الرب إلى بيت عنيا ليقيـ لعازر ،وبعدىا عقدت الرئاسات الدينية مجمعا ضد المسيح .وبعدىا ذىب الرب إلى

مدينة إفرايـ (يو )18 : 55وقضى مدة يعظ ويعمـ مف حدود الجميؿ إلى أورشميـ ،وبدء اإلستعداد لرحمتو األخيرة
إلى أورشميـ (لو .)55 : 57وخبلؿ ىذه المدة كانت أحداث إصحاح 57وحديثو عف مجيئو الثانى ،وعف أياـ
النياية ،وىذا ما جعؿ الفريسييف يسألونو " متى يأتى ممكوت اهلل".

وىناؾ مفيوـ خاطئ فى تفسير المثؿ حيف ُيفَسَّر عمى أف الرب يعمـ تبلميذه المجاجة فى الصبلة كما فى مثؿ
صديؽ نصؼ الميؿ ،وكأف اهلل يستجيب لؤلرممة فقط بسبب لجاجتيا .أو كأف اهلل ال يسمع لنا إف لـ نمح فى

الطمب وىذا خطأ .والصحيح أف اهلل يستجيب لممرأة بسبب أف قضيتيا عادلة (المرأة ىنا تمثؿ الكنيسة) .لجاجة
الكنيسة ليست السبب فى اإلستجابة ،ولكف ثقتيا فى عدالة طمبيا يجعميا تستمر فى الصبلة ،حتى بالرغـ مف أف
كؿ الظروؼ المحيطة تدعو لميأس ،بؿ أف اهلل يتأخر فى اإلستجابة .ويجب أف نثؽ أنو إف كاف قاضى الظمـ

إستجاب فكـ بالحرى اهلل الذى يحفظنا فى قمبو نحف خاصتو ،وىو القاضى العادؿ الذى مف المؤكد أنو يستجيب

حتى لو تأخرت اإلستجابة .والقاضى العادؿ لف يغير ق ارره مخموؽ أيا كاف .إذاً الصبلة واإلستمرار فييا ببل فتور

ىى لنا وليست لتغيير قرار اهلل .الصبلة ىى إعداد لنا لممكوت اهلل .لذلؾ بدأ الرب كبلمو مع تبلميذه فى (: 52
صمَّى كؿ حيف ،وىنا نرى الفرؽ بيف مثمى قاضى الظمـ حيث يطمب الرب منا أف نصمى كؿ
 )5أنو ينبغى أف ُي َ
حيف ،وصديؽ نصؼ الميؿ الذى يطمب الرب فيو أف نصمى بمجاجة عندما يكوف لنا حاجة .اهلل يريد مف الكنيسة

أف ال تكؼ عف الصبلة حتى لو تأخر فى إستجابتو ،وميما تأخر مجيئو الثانى ليأخذنا إلى المجد .والرب يتأخر
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فى مجيئو ليكمؿ عدد الكنيسة .الرب يريدنا أف نتشبو بيذه المرأة التى كانت تأتى بإستمرار وربما كؿ يوـ مرات

ومرات .إذاً الصبلة ليست ليستجيب اهلل بؿ لنكوف نحف كامميف ومستعديف[ .واذا حدث ولـ تستمع الكنيسة ليذه

النصيحة مف رب المجد وتستمر فى الصبلة فالنتيجة التى رآىا رب المجد مقدماً بجد محزنة "ألعمو يجد اإليماف
عمى األرض" فالمقاوميف وأعداء الكنيسة كثيريف وأشداء وال يكفوا عف اليجوـ عمى الكنيسة .واف إمتنعنا عف

الصبلة بروح اليأس نضعؼ وتفتر محبتنا والنتيجة المحزنة أف ينتيى اإليماف مف األرض بعد كؿ ما عممو
المسيح .أما الصبلة فيى دعامتنا وسط ىذه الحروب وبيا نثبت ،بؿ تكوف ىذه الحروب وثباتنا فييا سببا

إلنتشار اإليماف كما حدث فى الكنيسة األولى].

وىناؾ سؤاؿ يبدو أنو منطقى  -لماذا يضرب الرب مثبل لقاضى ظالـ ليشير إلستجابتو لنا؟ أو كيؼ يكوف مثؿ
قاضى الظمـ صالح لتوضيح حقيقة عدؿ اهلل؟ فى الحقيقة يجب أف نفيـ أف ىذا أسموب عبرانى فى الكبلـ -

والحظ أسموب المثؿ "فإنى ألجل أن ىذه المرأة تزعجنى ،أنصفيا " -أفال ينصف اهلل مختاريو" .وىذا أسموب
عبرانى شائع تجده عمى كؿ صفحة مف كتابات الربييف الييود ،ويسمونو الخفيؼ والثقيؿ ،أو مف األصغر إلى
األكبر .مثاؿ "إذا كاف الخاطئ أخذ كذا أفبل يحصؿ البار عمى أكثر" .واستخدـ ىذا فى الناموس  53مرات

(مثبل تؾ | 2 : 88خر + 58 ، 1 : 1عد .).. 58 : 58فيكوف معنى المثؿ إف كاف القاضى الظالـ قد أنصؼ
األرممة ،أفبل ينصؼ المسيح القاضى العادؿ كنيستو التى أحبيا .وىنا يشبو الكنيسة بأرممة ،إذ ىكذا تبدو لمف

يضطيدونيا ويظممونيا فى ىذ العالـ[ .وعمى الكنيسة أف تمجأ هلل بالصبلة المستمرة وفى إلتصاقيا باهلل تجد القوة

فتتشدد وتثبت].

القاضى الظالم  -:ىناؾ نوعيف مف القضاة عند الييود .القضاة الرسمييف الييود ،وقضاة محمييف لمتحكيـ فى
المنازعات يعينيـ ىيرودس أو الروماف لحؿ المنازعات البسيطة .وىؤالء كانوا لمنع الجرائـ .وىؤالء ىاجميـ

التممود ووصفيـ بالجيؿ والطمع وأنيـ يحرفوف حكميـ بسبب وليمة لحـ .وبينما كاف القضاة الرسمييف ليـ أياـ
ومواعيد لمحكـ فى القضايا وال يتقاضوف مرتبات بؿ يعمموف كمتبرعيف ،كاف عمؿ ىؤالء القضاة المحمييف مستمر

طوؿ الوقت وال يعمموف عمبل آخر وبالتالى كانوا يتقاضوف أجو ار عالية مف خزانة الييكؿ .ولذلؾ كرىيـ الييود

وتبلعبوا باأللفاظ فأطمقوا عمييـ "قضاة السرقة" بدال مف "قضاة المنع أو قضاة العقوبة" والتبلعب فى حرؼ
واحد .ومثؿ الرب يسوع عف قاضى الظمـ كاف يقصد بو واحد مف ىؤالء.

ىذه األرممة تزعجنى = ىذا نفيمو مف أف المرأة تذىب إليو وتقرع بابو لينصفيا ليبل ونيارا ،وىذا يفسره أنو ليس
مف القضاة الرسمييف الذيف ليـ مواعيد محددة ،بؿ ىو مف القضاة المحمييف ،وىؤالء يمكف أف تذىب ليـ أى
وقت طواؿ اليوـ.

ٍ
قاض ظالـ غير بار ،نجد ىنا نوع آخر مف المرفوضيف مف
الفريسى والعشار  -:بينما نجد فى المثؿ السابؽ
اهلل ىو ىذا الفريسى الذى يشعر بالبر الذاتى فى كبرياء ،يشعر أنو فى عزلة عف الناس األشرار مثؿ ىؤالء

العشاريف ،بؿ ىو يحتقرىـ (فريسى تعنى معزوؿ مفروز عف الناس) .الفريسى والعشار الذيف دخموا مف باب واحد
إلى الييكؿ يمثموف النقيضيف مف المجتمع الييودى مف الناحية الدينية .الفريسييف الشاعريف بنقاوتيـ فيـ ال
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يأكموف إال مما دفعوا عشوره ،وال يأكموف مع ىؤالء الرعاع الخطاة إذ أنيـ لـ ييتموا بدفع عشورىـ .ويشكروف اهلل
أنو جعميـ ال يأكموف مع ىؤالء الذيف ال يدفعوف عشورىـ بؿ عزلوا أنفسيـ عنيـ .والنقيض اآلخر ىـ الذيف

يشعروف بخطاياىـ ويقفوف أيضا بمعزؿ إذ أنيـ يشعروف بأنيـ غير مستحقيف لموقوؼ مع باقى المصميف األبرار.

وبينما يصمى الفريسى صبلة شكر ألنو ليس مف الخطاة مثؿ العشار ال يطمب العشار سوى رحمة اهلل إذ أنو

غير مستحؽ لطمب أى شئ آخر .الحظ أف الفريسى ال يشكر اهلل عمى ما أعطاه لو ،لكف يشكر اهلل عمى أنو
ليس خاطئا مثؿ العشار الذى يصمى بجانبو .وأف ىذا العشار يخطئ فى كذا وكذا .ويشكر اهلل عمى أنو عزلو
عف أمثاؿ ىؤالء الخطاة .وىذه ليست صبلة شكر بؿ ىى كبرياء وانتفاخ باطؿ واحتقار لباقى الناس .والمثؿ

الذى قالو الرب ىنا عف الفريسييف ليس بعيدا عما كاف يحدث فعبل .فمف أمثمة صموات الفريسييف المسجمة -:

*مف الصموات الصباحية "أشكرؾ يا رب ممؾ العالـ ألنؾ لـ تجعمنى أممى (وثنى) وال عبد وال إمرأة"* .أشكرؾ
يا رب يا إليى أنؾ جعمتنى أجمس مع ىؤالء الجالسيف فى األكاديمية (أى المتعمميف الناموس ،فغير المتعمميف

ىـ رعاع ال يمكف أف يكونوا أتقياء) ولست مثؿ ىؤالء الجالسيف فى زوايا الشوارع يجمعوف األمواؿ ويتاجروف.
فأنا أستيقظ مبك ار وىـ يستيقظوف مبكرا ،ولكف أنا أستيقظ وأذىب لدراسة كممة اهلل ،أما ىـ فيذىبوف إلى أشياء

باطمة .أنا أعمؿ وىـ يعمموف ،لكف أنا أعمؿ ألجؿ المكافأة أما ىـ فبل مكافأة ليـ .أنا أجرى وىـ يجروف ،لكف

أنا أجرى ألحصؿ عمى الحياة األبدية لكف ىـ يجروف إلى حفرة اليبلؾ* .أشكرؾ أييا الرب إليى ألنؾ لـ
تخمقنى فى المدف الكبيرة مثؿ روما التى يعيش سكانيا عمى السرقة والنجاسة والباطؿ والحمؼ بالكذب.

أما العشار فوقؼ ناظ ار لؤلرض شاع ار بعدـ اإلستحقاؽ أف يقؼ مع شعب اهلل ،ال يطمب سوى الرحمة ،شاع ار

أنو وحده الخاطئ أما بقية الناس حولو ىـ أبرار [ىكذا شعر بولس الرسوؿ فقاؿ "الخطاة الذيف أوليـ أنا" أما قبؿ
المسيحية يقوؿ بولس الرسوؿ "مف جية الناموس فريسى  ...مف جية البر الذى فى الناموس ببل لوـ"] .وأخذ

العشار ما طمبو أى مراحـ اهلل .أما الفريسى لـ يحصؿ عمييا فيو لـ يطمبيا إذ يشعر أنو غير محتاج إلييا ألنو

بار[ .الحظ صموات كنيستنا القبطية والتركيز عمى صبلة يا رب إرحـ  -كيريى اليسوف].

مثل العبد الذى ال يغفر  -:ىذا المثؿ ورد فى إنجيؿ القديس متى ،وقالو الرب يسوع قبؿ رحمة الرب يسوع

األخيرة إلى أورشميـ وقالو خبلؿ فترة وجوده فى بيرية .والعبلقة بيف مثؿ الفريسى والعشار ومثؿ العبد الذى ال

يغفر واضحة ،إذ قاليما الرب فى نفس الوقت ،وىى طمب رحمة اهلل  -والغفراف لآلخر .وىكذا قاؿ الرب لبطرس

أف يغفر ألخيو  7مرات  73مرة أى ببل حدود.
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الفصل العشرون

تعاليم الرب األخيرة فى بيرية

لو92 - 9 ، 97 ، 35 - 25 ، 99 - 9 : 94 ، 35 - 39 ، 32 - 23 : 93
 )9الباب الضيق  -:تكمـ الرب فى (مت )50 : 7عف ضرورة الدخوؿ مف الباب الضيؽ فى العظة عمى
الجبؿ ،وىنا أيضا فى إنجيؿ القديس لوقا يتكمـ عف الدخوؿ مف الباب الضيؽ ،والفارؽ كبير فى تطبيؽ مفيوـ
الباب الضيؽ .ففى إنجيؿ متى كاف كبلـ الرب موجيا لتبلميذه ولكؿ الشعب عف ضرورة اإلبتعاد عف شيوات

العالـ وممذاتو ،والجياد والتغصب .أما ىنا فالكبلـ موجو لمفريسييف المتكبريف ويظير صعوبة خبلص ىؤالء

الفريسييف الذيف يريدوف الدخوؿ بطريقتيـ الخاصة .وكاف مثؿ الباب الضيؽ الذى قالو الرب يسوع ىنا عقب
سؤاؿ مف أحد الفريسييف كمندوب عنيـ "أقميؿ ىـ الذيف يخمصوف" .وكاف سؤاؿ الفريسى لمسيد عقب مثؿ إنتشار

ممكوت اهلل كشجرة الخردؿ حينما تنمو (لو )52 : 50وتبعو الرب بمثؿ الخميرة وانتشارىا .وفى ضوء مفيوـ

الفريسييف نفيـ أف سؤاؿ ىذا الفريسى ال يقصد بو الحياة األبدية لمروح بؿ المميزات التى سيحصموا عمييا .فيـ

يطبقوف ما حدث عند دخوؿ أرض الميعاد مع ممكوت المسيا ،فمـ يدخؿ أرض الميعاد سوى يشوع وكالب .عممت

فى شوارعنا = ىنا ىـ يعتمدوف عمى وجود األباء واألنبياء فى الممكوت الذيف أرسميـ اهلل إلسرائيؿ لكف كبريائيـ
كاف السبب فى إغبلؽ الباب أماميـ .بؿ قاؿ ليـ "ال أعرفكـ ،مف أيف أنتـ" .ىـ إعتمدوا عمى أبائيـ الذيف أكموا

وشربوا أماـ اهلل (خر )55 : 88ولكف قوؿ الرب يعنى أنتـ لستـ مثميـ ،ال تشبيونيـ .أما الممنوعيف فى العظة
عمى الجبؿ (مت )7فيؤالء كاف ُيعمِّموف ولكف ال يعمموف بما يقولونو.

 )2الفريسيين يخيفون السيد بييرودس  -:جاء الفريسييف لمرب يسوع ليخيفونو بأف ىيرودس يريد أف يقتمو.
وقد يكوف ىذا صحيحا ولكف األقرب لمحقيقة أنيـ يريدونو أف يترؾ بيرية بسبب إلتفاؼ الناس حولو ومعجزات
الشفاء التى يعمميا (لو .)08 : 50وكانت الجميؿ وبيرية خاضعتاف لحكـ ىيرودس أنتيباس .ورأينا مف قبؿ

تواطؤ الفريسييف مع ىيرودس لقتؿ المعمداف مما أدى فى النياية لسجنو نتيجة لدسائسيـ .فكاف ىيرودس يطمب

أف يرى المسيح الذى سمع عنو (لو ،)1 : 1وخاؼ أف يكوف ىو المعمداف .ربما ليرضى فضولو أو ليتحقؽ ىؿ
يستحؽ كؿ ما يسمعو عنو ،وليضعو تحت سمطانو .ولعب الفريسييف عمى رغبة ىيرودس أف يراه ورعبو منو

ليثيروه ضد المسيح أيضا .ونبلحظ أف سجف المعمداف كاف لسببيف  :إعبلنو عف المسيح وأيضا بسبب موضوع

ىيروديا .ولكف الرب الذى يعمـ يوـ الصميب لـ ييتـ بيذه التيديدات ،وقاؿ ليؤالء الفريسييف "أنا سوؼ أعمؿ
ُكمؿ العمؿ الذى أرسمنى اآلب ألكممو أوال ،ثـ أسمَّـ ،فأنا لى ميعاد محدد ولف يكوف لييرودس أى دخؿ
وأ ِّ

بتسميمى وال صمبى ولف أصمب فى واليتو ،بؿ فى أورشميم = فقوؿ الرب "ال ييمؾ نبى خارج أورشميـ ،فأورشميـ

فعبل قتموا فييا أنبياء ورفضوا أنبياء كثيريف ،لكف الرب ىنا يحدد مكاف موتو وأنو خارج سمطاف ىيرودس .اليوم
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وغداً = غداً ال تؤخذ بالمعنى الحرفى ،فيى قد تعنى اليوـ التالى ولكنيا تعنى أيضا المستقبؿ كما فى (خر: 50
 ، 58يش )88 : 88وىذا األسموب نجده فى العربية أيضا.

 )3فى بيت فريسى  -:قاـ أحد رؤساء الفريسييف بدعوة الرب لمأدبة يوـ سبت ومعو فريسييف كثيريف ليستدرجوه،
ووضعوا أمامو مريض مستس ٍ
ؽ .والرب بحنانو شفاه .ىى مأدبة حقا ولكنيا خالية تماما مف المحبة ،فيـ خاليف

تماما مف المحبة وكميـ كبرياء وبر ذاتى واحتقار لمخطاة بؿ ولمف ىـ أقؿ منيـ عمما ،ومنيـ المساكيف والعمياف
والمفموجيف الذيف يمؤلوف شوارعيـ .بؿ ىـ فى حالة عدـ محبة لبعضيـ البعض فيتصارعوف عمى األماكف

األولى .وىذا ما وبخيـ الرب عميو.
 )4ثمن التبعية  -:سبؽ الرب وعمَّـ أف مف يريد أف يصير تمميذا لو عميو أف يحبو أكثر مف الجميع .ولكف ىنا
يذكر الرب األسباب التى تمنع التممذة  :محبة اآلخر أكثر مف المسيح ،ومف يرفض حمؿ الصميب .وذلؾ ألف
كراىية المسيح إزدادت مف الفريسييف ،ومف آخريف بعدىـ .وصار مف الصعب لمف يتبع المسيح أف ينجو مف

إضطياد ىؤالء الذيف يبغضوف المسيح .والمسيح ال يطمب أف نبغض أحدا بؿ أف نبتعد عف كؿ ما ،وكؿ مف

يعطمنا عف المسيح .وىذا يتطمب منا ثمنا عمينا أف ندفعو ولنحسب حساب النفقة قبؿ أف نقبؿ التبعية .ومف يجد

فى داخمو حبا لمرب فيذا الحب سيعطيو قوة ليتخذ ق ارره ويترؾ كؿ شئ .ومف ينتصر عمى نفسو داخميا سينتصر
إذا جاءت عميو الحرب خارجيا .ثـ ينتقؿ الرب إلى مثؿ ييودى مستخدـ عف الممح غير الجيد الفاسد وىذا ال

يصمح لشئ ،لف يصمح أرضا وال مزبمة .وطبقو عمى تبلميذه الذيف ىـ ممح جيد قادر أف يصمح الناس .ولكف إذا
صمِح أحد.
فسد تمميذ وفقد التمايز عف مف حولو لف ُي ْ
 )5خدمة المسيح ونحن عمى األرض  -:كؿ ىذه األمثاؿ والتعميـ كانت قبؿ أف يقيـ الرب لعازر ،وبيا يختـ
الرب تعاليمو العمنية فى بيرية .وىنا يطمب الرب أف نعمؿ ونخدـ الرب فى حياتنا طالما نحف عمى ىذه األرض

أما الراحة فيى فى السماء .والرب يطمب أف نظؿ نخدمو قبؿ أف "نجمس لنأكؿ ونشرب" والمقصود باألكؿ

والشرب بالنسبة لنا ،راحتنا وشبعنا وفرحتنا بالمسيح فى األبدية ،فى عشاء عرس الخروؼ[ .أما األكؿ والشرب
بالنسبة لمرب فيذا يعنى فرح الرب وشبعو بالنفوس التى تعرفو وتعود إلى حضنو إش.]55 : 10
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الفصل الحادى والعشرون

موت لعازر واقامتو  -المدافن وعادات الدفن عند الييود
يو54 - 9 : 99

زيارة الرب لبيت عنيا كانت ليقيـ لعازر ،وىذه الزيارة تقسـ الفترة ما بيف عيد التجديد فى أورشميـ ،وبيف دخوؿ
الرب إلى أورشميـ لممرة األخيرة فى الفصح ليصمب .وكانت إقامة لعازر ىى المعجزة الكبرى التى قاـ بيا المسيح
ورأينا فييا الىوتو مع ناسوتو .وىى السبب المباشر الذى مف أجمو إتخذ السنيدريـ ق ارره بأف يموت المسيح ،وبدأ

التخطيط لذلؾ.

مرض لعازر وأرسمت األختيف مريـ ومرثا ليخب ار المسيح الذى كاف فى بيرية ،ويبدو أف العائمة كانت تعمـ أيف
يقيـ المسيح فى بيرية أو أيف مركز خدمتو .وتأخر المسيح ولـ يجسر تبلميذه أف يسألوه لماذا ،إذ ىـ يعرفوف

محبة الرب ليذه العائمة .وبعد يوميف أخبرىـ أنو سيذىب وخافوا أف يقتمو الييود .كانت إجابة المسيح "ساعات

النيار إثنتى عشرة ساعة ،مف يسير فى النيار ال يمكف أف يتعثر ،أما لو مشى فى الميؿ يتعثر" والمعنى لقد حدد

اهلل لنا عمبل وعم ار ننيى فيو العمؿ وبعد ذلؾ تنتيى حياتنا عمى األرض ،ونور النيار ىنا مقصود بو المدة التى
يضئ فييا الرب لئلنساف طريقو ليعمؿ ويتمـ عممو .وال يمكف أف نموت قبؿ أف يسمح اهلل عندما ننيى عممنا.

وحينما ينتيى نور النيار الذى حدده اهلل لئلنساف ليتمـ عممو يتعثر ىذا اإلنساف أى يحدث لو حادثا فيموت،

فالتعثر ىنا يعنى الموت .فمماذا الخوؼ ،ألنو ليس ألحد سمطاف عمى الحياة إال اهلل .ولـ يقؿ السيد "سنذىب إلى
بيت عنيا" بؿ قاؿ "نذىب لمييودية" فمماذا؟ جغرافيا بيت عنيا فى الييودية ،ولكف الرب لو قصد آخر  -فإقامة

لعازر كانت جزء مف خطة الصميب ،فإقامة لعازر كانت سببا مباش ار إلتخاذ سنيدريـ الييودية ق ار ار بموت
المسيح .إذاً إقامة لعازر كانت عمبل موجيا لمرئاسات الدينية فى الييودية.

لعازر لو  4أيام فى القبر = فالعادة الييودية أف يتـ دفف الميت يوـ موتو .وفى إقامة إبف أرممة ناييف ذكرنا
بعض عادات وشرائع الدفف عند الييود ونضيؼ عمييا ىنا البعض اآلخر  :فى الجميؿ يتقدـ النائحيف الذيف يتـ
إستئجارىـ النعش أما فى الييودية يسيروف خمؼ النعش ،وىؤالء يرددوف كممات تذكر فضائؿ الميت مع أصوات

العويؿ وأناشيد حزف .وتقاؿ خطب فى ندب الميت ويفترضوا أف الميت يسمع ما يقاؿ ويبلحظ عبلمات التأثر

عمى الحاضريف .ومف قصة لعازر نفيـ أنو لـ يتـ دفنو فى المقابر العامة فى األرض ،وفييا يوضع الميت

ويغطوف الحفرة بالتراب ،لكف لمف لو المقدرة كاف يقتنى مكانا محفو ار فى الصخر أو كيؼ يدفف فيو الميت.

وكاف المدفف مف حجرتيف ،الداخمية منيـ لدفف الميت .ومقابر العامة تكوف مرتفعة عف األرض ألنو ال يميؽ أف
يقؼ إنسانا فوؽ جسد ميت ،وبيف الميت واآلخر مسافة  81سـ .وتدىف المقابر بالموف األبيض ليتـ تمييزىا.

وتزرع الورود فى المكاف .وىناؾ أماكف معزولة لدفف المجرميف وىكذا المنتحريف ،وال يقاـ ليـ جنازات وال ندب

وال أى مظير مف مظاىر التكريـ .ومف أسماء المدفف عند الييود بيت اليدوء  -منزؿ الحجر  -الخاف أو الفندؽ
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حيث يبيت المسافر  -بيت الراحة  -مضجع  -وادى الكثرة  -دار اآلخرة .وكاف الدفف يتـ قديما بغير كفف .ولو
مات طفؿ بعد أياـ قميمة ولـ يختف يختنونو قبؿ الدفف .وكانوا يدفنوف األطفاؿ بغير ندب .وكانت مظاىر الحزف

والندب والعويؿ تستمر  03يوما وأشدىـ الثبلثة أياـ األولى ،ويمييـ  7أياـ تقؿ فييـ شدة ىذه المظاىر .وال تقاـ

مظاىر الحزف فى يوـ السبت فيو يوـ راحة.

وكاف لمعازر مدفنو الخاص فى كيؼ وغالبا يكوف المدفف الخاص فى حديقة .ومع أنو كاف فى صداقة مع
المسيح لـ يخرجوه مف المجمع ولـ يعتبروه مرتد .فالمرتد كانوا ال يندبونو بؿ يمبسوف مبلبس بيضاء إبتياجا

بموتو .وىكذا ُدفف المسيح فى قبر خاص .وكانوا يطيبوف الجسد بعطور كثيرة مثؿ المر والصبار والزوفا،
وبعض زيوت الورود وماء الورد .ثـ يمبسوف الميت مبلبسو ويمفونو بقماش مف المفضؿ أف يكوف مف األغمفة

التى كانوا يغمفوف بيا التوراة .فكانوا يحفظوف التوراة فى أغطية قماشية .ويوجد قبة فوؽ المقبرة وداخؿ المقبرة

أماكف لعدة متوفيف بجانب بعضيـ .وكانوا يجمعوف العظاـ بعد مدة ويمبسونيا مبلبس ويجمعونيا معا.

وكانت بيت عنيا تبعد حوالى  0كيمومترات مف أورشميـ .واجتمع األصدقاء لمتعزية .وكانت العادة أف الرجاؿ

ينفصموا عف النساء .وفى الذىاب والرجوع مف المقابر تكوف السيدات وحدىف .ولذلؾ وجدنا المريمات وحدىف فى

الذىاب لقبر الرب .وكاف طبيعيا أف يظموا يذىبوف لمقبر يندبوف الميت ثبلثة أياـ .ولذلؾ كاف عاديا أف مريـ

حينما عرفت بوجود الرب خرجت مسرعة وحدىا لتقابمو فظنوىا ذاىبة لمقبر تبكى أخوىا.

والعجيب أف بعد ىذه المعجزة العجيبة نجد البعض يتوجو إلى الفريسييف ليخبرىـ .وينقسـ الرؤساء لفريقيف

أحدىما الصدوقيوف ومنيـ رؤساء الكينة قيافا وحنانيا ،وىؤالء ال يصدقوف أف ىناؾ قيامة أموات ،والفريؽ الذى
يصدؽ القيامة كالفريسييف قالوا عف طريؽ الشياطيف أو ىى حيؿ وخداع شياطيف .ولكف إتفؽ الجميع عمى

ضرورة التخمص منو لئبل يتبعو الجميع .ولو تبعو الجميع سيتزعميـ ضد الروماف ،فيأتى الروماف ويدمروف البمد

والييكؿ وتختفى إسرائيؿ كأمة فى حربيا مع روما .وىنا يذكر قيافا قوؿ ييودى مأثور "أف يموت إنساف خير مف
أف تيمؾ األمة" .وكانت ىذه آخر نبوة قيمت فى إسرائيؿ ،فبموت رئيس الكينة الحقيقى ماتت النبوة فى إسرائيؿ

وانتيى الكينوت مف إسرائيؿ .وغالبا فقد أرسؿ نيقوديموس خطة السنيدريـ لمرب يسوع ونيتيـ فى قتمو ،فإنسحب
الرب إلى إفرايـ حتى يحيف موعد دخولو أورشميـ النيائى فى الفصح .إفرايم = غير محدد مكانيا ولكنيا تقع

غالبا عمى حدود الجميؿ،

فإنزعج يسوع أيضا فى نفسو = القيامة مف األموات ليست عطية أو ىبة يعطييا المسيح ،لكنيا حياة خارجة

منو فيو القيامة والحياة .وىذا القوؿ إنزعج نتأمؿ فيو وال نستطيع فيمو تماما ولكف ربما يمكننا القوؿ أنو يظير
جانبيف فى المسيح لطبيعتو اإلليية اإلنسانية .فالحياة تنبع مف طبيعتو اإلليية ،أما الجسدية الضعيفة ىى التى

تجوع وتعطش وتبكى أماـ ىذا الموقؼ .فبل ندرى تماما ما حدث ليا فى ىذه المحظة التى عبَّر عنيا القديس

يوحنا بقولو إنزعج .ونبلحظ أف كممة بكى ىنا ىى كممة غير كممة بكى يسوع عمى أورشميـ .ىنا نزلت الدموع
مف عينيو ،أما فى بكائو عمى أورشميـ فكانت دموعو تنفجر مع تنيداتو بشدة حينما رأى أمامو مشيد أورشميـ وما
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سيحدث ليا .ونبلحظ أف صبلة يسوع أماـ الجموع كانت لسبب أف يظير أف العمؿ إليى وأنو مرسؿ مف اهلل
وليس مف نفسو وال مف الشيطاف.

اليوم الرابع = كاف الييود يؤمنوف بأف فساد الميت يبدأ فى اليوـ الرابع حينما تسقط قطرة م اررة مف سيؼ المبلؾ
عمى الجسد فيبدأ يبمى ،ويتغير شكؿ الوجو ،وتبدأ الروح فى مغادرتيا النيائية لمجسد التى كانت ترتاح فيو.
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الفصل الثانى والعشرون

الرحمة إلى أورشميم  -مغادرة إفرايم عبر السامرة والجميل  -شفاء العشرة البرص

تعاليم لمرب عن المجئ الثانى وعن الطالق ووجيات النظر فى الطالق  -مباركة األطفال

مت + 2 ، 9 : 99مر + 9 : 92لو + 99 : 97لو + 99 - 92 : 97مت92 - 3 : 99
 +مر + 92 - 2 : 92مت + 95 - 93 : 99مر + 96 - 93 : 92لو97 - 95 : 98

إنتيى وقت الراحة فى إفرايـ وبدأت رحمة التوجو إلى أورشميـ .وقد أشار اإلنجيمييف الثبلثة لبدء ىذه الرحمة.

(مت + 8 ،5 : 51مر + 5 : 53لو )55 : 57مع فروؽ طفيفة .ففى متى ومرقس يقوالف أف الرب إنتقؿ مف
الجميؿ إلى الييودية ،أما لوقا فيقوؿ أنو إجتاز وسط السامرة والجميؿ وىذا يعنى الحدود بيف السامرة والجميؿ.

وغالبا إتجو الرب مف عمى حدود السامرة الشمالية إلى مكاف ما فى جنوب الجميؿ وانضـ إليو مجموعة مف

تبلميذه ،وأيضا تبعتو مجموعة مف النساء (مر .)85 ، 83 : 51وغالبا تبعو ىؤالء مف الجميؿ عند بدء رحمتو
إلى أورشميـ ولـ يكونوا معو فى عيد التجديد وال فى بيت عنيا .واتجيت ىذه المجموعة كميا إلى أورشميـ وىذا
كاف طبيعيا فى المواسـ أف تتجو جماعات كبيرة فى قوافؿ إلى أورشميـ .ونبلحظ أف الفصح كاف قد إقترب

وكانت ىناؾ جماعات كثيرة متجية إلى أورشميـ .واخترقت المجموعة بيرية حيث كاف الرب يعمـ ويشفى وقد ذكر

كؿ مف اإلنجيمييف مف األحداث والتعاليـ ما يتفؽ مع سرده لمقصة.

 )9شفاء العشرة البرص  -:ذكر القصة القديس لوقا الذى إىتـ بذكر أحداث بيرية ومنيا شفاء البرص ثـ
مجيئو الثانى ( )07 - 83 : 57ثـ قصة زكا .وىذا كمو لـ يتعرض لو إنجيمى متى ومرقس .وفى دخولو لقرية
فى الطريؽ قابمو العشرة البرص وشفاىـ ولكف عاد واحد فقط ليشكره فحصؿ عمى الخبلص .وىنا نحف أماـ

موقفيف .شخص يطمب منفعة مف المسيح (الػ 1البرص) ،وشخص آخر يجد المسيح ويعرفو ويحبو فيخمص

خبلؿ منفعة أخذىا مف المسيح (ىذا السامرى الذى عاد ليشكر) .لمػ 1الشفاء كاف اليدؼ ولمػسامرى الذى عاد

ليشكر الرب كاف الشفاء الوسيمة ليعرؼ المسيح فيخمص.

 )2حديث المسيح عن المجئ الثانى  -:تكمـ الرب عف ىذا كرد عمى إستجواب الفريسييف لو .ونؤجؿ الحديث
عف العبلمات لحيف الحديث عف التفاصيؿ الكاممة التى ذكرىا الرب قبؿ نياية خدمتو عمى األرض.

 )3الطالق  -:إقترب المسيح مف أماكف وجود الفريسييف الكارىيف لو .فجاءوا إليو ليجربوه فى مسألة الطبلؽ.
والحظ أنيـ فى بيرية وىى منطقة خاضعة لييرودس ليسمعوا منو رفضو لمطبلؽ ويذىبوا لييرودس ويبمغوه

فيييجوا ىيروديا عميو كما حدث مع المعمداف فى نفس النقطة .وأيضا أدخموا الرب فى اإلختبلفات بيف مدارس
الربييف ،وظير ىذا فى صورة السؤاؿ الذى وجيوه لمرب "ىؿ يحؿ لمرجؿ أف يطمؽ إمرأتو لكؿ سبب" .فكؿ

مدارس الربييف تسمح بالطبلؽ ولكنيـ يختمفوا فى األسباب التى تبيحو .ولكف معظـ الربييف المعتبريف ال

يشجعوف الطبلؽ .وحتى التممود يصرح بالطبلؽ فى حالة الخطية ولكنو يقوؿ أف مف يطمؽ إمرأتو يجعؿ مذبح
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اهلل يذرؼ الدمع عميو (مأخوذة مف مبل .)51 - 50 : 8والناموس يقؼ ضد الطبلؽ .ومع ىذا كاف الطبلؽ
شائع فى المجتمع الييودى والقانوف يبيحو .كاف ذلؾ راجعا لعدـ تقدير المرأة فى المجتمع ،وعدـ وجود رؤية

روحية لمزواج .أما المسيحية فرفعت شأف المرأة وذلؾ بأف إستعادت روح ناموس اهلل األصمى.

