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ملخص لبعض التفاسير
اوال هل هي حادثة واحده وال اثنين ؟
ولو هي حدثتين نجد ايضا في الحادثة الثانية عدة اختالفات مثل
صرح مرقس أن هذاا اممذر كذان قبذل الفصذم بيذومين وقذال يوحنذا كذان قبذل الفصذم بسذتة
(ّ ) 4
أيام.
( )6جعل متى ومرقس الحادثة في بيت سمعان امبرص وجعلها يوحنا في بيت مريم.
( )3قذذال متذذى ومذذرقس كنهذذا سذذكبت الطيذذب علذذى رأس المسذذيم وقذذال يوحنذذا كنهذذا سذذكبت علذذى
قدمي .
( )1وقذذال مذذرقس كن الذذاين اعترض ذوا كذذانوا مذذن الحاضذذرين وقذذال متذذى كن التالميذذا هذذم الذذاين
اعترضوا وقال يوحنا كن يهواا كان المعترض.

( )5قذذال متذذى كن ثمذذن الطيذذب كثيذذر وقذذال مذذرقس كنذ اكثذذر مذذن  333دينذذار وقذذال يوحنذذا كنذ
 333دينار«.
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6
ِ
ون أ ََّن ُ بع َد يوم ْي ِن ي ُك ُ ِ
ص ُم َو ْاب ُن ِ
سِ
ب».
«تَ ْعلَ ُم َ
صلَ َ
َ ْ َْ َ َ
سلَّ ُم ل ُي ْ
ون ا ْلف ْ
ان ُي َ
اإل ْن َ
3
ار َرِئ ِ
ش ُيو ُخ َّ
الش ْعب كِلَى َد ِ
يس ا ْل َك َه َن ِة الَِّاي ُي ْد َعى قَ َيافَا
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ُة َو ُ
ِحي َن ِئ ٍا ْ
س ُ
اجتَ َم َع ُر َؤ َ
1
ِ
ِ
ع ِب َم ْك ٍر َوَي ْقتُلُوهُ.
َوتَ َ
سو َ
ش َاوُروا ل َك ْي ُي ْمس ُكوا َي ُ

لك َّنهم قَالُوا«:لَ ْيس ِفي ا ْل ِع ِ
ِ 5
ب ِفي َّ
الش ْع ِب».
ون َ
يد لِ َئالَّ َي ُك َ
ش َغ ٌ
َ
َو ُ ْ
ِ 2
ان ام َْب َر ِ
ص
سوعُ ِفي َب ْي ِت َع ْن َيا ِفي َب ْي ِت ِس ْم َع َ
يما َك َ
ان َي ُ
َوف َ
ير الثَّم ِن فَس َكبتْ ُ علَى أر ِ
 7تَقَدَّم ْت كِلَ ْي ِ ام أرَةٌ معها قَار ِ ٍ ِ
ْس ِ َو ُه َو ُمتَّ ِكئٌ.
َ َ َ َ
َْ َ َ َ ُ َ
ورةُ طيب َكث ِ َ
َ
8
ين«:لِ َما َاا ه َاا ِ
ف؟
اإل تْالَ ُ
َفلَ َّما َأرَى تَالَ ِمي ُاهُ الِ َك ا ْغتَاظُوا قَ ِائلِ َ
9
طى لِ ْلفُقَر ِ
يب ِب َك ِث ٍ
اء».
ير َوُي ْع َ
ان ُي ْم ِك ُن أ ْ
َن ُي َب َ
م ََّن ُ َك َ
اع ه َاا الطِّ ُ
َ

 43فَ َعلِ َم

ِ
س انا
سوعُ َوقَ َ
ال لَ ُه ْم«:لِ َما َاا تُْزِع ُج َ
ون ا ْل َم ْأرَةَ؟ فَِإ َّن َها قَ ْد َعملَ ْت ِبي َع َمالا َح َ
َي ُ

ت َم َع ُك ْم ِفي ُك ِّل ِح ٍ
اء َم َع ُك ْم ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ين.
 44م َّ
ين َوأ َّ
سُ
َما أََنا َفلَ ْ
َن ا ْلفُقَ َر َ
46
َج ِل تَ ْك ِف ِ
يني.
س ِدي كِ َّن َما فَ َعلَ ْت الِ َك م ْ
س َك َب ْت ه َاا الطِّ َ
يب َعلَى َج َ
فَِإ َّن َها كِ ْا َ

