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أحد البيان النسبة العنوان األحد

١صفحة

 (متى ١/ ١ – ١٧)
ْرَاهِيم: ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ ١  كِ

وَتَهُ، وذَا وإِخْ وبُ وَلَدَ يَهُ قُ وب، يَعْ قُ حـقُ وَلَدَ يَعْ حـق، إِسْ ْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْ ٢  إِب
رُونُ وَلَدَ آرَام، صْ رُون، حَ صْ ارَصُ وَلَدَ حَ ار، فَ نْ تَامَ ارَصَ وزَارَحَ مِ وذَا وَلَدَ فَ ٣  يَهُ

ون، لْمُ ونُ وَلَدَ سَ شُ ون، نَحْ شُ ينَادَابُ وَلَدَ نَحْ مِ ينَادَاب، عَ مِ َامُ وَلَدَ عَ ٤  آر
ى، وبِيدُ وَلَدَ يَسَّ وت، عُ نْ رَاعُ وبِيدَ مِ زُ وَلَدَ عُ اب، بُوعَ نْ رَاحَ زَ مِ ونُ وَلَدَ بُوعَ لْمُ ٥  سَ

َّا، ْرِي ُو رَأَةِ أ نِ امْ انَ مِ لَيْمَ لِك. دَاوُدُ وَلَدَ سُ ى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَ ٦  يَسَّ
ا، َبِيَّا وَلَدَ آسَ َبِيَّا، أ امُ وَلَدَ أ بْعَ ام، رَحَ بْعَ انُ وَلَدَ رَحَ لَيْمَ ٧  سُ

َّا، وزِي َامُ وَلَدَ عُ َام، يُور اطُ وَلَدَ يُور افَ اط، يُوشَ افَ ا وَلَدَ يُوشَ ٨  آسَ
ْقِيَّا، ز ازُ وَلَدَ حِ از، آحَ َّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَ وزِي ٩  عُ

يَّا، ونُ وَلَدَ يُوشِ ون، آمُ ى وَلَدَ آمُ نَسَّ ى، مَ نَسَّ ْقِيَّا وَلَدَ مَ ز ١٠  حِ
بْيُ إِلى بَابِل. وَتَهُ، وكانَ السَّ يَّا وإِخْ يَّا وَلَدَ يُوكَنِ ١١  يُوشِ

َّابِل، ُب َلْتِيئيلُ وَلَدَ زُر َلْتِيئيل، شأ أ يَّا وَلَدَ شَ بْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِ دَ السَّ ١٢  بَعْ
ازُو، ودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَ ود، أَبيهُ َّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُ ُب ١٣  زُر

ود،   يمُ وَلَدَ إِلِيهُ ادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِ ادُوق، صَ ُ وَلَدَ صَ ازُور ١٤  عَ
وب، قُ تَّانُ وَلَدَ يَعْ تَّان، مَ ُ وَلَدَ مَ ازَر ازَر، إِلِيعَ ودُ وَلَدَ إِلِيعَ ١٥  إِلِيهُ

يح. سِ ى الـمَ وَ الَّذي يُدْعَ وع، وهُ ا وُلِدَ يَسُ نْهَ ، الَّتي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ وبُ وَلَدَ يُوسُ قُ ١٦  يَعْ
ةَ  ْبَعَ َر بْيِ بَابِلَ أ نْ دَاوُدَ إِلى سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ ةَ عَ ْبَعَ َر ْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أ نْ إِب يَالِ مِ َجْ ميعُ األ ١٧  فَجَ

رَ جيالً. شَ ةَ عَ ْبَعَ َر يحِ أ سِ بْيِ بَابِلَ إِلى الـمَ نْ سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ عَ

مقدّمة 
ل بإجنيل نسب يسوع. أمام هذه البشارة  في األحد األخير قبل امليالد، تدعونا الكنيسة للتأمّ
التي تفتَتِحُ إجنيل متّى، نسأل أهي تعليمٌ أم سردٌ تاريخيّ؟ ما الغايةُ منها ونحن ال نرى فيها 
َا هذا االهتمام في  يءَ الكثيرَ؟ وملِ إالّ تعدادَ ممالًّ ألسماءِ أشخاصٍ غرباء ال نعرف عنهم الشَّ

اإلجنيل بنسبِ يسوعَ املسيحِ التّاريخي؟

خالصة روحيّة
وروحيّة  الهوتيّة  حقائق  لنا  ليؤكّد  النّسبة  إجنيل  يأتينا  امليالد،  عيد  أبواب  على  ونحن 

د:  أساسيّة تدخلنا في فهم سرّ التجسّ
ردُ  وحده اهللا يستطيع أنّ يكسر رتابة التّاريخ، ووحده يعطي معنىً حقيقيًّا لألحداث. فالسّ
التّاريخ.  رتابةِ  لُنا في  يُدْخِ وَلَدَ فالن"،  يتكرّرُ في عبارةِ "فالن  والذي  النِّسبة  اململُّ في نصِّ 
ا وُلِدَ  نْهَ ، الَّتـي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ ستتوقف هذه الرّتابة عند ذكر يوسف في اآلية ١٦ " ...يُوسُ
أنّ  لنا  أنّ يقول  أراد من خالل هذا األسلوب  يح". كأنّ متّى  سِ الـمَ ى  يُدْعَ الَّذي  وَ  وع، وهُ يَسُ
التاريخ، ويعيد للبشريّة معنى وجودها، فيصير هو محور  رتابةَ  ده يكسر  املسيح بتجسّ

األحداث كلّها.
، لكنّنا سنفتقدُ للمعنـى  ق جناحاتٍ ميكننا أنّ نعيش حياتنا بعيدًا عن اهللا، وميكننا أنّ نحقّ
د في  . وحدَه اهللاُ عندما يتجسَّ ّا سيفقدنا الرّغبة في احلياةِ وسندخلُ في رتابةِ األحداث، مم
التّاريخ معناه احلقيقيّ. سنقول حينها قبل  تاريخ حياتنا، سيعطي لهذا  واقعنا ويدخل 
به  معرفتِنا  وبعد  لها،  معنى  وال  قيمةَ  ال   ، مملّةً  ، فارغةً حياتُنا  كانت  للمسيح  معرفتنا 
ولتكنْ  ملكوتك  "ليأتِ  صالتنا  مردّدين  يوم  كلّ  ها  نعيشُ خالصٍ  ة  قصّ حياتُنا  أصبحت 

مشيئتك". 
اليهودي،  عب  الشّ تاريخ  َّ مبحطات غيـر مشرقة في  بل مر  ، اللة كامالً السُّ تاريخ  لم يكن 
رَتْ أسماءٌ ألشـخاصٍ لم يشرّفوا بسيرتهم تاريخَ شعبِهم. فإذا نظرنا إلى األحداث في  وذُكِ
التّاريخ  على  يضفي  د،  التجسّ حدثَ  لكنَّ   ، مخجلةً أو  ومحزنةً  سوداء  لوجدناها  أوانها 
ـي فينا الذاكرة املؤمنة، وتُفهمنا  ى آخر، إذ يشكّل لنا دعوة لقراءة إميانيّة، حتُ واألحداثِ معنـً
ا أن يحوّل مسار األحداث  أنّ اهللا سيّدُ التاريخ، احلاضر أبدًا مع شعبه، الذي يستطيع دومً
خليـر الذين يتّقونه ويحبّونه. في هذا الزمن املليء بالقلق واخلوف وعدم الفهم ملا يدور حولنا 
، هالّ آمنّا أنّ الــ "عمانوئيل" اهللا معنا وهو سيّد التّاريخ وهو من سيحوّل كلّ  من أحداثٍ
في  وبسلطانِه  بحضورٍه  نؤمنُ  كيف  عرفنا  إذا   ، خالصٍ مناسبةِ  إلى  اليوم  ه  نعيشُ حدثٍ 

حياتنا اليوم وغدًا. 

 
 

ذكر النساء في الئحة النّسب:  
كانت العادة اليهوديّة تقضي بذكر الرجال فقط في لوائح النّسب. ملاذا إذًا يذكر متّى في 
ساللة يسوع خمس نساء؟ هنّ: تامار، راحاب، راعوت، إمرأة أوريّا ومرمي العذراء؟ لإلجابة على 

هذا السؤال يجب التعرّف إلى تلك النّساء: 
تامار (راجع: تك ٣٨: ٦ – ٣٠): حملت من حميها وأجنبت توأمني، فارص وزارح وبهذا أنقذت 

ساللة داود من االنقراض، لذا سيأتي املسيح من سبط داود بواسطة ابنها فارص.  
راحاب (راجع يش ٢: ١ – ٣٤): هي البغيّ  التي استقبلت اجلواسيس الذين أرسلهم يشوع 
من  تزوجت  ثمّ  الهرب.  على  وساعدتهم  فأنقذتهم  احتاللها،  إمكانيّة  ليـروا  أريحا  الى 

ى وجدّ داود. سلمون، وهو أحد جنود إسرائيل، فولدت منه بوعز والد يسّ
ت اسرائيليّ، لكنّها فقدت  راعوت (راجع سفر راعوت): هي مؤابيّة وثنيّة آمنت باهللاّ وتزوجّ
ى أبَ امللك داود. متيّزت بشجاعتها  زوجها وابنيها، فتزّوجها بوعز ابن راحاب، وولد منها يسّ

واتّكالها على الربّ واتّباعه.
إمرأة أوريّا، هي بتشابع ( راجع ٢ صم ١١: ١ – ٢٧  و١٢ : ١ – ١٨) أمرأة أوريّا احلثّي، من امللفت 
أغواها فحملت منه، عندها  الذّي  امللك  داود  لنزوات  إنقادت  باسمها،  يها  أنّ متّى ال يسمّ
أم  هي  له.  زوجةً  وأخذها  ليُقتل،  األماميّة  الصفوف  في  وجعله  احلرب  الى  زوجها  أرسل 

ً للحكمة وموضع إكرام امللك ابنها.   سليمان امللك، صارت رمزا
إنّ ذكر هذه النساء في ساللة يسوع، يحمل رسالة الهوتيّة أراد متّى أن ينقلها لقرائه وهي 

ص بالتالي:  تتلخّ
املسيح  جدّات  لتصبحن  اختارهنّ  اهللا  لكنّ  اسرائيل  وأرض  شعب  عن  غريبات  كلّهن 
طه اخلالصيَّ يطال  املنتظر.  وهذا يفهمنا أنّ طرق اهللا تختلف عن طرق البشر  وأنّ مخطّ
اجلميع. لم تكنَّ قديسات وكلُّهنَّ حملن بطريقة غير اعتياديّة. لقد ذكر متّى نساءً زانيات 
أتى من أجل  يأتي من ساللة خطأة، ليرحم اخلاطئة، ألنّه ما  أنّ املسيح  وغرباء، ليفهمنا 
ٌ على استخراج اخلير من الشرّ الّذي  األصحاء بل من أجل من يحتاجون إليه، وأنّ اهللا قادر

يقترفه االنسان. 
ليستْ  ابقات،  السّ النّساء  بعكس  متّى،  يذكرها  التي  اخلامسة  املرأة  هي  العذراء،  مرمي 
بغريبةٍ عن شعبِها، هي ابنة صهيون، لم تكن خاطئة بل وبحسب التقليد بريئة حتى من 
طن له  ّ في حياتهنّ كان بعكس ما خطّ اخلطيئة األصليّة. ما يجمعها بتلك النساء أنَّ ما مت
د منها  شخصيّاً، فهي اخملطوبة من يوسف واملفترض أن تسكنَ معه، اختارها اهللا ليتجسّ
طه اخلالصيّ، وهي استجابت  ً في مخطّ اخمللّصُ بقوة الروح القدس، لقد أعدّ لها مكاناً مميّزا

بقبولها.