والعجيب أف الييود قالوا أف الطبلؽ ىو منحة مف اهلل لمييود وليس لؤلمـ .وأخذ الييود فكرة الطبلؽ مف (تث88

 )5 :ورد الرب عمى تصريح موسى ىذا ،بأنو كاف لقساوة قموبكـ ،لحماية المرأة مف زوجيا الذى "وجد فييا عيب
شئ" .وبحسب مدرسة شماي فإف العيب ىو الزنا فقط ،حتى لو كانت إمرأة عابثة كإيزابؿ إمرأة أخاب أو زوجة

قورح (بحسب التقميد) .ولكنو عاد وقاؿ أف ىذا مجرد نصيحة جيدة فقط ،ولكف كانت ىناؾ تسييبلت كثيرة.

ولذلؾ سمح القانوف الييودى بالطبلؽ ألسباب كثيرة جعؿ الرجاؿ فى حرية ليطمقوا زوجاتيـ عندما يريدوف .بؿ

كانت أسباب الطبلؽ فى مدرسة ىميؿ أنو يسمح بالطبلؽ لو أفسدت المرأة طعاـ زوجيا .وقاؿ الرابى أكيبا تطبيقا

لقوؿ موسى "إف لـ تجد نعمة فى عينيو" إف وجد الرجؿ إمرأة أخرى إنجذب إلييا فميطمؽ إمرأتو .بؿ وبحسب
المشناة تطمؽ المرأة وتخسر المرأة ميرىا إذا أىممت فى تطبيؽ وصايا الناموس كالعشور وبكور العجيف أو

قوانيف التطيير .وقوانيف التطيير طبقوىا لو خرجت لمسوؽ ووجييا غير مغطى أو تكممت مع رجؿ أو دخمت
فى مشاجرة أو تكممت مع والدى زوجيا بعدـ إحتراـ فى وجوده ،وتطمؽ المرأة التى ال تنجب لمدة عشر سنيف

والمرأة التى تثير المشاكؿ .وألف الطبلؽ كاف بيذه السيولة لـ يسأؿ الفريسييف الرب "ىؿ يحؿ الطبلؽ أـ ال" فيذا

فى نظرىـ أمر مفروغ منو ،فمـ يقؿ أحد أف الطبلؽ إال لعمة الزنا فقط سوى المسيح .وحتى تبلميذ المسيح (ليس
بالضرورة أف يكونوا مف اإلثنى عشر) نجدىـ قد إستصعبوا فكرة عدـ الطبلؽ إال لعمة الزنا وغالبا كاف سؤاليـ

لممسيح واجابتو عمييـ عمى إنفراد.
 )4الرب يسوع يبارك األطفال
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الفصل الثالث والعشرون

األحداث األخيرة فى بيرية  -الشاب الغنى  -ترك الكل ألجل المسيح
النبوة باآلمو  -طمب سالومة أم إبنى زبدى

مت + 22 - 96 : 99مر + 22 - 97 : 92لو + 23 - 98 : 98مت  + 32 - 23 : 99مر: 92

 + 39 - 23لو + 32 - 24 : 98مت + 99 - 97 : 22مر + 34 - 32 : 92لو34 - 39 : 98
 +مت + 28 - 22 : 22مر45 - 35 : 92

الشاب الغنى  -:قيؿ عنو أنو رئيس (لوقا) وىذا يعنى غالبا أنو عضو فى المجمع المحمى وليس بالضرورة مف
السنيدريـ .وجاء لممسيح بإخبلص ساجدا (مرقس) وليس كباقى الفريسييف المتكبريف ببرىـ الذاتى يريدوف الدخوؿ

فى مناقشات وحوارات الربييف العقيمة مثؿ "مف ىو قريبى" .بؿ ىو شاب لـ يتموث بنجاسات العالـ ولو إشتياء
فعمى لمنمو الروحى ومعرفة الحؽ واألفضؿ .والرب بدأ معو أوال بالخطوة األولى أى اإللتزاـ بالوصايا ،وىذه

يسيؿ كسرىا .ويصعد بو لمدرجة األعمى وىى أنو يوقظ الضمير تجاه الخطية .ويقوؿ لممسيح حفظت الوصايا

وو ِجد ىذا السؤاؿ يتكرر لمربييف مف تبلميذىـ وتكوف إجابتيـ مبلحظة
مف صغرى "فماذا يعوزنى بعد" (متى)ُ .
الناموس "ال يوجد شئ أفضؿ مف الناموس" .أما المسيح ىنا فنجده يجذب لشئ آخر وىو سحب القمب تجاىو
والتممذة لو .ولكف ىذا الشاب كاف غنيا .وفى حالة شاب صغير يكوف ىذا الماؿ سببا فى إنجذاب القمب بعيدا

عف التقوى الحقيقية .وىو سمع عف المسيح وألنو باحث عف الحؽ والعمؽ ذىب لممسيح فى خشوع ساجدا وليس

كالفريسييف المتكبريف ولذلؾ نظر إليو الرب وأحبو وعرؼ نقطة ضعفو .ىو ليرتفع روحيا عميو أف يترؾ كؿ شئ

ويتبع المسيح ويتتممذ عميو ويكتشؼ مع بطرس معنى "إلى مف نذىب؟ كبلـ الحياة األبدية عندؾ" (يو.)12 : 1
إذاً عميو أف يترؾ كؿ شئ يمنعو عف اإللتصاؽ بالمسيح ،وماذا يمنع ىذا الشاب الغنى سوى أموالو؟ إذاً عميو أف
يعطييا لمفقراء ويضيع ثروتو األرضية فيكوف لو كن از سماويا .ولكؿ منا شئ قمبو معمؽ بو فى ىذه األرض ليس
بالضرورة أف يكوف الماؿ ،وعمينا أف نتخمى عنو لنمتصؽ بالمسيح فتكوف لنا الحياة السماوية .أما تعميـ الربييف

فيـ إكتفوا بالصدقة لمفقراء وكانت ممتزجة بالنفخة والكبرياء.

وىنا سأؿ بطرس الرب عف "ماذا سيكوف لنا ونحف قد تركنا كؿ شئ وتبعناؾ" وكاف رد الرب "مف ترؾ شيئا

سيأخذ الكثير ىنا عمى األرض ولكف سيكوف ذلؾ وسط إضطيادات .ثـ سيأخذ الكثير فى الحياة األبدية [ىناؾ

مقولة ممتعة لمف يريد أف يصدؽ "اهلل ال يبقى مديون"] .وقبؿ أف يعيش تبلميذه فى خياالت المجد المنتظر

حدثيـ الرب عف الوقت الحاضر وأالمو وضرورة الصميب .فخطأ الييود الكبير كاف أحبلميـ فى مجد أرضى
عظيـ فى أياـ المسيا .ىـ يريدوف المسيا ممؾ أرضى منتصر متوج .ولكف نجد ىنا أف الرب يسوع لو منطؽ

مختمؼ فالمسيا المنتظر ىو المسيح المخمص عف طريؽ الصميب .أما الييود فيـ يريدوف تاج بدوف صميب.

وىذا كاف سبب فشؿ الييود فى معرفة المسيح .وكؿ ما حدث مف أالـ لممسيح مشروح فى النبوات ،وىكذا شرحيا
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الرب لتبلميذه ىنا .ولكنيـ لـ يفيموا بسبب تصوراتيـ القديمة عف المجد المسيانى عمى األرض كما فيموه مف

الربييف .وىذا ما شرحو الرب لتمميذى عمواس بعد ذلؾ.

والعجيب أنو بعد كؿ شرح المسيح عف حتمية الصميب نجد إبنى زبدى ،يعقوب ويوحنا يطمبوف الجموس عف

يميف المسيح فى مجده مستغميف قرابتيما الجسدية لممسيح فأميما ىى خالة المسيح .يعقوب ويوحنا كميـ حب

مخمص لممسيح وايماف قوى بو ولكف كاف فكر العظمة مسيط ار عمى العقوؿ حتى ىذه المحظة .ومع أف المسيح
لـ يعدىما بشئ إال أف بقية التبلميذ إغتاظوا مف أجؿ األخويف.
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الفصل الرابع والعشرون

فى أريحا وبيت عنيا  -زكا  -شفاء بارتيماوس األعمى
المؤامرة فى أورشميم  -وليمة بيت سمعان األبرص

لو + 92 - 9 : 99مت + 34 - 29 : 22مر + 52 - 46 : 92لو43 - 35 : 98

 +يو + 9 : 92 - 55 : 99مت + 93 - 6 : 26مر + 9 - 3 : 94يو99 - 2 : 92
ترؾ الرب يسوع اآلف الجميؿ وبيرية وعبر مخاوض األردف لممرة األخيرة ،عاب ار إلى الييودية ،سائ ار بثبات نحو

اليدؼ الذى تجسد ألجمو ،أى ليصمب فداء عف البشر فى عيد الفصح ليكوف ىو خروؼ الفصح الحقيقى فى

ىذا اليوـ حسب النبوات .أتـ ك ارزتو وتعاليمو ومعجزاتو التى أعمنت محبتو ورحمتو ،ومع كؿ ىذا ظؿ مرفوضا.

ولـ يأتى وحيدا كما أتى فى عيد المظاؿ ،بؿ أتى إلى ىذا العيد فى موكب مف تبلميذه ورسمو وتبلميذه الكثيريف

الذيف أحاطوا بو .أتوا كموكب كبير مف مواكب الحج التى تأتى إلى أورشميـ فى موسـ الفصح .وكانت محطة
الرب األولى فى أريحا التى تبعد مسيرة  1ساعات عف أورشميـ .واشتيرت أريحا بخصوبة أرضيا وجماليا

وينابيعيا حتى أطمقوا عمييا "جنة عدف فمسطيف" وكاف بومبى الرومانى قد ىدـ أسوارىا وحصونيا ،ولكف جاء

ىيرودس الكبير ليعيدىا لجماليا ويبنى بيا سو ار وقبلعا وقصو ار ومسارح وحدائؽ وىكذا عمؿ إبنو أرخيبلوس.

وكانت أريحا محطة تجمع الكينة قبؿ توجييـ إلى أورشميـ .وفى مواسـ الحج كانت تمتمئ بمواكب الحجاج قبؿ

دخوليـ إلى أورشميـ.

زكا العشار  -:فى أريحا تقابؿ الرب مع زكا العشار .وكما رأينا كاف ىؤالء العشاريف لصوصا وسمعتيـ رديئة
ومكروىيف .وزكا كاف غنيا ولكف بطرؽ غير شريفة .وقد سمعنا مف الرب أف دخوؿ غنى إلى ممكوت اهلل صعب

فكـ بالحرى الذى إغتنى ىكذا .وقد إجتمع الكثيريف ليروا المسيح الذى سبقتو سمعتو وأعمالو وبالذات إقامتو

لعازر .بؿ إجتمع كثيريف ليروا ىذا النبى الذى إختمفوا حولو وىؿ يعمؿ معجزاتو بقوة إليية أـ بعمؿ الشيطاف.

وعندما وصمت أخبار عبوره مخاوض األردف تجمع الناس ليرونو .ىؿ يأتى فعبل ويعمف نفسو ،بعد كؿ أعمالو

التى عمميا خبلؿ السنوات الثبلث الماضية .وىؿ يأتى فعبل بعد أف عرؼ قرار السنيدريـ بقتمو؟ (لقد أصدر

السنيدريـ ق ار ار بأف مف يعرؼ طريقو فميدؿ عميو ليأتوا ويأخذوه .كاف السنيدريـ يتمنوا إعتقالو س ار فى بيت حتى

ال يثيروا الجماىير) .وكاف ىناؾ تساؤؿ  -لماذا يأتى؟ ولماذا يأتى فى العيد حيث اإلزدحاـ وامكانية قتمو تزداد؟
واذا لـ يأتى ويعمف نفسو فيؿ كؿ ما إدعاه وقالو ىؿ كاف غير حقيقى ويكوف كبلـ السنيدريـ والكينة عنو

صحيحا؟ واذا أتى فى الخفاء فيذا يعتبر ىزيمة أماـ الكينة والسنيدريـ .لكنو ىا ىوذا يأتى فى موكب كبير .كؿ
ىذه التساؤالت كانت سببا فى تجمع الكثيريف ليرونو .وسمع زكا بقدوـ المسيح الذى ربما سمع كبلمو مف قبؿ

وربما دفعو فضولو ليذىب ويراه ،ولكف باألكثر ىو إستمع لصوت الروح القدس يناديو لمذىاب ليرى المسيح .كاف

ضمير زكا متألما بسبب أعمالو ولكف ما سمعو مف الربييف والفريسييف سبب لو إحباطا شديدا ،إذ فيـ أف توبتو
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شبو مستحيمة وأنو غير مقبوؿ أماـ اهلل .ولكف الروح حرؾ قمبو والرب يسوع سار إلى الشجرة التى كاف فوقيا

َلي ْقَبمَو .وما أف دخؿ المسيح بيتو باع كؿ شئ [وىذا ما كاف ينقص الشاب الغنى].

شفاء بارتيماوس األعمى  -:نرى تكامؿ األناجيؿ ،فيذا يعرض نقطة واآلخر يكمؿ باألخرى .فنرى متى يقوؿ
أف الرب تحنف وشفى األعمى ،ونجد مرقس يقوؿ أف اإليماف شفاه .فالرب تحنف وسألو أتؤمف ليحفز إيمانو

ويحركو ولما نطؽ بأنو يؤمف شفاه فيو بيذا شفى إيمانو وبصره .وبينما يقوؿ متى أنيما كانا إثنيف يقوؿ مرقس

ولوقا أنو واحد ويذكر مرقس إسمو .وغالبا ىـ كانوا إثنيف والمتكمـ فييـ ىو بارتيماوس[ .فى رأيى أنيـ إثنيف

وكعادة اإلنجيمييف ىـ ال يؤرخوف بؿ ىـ يعطوف وجية نظر عف المسيح ك ٌؿ مف زاوية غير اآلخر .فمتى يكتب
لمييود فيقوؿ كانوا إثنيف أعمياف ويشير بيذا لمييود واألمـ ،أما مرقس ولوقا فيشيروا بقوليـ واحد إلى األمـ فيـ

يكتبوف لؤلمـ .وكاف ىذا قبؿ دخوؿ المسيح إلى أورشميـ يوـ أحد الشعانيف ونرى فيو األطفاؿ المبصريف

يسبحونو .والمعنى أف الكؿ ييودا وأمما كانوا عميانا وبدخوؿ المسيح لحياتنا إنفتحت بصيرتنا .وبنفس المعنى

وضع القديس يوحنا قصة المولود أعمى قبؿ دخوؿ المسيح إلى أورشميـ مباشرة فيكذا كاف الجميع قبؿ دخوؿ

المسيح لمعالـ .وبنفس الطريقة يذكر متى أف المسيح دخؿ إلى أورشميـ راكبا حمار وجحش (رمز لؤلمـ والييود)
بينما مرقس ولوقا ويوحنا يذكراف الجحش فقط فيـ يكتبوف لؤلمـ .فالجحش لـ يركبو أحد مف قبؿ رمز لؤلمـ

الذيف لـ يعرفوا اهلل ولـ يخضعوا لقيادتو مف قبؿ ،عكس الييود الذيف كانوا خاضعيف هلل].

مريم ساكبة الطيب  -:وأتى المسيح إلى بيت لعازر الذى أقامو مف قبؿ فى الزيارة السابقة .أتى قبؿ الفصح
بستة أياـ حيث أعدوا لو وليمة يوـ السبت .وسمعاف األبرص صاحب البيت ىو إما زوج مرثا أو ىو والدىـ.

وكاف أبرصا وشفاه المسيح قبؿ ذلؾ .وجاءت مريـ بطيب نارديف مف أغمى األنواع (غير مخموط بشئ) وىذا مف
أفخرىا وثمنو  033دينار .ولنرى ماذا يعنى ىذا الرقـ  -فخبز بػ 833دينار يكفى  1333شخص مع عائبلتيـ.
وأجرة العامؿ دينار واحد فى اليوـ.

فعمت ذلك ألجل تكفينى = وقوؿ الرب أف ىذا الطيب كاف لتكفينى يشير ألف مريـ التى أحبتو حقيقة فيمت
كبلمو وصدقتو وأنو مقبؿ فعبل عمى الموت خبلؿ الفصح ،وىى سمعت قرار السنيدريـ وفيمت ،وأتت بيذا

الطيب لتكفينو فعبل .ىى فيمت ،والتبلميذ الذيف شرح ليـ المسيح ىذا عدة مرات لـ يفيموا ولـ يصدقوا! فمماذا؟

ألف ليـ أحبلـ فى مجد أرضى حينما يممؾ المسيح كممؾ .أما مريـ فقد دخؿ كبلـ المسيح إلى قمبيا مباشرة

وصدقتو ألف محبتيا كانت كاممة حقيقية .ىذه المحبة التى تفتح العيوف لترى ببصيرة مفتوحة ىى التى قاؿ عنيا

المسيح "الحؽ أقوؿ لكـ :حيثما يكرز بيذا اإلنجيؿ فى كؿ العالـ ،يخبر أيضا بما فعمتو ىذه تذكا ار ليا"[ .وقاؿ

عنيا القديس بولس الرسوؿ "وتعرفوا محبة المسيح الفائقة المعرفة" أؼ.]51 : 0

202

إدرشيم – انكتاب انخامش

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

عىدة نهفهزس

انكتاب انخامش
الصميب

واإلكميل.

الفصل األول
اليوم األول فى أسبوع األالم  -أحد الشعانين  -دخول المسيح أورشميم كممك
مت + 99 - 9 : 29مر + 99 - 9 : 99لو + 44 - 29 : 99يو29 - 92 : 92
دخؿ الرب يسوع أورشميـ كممؾ حسب النبوات أنو يممؾ كإبف داود .وكانت مممكة داود رم از لمممكة المسيح.

ولكف كانت توقعات الييود الجسدييف أف يدخؿ المسيح أورشميـ كممؾ أرضى منتصر ،لكف المسيح كاف يؤسس

مممكة مف نوع آخر .لذلؾ دخؿ "وديعا متواضعا راكبا عمى جحش إبف أتاف" (زؾ )1 : 1وىذه اآلية طبقيا
الربييف بإجماع عمى المسيا مع نبوة إشعياء "قولوا إلبنة صييوف ،ىا مخمصؾ ٍ
آت .ىا أجرتو معو وجزاؤه قدامو"
(إش .)57 : 18وكاف دخوؿ الرب إلى أورشميـ يوـ أحد فى ربيع سنة 81ـ ،وكاف ذلؾ ظيرا .ولما وصؿ

موكب الرب إلى بيت فاجى أرسؿ تبلميذه ليأتوا لو باآلتاف والجحش مف القرية .ولقد وافؽ صاحب األتاف عمى
ترؾ الجحش ألنو فيـ أف الرب يريد دخوؿ أورشميـ بيذا الموكب ،بعد أف إنتشرت أخبار عزمو عمى دخوؿ

أورشميـ .وىو وافؽ أف يشارؾ فى ىذه المناسبة ،إذ فيـ الغرض مف وراء ىذا الدخوؿ المييب .وسار الموكب

اآلتى مف بيت عنيا إلى أورشميـ.

وانتشر خبر دخوؿ السيد إلى أورشميـ فتجمع حجاج الجميؿ الذيف يعرفونو ،ومعيـ الذيف سمعوا بمعجزة إقامة

لعازر وصار الموكب كبيرا .وانضـ عميو الموكب الذى أتى مع الرب يسوع مف بيت عنيا .وكاف الناس يتساءلوف
عنو "مف ىذا" ،فيقوؿ البعض ىذا يسوع النبى الذى مف ناصرة الجميؿ" .ويجيب شيود معجزة إقامة لعازر بما

حدث .وتزداد حماسة الجميع الذيف فيموا أنو المسيا إبف داود فرتموا المزمور " 552أوصنا يا إبف داود = يا رب
خمص" .وكانت ىذه ىى العادة  -أف يستقبؿ الموجوديف بأورشميـ مواكب الحجاج اآلتيف مف الجميؿ بترتيؿ ىذا

المزمور ،ويرد الحجاج بمزمور (" )57 : 530أما رحمة الرب فإلى الدىر واألبد عمى خائفيو ،وعدلو عمى بنى
البنيف" .ولكف حماس الناس فى ىذا اليوـ كاف أكثر كثي ار مف إستقباؿ مواكب الحجاج العادية ،فيـ تصوروا أف

مممكة داود عائدة قريبا .وىذا ماجعؿ الفريسييف الكارىيف لمرب يسوع يستشيطوف غيظا وحسدا ،ويقولوف لو "يا

معمـ إنتير تبلميذؾ" فقاؿ ليـ الرب "إنو أف سكت ىؤالء فالحجارة تصرخ" ،وىذه العبارة "الحجارة تصرخ" موجودة
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فى تعاليـ الربييف وكتاباتيـ" .وفيما ىو يقترب إلى المدينة نظر إلييا ورأى ما سيحدث ليا بعد سنوات قميمة فبكى

عمييا  -وكممة بكى ىنا جاءت بمعنى تنيد بصوت مسموع ودموع غزيرة.

ونبلحظ أف الفريسييف والكينة صمموا عمى قتؿ الرب يسوع ولكف بعيدا عف حجاج الجميؿ ،أما ييود أورشميـ فيـ
كانوا قد لقنوىـ كراىية الرب يسوع .وكانت غالبية الجموع الذيف إستقبموا الرب يسوع عند دخولو ألورشميـ مف

الجميمييف .وكاف الفريسييف والكينة خائفيف مف القبض عميو وسط حجاج الجميؿ الموجوديف فى العيد .أما غالبية
الموجوديف بأورشميـ مف الييود فكانوا مف الكارىيف لو بسبب إشاعات الفريسييف الرديئة عنو ،وىؤالء ىـ الذيف

صرخوا أماـ بيبلطس "أصمبو  ..دمو عمينا."..
وتوجو السيد إلى الييكؿ الذى كاف قد طيره فى بدء خدمتو (وُذ ِك َر ىذا فقط فى يو .)8وكاف ىذا مساء ،والخدمة
قد إنتيت وانصرؼ الناس ورأى األوضاع السيئة التى رجع إلييا الييكؿ مف سرقات وغش وتجارة مرفوضة .ثـ
توجو ليبيت فى بيت عنيا.
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الفصل الثانى
اليوم الثانى فى أسبوع األالم  -شجرة التين  -تطيير الييكل  -أوصنا األطفال
مت + 22 - 92 : 29مر + 26 - 95 : 99لو48 - 45 : 99
يوـ اإلثنيف صباحا خرج الرب مف بيت عنيا متوجيا إلى أورشميـ ،وجاع ورأى شجرة تيف أوراقيا خضراء ممتدة
ولـ يجد بيا ثمر ولـ يكف الوقت وقت إثمار التيف .ولكف فى فمسطيف يظير الثمر قبؿ األوراؽ .وعادة يوجد عمى
شجر التيف بعض مف الثمار المتبقية مف الموسـ الماضى وصالحة لؤلكؿ ويستعمميا المارة أو العامميف مع خبز
عندما يشعروف بالجوع .وتقوؿ المشناة أف التيف غير الناضج يبدأوف أكمو حينما يتغير لونو إلى الموف األحمر.
ولكف الرب لـ يجد عمى الشجرة العقيمة غير المثمرة ال ثمار قديمة وال ثمار جديدة فمعنيا .ىذه التينة ىى التى

قاؿ عنيا الرب َمثَ ْؿ التينة غير المثمرة المزمع أف يقتمعيا .شجرة التيف ىذه كانت رم از إلسرائيؿ التى أتى إلييا
الرب يسوع فوجدىا أمة مزدىرة ولكف ببل ثمر كيذه الشجرة ،أوراؽ ببل ثمار .فشابيت أبوينا األوليف حينما تغطيا
فعؿ بيا.
بأوراؽ التيف .وىذا ما جعؿ الرب يبكى عمى أورشميـ فى اليوـ السابؽ عند دخولو إلييا إذ رأى ما ُ
سي َ
وتعجب التبلميذ حينما أروا الشجرة جفت .وكاف تعميؽ الرب "إف قمتـ ليذا الجبؿ بإيماف إنتقؿ فسينتقؿ" .وكاف

ىذا مثبل يستخدمو الربييف كمبالغة عمى عمؿ الشئ المستحيؿ ،ولكف الرب إستخدمو ىنا لمتدليؿ عمى أف الصبلة
بإيماف تصنع المعجزات .وكانوا يقولوف ىذا المثؿ عمى الرابى الذى يستطيع حؿ مشكمة كبيرة فى تفسير

الناموس .ووضع الرب شرطا آخر غير اإليماف إلستجابة الصبلة وىو أف نغفر لآلخريف .وكاف التبلميذ فى
إحتياج ليذا الدرس بسبب ما سيقابمونو فى المستقبؿ مف صعوبات.

ثـ توجو الرب إلى الييكؿ ثانية ليطيره .وىذه المرة لـ يسألو الفريسييف وغيرىـ أف يعطييـ عبلمة فيـ كانوا قد

إتخذوا قرارىـ بقتؿ المسيح (يو + 52 : 8يو + 81 : 7يو .)10 ، 81 : 55ولكنيـ خافوا مف جموع الجميمييف
المحيطيف بو .ووسط كراىية الييود لمرب نجد األطفاؿ يسبحونو فيـ فى براءتيـ أروا وجيو المضئ .كاف تطيير

الرب لمييكؿ فى المرة األولى (يو )8لمتعميـ واإلنذار ولكف اآلف وىو فى نياية خدمتو عمى األرض يعتبر ىذا
التطيير رم از لحكـ الدينونة عمى إسرائيؿ وىذا ىو نفس معنى شجرة التيف التى لعنيا.
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الفصل الثالث
اليوم الثالث فى أسبوع األالم  -السؤال عن سمطان يسوع  -سؤال الجزية لقيصر
فمسى األرممة  -اليونانيين يطمبون أن يروا يسوع  -ممخص خدمة الرب يسوع
مت + 27 - 23 : 29مر | 33 - 27 : 99لو + 8 - 9 : 22مت + 22 - 95 : 22مر- 93 : 92
 + 97لو + 26 - 22 : 22مت + 46 - 49 : 22لو + 4 - 9 : 29يو52 - 22: 22
أحداث كثيرة حدثت فى ىذا اليوـ وىو آخر يوـ يوجو الرب يسوع تعاليمو وأحاديثو وحواراتو لمشعب ،وتحذيراتو

لمفريسييف والصدوقييف ،وكاف آخر يوـ ينادى فيو لمكؿ بضرورة التوبة .وبدأ اليوـ بمبلحظة التبلميذ لشجرة التيف

التى يبست .ونمخص أحداث اليوـ فى نقاط.

 )5بدأ اليوـ بتعميـ الرب لمناس فى الييكؿ .فكاف التعميـ فى الييكؿ مسموحا بو .ولكف بالنسبة لمرب كانوا
يراقبوف ما يقولو وما يعممو ،ولكنيـ كانوا خائفيف مف التعرض لو وسط الجموع .وكانوا يحاولوف إصطياد شئ

عميو إلثارة الجماىير ضده .وبدأت مشاورات السمطات لكى يجدوا طريقة لوقؼ ىذا الخطر القادـ .والمعروؼ أف

التعميـ فى الييكؿ يحتاج لموافقة السمطات والتأكد أف التعميـ متفؽ مع التقاليد ومف أى مدرسة لمربييف ،بؿ ومف

أى معمـ تسمـ تعميمو .فالتعميـ يتـ تسميمو مف معمـ لمعمـ آخر .وكاف ىناؾ نظاـ إلعتماد أى معمـ ويمزمو لذلؾ
شيادة مف ثبلثة ربييف معروفيف ،وتصريح مف السنيدريـ .ولذلؾ نجدىـ ىنا يسألوف السيد وىو ُيعمِّـ فى الييكؿ

عف مف أعطاه السمطاف ليفعؿ ىذا ،أو ىؿ معو تصريح .واذا لـ ُيظير مصدر تعميمو فسيقولوف أف بعمزبوؿ ىو
الذى يقوده ،ويثيروا الناس ضده .والسؤاؿ أيضا كاف يشمؿ ما فعمو فى اليوـ السابؽ بتطييره لمييكؿ .وىذا

السؤاؿ ألى معمـ يقوـ بالتعميـ ليـ الحؽ فيو .ولكف سؤاليـ لممسيح كاف فيو تحايؿ وجبف .فأراد الرب أف يكشفيـ

ويسأليـ عف معمودية يوحنا مف أيف كانت مف السماء أـ مف األرض؟ ويوحنا كاف كنبى بيف الييود وشيد

لممسيح .فمو قالوا مف السماء سيكوف الرد ولماذا لـ تؤمنوا بى فيو قد شيد لى .ولو قالوا مف األرض لياجت

عمييـ الجماىير .وبيذا السؤاؿ أسكتيـ الرب فى ىذه النقطة.
 )8بعد أف أحبط الرب محاولتيـ اإليقاع بو مع السمطات الدينية كانت المحاولة الثانية ضد الرب ىى محاولة
اإليقاع بينو وبيف السمطات الرومانية ،بسؤالو عف دفع الجزية .وكاف ىذا مف الممكف أف يؤدى بو لعواقب وخيمة
لو قاؿ بعدـ دفع الجزية ،فسيتيمو بيبلطس أنو مف الثوار القومييف ،ويواجو بطش بيبلطس البنطى ،وكاف

سيواجو نفس مصير ييوذا الجميمى .وكاف باركوكبا الذى إدعى أنو المسيح قد قاـ بسؾ عممة خاصة ونيايتو

كانت القتؿ .وكانت العممة الرومانية عمييا صورة قيصر أما العمبلت المحمية فى أياـ ىيرودس ،وابنو أنتيباس
بدوف صورة .ولـ تُسَّؾ عممة خاصة بالييود كمممكة سوى أياـ المكابييف .وألوؿ مرة إتفؽ فييا الفريسييف مع
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الييرودسييف ليوقعوا بالرب يسوع ألف الفريسييف يكرىوف ىيرودس .لكف كاف ىيرودس خائفا مف أف يتخمص مف

المسيح حتى ال ُيييِّج ثورة شعبية ضده بعد أف قتؿ المعمداف قبميا .فأرسؿ رجالو ليقفوا مع الفريسييف ليوقعوا
بالمسيح ،ويظؿ ىو بعيدا عف ثورة الجماىير ضده .وكانت ىناؾ أحزاب المتدينيف الذيف يعتبروف دفع الجزية
خيانة لييوه ممؾ إسرائيؿ .وىؤالء إعتبروا أف كؿ الكوارث التى حمت بإسرائيؿ كاف سببيا خضوع الييود لممؾ

أجنبى ودفع الجزية لو .وكانت العممة التى قدمت لمرب يسوع عممة رومانية عمييا صورة قيصر .وكاف معنى رد
المسيح عمييـ أف ىناؾ فصؿ كامؿ بيف الديف والدولة فمممكة المسيح ليست أرضية.
 )0فى مشيد مناقض لمناقشات الصدوقييف ومعارضات الكتبة ،نجد مشيد مختمؼ ألرممة فقيرة تضع فى

صندوؽ الييكؿ مبمغا بسيطا مف أعوازىا فى محبة هلل .وكانت الصناديؽ موجودة فى رواؽ النساء ليوضع فييا

التبرعات .وكاف ىناؾ  50صندوؽ كؿ منيا مكتوب عميو فى أى وجو تستعمؿ ىذه النقود (ذبائح  -بخور -

أخشاب  -الفقراء  )...وكانت فتحة الصناديؽ عمى شكؿ بوؽ فيسمع صوت النقود حيف توضع .وكاف ىناؾ مف
يدخؿ فى تفاخر ٍ
وتباه ويضع النقود ،لكف ىذه المرأة وضعت مف إحتياجيا فى صمت.
 )8طمب اليونانييف أف يروا يسوع وذىبوا لفيمبس الذى مف بيت صيدا الجميؿ .وىـ غالبا يعرفونو ،فالجميؿ بيا
عدد ضخـ مف اليونانييف .وىؤالء يونانييف بالمولد أى أنيـ كانوا مف األمـ .وكما إستقبؿ المجوس األممييف

المسيح عند مولده ،ىكذا نرى ىؤالء اليونانييف األمـ يذىبوا إليو قبؿ صمبو بأياـ .وىذا ألف المسيح جاء ليصبح

الجميع أبناء هلل .وكما شيد اآلب إلبنو يوـ المعمودية التى كانت إعبلنا عف قبوؿ المسيح لمموت وقيامتو ليصبح

الكؿ بالمعمودية أبناء هلل "ىذا ىو إبنى الحبيب الذى بو سررت" .ىكذا قبؿ الصمب مباشرة يأتى صوت مف

السماء شيادة مف اهلل إلبنو بأنو سيمجده [بالجسد لنتمجد نحف الذيف صرنا أبنائو معو].
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الفصل الرابع
اليوم الثالث ألسبوع األالم  -الحوارات األخيرة  -األسئمة
التحذير األخير لمشعب  -الويالت لمفريسيين
مت + 33 - 23 : 22مر + 27 - 98 : 92لو + 39 - 27 : 22مت+ 42 - 34 : 22
مر + 34 - 28 : 92مت + 46 - 49 : 22مر + 42 - 35 : 92لو  + 47 - 42 : 22مت23
 )9سؤال الصدوقيين لممسيح  -:الصدوقييف ال يؤمنوف بأف ىناؾ قيامة لؤلموات أما الفريسييف فيؤمنوف بيذا.
وكانت ىناؾ صراعات ومناقشات ال تنتيى بيف الطرفيف .ومما َع َّرض موقؼ الفريسييف لمضعؼ وضعيـ
مسممات وتقاليد بدوف أسانيد فياجميا الصدوقيوف .فكاف الفريسييف يقولوف أراء عجيبة عف القيامة ويستندوف فى
ىذا عمى أف مف قاؿ ذلؾ ىو الرابى فبلف .ومف التصورات العجيبة ليـ مثبل أف كؿ إسرائيمى تقى عند قيامتو

سيقوـ فى أرض فمسطيف كمكافأة لو .ومف دفف بعيدا عف أرض فمسطيف سوؼ يصؿ إلى أرض الميعاد مرة

أخرى خبلؿ فجوات أعدىا اهلل فى باطف األرض يتدحرج مف خبلليا ويقوـ إلى حياة جديدة فى أرض الميعاد.
وكاف الصدوقيوف يستندوف فقط عمى الناموس (أسفار موسى الخمسة) ويطمبوف فى حوارىـ الدليؿ منيا .أما

الفريسييف فكانوا متمسكيف بعقيد القيامة بصبلبة ،وظير رجاءىـ فى القيامة فى كبلميـ .وفى تعاليـ الربييف وفى
التسابيح الػ 52اليومية (راجع الكتاب الثالث مف كتاب إدرشيـ ىذا  -الفصؿ العاشر) .ووضعوا فى تسابيحيـ

تعبير مف جيؿ إلى جيؿ لمتعبير عف عالـ ببل نياية .ونجد فى األنبياء أيات واضحة يستند إلييا الفريسييف عف

القيامة ،ويرد الصدوقيوف بأف األنبياء ليـ لغة شعرية رمزية ،وأف ىذه األيات تفيـ روحيا .بينما أف الناموس لغتو

محددة وقاطعة وتؤخذ حرفيا .وحينما يأتى الفريسييف بآية مف األنبياء يرد الصدوقييف بأنيا تشبو رؤيا حزقياؿ عف

العظاـ التى تقاربت وخرج منيا إنساف حى ،وكاف ىذا إشارة لعودة الييود مف السبى ورجوعيـ كدولة ،أو الخاطئ
الذى يقدـ توبة ويعود هلل .ورفضوا حتى األيات الواضحة جدا مثؿ (دا + 50 ، 0 ، 8 : 58إش.)51 ، 81

واعتمد الصدوقيوف عمى أيات مثؿ "ألنؾ تراب والى تراب تعود" (تؾ )51 : 0وأيضا "قطعا تقطع تمؾ النفس.
ذنبيا عمييا" (عد )05 : 51وطبقوا القطع عمى أنو ىنا وفى المستقبؿ .وثارت أيضا مناقشات ببل معنى مثؿ

"ىؿ يقوـ الميت بمبلبسو أـ بدونيا" .ورد أحد الربييف بأف البذرة تزرع فى األرض عارية لكنيا تقوـ وتخرج مف

األرض وقد لبست رداء جميبل.