ضا ِبما فَعلَتْ ُ ِ
اإل ْن ِج ِ ِ
ِ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :ح ْيثُ َما ُي ْك َرْز ِبه َاا ِ
 43اَْل َح َّ
ار لَ َها».
ها ِه تَ ْا َك اا
يل في ُك ِّل ا ْل َعالَم ُي ْخ َب ْر أ َْي ا َ َ
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 4و َك َ ِ
َّام ا ْلفَ ِط ِ
ف ُي ْم ِس ُكوَن ُ ِب َم ْك ٍر
ون َك ْي َ
اء ا ْل َك َه َن ِة َوا ْل َكتََب ُة َي ْطلُ ُب َ
ير َب ْع َد َي ْو َم ْي ِنَ .و َك َ
ان ا ْلف ْ
س ُ
ان ُر َؤ َ
َ
ص ُم َوأَي ُ
َوَي ْقتُلُوَن ُ
لك َّنهم قَالُوا«:لَ ْيس ِفي ا ْل ِع ِ
ِ 6
ب ِفي َّ
الش ْع ِب».
ون َ
يد لِ َئالَّ َي ُك َ
ش َغ ٌ
َ
َو ُ ْ
ص و ُهو متَّ ِكئ ج ِ
ِ 3
ام أرَةٌ م َع َها قَارورةُ ِط ِ
يب
يما ُه َو ِفي َب ْي ِت َع ْن َيا ِفي َب ْي ِت ِس ْم َع َ
ان ام َْب َر ِ َ َ ُ ٌ َ َ
ُ َ
اءت ْ َ َ
َوف َ
ير الثَّم ِن .فَ َكسر ِت ا ْلقَارورةَ وس َكبتْ ُ علَى أر ِ
ين َخالِ ٍ ِ
ارِد ٍ
َن ِ
ْس ِ .
ُ َ َ َ َ َ َ
ََ
ص َكث ِ َ
1
ان قَوم م ْغتَ ِ
ف الطِّ ِ
يب ه َاا؟
ان تَلَ ُ
ين ِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْم فَقَالُوا«:لِ َما َاا َك َ
اظ َ
َو َك َ ْ ٌ ُ
5
ار ويعطَى لِ ْلفُقَر ِ
ِِ ِ ِ
ِ
اء»َ .و َكا ُنوا ُي َؤِّن ُبوَن َها.
ان ُي ْم ِك ُن أ ْ
َن ُي َب َ
م ََّن ُ َك َ
اع ه َاا ِبأَ ْكثََر م ْن ثَالَ ثم َئة دي َن ٍ َ ُ ْ
َ
2
ِ
ال«:اتْرُك َ ِ
س انا .
أ َّ
وها ل َما َاا تُْزِع ُجوَن َها؟ قَ ْد َعملَ ْت ِبي َع َمالا َح َ
َما َي ُ
سوعُ فَقَ َ ُ

اء َم َع ُك ْم ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ت َم َع ُك ْم ِفي
 7م َّ
َن تَ ْع َملُوا ِب ِه ْم َخ ْي اراَ .وأ َّ
ون أ ْ
سُ
ين َو َمتَى أ ََرْدتُ ْم تَ ْق ِد ُر َ
َما أََنا َفلَ ْ
َن ا ْلفُقَ َر َ
ُك ِّل ِح ٍ
ين.
ِ
ِ 8
س َبقَ ْت َوَد َه َن ْت ِبالطِّ ِ
س ِدي لِلتَّ ْك ِف ِ
ين.
يب َج َ
َعملَ ْت َما ع ْن َد َها .قَ ْد َ
ضا ِبما فَعلَتْ ُ ِ
اإل ْن ِج ِ ِ
ِ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمَ :ح ْيثُ َما ُي ْك َرْز ِبه َاا ِ
 9اَْل َح َّ
ار لَ َها».
ها ِه تَ ْا َك اا
يل في ُك ِّل ا ْل َعالَم ُي ْخ َب ْر أ َْي ا َ َ
لوقا 7

ت ا ْلفَِّر ِ
اح ٌد ِم َن ا ْلفَِّر ِ
 32وسأَلَ ُ و ِ
يس ِّي َواتَّ َكأَ.
ين أ ْ
َن َيأْ ُك َل َم َع ُ فَ َد َخ َل َب ْي َ
يس ِّي َ
َ َ َ
37
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء ْت ِبقَارورِة ِط ٍ
يب
ام َأرَةٌ في ا ْل َمدي َنة َكا َن ْت َخاط َئ اة كِ ْا َعل َم ْت أ ََّن ُ ُمتَّكئٌ في َب ْيت ا ْلفَِّريس ِّي َج َ
َوِا َاا ْ
ُ َ

شع ِر أر ِ
ِ
 38ووقَفَ ْت ِع ْن َد قَ َدم ْي ِ ِم ْن ورِائ ِ ب ِ
ْس َها
اك َي اة َو ْابتَ َدأ ْ
ََ َ
ُّموِع َو َكا َن ْت تَ ْم َ
ََ
س ُح ُه َما ِب َ ْ َ
َت تَُب ُّل قَ َد َم ْي ِبالد ُ
َ
َوتُقَِّب ُل قَ َدم ْي ِ َوتَ ْد َه ُن ُهما ِبالطِّ ِ
يب.
َ
َ
َ 39فلَ َّما أرَى ا ْلفَِّر ِ
ان ه َاا َن ِبيًّا لَ َعلِ َم
يس ُّي الَِّاي َد َعاهُ الِ َك تَ َكلَّ َم ِفي َن ْف ِس ِ ِق ِائالا«:لَ ْو َك َ
َ

ِِ
االم ْأرَةُ
َم ْن هاه َ

الَِّتي تَ ْل ِمس ُ وما ِهي كِ َّنها َخ ِ
اط َئ ٌة».
ُ ََ َ َ
13
ال لَ ُ«:ي ِ
ام َعلِّ ُم».
ش ْي ٌء أَقُولُ ُ لَ َك» .فَقَ َ
سوعُ َوقَ َ
ان ِع ْن ِدي َ
اس ْم َع ُ
َ
َج َ
فَأ َ
اب َي ُ
الُ «:ق ْل َي ُ
14
ِِ
س ِم َئ ِة ِدي َن ٍ
ان لِ ُم َدا ِي ٍن َم ْد ُيوَن ِ
ون.
ار َو َعلَى َ
س َ
« َك َ
اآلخ ِر َخ ْم ُ
انَ .علَى ا ْل َواحد َخ ْم ُ