ثانيًا: من داود إلى املنفى (آ ٦ ب - ١١): إنّها اجملموعة الثانية التـي تبدأ بسليمان الذي بنـى 
الهيكل ولكنّه أدخل العبادة الوثنية، وتسلّلت هذه العبادة إلى اسرائيل. لذلك تنتهي هذه 
ئحة الثّانية جندها في (١أخ ٣، ١٠-١٥). . هذه الالّ بيِ وخرابِ أورشليم والهيكلِ اجملموعة بالسَّ
بي بيوكنيا  ثالثًا: من املنفى إلى يسوع (آ ١٢ - ١٦): هي اجملموعة الثالثة التي تبدأ بعد السّ
عدا  ما  القدمي،  العهد  في  لها  واضـحٌ  أثرَ  ال  الثّالثة  ئحة  الالّ هذه  اخمللص.  مبيالد  وتنتهي 
التَقليد  أنّ  ح  املرجَ من   ،(١٧-١٩  ،٣ (١أخ  في  جندَها  أن  ميكن  التـي  األولى  الثالثة  األسماء 

بي الى بابل.  فهيّ قد حافظ في مكانٍ ما على الئحة ساللة داود بعد العودةِ من السّ الشَّ

أسلمَ  الذي  اإلنسانِ  الثّانية فشلُ  في  وعدُ اهللا وقصدُه وحتقيقهما،  األولى  اجملموعةِ  في 
َّجاء الّذي صار حقيقةً مبيالدِ اخمللص.  ، وفي الثَّالثة نرى الر ه للباطلِ نفسَ

بي إلى بابل هو  العدد اإلجماليّ لألجيالِ من ابراهيم إلى داود هو ١٤ جيالً ومن داود إلى السّ
. لكن إذا عدنا إلى األسماء في العهد القدمي  بي إلى يسوع هو ١٤ جيالً ، ومن السّ ١٤ جيالً
اللة الداوديّة، (بني يورام  وعزريا هم: أحزيا (٨٤١)،  وجدنا أنّ متّـى ألغـى ثالثةَ أسماء من السّ
يوآش (٨٣٥ - ٦٩٦)، أمصيا (٨١١ - ٧٨٢)). بالعودة إلى (٢ أخ ٢٢-٢٥) جند أن هؤالء امللوك، من 
أحزيا ولغاية أمصيا قد اقترفوا املعاصي، وجلبوا عبادة اآللهة الوثنيّة الى مملكة داود، ويؤكّد 
تْ بهم لعنة أتاليا، ابنة امللك آحاب (٢ أخ ٢٣، ١٥).   التّقليد اليهوديّ أنّ هؤالء امللوك قد حلِقَ
كان اليهود يعتقدون أن اللعنة تطال امللعون حتّـى اجليلِ الثالث، وال بد أن متـّى قد عرف 
روحات تؤكّد أنّ متـّى لم  هذا التقليد لذلك ألغاهم من نسب يسوع امللوكيّ.  كلّ هذه الشّ
ا كانت غايته من هذا  ينبِ هذه الساللة على قاعدة التّسلسل التّاريخي الكرونولوجيّ، إمنّ
العرض الهوتيّة رمزيّة، أراد من خاللها اعالنَ أنّ يسوع هو املسيح املنتظر هو ابنُ داود وفيه 

ل ويخلّص كلّ تاريخ البشريّة.    كمال األجيال. يسوع يجمع في شخصه ويكمّ
هذه الرمزيّة في عدد األجيال ميكن قراءتها على مستويني: 

١- الرقم ١٤ هو رمز السم امللك داود، فالقيمة الرقميّة لألحرف التي تكوِّن اسم داود في 
العبريّة  (دَوِد) هي ١٤ (د= ٤ + و= ٦ + د= ٤).  فالرمز بأسره يدور حول الوعد الّذي أُعطي لداود 

بأنَّ منه يأتي اخمللّص، امللك الّذي يجلس على عرشه الى األبد.
منا  ٢- الرقم ١٤ هو مجموع ٧+٧، والعدد ٧ يرمز إلى الكمال في الكتاب املقدّس، فإذا قسّ
إلى والدة  بدالً من ١٤ جند ٦ مجموعات من األسماء، لنصل  الى ٧ أسماء  لوائح األسماء 
املسيح التي تدخل في اجملموعة السابعة، أي في رقم الكمال.  والغاية من هذه القراءة هي 
ق  تتحقّ حيث  األزمنة،  ملء  املسيحانيّ،  َّمن  الز في  لُنا  تُدْخِ املسيح  والدة  أنّ  على  التأكيد 

إنتظاراتُ شعبِ اهللا وشعوب األرض كافّة.

ّ في  مت د قد  التجسّ أنَّ  لتثبّت  تأتي  الّتي نحن بصدد شرحِها،  البشريّة  لسلة  السِّ إنّ هذه 
ا وصنعَ عهدًا  ، وأعدّ تاريخً الزّمان، وأنَّ اهللا حني أرادَ أنْ يُرسلَ ابنَه الوحيدَ، اختار شعبًا وعائلةً

ق وعوده.  دَه باخلالصِ وها هو يحقّ مع اإلنسانِ وَوَعَ

شرح اآليات
ْرَاهِيم:  ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ كِ  .١

«كتاب ميالد» (أو كتاب تكوين): يبدأ متّى إجنيله بعبارة كتابيّة تعود بنا إلى سفر التّكوين 
النّاطقني  األوّلني  املسيحيّني  إلى  بالنِّسبة  آدم.  مواليد  كتابُ  يُعلَنُ  حيث   ،(١  :٥ (تك 
الكتابِ                                                                                                                                          من  األوّلِ  فرِ  السّ عنوانُ  وهي  لديهم،  مألــــــــــوفة  عبارة  هذه  باليونانية، 
صُ كلُّ التَّاريخِ  عوبِ وفيه يُلَخَّ ُ الشُّ ، هو انتظار . فيسوعُ ةَ اخللقِ املقدّسِ الّذي يحكي قـــصّ
داود  هما  أساسيّان  إسمان  متَّى  يختارُ  البدايةِ  نذُ  مُ  . للعالمِ جديدٌ  تاريخٌ  ويبدأ  املاضي 

وابراهيم، وباختياره هذا، يركِّز على مفهوم "الوعد" في العهد القدمي. 
إِبنِ دَاوُد: الوعد كان لداود، أنّ منْ نسلِه يكونُ املسيحُ امللك، حسب ما جاء في(٢ صم ٧: ٤ – 
١٧). فابن داود هو ابن اهللا، هو املسيح امللك الّذي سيجلس على عرش داود أبيه ولن يكون 
ملكوتُ  ويبدأ   ، اخلالصِ عهدَ  يُفتَتَحُ  مبجيئِه  شعبه.  ليخلّص  يأتي  وسوف  انقضاء،  ُلكه  مل

المِ األبديّ.   السَّ
اهللا  وعد  هو حتقيق   ،(١-٣  ،١٢ (تك  عوب  الشُّ كلُّ  به  تتباركُ  الَّذي  األبنُ  أي  إبراهيم»:  «إبنِ 
البشريّة. فالوعد إلبراهيم يأخذ طابعاً أكثر  إلبراهيم ومن خالله لشعب إسرائيل ولكلّ 
بأكملها،  البشريّة  ليطال  اليهودي  الشعب  حدود  ى  يتخطّ اآلتي  املسيح  ألنّ  شموليّة، 

  . ه شاملُ فخالصُ
ه إجنيله  إلى املسيحيّني من أصل يهوديّ، يبدأ بداود وابراهيم، ليؤكّد لقرّائه  متّى الذي يوجّ
ويل قد وصل الى خامتتِه مبجيءِ املسيحِ. نفهمُ من اآلية األولى في إجنيله،  أنّ انتظارهم الطّ
لُ في عهدٍ  أنّ يسوع هو حتقيق الوعد، هو عطيّة اهللا العظمى للبشريّة جمعاء، معه ندخُ

 . جديدٍ، من دونِ قيودٍ أو شروطٍ

م هذا النّسبَ على  ا أساسيًّا لقراءةِ نصّ النَّسب عند متّى، إذ تقسَّ تقدّم لنا اآلية ١٧ مفتاحً
ثالثِ سالسلَ متوازية من «أربعة عشر جيال»: 

: من ابراهيم إلى داود (آ ٢ - ٦ أ): إنّها اجملموعة األولى التي تبدأ بابراهيم الذي نال الوعد  أوالً
ئحة  الالَّ اململكةِ. هذه  بقيامِ  الوعد  ق هذا  الذي معه يتحقّ بداود  وتنتهي  (تك١٥)،  باألرض 

األولى جندُها في (١أخ ١، ٢٨/ ٣٤/ ١أخ ٢، ١-١٥). 

الخوري شربل غصوب



 (متى ١/ ١ – ١٧)
ْرَاهِيم: ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ ١  كِ

وَتَهُ، وذَا وإِخْ وبُ وَلَدَ يَهُ قُ وب، يَعْ قُ حـقُ وَلَدَ يَعْ حـق، إِسْ ْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْ ٢  إِب
رُونُ وَلَدَ آرَام، صْ رُون، حَ صْ ارَصُ وَلَدَ حَ ار، فَ نْ تَامَ ارَصَ وزَارَحَ مِ وذَا وَلَدَ فَ ٣  يَهُ

ون، لْمُ ونُ وَلَدَ سَ شُ ون، نَحْ شُ ينَادَابُ وَلَدَ نَحْ مِ ينَادَاب، عَ مِ َامُ وَلَدَ عَ ٤  آر
ى، وبِيدُ وَلَدَ يَسَّ وت، عُ نْ رَاعُ وبِيدَ مِ زُ وَلَدَ عُ اب، بُوعَ نْ رَاحَ زَ مِ ونُ وَلَدَ بُوعَ لْمُ ٥  سَ

َّا، ْرِي ُو رَأَةِ أ نِ امْ انَ مِ لَيْمَ لِك. دَاوُدُ وَلَدَ سُ ى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَ ٦  يَسَّ
ا، َبِيَّا وَلَدَ آسَ َبِيَّا، أ امُ وَلَدَ أ بْعَ ام، رَحَ بْعَ انُ وَلَدَ رَحَ لَيْمَ ٧  سُ

َّا، وزِي َامُ وَلَدَ عُ َام، يُور اطُ وَلَدَ يُور افَ اط، يُوشَ افَ ا وَلَدَ يُوشَ ٨  آسَ
ْقِيَّا، ز ازُ وَلَدَ حِ از، آحَ َّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَ وزِي ٩  عُ

يَّا، ونُ وَلَدَ يُوشِ ون، آمُ ى وَلَدَ آمُ نَسَّ ى، مَ نَسَّ ْقِيَّا وَلَدَ مَ ز ١٠  حِ
بْيُ إِلى بَابِل. وَتَهُ، وكانَ السَّ يَّا وإِخْ يَّا وَلَدَ يُوكَنِ ١١  يُوشِ

َّابِل، ُب َلْتِيئيلُ وَلَدَ زُر َلْتِيئيل، شأ أ يَّا وَلَدَ شَ بْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِ دَ السَّ ١٢  بَعْ
ازُو، ودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَ ود، أَبيهُ َّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُ ُب ١٣  زُر

ود،   يمُ وَلَدَ إِلِيهُ ادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِ ادُوق، صَ ُ وَلَدَ صَ ازُور ١٤  عَ
وب، قُ تَّانُ وَلَدَ يَعْ تَّان، مَ ُ وَلَدَ مَ ازَر ازَر، إِلِيعَ ودُ وَلَدَ إِلِيعَ ١٥  إِلِيهُ

يح. سِ ى الـمَ وَ الَّذي يُدْعَ وع، وهُ ا وُلِدَ يَسُ نْهَ ، الَّتي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ وبُ وَلَدَ يُوسُ قُ ١٦  يَعْ
ةَ  ْبَعَ َر بْيِ بَابِلَ أ نْ دَاوُدَ إِلى سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ ةَ عَ ْبَعَ َر ْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أ نْ إِب يَالِ مِ َجْ ميعُ األ ١٧  فَجَ

رَ جيالً. شَ ةَ عَ ْبَعَ َر يحِ أ سِ بْيِ بَابِلَ إِلى الـمَ نْ سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ عَ

مقدّمة 
ل بإجنيل نسب يسوع. أمام هذه البشارة  في األحد األخير قبل امليالد، تدعونا الكنيسة للتأمّ
التي تفتَتِحُ إجنيل متّى، نسأل أهي تعليمٌ أم سردٌ تاريخيّ؟ ما الغايةُ منها ونحن ال نرى فيها 
َا هذا االهتمام في  يءَ الكثيرَ؟ وملِ إالّ تعدادَ ممالًّ ألسماءِ أشخاصٍ غرباء ال نعرف عنهم الشَّ

اإلجنيل بنسبِ يسوعَ املسيحِ التّاريخي؟

خالصة روحيّة
وروحيّة  الهوتيّة  حقائق  لنا  ليؤكّد  النّسبة  إجنيل  يأتينا  امليالد،  عيد  أبواب  على  ونحن 