أما فى المسيحية فعقيدة القيامة مشرقة وواضحة وىى أساس فداء المسيح أن يعيد لنا الحياة األبدية.
ولقد وضع الصدوقييف أماـ المسيح تصور إمرأة تزوجت سبعة إخوة ،وكانوا يستعمموف ىذه القصة مع الفريسييف

ويفحموىـ وال يجد الفريسييف ردا عمييـ .واستخدموا شريعة تنص عمى أف األرممة التى مات زوجيا بدوف أف
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ينجب ،فعمى أخوه أف يتزوجيا ليكوف لمميت نسؿ .ولكف بعد ذلؾ أسئ إستعماؿ التشريع اإلليى فصاروا

يسمحوف بو ألىداؼ أخرى مثؿ الجماؿ أو الغنى والثروة وغيرىا خرجت عف المفيوـ الدينى .وحدث إنقساـ بيف

فريقيف مف الربييف عمى شروط ىذا النوع مف الزيجات.
طبعا نفيـ أف خطأ الفريسييف أنيـ إفترضوا أف ما سوؼ يحدث فى الحياة األخرى ىو نفسو ما يحدث ىنا عمى
األرض .وبدأ رد الرب يسوع عمييـ بأف اهلل قادر عمى كؿ شئ ،فمماذا يستصعبوف فكرة قيامة األموات وتجديد

الخميقة أيضا .وظير بعد ذلؾ مف الربييف مف إستفاد مما قالو الرب يسوع وعمموا بأف الحياة األخرى ال يوجد

فييا أكؿ وشرب وممذات حسية وال تناسؿ وال عمؿ وال كراىية ويجمسوف مكمميف أماـ الشاكيناة .وجاء بعد ذلؾ مف

إستفاد مف كبلـ الرب وىو غماالئيؿ الثانى واستنبط نفس الفكرة مف (خر + 8 : 1تث" )1 : 55أقمت معيـ
عيدى" فقاؿ ىذا الرابى أف اهلل أقاـ العيد مع األباء الذيف إنتقموا وليس مع الجيؿ الحالى.

 )2سؤال الناموسى عن الوصية العظمى  -:بيف مف إستمعوا إلجابة الرب عمى الصدوقييف كاف ىناؾ بعض
الناموسييف وىؤالء كانوا معمميف وخبراء فى الناموس .ولما وجد أف الرب أسكت الصدوقييف قاؿ لنفسو ربما نجد
شيئا ال يستطيع اإلجابة عميو .وكانت ىناؾ مجادالت كثيرة ال تنتيى بيف الربييف عف ما ىى الوصايا الثقيمة،

وما ىى الوصايا الخفيفة فى الناموس .وكاف رد الرب محرج ليذا الناموسى فوصية "تحب الرب إليؾ مف كؿ

قمبؾ وقريبؾ كنفسؾ" يعرفيا كؿ الشعب الييودى ويرددىا فى عبادتو وصمواتو وعمى شفتيو دائما .وكاف معنى رد
الرب عمى ىذ الناموسى أنو ليس ىناؾ وصية عظيمة ووصية صغيرة ،بؿ الوصية األساسية ىى أف "تحب الرب
إليؾ وتحب قريبؾ" وبياتيف الوصيتيف يتعمؽ الناموس كمو واألنبياء" أى أف كؿ وصايا الناموس واألنبياء نابعة

مف ىاتيف الوصيتيف .ىذه الوصية تربط كؿ وصايا الكتاب .الوصايا ليست منفصمة ولكنيا حياة تنبع مف محبتنا
هلل ولمقريب.
 )3سؤال الرب ليم عن معنى المزمور  -: 992كانوا يعرفوف أف ىذا المزمور مزمور ماسيانى ،ولكف لـ
يناقش فى مجامع الييود مف قبؿ تفسير "قاؿ الرب لربى" .وبيذا أظير الرب يسوع عجز الفريسييف عف شرح

وتعميـ الحقائؽ الكبيرة فى الناموس.

 )4التحذير من الكتبة والفريسيين  -:سبؽ الرب ونطؽ بمثؿ ىذه التحذيرات فى الوليمة التى أقاميا الفريسى
فى بيرية .ووجو الرب ىنا ليؤالء تيمتيف حذر تبلميذه منيـ  )5 :الجدية والنشاط الخالى مف الروحيات والمحبة.

 )8 -المظيرية والسطحية الفارغة والبحث عف الذات.

* كانوا يحزموف أحماال ثقيمة يضعونيا عمى الناس وىـ ال يريدوف أف يحركوىا بأصابعيـ .فيـ وضعوا التقاليد

فوؽ وصايا الناموس .وكقاعدة عامة ال يجب أف تكوف ىناؾ شرائع ال يحتمميا الناس .فبينما كانوا يبحثوف فى
وصايا الناموس عف ما ىى الوصية األثقؿ وما ىى الوصية األخؼ ،كاف الربييف يتباروف فى وضع وصايا
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ثقيمة .والموـ كاف موجو بالدرجة األولى لممدرستيف الكبيرتيف لمربييف المذاف دخبل فى منافسة لوضع قوانيف أشد،

وىما مدرستى ىميؿ وشماى .ودخموا فى شجار وخبلؼ ولكنو كاف خبلؼ لمخبلؼ .ووصمت التفاىة فى الجداؿ
لئلختبلؼ حوؿ ىؿ يجب قتؿ قممة يوـ السبت أو تحريـ ىذا .ىو تشدد لمجرد إظيار الورع والتقوى .وبينما

يضعوف لمناس ىذه الوصايا الثقيمة ،كانوا يخترعوف وسائؿ يتحايموف بيا ليخففوا عمى أنفسيـ ويجدوا مخارج ليذه

الوصايا الصعبة.

* المظيرية الفارغة ويظير ىذا فى تنفيذىـ لموصايا (خر + 51 ، 1 : 50تث )52 : 55 ، 2 : 1وبدال مف
تنفيذ الوصية بمفيوميا الروحى نفذوىا حرفيا ووضعوا كممات التوراة فى عمب جمدية واستعمموىا كحجاب

يضعونيا عمى جباىيـ وعمى أذرعيـ بجانب القمب .وعرضوا أىداب ثيابيـ إلظيار التقوى ال ازئدة .وكانوا يسعوف

فى اإلحتفاالت وفى المجامع لمجموس فى األماكف األمامية ،ويطمبوف مف الناس تقديـ اإلحتراـ المبالغ فيو وأف
ينادونيـ بألقاب مثؿ (رابى وأبا وسيد وقالوا أف الممؾ ييوشافاط كاف ينادى الربييف ىكذا) .وطمب إثنيف مف

الربييف عقاب مف ال يفعؿ .واشتكى إثنيف مف الربييف أنيـ فقدوا ىيبتيـ كربييف معمميف إذ تكمـ معيـ البعض فى
األسواؽ قائميف "ليكف لكما سبلـ عظيـ" دوف أف يضيؼ الناس "يا سيدىَّ" .ولنرى بعض القصص واألقوؿ التى

قالوىا لتعظيـ الربييف -:

 حاكـ قيصرية الوثنى كاف يقوـ أماـ الرابييف ألنو كاف يرى وجوىيـ كالمبلئكة.

 قاؿ حاكـ إنطاكية أف قسطنطيف الكبير ىزـ إعداءه فى الحرب ألنو رأى وجو الربييف.
 قالوا عف أحد الربييف أف النور كاف يخرج مف وجيو.

 قالوا أنو يجب تحية الربييف مثؿ المموؾ ،وفى بعض األحياف أكثر مف المموؾ .واستندوا فى ىذا عمى
(أـ ،)51 : 2فأى فرد مف الشعب يمكف أف يصبح ممكا ولكف خسارة رابى ال تعوض.

 لعنة الرابى ألحد ستنفذ حتى لو ببل سبب.

 نسبوا لمربييف عمؿ معجزات كثيرة إلثبات كؿ األكاذيب التى تقاؿ عنيـ.

 طمب أحد الربييف أف يدفف فى مبلبس بيضاء لكى ُيظير إستحقاقو أماـ خالقو .ثـ وصؿ األمر
ليرطقات إذ قالوا أنو بعد موتو حدثت مناقشة فى السماء بيف اهلل واألكاديمية السماوية حوؿ مدى النقاء

ليذا الرابى .وعند إنفصاؿ روح ىذا الرابى مف جسده قاؿ أحد الربييف مف األكاديمية السماوية نقى نقى.

وفى الحاؿ جاء خبر مف السماء إلى الحكماء مف الشعب أف ىذا الرابى إنضـ إلى الجماعة السمائية.

وحددوا أسبوعا حدادا عمى خسارة ىذا الرابى.

ومثؿ ىذه األفكار إبتعدت بيـ تماما عف الروحيات .وبسبب ىذا حذر الرب تبلميذه أف يتشبيوا بيـ ويطمبوف أف
ينادييـ الناس بألقاب.
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 )5الويالت  -:نطؽ الرب بيذه الويبلت عمى الفريسييف بسبب ريائيـ وكانت الويبلت ثمانية فى مقابؿ ثمانية
تطويبات فى بداية خدمتو (مت .)1وكاف أول الويالت عمييـ بسبب أنيـ أغمقوا باب الممكوت أماـ الناس

بمقاومتيـ لممسيح ،فصدوا الناس عف قبوؿ المسيح إذ صدقوا الفريسييف .باإلضافة إلدعائيـ المعرفة وحدىـ،

وأغمقوا الباب عمى البسطاء غير المتعمميف ،إذ قالوا أف غير المتعمـ ال يمكف أف يكوف تقى.

والويل الثانى إطالة الصموات فى بيوت األرامؿ فى رياء وفى طمع.

والويل الثالث نظرتيـ بإحتقار لمدخبلء (الذيف دخموا لئليماف بعد أف كانوا وثنييف) ووضعوا شروطا مشددة
إلختبارىـ ثـ يتكمموف عنيـ عمى أنيـ كمعنة البرص .وكاف ليـ حماس فى إجتذاب الوثنييف ولكف بسبب

أخبلقياتيـ الصعبة أعثروا ىؤالء الدخبلء.

والويل الرابع خاص بالحمؼ .فالتممود وضع فوارؽ بيف الحمؼ بالسماء وباألرض وىذه األخيرة ليس مف
المفترض أنيا ممزمة .والحمؼ بإسـ اهلل ممزـ .وكاف ليـ تمييز بيف أنواع الحمؼ فى التعيدات والعقود كاف بيا
نوع مف التحايؿ الشرعى .والرب ىنا يديف ىذه التحايبلت ،فكاف ىناؾ تخفيؼ مف ناحية اإللتزاـ بالحمؼ

وحرمة الحمؼ .والرب قاؿ
بالتبلعب فى بعض الحروؼ .بؿ بالتبلعب فى حرؼ أو غيره فيذا يقمؿ مف قدسية ُ
عف ىذه التحايبلت والخدع التى ليا مظير الشرعية أنيا عمى أخبلقى.

والويل الخامس خاص بالعشور ،فيـ توسعوا فى تنفيذ وصية موسى عف العشور وجعموىا تشمؿ األشياء التافية
درب حماره أال يأكؿ قمحا لـ يتـ إخراج
كالنباتات الصغيرة .ومف األقواؿ المضحكة فى التممود أف أحد الربييف َّ
عشوره .ومثؿ ىذه التفاىات أخرجت الوصايا الثقيمة مف الصورة.

والويل السادس إنتقؿ فيو الرب مف العشور إلى التطيير ،إذ إىتموا بتطيير األوانى ولـ يطيروا أنفسيـ .والويل

السابع كاف خاصا بإىتماميـ بمظيرىـ الخارجى أماـ الناس ليظيروا أب ار ار أماـ الناس ،بينما القمب والعقؿ ممموء
نجاسة.

وينتيى الرب مف الويبلت ويخبرىـ بجرائميـ فى إضطياد األنبياء وقتميـ .ثـ جريمتيـ الكبرى بما سوؼ يفعمونو
بو ىو .وينطؽ بالقرار بإدانتيـ ومصيرىـ.

زكريا بن برخيا  -:ىو زكريا بف ييوياداع الذى ُرِج َـ فى الييكؿ (وىناؾ تقميد ييودى أف دمو لـ يجؼ لمدة قرنيف
مف الزماف وظؿ يغمى حتى دخؿ نبوزرداف لمييكؿ وانتقـ لو) ويرجع الخبلؼ فى اإلسـ بيف براخيا وييوياداع
إلختبلؼ النسب فى كؿ حالة ،مثبل لمجد أو لؤلب.
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الفصل الخامس
اليوم الثاالث ألسبوع األالم  -المجموعة األخيرة من األمثال
فى الطريق إلى أورشميم :مثل الفعمة فى الكرم

فى الييكل :مثل اإلبنين  +مثل الكرامين األردياء  +مثل عرس إبن الممك

مت + 96 : 22 - 32 : 99مت + 32 - 28 : 29مت + 46 - 33 : 29لو+ 46 - 33 : 29
مر + 92 - 9 : 92لو + 99 - 9 : 22مت94 - 9 : 22

قاؿ الرب عدة أمثاؿ فى ىذا اليوـ نذكر ىنا أربعة منيا وىى موجية لمفريسييف والشعب الموجود .وثبلثة آخريف

فى الفصؿ السابع وىذه األخيرة موجية لمتبلميذ .وىى أمثاؿ تخص النياية والدينونة.

مثل الفعمة فى الكرم  -:فى عقب قصة الشاب الغنى (مت )81 - 51 : 51قاؿ بطرس لمرب "ىا قد تركنا كؿ
شئ وتبعناؾ"  ..كأنو يطمب المكافأة عمى ذلؾ .وواضح أف بطرس لـ يكف فاىما حتى ىذه المحظة سوى

موضوع المكافأة األرضية فى مقابؿ ما عممو ،بينما ىو قد سمع الرب يقوؿ أنو ال يجد أيف يسند رأسو .والسيد
فى محبتو لـ يجب عميو بما حصؿ عميو وسيحصؿ عميو .ولكف خاؼ الرب عمى التبلميذ أف يرتدوا لمفكر

الفريسى فى رفض الخطاة كما رفض الفريسييف العشاريف التائبيف .وكما رفض اإلبف األكبر أخيو الضاؿ حينما
عاد .وأعطى الرب مثؿ الفعمة فى الكرـ ليشرح قوانيف الممكوت الجديدة .والمبدأ البسيط الذى وضعو الرب فى

ىذا المثؿ أنو واف كاف ال يضيع أجر كأس ماء بارد ،لكف ال يجب أف نحيا كالفريسييف فى بر ذاتى ونتوقع

المكافأة عمى كؿ عمؿ نقوـ بو .وال يجب أف نتوقع أنو كمما زاد عممنا ستزداد المكافأة ،أو بمعنى أننا نتصور أف

المكافأة تكوف بحسب رؤيتنا وحكمنا ،أو أننا نحف الذيف ُنقَيِّـ عممنا .ولذلؾ بدأ الرب بقولو "كثيريف أولوف يكونوف
آخروف أوليف" .وىذه اآلية تشرح لماذا كاف المثؿ .والحظ أف الرب لـ يقؿ أف كؿ أوؿ سيكوف ِ
آخريف ،و ِ
ِ
آخ اًر وكؿ
ِ
آخر سيكوف أوال ،لكنو قاؿ كثيريف .ولذؾ فبل معنى إلحتجاج أحد أو إعتراضو ألنو حصؿ عمى أقؿ مما توقع.
ونتيجة لعدـ فيمنا تماما لطبيعة عبلقة اهلل بنا لف يخرج منا سوى الكبرياء الروحى أو التذمر أو مشاعر خاطئة

اآلخريف وما حصموا عميو.
تجاه اآلخريف  -حيف ُنقيِّـ نحف عممنا والمكافأة التى حصمنا عمييا ،مع عمؿ َ
آخر نصيبا أكبر منا مع أننا
وببساطة يكوف معنى المثؿ أننا يجب أف ال نتذمر عمى اهلل لو وجدنا اهلل يعطى َ
عممنا أكثر منو .العمؿ ليس ىو مقياس عطايا اهلل لنا.

خرج صاحب الكرـ (الرب) ليبحث عف فعمة لكرمو (ممكوت اهلل) ،وىو خرج بنفسو وخرج فج ار ولـ يرسؿ خداما

مف عنده ،دليبل عمى إىتمامو بيذا العمؿ .واتفؽ مع بعض الفعمة لمذىاب إلى كرمو عمى أف يدفع ليـ دينا ار فى
اليوـ ،وكانت ىذه أجرة العامؿ فى اليوـ ،ويوـ العمؿ عند الييود يبدأ مف الصباح الباكر حتى غروب الشمس.

والمعنى أف صاحب الكرـ أخبرىـ أنو سيدفع ليـ المبمغ الذى يرجوه العامؿ .وفى الساعة الثالثة خرج صاحب

الكرـ واستأجر مجموعة أخرى ألف ىناؾ أعماال كثيرة مطموبة فى الكرـ .ولـ يقؿ ليـ سأعطيكـ دينا ار بؿ قاؿ

"أعطيكم ما يحق لكم" وربما تصور ىؤالء الذيف لـ يبدأوا باك ار أنيـ ال حؽ ليـ فى أف يتفاوضوا عمى األجر
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ولكف ىـ وثقوا فى كممة صاحب الكرـ وعدلو وكرمو .وتكرر ىذا حتى الحادية عشرة .ونبلحظ أف عدـ ذىاب

الفعمة لمعمؿ ليس ذنبيـ ،بؿ ىـ لـ يستأجرىـ أحد ،أو ربما ألنيـ لـ يكونوا موجوديف فى السوؽ الذى يوجد فيو
الفعمة (الكنيسة حظيرة المسيح الراعى الصالح) .وىؤالء اآلخريف واضح أنيـ األمـ وأيضا ىـ العشاريف والزوانى
التائبيف .ىؤالء قضوا جزءا كبي ار مف حياتيـ بعيدا عف السوؽ .ولكنيـ حينما ُو ِجدوا واستأجرىـ صاحب الكرـ لـ

يرفضوا العمؿ وذىبوا ليعمموا حتى بدوف وعد مف صاحب الكرـ بأجر معيف ،وبالرغـ مف صحتيـ التى ضعفت
بفعؿ السف إذ دخموا كبارا .ونبلحظ أيضا إىتماـ صاحب الكرـ بكرمو وخروجو عدة مرات لمبحث عف فعمة لمكرـ.

وحينما إنتيى العمؿ مساء طمب صاحب الكرـ (اهلل) مف وكيمو (المسيح) أف يعطى الفعمة أجرىـ وابتدأ مف
ِ
اآلخروف فأعطاىـ دينا ار  -وىذا جزء ميـ مف المثؿ  -فيو لو بدأ باألوليف لكانوا أخذوا الدينار وانصرفوا راضيف
فيكذا كاف اإلتفاؽ ،أو لو بدأ باألوليف واستمروا موجوديف و أروا أف ِ
اآلخريف أخذوا مثميـ فكؿ ما سيحدث ىو

مشاعر حقد عمى اآلخريف .ولكف المقصود مف المثؿ ليس معالجة مشاعر الحقد وخبلفو .لكنيـ حينما أروا
ِ
اآلخريف يأخذوف دينا ار ظنوا أنيـ يأخذوف أكثر منيـ فمما أخذوا الدينار المتفؽ عميو إعترضوا .ونبلحظ أيضا أف
فعمة الساعة الثالثة والسادسة  ...لـ يعترضوا فصاحب الكرـ لـ يتفؽ معيـ عمى شئ ،بؿ ىـ أخذوا أكثر مف

حقيـ فيـ بدأوا العمؿ متأخريف .ومف إعترضوا ىـ األوليف الذيف بدأوا العمؿ باك ار وثارت فييـ شراىتيـ لممزيد
عف اإلتفاؽ لما أروا ِ
اآلخريف يأخذوا دينارا ،وتصوروا أنيـ سيأخذوف نصيبا أكبر .وىذا بالضبط ىو المقصود

بالمثؿ  -أف ال ُنقَيِّـ نحف ما نستحقو عف عممنا ولكف اهلل فى سخائو يعطى بحسب نعمتو أكثر مما نظف أو
نفتكر.

ومف ناحية العدؿ فالقضية فى صالحيـ ،فينا حدث تساوى بيف مف عمؿ باك ار مع مف جاء مساء .ولكف ألـ
يتفقوا مع صاحب العمؿ عمى دينار وىا ىـ أخذوا حقيـ فمماذا اإلعتراض؟ وىذا الدينار ىو أجرة العامؿ فى اليوـ

وىـ عمموا يوما فمماذا اإلعتراض؟ فمف ناحية أخرى لمعدؿ فيـ أخذوا حقيـ الذى إتفقوا عميو.

لكف لننظر لمموضوع مف وجية نظر مف أتى متأخرا ،فيؤالء لـ يتفاوضوا عمى أجرة ولـ يتفقوا عمى شئ ،وربما

ظنوا أنيـ لف يحصموا عمى شئ يذكر ،لكنيـ أتوا واضعيف أماـ عيونيـ كرـ ورحمة ومحبة ىذا السيد صاحب

الكرـ .وكما آمنوا ىكذا كاف ،إذ كاف السيد كريما جدا معيـ وأعطاىـ أكثر مما يستحقوف .والحظ قوؿ السيد

"فإنى أريد أن أعطى ىذا األخير مثمك" فينا تشديد عمى أرادة السيد فى العطاء بؿ سعادتو بذلؾ ،وىذا السيد لـ
يقتطع شيئا مف الذيف أتوا مبك ار فى الساعة األولى .ىو ال ينسى أجر كأس ماء بارد .ولكف سرور السيد بالعطاء

فيذا ما يسمى النعمة .السيد يعطى ليس بحسب األعماؿ واإلستحقاؽ بؿ بحسب محبتو ورحمتو .وىنا نرى الفرؽ
بيف الييودية والمسيحية .فالييود يفيموف أف اهلل يعطى بحسب اإلستحقاؽ ،أما المسيحية فتفيـ أف عطايا اهلل

ليست بحسب اإلستحقاؽ بؿ بمقتضى النعمة وىذا ىو ما عمـ بو بولس الرسوؿ "الذي خمصنا ودعانا دعوة

مقدسة ،ال بمقتضى أعمالنا ،بؿ بمقتضى القصد والنعمة التي اعطيت لنا في المسيح يسوع قبؿ االزمنة االزلية"

(8تى " + )1 : 5ال باعماؿ في بر عممناىا نحف ،بؿ بمقتضى رحمتو خمصنا بغسؿ الميبلد الثاني وتجديد
الروح القدس" (تى .)1 : 0وىذا ما حدث فى قبوؿ األمـ وثورة الييود عمى ذلؾ .وىنا نرى أولوف صاروا ِ
آخريف
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ِ
وآخروف صاروا أوليف .وأما عف الممكوت (الكنيسة) فيناؾ دائما عمؿ لكؿ واحد ،مع كممة عتاب بسيطة مف

السيد "لماذا وقفتم ىينا كل النيار بطالين" .والسيد يظؿ يدعو الكؿ لمعمؿ حتى آخر لحظة ويتسائؿ " -لماذا
تظؿ بطاال ببل عمؿ ،ما زاؿ ىناؾ فرص عمؿ لمكؿ" .وىو سيعطى أكثر مما نظف أو نفتكر بحسب نعمتو
(أؼ .)83 : 0اهلل ىو إلو الجميع ييود وأمـ وىو ال يدفع أجرة بؿ يعطى بمحبة "وبسخاء وال يعيِّر".

وكما رأينا مف قبؿ أف الرب يسوع يستخدـ أمثاال مف واقع ما يفيـ الييود ولكنو يعطييا الفكر المسيحى الصحيح.

فالييود إستخدموا أمثمة مشابية  -وقالوا إذا إستأجر أحد عامبل دوف اإلتفاؽ عمى أجر سيحاسبو بحسب أجور

بقية العماؿ ،أى كما يحاسب الباقيف .وقاؿ البعض مف الربييف أف صاحب العمؿ يحاسب ىذا الشخص بحسب

أقؿ أجر مف أجور العامميف فى المكاف .ولكف معظـ الربييف قالوا بؿ سيحاسبو عمى متوسط أجور العامميف أى

أف ما يأخذه ىذا العامؿ ىو متوسط أعمى أجر وأقؿ أجر مف أجور العماؿ  -أما مثؿ المسيح ىنا فيو شئ آخر
تماما .ومثؿ آخر ألحد الربييف الذى توفى شابا صغي ار فى سف  82سنة .وعرفوا أنو فى نعيـ بالرغـ أنو عمؿ

عمبل لمدة قصيرة .فقالوا ىذا يشبو ممكا إستأجر عماال لكرمو ،ووجد عامبل صغي ار أعجبو عممو فإصطحبو معو
فى الدخوؿ والخروج .فمما أتى وقت الحساب أعطاه كاآلخريف الذيف عمموا كؿ اليوـ .فتذمر ىؤالء وقالوا أف ىذا

لـ يعمؿ سوى ساعتيف .وكاف رد الممؾ لكنو بميارتو أنجز فى الساعتيف نفس ما عممتموه كؿ اليوـ .وكاف ىذا

إشارة لمميزات ىذا الرابى .ممخص الفكر الييودى أف عطاء اهلل بحسب العمؿ .ومثؿ الرب ىنا معناه أنو يعطى

بمقتضى نعمتو.

ممخص التعاليم التى فى المثل -:
 .5ىدؼ المثؿ أف الرب أراد أف ال يكوف لتبلميذه الفكر الفريسى فيرفضوا الخطاة ،وأف يطالبوا بأجر عف
كؿ عمؿ أو خدمة يقدمونيا لمممكوت.

 .8الفكر الييودى أف عطاء اهلل بحسب العمؿ وبحسب اإلستحقاؽ ،أما فى المسيحية عطاء اهلل بحسب
محبتو ورحمتو وىذا ما نسميو النعمة .بؿ أف اهلل ُيسَّر بأف يعطى  -لذلؾ فعطايا اهلل أكثر مما نظف أو
نفتكر.

 .0أصحاب الساعة الحادية عشر (العشاريف والزناة الذيف أضاعوا حياتيـ فى الخطية لكنيـ أتوا أخيرا)

ظنوا أنيـ غير مستحقيف لكنيـ فى رحمة اهلل وسخاءه فى العطية أخذوا كثي ار مف نعمتو .وىذا منطؽ

كنيستنا التى ال تكؼ عف ترديد "كيريي ليسوف" بشعور حقيقى مف عدـ اإلستحقاؽ.

 .8اهلل ال ينسى كأس ماء وسيكافئ عميو .وىذا معنى أف أصحاب الساعة األولى حصموا عمى أجرىـ.

 .1ال يجب أف نتوقع مكافأة معينة جزاء كؿ عمؿ نقوـ بو .وال يجب أف نتوقع أف تكوف مكافأتنا بحسب
تقييمنا ،فإف حصمنا عمى أقؿ مما نتوقع تذمرنا عمى اهلل .ىذه ليست طريقة تعامؿ أبناء مع أبييـ.

[ .1وليذا عاتب الرب كينة العيد القديـ عمى ىذه النقطة أى توقع أجر مادى عمى كؿ عمؿ يقوموف بو

"مف فيكـ يغمؽ الباب ،بؿ ال توقدوف عمى مذبحى مجانا" (مبل .)53 : 5مجانا عائدة عمى غمؽ الباب

وتقديـ الذبيحة ،وكممة مجانا تكررت فعبل فى الترجمة اإلنجميزية القديمة  . KJVوالمعنى أنيـ يطالبوف
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بأجر عمى كؿ خدمة يقدمونيا ميما كانت تافية كغمؽ الباب .وىذا فكر العبيد فى منازؿ سادتيـ وليس

فكر األبناء فى بيت أبييـ ،ىو فكر األخ األكبر لئلبف الضاؿ].

 .7ىناؾ عمؿ لكؿ واحد فى الكنيسة ،وىناؾ أعماؿ كثيرة ،والكؿ مدعو ،واهلل ميتـ بالعمؿ ،ويخرج طوؿ

النيار يبحث عف عماؿ لكرمو .ويدعو الجميع حتى آخر لحظة .وسيقبؿ حتى مف يأتى متأخرا ،وربما

يوجو لو كممة عتاب رقيقة.

مثل اإلبنين  -:اإلبف الذى أجاب بأدب زائؼ يمثؿ الفريسييف فى ريائيـ يقولوف وال يعمموف .ورفضوا دعوة

المعمداف .أما الزناة والعشاروف قبموا دعوة المعمداف وتابوا فسبقوا الفريسييف الذيف ُرِفضوا مف المممكة.

مثل الكرامين األردياء  -:المثؿ السابؽ تكمـ عف رفض الفريسييف لممعمداف .أما فى ىذا المثؿ (وقارف مع

إش )1نرى تسامح صاحب الكرـ وطوؿ أناتو مع الكراميف األردياء زمانا طويبل .فبعد رفضيـ لممعمداف تزايد
شرىـ ونجدىـ يقتموف اإلبف .وىنا ُينزع منيـ الكرـ إشارة لرفض إسرائيؿ كميا .والكراميف األردياء ىنا يشيروف
لرؤساء الكينة ،والكينة ورؤساء الشعب والفريسييف .وكانت العادة أف ُي َسمِّـ صاحب الكرـ كرمو لكراميف يعمموف
فيو ،ويحصؿ ىؤالء الكراميف عمى ثمث المحصوؿ أو ربعو فى نظير عمميـ كأجر ليـ ،ويحصؿ صاحب الكرـ
عمى باقى المحصوؿ .ويشير المثؿ ألف اهلل سمَّـ شعبو إسرائيؿ لكراميف ىـ رؤساء الكينة والكينة ورؤساء
الشعب .وطالب ىؤالء بثمار مف شعبو ىى شعب تائب .ولكف ىؤالء الرؤساء إعتبروا الكرـ ممكا خاصا ليـ

يستغمونو لمصمحتيـ .فأىانوا األنبياء الذيف أرسميـ اهلل وقتموا بعضيـ .فأطاؿ اهلل أناتو وأرسؿ ليـ أخي ار المعمداف

= أكثر من األولين .وأخي ار أرسؿ إبنو وىنا قرروا قتمو ليصير الكرـ ممكا ليـ إذ شعروا أف ىذا اإلبف يريد ميراثو

أى كرمو .وكاف ىذا سبب صمب المسيح  -حسدىـ لو إذ إلتؼ الشعب حولو فخسروا مكاسبيـ المادية التى كانوا
يحصموف عمييا مف الشعب  -وىكذا فيميا بيبلطس (مر.)53 : 51

مثل عرس إبن الممك  -:ىناؾ مثؿ قيؿ فى التممود مشابو لمثؿ الرب ولكف مع فارؽ كبير .فالمثؿ الييودى كاف
عف ضرورة اإلستعداد الدائـ لمعالـ اآلتى .فقالوا ممؾ دعا الناس لحفؿ عشاء عرس ،وكاف أف أناسا لبسوا وتزينوا

وجمسوا بجانب قصر الممؾ ،وأناسا ذىبوا ألعماليـ متصوريف أف ىناؾ وقت لئلستعداد .وكانت دعوة الممؾ فجأة

ودخؿ المستعدوف (وىنا ىـ الممتزموف بتعاليـ الربييف) .وىؤالء جمسوا يأكموف ويشربوف عمى مائدة الممؾ،
واآلخريف وقفوا فى حسرة خارجا فى جوع وعطش.

وىناؾ مثؿ آخر مف المدراش عف ضرورة أف نسمـ الروح هلل حيف نفارؽ الجسد فى حالة مف النقاوة كما سمميا لنا
اهلل (والحظ ىنا عدـ وجود فكر الخطية األصمية التى ولدنا بيا فى الفكر الييودى كما شرحيا بولس الرسوؿ فى

رسالة رومية) .ويقوؿ المثؿ أف ىناؾ ممؾ سمـ عبيده ثيابا إئتمنيـ عمييا فمنيـ مف إحتفظ بيا فى حالة نظيفة،

ومنيـ مف لبسيا خبلؿ عممو فإتسخت .ومف إحتفظ بثيابو نظيفة ،فيؤالء فرح بيـ الممؾ وأخذ الثياب ووضعيا فى

مخزف وىـ ذىبوا لمنازليـ فى سبلـ .أما اآلخروف فعاقبيـ الممؾ إذ وجد مبلبسيـ قد إتسخت وألقاىـ فى السجف

ليعاقبوا عمى ما فعموه ويكفروا عف أخطائيـ.
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وواضح الخبلؼ بيف مثؿ الرب يسوع واألمثمة الييودية .فالمدعويف األصمييف فى مثؿ الرب يسوع كانوا ىـ

المختاريف الذيف يستحقوف ىذه الدعوة (الييود) ولكنيـ رفضوا ،فتـ دعوة مف كانوا غير مستحقيف (األمـ) .أما
ص َّور فى األمثمة الييودية وفى العيد الجديد عمى أنو وليمة فرح وعرس ،ولكف ىنا
التشابو فيو فى أف الممكوت ُم َ
فى مثؿ الرب يسوع ىى وليمة يقيميا الممؾ إلبنو .وبالتالى يكوف اإلبف الوارث أى المسيح ىو المحور الذى
يدور حولو المثؿ .ونبلحظ فى المثؿ أف الممؾ لـ ييأس وظؿ يرسؿ ليـ رسبل بؿ حتى اآلف ىو يرسؿ وىـ

يرفضوف.