ِ
َ 16وِا ْا لَ ْم َي ُك ْن لَ ُه َما َما ُيوِف َي ِ
ون أَ ْكثََر ُحبًّا لَ ُ؟»
ُّه َما َي ُك ُ
يعا .فَقُ ْل :أَي ُ
ام َح ُه َما َجم ا
ان َ
سَ
13
ِ
الص َو ِ
ت».
ال لَ ُِ «:ب َّ
ام َح ُ ِبامَ ْكثَ ِر» .فَقَ َ
ان َوقَ َ
اب َح َك ْم َ
اب ِس ْم َع ُ
َج َ
فَأ َ
ال«:أَظُ ُّن الَّاي َ
سَ
11
ان«:أَتَ ْنظُر ِ
َج ِل ِر ْجلَ َّي لَ ْم
ت كِلَى ا ْل َم ْأر َِة َوقَ َ
ها ِه ا ْل َم ْأرَةَ؟ كِ ِّني َد َخ ْل ُ
ثُ َّم ا ْلتَفَ َ
ال لِ ِس ْم َع َ
اء م ْ
ت َب ْيتَ َك َو َم ا
ُ

شع ِر أر ِ
تُع ِط .وأ َّ ِ
ْس َها.
ُّموِع َو َم َ
َما ه َي فَقَ ْد َغ َ
ْ َ
س َحتْ ُه َما ِب َ ْ َ
سلَ ْت ِر ْجلَ َّي ِبالد ُ
15
ف َع ْن تَ ْق ِب ِ
ت لَ ْم تَ ُك َّ
يل ِر ْجلَ َّي.
قُْبلَ اة لَ ْم تُقَِّب ْل ِني َوأ َّ
َما ِه َي فَ ُم ْن ُا َد َخ ْل ُ

ِ
ٍ ِ 12
َما ِهي فَقَ ْد َد َه َن ْت ِبالطِّ ِ
يب ِر ْجلَ َّي.
ب َزْيت لَ ْم تَ ْد ُه ْن َأرْسي َوأ َّ َ
17
اها ا ْل َك ِثيرةُ م ََّنها أَحب ْ ِ
ب
يراَ .والَِّاي ُي ْغفَُر لَ ُ َقِلي ٌل ُي ِح ُّ
َج ِل الِ َك أَقُو ُل لَ َك :قَ ْد ُغ ِف َر ْت َخ َ
ط َاي َ
ِم ْن أ ْ
َ َ
َّت َكث ا
َ

َقلِيالا».
18
ال لَها«:م ْغفُورةٌ لَ ِك َخطَاي ِ
اك».
َ
ثُ َّم قَ َ َ َ َ
19
ضا؟».
ون َم َع ُ َيقُولُ َ
فَ ْابتَ َدأَ ا ْل ُمتَّ ِك ُئ َ
ون ِفي أَ ْنفُ ِس ِه ْمَ «:م ْن ه َاا الَِّاي َي ْغ ِف ُر َخطَ َايا أ َْي ا
53
ال لِ ْلم أر َِة«:كِ ِ
سالٍَم».
ص ِك ِاا َ
ْه ِبي ِب َ
يما ُنك قَ ْد َخلَّ َ
فَقَ َ َ ْ
َ
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4
ان لِع َازر ا ْلم ْي ُ َِّ
ِ
ِ ِ ٍ
ام ُ ِم َن
سوعُ كِلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َح ْي ُ
ثُ َّم قَ ْب َل ا ْلف ْ
ص ِم ِبستَّة أَيَّام أَتَى َي ُ
ت الاي أَقَ َ
ث َك َ َ ُ َ

امَمو ِ
ات.
َْ
6
ين َم َع ُ.
اءَ .و َكا َن ْت َم ْرثَا تَ ْخ ِد ُم َوأ َّ
اك َع َ
ص َن ُعوا لَ ُ ُه َن َ
َح َد ا ْل ُمتَّ ِك ِئ َ
َما لِ َع َازُر فَ َك َ
ان أ َ
ش ا
فَ َ
3
ع ومسح ْت قَ َدم ْي ِ
ص َك ِث ِ َّ
َخ َا ْت م ْرَيم م انا ِم ْن ِط ِ
ين َخالِ ٍ
ارِد ٍ
يب َن ِ
فَأ َ
سو َ َ َ َ َ
ير الث َم ِن َوَد َه َن ْت قَ َد َم ْي َي ُ
َ
َ ُ َ

ت ِم ْن رِائ َح ِة الطِّ ِ
يب.
ِب َ
امتَألَ ا ْل َب ْي ُ
ش ْع ِرَها فَ ْ
َ
1
اإلس َخري ِ
اح ٌد ِم ْن تَالَ ِم ِ
ال و ِ
سلِّ َم ُ:
وط ُّي ا ْل ُم ْزِمعُ أ ْ
يا ِه َو ُه َو َي ُهوَاا ِس ْم َع ُ
ان ِ ْ ْ ُ
َن ُي َ
فَقَ َ َ

ط لِ ْلفُقَر ِ
ِ 5
يب ِبثَالَ ثَ ِم َئ ِة ِدي َن ٍ
اء؟»
«ل َما َاا لَ ْم ُي َب ْع ه َاا الطِّ ُ
ار َوُي ْع َ َ
2
ان يبالِي ِبا ْلفُقَر ِ
سِ
ان َي ْح ِم ُل َما
ان ُّ
قَ َ
الص ْن ُد ُ
وق ِع ْن َدهُ َو َك َ
ارقاا َو َك َ
اء َب ْل مَنَّ ُ َك َ
س مَنَّ ُ َك َ ُ َ
ان َ
ال ه َاا لَ ْي َ
َ

ُي ْلقَى ِفي ِ .
7
وها كِ َّنها لِيوِم تَ ْك ِف ِ
يني قَ ْد َح ِف َ
فَقَ َ
سوعُ«:اتُْرُك َ
ظتْ ُ
َ َْ
ال َي ُ