د:  أساسيّة تدخلنا في فهم سرّ التجسّ
ردُ  وحده اهللا يستطيع أنّ يكسر رتابة التّاريخ، ووحده يعطي معنىً حقيقيًّا لألحداث. فالسّ
التّاريخ.  رتابةِ  لُنا في  يُدْخِ وَلَدَ فالن"،  يتكرّرُ في عبارةِ "فالن  والذي  النِّسبة  اململُّ في نصِّ 
ا وُلِدَ  نْهَ ، الَّتـي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ ستتوقف هذه الرّتابة عند ذكر يوسف في اآلية ١٦ " ...يُوسُ
أنّ  لنا  أنّ يقول  أراد من خالل هذا األسلوب  يح". كأنّ متّى  سِ الـمَ ى  يُدْعَ الَّذي  وَ  وع، وهُ يَسُ
التاريخ، ويعيد للبشريّة معنى وجودها، فيصير هو محور  رتابةَ  ده يكسر  املسيح بتجسّ

األحداث كلّها.
، لكنّنا سنفتقدُ للمعنـى  ق جناحاتٍ ميكننا أنّ نعيش حياتنا بعيدًا عن اهللا، وميكننا أنّ نحقّ
د في  . وحدَه اهللاُ عندما يتجسَّ ّا سيفقدنا الرّغبة في احلياةِ وسندخلُ في رتابةِ األحداث، مم
التّاريخ معناه احلقيقيّ. سنقول حينها قبل  تاريخ حياتنا، سيعطي لهذا  واقعنا ويدخل 
به  معرفتِنا  وبعد  لها،  معنى  وال  قيمةَ  ال   ، مملّةً  ، فارغةً حياتُنا  كانت  للمسيح  معرفتنا 
ولتكنْ  ملكوتك  "ليأتِ  صالتنا  مردّدين  يوم  كلّ  ها  نعيشُ خالصٍ  ة  قصّ حياتُنا  أصبحت 

مشيئتك". 
اليهودي،  عب  الشّ تاريخ  َّ مبحطات غيـر مشرقة في  بل مر  ، اللة كامالً السُّ تاريخ  لم يكن 
رَتْ أسماءٌ ألشـخاصٍ لم يشرّفوا بسيرتهم تاريخَ شعبِهم. فإذا نظرنا إلى األحداث في  وذُكِ
التّاريخ  على  يضفي  د،  التجسّ حدثَ  لكنَّ   ، مخجلةً أو  ومحزنةً  سوداء  لوجدناها  أوانها 
ـي فينا الذاكرة املؤمنة، وتُفهمنا  ى آخر، إذ يشكّل لنا دعوة لقراءة إميانيّة، حتُ واألحداثِ معنـً
ا أن يحوّل مسار األحداث  أنّ اهللا سيّدُ التاريخ، احلاضر أبدًا مع شعبه، الذي يستطيع دومً
خليـر الذين يتّقونه ويحبّونه. في هذا الزمن املليء بالقلق واخلوف وعدم الفهم ملا يدور حولنا 
، هالّ آمنّا أنّ الــ "عمانوئيل" اهللا معنا وهو سيّد التّاريخ وهو من سيحوّل كلّ  من أحداثٍ
في  وبسلطانِه  بحضورٍه  نؤمنُ  كيف  عرفنا  إذا   ، خالصٍ مناسبةِ  إلى  اليوم  ه  نعيشُ حدثٍ 

حياتنا اليوم وغدًا. 

 
 

ذكر النساء في الئحة النّسب:  
كانت العادة اليهوديّة تقضي بذكر الرجال فقط في لوائح النّسب. ملاذا إذًا يذكر متّى في 
ساللة يسوع خمس نساء؟ هنّ: تامار، راحاب، راعوت، إمرأة أوريّا ومرمي العذراء؟ لإلجابة على 

هذا السؤال يجب التعرّف إلى تلك النّساء: 
تامار (راجع: تك ٣٨: ٦ – ٣٠): حملت من حميها وأجنبت توأمني، فارص وزارح وبهذا أنقذت 

ساللة داود من االنقراض، لذا سيأتي املسيح من سبط داود بواسطة ابنها فارص.  
راحاب (راجع يش ٢: ١ – ٣٤): هي البغيّ  التي استقبلت اجلواسيس الذين أرسلهم يشوع 
من  تزوجت  ثمّ  الهرب.  على  وساعدتهم  فأنقذتهم  احتاللها،  إمكانيّة  ليـروا  أريحا  الى 

ى وجدّ داود. سلمون، وهو أحد جنود إسرائيل، فولدت منه بوعز والد يسّ
ت اسرائيليّ، لكنّها فقدت  راعوت (راجع سفر راعوت): هي مؤابيّة وثنيّة آمنت باهللاّ وتزوجّ
ى أبَ امللك داود. متيّزت بشجاعتها  زوجها وابنيها، فتزّوجها بوعز ابن راحاب، وولد منها يسّ

واتّكالها على الربّ واتّباعه.
إمرأة أوريّا، هي بتشابع ( راجع ٢ صم ١١: ١ – ٢٧  و١٢ : ١ – ١٨) أمرأة أوريّا احلثّي، من امللفت 
أغواها فحملت منه، عندها  الذّي  امللك  داود  لنزوات  إنقادت  باسمها،  يها  أنّ متّى ال يسمّ
أم  هي  له.  زوجةً  وأخذها  ليُقتل،  األماميّة  الصفوف  في  وجعله  احلرب  الى  زوجها  أرسل 

ً للحكمة وموضع إكرام امللك ابنها.   سليمان امللك، صارت رمزا
إنّ ذكر هذه النساء في ساللة يسوع، يحمل رسالة الهوتيّة أراد متّى أن ينقلها لقرائه وهي 

ص بالتالي:  تتلخّ
املسيح  جدّات  لتصبحن  اختارهنّ  اهللا  لكنّ  اسرائيل  وأرض  شعب  عن  غريبات  كلّهن 
طه اخلالصيَّ يطال  املنتظر.  وهذا يفهمنا أنّ طرق اهللا تختلف عن طرق البشر  وأنّ مخطّ
اجلميع. لم تكنَّ قديسات وكلُّهنَّ حملن بطريقة غير اعتياديّة. لقد ذكر متّى نساءً زانيات 
أتى من أجل  يأتي من ساللة خطأة، ليرحم اخلاطئة، ألنّه ما  أنّ املسيح  وغرباء، ليفهمنا 
ٌ على استخراج اخلير من الشرّ الّذي  األصحاء بل من أجل من يحتاجون إليه، وأنّ اهللا قادر

يقترفه االنسان. 
ليستْ  ابقات،  السّ النّساء  بعكس  متّى،  يذكرها  التي  اخلامسة  املرأة  هي  العذراء،  مرمي 
بغريبةٍ عن شعبِها، هي ابنة صهيون، لم تكن خاطئة بل وبحسب التقليد بريئة حتى من 
طن له  ّ في حياتهنّ كان بعكس ما خطّ اخلطيئة األصليّة. ما يجمعها بتلك النساء أنَّ ما مت
د منها  شخصيّاً، فهي اخملطوبة من يوسف واملفترض أن تسكنَ معه، اختارها اهللا ليتجسّ
طه اخلالصيّ، وهي استجابت  ً في مخطّ اخمللّصُ بقوة الروح القدس، لقد أعدّ لها مكاناً مميّزا

بقبولها.

ثانيًا: من داود إلى املنفى (آ ٦ ب - ١١): إنّها اجملموعة الثانية التـي تبدأ بسليمان الذي بنـى 
الهيكل ولكنّه أدخل العبادة الوثنية، وتسلّلت هذه العبادة إلى اسرائيل. لذلك تنتهي هذه 
ئحة الثّانية جندها في (١أخ ٣، ١٠-١٥). . هذه الالّ بيِ وخرابِ أورشليم والهيكلِ اجملموعة بالسَّ
بي بيوكنيا  ثالثًا: من املنفى إلى يسوع (آ ١٢ - ١٦): هي اجملموعة الثالثة التي تبدأ بعد السّ
عدا  ما  القدمي،  العهد  في  لها  واضـحٌ  أثرَ  ال  الثّالثة  ئحة  الالّ هذه  اخمللص.  مبيالد  وتنتهي 
التَقليد  أنّ  ح  املرجَ من   ،(١٧-١٩  ،٣ (١أخ  في  جندَها  أن  ميكن  التـي  األولى  الثالثة  األسماء 

بي الى بابل.  فهيّ قد حافظ في مكانٍ ما على الئحة ساللة داود بعد العودةِ من السّ الشَّ

أسلمَ  الذي  اإلنسانِ  الثّانية فشلُ  في  وعدُ اهللا وقصدُه وحتقيقهما،  األولى  اجملموعةِ  في 
َّجاء الّذي صار حقيقةً مبيالدِ اخمللص.  ، وفي الثَّالثة نرى الر ه للباطلِ نفسَ

بي إلى بابل هو  العدد اإلجماليّ لألجيالِ من ابراهيم إلى داود هو ١٤ جيالً ومن داود إلى السّ
. لكن إذا عدنا إلى األسماء في العهد القدمي  بي إلى يسوع هو ١٤ جيالً ، ومن السّ ١٤ جيالً
اللة الداوديّة، (بني يورام  وعزريا هم: أحزيا (٨٤١)،  وجدنا أنّ متّـى ألغـى ثالثةَ أسماء من السّ
يوآش (٨٣٥ - ٦٩٦)، أمصيا (٨١١ - ٧٨٢)). بالعودة إلى (٢ أخ ٢٢-٢٥) جند أن هؤالء امللوك، من 
أحزيا ولغاية أمصيا قد اقترفوا املعاصي، وجلبوا عبادة اآللهة الوثنيّة الى مملكة داود، ويؤكّد 
تْ بهم لعنة أتاليا، ابنة امللك آحاب (٢ أخ ٢٣، ١٥).   التّقليد اليهوديّ أنّ هؤالء امللوك قد حلِقَ
كان اليهود يعتقدون أن اللعنة تطال امللعون حتّـى اجليلِ الثالث، وال بد أن متـّى قد عرف 
روحات تؤكّد أنّ متـّى لم  هذا التقليد لذلك ألغاهم من نسب يسوع امللوكيّ.  كلّ هذه الشّ
ا كانت غايته من هذا  ينبِ هذه الساللة على قاعدة التّسلسل التّاريخي الكرونولوجيّ، إمنّ
العرض الهوتيّة رمزيّة، أراد من خاللها اعالنَ أنّ يسوع هو املسيح املنتظر هو ابنُ داود وفيه 

ل ويخلّص كلّ تاريخ البشريّة.    كمال األجيال. يسوع يجمع في شخصه ويكمّ
هذه الرمزيّة في عدد األجيال ميكن قراءتها على مستويني: 

١- الرقم ١٤ هو رمز السم امللك داود، فالقيمة الرقميّة لألحرف التي تكوِّن اسم داود في 
العبريّة  (دَوِد) هي ١٤ (د= ٤ + و= ٦ + د= ٤).  فالرمز بأسره يدور حول الوعد الّذي أُعطي لداود 

بأنَّ منه يأتي اخمللّص، امللك الّذي يجلس على عرشه الى األبد.
منا  ٢- الرقم ١٤ هو مجموع ٧+٧، والعدد ٧ يرمز إلى الكمال في الكتاب املقدّس، فإذا قسّ
إلى والدة  بدالً من ١٤ جند ٦ مجموعات من األسماء، لنصل  الى ٧ أسماء  لوائح األسماء 
املسيح التي تدخل في اجملموعة السابعة، أي في رقم الكمال.  والغاية من هذه القراءة هي 
ق  تتحقّ حيث  األزمنة،  ملء  املسيحانيّ،  َّمن  الز في  لُنا  تُدْخِ املسيح  والدة  أنّ  على  التأكيد 

إنتظاراتُ شعبِ اهللا وشعوب األرض كافّة.