[ونبلحظ أف الممؾ طرد مف لـ يكف عميو ثياب العرس ىذه التى نمبسيا بالمعمودية ثـ ندخؿ إلى العرس أى

الكنيسة اآلف إستعدادا لوليمة عرس إبف الممؾ فى أورشميـ السماوية (رؤ .)1 : 51ويجب أف نحافظ عمييا ،واف

إتسخت بالخطية فبالتوبة تعود لنا الحمة األولى (لو.])88 : 51
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الفصل السادس
ليمة اليوم الثالث ألسبوع األالم -عمى جبل الزيتون  -حديث الرب لتالميذه عن األحداث األخيرة
مت + 24مر + 93لو48 - 35 : 22 ، 38 - 5 : 29
ىنا يتنبأ الرب يسوع أو قؿ يصدر حكما كدياف بإدانة ىيكؿ الييود .كاف كمف ينفض غبار رجميو ضد ذلؾ

البيت وتمؾ المدينة التى رفضتو فتركيـ خرابا(مت .)58 : 53وىذا ما حدث فقد خربت المدينة والييكؿ حتى

كاف مف يرى أثار الخراب يتشكؾ أف ىذا المكاف كاف بو حياة (يوسيفوس المؤرخ الييودى) .ولقد تحدثت كتابات

الييود عف أالـ حروب ومجاعات تقع عمى الييود ،وحالة مف الفساد الداخمى لمييود قبؿ مجئ المسيا ،ولكف لـ
تذكر ىذه الكتابات الييودية أى شئ عف خراب الييكؿ أو أف أورشميـ سيتـ تدميرىا .ولكف كانت ىناؾ أصوات

قميمة تكممت عف ىذا المصير لمييكؿ ولكف دوف أف يربطوا ىذا بمجئ المسيا فى مجده .وشبيوا أالـ إسرائيؿ قبؿ
مجئ المسيا بأالـ المرأة قبؿ الوالدة .بؿ تحدثت الكتابات الييودية عف مجد المسيا المنتظر فى الييكؿ .وقاؿ

آخروف خبلؿ فترة الحصار األخير بأف اهلل سينقذ المدينة والييكؿ بطريقة إعجازية.

أراء الييود عن مجئ المسيا

أوال  -:ييود ما بعد خراب الييكل  -:وىذه تحدثت عف مجئ مسيحيف األوؿ ىو إبف داود ويأتى ليحكـ ،والثانى
ىو رجؿ حرب وقالوا عنو أنو سيكوف مف أبناء يوسؼ ،إفرايـ أو منسى .وحيف يرى المسيح إبف داود ىذا المسيح

إبف يوسؼ قد ظير ،يسأؿ اهلل أف يعطيو حياة فيعطييا لو (مز .)8ويقوؿ لو اهلل لقد أعطيتؾ حياة طمبيا لؾ

أبوؾ داود "حياة سألؾ فأعطيتو" (مز .)8 : 85وىذا المسيح الثانى بدأ التفكير فيو فى القرف الثالث الميبلدى.

وقالوا أنو المسيح المطعوف (زؾ )58 : 58وقالوا فيو تجاديؼ كثيرة ،وأنو سيقتؿ فى حرب جوج وماجوج.

وسيرتبط ظيور المسيح إبف داود بتجمع األسباط العشرة ثانية وعودة إسرائيؿ ثانية .وستكوف ىناؾ حروب كثيرة

خاصة بالمسيح إبف يوسؼ ستنتيى بإستسبلمو ،وحكـ المسيح إبف داود وانتصاره النيائى .وىنا يظير مجد

إسرائيؿ وتسير كؿ الشعوب فى نوره .وىـ طبقوا كؿ األالـ التى تنبأ بيا أنبياء العيد القديـ عمى المسيح بأنيا

ستقع عمى المسيح إبف يوسؼ ىذا .ولقد ظيرت وسط الييود فكرة المسيح إبف يوسؼ فى محاوراتيـ مع

المسيحييف الذيف إستخدموا النبوات إلظيار أنيا تنطبؽ عمى المسيح الذى صمبو الييود .واختمفت أراء الربييف

عف فترة المجد إلسرائيؿ فى ظؿ حكـ المسيا ،وقالوا  0أجياؿ وما ىو معنى الجيؿ فقاؿ البعض ألؼ والبعض

ألفيف وصمت حتى  7333سنة .ووصمت خياالتيـ بالمعب باألرقاـ فقالوا  83سنة فى البرية واليوـ بألؼ سنة
ووصموا ألرقاـ خيالية.

أراء الييود القدماء  -:أف المسيح يولد ولف يعرؼ معاصريو "مف أيف ىو" وىذا يؤيد ما جاء فى (يو)87 : 7
ويظير ويؤدى عممو ثـ يختفى لمدة  81يوما .ثـ يظير ثانية ليدمر أعداءه "أدوـ والقوة الرومانية التى ىى
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الوحش الرابع فى نبوة دانياؿ ،وقاؿ بعض الربييف ال بؿ ىـ أوالد إسماعيؿ" .ويفدى إسرائيؿ ويجمعيـ مف كؿ

أنحاء المسكونة بإعجاز إلى أرضيـ بشرط توبتيـ .وبحسب المدراش فكؿ إسرائيمى مختوف سيفرج عنو مف جينـ
ويقوـ األموات بحسب السمطة الممنوحة لممسيا مف اهلل ليقيـ األموات .ويقوـ األموات الذيف ماتوا ودفنوا فى أرض

إسرائيؿ ،ىؤالء يقوموف فى أرض إسرائيؿ ،ومف مات خارجيا يتدحرج بأالـ شديدة فى ممرات تحت األرض

ليصؿ إلى أرض إسرائيؿ ويقوـ فييا .الميـ أف الكؿ سيقوموف فى أرض فمسطيف .ويصاحب ىذا إعبلف بصوت
البوؽ العظيـ .ودخمت بعد ذلؾ أراء مختمطة بأفكار مسيحية .لكننا نجد أفكا ار عجيبة عف مجئ المسيا بعضيا
بتفسير عجيب لمنبوات وبعضيا ال يدرى أحد مصدرىا.

وتقوؿ الكتابات الييودية عف الدىر اآلتى أف كؿ المقاومة هلل ستظير فى حرب جوج وماجوج ويسود الشر فى
ىذه األياـ ،وتكوف أياـ أالـ شديدة عمى إسرائيؿ .وسيحاوؿ العدو أف يغزو المدينة كإعصار  0مرات ويفشؿ

وينتيى ىذا بدمار كامؿ لمعدو .وتبنى المدينة مف جديد .وتتغنى الكتابات الييودية بمجد المدينة التى تكوف مزينة

بالذىب والفضة وكؿ أنواع الجواىر الكريمة .وسترتفع المدينة لمسافة  1أمياؿ بؿ تصؿ حتى إلى عرش اهلل،

وتمتد أورشميـ مف أريحا إلى دمشؽ .ويعيش فييا كؿ الييود وتكوف مأوى ومبلذ لكؿ األمـ .ويعاد بناء الييكؿ
ويقيـ فيو المسيا وسيحتوى الييكؿ عمى المنارة الذىبية وتابوت العيد ،والنار التى ستشتعؿ عمى المذبح تكوف

نازلة مف السماء .وتتسع إسرائيؿ إلى الحدود التى أعطاىا اهلل إلبراىيـ وقد تمتد لكؿ األرض .ويسود ناموس

موسى األمـ حتى أنيـ يضعوا أىدابا فى ثيابيـ .ولكف المسيا سيضع ليـ ناموسا خاصا .واختمفت األراء عمى
مف سينطبؽ ناموس موسى القديـ وعمى مف ينطبؽ ناموس المسيا الجديد .وستصؿ وصايا ناموس المسيح إلى

 03وصية بدال مف  .53وقاؿ البعض أف األعياد التى ستستمر ىى يوـ الكفارة وعيد إستير (أو المظاؿ) فقط.
وستنتيى الذبائح الدموية ولف يتبقى مف الذبائح سوى ذبيحة الشكر فقط .وستمغى تماما شرائع األطعمة الطاىرة

والنجسة ،فيصبح الكؿ طاىرا .وقسـ الربييف األزمنة إلى  0حقب (ما قبؿ الناموس  -أياـ الناموس  -أياـ

المسيا) .وستكوف أياـ المسيا أياـ جماؿ أخبلقى وقداسة وغفراف وسبلـ ،وال أعداء وال ظمـ ،ستكوف أياـ فردوسية

فى أرض فمسطيف (ولـ يتكمموا عف السماء) وسيقتطع المبلئكة أحجار كريمة لبناء أورشميـ طوليا  81قدـ

وعرضيا  03قدـ لتوضع فى بوابات أورشميـ .والحوائط مف ذىب وفضة وأحجار كريمة .وستمتمئ أورشميـ
أحجا ار كريمة وسيكوف لكؿ إسرائيمى الحؽ أف يأخذ منيا ما يشاء .وقالوا ستكوف مساحة أورشميـ كمساحة أرض

فمسطيف ومساحة فمسطيف كمساحة كؿ العالـ .وكإمتداد إسرائيؿ المعجزى سيكوف أيضا إرتفاعيا إعجازى.

وستنتج األرض أفخـ أنواع المبلبس والمأكوالت ويكوف إرتفاع القمح كالنخيؿ ،وقاؿ البعض ال بؿ كالجباؿ.
وتأتى رياح معجزية لتحوؿ الحبوب إلى دقيؽ يمؤل األودية .وتكوف كؿ شجرة مثمرة ،وتثمر يوميا وستمد كؿ

النساء الييوديات لدرجة أف يكوف تعداد كؿ عائمة كعدد إسرائيؿ يوـ الخروج مف مصر .ولف تكوف ىناؾ أمراض
وال ما يؤذى ويضر .وبالنسبة لمموت طبقوا نبوة إشعياء حرفيا ُ"يبمع الموت إلى األبد" ( )2 : 81وىذا بالنسبة
لمييود .أما بالنسبة لؤلمـ طبقوا نبوة إشعياء أف "الصبى يموت إبف  533سنة" ( .)83 : 11ويطوؿ عمر األمـ
جدا ولكنيـ يموتوف فى النياية ،أما الييود فبل يموتوف .وكؿ ما خسره البشر بسبب الخطية يستعيدونو ثانية.
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وتكوف أورشميـ عاصمة العالـ ومكاف إقامة المسيا .وتأخذ إسرائيؿ مكاف الوحش الرابع فى نبوة دانياؿ أى الدولة

الرومانية .وستنتيى الدولة الرومانية ليحؿ مكانيا حكـ المسيح .وقالوا أف الدولة الرومانية الشريرة خرجت لموجود
بسبب خطية إسرائيؿ ،ووجدت أصبل يوـ تزوج سميماف مف بنت فرعوف (فى ىذا اليوـ نزؿ المبلؾ غبلاير مف

السماء وأخذ قشة مف المحيط وزرعيا فى طيف البحر وعمى ىذه وجدت مدينة روما) وأف رومولوس وريموس

[رومولوس ىو الذى أسس مدينة روما وتسمت المدينة عمى إسمو] ظي ار يوـ أقاـ يربعاـ ىياكؿ العجوؿ فى بيت
إيؿ وفى داف فى الشماؿ .ولذلؾ إستُْبِدؿ حكـ داود بالخضوع لؤلمـ بسبب الخطية .وظؿ قبوؿ األمـ فى مممكة
المسيا متضارب عند الربييف فمنيـ مف قاؿ يدخموف كميتديف ،ومنيـ مف قاؿ سيظموا مرفوضيف وسينضموا

ألعداء إسرائيؿ فى الحرب النيائية .وىذه الحرب النيائية تبدو أنيا إمتداد لحرب جوج وماجوج وستنيى عصر

المسيا .وكؿ األمـ الذيف خضعوا لممسيا سيتمردوا عميو ،ولكنو سيدمرىـ بنفخة فمو ولف يوجد عمى األرض سوى

إس ارئيؿ .ومدة التمرد ىذه ستستمر  7سنوات .والفكر الغالب أف إسرائيؿ وحدىا ىى التى ستقوـ بعد ذلؾ وبالذات
مف األتقياء والدارسيف ليبدأ حكـ المسيح .وقالوا أنو حتى لو قاـ األمـ فإنيـ سيموتوف ثانية.

ثـ تبدأ الدينونة وىنا أيضا نجد تمييز واضح بيف الييود واألمـ فى الدينونة .فتكوف فترة جينـ لمييود األتقياء فترة
تطيير ،بينما فى جينـ يعامؿ األمـ معاممة قاسية جدا فيـ أشرار ىراطقة خطاة ،ومعيـ خطاة الييود (مثؿ فكرة

المطير عند اإلخوة الكاثوليؾ) .ويكوف الحكـ النيائى فى وادى ييوشافاط ،ويكوف أماـ اهلل والسنيدريـ السمائى

المكوف مف شيوخ إسرائيؿ .وبعد الحكـ النيائى يبدأ تجديد األرض والسماء .وىناؾ لف يوجد روح الشر

(ييسترىارا) الذى كاف يدفع اإلنساف ليختار الشر ،فيذ سيتـ تدميره .وتعود األرض لمحالة الفردوسية الكاممة ويبدأ

الدىر اآلتى .واختمفت األراء ىؿ سيكوف فى الدىر اآلتى متع جسدية .ونجد فى رد المسيح عمى الصدوقييف
وقولو أنو ال زواج فى السماء بؿ نكوف كمبلئكة اهلل  -ردا عمى األفكار السائدة فى ذلؾ الوقت عف الممذات

الحسية فى السماء .فقالوا أف ىناؾ وليمة عظيمة يعدىا اهلل ليـ مف لحوـ لوياثاف وبييموث وغيرىا  ...وىى

معدة لؤلبرار .ومف جمود لوياثاف تصنع لؤلبرار خياـ وعقود وسوار ألعمى الذراع .وقاؿ البعض أف أورشميـ
الجديدة مصنوعة فى السماء وستنزؿ لنا عمى األرض وفى وسطيا الييكؿ ويستعيد ىاروف مكانو فيو.
وفى ضوء كل ىذه األفكار الييودية المتضاربة والمادية والخيالية
كان سؤال التالميذ لممعمم عن األحداث األخيرة.
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الفصل السابع
مساء اليوم الثالث ألسبوع األالم وعمى جبل الزيتون  -أمثال لمتالميذ عن النياية

العشر العذارى  -الوزنات وعالقتو بمثل األمناء ودينونة الممك لمن تمرد عميو (قبل دخول أورشميم)
مت + 93 - 9 : 25مت + 32 - 94 : 25لو28 - 99 : 99

مثل العذارى  -:أعطى الرب لتبلميذه ىذا المثؿ بعد أف تكمـ عف أياـ النياية وعبلمات النياية ،ليفيـ الجميع أف
ىذه العبلمات كانت حتى نستعد ولكف ليس لكى نتوقع يوما محددا فيو سيأتى فجأة .وميما طاؿ الوقت فعمى

الكنيسة أال تتوقع أف الحاؿ سيستمر بؿ تظؿ عمى حالة مف اإلستعداد الدائـ .ونفيـ مف المثؿ أف العريس سافر
لمكاف بعيد وأنو سيأتى مساء يوـ العرس الذى وعدنا بو عريسنا .ونجد أف بيت العرس قد أعده العريس وأنو

سيأتى فجأة ليأخذنا إليو .ونبلحظ أف العشر عذارى موجودوف فى البيت الذى سيتـ فيو العرس أى الكنيسة ولكف

ليس كميف مستعدات .ونبلحظ فرقا كبي ار بيف ىذا العرس واألعراس الييودية .ففى العرس الييودى يذىب العريس
مع أصدقائو إلى بيت العروس ليصحبيا مع صاحباتيا إلى بيتو أو بيت أبيو .ولكف فى مثؿ العذارى يأتى

العريس مف مكاف بعيد ليذىب لبيت العرس ،ويقابمو موكب الفرح عند وصولو والعذارى يرافقنو إلى مكاف العرس.
وال ذكر لمعروس ىنا وال فى مثؿ عرس إبف الممؾ .والسبب أف العذارى فى ىذا المثؿ ،والمدعويف فى مثؿ عرس

إبف الممؾ يمثموف العروس .وكانت العادة فى مواكب األفراح الييودية أف يحمموا عشر مصابيح تضاء بزيت

داخميـ ،بحسب عدد البركات التى تتمى عمى العروسيف فى طقس الزواج .ولذلؾ كاف ىناؾ  53عذارى فى مثؿ
الرب يمثمف موكب العرس .وكؿ العذارى العشر كف يحممف مصابيح وىذا إشارة لوجودىف كميف فى الكنيسة

ولكف خمسة فقط كانت مصابيحيف ممموءة زيتا.

إذىبن لمباعة = ىذا القوؿ ليس لمسخرية ولكف إلظيار أف اإلمتبلء مف الزيت مسئولية كؿ شخص وال يوجد مف
يمؤل اآلنية إال جياد واستعداد كؿ شخص.

مثل الوزنات (عمى جبل الزيتون ليمة الثالثاء)  -:بينما كاف مثؿ العذارى يشير إلى الحالة الروحية التى نكوف
عمييا عند مجئ الرب ،يشير مثؿ الوزنات إلى األعماؿ التى نقوـ بيا كعبيد لمرب .والرب كمفنا بأف نؤدى عمبل

فى إنتشار ممكوتو ويطمب منا أف نؤدى عممنا بأمانة .وأعطى كؿ منا مواىب لنؤدى عممنا وسيحاسب كؿ منا

عف كيفية إستعماليا بأمانة أو عمى إساءة إستعماليا .وىو سيأتى كما رأينا فى مثؿ العذارى فجأة ليحاسب كؿ

منا عمى أمانتو ،يكافئ أو يعاقب .وما يجب أف يفيمو كؿ منا أننا عبيد لو ومطموب منا أف نعمؿ لخدمتو،

والمواىب التى أعطاىا لكؿ منا ىى إلستعماليا لنمو ممكوتو ،وليس لنحتفظ بيا كأف شخص ما قد إستأمننا عمى

أمانة لنحتفظ بيا .والرب يسوع أعطى لكؿ واحد بقدر إمكانياتو لمعمؿ ( ، 1أو  8أو  .)5ومف أخذ الوزنة لـ
يفيـ أنو عبد عند سيده عميو أف يخدمو بيا.

وبعد زمان طويل = ىذه العبارة تربط ىذا المثؿ بمثؿ العذارى = وفيما أبطأ العريس .والقصد مف ىذه العبارة أف
طوؿ المدة قد يدفعنا لمتكاسؿ ظنا أف ىناؾ متسع مف الوقت.
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أقيمك عمى الكثير = [فى ىذه الحياة لنرى مثاؿ مف حياة مثمث الرحمات البابا األنبا شنودة الذى بدأ خدمتو

بأمانة فى سف الػ  57سنة فأخذ ما ىو أكثر وصار مدرسا فى اإلكميريكية ،وألمانتو صار أسقفا وألمانتو صار

بطريركا .ولنأخذ مثاال آخر يجيب عمى سؤاؿ ىؿ تنطبؽ ىذه اآلية عمى الحياة األخرى  -لنرى اإلجابة فى ما

يفعمو اآلف مثمث الرحمات البابا كيرلس السادس فؤلمانتو فى حياتو عمى األرض .ىا ىو حتى اآلف بعد نياحتو
بعشرات السنيف ما زاؿ بمعجزاتو التى ال تنتيى يتمجد إسـ اهلل].

رد صاحب الوزنة الواحدة عمى سؤاؿ سيده عما فعمو بوزنتو رد كمو جفاء يدؿ عمى عدـ فيمو لواجباتو كعبد

مستأمف عمى وكالة ،ورده كاف فيو عدـ محبة لسيده وجيؿ مطبؽ وعدـ رغبة فى العمؿ .ىو خاؼ مف المخاطرة
وأف يخسر وال يكسب .ولكف ىذا يدؿ عمى جيؿ بسيده الذى ال ينسى تعب كأس ماء بارد ،وأى عمؿ خدمة

لمسيد ال يفشؿ وال يضيع [فالرب وعد بأنو شريؾ معنا فى كؿ عمؿ بؿ أننا ال يمكف أف نقدر أف نعمؿ بدونو].
بؿ أف ىذا العبد ىو الخسراف ألف مف يعمؿ فى كرـ الرب يختبر فرحا عظيما فى خدمتو.

الصيارفة  -:ىـ مف يستعمؿ األمواؿ ويقرضونيا ليربحوا .وىذه كانت مينة منتشرة فى كؿ اإلمبراطورية
الرومانية .وبالنسبة لمييود كاف مصرحا ليـ أف يمارسونيا مع األمـ ولكف ليس مع إخوتيـ الييود ،إذاً فيى كانت
مينة منتشرة بيف الييود أيضا .وقد إستداف ىيرودس أغريباس مف صراؼ ييودى سكندرى مبمغ  83333درىـ

وردىـ لو بمكسب حوالى  % 2 , 1أى حوالى  8133درىـ .وىذا ما يسمى توظيؼ الماؿ بطريقة غير مباشرة.
وكانت أمواؿ السيد ستربح بدوف أف يغامر ىذا العبد أو يخاطر .وكانت عقوبة ىذا العبد غير األميف ىى نفس

عقوبة مف وجده الممؾ فى حفؿ عرس إبنو وليس عميو ثياب العرس.

مثل األمناء (قبل الدخول ألورشميم)  -:ذكره القديس لوقا ،وقاؿ الرب ىذا المثؿ قبؿ دخولو إلى أورشميـ يوـ
أحد الشعانيف .وقاؿ ىذا المثؿ إذ توقعت الجموع أف "ممكوت اهلل كاف عتيدا أف يظير فى الحاؿ" وكاف معنى
المثؿ أف األحداث ليست بحسب تصوراتيـ وأنو سيدخؿ أورشميـ ليممؾ ويبدأ العصر الماسيانى .لكنو سيختفى

لمدة طويمة قبؿ أف يأتى فى مجده ليديف .والوقت ما زاؿ بعيدا وعمييـ اإلستعداد ليعمموا ويجاىدوا وليس ليحكموا

العالـ ويتنعموا .وأنيـ فى أورشميـ لف يقبموه ولكنيـ سيتمردوا عميو .ولكنو حيف يأتى فى مجده سيكوف كممؾ يديف
مف رفضو ،ىؤالء الذيف قالوا "ال نريد أف ىذا يممؾ عمينا" " +ليس لنا ممؾ إال قيصر" (لو + 58 : 51يو: 51

 .)51والرب لو خداـ كثيريف ينفذوف أحكامو  -وقاـ الروماف بيذا الدور سنة  73ـ .وواضح أف ىناؾ تشابو مع
مثؿ الوزنات ولكف ىناؾ إختبلفات أيضا مع مثؿ الوزنات .فالرب قاؿ مثؿ الوزنات عمى جبؿ الزيتوف وقاؿ مثؿ

األمناء قبؿ دخولو إلى أورشميـ.

زكا العشار  -:وفيما يقاؿ عنو ( )contrastأى صورة مضادة لدينونة العبد الذى لـ يتاجر بوزنتو ،نجد صورة

زكا التائب والتى تسبؽ مثؿ األمناء مباشرة .فزكا إحتفظ بوزناتو لو ىو شخصيا (ولـ يدفنيا فقط) بؿ إغتصب ما

لمغير واحتفظ بو لنفسو (وىذه كانت خطية العشاريف) ولكف لحظة توبتو حصؿ عمى الخبلص .وعند توبتو

خرجت األمناء التى فى منديمو (لو - )83 : 51أخرجيا زكا ليعطييا لممحتاجيف والذيف تسبب فى أالـ ليـ

ليمجد اهلل بيا.
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الفصل الثامن
اليوم الرابع من أسبوع األالم  -الرب فى راحتو السبتية األخيرة قبل أالمو
السنيدريم فى عدم راحتيم وخيانة ييوذا

مت + 96 - 94 ، 5 - 9 : 26مر + 99 ، 92 ، 2 ،9 : 94لو6 - 9 : 22
بنياية أمثاؿ الرب فى (مت )81تنتيى تعاليـ الرب وأعمالو .وانتيت بنياية يوـ الثبلثاء أياـ عمؿ مكثؼ لمرب
وكاف يوـ األربعاء يوـ راحة لمرب قضاه مع تبلميذه بالقرب مف بيت عنيا فى ىدوء يشرح ليـ حقيقة صمبو

(مت .)5 : 81وقطعا كاف تبلميذه فى حاجة ليذه الجمسة اليادئة ليتييأوا لؤلحداث الجساـ والتى ستبدأ فى الغد،
يوـ الخميس .وكاف الرب يسوع قد أخبر تبلميذه بحقيقة الصمب عقب إعتراؼ بطرس بأف المسيح ىو إبف اهلل.
والمرة الثانية كانت بعد التجمى ،والمرة الثالثة كانت قبؿ دخولو المموكى إلى أورشميـ (مت.)51 - 57 : 83

وبينما كاف الرب يخبرىـ فى المرات السابقة بخبر الصمب عمى أنو شئ فى المستقبؿ ،لكنو اآلف يخبرىـ بميعاد

الصمب .ولنا أف نتصور كيؼ جمس تبلميذه حولو فى حزف واضطراب إذ أخبرىـ بأنو سيسمـ ويصمب فى

الفصح بعد يوميف ،فيـ أحبوه حقيقة ما عدا واحدا منيـ كاف قمبو قد إمتؤل بالظممة .فحيف خرجت محبة يسوع

مف قمب ييوذا دخمو الشيطاف.

كاف ييوذا التمميذ الوحيد الذى مف الييودية ،أما الباقوف فكانوا مف الجميؿ .وكاف لكفاءتو المالية واإلدارية قد

أعطاه السيد أمانة الصندوؽ (كانت كفاءتو ىذه ىى وزنتو) ولكنو تحوؿ إلى لص وخائف .وىناؾ سؤاؿ لماذا ترؾ

السيد الصندوؽ معو بعد أف إكتشؼ أنو يسرؽ؟ ىو لـ يكف ىكذا أوال لكنو مع الوقت ومع اليأس مف إشيار

المسيح نفسو كممؾ فيحصؿ ىو عمى منصب كبير ،بدأ فى إستغبلؿ القميؿ الذى فى الصندوؽ .وربما بدأ اليأس

يزداد فى قمبو مف حصولو عمى نصيب كبير بعد ممؾ المسيا بعد سماع طمب أـ إبنى زبدى بمراكز كبيرة

إلبنييا ،وطمب بطرس نصيبو الذى سيحصؿ عميو إذ ترؾ كؿ شئ .لقد إختاره الرب لكفاءتو ،وتركو بعد أف عمـ
بالسرقة أوال لرحمتو وطوؿ أناتو ،وثانيا حتى ال يدفعو لميأس والعزلة وقد يدفعو ىذا لئلرتداد عف المسيح فيخسر

المسيح ىذه النفس .إذاً بداية مشكمة ييوذا كانت فساد داخمى والرب أعطى لو فرصة لمتوبة ولكف الفساد ظؿ

ينمو داخميا حتى وصؿ لمسقوط المروع .وزنتو أو موىبتو كاف مف الممكف أف يمجد بيا اهلل لكنو إنحرؼ داخميا

بسبب الماؿ فكانت موىبتو سبب ىبلكو .إلتحؽ ييوذا بالمسيح فى بداية تجمع التبلميذ حوؿ المسيح وكمو أمؿ

فى منصب مغرى لو ماديا .وأعجب بتعاليـ الرب ومعجزاتو وسمطانو عمى األرواح النجسة ،بؿ صار لو ىو

أيضا سمطاف عمى األرواح النجسة مع بقية التبلميذ .ورأى خضوع المعمداف لو وسمع شيادة المعمداف عنو.
ولكف مع الوقت بدأ اليأس واإلحباط يدب فى قمبو ،فقد إستشيد يوحنا ولـ ينتقـ لو المسيح ،بؿ أف المسيح

إنسحب مف المكاف .ثـ رفض المسيح الممؾ إذ طمب الشعب أف يممكوه .ثـ يطمب الفريسييف منو آية مف السماء

إلثبات أنو المسيا فيرفض .ويطمب إخوتو منو النزوؿ إلى أورشميـ ليظير نفسو فيرفض .ثـ إص ارره عمى أنو

سيصمب ويموت .وكاف كؿ ىذا ضد طموحاتو التى جعمتو يسير وراء المسيح .وربما بدأ الشؾ يمؤل قمبو وخميرة
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الفريسييف تنمو داخمو ويصدؽ أف المسيح يعمؿ معجزاتو بواسطة بعمزبوؿ .ومع أنو قد إتضح لمكثيريف أف مممكة

المسيح ىى مممكة روحية تصادـ ىذا مع أحبلـ ييوذا فى مممكة مادية وسمطاف ومكاسب مادية .وربما دخمو

اإلحباط عندما لـ يصعد إلى جبؿ التجمى وفشمو مع بقية التبلميذ فى شفاء الولد المجنوف .وىنا نجد أف اإلحباط
داخمو إزداد وتحوؿ لكراىية لممسيح.

وىكذا كل منا معرض لتمك التجربة حينما ال يسمح اهلل بتحقيق أحالمنا المادية
فيقودنا اإلحباط إلى ظممة القمب.

وربما مع تأكيد المسيح المتكرر بأنو سيصمب قاؿ ييوذا فؤلخرج بأى مكسب وتوجو لرؤساء الكينة ،وكانوا
مجتمعيف يدبروف المؤامرة لقتؿ المسيح .وتكوف اإلجتماع مف قيافا ورؤساء الكينة والسنيدريـ والرؤساء .وكاف

ىؤالء ىـ حمقة الوصؿ بيف الشعب وبيف السمطات الرومانية .وىذا المجمع كاف يجتمع فى حالة الجرائـ السياسية
مثؿ ىذه التى يريدوف إلصاقيا بالمسيح ،وليس فى القضايا الصغيرة .وباع ييوذا نفسو وقاؿ ليـ "ماذا تريدوف أف

تعطونى" .وباع سيده فى مقابؿ  03مف الفضة وىى ثمف العبد ،فالمسيح صار عبدا لفدائنا .وأخذوا الثبلثيف

فضة مف نقود الييكؿ المخصصة لشراء الذبائح العامة فى المواسـ والتقدمات اليومية النيارية والميمية .وىكذا
صار المسيح ذبيحة ألجمنا .ويا لبؤس ييوذا الذى فى ضيقتو لـ يجد أحدا بجانبو فيو ترؾ المسيح ولـ يقؼ

بجانبو رؤساء الكينة وال أحد ،ولـ تنفعو الفضة بؿ رماىا وذىب لمصيره المشئوـ.
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الفصل التاسع
اليوم الخامس من أسبوع األالم  -إعداد الفصح

مت + 99 - 97 : 26مر + 96 - 92 : 94لو + 93 - 7 : 22يو9 : 93

[يرجى الرجوع لتفاصيؿ ىذا الفصح فى الكتاب المترجـ "األصوؿ الييودية لسر اإلفخارستيا" وتجده فى مقدمة

سر اإلفخارستيا فى كتاب األسرار الكنسية فمعموماتو أدؽ].

ونبلحظ أف الرب قد صنع ىذا الفصح يوـ الخميس مساء فى عمية بيت والد مار مرقس .ومار مرقس ىو الذى
قاؿ عنو الرب لتمميذيو "إذىبا إلى المدينة ،فيبلقيكما إنساف حامؿ جرة ماء .إتبعاه ...وىو يريكما عمية كبيرة

مفروشة" .وىو أيضا الشاب الذى ترؾ إ ازره وىرب فى جثسيمانى عند القبض عمى الرب يسوع .وقارف مع

(أع )50 : 58فنجد أف البيت الذى كاف يجتمع فيو الرب مع تبلميذه ىو بيت والد القديس مرقس .وأيضا بستاف
جثسيمانى الذى كاف الرب يجتمع فيو مع تبلميذه فى جبؿ الزيتوف ىو ممؾ والده أيضا .وكاف نائما فيو وىرب

تاركا إ ازره .وفى ىذه العمية ظير ليـ الرب بعد قيامتو .وفييا كانوا يجتمعوف لمصبلة .وفييا حؿ الروح القدس
عمييـ وتأسست الكنيسة .وقد عايف القديس مار مرقس كؿ األحداث التى حدثت فى منزلو وفى بستاف أبيو.

[ولذلؾ تسميو كنيستنا "ناظر اإللو القديس مار مرقس اإلنجيمى البشير كاروز الديار المصرية"].

ولذلؾ نفيـ أف ييوذا إصطحب معو الجند أوال إلى منزؿ مار مرقس حيث تركيـ قبؿ عشاء الرب فوجدىـ قد

غادروا المنزؿ .فذىب وراءىـ مع الجند إلى بستاف جثسيمانى فيو يعرؼ المكانيف الذى كاف الرب يجتمع فييما

مع تبلميذه وكاف ىو منيـ.
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الفصل العاشر
العشاء الفصحى  -تأسيس عشاء الرب
مت + 99 - 97 : 26مر + 96 - 92 : 94لو + 93 - 7 : 22يو + 9 : 93مت + 22 : 26مر + 97 : 94لو: 22

 + 32 - 24لو + 96 - 94 : 22لو + 32 - 24 : 22لو + 98 ، 97 : 22يو + 22 - 2 : 93مت24 - 29 : 26
 +مر + 29 - 98 : 94لو + 23 - 29 : 22يو + 26 - 29 : 93مت + 25 : 26يو + 38 - 26 : 93مت: 26
 + 29 - 26مر + 25 - 22 : 94لو22 ، 99 : 22

بدأ الرب خدمتو بتأسيس سر المعمودية يوـ إعتمد فى األردف .وبتأسيس سر اإلفخارستيا ينيى خدمتو .وكما أننا

فى المعمودية ندفف معو ونقوـ معو ىكذا فى اإلفخارستيا نرى موتو وقيامتو ونشترؾ معو فييما .وسر اإلفخارستيا
أيضا يشير لوليمة عشاء عرس الخروؼ (رؤ )1 : 51فى السماء.

كاف لمييود إعتقاد أف كؿ خبلص عظيـ أو حدث عظيـ مرتبط بميمة الفصح .وذبيحة الفصح ىذه عند الييود

مميزة عف باقى الذبائح .وشريعة الفصح أعطاىا اهلل لموسى قبؿ الناموس وىـ بعد فى مصر .وكاف العيد بيف
اهلل وبينيـ بدـ خروؼ الفصح .وكانت ىى سبب كؿ الذبائح البلوية والعيد نفسو .وال يمكف تصنيفيا عمى أنيا
تندرج تحت أى ذبيحة أخرى بؿ ىى تجمعيـ كميـ ،وتختمؼ عنيـ كميـ .وكاف كينوت المسيح كينوت حقيقى

ولكف ليس عمى طقس ىروف .وىكذا كانت ذبيحة المسيح ليست بحسب طقس الذبائح البلوية بؿ بحسب طقس

الفصح .وكما كانت إسرائيؿ كميا تجتمع حوؿ خروؼ الفصح لتذكر عمؿ اهلل معيـ فى الماضى ،وفى إحتفاؿ
بالحاضر وتوقع المستقبؿ ،ويشترؾ الكؿ فى خروؼ الفصح .ىكذا تجتمع الكنيسة وتشترؾ فى جسد المسيح

لتصير فى المسيح ولتصبح جسد المسيح ،فى تطبيؽ أفضؿ وأروع مف اإلشتراؾ فى لحـ خروؼ الفصح.