ت َم َع ُك ْم ِفي ُك ِّل ِح ٍ
اء َم َع ُك ْم ِفي ُك ِّل ِح ٍ
ين».
 8م َّ
ين َوأ َّ
سُ
َما أََنا َفلَ ْ
َن ا ْلفُقَ َر َ
 9فَ َعلِ َم

ِ
ضا لِ َع َازَر الَِّاي
ير ِم َن ا ْل َي ُهوِد أ ََّن ُ ُه َن َ
سو َ
ع فَقَ ْط َب ْل لِ َي ْنظُُروا أ َْي ا
س مْ
َج ِل َي ُ
اءوا لَ ْي َ
اك فَ َج ُ
َج ْمعٌ َكث ٌ

أَقَام ُ ِم َن امَمو ِ
ات.
َْ
َ
43
ضا
فَتَ َ
اء ا ْل َك َه َن ِة لِ َي ْقتُلُوا لِ َع َازَر أ َْي ا
س ُ
ش َاو َر ُر َؤ َ

ين ِم َن ا ْل َي ُه ِ
ع.
 44م َّ
س َب ِب ِ َيا َ
سو َ
ون َوُي ْؤ ِم ُن َ
ْه ُب َ
َن َك ِثي ِر َ
ون ِب َي ُ
ود َكا ُنوا ِب َ
آت كِلَى أُور َ ِ
ع ٍ
 46وِفي ا ْل َغ ِد س ِمع ا ْلجمع ا ْل َك ِثير الَِّاي جاء كِلَى ا ْل ِع ِ
يم
يد أ َّ
سو َ
َ َ َْ ُ
َن َي ُ
َ َ
َ
ُ
ُ
شل َ
43
ِ
ِِ ِ ِ
وف َّ
ب َمِل ُك
الر ِّ
اسِم َّ
فَأ َ
س ُع َ
ص ُر ُخ َ
ُوص َّنا ُم َب َار ٌك اآلتي ِب ْ
الن ْخ ِل َو َخ َر ُجوا للقَائ َو َكا ُنوا َي ْ
ون« :أ َ
َخ ُاوا ُ

يل »
س َرِائ َ
كِ ْ

والسؤال االول هو هل حدثة القص مرة واحده وفيها تحريف ام حدثت مرتين
وللرد
اوال هي حادثتين والفرق بينهم فوق السنتين
االولي ما اكرت في لوقا البشير وهي حدثت مع امراة خاطئة
ت ا ْلفَِّر ِ
اح ٌد ِم َن ا ْلفَِّر ِ
 32وسأَلَ ُ و ِ
يس ِّي َواتَّ َكأَ.
ين أ ْ
َن َيأْ ُك َل َم َع ُ فَ َد َخ َل َب ْي َ
يس ِّي َ
َ َ َ
37
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اء ْت ِبقَارورِة ِط ٍ
يب
ام َأرَةٌ في ا ْل َمدي َنة َكا َن ْت َخاط َئ اة كِ ْا َعل َم ْت أ ََّن ُ ُمتَّكئٌ في َب ْيت ا ْلفَِّريس ِّي َج َ
َوِا َاا ْ
ُ َ

شع ِر أر ِ
ِ
 38ووقَفَ ْت ِع ْن َد قَ َدم ْي ِ ِم ْن ورِائ ِ ب ِ
ْس َها
اك َي اة َو ْابتَ َدأ ْ
ََ َ
ُّموِع َو َكا َن ْت تَ ْم َ
ََ
س ُح ُه َما ِب َ ْ َ
َت تَُب ُّل قَ َد َم ْي ِبالد ُ
َ
َوتُقَِّب ُل قَ َدم ْي ِ َوتَ ْد َه ُن ُهما ِبالطِّ ِ
يب.
َ
َ
ِِ
ِ
َ 39فلَ َّما أرَى ا ْلفَِّر ِ
االم ْأرَةُ
يس ُّي الَِّاي َد َعاهُ الِ َك تَ َكلَّ َم ِفي َن ْف ِس ِ ِق ِائالا«:لَ ْو َك َ
َ
ان ه َاا َن ِبيًّا لَ َعل َم َم ْن هاه َ
الَِّتي تَ ْل ِمس ُ وما ِهي كِ َّنها َخ ِ
اط َئ ٌة».
ُ ََ َ َ

هي حدثت في السن االولي من خدمة رب المجد قبل استشهاد يوحنا المعمدان
مكانها قرب قرية نايين
الاي دعاه فريسي
المراة هي امراة خاطئة مشهورة في المنطقة

شاهد عيان لالحداث فيصف سمعان والمراة الخاطئة ويشرح البيت والمائده وغيره ويشرح تصرفات
هاه ايضا
وندرس هاه القص علي سبيل المثال
انجيل لوقا 7
 32 :7و سال واحد من الفريسيين ان ياكل مع فدخل بيت الفريسي و اتكا
 37 :7و ااا امراة في المدينة كانت خاطئة اا علمت ان متكئ في بيت الفريسي جاءت بقارورة
طيب
فهو يوضم ان المراه الخاطئة من سكان هاه المدينة
 38 :7و وقفت عند قدمي من ورائ باكية و ابتدات تبل قدمي بالدموع و كانت تمسحهما بشعر
راسها و تقبل قدمي و تدهنهما بالطيب
وهنا نتخيل المشهد معا والوصف التفصيلي الاي ال يصدر اال من شاهد عيان فهو يقول انها
جاءت بقارورة طيب ووقفت عند قدمي من ورائ باكي  .مااا يعني هاا ؟ هاا وصف دقيق
السلوب اتكاء اليهود فهم يجلسون بنظام خاص يهودي
المجلس اليهودي لالكل
البعض يخطئ بتخيل ان المسيم والتالميا جالسين علي كراسي كما هو في صورة العشاء االخير
ليوناردو دافنشي المشهورة ولكن هاا ليس عادة اليهود