٢صفحة

ّ في  مت د قد  التجسّ أنَّ  لتثبّت  تأتي  الّتي نحن بصدد شرحِها،  البشريّة  لسلة  السِّ إنّ هذه 
ا وصنعَ عهدًا  ، وأعدّ تاريخً الزّمان، وأنَّ اهللا حني أرادَ أنْ يُرسلَ ابنَه الوحيدَ، اختار شعبًا وعائلةً

ق وعوده.  دَه باخلالصِ وها هو يحقّ مع اإلنسانِ وَوَعَ

شرح اآليات
ْرَاهِيم:  ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ كِ  .١

«كتاب ميالد» (أو كتاب تكوين): يبدأ متّى إجنيله بعبارة كتابيّة تعود بنا إلى سفر التّكوين 
النّاطقني  األوّلني  املسيحيّني  إلى  بالنِّسبة  آدم.  مواليد  كتابُ  يُعلَنُ  حيث   ،(١  :٥ (تك 
الكتابِ                                                                                                                                          من  األوّلِ  فرِ  السّ عنوانُ  وهي  لديهم،  مألــــــــــوفة  عبارة  هذه  باليونانية، 
صُ كلُّ التَّاريخِ  عوبِ وفيه يُلَخَّ ُ الشُّ ، هو انتظار . فيسوعُ ةَ اخللقِ املقدّسِ الّذي يحكي قـــصّ
داود  هما  أساسيّان  إسمان  متَّى  يختارُ  البدايةِ  نذُ  مُ  . للعالمِ جديدٌ  تاريخٌ  ويبدأ  املاضي 

وابراهيم، وباختياره هذا، يركِّز على مفهوم "الوعد" في العهد القدمي. 
إِبنِ دَاوُد: الوعد كان لداود، أنّ منْ نسلِه يكونُ املسيحُ امللك، حسب ما جاء في(٢ صم ٧: ٤ – 
١٧). فابن داود هو ابن اهللا، هو املسيح امللك الّذي سيجلس على عرش داود أبيه ولن يكون 
ملكوتُ  ويبدأ   ، اخلالصِ عهدَ  يُفتَتَحُ  مبجيئِه  شعبه.  ليخلّص  يأتي  وسوف  انقضاء،  ُلكه  مل

المِ األبديّ.   السَّ
اهللا  وعد  هو حتقيق   ،(١-٣  ،١٢ (تك  عوب  الشُّ كلُّ  به  تتباركُ  الَّذي  األبنُ  أي  إبراهيم»:  «إبنِ 
البشريّة. فالوعد إلبراهيم يأخذ طابعاً أكثر  إلبراهيم ومن خالله لشعب إسرائيل ولكلّ 
بأكملها،  البشريّة  ليطال  اليهودي  الشعب  حدود  ى  يتخطّ اآلتي  املسيح  ألنّ  شموليّة، 

  . ه شاملُ فخالصُ
ه إجنيله  إلى املسيحيّني من أصل يهوديّ، يبدأ بداود وابراهيم، ليؤكّد لقرّائه  متّى الذي يوجّ
ويل قد وصل الى خامتتِه مبجيءِ املسيحِ. نفهمُ من اآلية األولى في إجنيله،  أنّ انتظارهم الطّ
لُ في عهدٍ  أنّ يسوع هو حتقيق الوعد، هو عطيّة اهللا العظمى للبشريّة جمعاء، معه ندخُ

 . جديدٍ، من دونِ قيودٍ أو شروطٍ

م هذا النّسبَ على  ا أساسيًّا لقراءةِ نصّ النَّسب عند متّى، إذ تقسَّ تقدّم لنا اآلية ١٧ مفتاحً
ثالثِ سالسلَ متوازية من «أربعة عشر جيال»: 

: من ابراهيم إلى داود (آ ٢ - ٦ أ): إنّها اجملموعة األولى التي تبدأ بابراهيم الذي نال الوعد  أوالً
ئحة  الالَّ اململكةِ. هذه  بقيامِ  الوعد  ق هذا  الذي معه يتحقّ بداود  وتنتهي  (تك١٥)،  باألرض 

األولى جندُها في (١أخ ١، ٢٨/ ٣٤/ ١أخ ٢، ١-١٥). 



 (متى ١/ ١ – ١٧)
ْرَاهِيم: ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ ١  كِ

وَتَهُ، وذَا وإِخْ وبُ وَلَدَ يَهُ قُ وب، يَعْ قُ حـقُ وَلَدَ يَعْ حـق، إِسْ ْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْ ٢  إِب
رُونُ وَلَدَ آرَام، صْ رُون، حَ صْ ارَصُ وَلَدَ حَ ار، فَ نْ تَامَ ارَصَ وزَارَحَ مِ وذَا وَلَدَ فَ ٣  يَهُ

ون، لْمُ ونُ وَلَدَ سَ شُ ون، نَحْ شُ ينَادَابُ وَلَدَ نَحْ مِ ينَادَاب، عَ مِ َامُ وَلَدَ عَ ٤  آر
ى، وبِيدُ وَلَدَ يَسَّ وت، عُ نْ رَاعُ وبِيدَ مِ زُ وَلَدَ عُ اب، بُوعَ نْ رَاحَ زَ مِ ونُ وَلَدَ بُوعَ لْمُ ٥  سَ

َّا، ْرِي ُو رَأَةِ أ نِ امْ انَ مِ لَيْمَ لِك. دَاوُدُ وَلَدَ سُ ى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَ ٦  يَسَّ
ا، َبِيَّا وَلَدَ آسَ َبِيَّا، أ امُ وَلَدَ أ بْعَ ام، رَحَ بْعَ انُ وَلَدَ رَحَ لَيْمَ ٧  سُ

َّا، وزِي َامُ وَلَدَ عُ َام، يُور اطُ وَلَدَ يُور افَ اط، يُوشَ افَ ا وَلَدَ يُوشَ ٨  آسَ
ْقِيَّا، ز ازُ وَلَدَ حِ از، آحَ َّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَ وزِي ٩  عُ

يَّا، ونُ وَلَدَ يُوشِ ون، آمُ ى وَلَدَ آمُ نَسَّ ى، مَ نَسَّ ْقِيَّا وَلَدَ مَ ز ١٠  حِ
بْيُ إِلى بَابِل. وَتَهُ، وكانَ السَّ يَّا وإِخْ يَّا وَلَدَ يُوكَنِ ١١  يُوشِ

َّابِل، ُب َلْتِيئيلُ وَلَدَ زُر َلْتِيئيل، شأ أ يَّا وَلَدَ شَ بْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِ دَ السَّ ١٢  بَعْ
ازُو، ودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَ ود، أَبيهُ َّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُ ُب ١٣  زُر

ود،   يمُ وَلَدَ إِلِيهُ ادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِ ادُوق، صَ ُ وَلَدَ صَ ازُور ١٤  عَ
وب، قُ تَّانُ وَلَدَ يَعْ تَّان، مَ ُ وَلَدَ مَ ازَر ازَر، إِلِيعَ ودُ وَلَدَ إِلِيعَ ١٥  إِلِيهُ

يح. سِ ى الـمَ وَ الَّذي يُدْعَ وع، وهُ ا وُلِدَ يَسُ نْهَ ، الَّتي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ وبُ وَلَدَ يُوسُ قُ ١٦  يَعْ
ةَ  ْبَعَ َر بْيِ بَابِلَ أ نْ دَاوُدَ إِلى سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ ةَ عَ ْبَعَ َر ْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أ نْ إِب يَالِ مِ َجْ ميعُ األ ١٧  فَجَ

رَ جيالً. شَ ةَ عَ ْبَعَ َر يحِ أ سِ بْيِ بَابِلَ إِلى الـمَ نْ سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ عَ

مقدّمة 
ل بإجنيل نسب يسوع. أمام هذه البشارة  في األحد األخير قبل امليالد، تدعونا الكنيسة للتأمّ
التي تفتَتِحُ إجنيل متّى، نسأل أهي تعليمٌ أم سردٌ تاريخيّ؟ ما الغايةُ منها ونحن ال نرى فيها 
َا هذا االهتمام في  يءَ الكثيرَ؟ وملِ إالّ تعدادَ ممالًّ ألسماءِ أشخاصٍ غرباء ال نعرف عنهم الشَّ

اإلجنيل بنسبِ يسوعَ املسيحِ التّاريخي؟

خالصة روحيّة
وروحيّة  الهوتيّة  حقائق  لنا  ليؤكّد  النّسبة  إجنيل  يأتينا  امليالد،  عيد  أبواب  على  ونحن 

د:  أساسيّة تدخلنا في فهم سرّ التجسّ
ردُ  وحده اهللا يستطيع أنّ يكسر رتابة التّاريخ، ووحده يعطي معنىً حقيقيًّا لألحداث. فالسّ
التّاريخ.  رتابةِ  لُنا في  يُدْخِ وَلَدَ فالن"،  يتكرّرُ في عبارةِ "فالن  والذي  النِّسبة  اململُّ في نصِّ 
ا وُلِدَ  نْهَ ، الَّتـي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ ستتوقف هذه الرّتابة عند ذكر يوسف في اآلية ١٦ " ...يُوسُ
أنّ  لنا  أنّ يقول  أراد من خالل هذا األسلوب  يح". كأنّ متّى  سِ الـمَ ى  يُدْعَ الَّذي  وَ  وع، وهُ يَسُ
التاريخ، ويعيد للبشريّة معنى وجودها، فيصير هو محور  رتابةَ  ده يكسر  املسيح بتجسّ

األحداث كلّها.
، لكنّنا سنفتقدُ للمعنـى  ق جناحاتٍ ميكننا أنّ نعيش حياتنا بعيدًا عن اهللا، وميكننا أنّ نحقّ
د في  . وحدَه اهللاُ عندما يتجسَّ ّا سيفقدنا الرّغبة في احلياةِ وسندخلُ في رتابةِ األحداث، مم
التّاريخ معناه احلقيقيّ. سنقول حينها قبل  تاريخ حياتنا، سيعطي لهذا  واقعنا ويدخل 
به  معرفتِنا  وبعد  لها،  معنى  وال  قيمةَ  ال   ، مملّةً  ، فارغةً حياتُنا  كانت  للمسيح  معرفتنا 
ولتكنْ  ملكوتك  "ليأتِ  صالتنا  مردّدين  يوم  كلّ  ها  نعيشُ خالصٍ  ة  قصّ حياتُنا  أصبحت 

مشيئتك". 
اليهودي،  عب  الشّ تاريخ  َّ مبحطات غيـر مشرقة في  بل مر  ، اللة كامالً السُّ تاريخ  لم يكن 
رَتْ أسماءٌ ألشـخاصٍ لم يشرّفوا بسيرتهم تاريخَ شعبِهم. فإذا نظرنا إلى األحداث في  وذُكِ
التّاريخ  على  يضفي  د،  التجسّ حدثَ  لكنَّ   ، مخجلةً أو  ومحزنةً  سوداء  لوجدناها  أوانها 
ـي فينا الذاكرة املؤمنة، وتُفهمنا  ى آخر، إذ يشكّل لنا دعوة لقراءة إميانيّة، حتُ واألحداثِ معنـً
ا أن يحوّل مسار األحداث  أنّ اهللا سيّدُ التاريخ، احلاضر أبدًا مع شعبه، الذي يستطيع دومً
خليـر الذين يتّقونه ويحبّونه. في هذا الزمن املليء بالقلق واخلوف وعدم الفهم ملا يدور حولنا 
، هالّ آمنّا أنّ الــ "عمانوئيل" اهللا معنا وهو سيّد التّاريخ وهو من سيحوّل كلّ  من أحداثٍ
في  وبسلطانِه  بحضورٍه  نؤمنُ  كيف  عرفنا  إذا   ، خالصٍ مناسبةِ  إلى  اليوم  ه  نعيشُ حدثٍ 

حياتنا اليوم وغدًا. 