ولؤلسؼ بدأ نزاع بيف التبلميذ عف مف ىو األعظـ بينيـ ،وظير ىذا عند الجموس حوؿ المائدة .فكاف لمفريسييف

نظاميـ فى الجموس حوؿ الموائد بحسب درجة كؿ منيـ .وغالبا مف بدأ ىذا النزاع كاف ييوذا فالقديس يوحنا بدأ

ىذا المقطع بقولو "ألقى الشيطاف فى قمب ييوذا" (يو .)8 : 50ولـ يتنازع ييوذا َّ
ويدعى أنو األكبر فقط بؿ نفذ

ىذا ،وجمس فى مكاف األكبر بحسب التقاليد الفريسية تاليا لممسيح مباشرة وعف يساره .وكانت الموائد عمى شكؿ

حرؼ  Uوكاف رب األسرة يجمس عمى رأس المائدة لكننا نفيـ أف المسيح جمس عمى أحد األطراؼ وجمس

يوحنا عف يمينو .وأخذ ييوذا مكاف األكبر وجمس عف يسار الرب .وحينما حدث النزاع وأعطى الرب تعميمو عف

أنو يجب أف نضع أنفسنا فى الموضع األخير ،نجد بطرس وقد إتخذ الموضع األخير خجبل وجمس عمى طرؼ

المائدة اآلخر فصار فى مقابؿ يوحنا .ليذا إستطاع أف يومئ ليوحنا ليسأؿ يوحنا المسيح عمف ىو الذى يسممو.
وكاف يوحنا عف يميف المسيح وليذا كاف سيبل أف يتكئ عمى صدر يسوع ليسألو عمف يسممو (أنظر الرسـ فى
الصفحة القادمة) فكاف الجموس عمى أرائؾ حوؿ المائدة وكانوا يتكئوف عمى المائدة باليد اليسرى ويأكموف باليد

اليمنى .وىذا الوضع يفسر كيؼ أعطى المسيح المقمة لييوذا إذ كاف بجواره فى مكاف األعظـ عف يسار الرب.
وكاف طقس الفصح يبدأ بأف رب األسرة يأخذ لقمة ويغمسيا فى طبؽ مف الصوص ويأكميا ،وحينئذ يفعؿ ذلؾ
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كؿ الموجوديف بعده .وكنوع مف المجاممة لؤلكبر يغمس رب األسرة لقمة أخرى فى الصوص ويعطييا لؤلكبر

الجالس عف يساره فى فمو( .قد يكوف األكبر ىو إبنو البكر أو مف يجمس عف يساره فى مركز األكبر أو األعظـ
فى الموجوديف عمى المائدة) .وكاف طقس وضع المقمة فى فـ األكبر ىو نوع مف التكريـ بينما أف باقى

الموجوديف يغمسوف ىـ ك ٌؿ لقمتو فى الصوص ويأكمونيا .والحظ أف المسيح بيذا التصرؼ لـ يكشؼ ييوذا

لمموجوديف .فما عممو معو كاف مف ضمف طقوس الفصح ،أف يضع رب المائدة المقمة المغموسة فى الصوص
فى فـ األكبر .يوحنا وحده ىو الذى عرؼ السر وقتيا عمى المائدة .وفى طقس الفصح يشربوف  8كؤوس مف

النبيذ المخموط بالماء بنسبة  8 : 5النبيذ نصؼ الماء .وقبؿ الشرب تتمى كممات البركة والشكر هلل الذى أعطى
الثمار وكؿ الخيرات ،والبركة يتموىا رب األسرة (وىنا ىو المسيح).

وبعد أف شربوا الكأس األوؿ كاف غسؿ األرجؿ وربما قاـ بعض التبلميذ بتكرار ما عممو المسيح كنوع مف

التواضع .وكاف التقميد المتبع فى الطعاـ عند الييود أف يأتى أحد بالماء لغسؿ أيدى الموجوديف عمى المائدة.
ولكف الرب فى تعاليمو السابقة قاؿ أف غسؿ األيادى ليس ميما بؿ الميـ طيارة القمب .ولذلؾ فمف المؤكد أف

التبلميذ قد إندىشوا أف الرب قاـ عف المائدة ليأتى بماء ،ولكنيـ فوجئوا بالرب يسوع فى قمة تواضعو يقوـ بعمؿ

العبيد ،فبدال مف غسؿ األيدى يغسؿ أقداـ تبلميذه الذيف كانوا يتشاجروف عمف ىو األعظـ .وكما رأينا كاف

بطرس يجمس عند طرؼ المائدة فبدأ الرب بغسؿ قدميو .وكاف غسؿ اليديف عند الييود يبدأ باألكبر فى الجموس

عمى المائدة كنوع مف اإلكراـ لمكبير .ونجد ىنا الصورة قد إنعكست ويقوـ الكبير حقا وىو الرب يسوع بعمؿ

العبيد ،ويغسؿ أقداـ تبلميذه .واألقداـ تتسخ مف السير فى العالـ واإلحتكاؾ بالتراب أثناء السير طواؿ اليوـ إشارة

لئلحتكاؾ بالعالـ وخطاياه وىذا يحتاج لتطيير القمب .وربما لـ يفيـ بطرس معنى ذلؾ وقتيا وأف عميو كراع

لخراؼ المسيح أف يفعؿ الشئ نفسو مع رعية المسيح .وحينما قاؿ لو المسيح فى النياية عمى شاطئ البحيرة "إرع
غنمى" كاف ىذا ىو المقصود ،فالخدمة ىى محاولة الراعى الجادة ليكوف قمب الرعية طاىرا .وبعد ىذا أكمموا

العشاء الربانى.

يوحنا عن يمين المسيح

المسيح

أماكن الجموس حول المائدة
بطرس فى مقابل يوحنا

ييوذا عن يسار المسيح
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الفصل الحادى عشر
أحاديث المسيح األخيرة  -الصالة الشفاعية
يو - 94يو97

تسمى الكنيسة ىذه اإلصحاحات  -إصحاحات الباراقميط .وتقاؿ نفس الصفة عف المسيح وتعنى ٍ
محاـ  /مدافع /
معزى  /مشير  /الناصح  /ممثؿ  /المستأنؼ .وكاف المسيح حاؿ وجوده عمى األرض يقوـ بكؿ ىذا وبعد

صعوده فيو يشفع فى كنيستو أماـ اآلب شفاعة كفارية .والرب يسوع يطمئف تبلميذه بأنو لف يتركيـ يتامى بعد

أف يصعد لمسماء بؿ يرسؿ ليـ ٍ
معز آخر يمكث معيـ بإستحقاقات دـ صميبو .فصار لنا شفيع فى السماء

[وشفيع ماكث معنا عمى األرض (رو .])81 : 2وحينما سمع ييوذا  -ليس اإلسخريوطى فيذا كاف قد خرج -
أنيـ سيروا المسيح بينما العالـ لف يراه لـ يدرؾ وقتيا معنى الرؤية الحقيقية لممسيح والتى يعطييا الروح القدس

لمف يسكف فييـ .ولذلؾ لف يرى العالـ المسيح ولف يعرفو (العالـ المقصود بو كؿ مف يحيا فى الخطية).
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الفصل الثانى عشر
فى جثسيمانى

مت + 56 - 32 : 26مر + 52 - 26 : 94لو + 53 - 39 : 22يو99 - 9 : 98
أحداث رىيبة حدثت فى تمؾ الميمة .عبر المعمـ مع تبلميذه وادى قدروف إلى بستاف مار مرقس فى جثسيمانى.

ض ِرب الراعى فتبددت الرعية .وبعد الصمب بؿ وحتى بعد القيامة لـ نجد
وىناؾ ألقى الجند القبض عميوُ .
التبلميذ فى ترابط كمجموعة واحدة .فنجد تمميذى عمواس منفصميف عف الباقيف ومتجييف إلى قرية عمواس ،ويوـ

القيامة يظير المسيح لمتبلميذ فى العمية ولـ يكف توما معيـ ،وفى األحد التالى كاف توما مع التبلميذ حيف ظير
ليـ الرب .وعمى بحيرة طبرية نجد بعض التبلميذ وقد عادوا لمينة الصيد ،والباقيف ليسوا معيـ .ولكنيـ عادوا
وتجمعوا وتقابموا مع الرب فى الجميؿ .وكانوا مجتمعيف كميـ فى العمية يوـ حموؿ الروح القدس عمييـ .كانت

األحداث المؤلمة شديدة الوقع عمى التبلميذ لكف كاف أكثر مف تعرض لمسقوط منيـ ىو بطرس الذى أنكر وشتـ،

ولكف إيمانو المعمف قببل ومحبتو الحقيقية لمعممو ،باإلضافة إلى أف المسيح قاؿ لو أنو سأؿ عنو لكى ال ييمؾ.

والرب سأؿ عنو ألنو فتيمة مدخنة ال يطفئ ،بينما لـ يسأؿ عف ييوذا فمـ يكف ىناؾ داخمو فتيمة مدخنة بؿ وصؿ
لمكراىية الكاممة لمرب يسوع .ولكف نبلحظ أف الرب ناداه قائبل "سمعاف سمعاف" (لو )08 ، 05 : 88إذ كاف

يخاطب اإلنساف العتيؽ الذى بداخمو .فإنكار بطرس لممسيح شئ ينتمى لئلنساف العتيؽ الذى فيو .سيف بطرس

= كاف الجميميوف يحمموف سيوفا قصيرة تحت سترتيـ الخارجية.

كانت الحامية الرومانية فى قمعة أنطونيا المتصمة بالييكؿ عف طريؽ درجتيف .وفى األعياد يتـ حراسة الييكؿ

بفرقة مكونة مف  133 - 833رجؿ .وطمب رؤساء الكينة وقادة الفريسييف مف ىذه الفرقة التوجو إللقاء القبض
عمى الرب يسوع .وادعوا أف القبض عميو قد يتسبب فى ىيجاف شعبى .ورافؽ عساكر الروماف جند الييكؿ
لتوجيو العساكر الروماف ،كؿ ىؤالء بتوجيو مف ييوذا.

[وذىب الرب يسوع لرؤساء الكينة والكينة ليقدموه ذبيحة فصح حقيقية وكآخر ذبيحة مقبولة يقدمونيا].
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الفصل الثالث عشر
يوم الخميس ليال  -أمام حنان وقيافا  -بطرس والمسيح
يو + 58 - 58 : 52مت + 12 ، 17 : 81مر + 18 ، 10: 58لو + 11 ، 18 : 88يو + 52 - 51 ، 88 : 52يو: 52
 + 80 - 51مت + 73 ، 11 : 81مر + 12 - 11 : 58لو + 17 ، 11 : 88يو + 52 ، 57 : 52مت+ 78 ، 75 : 81
مر + 73 ، 11 : 58لو + 12 : 88يو + 81 : 52مت + 12 - 11 : 81مر + 11 - 11 : 58لو10 ، 75 - 17 : 88
 + 11 -مت + 71- 70 : 81مر + 78 - 73 : 58لو + 18 - 11 : 88يو87 ، 81 : 52

إقتاد الجند الروماف وخداـ الييكؿ الرب يسوع مقيدا إلى قصر حناف حما قيافا رئيس الكينة الرسمى .والمسافة لـ
تكف طويمة ما بيف جثسيمانى وقصر حناف ودخموا غالبا مف نفس الباب الذى خرج منو الرب مع تبلميذه منذ

قميؿ .وفى تمؾ الساعة المتأخرة مف الميؿ كانت الشوارع خالية .فمشيد الجنود بمشاعميـ لـ يمفت نظر أحد .وىـ

ذىبوا إلى حناف فيـ يعمموا أنو الرجؿ القوى عمى الرغـ مف وجود قيافا فى المركز الرسمى .وكاف غنيا جدا ىو

وأوالده واستخدـ نقوده فى عمؿ عبلقات قوية مع السمطات الرومانية .وكاف صدوقيا متفتحا ببل تزمت قادر عمى
إرضاء السمطات الرومانية .ولـ يسجؿ التاريخ الييودى رجبل فى قوة وغنى ونفوذ حناف .وعمؿ ثروتو مستغبل

الييكؿ .وكاف حناف قد تولى رئاسة الكينوت لمدة  1أو  7سنوات وجاء بعده قيافا زوج إبنتو ثـ ليس أقؿ مف 1
مف أبنائو وأحد أحفاده .وكاف فى مكانو أفضؿ مف رئاسة الكينوت الرسمية ،فيو يدبر ويخطط ببل مسئوليات وال

قيود رسمية .وطبعا كاف إلتفاؼ الشعب حوؿ المسيح سوؼ يسبب خسائر جسيمة مادية لكؿ ىؤالء الرؤساء.

وطبعا كاف حناف مف ضمف الذيف قرروا موت يسوع .ولكف المذكور فى الكتاب أف قيافا ىو الذى أشار بذلؾ.

وذىب الجند الروماف بالرب يسوع إلى حناف مباشرة كإختيار واقعى عممى فيو صاحب القرار عمميا وىـ يعرفوف

ىذا .ولكننا ال نعمـ شيئا عما دار بيف الرب وبيف حناف .وأرسمو حناف إلى قيافا وىناؾ كاف إنكار بطرس
لممسيح.

كاف السنيدريـ يتكوف مف  75عضوا وفى المحاكمات يجب أال يقؿ عدد المجتمعيف عف  80عضوا .وليـ رئيس
ويجمسوف فى قاعة فى الييكؿ عمى شكؿ دائرة ناقصة .واف كاف الحكـ بالبراءة يصدرونو فى نفس اليوـ أما حكـ
اإلدانة فبل يصدر فى نفس اليوـ بؿ عمى األقؿ فى اليوـ التالى .أما الحكـ فيؤجؿ تنفيذه .وتؤخذ األصوات قبؿ
صدور الحكـ ،ويبدأوف باألصغر حتى يصموا لمكبار حتى ال يتأثر الصغار برأى الكبار .وكانت السمطات

داع.
الرومانية تترؾ لمسنيدريـ بعضا مف الحرية وبالذات فى األمور الدينية ،حتى ال تثور مشاكؿ دوف ٍ

وبالنسبة لمحاكمة الرب يسوع فقد تـ كسر كؿ القوانيف * -نبلحظ أنو قبؿ تدمير الييكؿ بأربعيف سنة ُح ِرـ

السنيدريـ مف النظر فى القضايا الكبيرة والتى تكوف عقوبتيا اإلعداـ .ومع ىذا تمت محاكمة المسيح واتخذ
القرار بقتمو ،بؿ كاف القرار متخذا مف فترة طويمة قبؿ المحاكمة* .والمحاكمة لـ تتـ فى المكاف الرسمى أماـ

السنيدريـ بؿ فى قصر قيافا* .والمحاكمة تمت ليبل وليس فى الصباح عكس المتبع  -فالمحاكمات كانت تبدأ

صباحا وحتى وقت تناوؿ الطعاـ* .وكانت المحاكمات ال تتـ فى السبوت واألعياد وال فى عشية عيد أو سبت.
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*ولـ يتبع النظاـ المتعارؼ عميو فى تحذير الشيود وانذارىـ أف يكوف كبلميـ بالصدؽ* .ولـ تتـ محاكمة رسمية
أماـ السنيدريـ* .وكانت شيادة الشيود متضاربة وفى ىذه الحالة كانوا ال يعتدوف بيا* .وتمت اإلدانة والحكـ

والتنفيذ خبلؿ ساعات قميمة* .والحكـ لـ يكف ينفذ فى نفس يوـ صدوره بؿ بعده بأياـ ولكف تـ تنفيذ الحكـ عمى

المسيح بعد المحاكمة بساعات قميمة ،وذلؾ ألف الحكـ يجب أف يصدر مف الوالى الرومانى* .ونبلحظ أف التيـ

التى كاف يتـ فييا الحكـ بالقتؿ ىى التى كاف المتيـ يدعو فييا لعبادة األوثاف فيفسد إيماف الشعب.
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الفصل الرابع عشر
صباح يوم الجمعة العظيمة
مت + 94 - 99 ، 2 ، 9 :27مر + 5 - 9 : 95لو + 5 - 9 : 23يو + 38 - 28 : 98لو + 92 - 6 : 23مت27
 + 92 - 3 :مت + 98 - 95 : 27مر + 92 - 6 : 95لو + 97 - 93 : 23يو + 42 ، 39 : 98مت+ 99 : 27
مت + 39 - 22 : 27مر + 22 - 99 : 95لو + 25 - 98 : 23يو96 - 9 : 99

أرسموا المسيح مقيدا إلى بيبلطس بتيـ ممفقة طالبيف قتمو بدليؿ قوليـ "ال يجوز لنا أف نقتؿ أحدا" فقد حرميـ

الروماف منذ سنوات مف المحاكمات فى الجرائـ الكبيرة التى تنتيى بإصدار حكـ بالقتؿ .ومع تسميميـ برئ ليقتؿ

نجدىـ يرفضوف دخوؿ دار الوالية حتى ال يتنجسوا ،حقا يصفوف عف البعوضة ويبمعوف الجمؿ .وسأليـ بيبلطس
عف التيمة التى يوجيونيا لمرب يسوع فقالوا "إف لـ يكف فاعؿ شر لما كنا قد سممناه إليؾ" .وىذا الكبلـ ال يمثؿ

تيمة يحاكمو عمييا بيبلطس وىو كاف فاىما أنيـ أسمموه حسدا (مر .)53 : 51وألنيا أمور دينية قاؿ بيبلطس
حاكموه أنتـ ،فيو كاف مترددا وال يشاء أف يحاكمو بسبب حمـ زوجتو وألف الجند الذيف أتوا بو لـ يجدوا منو

مقاومة وال كاف معو ثوا ار يساندونو .وألف النية مبيتة عمى صمبو حولوا التيمة إلى تيمة سياسية ،وأنو يييج الناس

عمى قيصر ويريد أف يكوف ممكا ويمنع دفع الجزية لقيصر.

[صمب المسيح وبراءة باراباس لو معنى رمزى .فػ باراباس = إبن األب  -وكاف مجرما مستحقا الموت والمسيح

مات عوضا عنو .نرى ىنا باراباس رم از لنا فنحف أوالد اهلل ونظ ار لجرائمنا وخطايانا كنا مستحقيف الموت .ومات

المسيح عنا ليحمؿ عنا عقوبة الموت ،ومات مصموبا والصميب لعنة ليحمؿ عنا المعنة].
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الفصل الخامس عشر
الصمب  -الموت  -الدفن

مت + 43 - 39 : 27مر + 32 - 22 : 95لو + 35 - 26 : 23يو + 24 - 96 : 99مت: 27

 + 44مر + 32 : 95لو + 43 - 39 : 23يو + 27 - 25 : 99مت + 56 - 45 : 27مر33 : 95
  + 49لو + 49 - 44 : 23يو + 32 - 28 : 99يو + 37 - 39 : 99مت+ 69 - 57 : 27مر + 47 - 42 : 95لو + 56 - 52 : 23يو + 42 - 38 : 99مت66 - 62 : 27

كانت عقوبة الصمب وككؿ الممارسات غير اآلدمية بؿ والرجاسات أصوليا فينيقية .أخذىا عنيـ الروماف بعد

ذلؾ وطبقوىا عمى المجرميف مف غير الروماف .ولـ يكف الييود يمارسوف عقوبة الصمب فيما عدا أحد مموؾ

المكابييف واسمو جانيوس الذى صمب  23شخصا فى أورشميـ .ولكف حتى ىيرودس وىو مف أحفاد جانيوس
صِمب أعدادا كبيرة مف الييود.
وبالرغـ مف وحشيتو لـ يستعمؿ عقوبة الصمب .وفى حصار أورشميـ سنة 73ـُ .
أما طرؽ تنفيذ اإلعداـ عند الييود فكانت الشنؽ وضرب العنؽ بالسيؼ والرجـ والحرؽ .ولكف الربييف الييود لـ
يكف ليـ ميؿ نحو عقوبة اإلعداـ .ويظير ىذا أنيـ منعوا تنفيذ حكـ الموت فى نفس يوـ صدوره .وكتب إثنيف

مف الربييف أنو فى فترة تواجدىـ بالسنيدريـ لـ يتـ إصدار حكـ باإلعداـ .لكنيـ كانوا يعمقوف المتيـ بالوثنية أو

التجديؼ ،ولكف بعد موتو بطريقة أخرى كالرجـ مثبل .ولكف بعد صمب المسيح بقميؿ إنتيت عقوبة اإلعداـ غير

اآلدمية مف العالـ .وكأف صمب المسيح وضع نياية ليذا المفيوـ لمصميب بؿ صار الصميب رم از لمحب والبذؿ

واإلنسانية والسبلـ.

عقوبة الرجم عند الييود  -:كاف المكاف الذى يتـ فيو عقوبة الرجـ عند الييود عبارة عف صخرة عالية (55
قدـ) يمقوف المتيـ مف فوقيا ،وكاف مف يمقيو ىو الشاىد األوؿ .واف لـ يمت يمقى الشاىد الثانى عمى قمبو حج ار
ثقيبل .واف لـ يمت يقوـ باقى الجماعة بإلقاء الحجارة عميو .وىذا يفسر لماذا وضع الييود عند قدمى شاوؿ
الطرسوسى مبلبسيـ ليقوموا برجـ الشييد إسطفانوس ،فالحجارة التى يمقونيا تكونة ثقيمة.

والصمب كاف يقوـ بو الروماف فكاف المصموب يخمع مبلبسو بالقرب مف الصميب تماما كنوع مف اإلحتقار .ولكف

فى الييودية كانت تراعى األداب الييودية فى الحشمة ويغطوف جسد المصموب وىذا ما إتبع مع الرب يسوع.

وكاف ىناؾ ثبلثة أنواع مستخدمة مف الصمباف لصمب المحكوـ عمييـ )5 .عمى شكؿ حرؼ  Xويسمى صميب
سانت أندرو )8 .عمى شكؿ حرؼ  )0 .Tوالصميب العادى المعروؼ عمى شكؿ

.+

وىو الذى إستخدـ مع

الرب يسوع بحسب شيادة المعاصريف لمصمب ومف عاش مف األباء فى الفترة القريبة مف الصمب مثؿ الشييد
يوستيف وايريناوس .وتـ الصمب عمى صخرة الجمجثة والتى تأخذ شكؿ جمجمة فعبل وقيؿ ألف بيا جماجـ كثيرة.
والمؤلؼ يرفض الفكرة ألنو يرى أف الصمب فوؽ مقابر غير قانونى إحتراما لمموتى .ويرجح أف السبب راجع

لشكؿ الصخرة .ومكاف الجمجثة خارج بوابة دمشؽ عمى مقربة مف الطريؽ إلى دمشؽ .ويقع شماؿ أورشميـ
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وبالقرب منيا جدا .وبجانبو حدائؽ وبيا مقابر محفورة تعود لوقت صمب المسيح ،وعثروا عمى بقاياىا حديثا

[الكاتب كتب ىذا الكبلـ فى القرف التاسع عشر] .وحمؿ باب دمشؽ بعد ذلؾ إسـ باب إسطفانوس فبجانب ىذا
الباب رجموا القديس إسطفانوس أوؿ شيداء المسيحية .ومع الييود بدافع الرحمة كانوا يعطوف المصموب خبل

مخموطا بالمر (الخؿ ىو نبيذ مختمر) وىذا يعتبر كمخدر ،لذلؾ رفض مخمصنا الشرب منو كما رفض تعاطؼ

بنات أورشميـ المواتى كف يبكيف عميو .أراد أف يحمؿ أالمنا وحده حتى أقصاىا فرفض تخدير األلـ ليتحمؿ كؿ
األالـ الجسدية ،ورفض حتى المساندة والمشاركة النفسية مف بنات أورشميـ .وكاف ثمف الخؿ والمر يتكفؿ بو

جمعية مف سيدات أورشميـ .وكاف القانوف يفرض وضع الفتة تعمؽ عمى صميب المحكوـ عميو تعمف سبب
صمبو.

سخرية الييود مف الرب يسوع كانت سببا فى سخرية الجند منو كممؾ لمييود فيـ يكرىوف الييود ويحتقرونيـ

وكانت سخريتيـ مف الرب يسوع ىى سخرية ممف إعتبروه ممكا لمييود الذيف يكرىونيـ .وبيذا كانت تصرفات

رؤساء الييود والسنيدريـ مف شخص الرب يسوع فى الواقع ىى نوع مف اإلنتحار األدبى بالنسبة لرجاء إسرائيؿ
فى وجودىا وكيانيا .فيـ شاركوا الجند الروماف فى السخرية مف الرمز .وكاف الروماف يسمعوف سخرية الييود

مف المسيح ويكررونيا ولكف كنوع مف السخرية مف الييود فى شخص ممكيـ .ويأخذ الييود سخرية الروماف مف

شخص الرب كممؾ لمييود ويكررونيا ىـ ضد الرب .والحظ أف موضوع السخرية ىو أمؿ الييود فى إستعادة

حريتيـ تحت ممؾ منيـ .وكانت التيمة المعمقة عمى الصميب أف المسيح ىو ممؾ الييود ،إذاً نفيـ أنيـ صمبوا

رمز األمؿ والرجاء فى حريتيـ مف الروماف وأف تكوف ليـ مممكتيـ .وىكذا كما باع ييوذا معممو ثـ إنتحر ،باع

الييود رمز وطنيـ الذى يحمموف بو فإنتحروا ولنراجع ما عممو تيطس سنة 73ـ.

بعد أف تمـ الرب كؿ عممو لفدائنا قاؿ "قد أكمؿ" ونادى يسوع بصوت عظيـ وقاؿ "يا أبتاه فى يديؾ أستودع

روحى" .عجيب أف الرب يسوع فى ىذه المحظة وىو فى منتيى الضعؼ الجسدى وفى لحظة موت *يصرخ

بصوت عظيـ .فاإلنساف العادى فى لحظة موتو ال تكوف لو قدرة عمى الصراخ بصوت عظيـ .بؿ كاف صراخو

فى لحظة موتو سببا فى أف قائد المئة الموجود بجانب الصميب يقوؿ "حقا كاف ىذا اإلنساف إبف اهلل" (مر: 51
َّ
*"ونكس رأسو
 )01وىذا يدؿ عمى قوة جبارة ناشئة عف إتحاد ناسوتو الضعيؼ ببلىوتو .وعجيب أيضا أف نسمع
وأسمـ الروح .فالطبيعى أف ُيسمِّـ اإلنساف الروح أوال ثـ ينكس رأسو وليس العكس ،وذلؾ إلنو يحاوؿ أف تظؿ رأسو
مرفوعة بقدر اإلمكاف ليتنفس ،ولكنو بعد أف يموت تسقط رأسو .وىاتيف الممحوظتيف يشيراف أف موت المسيح لـ
يكف كموت أى إنساف عادى ،بؿ ىو بسمطانو سمَّـ حياتو أى مات بإرادتو حينما أراد أى حينما تمـ عممو .وبيذا
نفيـ أف الموت لـ يبتمع المسيح بؿ أف المسيح ىو الذى إبتمع الموت كغالب وليس كمغموب .الموت لـ يغمب

الرب بؿ ىو الذى غمب الموت ،ونزؿ إلى الجحيـ بروحو المتحدة ببلىوتو ليفتح األبواب لمف ماتوا عمى الرجاء
ويأخذىـ إلى الفردوس.

[البلىوت لـ يساند الناسوت فى أى لحظة ليحمؿ أالمو ،بؿ أراد المسيح أف يحمؿ األالـ بالكامؿ ليشابينا فى كؿ

شئ .وىذا معنى قوؿ بولس الرسوؿ "أنو يُكَ ِّم ْؿ رئيس خبلصيـ باألالـ" (عب .)53 : 8فالمسيح لـ يكف مف
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المفروض أف يتألـ ،فاأللـ نتج عف الخطية وىو ببل خطية .ولكنو بإرادتو أراد أف يتذوؽ الموت واأللـ ليصير

كواحد منا .ولكف فى لحظات الموت ظير عمؿ البلىوت ال ليحمؿ عنو أالمو فيو قاؿ "أنا عطشاف" وقاؿ "إليى

إليى لماذا تركتنى" وىذا دليؿ عمى أف أالمو كانت حقيقية .ولكف معنى ظيور عمؿ البلىوت ىنا ىو أف الموت
ال يمكنو أف يياجـ المسيح ويغمبو ،بؿ ىاجـ المسيح الموت حينما أسمـ روحو بإرادتو .ونظ ار إلتحاد روحو

بالبلىوت الحى إبتمعت الحياة التى فى البلىوت المتحد بالناسوت الموت ،ولـ يبتمع الموت الحياة التى فى

المسيح فيى حياة أبدية ال تموت .وىذا معنى العبارة التى نرددىا  -بالموت غمب الموت].

["فمكى يتم الكتاب قال أنا عطشان" = المسيح لـ يشرب ألنو عطشاف فقط ،إذ ىو عطشاف لخبلصنا .ولـ
يشرب الخؿ (وىو نوع مف النبيذ الذى يستعممو الجنود) فقط ليتمـ النبوات .بؿ أنو كاف يتمـ طقس الفصح

الجديد .ففى طقس الفصح الييودى يشرب المجتمعيف حوؿ المائدة أربعة كئوس .والكأس األخير أى الرابع يعمف
إنتياء طقس الفصح .فالمسيح شرب ىذا الكأس الرابع عمى الصميب فربط الصميب بسر اإلفخارستيا.

فاإلفخارستيا ىى نفسيا ذبيحة الصميب ،والصميب شرح كيؼ أف المسيح قد أعطى تبلميذه عمى مائدة الفصح

جسده ودمو مأكبل ومشربا حقيقييف .ويُرجى الرجوع لكتاب الجذور الييودية والموجود فى مقدمة سر اإلفخارستيا

فى كتاب األسرار الكنسية].

شق حجاب الييكل = تـ تسجيؿ ىذا الحدث فى الكتابات الييودية ولكنيـ ربطوه بالزلزاؿ الذى حدث .مع أنو
يصعب أف يتسبب زل ازؿ فى شؽ حجاب كثيؼ إلى إثنيف مف فوؽ إلى أسفؿ .ولكنيـ إعتبروا ىذا عمى أنو نذير
بخراب الييكؿ .وىناؾ أربع شيادات لمحدث مف تاسيتوس ويوسيفوس ومف التممود ومف التقميد المسيحى القديـ.

وأىميـ قطعا التممود ويوسيفوس .وتكمـ يوسيفوس أيضا عف إنطفاء الشعمة الوسطى لممنارة الذىبية وىى الشعمة

الرئيسية ،وأف ىذا تـ بطريقة غير مفيومة قبؿ خراب الييكؿ بػ  83سنة .وتكمـ ىو والتممود عف أف أبواب الييكؿ
الضخمة إنفتحت مف تمقاء ذاتيا دوف أف يفتحيا أحد .واتخذوا ىذا كمو نذي ار بكارثة قادمة وىى خراب الييكؿ.
وكاف طوؿ حجاب الييكؿ  13قدما ومكوف مف أجزاء كثيرة يتـ تثبيتيا فى بعضيا البعض ومف ثقؿ وزف

الحجاب بعد إنتياء خياطتو كاف يحممو  033كاىف .ومف ىنا نرى أف الزلزاؿ قد يتسبب فى دمار جزئى ليذا

الحجاب ولكنو ال يتسبب فى شقو بالكامؿ إلى جزئيف ،ولكف كاف ىذا بعمؿ إليى [إعبلنا عف الصمح بيف السماء

واألرض بدـ الصميب] .وقطعا مف الحظ شؽ الحجاب ىو الكاىف الذى دخؿ ليقدـ البخور عند المساء .وكانت
ىذه األحداث سببا فى إيماف كينة كثيريف بالمسيح (أع.)7 : 1

دم وماء = بغض النظر عف السبب العممى لحدوث ىذه الظاىرة .فالقديس يوحنا حيف ذكرىا لـ يكف يقصد
المعنى العممى ليا .ولكف المعنى المقصود أف جسد المسيح الميت عمى الصميب كاف بو حياة ،لـ ولف يرى
فسادا .كاف جسده جسد ميت (إلنفصاؿ الروح اإلنسانية) لكف بو حياة وذلؾ إلتحاد الىوتو الحى والمحيى

بناسوتو .وذلؾ تنبأ عنو داود النبى (مز .)53 : 51ومعنى أف الفساد ال يتمكف مف جسده أنو ىزـ الموت

والفساد .والقديس يوحنا أشار ليذا الحدث أيضا فى رسالتو (5يو .)1 : 1ويشير وجود الدـ مع الماء لسريف مف
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أسرار الكنيسة ،وبالسريف [المعمودية واإلفخارستيا] ال يكوف ال لمموت وال لمفساد سمطاف عمينا ،وأف المسيح معنا
دائما يغفر خطايانا ويثبتنا فى حياتو األبدية فى ذبيحتو [اإلفخارستية] التى يقدميا لنا.
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الفصل السادس عشر
قيامة المسيح من األموات
حقا كاف الرب يسوع قد أخبر تبلميذه بأنو سيقوـ فى اليوـ الثالث ،لكنيـ يبدو أنيـ لـ يفيموا المعنى بالضبط.

وربما تصوروا قيامتو أنو سيأتى فى مجده ليؤسس مممكة إسرائيؿ التى يحمموف بيا ،أو كما يفيموف مجئ إيميا
بحسب الفكر الييودى الذى عاشوا فيو ،وأنو يظير ثانية ليكمؿ عممو بنفس الطريقة األولى .وربما تصوروا أف

روحا أو شبحا ىو الذى سيظير .ولكؿ ذلؾ أكؿ الرب وشرب معيـ وأراىـ نفسو مرات ليتأكدوا.