كان االنسان اليهودي يجلس امام طاول قصيرة االرجل ويتكأ علي وساده علي جانب االيسر
وياكل بيده اليمني

وكان ايضا من نظامهم ان يجلس رئيس المتكأ في صدر القاع علي وساده مرتفع عن االخرين
ويجلس علي يمين االكبر سنا او مقاما حسب المناسب ثم الاي يتلوه في السن او المقام وهكاا
دائري حتي يجلي االصغر سنا عن يسار رئيس المتكأ

ولو اراد احدهم التحدث يستطيع ان يغير وضع وان يجلس قعودا او يميل علي جانب اليمين
للكالم ولكن وضع االكل يكون متكئ

وفي جلست هاه يكون قدمي للخلف وباطن القدم العلي ولهاا يصف بدق انها جاءت ووقفت
عند قديم ليس امام ولكن من وراؤه تبلل باطن قدم بالدموع وتمسحهما بشعر راسها وتقبل
باطن قدم وتدهنهما بالطيب  .هاا مثال واحد من مئات االمثلة التي تؤكد بما ال يدع مجال للشك
بان شاهد عيان لهاا الحادث بمنتهي الدقة ولم يسمع من احد الن لو سمع لما استطاع ان
يصف بهاه الدقة.
 39 :7فلما راى الفريسي الاي دعاه الك تكلم في نفس قائال لو كان هاا نبيا لعلم من هاه
االمراة التي تلمس و ما هي انها خاطئة
كل هاا كالم شاهد عيان ولو كان ينقل عن البشيرين االخرين لكان نقل كالمهم حرفا دون
اختالفات ولكن وصف اشياء بدقة
اما القص الثانية
فهي قبل صلب رب المجد
في بيت عنيا
الاي دعاه هو سمعان المشهور باسم االبرص
المراة هي مريم اخت اليعازر
وهاا يؤكد انهم قصتين

قصة لوقا حدثت في الجليل في بيت سمعان الفريسي وكانت تلك المرأة الخاطئة ومعروفة بخطيتها
وان كانت قد تابت حديثا .ولكن القصة التي نحن بصددها فقد حدثت في بيت عنيا في اليهودية
في بيت سمعان امبرص .غالب ا كان سمعان امبرص هو والد او مكان كبير لهاه امسرة أي لعازر
ومرثا ومريم (مر )3:41وكان المسيم قد شفاه واال لما جلس معهم .في قصة لوقا كنسانة خاطئة
تسكب الطيب بروح التوبة وفي متى ومرقس كنسانة فاضلة محبة تعلن محبتها وتسكب الطيب
بروح النبوة لتكفين يسوع.

السؤال االخر ونقاط المتعددة

صرح مرقس أن هذاا اممذر كذان قبذل الفصذم بيذومين وقذال يوحنذا كذان قبذل الفصذم بسذتة
(ّ )4
أيام.
( )6جعل متى ومرقس الحادثة في بيت سمعان امبرص وجعلها يوحنا في بيت مريم.
( )3قذذال متذذى ومذذرقس كنهذذا سذذكبت الطيذذب علذذى رأس المسذذيم وقذذال يوحنذذا كنهذذا سذذكبت علذذى
قدمي .
( )1وقذذال مذذرقس كن الذذاين اعترض ذوا كذذانوا مذذن الحاضذذرين وقذذال متذذى كن التالميذذا هذذم الذذاين
اعترضوا وقال يوحنا كن يهواا كان المعترض.

( )5قذذال متذذى كن ثمذذن الطيذذب كثيذذر وقذذال مذذرقس كنذ اكثذذر مذذن  333دينذذار وقذذال يوحنذذا كنذ
 333دينار«.

وللرد علي النقط االولي وهي قبل الفصم بيومين وال بستة ايام نجد االتي
القديس يوحنا لم يقل ان العشاء كان عشية احد الشعانين ولكن قال
ان لِع َازر ا ْلم ْي ُ َِّ
ِ
ِ ِ ٍ
ام ُ ِم َن
سوعُ كِلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َح ْي ُ
 4ثُ َّم قَ ْب َل ا ْلف ْ
ص ِم ِبستَّة أَيَّام أَتَى َي ُ
ت الاي أَقَ َ
ث َك َ َ ُ َ
امَمو ِ
ات
َْ
اي هو الستة ايام التي قبل الفصم قضي لياليهم في بيت عنيا وليس ليلة العشاء الاي سكبت
في قارورة الطيب  .فالتعبير هو ليس عن العشاء ولكن عن توقيت بداية اقامت في بيت عنيا
التي اقام فيها ستة ايام قبل القبض علي والصلب
وهاا ما يؤكده
انجيل متي 64
 47ثُ َّم تََرَك ُه ْم َو َخ َر َج َخ ِ
اك.
ات ُه َن َ
ار َج ا ْل َم ِدي َن ِة كِلَى َب ْي ِت َع ْن َيا َوَب َ
واالهم من الك لماا وضم متي ومرقس الميعاد وهو ليلة االربعاء ؟
يوحنا ال يحدد الليلة اما متي البشير ومرقس البشيرين فحدداها