 
 

ذكر النساء في الئحة النّسب:  
كانت العادة اليهوديّة تقضي بذكر الرجال فقط في لوائح النّسب. ملاذا إذًا يذكر متّى في 
ساللة يسوع خمس نساء؟ هنّ: تامار، راحاب، راعوت، إمرأة أوريّا ومرمي العذراء؟ لإلجابة على 

هذا السؤال يجب التعرّف إلى تلك النّساء: 
تامار (راجع: تك ٣٨: ٦ – ٣٠): حملت من حميها وأجنبت توأمني، فارص وزارح وبهذا أنقذت 

ساللة داود من االنقراض، لذا سيأتي املسيح من سبط داود بواسطة ابنها فارص.  
راحاب (راجع يش ٢: ١ – ٣٤): هي البغيّ  التي استقبلت اجلواسيس الذين أرسلهم يشوع 
من  تزوجت  ثمّ  الهرب.  على  وساعدتهم  فأنقذتهم  احتاللها،  إمكانيّة  ليـروا  أريحا  الى 

ى وجدّ داود. سلمون، وهو أحد جنود إسرائيل، فولدت منه بوعز والد يسّ
ت اسرائيليّ، لكنّها فقدت  راعوت (راجع سفر راعوت): هي مؤابيّة وثنيّة آمنت باهللاّ وتزوجّ
ى أبَ امللك داود. متيّزت بشجاعتها  زوجها وابنيها، فتزّوجها بوعز ابن راحاب، وولد منها يسّ

واتّكالها على الربّ واتّباعه.
إمرأة أوريّا، هي بتشابع ( راجع ٢ صم ١١: ١ – ٢٧  و١٢ : ١ – ١٨) أمرأة أوريّا احلثّي، من امللفت 
أغواها فحملت منه، عندها  الذّي  امللك  داود  لنزوات  إنقادت  باسمها،  يها  أنّ متّى ال يسمّ
أم  هي  له.  زوجةً  وأخذها  ليُقتل،  األماميّة  الصفوف  في  وجعله  احلرب  الى  زوجها  أرسل 

ً للحكمة وموضع إكرام امللك ابنها.   سليمان امللك، صارت رمزا
إنّ ذكر هذه النساء في ساللة يسوع، يحمل رسالة الهوتيّة أراد متّى أن ينقلها لقرائه وهي 

ص بالتالي:  تتلخّ
املسيح  جدّات  لتصبحن  اختارهنّ  اهللا  لكنّ  اسرائيل  وأرض  شعب  عن  غريبات  كلّهن 
طه اخلالصيَّ يطال  املنتظر.  وهذا يفهمنا أنّ طرق اهللا تختلف عن طرق البشر  وأنّ مخطّ
اجلميع. لم تكنَّ قديسات وكلُّهنَّ حملن بطريقة غير اعتياديّة. لقد ذكر متّى نساءً زانيات 
أتى من أجل  يأتي من ساللة خطأة، ليرحم اخلاطئة، ألنّه ما  أنّ املسيح  وغرباء، ليفهمنا 
ٌ على استخراج اخلير من الشرّ الّذي  األصحاء بل من أجل من يحتاجون إليه، وأنّ اهللا قادر

يقترفه االنسان. 
ليستْ  ابقات،  السّ النّساء  بعكس  متّى،  يذكرها  التي  اخلامسة  املرأة  هي  العذراء،  مرمي 
بغريبةٍ عن شعبِها، هي ابنة صهيون، لم تكن خاطئة بل وبحسب التقليد بريئة حتى من 
طن له  ّ في حياتهنّ كان بعكس ما خطّ اخلطيئة األصليّة. ما يجمعها بتلك النساء أنَّ ما مت
د منها  شخصيّاً، فهي اخملطوبة من يوسف واملفترض أن تسكنَ معه، اختارها اهللا ليتجسّ
طه اخلالصيّ، وهي استجابت  ً في مخطّ اخمللّصُ بقوة الروح القدس، لقد أعدّ لها مكاناً مميّزا

بقبولها.

٣صفحة

ثانيًا: من داود إلى املنفى (آ ٦ ب - ١١): إنّها اجملموعة الثانية التـي تبدأ بسليمان الذي بنـى 
الهيكل ولكنّه أدخل العبادة الوثنية، وتسلّلت هذه العبادة إلى اسرائيل. لذلك تنتهي هذه 
ئحة الثّانية جندها في (١أخ ٣، ١٠-١٥). . هذه الالّ بيِ وخرابِ أورشليم والهيكلِ اجملموعة بالسَّ
بي بيوكنيا  ثالثًا: من املنفى إلى يسوع (آ ١٢ - ١٦): هي اجملموعة الثالثة التي تبدأ بعد السّ
عدا  ما  القدمي،  العهد  في  لها  واضـحٌ  أثرَ  ال  الثّالثة  ئحة  الالّ هذه  اخمللص.  مبيالد  وتنتهي 
التَقليد  أنّ  ح  املرجَ من   ،(١٧-١٩  ،٣ (١أخ  في  جندَها  أن  ميكن  التـي  األولى  الثالثة  األسماء 

بي الى بابل.  فهيّ قد حافظ في مكانٍ ما على الئحة ساللة داود بعد العودةِ من السّ الشَّ

أسلمَ  الذي  اإلنسانِ  الثّانية فشلُ  في  وعدُ اهللا وقصدُه وحتقيقهما،  األولى  اجملموعةِ  في 
َّجاء الّذي صار حقيقةً مبيالدِ اخمللص.  ، وفي الثَّالثة نرى الر ه للباطلِ نفسَ

بي إلى بابل هو  العدد اإلجماليّ لألجيالِ من ابراهيم إلى داود هو ١٤ جيالً ومن داود إلى السّ
. لكن إذا عدنا إلى األسماء في العهد القدمي  بي إلى يسوع هو ١٤ جيالً ، ومن السّ ١٤ جيالً
اللة الداوديّة، (بني يورام  وعزريا هم: أحزيا (٨٤١)،  وجدنا أنّ متّـى ألغـى ثالثةَ أسماء من السّ
يوآش (٨٣٥ - ٦٩٦)، أمصيا (٨١١ - ٧٨٢)). بالعودة إلى (٢ أخ ٢٢-٢٥) جند أن هؤالء امللوك، من 
أحزيا ولغاية أمصيا قد اقترفوا املعاصي، وجلبوا عبادة اآللهة الوثنيّة الى مملكة داود، ويؤكّد 
تْ بهم لعنة أتاليا، ابنة امللك آحاب (٢ أخ ٢٣، ١٥).   التّقليد اليهوديّ أنّ هؤالء امللوك قد حلِقَ
كان اليهود يعتقدون أن اللعنة تطال امللعون حتّـى اجليلِ الثالث، وال بد أن متـّى قد عرف 
روحات تؤكّد أنّ متـّى لم  هذا التقليد لذلك ألغاهم من نسب يسوع امللوكيّ.  كلّ هذه الشّ
ا كانت غايته من هذا  ينبِ هذه الساللة على قاعدة التّسلسل التّاريخي الكرونولوجيّ، إمنّ
العرض الهوتيّة رمزيّة، أراد من خاللها اعالنَ أنّ يسوع هو املسيح املنتظر هو ابنُ داود وفيه 

ل ويخلّص كلّ تاريخ البشريّة.    كمال األجيال. يسوع يجمع في شخصه ويكمّ
هذه الرمزيّة في عدد األجيال ميكن قراءتها على مستويني: 

١- الرقم ١٤ هو رمز السم امللك داود، فالقيمة الرقميّة لألحرف التي تكوِّن اسم داود في 
العبريّة  (دَوِد) هي ١٤ (د= ٤ + و= ٦ + د= ٤).  فالرمز بأسره يدور حول الوعد الّذي أُعطي لداود 

بأنَّ منه يأتي اخمللّص، امللك الّذي يجلس على عرشه الى األبد.
منا  ٢- الرقم ١٤ هو مجموع ٧+٧، والعدد ٧ يرمز إلى الكمال في الكتاب املقدّس، فإذا قسّ
إلى والدة  بدالً من ١٤ جند ٦ مجموعات من األسماء، لنصل  الى ٧ أسماء  لوائح األسماء 
املسيح التي تدخل في اجملموعة السابعة، أي في رقم الكمال.  والغاية من هذه القراءة هي 
ق  تتحقّ حيث  األزمنة،  ملء  املسيحانيّ،  َّمن  الز في  لُنا  تُدْخِ املسيح  والدة  أنّ  على  التأكيد 

إنتظاراتُ شعبِ اهللا وشعوب األرض كافّة.

ّ في  مت د قد  التجسّ أنَّ  لتثبّت  تأتي  الّتي نحن بصدد شرحِها،  البشريّة  لسلة  السِّ إنّ هذه 
ا وصنعَ عهدًا  ، وأعدّ تاريخً الزّمان، وأنَّ اهللا حني أرادَ أنْ يُرسلَ ابنَه الوحيدَ، اختار شعبًا وعائلةً

ق وعوده.  دَه باخلالصِ وها هو يحقّ مع اإلنسانِ وَوَعَ

شرح اآليات
ْرَاهِيم:  ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ كِ  .١

«كتاب ميالد» (أو كتاب تكوين): يبدأ متّى إجنيله بعبارة كتابيّة تعود بنا إلى سفر التّكوين 
النّاطقني  األوّلني  املسيحيّني  إلى  بالنِّسبة  آدم.  مواليد  كتابُ  يُعلَنُ  حيث   ،(١  :٥ (تك 
الكتابِ                                                                                                                                          من  األوّلِ  فرِ  السّ عنوانُ  وهي  لديهم،  مألــــــــــوفة  عبارة  هذه  باليونانية، 
صُ كلُّ التَّاريخِ  عوبِ وفيه يُلَخَّ ُ الشُّ ، هو انتظار . فيسوعُ ةَ اخللقِ املقدّسِ الّذي يحكي قـــصّ
داود  هما  أساسيّان  إسمان  متَّى  يختارُ  البدايةِ  نذُ  مُ  . للعالمِ جديدٌ  تاريخٌ  ويبدأ  املاضي 

وابراهيم، وباختياره هذا، يركِّز على مفهوم "الوعد" في العهد القدمي. 
إِبنِ دَاوُد: الوعد كان لداود، أنّ منْ نسلِه يكونُ املسيحُ امللك، حسب ما جاء في(٢ صم ٧: ٤ – 
١٧). فابن داود هو ابن اهللا، هو املسيح امللك الّذي سيجلس على عرش داود أبيه ولن يكون 
ملكوتُ  ويبدأ   ، اخلالصِ عهدَ  يُفتَتَحُ  مبجيئِه  شعبه.  ليخلّص  يأتي  وسوف  انقضاء،  ُلكه  مل

المِ األبديّ.   السَّ
اهللا  وعد  هو حتقيق   ،(١-٣  ،١٢ (تك  عوب  الشُّ كلُّ  به  تتباركُ  الَّذي  األبنُ  أي  إبراهيم»:  «إبنِ 
البشريّة. فالوعد إلبراهيم يأخذ طابعاً أكثر  إلبراهيم ومن خالله لشعب إسرائيل ولكلّ 
بأكملها،  البشريّة  ليطال  اليهودي  الشعب  حدود  ى  يتخطّ اآلتي  املسيح  ألنّ  شموليّة، 

  . ه شاملُ فخالصُ
ه إجنيله  إلى املسيحيّني من أصل يهوديّ، يبدأ بداود وابراهيم، ليؤكّد لقرّائه  متّى الذي يوجّ
ويل قد وصل الى خامتتِه مبجيءِ املسيحِ. نفهمُ من اآلية األولى في إجنيله،  أنّ انتظارهم الطّ
لُ في عهدٍ  أنّ يسوع هو حتقيق الوعد، هو عطيّة اهللا العظمى للبشريّة جمعاء، معه ندخُ

 . جديدٍ، من دونِ قيودٍ أو شروطٍ

م هذا النّسبَ على  ا أساسيًّا لقراءةِ نصّ النَّسب عند متّى، إذ تقسَّ تقدّم لنا اآلية ١٧ مفتاحً
ثالثِ سالسلَ متوازية من «أربعة عشر جيال»: 

: من ابراهيم إلى داود (آ ٢ - ٦ أ): إنّها اجملموعة األولى التي تبدأ بابراهيم الذي نال الوعد  أوالً
ئحة  الالَّ اململكةِ. هذه  بقيامِ  الوعد  ق هذا  الذي معه يتحقّ بداود  وتنتهي  (تك١٥)،  باألرض 

األولى جندُها في (١أخ ١، ٢٨/ ٣٤/ ١أخ ٢، ١-١٥). 