ولكف كاف كؿ الذيف رأوه بعد قيامتو كانوا حوالى  133شخص .ولكف قوة فعؿ القيامة حولت العالـ الوثنى إلى

مسيحييف فى زمف قميؿ .وىذا إثبات واضح لقوة فعؿ القيامة .والييود َّإدعوا أف التبلميذ سرقوا جسده ،ولو كاف

التبلميذ قد فعموا ذلؾ حقيقة ،ىؿ كانوا سيقوموف بالك ارزة والشيادة لممسيح بيذه القوة ويقبموف عمى اإلستشياد وىـ
يعرفوف زيؼ حقيقة القيامة .وقاؿ المعترضوف أف المسيح لـ يمت ولكنو تعافى وقاـ! والسؤاؿ وىؿ كاف يستطيع

أف يسير مع تمميذى عمواس كؿ ىذه المسافة وىو مطعوف فى جنبو طعنة عميقة .ومف اإلعتراضات الحديثة أف

ما رآه التبلميذ خياالت ناشئة عف تعمقيـ الشديد بالمسيح .ولكف ىذا قد يحدث لو كاف التبلميذ يتوقعوف قيامتو
بالطريقة التى حدثت ،ولكنيـ لـ يكونوا يتصوروف قيامتو بيذه الطريقة .وىؿ تحدث الخياالت لكؿ التبلميذ

المجتمعيف فى العمية فى وقت واحد ،بؿ ىـ قد أروا الرب فعبل فى العمية داخبل عمييـ حقيقة ،وبعد ذلؾ رآه 133
شخص .وىناؾ عدة ظيورات خبلؿ األربعيف يوما ثـ ىناؾ صعود المسيح أماـ تبلميذه إلى السماء .وقاؿ

المعترضوف أف شيود القيامة كميـ مف أصحابو وال نجد شاىدا مف أعدائو .ولكف نبلحظ أنو فى المسيحية أف

اإليماف ال يفرض عمى أحد بالقوة .اهلل يحرؾ اإليماف باإلقناع وليس كفرض ["أقنعتنى يا رب فإقتنعت" إر: 83

 .]7أما بالنسبة لتبلميذه كانت ظيوراتو لتثبيت اإليماف ولتعزيتيـ وتعميميـ .وأما أعداءه الذيف صمبوه فيـ لف
يروه إال كدياف ،وىذا سيكوف فى مجيئو الثانى لمدينونة (مت.)01 : 80
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الفصل السابع عشر
قام من األموات فى اليوم الثالث وصعد إلى السموات
مت + 92 - 9 : 28مر + 99 - 9 : 96لو + 92 - 9 : 24يو + 98 - 9 : 22مت + 95 - 99 : 28مر92 : 96
 + 93 ،لو9 + 35 - 93 : 24كو + 5 : 95مر + 94 : 96يو + 43 - 36 : 24يو + 25 - 99 : 22يو26 : 22

  + 29مت + 96 : 28يو + 24 - 9 : 29مت + 22 - 97 : 28مر9 + 98 - 95 : 96كو + 6 : 95لو44 : 24 + 53 -مر + 22 ، 99 : 96أع92 - 3 : 9

ظير الرب عدة ظيورات خبلؿ فترة األربعيف يوما ما بيف القيامة والصعود .وذكر ىذه الظيورات اإلنجيمييف

األربعة وبولس الرسوؿ فى (5كو .)51ولكف نجد أف القديس يوحنا يقوؿ "ىذه مرة ثالثة ظير يسوع لتبلميذه

بعدما قاـ مف األموات" (يو = )58 : 85وال يقصد القديس يوحنا أف المسيح ظير ثبلث مرات فقط بؿ أنو ىو

أى القديس يوحنا ذكر  0ظيورات لمسيد المسيح لتبلميذه مجتمعيف ،بعد قيامتو فى اإلصحاحيف  85 ، 83مف
إنجيمو .الظيور األوؿ ذكره يوحنا فى ( )51 : 83والظيور الثانى فى ( )81 : 83وكبل الظيوريف كانا فى
المنزؿ واألبواب مغمَّقة .والظيور الثالث المقصود بقولو ثالثة كاف عمى بحر طبرية (.)5 : 85

أتحبنى  ..إرع غنمى = كاف الرب بيذه العبارة يعيد لبطرس درجتو الرسولية فى رعاية شعبو .وكانت فييا عدة
دروس =  )5أف عبلمة محبة المسيح ىى رعاية شعبو )8 .خدمة رعية المسيح ليست غيرة وحماس إنسانى
كما ظير فى حديث بطرس مف قبؿ ،فالمحف قد تجعؿ حماس اإلنساف يضعؼ .ولكف المطموب ىو المحبة

لشخص المسيح ،والتى ىى عمى شكؿ محبة المسيح الباذلة .لذلؾ سأؿ المسيح بطرس قائبل أتحبنى مستخدما

الفعؿ أغابو باليونانية وتعنى المحبة الباذلة .فبطرس كاف قد قاؿ مف قبؿ "إنى أضع نفسى عنؾ" (يو)07 : 50
( +لو .)81 : 58فأجاب بطرس "نعـ يا رب أنت تعمـ أنى أحبك" واستخدـ بطرس الفعؿ اليونانى فيمو وىو

درجة حب أقؿ درجة مف أغابو .وتكرر ىذا مرة ثانية .وفى المرة الثالثة سأؿ المسيح بطرس أتحبنى مستخدما

الفعؿ فيمو .وىذا ما جعؿ بطرس يحزف .ولكف كاف ىذا الدرس لبطرس حتى يفيـ أف المحبة التى يطمبيا الرب
ىى خدمة رعية المسيح فى محبة باذلة ناشئة عف محبة لممسيح.
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عىدة نهفهزس

انمالحق
ممحق رقم 9
الكتب األبوكريفية
ىناؾ مجموعة مف الكتب األبوكريفية ،وىذه تطمؽ عمى الكتب المزورة وتجدىا ممموءة بأفكار خرافية وىى كتب
غير معترؼ بيا .وأشير ىذه الكتب -:

 .5كتاب أخنوخ  -:مكوف مف  532فصؿ يتكمـ عف سقوط المبلئكة ورحبلت أخنوخ ما بيف السماء
واألرض والرؤى التى رآىا ،وعف مجئ المسيح .ونجد فى (يو )51 ، 58نبوة قاليا أخنوخ السابع

[وينبغى أف نبلحظ أف ىناؾ نبوات حفظيا التقميد الييودى مثؿ نبوة أخنوخ ىذه ،وأتى أحد المزوريف
وأخذ النبوة وأضاؼ عمييا مف عنده .فالنبوة صحيحة ولذلؾ كتبيا ييوذا ،ولكف وضعت فى الكتاب

المزور والمنسوب زو ار ألخنوخ كما زور أحدىـ كتابا كامبل ونسبو لبرنابا وأسماه إنجيؿ برنابا].

 .8رؤى سبمة  -: Sibyllineىـ  58كتاب تداخؿ فييـ الفكر اليونانى مع الفكر الييودى .وتجده يأخذ
قصص الكتاب المقدس وينسب ألشخاصيا أسماء يونانية فيقوؿ عف نوح أورانوس  ..وىكذا .وأوالده

ساتيرف وتيتاف ويابيتوس وأف مف تمرد عمى اهلل وبنى برج بابؿ ىو يابيتوس .بؿ ودخمت أفكار وثنية بؿ

وبعض األفكار المسيحية عمى الكتاب ،وىذه األخيرة موجودة بالذات فى األجزاء .55 ، 53 ، 2 ، 1

ويعتقد أف الكتاب كتبو ييودى مصرى خبلؿ الفترة  13 - 23ـ.
ُ
 98 .0ترنيمة  -:منسوبة لسميماف ترثى الوضع السئ لمييود وتتطمع لمعصر الماسيانى.

 .8التكوين الصغير أو اليوبيل  -:تعميؽ عمى سفر التكويف ويتحدث عف رؤى موسى خبلؿ األربعيف يوما
وىو فوؽ الجبؿ .وأفكار الكتاب ضد الروماف ويعتقد أنو مكتوب أياـ المسيح.

 .1إزدراس الرابع  -:منسوب لنياية القرف األوؿ ويتكمـ عف سقوط إسرائيؿ وعودتيا.
 .1صعود ورؤيا إشعياء  -:يتكمـ عف إستشياد إشعياء ومكتوب بأفكار مسيحية.

 .7صعود جسد موسى  -:بو نفس اآلية المذكورة فى (يو )1وراجع الممحوظة فى نقطة .5

 .2كتاب باروخ  -:وىو غير نبوة باروخ فى األسفار المحذوفة .فكتاب باروخ ىذا  27فصؿ.
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ممحق رقم 2
فيمو السكندرى والىوت الربيين

 )9كاف لمربييف الييود قواعد مجازية لتفسير الكتاب المقدس .فكاف لمرابى ىميؿ مثبل سبع قواعد وجاء بعده
الرابى سميماف مف القرف األوؿ الميبلدى .ووضع  50قاعدة .وجاء فيمو ووضع قواعد كاف ليا بريؽ أكثر ذكاء.

واستخدـ فيمو قواعد الجيماتريا وتعنى أف لكؿ حرؼ مف حروؼ المغة لو مقابؿ رقمى [لـ يكف الترقيـ معروفا فى

العصور القديمة .فكانوا يستخدموف الحروؼ بدال مف األرقاـ فمثبل حرؼ أ =  ، 5ب =  .. 8وىكذا] وقاـ فيمو

بإستخداـ ىذه الوسيمة وحسب كممتى جوج وماجوج فوجدىا =  73أى بحسب شعوب العالـ كمو [تؾ+ 53

تث ]2 : 08ووضع نظاما آخر لمتفسير  :فكاف يأخذ الحروؼ الساكنة مف الكممة ويركب عمييا كممات فوجد

مثبل أف معنى كممة مذبح = مغفرة  -بركة  -فضيمة  -حياة .واستخرج طريقة أخرى لمحساب وجد بيا أف معنى

كممة شيشك (إر )85 : 15 + 81 : 81تعنى بابؿ .ولمربييف الييود قواعد كثيرة لمتفسير المجازى وتحتاج
لمعرفة عميقة بالمغة العبرية.

 )2التمييز بيف اهلل الغير مقترب إليو وبيف اهلل كما ُيظ ِير نفسو عبَّر عنو فيمو بوسيطيف قاؿ أنيما القدرات و
الموغوس ( .)Potencies & Logosوليـ تعبيرات مناظرة فى البلىوتيات الييودية مع أنيما مشتقيف مف
مصدر مختمؼ .وأيضا ىما يصفاف اهلل بتعبيريف األوؿ يعبر عف فكرة اهلل كما ىو واضح وجمى ،والثانى اهلل كما

ُيظ ِير نفسو .وبطريقة أخرى األوؿ حالة اهلل وعظمتو ومجده والثانى أعماؿ اهلل -:
األوؿ  -:حالة اهلل  -:ويحتوى عمى تعبيريف ييكا ار أو المجد العظيـ & الشاكيناه أو الوجود الدائـ.

الثانى  -:العمؿ الذى يظير بو اهلل نفسو  -:ويوصؼ ىذا بالػ مم ار أو الموغوس عند فيمو أو الكممة.
وىناؾ تمييز أيضا بيف كممتى ييكا ار وشاكيناه .فاألولى تشير لما قاؿ عنو القديس بطرس "المجد األسنى"

(8بط )57 : 5فينا كممة المجد األسنى ىى ييكارا .ولنرى مثاؿ إلستخداـ كممات تعبيرات ييكا ار وشاكيناه ومم ار
مف الترجوـ لنص (إش)2 - 5 : 1

" 5في سنة وفاة عزيا الممؾ أريت السيد جالسا عمى كرسي عاؿ ومرتفع وأذيالو تمؤل الييكؿ" ىنا السيد جاءت

ييكا ار  -فمجد اهلل يمؤل الييكؿ السماوى 3 .وىذا نادى ذاؾ وقاؿ قدوس قدوس قدوس رب الجنود مجده مؿء كؿ

االرض" .فتسبحة الثبلثة التقديسات يقوليا المبلئكة مرتبطة بالشاكيناه أى مكاف وجود اهلل الدائـ .بينما مجده
جاءت ىنا ييكا ار ويمؤل كؿ األرض" 1 .فقمت ويؿ لي اني ىمكت الني انساف نجس الشفتيف وانا ساكف بيف

شعب نجس الشفتيف الف عيني قد راتا الممؾ رب الجنود" .ىنا رأى النبى الػ ييكا ار فإرتعب 1 .فطار الي واحد

مف السرافيـ وبيده جمرة قد اخذىا بممقط مف عمى المذبح" .ىنا السرافيـ أخذ جمرة مف عمى مذبح الشاكيناه الذى

أماـ عرش الييكا ار 2 .ثـ سمعت صوت السيد قائبل مف ارسؿ ومف يذىب مف اجمنا .فقمت ىانذا ارسمني" نجد

ىنا النبى قد سمع صوت المم ار الذى لييوه يتكمـ باآليات ( .)53 ، 1والقديس يوحنا إستخدـ فى إنجيمو تعبير
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لوجوس لما قاؿ عنو الربييف الييود المم ار .وكاف تعبير لوجوس عند فيمو ىو المناظر لتعبير مم ار فى الترجوـ.
وبالرجوع إلى (يو )83 : 58نجد أف القديس يوحنا يطبؽ عمى المسيح ما قيؿ عف ييوه فى (إش.)53 ، 1 : 1
ولقد ورد تعبير مم ار فى ترجوـ أنكيموس منطبقا عمى اهلل  571مرة  11 ،مرة فى ترجوـ أورشميـ  ،وفى ترجوـ

يوناثاف  085مرة
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ممحق رقم 3
رؤية الربيين لقانونية الصور والنقش عمى النقود
تغير رأى الربييف فى موضوع الصور والتماثيؿ بحسب ظروؼ الناس .فأراء القدماء منعت ىذا تماما .ولكف

جاءت المشناة لتخفؼ القيود وجاء التممود بعد ذلؾ ليخفؼ القيود أكثر .وبالنسبة لمتصوير  -:وضعوا تميي از بيف
تصوير شئ وبيف إستعماؿ ىذا التصوير .ومنعت المشناة تصوير أشخاص ومعيـ فى يدىـ عبلمات قوة
كالسيؼ أو عصا أو صورة لمعالـ أو خاتـ لمتوقيع ،فيذه تشير لممموؾ وقد يوحى ىذا بعبادتيـ .وسمحوا بوضع

صور فى المدف لمزينة ولكف ليس فى القرى .ومنعوا أى تصوير لمشمس أو لمقمر أو التنيف ،ولكف تصوير

الكواكب كاف يسمح بو .وبالنسبة لمتماثيل  -:منعوا عمؿ تماثيؿ لئلنساف أو التنيف .ولقد إستخدـ الرابى ناسى
غماالئيؿ الثانى حماـ عاـ فى عكا موضوع بو تمثاؿ ألفروديت .وحينما سألوه أجاب أنا لـ أذىب إلى نطاقو بؿ
إلى ،وىذا التمثاؿ لمزينة وليس لمعبادة .ومع ىذا لـ ُيقبؿ عمؿ غماالئيؿ.
ىو مف أتى َّ
وبالنسبة لألختام  -:يمنع عمؿ أختاـ ليا نقوش بارزة ،لكف يجب أف تكوف منخفضة عف سطح الختـ ،وال
تستخدـ مع ىذا لختـ األوراؽ .ولكف ىناؾ إستثناء لمربييف الكبار إذ ال خوؼ عمييـ مف السقوط فى عبادة

األوثاف .وفى كتابات يوسيفوس لوـ شديد لمممؾ سميماف الذى وضع نقوشا عمى البحر النحاسى وعمى عرشو.
وتسببت تماثيؿ لمجموعة مف المخموقات الحية فى قصر ىيرودس أنتيباس فى طبرية فى ىياج مجموعة مف

الثوار أرادوا تحطيـ قصره.

وبالنسبة لمنقود  -:فى أياـ ىيرودس كانت العممة الييودية ببل نقوش ،ولكف العممة الرومانية ينقش عمييا صورة

قيصر (مت .)83 : 8وذلؾ إحتراما لقيصر .ولكف وجد فى التاريخ عمبلت ييودية عمييا صورة داود الممؾ

وسميماف الممؾ ،ومف الوجو اآلخر صورة لمدينة أورشميـ .وىناؾ عمبلت عمييا صورة رجؿ كبير السف وامرأة

كبيرة السف وىما إبراىيـ وسارة .وعمبلت عمييا صورة شاب وشابة ىما إسحؽ ورفقة .وعمبلت يشوع عمى وجو
منيا ثور وعمى الوجو اآلخر كبش إشارة لػ (تث .)57 : 00وىذا يدؿ عمى عدـ وجود شعور باإلشمئزاز مف

ىذا.
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ممحق رقم 4
فكرة عن التاريخ الييودى من أيام اإلسكندر األكبر إلى ىيرودس
بعد الغزو اليونانى لمييودية ومع بداية القرف الثانى قبؿ الميبلد إنتشرت المدف اليونانية وانتشرت األفكار

والفمسفات اليونانية ووجدت ليا قدما فى الجميؿ لكنيا سادت فى السامرة .وتنقمت أورشميـ مرات ما بيف الحكـ

البطممى (مممكة مصر) والحكـ السموكى (مممكة سوريا) .وجاء أنطيوخس إبيفانيوس الذى أراد إنياء الييودية

واحبلؿ اليونانية مكانيا .وبعده جاء حكـ المكابييف.

وتفاصيؿ ىذا الممحؽ الرابع تفصيميا فى سفر المكابييف.
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ممحق رقم 5
عموم الالىوت واألداب عند الربيين
راجع الكتاب األوؿ  -الفصؿ الثامف لترى أىمية التقاليد وسطوتيا عند الييود أياـ المسيح وما قبؿ المسيح.

الياالخوص = أو الياالخا بمعنى كيؼ سار األباء ،وعمى األبناء إتباع نفس الطريؽ .وىى تشريعات قالوا أف
موسى سمميا لؤلباء فى سيناء .وتشمؿ قوانيف خاصة بما ىو طاىر وما ىو نجس والعبلقات الزوجية بيف الرجؿ
والمرأة وقوانيف األىداب التى توضع فى المبلبس  ...إلخ .وقالوا إف بعض ىذه التشريعات منسوب ليشوع

والبعض نسبوه لداود والبعض لسميماف وواحد لييوشافاط وواحد لييوياداع .وىناؾ تشريع قالوا أف دانياؿ النبى

وضعو وأنو يمنع خبز وخمر وزيت الوثنييف .وزادت ىذه الشرائع بعد فترة السبى ونسبوا بعضيا لؤلنبياءالذيف
إشتيروا فى ىذه الفترة .وينسب لعز ار عدد كبير مف ىذه التشريعات.

قانون الكتاب المقدس  -:ىناؾ تشريع بأف لمس التوراة (تشمؿ كؿ العيد القديـ) ينجس يد مف يممسيا .ومصدر
ىذا التشريع بدأ بأف ىناؾ نسخة مف التوراة محفوظة فى الييكؿ .واعتاد الكينة عمى وضع جزء مف الخبز
المقدس الذى ال يحؿ أكمو إال لمكينة وعائبلتيـ .وكاف ىذا الخبز يجذب الفئراف .وبالتالى قد تقرض نسخة التوراة

وتدمرىا .وبدأت سمسمة مف التشريعات بدأت بأف تبلمس الخبز المقدس مع التوراة ينجسو .وجاء بعده تشريع

آخر بأف اليد التى تتبلمس مع التوراة تتنجس .وبعده قالوا أف أى يد خارج الييكؿ تمتد لمتوراة تنجسيا .ومثؿ ىذه

التشريعات الفريسية العجيبة جعمت الصدوقيوف يسخروف منيا .وكاف ألسفار موسى الخمسة منزلة سامية عندىـ
أكثر مف باقى الكتب (األنبياء والكتب المقدسة وتطمؽ عمى باقى الكتاب أى األسفار الشعرية والتاريخية).

وضموا األسفار النبوية والكتب المقدسة مع التقاليد الشفوية وأسموىا الكاباالة أى ما تـ إستبلمو.

ويقوؿ الربييف أف األسفار الخمسة لموسى إستمميا مرة واحدة مف اهلل حتى بما فييا اآليات األخيرة مف سفر

التثنية فى اإلصحاح األخير التى تتحدث عف موتو وقالوا أف اهلل سمميا لو ىكذا وقالوا أف موسى كاف يبكى وىو
يكتبيا( .وقاؿ البعض بؿ أف اهلل سمـ موسى الكتب الخمسة فرادى) .وقالوا أف موسى ىو رجؿ اهلل ،وىذه تعنى

أنو لو جانبيف فى طبيعتو ،األقؿ ىو اإلنسانى واألعمى أف لو جانب إليى ،ولكف تمجيده يعتبر تجديؼ .وقالوا لو

لـ يخطئ إسرائيؿ لما كاف ىناؾ سوى التوراة (خمسة أسفار موسى) وسفر يشوع .ولكف فى األياـ األخيرة لف

يبقى سوى التوراة .وقالوا إف التوراة تفسر نفسيا وواضحة لكف األنبياء فييـ غموض .ولكنيـ يضعوا إشعياء عمى

رأس األنبياء ويقولوف أنو التالى لموسى .ومع أف حزقياؿ رأى رؤيا مشابية إلشعياء إال أنيـ قالوا أف إشعياء كاف

كرجؿ مف المدينة وقد رأى الممؾ أما حزقياؿ فكاف كقروى مف القرية .وبسبب نبوة دانياؿ ( )87 - 88 : 1والتى
تتنبأ بالسنة التى يولد فييا المسيح إعتبروا أف نبوة دانياؿ مزورة ومنسوبة لمكتاب المقدس .ونبلحظ أف التشكيؾ

فى قانونية سفر دانياؿ لـ يحدث أبدا فى المجامع القديمة أو مف الربييف القدماء الذيف إعتبروا نبواتو رؤى ،بؿ

ظير ىذا التشكيؾ مع الجدد.
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ممحق رقم 6
ىذا الممحؽ تجد فيو جداوؿ مموؾ المكابييف وعائمة ىيرودس ورؤساء الكينة فى ييوذا وحكاـ سوريا الروماف.

وتجد سمسمة مموؾ المكابييف فى أسفار المكابييف ،وتجد سمسمة عائمة ىيرودس فى أناجيؿ العيد الجديد فى
المقدمة رقـ .5
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ممحق رقم 7
تاريخ ميالد المسيح
* أوضح التواريخ المسجمة ىى سنة وفاة ىيرودس الكبير .وواضح مف اإلنجيؿ أف الرب يسوع ولد قبؿ موت

ىيرودس الكبير .وكاف موت ىيرودس قبؿ فصح سنة  8ؽ.ـ .وكاف ىذا الفصح فى ىذه السنة يوافؽ يوـ 58
أبريؿ .ويسجؿ التاريخ أف خسوفا لمقمر حدث قبؿ وفاة ىيرودس مباشرة .والحسابات الفمكية تشير ألف ىذا

الخسوؼ حدث فى ليمة  50 - 58مارس سنة 8ؽ.ـ .فيكوف موت ىيرودس قد تحدد بالفترة مف  58مارس -
 58أبريؿ ويرجح أنو حدث فى نياية شير مارس .وبعدة حسابات فمكية يقوؿ الكاتب أف ميبلد المسيح كاف فى

يوـ  81ديسمبر.

* بدأ يوحنا المعمداف خدمتو فى السنة الخامسة عشرة مف سمطنة طيباريوس قيصر (لو .)5 : 0وكاف عمر

المسيح وقتيا حوالى  03سنة[ .السنة الخامسة عشرة لطيباريس قيصر كانت سنة  81ـ ووقتيا كاف عمر

المسيح  03سنة].

* يمكف حساب سنة الميبلد مف التعداد الذى أجراه أغسطس قيصر ،واذ كاف كيرينيوس واليا عمى سوريا.
* يمكف حساب تاريخ والدة المعمداف مف تحديد تاريخ بداية خدمة فرقة أبيا الكينوتية (لو )1 : 5وكؿ ىذه

التواريخ مسجمة.

245

إدرشيم – انمالحق

حياة انسيذ انمسيح وانزمان انذي عاش فيه

ممحق رقم 8
تقاليد الربيين حول إيميا ،السابق لممسيا
إختمفت أراء الربييف عف منشأ إيميا فمف قاؿ أنو مف سبط جاد وقالوا مف بنياميف وقالوا مف جمعاد  ،ثـ قالوا أف

أبوه مف سبط جاد وأمو مف بنياميف وكاف يعيش فى كيوؼ منحوتة .وىناؾ مف قاؿ أنو الوى ،وقالوا أنو كاىف
وسيكوف رئيس الكينة فى أياـ المسيا .وقالوا أنو ىو الذى يمسح المسيا بالدىف المقدس الذى سيوجد فى الييكؿ

الثانى وىذا سيستعيده إيميا .وىناؾ مف وحد إيميا مع فينحاس إذ ىما ليما نفس الغيرة.

وىـ قالوا أف كؿ المعجزات واألعماؿ اإلليية التى حدثت إلسرائيؿ فى الماضى ،ستتكرر وبصورة أكبر أياـ
المسيا .واذا كاف حماس إيميا وحماس فينحاس جعؿ الربييف يجمعوىـ فى شخص واحد ،ففكرة أف المعجزات

العجيبة التى حدثت أياـ موسى جعمتيـ يوحدوا بيف موسى وايميا ليحقؽ الخبلص النيائى إلسرائيؿ .وخرجوا بفكرة

عجيبة أف موسى وايميا سيأتوا معا ولكف كشخص واحد (ولكف ىؿ موسى كاف إسمو إيميا أو ىؿ كاف إليميا سبؽ
وجود قبؿ موسى بالروح  -كبلـ عجيب) .وكما خمص موسى إسرائيؿ مف مصر سيخمص إيميا إسرائيؿ مف أى

أمة غريبة تماما .وسيقوـ إيميا بدور كبير فى حرب جوج وماجوج .وقالوا أنو منذ ظير إيميا أياـ أخاب وحتى
مجيئو كسابؽ لممسيا فيو مشغوؿ بإسرائيؿ وخبلصيا فى المستقبؿ ،ىو وسيط حى موجود دائما بيف اهلل

واسرائيؿ ،دائما ظاى ار فى المشيد  -فيو فى مناقشات دائمة مع الربييف  -ومشغوؿ بمصالح إسرائيؿ ومرتبط
بيا  -ىو يكتب مبلحظاتو ووصاياه ويعتمدىا المسيا واهلل  -بؿ ىو فى حماسو قد يقوؿ شيادة خاطئة لينقذ أحد

الربييف  -وىو لو دور فى التعميـ والتعزية بؿ يتدخؿ لشفاء المرضى حتى فى أالـ األسناف  -ىو صديؽ

لمربييف وىو مرشد وناصح ليـ دائما  -وىو موجود دائما فى األكاديميات  -وىو ينقؿ لمربييف أسرار السماء.
وىو ميتـ جدا بالشريعة وتطبيقيا كالختاف الذى ىو عيد مع اهلل ،ألف األسباط العشرة بعد أف إنفصموا عف

إسرائيؿ أىمموا تنفيذ وصية الختاف .وقالوا أف مبلؾ العيد (مبل )8 : 0سيظير إذا إلتزموا بالختاف .وسيكوف إيميا

المبشر باألياـ الماسيانية المجيدة.

واآلن ماذا كان تصورىم بالنسبة لدور إيميا مع المسيا  -:حينما يأتى ميعاد فداء إسرائيؿ سيعود إيميا.
وسيظير لمكؿ يوـ مجيئو ،لف يأتى فى الخفاء .ولف يأتى فى عشية سبت أو عيد حتى ال تتعطؿ اإلحتفاالت وال

يفسد أى تقميد لئلحتفاؿ .وسيأتى قريبا جدا مف مجئ المسيا ،وىناؾ رأييف فى ذلؾ  :قالوا يأتى قبؿ مجئ المسيح
بيوـ وقاؿ آخروف ثبلثة أياـ .وسيكوف إيميا ىو المبشر بالسبلـ بحسب نبوة إشعياء ( .)7 : 18ويسود فكر

الثبلثة أياـ ويطغى عمى فكر مف قالوا يوما واحدا.

سمع صوتو مف أقصى أرض
وقالوا ماذا يحدث خالليم  -:يقؼ إيميا عمى جباؿ إسرائيؿ يرثى خراب األرض ُ
وي َ
إسرائيؿ إلى أقصاىا .وبعد ذلؾ تبدأ بشارتو وفى اليوـ األوؿ يردد "السبلـ يأتى إلى العالـ" ويرددىا مرتيف .وفى
اليوـ الثانى يردد "اهلل سيأتى إلى العالـ" ويكررىا مرتيف .وفى اليوـ الثالث يكرر العبارة "الخبلص يأتى إلى

العالـ" مرتيف .وقالوا حتى يميزوا بيف إسرائيؿ وبيف األمـ أف المقصود أف الممؾ سيأتى إلى صييوف.
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ما يحدث خالل فترة وجود إيميا  -:حالة توبة عامة إلسرائيؿ ولـ يحددوا ىؿ بسبب خدمة إيميا أو بسبب آخر،
ويحؿ كؿ المشاكؿ والصعوبات والشكوؾ حوؿ المسائؿ التشريعية والطقسية .ولو وجد مف تـ عزلو مف المجمع

وكاف مظموما يرده ،ومف يوجد فى المجمع بالخطأ أو بالقوة وىو ال يستحؽ يعزلو خارجا .ويستعيد إيميا إلسرائيؿ
ثبلثة أشياء فقدت منيا طاس المف الذىبى ،ووعاء دىف المسحة وماء التطيير .وقاؿ البعض ويستعيد أيضا

عصا ىروف التى أفرخت .ويكوف إيميا كمبلؾ اهلل يسير أماـ إسرائيؿ ليبيد أعداءىا .ويظير إيميا ثـ يختفى لفترة

ويظير ثانية أثاء حرب جوج وماجوج .وبعد ىذا تسود فترة سبلـ شامؿ وفرح حيف يوفى إيميا كؿ ميامو .وسيكوف

إليميا إمكانية أف يقيـ أموات.

ونرى اآلف أنو ما أبعد تصورات الفكر الييودى عف السابؽ لممسيح ،مع يوحنا المعمداف كسابؽ لممسيح.
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ممحق رقم 9
قائمة بالنصوص الماسيانية كما وردت فى كتابات الربيين
ىذا الممحؽ يحتوى عمى اآليات الماسيانية أو التى تتحدث عف األياـ الماسيانية وقد طبقيا الربييف فى كتاباتيـ.

وىـ  811موزعيف ىكذا  71فى أسفار موسى الخمسة و  880فى األنبياء  502فى الكتب المقدسة (األسفار
الشعرية والتاريخية) .وىذه األيات مدعمة بػ 112مقطع مف كتابات الربييف .وكتابات الربييف ىذه موجودة فى
الترجوـ وكتابى التممود والمدراش القديـ .ولنرى أمثمة -:

(تؾ" )8 : 5روح اهلل" شرحوا ىذا عمى أنو روح المسيا الممؾ وذلؾ بالمقارنة مع (إش" )8 : 55ويحؿ عميو روح
الرب".

(تؾ" )8 : 8ىذه مبادئ السموات" وكممة مبادئ جاءت فى اإلنجميزية  Generationsوىى نفس الكممة مواليد
فى ( ار" )52 : 8وىذه مواليد" .وفيما عدا ىاتيف اآليتيف جاءت كممة  Generationsكميا فى الكتاب المقدس

بنفس حروؼ اليجاء محذوؼ منيا الحرؼ العبرى والذى يدؿ عمى رقـ  1رقـ سقوط آدـ .أما فى (تؾ+ 8 : 8

ار )52 : 8فجاءت كممة مواليد أو  Generationsمحتوية عمى الحرؼ الداؿ عمى رقـ  .1وفيـ الربييف مف

ىذا أف آدـ بسقوطو فقد  1أشياء ىى  -:مجده (أى .)83 : 58وحياتو (تؾ )51 : 0وقامتو وقالوا نقص طولو

بػ  533أو  833بؿ حتى  133ذراع وفيموا ىذا مف (تؾ .)2 : 0وخسر ثمار األرض وثمار الشجر (تؾ: 0
 )57وخسر األنوار السمائية .وليشير ليذه الخسارة جاءت كممة مواليد فى (تؾ )8 : 8ببل حذؼ الحرؼ الداؿ

عمى رقـ  1إذ كاف آدـ لـ يخطئ .وعاد الحرؼ العبرى الداؿ عمى رقـ  1ليظير مرة ثانية فى ( ار)52 : 8
وفيموا مف ىذا أف ما خسره اإلنساف بسقوطو سيعيده لنا إبف بوعز أى المسيا إبف داود.

(تؾ" )81 : 8ألف اهلل قد وضع لى نسبل آخر" وفيموا أف النسؿ اآلخر ىو المسيا الذى سيأتى مف مكاف آخر.
وقالوا أف ىذا معنى قوؿ داود "ىأنذا جئت بدرج الكتاب مكتوب عنى" .وقالوا أف الحمامة التى أتت لنوح بورقة

زيتوف قد أتت بيا مف عمى جبؿ المسيا .وقالوا عف نبوة نوح أف "يافث يسكف فى مساكف ساـ" أف ىذا معناه أف
نسؿ يافث سييتدوا لئليماف ويدخموا مدارس الييود أياـ المسسيح.

( ار )58 : 8نرى نموذج لتطبيقات مف التفسير الرمزى آليات الكتاب "عند وقت األكؿ تقدمى إلى ىينا ،وكمى
مف الخبز .وأغمسى لقمتؾ فى الخؿ" ونجدىـ طبقوا ىذا عمى المسيا فى المدراش فقالوا تقدمى إلى ىينا =

إقترب إلى المممكة  /وكمى من الخبز = الخبز ىو خبز المموكية / .وأغمسى لقمتك فى الخل = إشارة لؤلالـ

التى أشار إلييا إشعياء فى (" )1 : 10مجروح ألجؿ معاصينا" / .فجمست بجانب الحصادين = مممكة المسيا
ستبتعد عنو لفترة فى المستقبؿ ولكف لفترة قميمة بحسب (زؾ / .)8 : 58فناوليا فريكا = ىذه إشارة ألف المسيا

سيستعيد مممكتو وذلؾ بحسب (إش .)8 : 55وقالوا كما أف المخمص األوؿ موسى ظير ثـ إختفى لفترة وعاد

وظير ثانية ،ىكذا سيحدث مع المخمص الثانى / .فأكمت وشبعت وفضل عنيا = أكمت فى ىذا العالـ وتشبع فى

أياـ المسيا وتستفضؿ فى الدىر اآلتى.
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(مز )85يطبقونو عمى المسيح الممؾ.

(مز )51 ، 2 : 88يطبقوف ىذه اآليات عمى المسيا الثانى الذى قالوا عنو إبف إفرايـ.
(إش )53 : 10عف أالـ المسيح يطبقونيا عمى مممكة المسيا.
من يريد تفاصيل ىذا الموضوع بل وكل الكتاب يجده منشو ار عمى النت تحت إسم
on line books of Edersheim
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ممحق رقم 92
مجمع الييكل الفرضى
يقدـ ىنا الكاتب دراسة حوؿ ىؿ كاف يوجد مجمع داخؿ الييكؿ .وانقسـ الدارسيف حوؿ ىذا الموضوع فمنيـ مف
حاوؿ إثبات وجود مجمع لمصموات والتعميـ داخؿ الييكؿ ،ومنيـ مف رفض ذلؾ .والكاتب يستبعد وجود مجمع

داخؿ الييكؿ فيذا يتعارض فى رأيو مع متابعة الصموات والتسابيح .ويقوؿ أف ىذا ال يمنع مف أف أعضاء
السنيدريـ كانوا يخرجوف لمشعب ليجيبوف عمى أسئمتيـ يوميا لكف دوف وجود مبنى مخصص لذلؾ.
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ممحق رقم 99
عن النبوة إش3 : 42
بحسب األناجيؿ كاف ظيور وك ارزة المعمداف ىو طبقا ليذه النبوة .وبيا يبدأ الجزء الثانى مف نبوة إشعياء الذى

يطمؽ عميو الربييف "كتاب التعزيات" وراجع (إش )8 ، 5 : 83مع ما قالو القديس متى والقديس مرقس وبتوسع

أكثر ما قالو القديس لوقا مع (إش .)1 - 0 : 83واإلنجيمييف أخذوا النص مف السبعينية .وغيروا صيغة العبارة
فإنطبؽ عمى المسيح ما قيؿ عف ييوه فى نبوة إشعياء -:

أعدوا طريق الرب .قوموا فى القفر سبيال إللينا (إش.)3 : 42
بدء إنجيؿ يسوع -كما ىو مكتوب -ىا أنا أرسؿ أماـ وجيؾ مبلكى الذى يييئ طريقؾ قدامؾ (مر.)8 : 5
فيعمن مجد الرب ويراه كل بشر جميعا (إش.)5 : 42
ويبصر كؿ بشر خبلص اهلل (لو.)1 : 0

ورأى الربيوف أف أيات إشعياء ىذه تتكمـ عف عودة الشعب مف السبى أما اإلنجيمييف فرأوىا واضحة أنيا عف
خبلص المسيح المعمف .وأف النبوة كانت تعمف أف المعمداف كاف يبشر بالممكوت الماسيانى .وفى ىذا يتفؽ

الترجوـ مع الرؤية اإلنجيمية إذ يرى الترجوـ أف (إش )1 : 83تفيـ عمى أنيا أنباء مفرحة تأتى إلى صييوف

وليس أف صييوف ىى التى تعمف ىذه األخبار وتبشر بيا .وتصير ىذه األنباء المفرحة التى أتت لصييوف ىى
بشارة المعمداف بإقتراب ممكوت السموات "توبوا ألنو قد إقترب ممكوت السموات" (مت.)8 : 0
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ممحق رقم 92
معمودية الدخالء  Proselytesمن األمم لمييودية

الدخالء (ىـ مف إىتدوا إلى الييودية مف الوثنييف وأرادوا ف يصيروا ييودا مؤمنيف باهلل) وىذا الموضوع مف
المواضيع المعقدة عند الييود .وكاف الييود يعمدونيـ قبؿ دخوليـ لمييودية.