متى ومرقس يوردان القصة بعد مشاورة اليهود واتفاقهم على قتل المسيم .والك من متى ومرقس
أرادا تصوير محبة مريم للمسيم في مقابل خيانة يهواا ومؤامرات اليهود .وكأنهما أرادا أن يقوال يا
رب وحتى كن كان اليهود رفضوك فنحن على كستعداد أن نبال كل غالي في سبيل حبك .نحن
نحبك يا رب مثل مريم ومستعدين أن نسفك حياتنا مجلك.
وتاكيدا علي الك
(يو)44-4:46
آية (" :)4ثم قبل الفصم بستة أيام آتى يسوع كلى بيت عنيا حيث كان لعازر الميت الاي أقام
من امموات".
الفصم يكون 41نيسان والمسيم أتى كلى بيت عنيا مع بداية يوم السبت 8نيسان ووليمة العشاء
كانت لمن يتمسك بانها قبل ستة ايام اي كانت بعد غروب ليلة السبت .ومن مرثا كانت تخدم وال
يحل الخدمة يوم السبت .وهاا يؤكد ان لم يصنع العشاء قبل الفصم بستة ايام .ولكن ستة ايام
مجيؤه بيت عنيا وليس العشاء.
ويق أر هاا الفصل مساء سبت لعازر (عشية أحد الشعانين) تطبيقا لقول اإلنجيل "قبل الفصم
بستة أيام" .وتكرر قراءت يوم امربعاء من البصخة المقدسة في الساعة السادسة لما جاء في
عن يهواا اإلسخريوطي .والك حسب ما عرض متى ومرقس وأوردا القصة بعد اكر مؤامرة اليهود
ضد المسيم .هنا نجد أن المسيم يسلم نفس مثل خروف الفصم بين أيدي أحبائ ليكفنوه.

النقط الثانية هل هو في بيت سمعان ام في بيت لعازر
لم يقل االنجيل ان في بيت لعازر ولكن البعض يستنتج خطأ الن مكتوب ان لعازر كان متكئ
ومرثا ومريم تخدمان
اآليات (" :)6 3فصنعوا ل هناك عشاء وكانت مرثا تخدم وأما لعازر فكان أحد المتكئين مع .
فأخات مريم منا من طيب ناردين خالص كثير الثمن ودهنت قدمي يسوع
ومسحت قدمي بشعرها فامتأل البيت من رائحة الطيب".
بحسب ما ورد في متى ومرقس فهاه الوليمة كانت في بيت سمعان امبرص وهو شخص معروف
واو قرابة لعائلة لعازر لالك أقام وليمة ليسوع الاي أقام لعازر .وأتت امختان لتخدما في هاه
الوليمة بدافع محبتهما ليسوع وكرد لجميل إلقامة أخيهما لعازر من الموت .وغالبا فسمعان
امبرص أخا كسم هاا من أن كان أبرصا وشفاه المسيم .و كان سمعان امبرص هو كبير
المنطق فلهاا كان ال بد ان الوليم تكون في بيت ونساء المنطق تخدم كفكر عائلي
ولعازر كاحد المتكئين من مجموعة رجال المنطق الاين اتوا الي وليمة سمعان ويؤكد الك كلمة
احد وليس رائيس المتكأ وهاا يؤكد ان ليس بيت لعازر.
 -4سمعان امبرص :شفاه المسيم وهو أتى ليشفينا من مذرض الخطيذة ومعذروف أن البذرص رمذز
للخطية .والمسيم جاء لحياتنا ليطهرها.
 -6لعازر :أقام المسيم من الموت وهو أتى لتكون لنا حياة.

 -3مرثذذا :وكانذذت مرثذذا تخذذدم مرثذذا تعبذذر عذذن حبهذذا بالخدمذذة .بعذذد أن يقذذيم المسذذيم كنيسذذت مذذن
امموات ويعطيها حياة عليها أن تقوم وتخدم وتشهد ل ولعمل هاه تمثل حياة الخدمة.
 -1مريم :تعلن حبها للمسيم وتسكب حياتها ومالهذا عنذد قدميذ مشذتركة فذي صذليب محتملذة كذل
ألم ويكون هاا رائحة طيبة تنتشر في كل العالم هاه تمثل حياة التأمل.
 -5يسوع وسط كنيست  :يتعشى معها وتتعشى مع (رؤ )63:3فكنيست فتحت قلبها ل .
 -2في بيت عنيا :أي بيت الحزن واملم .والمسيم معنا اآلن يشترك في آالمنا على امرض.
ونالحظ أن مرثا استمرت في عملها في خدمة البيت .ومريم كستمرت في عملها تحت قدمي يسوع
مالزمة المكان الاي كختارت نصيب ا لها (لو .)39:43 13وهنا مريم كنتهزت فرصة وجودها تحت
قدمي يسوع لتعلن حبها وأنها بآالمها تشترك مع المسيم في آالم  .فمريم سمعت كالم المسيم
وأن سيصلب ويتألم ويموت وآمنت بما قال وهي تصنع هاا لتكفين .
لعازر كان أحد المتكئين مع = وجود لعازر في الوليمة كعالنا لقوة الحياة التي في المسيم والتي
1

1

السنهدريم .منا= المن= 367جم= رطل3روماني= لتر.
تتحدى قرار
4
ناردين خالص= أي عطر خالص دون أي زيوت أو كضافات أصيل ونقي .ناردين معناه السنبل
وهو النبات الاي يستخرج من هاا الطيب وهو أثمن ما عرف يومئا من أطياب وهو من شمال
الهند .هاا كشارة لمن يقدم حب ا خالص ا وال يطلب ثمن ا لهاا الحب.