 (متى ١/ ١ – ١٧)
ْرَاهِيم: ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ ١  كِ

وَتَهُ، وذَا وإِخْ وبُ وَلَدَ يَهُ قُ وب، يَعْ قُ حـقُ وَلَدَ يَعْ حـق، إِسْ ْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْ ٢  إِب
رُونُ وَلَدَ آرَام، صْ رُون، حَ صْ ارَصُ وَلَدَ حَ ار، فَ نْ تَامَ ارَصَ وزَارَحَ مِ وذَا وَلَدَ فَ ٣  يَهُ

ون، لْمُ ونُ وَلَدَ سَ شُ ون، نَحْ شُ ينَادَابُ وَلَدَ نَحْ مِ ينَادَاب، عَ مِ َامُ وَلَدَ عَ ٤  آر
ى، وبِيدُ وَلَدَ يَسَّ وت، عُ نْ رَاعُ وبِيدَ مِ زُ وَلَدَ عُ اب، بُوعَ نْ رَاحَ زَ مِ ونُ وَلَدَ بُوعَ لْمُ ٥  سَ

َّا، ْرِي ُو رَأَةِ أ نِ امْ انَ مِ لَيْمَ لِك. دَاوُدُ وَلَدَ سُ ى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَ ٦  يَسَّ
ا، َبِيَّا وَلَدَ آسَ َبِيَّا، أ امُ وَلَدَ أ بْعَ ام، رَحَ بْعَ انُ وَلَدَ رَحَ لَيْمَ ٧  سُ

َّا، وزِي َامُ وَلَدَ عُ َام، يُور اطُ وَلَدَ يُور افَ اط، يُوشَ افَ ا وَلَدَ يُوشَ ٨  آسَ
ْقِيَّا، ز ازُ وَلَدَ حِ از، آحَ َّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَ وزِي ٩  عُ

يَّا، ونُ وَلَدَ يُوشِ ون، آمُ ى وَلَدَ آمُ نَسَّ ى، مَ نَسَّ ْقِيَّا وَلَدَ مَ ز ١٠  حِ
بْيُ إِلى بَابِل. وَتَهُ، وكانَ السَّ يَّا وإِخْ يَّا وَلَدَ يُوكَنِ ١١  يُوشِ

َّابِل، ُب َلْتِيئيلُ وَلَدَ زُر َلْتِيئيل، شأ أ يَّا وَلَدَ شَ بْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِ دَ السَّ ١٢  بَعْ
ازُو، ودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَ ود، أَبيهُ َّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُ ُب ١٣  زُر

ود،   يمُ وَلَدَ إِلِيهُ ادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِ ادُوق، صَ ُ وَلَدَ صَ ازُور ١٤  عَ
وب، قُ تَّانُ وَلَدَ يَعْ تَّان، مَ ُ وَلَدَ مَ ازَر ازَر، إِلِيعَ ودُ وَلَدَ إِلِيعَ ١٥  إِلِيهُ

يح. سِ ى الـمَ وَ الَّذي يُدْعَ وع، وهُ ا وُلِدَ يَسُ نْهَ ، الَّتي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ وبُ وَلَدَ يُوسُ قُ ١٦  يَعْ
ةَ  ْبَعَ َر بْيِ بَابِلَ أ نْ دَاوُدَ إِلى سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ ةَ عَ ْبَعَ َر ْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أ نْ إِب يَالِ مِ َجْ ميعُ األ ١٧  فَجَ

رَ جيالً. شَ ةَ عَ ْبَعَ َر يحِ أ سِ بْيِ بَابِلَ إِلى الـمَ نْ سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ عَ

مقدّمة 
ل بإجنيل نسب يسوع. أمام هذه البشارة  في األحد األخير قبل امليالد، تدعونا الكنيسة للتأمّ
التي تفتَتِحُ إجنيل متّى، نسأل أهي تعليمٌ أم سردٌ تاريخيّ؟ ما الغايةُ منها ونحن ال نرى فيها 
َا هذا االهتمام في  يءَ الكثيرَ؟ وملِ إالّ تعدادَ ممالًّ ألسماءِ أشخاصٍ غرباء ال نعرف عنهم الشَّ

اإلجنيل بنسبِ يسوعَ املسيحِ التّاريخي؟

خالصة روحيّة
وروحيّة  الهوتيّة  حقائق  لنا  ليؤكّد  النّسبة  إجنيل  يأتينا  امليالد،  عيد  أبواب  على  ونحن 

د:  أساسيّة تدخلنا في فهم سرّ التجسّ
ردُ  وحده اهللا يستطيع أنّ يكسر رتابة التّاريخ، ووحده يعطي معنىً حقيقيًّا لألحداث. فالسّ
التّاريخ.  رتابةِ  لُنا في  يُدْخِ وَلَدَ فالن"،  يتكرّرُ في عبارةِ "فالن  والذي  النِّسبة  اململُّ في نصِّ 
ا وُلِدَ  نْهَ ، الَّتـي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ ستتوقف هذه الرّتابة عند ذكر يوسف في اآلية ١٦ " ...يُوسُ
أنّ  لنا  أنّ يقول  أراد من خالل هذا األسلوب  يح". كأنّ متّى  سِ الـمَ ى  يُدْعَ الَّذي  وَ  وع، وهُ يَسُ
التاريخ، ويعيد للبشريّة معنى وجودها، فيصير هو محور  رتابةَ  ده يكسر  املسيح بتجسّ

األحداث كلّها.
، لكنّنا سنفتقدُ للمعنـى  ق جناحاتٍ ميكننا أنّ نعيش حياتنا بعيدًا عن اهللا، وميكننا أنّ نحقّ
د في  . وحدَه اهللاُ عندما يتجسَّ ّا سيفقدنا الرّغبة في احلياةِ وسندخلُ في رتابةِ األحداث، مم
التّاريخ معناه احلقيقيّ. سنقول حينها قبل  تاريخ حياتنا، سيعطي لهذا  واقعنا ويدخل 
به  معرفتِنا  وبعد  لها،  معنى  وال  قيمةَ  ال   ، مملّةً  ، فارغةً حياتُنا  كانت  للمسيح  معرفتنا 
ولتكنْ  ملكوتك  "ليأتِ  صالتنا  مردّدين  يوم  كلّ  ها  نعيشُ خالصٍ  ة  قصّ حياتُنا  أصبحت 

مشيئتك". 
اليهودي،  عب  الشّ تاريخ  َّ مبحطات غيـر مشرقة في  بل مر  ، اللة كامالً السُّ تاريخ  لم يكن 
رَتْ أسماءٌ ألشـخاصٍ لم يشرّفوا بسيرتهم تاريخَ شعبِهم. فإذا نظرنا إلى األحداث في  وذُكِ
التّاريخ  على  يضفي  د،  التجسّ حدثَ  لكنَّ   ، مخجلةً أو  ومحزنةً  سوداء  لوجدناها  أوانها 
ـي فينا الذاكرة املؤمنة، وتُفهمنا  ى آخر، إذ يشكّل لنا دعوة لقراءة إميانيّة، حتُ واألحداثِ معنـً
ا أن يحوّل مسار األحداث  أنّ اهللا سيّدُ التاريخ، احلاضر أبدًا مع شعبه، الذي يستطيع دومً
خليـر الذين يتّقونه ويحبّونه. في هذا الزمن املليء بالقلق واخلوف وعدم الفهم ملا يدور حولنا 
، هالّ آمنّا أنّ الــ "عمانوئيل" اهللا معنا وهو سيّد التّاريخ وهو من سيحوّل كلّ  من أحداثٍ
في  وبسلطانِه  بحضورٍه  نؤمنُ  كيف  عرفنا  إذا   ، خالصٍ مناسبةِ  إلى  اليوم  ه  نعيشُ حدثٍ 

حياتنا اليوم وغدًا. 

 
 

٤صفحة

ذكر النساء في الئحة النّسب:  
كانت العادة اليهوديّة تقضي بذكر الرجال فقط في لوائح النّسب. ملاذا إذًا يذكر متّى في 
ساللة يسوع خمس نساء؟ هنّ: تامار، راحاب، راعوت، إمرأة أوريّا ومرمي العذراء؟ لإلجابة على 

هذا السؤال يجب التعرّف إلى تلك النّساء: 
تامار (راجع: تك ٣٨: ٦ – ٣٠): حملت من حميها وأجنبت توأمني، فارص وزارح وبهذا أنقذت 

ساللة داود من االنقراض، لذا سيأتي املسيح من سبط داود بواسطة ابنها فارص.  
راحاب (راجع يش ٢: ١ – ٣٤): هي البغيّ  التي استقبلت اجلواسيس الذين أرسلهم يشوع 
من  تزوجت  ثمّ  الهرب.  على  وساعدتهم  فأنقذتهم  احتاللها،  إمكانيّة  ليـروا  أريحا  الى 

ى وجدّ داود. سلمون، وهو أحد جنود إسرائيل، فولدت منه بوعز والد يسّ
ت اسرائيليّ، لكنّها فقدت  راعوت (راجع سفر راعوت): هي مؤابيّة وثنيّة آمنت باهللاّ وتزوجّ
ى أبَ امللك داود. متيّزت بشجاعتها  زوجها وابنيها، فتزّوجها بوعز ابن راحاب، وولد منها يسّ

واتّكالها على الربّ واتّباعه.
إمرأة أوريّا، هي بتشابع ( راجع ٢ صم ١١: ١ – ٢٧  و١٢ : ١ – ١٨) أمرأة أوريّا احلثّي، من امللفت 
أغواها فحملت منه، عندها  الذّي  امللك  داود  لنزوات  إنقادت  باسمها،  يها  أنّ متّى ال يسمّ
أم  هي  له.  زوجةً  وأخذها  ليُقتل،  األماميّة  الصفوف  في  وجعله  احلرب  الى  زوجها  أرسل 

ً للحكمة وموضع إكرام امللك ابنها.   سليمان امللك، صارت رمزا
إنّ ذكر هذه النساء في ساللة يسوع، يحمل رسالة الهوتيّة أراد متّى أن ينقلها لقرائه وهي 

ص بالتالي:  تتلخّ
املسيح  جدّات  لتصبحن  اختارهنّ  اهللا  لكنّ  اسرائيل  وأرض  شعب  عن  غريبات  كلّهن 
طه اخلالصيَّ يطال  املنتظر.  وهذا يفهمنا أنّ طرق اهللا تختلف عن طرق البشر  وأنّ مخطّ
اجلميع. لم تكنَّ قديسات وكلُّهنَّ حملن بطريقة غير اعتياديّة. لقد ذكر متّى نساءً زانيات 
أتى من أجل  يأتي من ساللة خطأة، ليرحم اخلاطئة، ألنّه ما  أنّ املسيح  وغرباء، ليفهمنا 
ٌ على استخراج اخلير من الشرّ الّذي  األصحاء بل من أجل من يحتاجون إليه، وأنّ اهللا قادر

يقترفه االنسان. 
ليستْ  ابقات،  السّ النّساء  بعكس  متّى،  يذكرها  التي  اخلامسة  املرأة  هي  العذراء،  مرمي 
بغريبةٍ عن شعبِها، هي ابنة صهيون، لم تكن خاطئة بل وبحسب التقليد بريئة حتى من 
طن له  ّ في حياتهنّ كان بعكس ما خطّ اخلطيئة األصليّة. ما يجمعها بتلك النساء أنَّ ما مت
د منها  شخصيّاً، فهي اخملطوبة من يوسف واملفترض أن تسكنَ معه، اختارها اهللا ليتجسّ
طه اخلالصيّ، وهي استجابت  ً في مخطّ اخمللّصُ بقوة الروح القدس، لقد أعدّ لها مكاناً مميّزا

بقبولها.

ثانيًا: من داود إلى املنفى (آ ٦ ب - ١١): إنّها اجملموعة الثانية التـي تبدأ بسليمان الذي بنـى 
الهيكل ولكنّه أدخل العبادة الوثنية، وتسلّلت هذه العبادة إلى اسرائيل. لذلك تنتهي هذه 
ئحة الثّانية جندها في (١أخ ٣، ١٠-١٥). . هذه الالّ بيِ وخرابِ أورشليم والهيكلِ اجملموعة بالسَّ
بي بيوكنيا  ثالثًا: من املنفى إلى يسوع (آ ١٢ - ١٦): هي اجملموعة الثالثة التي تبدأ بعد السّ
عدا  ما  القدمي،  العهد  في  لها  واضـحٌ  أثرَ  ال  الثّالثة  ئحة  الالّ هذه  اخمللص.  مبيالد  وتنتهي 
التَقليد  أنّ  ح  املرجَ من   ،(١٧-١٩  ،٣ (١أخ  في  جندَها  أن  ميكن  التـي  األولى  الثالثة  األسماء 

بي الى بابل.  فهيّ قد حافظ في مكانٍ ما على الئحة ساللة داود بعد العودةِ من السّ الشَّ

أسلمَ  الذي  اإلنسانِ  الثّانية فشلُ  في  وعدُ اهللا وقصدُه وحتقيقهما،  األولى  اجملموعةِ  في 
َّجاء الّذي صار حقيقةً مبيالدِ اخمللص.  ، وفي الثَّالثة نرى الر ه للباطلِ نفسَ