 )5أوال يجب التمييز بيف دخبلء األبواب وبيف الذيف سكنوا واستقروا فى إسرائيؿ .وأيضا ما بيف دخبلء البر
ودخبلء العيد .وتعبير دخبلء البر معروؼ فى العيد الجديد تحت إسـ "يخاؼ اهلل" (أع )81 ، 51 : 50وىناؾ

الدخبلء المتعبديف (أع )80 : 50وىناؾ الدخبلء المتعبديف الشرفاء (أع )57 ، 8 : 57 + 13 : 50وىناؾ

دخبلء متعبديف هلل (أع .)7 : 52 + 58 : 51وىناؾ مف يقاؿ عنيـ تقى وخائؼ اهلل مثؿ كرنيميوس والجندى
الذى أرسمو لبطرس (أع )7 ، 8 : 53وىؤالء قد يكونوا مف دخبلء األبواب .ودخبلء األبواب ىؤالء يعمنوف

إيمانيـ باهلل إلو إسرائيؿ ويمزموف أنفسيـ بما يقاؿ عنو وصايا اهلل السبعة لنوح .ولكف ىؤالء لـ تناقش قضية

مععموديتيـ ألنيـ أصبل لـ يختتنوا.

 )8أما دخبلء البر فيؤالء صاروا أبناء لمعيد ،إسرائيمييف كامميف مف كؿ ناحية  -مف ناحية الواجبات واإللتزامات

التى لمييود .وىؤالء ليـ  0شروط (الختاف  -المعمودية  -تقديـ الذبائح) .وقطعا فى حالة النساء فبل يوجد

ختاف ،ومعموديتيـ يحضرىا نساء وليس الرجاؿ .وكاف الربييف الذيف يمارسوف الطقس يقفوف خارجا بينما شيود

المعمودية مف النساء يكونوف مع المرأة التى تعتمد فى الماء .وبعد خراب الييكؿ كاف الدخبلء يعطوف وعدا بأف
يقدموا ذبائحيـ حيف يتـ بناء الييكؿ .ويحضر المعمودية  0شيود مف السنيدريـ .وقبؿ المعمودية يحمؽ المعمد

شعره ويقص أظافره ويخمع مبلبسو بالكامؿ ويعمف إيمانو أماـ مف يسمونيـ "أباء المعمودية" ثـ يغطس تماما بكؿ

جزء فى جسده تحت الماء .وتقاؿ فى أثناء الطقس كممات البركة والنصائح وال تمارس المعمودية فى المساء بؿ

فى النور وال فى سبت أو عيد .وكانوا ال يعمدوف األطفاؿ الذيف إعتمدت أمياتيـ ألنيـ ولدوا فى القداسة .ويعتبر

إبف المرأة الييودية ييوديا حتى لو كاف أبوه دخيؿ ومعموديتو مشكوؾ فييا .والمعمودية عند الييود إعتبروىا

كأنيا والدة جديدة ولكف ليس بالمفيوـ المسيحى أنيا والدة مف فوؽ ،بؿ ىى مف الناحية األدبية فقط أى ىى

صارت تغيي ار كامبل فى عبلقة الدخبلء مع اهلل .ىو قد صار إنسانا جديدا بالنسبة إلى ماضيو وحاضره

ومستقبمو .وكانوا يضعوف أماـ الدخبلء صعوبة حمؿ نير الناموس ،ولكف فى نفس الوقت يشرحوف ليـ أف
اإللتزاـ بوصايا الناموس يكوف لو بركات كثيرة  +وسيكوف الكؿ جديدا  -البمد واألصدقاء والعادات وكؿ العبلقات

السابقة .وأف كؿ النجاسات السابقة قد دفنت معو فى ماء المعمودية .وكاف زواج الييود مف الدخيبلت شائع جدا.
وىناؾ أراء حوؿ متى بدأ طقس العماد عند الييود لمدخبلء إلى الييودية .فقد وجدت فى مناقشات ىميؿ وشماى

خبلفات حوؿ الطقس .وبيذا تكوف معمودية الدخبلء معروفة فى أياميـ وىى قريبة مف أياـ المسيح .ورجعوا

بتاريخ بداية معمودية الدخبلء لما بعد خراب الييكؿ سنة  121ؽ.ـ .أى كاف بديبل لتقديـ ذبائح عمى أف يتعيد
الدخبلء بتقديـ ذبائح حينما يبنى الييكؿ.
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ممحق رقم 93
المالئكة والشياطين  -سقوط المالئكة
ما يوجد فى التقميد الييودى كثير عف موضوع المبلئكة والشياطيف ،قميؿ منو مف الكتاب المقدس .ولكف نجد

أيضا فى ىذا التقميد كثير مف الخرافات والتخيبلت.

المالئكة

 )9الخمقة ،العدد ،مدتيم وأماكنيم  -:إختمفت أراء الربييف حوؿ خمقة المبلئكة  -ىؿ خمقوا فى اليوـ الثانى
كػ"أرواح" " ،رياح" "الخالؽ مبلئكتو رياحا" (مز( )8 : 551روح وريح كممة واحدة فى العبرية)  -أو ىـ خمقوا فى
اليوـ الخامس (إش" )8 : 1السيرافيـ لكؿ واحد ستة أجنحة  "...وىؤالء قالوا أف اهلل خمؽ الطيور ذوات األجنحة
فى اليوـ الخامس .والمبلئكة مف ناحية تسبيحيـ هلل فيـ نار مشتعمة ،ومف ناحية خدمتيـ فيـ خداـ ليـ أجنحة.

وقالوا أف اهلل يخمؽ مبلئكة كؿ يوـ وظيفتيـ ىى التسبيح ومصيرىـ بعد ذلؾ الذىاب إلى النبع أو الغدير الممتيب
الذى خرجوا منو .وىذا الغدير الممتيب ينبع مف تحت عرش اهلل ،وأيضا قالوا أف اهلل يخمؽ مبلكا جديدا لتنفيذ كؿ
أمر ،ثـ يذىب ليذا الغدير الممتيب الذى خرج منو .وفكرة الخمؽ المستمر لممبلئكة تتفؽ مع عقيدة اإلنبثاؽ أو

اإلنبعاث = الصدور أو الفيض فى خمؽ العالـ .و أروا فى قوؿ إرمياء "ىى جديدة كؿ صباح" (م ار )80 : 0تأكيدا

لفكرىـ .وقالوا أف اهلل يخمؽ يوميا مجموعة مف المبلئكة لمخدمة اليومية ،وأف كؿ كممة تخرج مف فـ اهلل تصير
مبلكا أو رسوال لتنفيذ ىذه الوصية (وىنا نجد الوحدة بيف القوؿ والفعؿ) .وربطوا بيف عدد المبلئكة الضخـ

وحماية إسرائيؿ ضد أعدائيا .وقسموا المبلئكة إلى فرؽ وكؿ فرقة ليا قائد وكميـ قد خمقوا لحماية إسرائيؿ .وقالوا

أف ىناؾ سبع سموات  -:الفيمكون وبيا الشمس  -الركية وفييا تشرؽ الشمس والقمر والنجوـ والكواكب المثبتة
 -الشيشاكيم وبيا الطاحونة لعمؿ المف لؤلتقياء  -زبيول وبيا أورشميـ العميا والييكؿ والمذبح وميخائيؿ ىو

رئيس المبلئكة الذى يقدـ الذبائح  -ماعون حيث مبلئكة الخدمة يسبحوف ليبل ويسكتوف نيا ار ليعطوا الفرصة

لتسابيح الييود فى الييكؿ  -ماخون حيث مخازف الثمج والبرد وغرؼ الرياح والماء وكيؼ الضباب وأبوابيـ
نارية  -وأخي ار أرابوث حيث العدؿ والقضاء والعدؿ وكنوز الحياة والسبلـ والبركات وأرواح األبرار  -وأرواح

األبرار الذيف سيولدوف فى المستقبؿ .والندى الذى بو سيقوـ األموات  .وىناؾ األوفانيـ والسيرافيـ والمخموقات

الحية ومبلئكة الخدمة وعرش المجد وفوؽ كؿ ىؤالء الممؾ العظيـ .ولكؿ شئ عمى األرض لو مبلؾ خاص

الب َرْد والرياح بؿ وكؿ عشب .بؿ وكؿ حدث كالحياة والموت والغنى والفقر .وقالوا أف األبطاؿ حيف
(األمطار و َ
يموتوف يصبحوف مبلئكة.
 )2رؤساء المالئكة ،أماكنيم ،أسماءىم ووظائفيم  -:مبلئكة الخدمة وىـ األوفانيـ والسيرافيـ والمخموقات

الحية (الشايوث) ورؤساء المبلئكة ال توجد ليـ مدد محددة .وقالوا أف ىناؾ مبلؾ لكؿ شعب مف شعوب األرض

السبعوف (تؾ .)53وىذه المبلئكة تقؼ أماـ اهلل ليدافعوا عف ىذه الشعوب أمامو .واألمـ التى تعادى إسرائيؿ
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دمر ىذه األمـ .وىناؾ  1رؤساء مبلئكة 8 ،منيـ
تكوف مبلئكتيا معاديف إلسرائيؿ ،وىذه المبلئكة تختفى حيف تُ َّ
يحيطوف بعرش اهلل ىـ ميخائيؿ وغبلاير وروفائيؿ وأوريئيؿ .والخامس ىو أعظميـ وأسموه ميتاتروف وىو تحت
العرش وأمامو .ويتميز ىؤالء المبلئكة بأنيـ موجوديف فى حجاب السحابة ،بينما اآلخريف يسمعوف فقط أوامر اهلل

مف خارج ىذه الستارة السحابية .وتوجد عدة تصورات فى كتب الييود عف رؤساء المبلئكة وعددىـ وأسماءىـ

فمثبل ىناؾ سولاير مبلؾ الوجو الذى يحفظ الربييف مف األرواح الشريرة .وىناؾ مبلؾ إسمو ساندالفوف يقؼ عمى

األرض ورأسو عمى إرتفاع  133سنة ويقؼ ىذا المبلؾ خمؼ الماركابة (مركبة العرش) .وىناؾ ساجساجيؿ وىو
الذى عمـ موسى إسـ اهلل المقدس ،وكاف موجودا ساعة موتو .أما رؤساء المبلئكة الخمسة األساسييف فيـ -:

ميتاترون  -:يناظر مبلؾ الوجو وىو ممثؿ اهلل أو ىو الموغوس .ويسمى فى الكاباال الكاتب العظيـ ورئيس ىذا
العالـ وأيضا اإللو الصغير ولو  7أسماء مثؿ القدير ويشترؾ معو فى عظمتو .ويسمى أيضا أمير الوجو .وىو

الذى أعطى لموسى أف يرى ما ال ُيرى ،وىو يعمـ األطفاؿ الذيف ماتوا صغا ار دوف أف يتعمموا .وفى مقدمة
المدراش عف سفر مراثى إرمياء قالوا عنو أنو سكب الدموع عمى خراب أورشميـ بدال مف اهلل ،حتى ال يبكى اهلل
القدير .وىو الذى كاف يسير أماـ إسرائيؿ فى البرية ،وجعؿ موسى يرى كؿ أرض فمسطيف .وفى حوارات

المسيحييف مع الييود إستغؿ المسيحييف كؿ ىذا المكتوب عف الميتاتروف وقالوا لمييود "إذاً لماذا أنتـ معترضوف
عمى المسيح وكتبكـ تتكمـ عنو" وكاف الرد أف الميتاتروف ال سمطاف لو أف يغفر الخطايا كما قاؿ المسيح عف

نفسو.

ميخائيل "من مثل اهلل"  -:األمير العظيـ وىو يقؼ عف يميف عرش اهلل ،وىو أمير الحكمة وىو أمير أورشميـ

وممثؿ إسرائيؿ .وىو الذى يقدـ عمى المذبح السمائى أرواح األبرار أو خراؼ نارية (ىناؾ رأييف فيما يقدمو
ميخائيؿ عمى المذبح السمائى) .وىو الذى أنقذ إبراىيـ مف أتوف نار نمرود والثبلثة فتية مف األتوف .وكاف ىو

الذى بشر إبراىيـ بميبلد إسحؽ وكاف معو غبلاير ورافائيؿ (الثبلثة رجاؿ الذيف بشروا إبراىيـ) .وىو الذى أنقذ

لوط .وكاف ميخائيؿ وغبلاير أصدقاء العريس آلدـ فى زفافو .ولكنيـ لـ يقدروا أف يعاينوا مجد موسى .وفى موت
موسى أعد ميخائيؿ النعش ووضع غبلاير غطاء عمى رأسو وساجساجيؿ غطى قدميو .وفى العالـ اآلتى ينطؽ

ميخائيؿ بكممات البركة عمى ثمار جنة عدف ويعطييا لغبلاير الذى يعطييا بدوره لؤلباء البطاركة فيعطونيا ىـ
لداود .وقالوا أف ميخائيؿ أعظـ مف غبلاير (دا.)50 : 5

غبلاير "جبروت اهلل"  -:بينما يمثؿ ميخائيؿ الرحمة عند اهلل ،يمثؿ غبلاير القضاء عند اهلل .فغبلاير ىو الذى دمر

سدوـ وأماكف أخرى .وىو ضرب خداـ بنت فرعوف الذيف أرادوا منعيا مف أف تأخذ موسى مف الماء وضرب
موسى ليبكى ويثير شفقة بنت فرعوف .وىو الذى قتؿ جنود نبوخذ نصر المحيطيف باألتوف .وىو الذى ضرب
جيش سنحاريب .وقاؿ البعض أف غبلاير ىو المسئوؿ عف نضج الثمار فيو مخموؽ مف النار بينما ميخائيؿ

مخموؽ مف الثمج .ويقؼ ميخائيؿ بجانب غبلاير دوف أف تؤذى نار غبلاير ثمج ميخائيؿ .وفى أياـ النياية يصطاد
غبلاير لوياثاف ويذبحو .وىذا يرمز لتدمير كؿ أعداء إسرائيؿ.

أوريئيل "اهلل نورى" ورافائيل "اهلل يشفى"  -:أحدىـ عف يسار عرش اهلل واآلخر يقؼ خمفو.
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 )3مالئكة الخدمة وخدمتيم  -:تنقسـ خدمتيـ إلى قسميف *التسبيح و *تنفيذ األوامر .ولمتسبيح يوجد
 118333ربوة (الربوة =  )53333يسبحوف إسـ اهلل يوميا مف الصباح حتى المساء ويقولوف "قدوس قدوس

قدوس" .ومف الغروب حتى شروؽ الشمس يقولوف "مبارؾ مجد اهلل فى مكانو" ويقولوف أف مبلؾ الصموات يقدـ
صموات إسرائيؿ .واسـ كؿ مبلؾ يتناسب مع الخدمة المكمؼ بيا ويتغير مع تغيير الخدمة .ولكؿ مبلؾ فى قمبو

لوح محفور عميو إسـ اهلل واسـ ىذا المبلؾ ،ولذلؾ قاؿ المبلؾ لمنوح "لماذا تسأؿ عف إسمى وىو عجيب".

ومبلئكة الخدمة ىـ الذيف نطقوا بالعقوبات التى تقررت عمى آدـ بعد خطيتو ،ثـ أف مبلئكة الخدمة أيضا قطعوا

أيدى وأرجؿ الحية .ورقص  583333منيـ حينما ىرب يعقوب مف الباف .وكاف ىناؾ  8333ربوة مستعدوف

لمدفاع عنو أماـ عيسو .وىـ الذيف يعاقبوف المرتدوف ويعاقبوف األرواح الخاطئة بإلقائيا مف عالـ إلى آخر .وقالوا

أف لكؿ إنساف مبلؾ صالح ومبلؾ شرير يصاحبونو خصوصا فى عشية السبت وىو عائد مف المجمع ،ولكؿ

شريعة إلتزـ بيا فى المجمع يرسؿ لو اهلل مبلكا يحفظو .وقاؿ الربييف أف ىناؾ سنيدريـ إستشارى فى السماء وأف
اهلل ال يتخذ ق ار ار دوف إستشارتيـ وىذا حدث عند خمؽ اإلنساف .وقد دافعوا عف آدـ حتى ال يموت واال يموت

أيضا نسمو موسى وىروف األتقياء .وىـ دافعوا عف إسحؽ حينما أراد إبراىيـ ذبحو بأف سكبوا ثبلث دمعات عمى
سكيف إبراىيـ جعموا حد السكيف غير حاد فمـ يتمكف مف ذبح إسحؽ.

 )4حدود قدرات المالئكة  -:ىـ محدوديف فى معرفتيـ وقدراتيـ وىـ أرواح نقية بدوف أحاسيس بشرية أو
إحتياجات حسية .وىـ بدوف خطية وال كراىية .ويعيشوف فى نور المجد اإلليى وىـ غير مرئييف وال حدود

لحركتيـ .ولكنيـ فى درجة أقؿ مف إسرائيؿ ومكمفيف بخدمة إسرائيؿ .فيـ ال يستطيعوف أف يعطوا الحيوانات

أسماء كما فعؿ آدـ .ويعقوب تغمب عمى المبلؾ فى صراعو معو وبكى المبلؾ .ولكف طبيعتيـ ىى التى تميزىـ

عف اإلنساف .وال يستطيع مبلؾ أف يقوـ بعمميف فى وقت واحد .ىـ مجرد أدوات عمياء لتنفيذ إرادة اهلل .وىـ

معرضوف لمعقاب ،فاهلل أنزؿ مبلكى لوط مف درجتيـ لمدة  502سنة ألنيـ أخبروا لوط بأف اهلل سيدمر سدوـ.
وحينما أخبر اهلل المبلئكة أنيـ أقؿ مف األتقياء ومف إسرائيؿ داخميـ الحسد .وآدـ أقرب هلل مف المبلئكة ،واهلل

يحب إسرائيؿ أكثر مف المبلئكة ،وحيف كاف اهلل يكمـ موسى كانت المبلئكة واقفيف حوليـ لكنيـ لـ يسمعوا شيئا.
وقالوا أف فرعوف أمسؾ موسى ليقتمو بعد أف قتؿ المصرى ،ولما أراد قتمو إنحنى السيؼ ولـ يقتمو وأتى مبلؾ

وأخذ شكؿ موسى فأعطى موسى الفرصة لييرب .وحاولت المبلئكة أف يعطييا اهلل الناموس ولكنو أعطى

إسرائيؿ ىذا اإلمتياز فمـ يكف المبلئكة مستحقيف لو .ولما قبؿ إسرائيؿ نير الناموس أتى  13ربوة مف المبلئكة

ليكمموا كؿ إسرائيمى كاف فى سيناء.

 )5المالئكة ليسوا صالحين تماما  -:حيف تشاور اهلل مع المبلئكة بخصوص خمقة اإلنساف إعترضوا فأخفى اهلل
عنيـ أف آدـ سيسقط ويخطئ .ومع ىذا تآمر المبلئكة ليجعموا آدـ يسقط .بؿ إشتكوا إبراىيـ هلل أنو لـ يقدـ ىو

كبش ذبيحة هلل .واشتكوا إسماعيؿ ليتركو اهلل يموت عطشا .وحسدوا موسى أنو كتب الناموس .وأف موسى ليصنع
سبلما مع المبلئكة قاؿ ليـ أف اهلل لـ يعطيـ الناموس فيـ ليسوا معرضيف لمسقوط مثؿ البشر فصار المبلئكة

أصدقاء لموسى ،بؿ وصاروا يطمعونو عمى بعض األسرار .بؿ قالوا أف المبلئكة ليـ دخؿ باألعماؿ السحرية.
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 )1أسماء المالئكة  -:بجانب ما ذكر ىناؾ أسماء سارىا أوالم = رئيس ىذا العالـ .وىناؾ أمير البحر واسمو

راحاب وىذا دمره اهلل ألنو رفض أف يستقبؿ الماء الذى كاف يغمر األرض .دوماه = مبلؾ عالـ األموات .وعندما
تغادر نفس إنساف تقى جسده تعمف مبلئكة الخدمة هلل ،فيكمفيـ اهلل بمقابمة ىذه الروح ويسمعونو (إش.)8 : 17

دمريف يسمعونو كؿ واحد منيـ آية كقرار إدانة وعقوبة (إش+ 88 : 82
أما األشرار فيقابؿ أرواحيـ  0مبلئكة ُم ِّ
إش + 55 : 5حز .)51 : 08وكؿ أنفس الموتى يتسمميا دوما .وىناؾ يوركيمى أمير الثمج الذى حاوؿ تبريد
أتوف الثبلثة فتية .ولكف المبلؾ غبلاير إعترض ألف التبريد سيكوف بوسائؿ طبيعية (الثمج) وأراد ىو كمبلؾ النار

أف يبرد األتوف مف الداخؿ ويجعمو نا ار مف الخارج أحرقت خداـ الممؾ .وىناؾ راضيا مبلؾ المطر .وىناؾ مبلؾ

لكؿ شئ الزرع والطعاـ بؿ وحتى الشيوات.

الشياطين وسقوط المالئكة

فكر الربييف مختمؼ تماما عف فكر العيد الجديد ،ففيما عدا لقب الشيطاف لـ يرد بالعيد الجديد أى إسـ مف
األسماء التى يرددىا الربييف .وكتابات الربييف لـ تذكر شئ عف مممكة الشيطاف .وفى مفيوميـ ال تعارض بيف

قوة الشيطاف وما ىو خير ،وال بيف اهلل والشيطاف .فالشيطاف ىو عدو لئلنساف وليس هلل وال لمخير .أما العيد

الجديد فيقدـ المسيح األقوى الذى ىزـ الشيطاف القوى وأخذ منو ما كاف يممكو (لو .)88 ، 85 : 55فى العيد

الجديد نرى خبلص اإلنساف مف يد الشيطاف خارجيا وداخميا أيضا ،ويصير لو حياة روحية جديدة .ويقدـ الربييف

الييود الشيطاف فى ثبلثة مظاىر  :إسمو الشيطاف (ويسمى أيضا صمائيؿ)  -يسترىا ار أو حافز الشر مشخصف
 وىو مبلؾ الموت .وبتعبيرات أخرى المشتكى الذى يتيـ والمجرب الذى يغوى والمعاقب .وقبؿ عرض أراءالربييف حوؿ ىذه النقاط لنوضح اآلتى لشرح المعانى -:

 )9سقوط الشيطان ومالئكتو  -:ىذا حدث بعد خمؽ اإلنساف وليس قبمو .وكاف الشيطاف قبؿ سقوطو رئيسا لكؿ
المبلئكة .ولكف اهلل حدد لممسيا أف يكوف درجتو فى السماء أعظـ منو ألنو ىو الممسوح  -بينما ىو مبلؾ

مقدس .ولما فيـ أنو سيكوف روحا خادمة لممسيا الذى مف ىذا الجنس اإلنسانى الذى رآه مخموقا أمامو ضعيفا

وأقؿ منو وىو رئيس المبلئكة العظيـ ،بؿ أف الجنس اإلنسانى أقؿ مف المبلئكة العادييف رفض وتمرد وسقط.
فكاف سقوطو بسبب الغيرة والحسد .وىـ كانوا أصبل مف المعترضيف عمى خمؽ اإلنساف .وبينما كانت تدور

المناقشات فى السنيدريـ السماوى بيف المبلئكة ،ىؿ يجب أف ُيخمؽ اإلنساف أـ ال ،قاؿ ليـ اهلل "لماذا المناقشات
وقد تـ خمقة اإلنساف .وظير تفوؽ آدـ إذ أمكنو أف يعطى أسماء لممخموقات لذلؾ دبروا مؤامرة إلسقاطو،
وبسقوطو يستعيدوا ىـ األفضمية .وكاف صمائيؿ أفضؿ مف السيرافيـ والمخموقات السمائية إذ كاف لو أجنحة

ضعؼ ما ليـ .ونزؿ صمائيؿ لمحية التى كانت فى ذلؾ الوقت تتكمـ وليا أيدى وأرجؿ وليا ىيئة الجمؿ ووجد

أنيا أداة مناسبة لتنفيذ خطتو .ودخؿ صمائيؿ فى الحية فصارت خاضعة لو تماما وصار يقودىا .وخدع

صمائيؿ حواء أوال وفرض عمى حواء لمس شجرة الحياة ،ومع أف الشجرة صرخت ألف سطانائيؿ لمسيا وادعى
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أف لمسيا ال يميت مع أف التبلمس معيا ممنوع .وصدقتو حواء وتبلمست مع الشجرة وحاال وجدت أف مبلؾ
الموت آتيا عمييا فخافت أف تموت وأف اهلل يعطى آدـ زوجة أخرى فأغوت آدـ ليسقط.

 )2الشيطان أو صمائيل كمشتكى أو متَّ ِيم لإلنسان " -:اهلل إمتحف إبراىيـ" (تؾ )5 : 88كيؼ فيموا ىذه اآلية
 ذىب صمائيؿ ليشتكى إبراىيـ أنو عمؿ إحتفاال كبي ار حينما ُوِلد إسحؽ ولكنو لـ يقدـ هلل ذبيحة .فأراد اهلل أفيظير لو أف إبراىيـ ليس فقط عمى إستعداد أف يقدـ ذبيحة حيوانية بؿ يقدـ إبنو ذبيحة.

 )3الشيطان أو صمائيل الم َغِّرر و ِ
المغو لإلنسان  -:يميز التممود بيف دافع الشر داخمنا وبيف شخص الشيطاف

مف خارج .ويرفض التممود فكرة أف الشيطاف ىو مجرد شخصنة لدافع الشر الموجود فى اإلنساف ،بؿ أف اهلل ىو
الذى خمؽ ىذا الدافع لمشر داخمنا حتى قبؿ السقوط .وقالوا أف ىناؾ دافعيف مخموقيف داخؿ اإلنساف أحدىما ىو

دافع لمشر (ييسترىارا) واآلخر دافع لعمؿ الخير .ولكف يمكف لئلنساف أف يتغمب عميو .وقالوا أف وجود دافع الشر
ىذا فى اإلنساف الزـ إلستم اررية ىذا العالـ .ونسبوا لصمائيؿ كؿ محاوالت اإلغواء لئلنساف فى تاريخ إس ارئيؿ.
ونسبوا لو محاولتو منع إبراىيـ مف تقديـ إسحؽ إبنو ذبيحة ،وذلؾ بمحاوالتو لتخويؼ سارة أو التأثير عمى

إسحؽ.

 )4الشيطان كعدو لإلنسان يحاول أن يؤذيو وييمكو وىو مالك الموت  -:مثبل حيف فشؿ الشيطاف فى التأثير
عمى ثبات إبراىيـ واسحؽ ىاجـ سارة وأخبرىا بالكذب أف إسحؽ تـ ذبحو فماتت حزنا عميو ،وقاؿ ربييف آخريف
بؿ ماتت مف الفرحة حينما وجدت إبنيا قد عاد حيا بعد أف عممت بموتو.

وقالوا أف المشرؼ عمى الموت يرى الشيطاف كعدو لو ممسكا سيفا وعمى طرفو قطرة م اررة ترتجؼ وفى خوفو

يفتح فمو ويبتمع ىذه القطرة وىذه تعطى شحوب الوجو ويتبعيا فساد الجسد .ومع كؿ ىذا فالشيطاف ال يممؾ قوة

مطمقة .وحينما قبؿ إسرائيؿ نير الناموس فى سيناء تحرروا تماما مف سطوتو ،ولكف بسبب خطية العجؿ الذىبى

لـ يستمروا أح ار ار منو.

األرواح الشريرة (شيديم ،روخيم ،ليمين)

نجد فى أفكار الربييف فى ىذا الموضوح لمحات مف الفكر الفارسى بؿ أسماء مشابية.

 )9أصميم وطبيعتيم وعددىم  -:ىناؾ أراء حوؿ الموضوع  -قيؿ أنيـ خمقوا عشية أوؿ سبت ،وأف عددىـ
يتزايد ،وقيؿ أنيـ ثمرة مف حواء مع أرواح مذكرة ،وآلدـ مع أرواح مؤنثة .وىـ ليـ أجنحة ويعرفوف المستقبؿ.

وقيؿ أنيـ نشأوا خبلؿ عممية تحوؿ لمثعابيف ثـ يتحولوف بعد ذلؾ لمصاصى دماء ثـ إلى أشواؾ ثـ إلى شيديـ.
وقالوا أف شيديـ نشأ خبلؿ سقوط اإلنساف .وقالوا أف شيديـ خرج مف العمود الفقرى ممف لـ يحنوا ظيورىـ فى

العبادة .وقد يظير شيديـ فى ىيئة إنساف أو أى شكؿ آخر .ويعيشوف فى الخرائب .واألماكف القذرة ىى مكانيـ

المفضؿ .ويظيروف فى الميؿ ،وينصحوف أف ال يذىب أحد بمفرده ليذه األماكف ويجب أف يصحب معو آخر

لميروب مف الخطر .أما فى حالة  0أشخاص فيـ ال يظيروف .وال يفضؿ أف يناـ أحد بمفرده فى منزؿ واذا خرج
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فميكف معو نار مشتعمة كمصباح .ويمكف أف يتقوا شرىـ بوضع كممات بصيغة معينة ليس بينيا كممات مف

التوراة بؿ بيا بعض أسماء ىذه األرواح ،ويمبسونيا كحجاب .وليـ أعداد ميولة باألالؼ يحوموف حوؿ الناس،
ولو رأى أى شخص عددىـ حولو لف ينجو .وممكة األرواح المؤنثة يتبعيا عدد ليس أقؿ مف  .523333وىـ

موجوديف حولنا فى كؿ مكاف عمى األرض وفى المياه والزيت واألوانى .ولو شرب أحد مف إناء كانوا فيو

يمرض.

 )2ترتيباتيم  -:منيـ أرواح مذكرة ومنيـ أرواح مؤنثة .المذكرة تحت رياسة ممكيـ أشميداى والمؤنثة تحت
رياسة ممكتيـ ليميس .واألرواح الضارة معرفة بػ روخيف  -مازيكيف (الم ِ
ضِّريف)  -ماالخى شاباال (مبلؾ
ُ
الدمار) .وىناؾ منيـ أرواح نيارية وأرواح لمنتصؼ اليوـ وأرواح ليمية .وكاف لسميماف سمطاف عمييـ فكانوا فى

حضوره يقوموف بالرقص .أشميداى ممؾ الجف أو ىذه األرواح ،وىو قوى جبار شرير .والعجيب فى أفكارىـ أنيـ

قالوا أف لو أعماؿ رحمة كأف يقود أعمى أو ليظير الطريؽ لمخمور .وىو يعرؼ المستقبؿ ويعمؿ بالسحر .ولكف
سميماف الممؾ سخره لينفذ إرادتو .ليميث ممكة األرواح المؤنثة وىذه غير ليميف أى األرواح الميمية وغير ليبله

المبلؾ الذى رافؽ إبراىيـ فى حربو مع كدرلعومر.

 )3أخالقيات وعادات الشيديم  -:كما تصوروا عف مبلئكة كثيريف أنيـ شخصنة ألشياء عديدة ،قالوا ىذا عف
الشيديـ أف كثير مف األمراض منسوبة ليـ .وىناؾ شيديـ لكؿ منطقة مثؿ السامرة وطبرية إلخ .ويستخدمونيـ فى
السحر ،وكاف ىذا مسموحا بو ولكف قالوا أف فيو خطورة .وقالوا أنو مف الطبيعى أف نجد ىذه األرواح فى المياه

أو الزيت لو تركت مكشوفة بدوف غطاء ليبل .وتوجد عمى األيدى غير المغسولة وتوجد فى المياه التى تـ غسؿ
األيدى بيا .وعمى فتات الخبز الممقى عمى األرض .وتستطيع ىذه األرواح أف تقمد ما كاف يقوـ بو أنبياء العيد

القديـ مثؿ ثعابيف سحرة فرعوف أماـ موسى .ويقوؿ يوسيفوس أنو رأى بعينيو أحداث شفاء بترديد كممات سحرية
عمى المريض .ويكوف ليذه األرواح سمطاف عمى مف يستعمؿ األرقاـ الزوجية ،لذلؾ مثبل حذروا مف شرب عدد

زوجى مف الكئوس ليبل .وىذا فى كؿ األياـ ما عدا ليمة الفصح حيث ال يكوف لؤلرواح سمطاف عمى إسرائيؿ.
ولكف ىناؾ أرواح يسمونيا ( )familiar spiritsىذه تقوـ بتعميـ الربييف.

[حقا كانوا يتخبطون فى ظممة حتى أشرق نور المسيح]
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ممحق رقم 94
الناموس أيام المسيح
واضح أنو فى بداية المسيحية نشأت تساؤالت حوؿ اإلستمرار فى اإللتزاـ بطقوس الناموس ،وىؿ عمى األمـ

اإللتزاـ بيا .واتضح أنو ال بد مف وجود تشريعات جديدة فى نور المسيحية .واعتمدوا فى ىذا عمى نبوة إرمياء
( )08 - 05 : 05وأنو سيكوف ىناؾ عيد جديد وشرائع جديدة .ومف (تث )52 ، 51 : 52نرى أف النبى الذى
سيرسمو اهلل يكوف كبلمو ىو مف اهلل.