النقط الثالثة الراس ام القدمين ؟

دهنت قدمي يسوع= يقول متى ومرقس أنها دهنت رأس  .فالعادة كانت أن يسكب المضيف دهن ا
على رأس ضيف
إنجيل لوقا 64 :7
ِ
ِ ٍ
َما ِهي فَقَ ْد َد َه َن ْت ِبالطِّ ِ
يب ِر ْجلَ َّي.
ب َزْيت لَ ْم تَ ْد ُه ْن َأرْسي َوأ َّ َ

ومريم سكبت الطيب على راس السيد ثم قدمي

ومتى ومرقس تكلما عن العادة المتبعة أن مريم

أما يوحنا فالحظ غير المعتاد أنها تدهن قدمي بل مسحت قدمي
قامت بواجب الضيافة المعتادّ .
بشعرها وااا كان الشعر هو مجد المرأة (4كو =)45:44منتهى اإلتضاع واإلنسحاق فيوحنا حبيب
المسيم الحظ بمحبت النارية هاه المالحظة أنها لم تقم فقط بواجب الضيافة المعتاد بل وضعت
مجدها تحت قدمي من تحب وهاا هو الحب في نظر يوحنا.
فإمتأل البيت من رائحة الطيب= مالحظة شاهد عيان .بل أن الرائحة مازالت منتشرة لهاا اليوم
"ياكر ما فعلت هاه المرأة تاكا ار لها"
ملحوظة مهمة ال يوجد تعارض بين سكب الطيب علي الراس ومسم القدمين فالطيب انتشر من
راس حتي وصل قدم الن سائل وبهاا تقدم لنا االناجيل صورة رائعة لسكب طيب حجم رطل
روماني اي  367جم وهاا كمية كثيره سكب علي راس ولكثرت انتشر الي اخر قدمي التي
مسحتهما بشعرها

النقط الرابع من المعترض ؟ الحاضرين ام التالميا ام يهواا
اآليات (" :)2-1فقال واحد من تالمياه وهو يهواا سمعان اإلسخريوطي المزمع أن يسلم  .لمااا
لم يبع هاا الطيب بثالث مئة دينار ويعط للفقراء .قال هاا ليس من كان يبالي
بالفقراء بل من كان سارقا وكان الصندوق عنده وكان يحمل ما يلقى في ".
ياكر اإلنجيليين متى ومرقس ويوحنا أن الطيب كان كثير الثمن ولكنهم لم يهتموا بكم هو الثمن.
ولكن يهواا وحده كهتم فكل شئ عنده يمكن أن يباع حتى سيده المسيم .وهو قدَّر ثمن
بثالثمائة دينار= وهي أجرة العامل في سنة فالعامل أجرت دينار في اليوم .ونالحظ أن الثمن الاي
قدَّره يهواا للطيب كان أكثر كثي ار جدا من الثمن الاي باع ب سيده ُ َّ
مرات) هنا نرى
(يق َد ْر بذّ 1
التناقض صارخ ا بين محبة مريم للسيد ومحبة يهواا للمال وخيانت لسيده فاإلنسان العالمي يحب
أما كبن اهلل فهو يسكب نفس سكيب ا .وكان كالم يهواا في تعريض
امخا وال يحب العطاء ّ
بالمسيم وأن قبل الطيب بدالا من الفقراء وتحريض للتالميا والسامعين فهو الاي بدأ وهاا ما
حدث فهم كغتاظوا وبدأوا التالميا يرددون ما قال يهواا ثم الجموع (مت +8:62مر )1:41فنجد
ان الثالث مبشرين اتفقوا وكملوا بعضهم بعض وليس تتناقض .ويهواا كان سارق ا= وكون سارق ا
يدل على طبع الخائن وعدم أمانت ونالحظ أن المسيم سلًّم يهواا الصندوق لكفاءت في النواحي
المالية .وكان المسيم وتالمياه يتعيشون مماّ في الصندوق .ولكن يهواا كان يأخا أكثر من
حقوق لنفس  .فاهلل أعطاه موهبة التفوق في اممور المالية ولكن فنالحظ أن مواهبنا والنقاط
القوية التي نملكها قد تتحول لنقاط ضعف كاا كنخاع اإلنسان من شهوت وانغلب من التجربة التي

ض ل من ناحيتها .كما أنها تكون مصدر بركة وقوة ل ومنفعة للخدمة لو غلبها أي غلب
تَ ْع ِر ْ
شهوت ( .يع .)43:4 41يحمل= أصلها ينشل.
وهو يوضم انتشار فكره الشرين من يهواا الي التالميا الي الموجودين ولكن هاا لم يستطع ان
يطفئ حب الجموع للمسيم

النقط الخامس ثمن الطيب
ثمن الطيب تقديري فالبشير متى قال كن ثمن كثير من  333دينارا هو أجر عامل لمدة سنة
وهاا كثير .وقال مرقس كن ثمن أكثر من  333دينار من امسعار غير محدَّدة ويمكن أن يباع
الشيء بأثمان مختلفة حسب قانون العرض والطلب فهو  333دينار او اكثر .أما يوحنا فاقتبس
نص كلمات يهواا اإلسخريوطي الاي حدد  333دينار حسب رائ يهواا االسخريوطي.
ونتخيل معا النقاش يهواا قال ان  333دينار فقال التالميا ان غالي الثمن فال بعض الجموع ان
اغلي من  333دينار فلهاا ال يوجد تناقض بل البشاير الثالثة تعيشنا احداث الموقف
فهو تقدير بان غالي الثمن وتقريبا ثلثمائة دينار او اكثر وهو تحديد واضم لقيمت