بي إلى بابل هو  العدد اإلجماليّ لألجيالِ من ابراهيم إلى داود هو ١٤ جيالً ومن داود إلى السّ
. لكن إذا عدنا إلى األسماء في العهد القدمي  بي إلى يسوع هو ١٤ جيالً ، ومن السّ ١٤ جيالً
اللة الداوديّة، (بني يورام  وعزريا هم: أحزيا (٨٤١)،  وجدنا أنّ متّـى ألغـى ثالثةَ أسماء من السّ
يوآش (٨٣٥ - ٦٩٦)، أمصيا (٨١١ - ٧٨٢)). بالعودة إلى (٢ أخ ٢٢-٢٥) جند أن هؤالء امللوك، من 
أحزيا ولغاية أمصيا قد اقترفوا املعاصي، وجلبوا عبادة اآللهة الوثنيّة الى مملكة داود، ويؤكّد 
تْ بهم لعنة أتاليا، ابنة امللك آحاب (٢ أخ ٢٣، ١٥).   التّقليد اليهوديّ أنّ هؤالء امللوك قد حلِقَ
كان اليهود يعتقدون أن اللعنة تطال امللعون حتّـى اجليلِ الثالث، وال بد أن متـّى قد عرف 
روحات تؤكّد أنّ متـّى لم  هذا التقليد لذلك ألغاهم من نسب يسوع امللوكيّ.  كلّ هذه الشّ
ا كانت غايته من هذا  ينبِ هذه الساللة على قاعدة التّسلسل التّاريخي الكرونولوجيّ، إمنّ
العرض الهوتيّة رمزيّة، أراد من خاللها اعالنَ أنّ يسوع هو املسيح املنتظر هو ابنُ داود وفيه 

ل ويخلّص كلّ تاريخ البشريّة.    كمال األجيال. يسوع يجمع في شخصه ويكمّ
هذه الرمزيّة في عدد األجيال ميكن قراءتها على مستويني: 

١- الرقم ١٤ هو رمز السم امللك داود، فالقيمة الرقميّة لألحرف التي تكوِّن اسم داود في 
العبريّة  (دَوِد) هي ١٤ (د= ٤ + و= ٦ + د= ٤).  فالرمز بأسره يدور حول الوعد الّذي أُعطي لداود 

بأنَّ منه يأتي اخمللّص، امللك الّذي يجلس على عرشه الى األبد.
منا  ٢- الرقم ١٤ هو مجموع ٧+٧، والعدد ٧ يرمز إلى الكمال في الكتاب املقدّس، فإذا قسّ
إلى والدة  بدالً من ١٤ جند ٦ مجموعات من األسماء، لنصل  الى ٧ أسماء  لوائح األسماء 
املسيح التي تدخل في اجملموعة السابعة، أي في رقم الكمال.  والغاية من هذه القراءة هي 
ق  تتحقّ حيث  األزمنة،  ملء  املسيحانيّ،  َّمن  الز في  لُنا  تُدْخِ املسيح  والدة  أنّ  على  التأكيد 

إنتظاراتُ شعبِ اهللا وشعوب األرض كافّة.

ّ في  مت د قد  التجسّ أنَّ  لتثبّت  تأتي  الّتي نحن بصدد شرحِها،  البشريّة  لسلة  السِّ إنّ هذه 
ا وصنعَ عهدًا  ، وأعدّ تاريخً الزّمان، وأنَّ اهللا حني أرادَ أنْ يُرسلَ ابنَه الوحيدَ، اختار شعبًا وعائلةً

ق وعوده.  دَه باخلالصِ وها هو يحقّ مع اإلنسانِ وَوَعَ

شرح اآليات
ْرَاهِيم:  ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ كِ  .١

«كتاب ميالد» (أو كتاب تكوين): يبدأ متّى إجنيله بعبارة كتابيّة تعود بنا إلى سفر التّكوين 
النّاطقني  األوّلني  املسيحيّني  إلى  بالنِّسبة  آدم.  مواليد  كتابُ  يُعلَنُ  حيث   ،(١  :٥ (تك 
الكتابِ                                                                                                                                          من  األوّلِ  فرِ  السّ عنوانُ  وهي  لديهم،  مألــــــــــوفة  عبارة  هذه  باليونانية، 
صُ كلُّ التَّاريخِ  عوبِ وفيه يُلَخَّ ُ الشُّ ، هو انتظار . فيسوعُ ةَ اخللقِ املقدّسِ الّذي يحكي قـــصّ
داود  هما  أساسيّان  إسمان  متَّى  يختارُ  البدايةِ  نذُ  مُ  . للعالمِ جديدٌ  تاريخٌ  ويبدأ  املاضي 

وابراهيم، وباختياره هذا، يركِّز على مفهوم "الوعد" في العهد القدمي. 
إِبنِ دَاوُد: الوعد كان لداود، أنّ منْ نسلِه يكونُ املسيحُ امللك، حسب ما جاء في(٢ صم ٧: ٤ – 
١٧). فابن داود هو ابن اهللا، هو املسيح امللك الّذي سيجلس على عرش داود أبيه ولن يكون 
ملكوتُ  ويبدأ   ، اخلالصِ عهدَ  يُفتَتَحُ  مبجيئِه  شعبه.  ليخلّص  يأتي  وسوف  انقضاء،  ُلكه  مل

المِ األبديّ.   السَّ
اهللا  وعد  هو حتقيق   ،(١-٣  ،١٢ (تك  عوب  الشُّ كلُّ  به  تتباركُ  الَّذي  األبنُ  أي  إبراهيم»:  «إبنِ 
البشريّة. فالوعد إلبراهيم يأخذ طابعاً أكثر  إلبراهيم ومن خالله لشعب إسرائيل ولكلّ 
بأكملها،  البشريّة  ليطال  اليهودي  الشعب  حدود  ى  يتخطّ اآلتي  املسيح  ألنّ  شموليّة، 

  . ه شاملُ فخالصُ
ه إجنيله  إلى املسيحيّني من أصل يهوديّ، يبدأ بداود وابراهيم، ليؤكّد لقرّائه  متّى الذي يوجّ
ويل قد وصل الى خامتتِه مبجيءِ املسيحِ. نفهمُ من اآلية األولى في إجنيله،  أنّ انتظارهم الطّ
لُ في عهدٍ  أنّ يسوع هو حتقيق الوعد، هو عطيّة اهللا العظمى للبشريّة جمعاء، معه ندخُ

 . جديدٍ، من دونِ قيودٍ أو شروطٍ

م هذا النّسبَ على  ا أساسيًّا لقراءةِ نصّ النَّسب عند متّى، إذ تقسَّ تقدّم لنا اآلية ١٧ مفتاحً
ثالثِ سالسلَ متوازية من «أربعة عشر جيال»: 

: من ابراهيم إلى داود (آ ٢ - ٦ أ): إنّها اجملموعة األولى التي تبدأ بابراهيم الذي نال الوعد  أوالً
ئحة  الالَّ اململكةِ. هذه  بقيامِ  الوعد  ق هذا  الذي معه يتحقّ بداود  وتنتهي  (تك١٥)،  باألرض 

األولى جندُها في (١أخ ١، ٢٨/ ٣٤/ ١أخ ٢، ١-١٥). 



 (متى ١/ ١ – ١٧)
ْرَاهِيم: ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ ١  كِ

وَتَهُ، وذَا وإِخْ وبُ وَلَدَ يَهُ قُ وب، يَعْ قُ حـقُ وَلَدَ يَعْ حـق، إِسْ ْرَاهِيمُ وَلَدَ إِسْ ٢  إِب
رُونُ وَلَدَ آرَام، صْ رُون، حَ صْ ارَصُ وَلَدَ حَ ار، فَ نْ تَامَ ارَصَ وزَارَحَ مِ وذَا وَلَدَ فَ ٣  يَهُ

ون، لْمُ ونُ وَلَدَ سَ شُ ون، نَحْ شُ ينَادَابُ وَلَدَ نَحْ مِ ينَادَاب، عَ مِ َامُ وَلَدَ عَ ٤  آر
ى، وبِيدُ وَلَدَ يَسَّ وت، عُ نْ رَاعُ وبِيدَ مِ زُ وَلَدَ عُ اب، بُوعَ نْ رَاحَ زَ مِ ونُ وَلَدَ بُوعَ لْمُ ٥  سَ

َّا، ْرِي ُو رَأَةِ أ نِ امْ انَ مِ لَيْمَ لِك. دَاوُدُ وَلَدَ سُ ى وَلَدَ دَاوُدَ الـمَ ٦  يَسَّ
ا، َبِيَّا وَلَدَ آسَ َبِيَّا، أ امُ وَلَدَ أ بْعَ ام، رَحَ بْعَ انُ وَلَدَ رَحَ لَيْمَ ٧  سُ

َّا، وزِي َامُ وَلَدَ عُ َام، يُور اطُ وَلَدَ يُور افَ اط، يُوشَ افَ ا وَلَدَ يُوشَ ٨  آسَ
ْقِيَّا، ز ازُ وَلَدَ حِ از، آحَ َّا وَلَدَ يُوتَام، يُوتَامُ وَلَدَ آحَ وزِي ٩  عُ

يَّا، ونُ وَلَدَ يُوشِ ون، آمُ ى وَلَدَ آمُ نَسَّ ى، مَ نَسَّ ْقِيَّا وَلَدَ مَ ز ١٠  حِ
بْيُ إِلى بَابِل. وَتَهُ، وكانَ السَّ يَّا وإِخْ يَّا وَلَدَ يُوكَنِ ١١  يُوشِ

َّابِل، ُب َلْتِيئيلُ وَلَدَ زُر َلْتِيئيل، شأ أ يَّا وَلَدَ شَ بْيِ إِلى بَابِل، يُوكَنِ دَ السَّ ١٢  بَعْ
ازُو، ودُ وَلَدَ إِليَاقِيم، إِليَاقِيمُ وَلَدَ عَ ود، أَبيهُ َّابِلُ وَلَدَ أَبِيهُ ُب ١٣  زُر

ود،   يمُ وَلَدَ إِلِيهُ ادُوقُ وَلَدَ آخِيم، آخِ ادُوق، صَ ُ وَلَدَ صَ ازُور ١٤  عَ
وب، قُ تَّانُ وَلَدَ يَعْ تَّان، مَ ُ وَلَدَ مَ ازَر ازَر، إِلِيعَ ودُ وَلَدَ إِلِيعَ ١٥  إِلِيهُ

يح. سِ ى الـمَ وَ الَّذي يُدْعَ وع، وهُ ا وُلِدَ يَسُ نْهَ ، الَّتي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ وبُ وَلَدَ يُوسُ قُ ١٦  يَعْ
ةَ  ْبَعَ َر بْيِ بَابِلَ أ نْ دَاوُدَ إِلى سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ ةَ عَ ْبَعَ َر ْرَاهيمَ إِلى دَاوُدَ أ نْ إِب يَالِ مِ َجْ ميعُ األ ١٧  فَجَ

رَ جيالً. شَ ةَ عَ ْبَعَ َر يحِ أ سِ بْيِ بَابِلَ إِلى الـمَ نْ سَ يالً، ومِ رَ جِ شَ عَ

مقدّمة 
ل بإجنيل نسب يسوع. أمام هذه البشارة  في األحد األخير قبل امليالد، تدعونا الكنيسة للتأمّ
التي تفتَتِحُ إجنيل متّى، نسأل أهي تعليمٌ أم سردٌ تاريخيّ؟ ما الغايةُ منها ونحن ال نرى فيها 
َا هذا االهتمام في  يءَ الكثيرَ؟ وملِ إالّ تعدادَ ممالًّ ألسماءِ أشخاصٍ غرباء ال نعرف عنهم الشَّ

اإلجنيل بنسبِ يسوعَ املسيحِ التّاريخي؟

٥صفحة

خالصة روحيّة
وروحيّة  الهوتيّة  حقائق  لنا  ليؤكّد  النّسبة  إجنيل  يأتينا  امليالد،  عيد  أبواب  على  ونحن 

د:  أساسيّة تدخلنا في فهم سرّ التجسّ
ردُ  وحده اهللا يستطيع أنّ يكسر رتابة التّاريخ، ووحده يعطي معنىً حقيقيًّا لألحداث. فالسّ
التّاريخ.  رتابةِ  لُنا في  يُدْخِ وَلَدَ فالن"،  يتكرّرُ في عبارةِ "فالن  والذي  النِّسبة  اململُّ في نصِّ 
ا وُلِدَ  نْهَ ، الَّتـي مِ رْميَ لَ مَ فَ رَجُ ستتوقف هذه الرّتابة عند ذكر يوسف في اآلية ١٦ " ...يُوسُ
أنّ  لنا  أنّ يقول  أراد من خالل هذا األسلوب  يح". كأنّ متّى  سِ الـمَ ى  يُدْعَ الَّذي  وَ  وع، وهُ يَسُ
التاريخ، ويعيد للبشريّة معنى وجودها، فيصير هو محور  رتابةَ  ده يكسر  املسيح بتجسّ