بؿ نرى أف الربييف أنفسيـ أدخموا بعض اإلصبلحات مع ظيور المعمداف .ولكف ظير رأييف فمنيـ مف منع أى
تعديؿ فى الذبائح واحتفاالت األعياد وما ىو طاىر وما ىو نجس ،حتى بالرغـ مف دمار الييكؿ والتشتت

الييودى .وقاؿ البعض أف ىذه التشريعات مرتبطة بتراب أرض إسرائيؿ ويتحرر منيا الذيف تشتتوا .بؿ قاؿ
البعض أف التشريعات والطقوس حتى تعاليـ الربييف كانت لفترة محددة وستنتيى وتتغير .ولكف الوصايا ال تتغير.

وأف إسرائيؿ اآلف ال تحتاج لمف يعمميا عف المسيا الممؾ بؿ عمييا أف تنتظر مجئ المسيا ليجمع الشتات.

وحينما سيأتى سيعطى لؤلمـ  03وصية يتبعونيا كما ىو مكتوب فى (زؾ[ )58 : 55وىكذا فيموا نبوة الثبلثيف

مف الفضة] وقاؿ البعض بؿ سيخضع األمـ لنفس وصايا إسرائيؿ .ولكف التممود ذىب إلى أبعد مف ىذا فقاؿ أنو
فى األياـ القادمة سيبطؿ الناموس الطقسى ،وستبطؿ الذبائح ما عدا ذبيحة الشكر وتبطؿ كؿ األصواـ وكؿ

األعياد ما عدا يوـ الكفارة .وسيخفؼ اهلل كؿ القيود وسيتـ إلغاء شريعة الحيوانات النجسة والطاىرة.

ومع بداية الكنيسة ظيرت ىذه المشاكؿ (راجع رؤية المبلءة لبطرس وخبلؼ بولس مع بطرس غؿ )8وراجع

مجمع الرسؿ فى أورشميـ (أع.)85 - 50 : 51
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ممحق رقم 95
موقع سوخار وميعاد زيارة الرب يسوع لمسامرة

موقع سوخار  -:قدـ الكاتب ىنا بحثا حوؿ موقع سوخار حيث تقابؿ الرب مع السامرية ،وىؿ سوخار ىذه ىى
مدينة شكيـ .واستبعد تماما ىذه الفكرة فشكيـ تبعد عف بئر يعقوب حوالى كيمومتريف ونصؼ ،باإلضافة ألنو ال

يمكف أف تنطؽ سوخار عمى أنيا شكيـ .وتساءؿ ىؿ يعقؿ أف تسير المرأة ىذه المسافة لتستقى مف بئر يعقوب.

ومع البحث وجدوا أف ىناؾ مكانا آخر إسمو أسخار عمى بعد  233متر مف بئر يعقوب ورجح أنو ىو المرجح

أف يكوف ىو سوخار.

ميعاد زيارة الرب لسوخار -:
 .5قضى الرب بعض الوقت بعد عيد الفصح (يو )80 : 8فى الييودية.
 .8فى (يو )81 : 8نجد الجميميوف قد تذكروا ما صنع فى أورشميـ فى الفصح وىذا يدؿ أف ما حدث فى
أورشميـ كاف قريبا إذ ال تزاؿ األحداث حاضرة فى ذاكرتيـ .وبسبب ما قيؿ عنو جاء لو خادـ الممؾ

يطمب منو شفاء إبنو.

 .0قدـ الكاتب بحثا حوؿ العيد الذى صعد فيو الرب إلى أورشميـ .وقاؿ أف الرب أمضى شيو ار فى خدمتو
فى الجميؿ قبؿ أف يعود ألورشميـ .وبالتالى إستبعد أف يكوف عيد (يو )1ىو عيد الخماسيف وال عيد

المظاؿ الذى يأتى فى الخريؼ وال عيد التجديد الذى يأتى فى الشتاء موسـ األمطار .واألعياد المتبقية

عيد تجميع األخشاب التى تستعمؿ عمى مذبح المحرقة ،أو عيد األبواؽ أو يوـ الكفارة أو عيد الفوريـ
(عيد إستير).

 .8واستبعد الكاتب عيد الفوريـ فميس ىو المناسب لمرب يسوع لؤلفراح الصاخبة التى تقاـ فيو ،وال ىو

مناسب لممناقشات التى دارت بعد معجزة بيت حسدا .وباقى األعياد (الخشب  /األبواؽ  /الكفارة) تأتى
ما بيف نياية الصيؼ أو بداية الخريؼ .ويستبعد الكفارة فيو ال يسمى عيد بؿ صوـ الكفارة .ويقوؿ عف
عيد األبواؽ أنو ليس مف األعياد التى تجتذب الجماىير ليا .وعيد الخشب أى اإلحتفاؿ بتجميع خشب

مذبح المحرقة .وىذا العيد يأتى فى يوـ  51أغسطس .ويصير عيد (يو )1محصو ار ما بيف عيد األبواؽ

(منتصؼ سبتمبر) وعيد تجميع الخشب.

 .1ومف ىذا تكوف زيارة السامرة قد حدثت فى بداية فصؿ الصيؼ ،غالبا فى منتصؼ شير مايو.
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ممحق رقم 96
األراء الييودية عن األرواح النجسة ومن بيم أرواح نجسة
مناقشات دارت بين المسيحيين والييود فى القرون األولى

نظريات الييود حول الموضوع

 )9يقول يوسيفوس  -:نسب يوسيفوس اإلرتباؾ والتشويش الذى كاف عميو شاوؿ الممؾ لتأثير الروح الردئ
الذى دخمو عميو .ووصؼ يوسيفوس الحكمة التى كاف عمييا سميماف وكؿ معارفو وانجازاتو ومواىبو فى طرد

األرواح الشريرة التى تسبب األمراض .وقاؿ يوسيفوس أف سميماف كانت قدراتو ىذه عف طريؽ صيغ وكممات
معينة تتمى كتعويذة وأنيا كانت تستخدـ حتى أياـ يوسيفوس .واستخدـ مف يدعى إلعازر ىذه التعاويذ ليشفى

مصاب بروح نجس أماـ فاسباسياف وحاشيتو ،بأف وضع فى أنفو حمقة بيا تعاويذ سميماف ىذه .وإلظيار صحة

ما يحدث وضعوا إناء بو ماء عف بعد وعند خروج الروح حرؾ ىذا اإلناء.

 )2أراء الربيين  -:قالوا أف ىذه األرواح الشريرة تخرج مف العمود الفقرى إلنساف رفض السجود هلل وعبادتو.

وقالوا أف أسماء ىذه األرواح  :أرواح نجسة ( ،)unclean spiritsسيريم (معنى الكممة ماعز) ،شيديم (أرواح
نجسة مذكرة ومؤنثة تسكف الخرائب ،ومازيكين (األرواح المضرة) .وىذه األرواح تأكؿ وتشرب وتموت ،وىذه

غير األرواح التى نعرفيا فى العيد الجديد .وطعاـ ىذه األرواح مف نار وماء وروائح ،لذلؾ تستمزـ التعاويذ التى

تتمى وجود خمطات معينة مف البخور .ويعتقدوف أف ىذه األرواح تدخؿ البشر وتتممؾ عمييـ وتستحوذ عمييـ

وتصيبيـ باألمراض ،وىذه األرواح تسيطر عمى اإلنساف وتمنعو مف عمؿ أشياء معينة مثبل كأف يأكؿ مف خبز
الفصح .وتحرـ اإلنساف مف إرادتو الحرة وتجعمو يتعدى .وىذه األرواح تصيب مف ال يغسؿ يديو.

السحر والسحرة  -:السحر ممنوع عمى اإلسرائيمييف .وال سمطاف لمسحرة عمى إسرائيؿ طالما إحترموا الناموس.
ولكف ىذه نظرية لـ تتفؽ مع الواقع ،وكانوا مضطريف لفؾ أعماؿ السحر بالتعاويذ .واعتبروا أف مصر ىى منبع
السحر .ونسب التممود معجزات المسيح لمسحر الذى تعممو فى مصر .وىكذا فى بداية المسيحية لـ يستطع

الييود إنكار مواىب المسيحييف لكنيـ نسبوىا لمسحر .وجاء أحد الربييف فى نياية القرف الثانى لمميبلد وحاوؿ

تبلوة لعنات إلبطاؿ سحر (مواىب) المسيحييف وفشمت لعناتو .وانتشرت المسيحية بيف الييود مما أثارىـ ووصؿ
األمر بأحدىـ أنو رفض شفاء قريبا لو مف لدغة ثعباف بصموات المسيحييف وفضؿ موتو .وقالوا أف المرتد عف
الييودية لممسيحية مكانو جينـ ولف ينفعو ختانو بؿ أف مبلكا سيأتى ويعيد لو غرلتو .وقالوا إف بعض السحرة

قادريف أف يجعموا الجماجـ تتكمـ وأف يجعموا جثث األموات تصدر أصواتا .وىناؾ سحرة لتحديد اليوـ السعيد

الحظ وىكذا سئ الحظ .وىناؾ مف يذىب لمقبور لئلتصاؿ باألرواح النجسة .وقالوا أف السحر قد يؤذى الساحر.

وقالوا أف ىناؾ أمراضا كثيرة تعود لؤلرواح الشريرة وعبلجيا يكوف بالسحر .فالبرص وأمراض القمب والجنوف مف

أعماؿ األرواح النجسة.
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وليـ أفكار غريبة جدا فمف الخطورة أف يسير المرء بيف نخمتيف المسافة بينيـ أكبر مف  8أذرع ،أو السير عمى

أرض إنسكب عمييا ماء ما لـ يتـ تغطية الماء بالتراب ثـ البصؽ عميو .وىناؾ خطر مف السير فى ظبلؿ نور
القمر الساقط عمى بعض األشجار ،ألف األرواح تفضؿ السكنى فى ىذه الظبلؿ .ويجب اإلحتراس مف الماء

الذى تـ غسؿ األيادى بو صباحا ،وال يستخدـ زيت لمسح الجسد إف لـ يتـ تغطية اإلناء المحتوى لمزيت مساء.

ومف القصص العجيبة أف تقابؿ إثنيف مف الربييف عمى ظير سفينة متجية إلى روما مع أحد األرواح وسأليـ أف
يصاحبيـ وقبموا لعميـ يستفيدوا منو فى روما بعمؿ معجزة ما .وىناؾ دخؿ الروح فى إبنة قيصر فقالوا تعاويذىـ

فخرج الروح وكافأىـ قيصر.

واستخدموا وصفات سحرية عجيبة لشفاء األمراض أبسط ما يقاؿ عنيا أنيا مضحكة .ولكف ما يؤلـ أف إحدى

الطرؽ ىو نقؿ المرض إلى إنساف آخر .وىناؾ صيغ وكممات سحرية غريبة عمموىا لمناس إلتقاء شر ىذه

األرواح عند شرب الماء وعند كؿ عمؿ .ووصفات سحرية عجيبة مثؿ ربط رجؿ كمب بحبؿ واإلمساؾ بو وترديد

كممات سحرية.
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شرائع وناموس السبت كما وردت فى المشناة وتممود أورشميم
حممو الربييف لمشعب الييودى .ووردت ىذه
شرائع الربييف لمسبت كمية مرعبة ومناقشات ببل نياية ،حمؿ رىيب َّ

القوانيف فى ليس أقؿ مف  88فصبل .ويقولوف أف أحد الربييف قضى سنتيف ونصؼ فى دراسة فصؿ واحد منيـ.
وتستمر المناقشات بيف الربييف وبيف مدارسيـ ببل نياية لتحديد ما ىو المسموح بو وما ىو غير المسموح بو.

وكمثاؿ لممناقشات  -قاؿ البعض اليسمح أف يخرج حمار إلى الطريؽ وعمى ظيره غطاء فيذا يعتبر عمؿ ،إال

لو تـ وضع الغطاء يوـ الجمعة ،ولكف يسمح بتغطيتو داخؿ حظيرة المنزؿ لتدفئتو .وتبدأ اإلستعدادات لمسبت مف

الجمعة بعد الظير وسنجد ىنا مجرد بعض ما ورد فى المشناة وكتب تقاليد الربييف -:

 ال يسمح بسفر يزيد عف  8333ذراع أى أقؿ مف كيمومتر مف مكاف سكف الشخص ،وىذا ما يسمونو
سفر سبت .ولكف ىناؾ تخفيؼ ،فمو ترؾ الرجؿ طعاما يكفى وجبتيف يوـ الجمعة فيمكنو أف يذىب
ليحضره عمى أف ال يبعد أكثر مف  8333ذراع أى ضعؼ المسافة المسموح بيا.

 ومف أشير ما يعتبر عمبل فى السبت حمؿ األشياء .وحمؿ األشياء ينقسـ لشقيف ىما رفع الشئ وانزالو
وىنا دارت المناقشات  -:رفع الشئ وانزالو فى مكانيف مختمفيف  -مف مكاف عاـ إلى مكاف الشخص

الخاص  -مف مكاف الشخص الخاص إلى مكاف عاـ .وىنا دارت مناقشات طويمة فى تعريؼ العاـ

والخاص .وىؿ العاـ مكاف عاـ ال يخص أحد مثؿ واد عميؽ أو بحر أو مكاف يقود إلى طريؽ أو حقؿ.

وىى مناقشات ال تنتيى .والحمؿ لو حسابات قياسية ،فأقؿ حمؿ ىو وزف تينة مجففة والتساؤؿ ىؿ حمؿ

الشخص نصؼ تينة مجففة عمى مرتيف .وىذا التحديد لكؿ شئ الزـ لتحديد عدد الخطايا التى يحتوييا
ىذا العمؿ.

 وىناؾ صعوبات فى تحديد قذؼ شئ مف مكاف خاص إلى مكاف عاـ أو العكس  -وىؿ تـ قذؼ الشئ
فى اليواء باليد اليسرى ومسكو مرة أخرى باليد اليمنى فيذا يعتبر خطية ،لكف لو تمقؼ الشئ بفمو فبل
يعتبر خطية ألنو بعد أف يأكمو يكوف ىذا الشئ قد إختفى وما عاد موجودا ،وكأف القذؼ حدث مف

شخص آخر.

 لو أمطرت السماء ودخؿ الماء فى وعاء وتـ حمؿ الوعاء فيذا ليس خطية ،ولكف لو نزؿ الماء عمى

حائط ثـ نزؿ فى وعاء وحمؿ أحد الوعاء فيذا خطية .ولو مؤل أحد يده ببعض الفاكية ومدىا ليعطييا
آلخر ودخؿ عميو السبت دوف أف يعطييا لو فميترؾ الفاكية تسقط عمى األرض وال يعيد يده الممموءة

بالفاكية ألنو بيذا يكوف قد نقؿ شئ مف شخص آخر إليو.

 والسبت يبدأ مف الجمعة بعد الظير ،ومف ىنا فبل يبدأ إنساف عمبل جديدا فبل يخرج الخياط يده باإلبرة
وال الكاتب يده بالقمـ .وال المدرس يسمح لطالب بالقراءة ،وال يقتؿ أحد حشرة تمدغو .وال تنظر إمرأة فى
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مرآة لئبل تجد شعرة بيضاء فتغوى عمى نزعيا وىذا عمؿ وخطية عظيمة .وكثير وال يحصى كـ

المناقشات التى كانت تدور بيف مدرستى ىميؿ وشماى بخصوص المسموح وغير المسموح بو.

 وبعد ذلؾ يأتى فصميف لدراسة مشكمة عويصة وىى تسخيف األكؿ فى يوـ السبت فمف غير المسموح بو
إشعاؿ نار فى السبت ،فما العمؿ؟ إذاً عمييـ إشعاؿ الفرف فى الجمعة وتركو موقداً .ويمنع سمؽ بيضة
بوضعيا بجانب قدر ساخف أو فى رمؿ ساخف مف ح اررة الشمس .ويسمح بوضع ماء بارد عمى ماء

ساخف وليس العكس (عمى األقؿ ىذا بحسب تعميـ شماى).

 سؤاؿ  -ىؿ يسمح لؤلب بحمؿ إبنو بيف ذراعيو؟ وىذه تسامحوا فييا بؿ تمادوا فى التسامح وقالوا ،حتى
لو كاف الطفؿ يحمؿ حج ار فى يديو ،فيمكف لوالده أف يحممو بيف ذراعيو .مع أف الوالد ال يسمح لو بحمؿ

حجر.

 عف ماذا يمبس فى السبت؟ عمى الييودى عندما يمبس مبلبسو أف يراعى عدـ لبس أشياء كثيرة واال
يضطر لخمعيا وامساكيا فى يديو وىذا عمؿ .وعمى المرأة أف ال تضع حمؽ فى أذنيا وىى ذاىبة

لئلستحماـ واال ستضطر لخمعو وحممو .وعمى المرأة أف ال تسير فى الشارع وعمى رأسيا شعر مستعار.
لكف مسموح ليا أف تفعؿ ىذا فى بيتيا .وعمى الرجؿ أف ال يمبس حذاء بو مسامير خشبية فيذا يعتبر

عمؿ .وىناؾ مشكمة عويصة ،فماذا يعمؿ مف ينقطع حذاءه فى السبت؟ عميو أف يضع الصؽ ولكف ال

يصمحو فيذا يعتبر عمؿ.

 عقوبة مف يعمؿ فى السبت ىى الرجـ .ولو نسى شخص أف اليوـ سبت وعمؿ فيذه خطية ،ولكف لو
ظؿ يكرر ىذا عدة سبوت يرجـ.

 ىناؾ  01عمبل (أربعوف إال واحدا) ممنوعا فى السبت ويسمونيـ األعماؿ الرئيسية أو األباء وىى

الزراعة والحرث والحصاد  ...وىى أعماؿ تخص إعداد الخبز مثؿ الزراعة والحرث  /أعماؿ خاصة
بالمبلبس كنسج الصوؼ وغسؿ المبلبس  /أعماؿ خاصة بالكتابة مثؿ إعداد جمود الغزاؿ مف صيده

وسمخو وتمميحو واعداد الجمد  /أعماؿ خاصة بالبناء .وقالوا أف رقـ  01ىو عدد مرات تكرار كممة عمؿ
فى الكتاب .وىناؾ أعماؿ أخرى مشتقة مف األعماؿ األباء ىذه الػ  .01وقالوا أف إلقاء حبتى حبوب فى

األرض ىذا يعتبر عمؿ زراعة .ويمنع عمؿ أى شئ يساعد عمى نضج الزرع مثؿ رش الماء عمى الزرع
أو نزع ورقة جافة مف شجرة .ويمنع نزع ثمرة مف شجرة أو حمؿ ثمرة سقطت مف شجرة فيذا يعتبر عمؿ

مف أعماؿ الحصاد .ولكف قطع عش الغراب ( )mushroomفيذا يعتبر خطيتيف فقطع واحد يخرج آخر
مكانو.

 لو تناثر طيف عمى المبلبس فيسحؽ باليد ولكف ال يتـ حؾ الرداء فيذا يعتبر عمؿ .ولو إستحـ شخص
 ىنا إختمفت المدارس ىؿ يجفؼ جسده مرة واحدة أو عضو عضو .ويمنع قص األظافر والشعر فيذايعتبر خطية مميتة.
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 قطعا الصيد ممنوع فى السبت ،وحتى ال يدخؿ حيواف كغزاؿ مثبل لو ترؾ الباب مفتوحا عمييـ مبلحظة
األبواب جيدا.

 ال تق أر الكتب المقدسة سوى مساء ،ألف الصباح يجب أف يترؾ لدراسة الشريعة .وقالوا أف دراسة المشناة

ىى أكثر أىمية مف الكتاب المقدس .واألكثر إستحقاقا لمقراءة ىو التممود ففيو إجابة عمى كؿ التساؤالت.
وما العمؿ فى الكتب التى تحتوى عمى إسـ اهلل مثؿ أناجيؿ المسيحييف وكتب اليراطقة؟ يتـ قطع كؿ

مكاف فيو إسـ اهلل ويحرؽ باقى الكتاب .وقاؿ أحد الربييف بؿ تحرؽ عمى الفور .وقاؿ أنو عند الضرورة

فمييرب الييودى إلى ىيكؿ أوثاف ،فيذا أفضؿ مف اليروب إلى كنيسة مسيحية ،ألف الوثنى ينكر اهلل
ألنو ال يعرفو ،أما المسيحى المرتد عف الييودية فيو أسوأ مف الوثنى.

 يسمح بعمؿ كؿ البلزـ نحو الميت مثؿ غسمو ودىنو بالعطور لكف بدوف تحريؾ أعضاءه وال حتى
إغبلؽ عينيو (وغمؽ عينى الميت ىو إجراء يتخذ عادة مع الميت).

 يقوؿ التممود أنو يحرـ عمى شخص أف يتسمؽ شجرة ليجمس عميو ليرتاح .ويمنع التصفيؽ باليديف .وتمنع
كؿ اإلجراءات القانونية والقضائية.

 ممنوع التداوى فى السبت أو أخذ أى دواء لتتحسف حالة المريض .ولكف إذا تعرضت الحياة لمخطر ىنا
يسمح بكسر السبت .ولو سقط جدار عمى أحد ،وكاف ىناؾ شؾ أف يكوف أحد تحت األنقاض ،أو شؾ

فى أف تحت األنقاض ييودى أو حتى وثنى ،أو شؾ أف مف تحت األنقاض ما زاؿ حيا ،يسمح بإزالة

األنقاض حتى يجدوا الشخص الموجود تحتيا .واف وجدوا أنو ما زاؿ فيو حياة فميكمموا العمؿ ،ولكف لو
وجد ميتا فميتوقؼ العمؿ فورا .وسمح أحد الربييف بإستعماؿ أدوية لعبلج الحمؽ واعتبر أنيا مف

األمراض الخطيرة

وىكذا ضخـ الربييف وصية السبت البسيطة كما وردت بالكتاب .وضاع منيـ اليدؼ الروحى لموصية وحمموا

الناس بأحماؿ رىيبة .وال نتعجب بعد كؿ ىذا مف موقفيـ مف المسيح لكسره السبت

[ومن ىنا يتضح معنى قول بولس الرسول "ولكن بسبب االخوة الكذبة المدخمين خفية ،الذين دخموا إختالسا

ليتجسسوا حريتنا التي لنا في المسيح كي يستعبدونا" (غل .)4 : 2ففى المسيح تحررنا من كل ىذه القيود
ليس فقط كونيا خانقة ومرعبة بل وفييا عبودية ألراء خاطئة لمبشر ،ولكن ىى فقدت المعنى الروحى فى

تقديس السبت أى تكريس القمب وانشغالو باهلل يوما فى األسبوع ليذكر أنو ينتمى لمسماء وال يضيع عمره كمو
فى أعمال األرض التى سيأتى يوما ويتركيا].
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أسطورة سمعان كيفا (صفا) فى الياجادا
صدر مف الياجادا  8طبعات منقحة .وفى النسخة الرابعة إدعوا فييا أف المسيحييف يخطفوف أوالد الييود

ويجبرونيـ عمى العماد .وبيا أيضا عدة أساطير .وواضح أف النسخة الحالية صدرت بعد أف إستقرت المسيحية

فى روما واستقرت الباباوية فييا ،وضمنوىا أسطورة عف بطرس.

بدأ النص بالتنويو عمى أف النزاع بدأ بيف الناصرييف والييود لدرجة أنيـ إضطروا لئلنفصاؿ عف الناصرييف ،ألف

أى ناصرى حيف يرى ييودى كاف يقتمو .واستمرت ىذه المأساة لمدة  03عاما .وزاد عدد المسيحييف وصاروا
ألوفا وربوات ،ومنعوا الييود مف التوجو إلى أورشميـ لئلحتفاالت .وكانت الكارثة كبيرة وأكبر مف أياـ العجؿ

الذىبى .واستمر ىذا اإليماف المضاد فى النمو والتزايد .وخرج منيـ  58رجبل أشرار عبروا إلى الػ  58مممكة،
وتنبأوا نبوات كاذبة وضمموا الييود وكانوا يدعموف فكرة اإليماف بيسوع وقالوا أنيـ رسؿ المصموب .وجذبوا وراءىـ

الكثير مف الييود .لكف العقبلء مف الييود تواضعوا وتذلموا أماـ اهلل واعترؼ بعضيـ لبعض قائميف "أف ىذا الشر

كاف بسبب خطايانا" .وكانوا يصموف هلل أف يرشدىـ كيؼ يعودوف لمتقدـ عمى ىؤالء الناصرييف .وحينما إنتيوا مف

صمواتيـ قاـ فى وسطيـ أحد شيوخيـ واسمو سمعاف صفا وقاؿ  -إسمعوا لى يا إخوتى وأىمى إذا كانت كمماتى

جيدة فى نظركـ ،سوؼ أعزؿ ىؤالء الخطاة مف مجمع أبناء إسرائيؿ ولف ينالوا ميراثا معنا ،فقط لو حممتـ عمى
أنفسكـ الخطية عنى ،وأجاب الجميع سنحمؿ الخطية عمى أنفسنا لو فعمت ما وعدت بو .فقاـ بطرس وذىب

لمييكؿ وكتب اإلسـ فائؽ الوصؼ الذى الينطؽ بو (ييوه) وأدخمو فى جسده .ولما تعمـ اإلسـ فائؽ الوصؼ الذى
ال ينطؽ بو قاـ وذىب لعاصمة الناصرييف وقاؿ أف عمى كؿ مسيحى أف يأتى إليو فيو رسوؿ .فطالبتو الجموع

بعبلمة تثبت صدقو كما فعؿ يسوع .وبقوة اإلسـ فائؽ الوصؼ الذى ال ينطؽ بو قاـ بشفاء أبرص بوضع يده

عميو ،وأقاـ موتى .فسقط الناصرييف عمى وجوىيـ واعترفوا برسوليتو .فطالبيـ أف يقسموا بأف يعمموا ما يأمرىـ

بو .وقاؿ ليـ أف يسوع المصموب كاف يكره إسرائيؿ والناموس كما قاؿ إشعياء "كرىت رؤوس شيوركـ وأعيادكـ".

وىو اليحب إسرائيؿ كما قاؿ ىوشع "أنتـ لستـ شعبى" واستمرت أكاذيبو .وأف يسوع كاف بإمكانو أف يفنييـ فى

لحظة لكنو تركيـ ليكونوا شيودا عمى صمبو وموتو لكؿ األجياؿ .وأنو تألـ كؿ ىذا األلـ لينقذىـ مف جينـ .وأنو

اآلف يأمرىـ بأف ال يؤذوا أى ييودى بؿ إف ضربيـ ييودى عمى خدىـ فميديروا لو اآلخر .واف سخرىـ ييودى

ميبل فميسيروا معو إثنيف .ولو فعموا سيكوف ليـ نصيب فى ىذا العالـ لكف فى النياية نصيبيـ جينـ .وقاؿ ليـ
أف المسيح خدعيـ وجعميـ يحتفموا بمناسبة بميبلده وصمبو وقيامتو وحرميـ مف أعياد الفصح وغيرىا مف أعياد

الييود .وأمرىـ بإستبداؿ أعيادىـ المسيحية بأعياد الييود ،فوافقوا عمى أف يستمر فى اإلقامة معيـ .فوافؽ عمى
أف ال يأكؿ شيئا سوى خبز المشقة وماء الغـ ليس فقط ليتحاشى الطعاـ النجس بؿ مف أجؿ خطاياه .وطمب

منيـ أف يبنوا لو برجا وسط المدينة ليقيـ فيو حتى يحيف موعد موتو فنفذوا لو ما يريد .وفى ىذا البرج خدـ إلو

أبائو إب ارىيـ واسحؽ ويعقوب .وكتب خبلؿ ىذه المدة أشعا ار إلستخداميا فى خدمة العبادة فى المجمع .وأرسميا
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إلسرائيؿ ليذكروا ما عممو وخصوصا لتصؿ إلى الربييف .ونسب كثير مف الكتاب الييود كثير مف أشعار الخدمة

لبطرس الرسوؿ ىذا ويرددونيا فى المجامع فى السبوت واألعياد .وبقى بطرس فى ىذا البرج  1سنوات وبتوجيو
منو دفنوه فى ىذا البرج .وجاء الناصرييف وبنوا بناء ،ويمكف رؤية ىذا البرج فى روما عاصمة الناصرييف وقالوا
أف إسمو بطرس ،والكممة تعنى صخرة ،ألنو جمس عمى صخرة حتى موتو .ولكف بعد موتو قاـ آخر إسمو إيميا
وفى خبث ضمميـ وقاؿ أنو رسوؿ لممسيح وقاؿ ليـ أف سمعاف صفا خدعيـ وأف المسيح أرسمو ليخبرىـ أنو لـ
يخطر عمى بالو أف يكره الناموس .وأف مف يريد أف يختتف فميختتف ومف ال يريد فبل يختتف ولكف يضعونو فى

ماء كريو .بؿ واف لـ يغمرونو فى الماء فمف يصيبو أذى فى العالـ .وأمرىـ أف ال يراعوا اليوـ السابع ولكف يراعوا
اليوـ األوؿ مف األسبوع ففيو خمؽ اهلل السموات واألرض .ووضع ليـ شرائع غير صالحة .وحيف سألوه عبلمة

قاؿ ليـ وما ىى العبلمة التى تطمبونيا وما أف قاؿ ىذا حتى سقط عمى رأسو حجر كبير سحؽ رأسو .والفرؽ

بيف طبعات الياجادة بخصوص ىذه الرواية تغيير إسـ إيميا الذى ىو ضد بطرس بإسـ آخر ىو آبا شاوؿ .وفى

الطبعات األخيرة أدخموا أسماء طبرية وانطاكية وأسماء القديسيف بطرس وبولس وتاريخ الكنيسة القديـ .ويقولوف

أف بطرس كاف فى السر ييودى وكاف ينصح المسيحييف بأف يبطموا الناموس .بينما وقؼ بولس ضده ليجعؿ

الكؿ يمتزـ بالناموس والختاف .واليدؼ مف األسطورة تقديـ اإلعتذار لمييود ،وأف المسيحييف ىـ حقيقة ييود فى

داخميـ.
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ممحق رقم 99
عن العقاب األبدى عند الربيين وفى العيد الجديد
تشرح أمثاؿ العشر العذارى والوزنات مع أحداث النياية مصير كؿ واحد ،وكيؼ أف ىناؾ مكانيف فى الحياة

األخرى  -إما عف يميف المسيح أو عف يساره .وتؤمف الكنيسة أف المسيح سيأتى فى مجده ومعو مبلئكتو

ويجمس عمى عرشو وتجتمع الشعوب أمامو .وحينيا يكوف إما الفرح أو الندـ وذلؾ يتوقؼ عمى تاريخ كؿ واحد،

وتاريخ كؿ واحد فى عبلقتو بالمسيح  -سواء معو أو ليس معو .ومف ليس معو فيو ضده .ومف ىـ عمى اليميف

سيجدوا رحمتو وغفرانو وأنو سيكافئيـ حتى عمى كأس ماء بارد قدموه بإسمو .أما مف رفض أعماؿ المحبة

فسيرفض ويكوف مكانو عمى يسار المسيح .ومف عمى اليميف مكانيـ سيكوف فى ممكوتو المعد أزليا ،واآلخريف
ُ
الذيف ىـ عف يساره فمكانيـ النار األبدية المعدة إلبميس وجنوده.
أراء الربيين

تعاليـ مدرستى شماى وىميؿ وىما مف أياـ ما قبؿ المسيح مباشرة  :قَ َّسـ شماى البشر  0فئات  -:أ) البار
الكامؿ وىذا لو حياة أبدية .ب) الشرير الكامؿ ىذا نصيبو جينـ .ج) الحالة الوسطى يذىب لجينـ ليئف فترة ثـ
يقوـ بعد ذلؾ وىذا وفقا لػ (زؾ .)1 : 50وأيضا مف تسبيحة حنة (5صـ .)1 : 8وىنا يظير إيماف مدرسة

شماى بالعقاب األبدى لمشرير الكامؿ وفقا لػ (دا .)8 : 58واتفؽ ىميؿ مع شماى فى أف عقوبة األشرار أبدية فى
جينـ .ويضيؼ ىميؿ أف ىؤالء األشرار سيذوقوا عذابا ويتألموا لمدة  58شي ار بعدىا تحترؽ أجسادىـ وأرواحيـ

وتتحوؿ إلى تراب تحت أقداـ األبرار .ولكف الكممة التى إستخدميا ىميؿ ىى كممة عقاب وليس قضاء .وبالتالى

ىذا يشير ألف اهلل فى رحمتو سيعاقب ىؤالء مف الحالة (ج) أى الحالة الوسط لفترة محددة ىى سنة ويعود

ويرحميـ ويعفى عنيـ بعد أف عاقبيـ .ويستثنى مف ىؤالء بعض األشرار (ب) الذيف سيتعذبوف فى قاع جينـ

دىور ودىور كعقاب .وبيذا يظير أف مدرسة ىميؿ تعتمد فكرة أف كثيريف سيعاقبوف ولكف بنوع مف الرحمة ولكف
قمة ىـ الذيف يتعذبوف بشدة.

وسادت فكرة العذاب األبدى عند الربييف الييود خبلؿ القرف األوؿ الميبلدى أى أنيـ إلتزموا بتعاليـ شماي وىميؿ.

وقد سبؽ التنويو عف مثؿ العذارى والرجؿ الذى ليس عميو ثياب العرس ومصير غير المستعد .وبكى الرابى

يوحاناف بف زكاى مف القرف األوؿ الذى يسمونو "نور إسرائيؿ ،والمطرقة القوية" حيف حاف وقت موتو خوفا مف

مصيره وقاؿ أف غضب الممؾ األرضى مؤقت أما غضب اهلل فأبدى .والرابى إليعازار مف القرف األوؿ أيضا قاؿ

أف األبرار سيكونوف مخفييف تحت عرش المجد أما األشرار فسيربطوف بقيود بعضيـ ببعض فى عدـ راحة

ويقذفيـ مبلؾ إلى مبلؾ آخر مف ناحية إلى ناحية أخرى مف العالـ .وقالوا أف (إش )8 : 17تنطبؽ عمى األبرار

أما (إش )85 : 17فيى تنطبؽ عمى األشرار.

وفى القرف الثانى الميبلدى تبنى الربييف فكرة زواؿ األشرار فقاؿ البعض سيختفى الحاجز الذى يحجب ح اررة

الشمس ،فتحرؽ الشمس األشرار وتفنييـ ،ونفى آخر وجود جينـ وقاؿ أف ىذا اليوـ سيفنى فيو األشرار .وفى
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القرف الثالث الميبلدى عادت األفكار األولى وقاؿ الرابى ألعازار أف البار يبلقيو عند موتو  0مبلئكة يرحبوف بو.

و 0مبلئكة يقابموف الشرير بحزف إعبلنا عف مصيره .وقاؿ الرابى خوزيو أف نار جينـ التى خمقت فى اليوـ
الثانى لف تنطفئ لؤلبد .وحدث تعديؿ لمفكرة عف طريؽ الرابى بف الكيش الذى قاؿ أف نار جينـ لف تؤذى

األشرار مف الييود .وأنكر آخر فكرة وجود عذاب أبدى وأنو ال توجد جينـ فى العالـ اآلتى .ووصمت األفكار أف

اهلل سيبيد فى الدىر اآلتى روح الشر (ييسترىارا) .ولكف يعمـ الترجوـ فكرة العقاب األبدى
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