اآليات (" :)7 8فقال يسوع اتركوهذا أنهذا ليذوم تكفينذي قذد حفظتذ  .من الفقذراء معكذم فذي كذل حذين
وأما أنا فلست معكم في كل حين".
المسيم هنا يتنبأ بأن عند موت لن يكون هناك وقت لتكفينذ ومذا فعلتذ مذريم هذو كنبذوءة (فمذريم
من شدة محبتها شعرت بما سيحدث ل ) وواجب تكفين لجسده وهو بهاا يذرد علذى مذا قالذ يهذواا
مذذن أن هذذاا كذذان يجذذب أن يعطذذي للفقذراء بذذأن الفقذراء معكذذم كذذل حذذين وهنذذاك مذذن قلبذ مملذذوء شذرا
ويتستر وراء أشياء حلوة .والمسيم بهاا يبرئ مريم من أنها أخطأت بفعلها بل هي كرمذت مذن لذ
كل الكرامة وهذو مسذتحق لهذا .بذل أن اكذر التكفذين كذان فيذ تقريذع ليهذواا الخذائن الذاي يفكذر فذي
خيانة سيده .فيهواا طعن السذيد ومذريم تلقفذت جسذده بعطرهذا .لقذد بذدأت مذريم مذا أكملذ بعذد الذك
يوسف ونيقوديموس في (مت )63:68يقول "أنا معكم كل اميام" وهنا يقول "أنا لست معكم في كل
حين" هو يقصد أنذ سذيتركهم بالجسذد كا يمذوت ويقذوم ويصذعد للسذماء .ولكذن المعنذى كنتهذزوا أي
فرصة موجودة فالفرصة قد ال تتكرر .والمحبة تعرف متى تقدم للمسيم ومتى تعطي الفقراء.
واضع رد القس منيس عبد النور
قذذال المعتذذرض» :مذذن طذذالع قصذذة الم ذرأة التذذي أفرغذذت قذذارورة الطيذذب علذذى المسذذيم فذذي متذذى
43-62:7

ومذرقس  9-41:3ويوحنذذا  8-46:3وجذد فيهذذا اختالفذات )4( :صذ ّذرح مذذرقس

أن هاا اممذر كذان قبذل الفصذم بيذومين وقذال يوحنذا كذان قبذل الفصذم بسذتة أيذام )6( .جعذل متذى
ومرقس الحادثة في بيت سمعان امبرص وجعلها يوحنا في بيت مريم )3( .قال متى ومرقس كنها
سكبت الطيب على رأس المسيم وقال يوحنا كنها سكبت علذى قدميذ  )1( .وقذال مذرقس كن الذاين
اعترضوا كانوا من الحاضرين وقال متى كن التالميا هم الاين اعترضوا وقال يوحنا كن يهواا كان

المعترض )5( .قال متى كن ثمن الطيب كثير وقال مرقس كن اكثر مذن  333دينذار وقذال يوحنذا
كن  333دينار«.
وللرد نقول )4( :لم يقل متى وال مرقس كن هاه الحادثذة حصذلت قبذل الفصذم بيذومين وال بسذتة
أيام وانما قاال كن قبل الفصم بيومين عقد أئمة اليهود مجلس ا للتشاور في كيفية قتل المسيم ثم
وتوصذال بهذا كلذى اكذر يهذواا اإلسذخريوطي منذ ُيحتمذل أن سذكب
اك ار قصة سكب قارورة الطيب.
ّ
فهم من عبذارة يوحنذا أنذ
قارورة الطيب كان من امسباب التي حملت على خيانة سيده .وكالك ال ُي َ
قبل الفصم بستة أيام حصلت هاه الحادثة بذل قذال »قبذل الفصذم بسذتة أيذام أتذى يسذوع كلذى بيذت
عنيا فصنعوا ل وليمة عشذاء« .ممذا يعنذي أنذ أتذى كلذى بيذت عنيذا قبذل الفصذم بسذتة أيذام ولكذن
الوليمة أُقيمت بعد أن أقام هناك أياما.
( )6لم يقل يوحنا كن الوليمة كانت في بيت مريم بل قذال» :فصذنعوا لذ هنذاك عشذاء« .وقولذ
»وأخات مريم« يدل على أن لم يكن في بيتها .وقول كن لعازر كان حاضرا في هاه الوليمة يذدل
على أن لم يكن في بيت  .وقول »مرثا كانت تخدم« يدل على أن لذم يكذن فذي بيتهذا .فيتعذيَّن أنذ
كان في بيت سمعان امبرص.
( )3كانت عادة اليهذود أن يسذكبوا الطيذب علذى الذرأس أو الشذعر فاقتصذر متذى ومذرقس علذى
اكر هاه العادة .أما يوحنا الرسول فضرب عنها صفح ا اعتمذاد ا علذى شذهرتها ومعرفذة النذاس لهذا
واكر مسم القدمين لغرابت

وداللت على تواضعها وعلى منزلذة المسذيم الرفيعذة عنذدها .فبعذد أن

دهنت رأس دهنت قدمي ومسحتهما بشعرها.

()1

قذذول مذذرقس »أناس ذ ا مذذن الحاضذذرين« يشذذمل التالميذذا ومذذن ضذذمنهم يهذذواا .وحينئذذا ال

تناقض مطلقا .وال مانع من أن يكون بعض التالميا اشتركوا مع يهواا في التامر علذى المذرأة عذن
خلوص نية وظنوا أنها أتت شيئ ا غير مناسب .أمذا تذامر يهذواا فكذان عذن سذوء نيذة من الكتذاب
المقدس يقول كن كان سارق ا.
( )5ثمن الطيب تقديري فالبشير متى قال كن ثمن كثير من  333دينارا هو أجر عامذل لمذدة
سذذنة .وقذذال مذذرقس كن ثمن ذ أكثذذر مذذن  333دينذذار من امسذذعار غيذذر محذذدَّدة ويمكذذن أن يبذذاع
الشذذيء بأثمذذان مختلفذذة حسذذب قذذانون العذذرض والطلذذب .أمذذا يوحنذذا فذذاقتبس نذذص كلمذذات يهذذواا
اإلسخريوطي.

والمجد هلل دائما