األحداث كلّها.
، لكنّنا سنفتقدُ للمعنـى  ق جناحاتٍ ميكننا أنّ نعيش حياتنا بعيدًا عن اهللا، وميكننا أنّ نحقّ
د في  . وحدَه اهللاُ عندما يتجسَّ ّا سيفقدنا الرّغبة في احلياةِ وسندخلُ في رتابةِ األحداث، مم
التّاريخ معناه احلقيقيّ. سنقول حينها قبل  تاريخ حياتنا، سيعطي لهذا  واقعنا ويدخل 
به  معرفتِنا  وبعد  لها،  معنى  وال  قيمةَ  ال   ، مملّةً  ، فارغةً حياتُنا  كانت  للمسيح  معرفتنا 
ولتكنْ  ملكوتك  "ليأتِ  صالتنا  مردّدين  يوم  كلّ  ها  نعيشُ خالصٍ  ة  قصّ حياتُنا  أصبحت 

مشيئتك". 
اليهودي،  عب  الشّ تاريخ  َّ مبحطات غيـر مشرقة في  بل مر  ، اللة كامالً السُّ تاريخ  لم يكن 
رَتْ أسماءٌ ألشـخاصٍ لم يشرّفوا بسيرتهم تاريخَ شعبِهم. فإذا نظرنا إلى األحداث في  وذُكِ
التّاريخ  على  يضفي  د،  التجسّ حدثَ  لكنَّ   ، مخجلةً أو  ومحزنةً  سوداء  لوجدناها  أوانها 
ـي فينا الذاكرة املؤمنة، وتُفهمنا  ى آخر، إذ يشكّل لنا دعوة لقراءة إميانيّة، حتُ واألحداثِ معنـً
ا أن يحوّل مسار األحداث  أنّ اهللا سيّدُ التاريخ، احلاضر أبدًا مع شعبه، الذي يستطيع دومً
خليـر الذين يتّقونه ويحبّونه. في هذا الزمن املليء بالقلق واخلوف وعدم الفهم ملا يدور حولنا 
، هالّ آمنّا أنّ الــ "عمانوئيل" اهللا معنا وهو سيّد التّاريخ وهو من سيحوّل كلّ  من أحداثٍ
في  وبسلطانِه  بحضورٍه  نؤمنُ  كيف  عرفنا  إذا   ، خالصٍ مناسبةِ  إلى  اليوم  ه  نعيشُ حدثٍ 

حياتنا اليوم وغدًا. 

 
 

ذكر النساء في الئحة النّسب:  
كانت العادة اليهوديّة تقضي بذكر الرجال فقط في لوائح النّسب. ملاذا إذًا يذكر متّى في 
ساللة يسوع خمس نساء؟ هنّ: تامار، راحاب، راعوت، إمرأة أوريّا ومرمي العذراء؟ لإلجابة على 

هذا السؤال يجب التعرّف إلى تلك النّساء: 
تامار (راجع: تك ٣٨: ٦ – ٣٠): حملت من حميها وأجنبت توأمني، فارص وزارح وبهذا أنقذت 

ساللة داود من االنقراض، لذا سيأتي املسيح من سبط داود بواسطة ابنها فارص.  
راحاب (راجع يش ٢: ١ – ٣٤): هي البغيّ  التي استقبلت اجلواسيس الذين أرسلهم يشوع 
من  تزوجت  ثمّ  الهرب.  على  وساعدتهم  فأنقذتهم  احتاللها،  إمكانيّة  ليـروا  أريحا  الى 

ى وجدّ داود. سلمون، وهو أحد جنود إسرائيل، فولدت منه بوعز والد يسّ
ت اسرائيليّ، لكنّها فقدت  راعوت (راجع سفر راعوت): هي مؤابيّة وثنيّة آمنت باهللاّ وتزوجّ
ى أبَ امللك داود. متيّزت بشجاعتها  زوجها وابنيها، فتزّوجها بوعز ابن راحاب، وولد منها يسّ

واتّكالها على الربّ واتّباعه.
إمرأة أوريّا، هي بتشابع ( راجع ٢ صم ١١: ١ – ٢٧  و١٢ : ١ – ١٨) أمرأة أوريّا احلثّي، من امللفت 
أغواها فحملت منه، عندها  الذّي  امللك  داود  لنزوات  إنقادت  باسمها،  يها  أنّ متّى ال يسمّ
أم  هي  له.  زوجةً  وأخذها  ليُقتل،  األماميّة  الصفوف  في  وجعله  احلرب  الى  زوجها  أرسل 

ً للحكمة وموضع إكرام امللك ابنها.   سليمان امللك، صارت رمزا
إنّ ذكر هذه النساء في ساللة يسوع، يحمل رسالة الهوتيّة أراد متّى أن ينقلها لقرائه وهي 

ص بالتالي:  تتلخّ
املسيح  جدّات  لتصبحن  اختارهنّ  اهللا  لكنّ  اسرائيل  وأرض  شعب  عن  غريبات  كلّهن 
طه اخلالصيَّ يطال  املنتظر.  وهذا يفهمنا أنّ طرق اهللا تختلف عن طرق البشر  وأنّ مخطّ
اجلميع. لم تكنَّ قديسات وكلُّهنَّ حملن بطريقة غير اعتياديّة. لقد ذكر متّى نساءً زانيات 
أتى من أجل  يأتي من ساللة خطأة، ليرحم اخلاطئة، ألنّه ما  أنّ املسيح  وغرباء، ليفهمنا 
ٌ على استخراج اخلير من الشرّ الّذي  األصحاء بل من أجل من يحتاجون إليه، وأنّ اهللا قادر

يقترفه االنسان. 
ليستْ  ابقات،  السّ النّساء  بعكس  متّى،  يذكرها  التي  اخلامسة  املرأة  هي  العذراء،  مرمي 
بغريبةٍ عن شعبِها، هي ابنة صهيون، لم تكن خاطئة بل وبحسب التقليد بريئة حتى من 
طن له  ّ في حياتهنّ كان بعكس ما خطّ اخلطيئة األصليّة. ما يجمعها بتلك النساء أنَّ ما مت
د منها  شخصيّاً، فهي اخملطوبة من يوسف واملفترض أن تسكنَ معه، اختارها اهللا ليتجسّ
طه اخلالصيّ، وهي استجابت  ً في مخطّ اخمللّصُ بقوة الروح القدس، لقد أعدّ لها مكاناً مميّزا

بقبولها.

ثانيًا: من داود إلى املنفى (آ ٦ ب - ١١): إنّها اجملموعة الثانية التـي تبدأ بسليمان الذي بنـى 
الهيكل ولكنّه أدخل العبادة الوثنية، وتسلّلت هذه العبادة إلى اسرائيل. لذلك تنتهي هذه 
ئحة الثّانية جندها في (١أخ ٣، ١٠-١٥). . هذه الالّ بيِ وخرابِ أورشليم والهيكلِ اجملموعة بالسَّ
بي بيوكنيا  ثالثًا: من املنفى إلى يسوع (آ ١٢ - ١٦): هي اجملموعة الثالثة التي تبدأ بعد السّ
عدا  ما  القدمي،  العهد  في  لها  واضـحٌ  أثرَ  ال  الثّالثة  ئحة  الالّ هذه  اخمللص.  مبيالد  وتنتهي 
التَقليد  أنّ  ح  املرجَ من   ،(١٧-١٩  ،٣ (١أخ  في  جندَها  أن  ميكن  التـي  األولى  الثالثة  األسماء 

بي الى بابل.  فهيّ قد حافظ في مكانٍ ما على الئحة ساللة داود بعد العودةِ من السّ الشَّ

أسلمَ  الذي  اإلنسانِ  الثّانية فشلُ  في  وعدُ اهللا وقصدُه وحتقيقهما،  األولى  اجملموعةِ  في 
َّجاء الّذي صار حقيقةً مبيالدِ اخمللص.  ، وفي الثَّالثة نرى الر ه للباطلِ نفسَ

بي إلى بابل هو  العدد اإلجماليّ لألجيالِ من ابراهيم إلى داود هو ١٤ جيالً ومن داود إلى السّ
. لكن إذا عدنا إلى األسماء في العهد القدمي  بي إلى يسوع هو ١٤ جيالً ، ومن السّ ١٤ جيالً
اللة الداوديّة، (بني يورام  وعزريا هم: أحزيا (٨٤١)،  وجدنا أنّ متّـى ألغـى ثالثةَ أسماء من السّ
يوآش (٨٣٥ - ٦٩٦)، أمصيا (٨١١ - ٧٨٢)). بالعودة إلى (٢ أخ ٢٢-٢٥) جند أن هؤالء امللوك، من 
أحزيا ولغاية أمصيا قد اقترفوا املعاصي، وجلبوا عبادة اآللهة الوثنيّة الى مملكة داود، ويؤكّد 
تْ بهم لعنة أتاليا، ابنة امللك آحاب (٢ أخ ٢٣، ١٥).   التّقليد اليهوديّ أنّ هؤالء امللوك قد حلِقَ
كان اليهود يعتقدون أن اللعنة تطال امللعون حتّـى اجليلِ الثالث، وال بد أن متـّى قد عرف 
روحات تؤكّد أنّ متـّى لم  هذا التقليد لذلك ألغاهم من نسب يسوع امللوكيّ.  كلّ هذه الشّ
ا كانت غايته من هذا  ينبِ هذه الساللة على قاعدة التّسلسل التّاريخي الكرونولوجيّ، إمنّ
العرض الهوتيّة رمزيّة، أراد من خاللها اعالنَ أنّ يسوع هو املسيح املنتظر هو ابنُ داود وفيه 

ل ويخلّص كلّ تاريخ البشريّة.    كمال األجيال. يسوع يجمع في شخصه ويكمّ
هذه الرمزيّة في عدد األجيال ميكن قراءتها على مستويني: 

١- الرقم ١٤ هو رمز السم امللك داود، فالقيمة الرقميّة لألحرف التي تكوِّن اسم داود في 
العبريّة  (دَوِد) هي ١٤ (د= ٤ + و= ٦ + د= ٤).  فالرمز بأسره يدور حول الوعد الّذي أُعطي لداود 

بأنَّ منه يأتي اخمللّص، امللك الّذي يجلس على عرشه الى األبد.
منا  ٢- الرقم ١٤ هو مجموع ٧+٧، والعدد ٧ يرمز إلى الكمال في الكتاب املقدّس، فإذا قسّ
إلى والدة  بدالً من ١٤ جند ٦ مجموعات من األسماء، لنصل  الى ٧ أسماء  لوائح األسماء 
املسيح التي تدخل في اجملموعة السابعة، أي في رقم الكمال.  والغاية من هذه القراءة هي 
ق  تتحقّ حيث  األزمنة،  ملء  املسيحانيّ،  َّمن  الز في  لُنا  تُدْخِ املسيح  والدة  أنّ  على  التأكيد 

إنتظاراتُ شعبِ اهللا وشعوب األرض كافّة.

ّ في  مت د قد  التجسّ أنَّ  لتثبّت  تأتي  الّتي نحن بصدد شرحِها،  البشريّة  لسلة  السِّ إنّ هذه 
ا وصنعَ عهدًا  ، وأعدّ تاريخً الزّمان، وأنَّ اهللا حني أرادَ أنْ يُرسلَ ابنَه الوحيدَ، اختار شعبًا وعائلةً

ق وعوده.  دَه باخلالصِ وها هو يحقّ مع اإلنسانِ وَوَعَ

شرح اآليات
ْرَاهِيم:  ْنِ إب يح، إِبنِ دَاوُد، إِب سِ وعَ الـمَ تَابُ ميالدِ يَسُ كِ  .١

«كتاب ميالد» (أو كتاب تكوين): يبدأ متّى إجنيله بعبارة كتابيّة تعود بنا إلى سفر التّكوين 
النّاطقني  األوّلني  املسيحيّني  إلى  بالنِّسبة  آدم.  مواليد  كتابُ  يُعلَنُ  حيث   ،(١  :٥ (تك 
الكتابِ                                                                                                                                          من  األوّلِ  فرِ  السّ عنوانُ  وهي  لديهم،  مألــــــــــوفة  عبارة  هذه  باليونانية، 
صُ كلُّ التَّاريخِ  عوبِ وفيه يُلَخَّ ُ الشُّ ، هو انتظار . فيسوعُ ةَ اخللقِ املقدّسِ الّذي يحكي قـــصّ
داود  هما  أساسيّان  إسمان  متَّى  يختارُ  البدايةِ  نذُ  مُ  . للعالمِ جديدٌ  تاريخٌ  ويبدأ  املاضي 

وابراهيم، وباختياره هذا، يركِّز على مفهوم "الوعد" في العهد القدمي. 
إِبنِ دَاوُد: الوعد كان لداود، أنّ منْ نسلِه يكونُ املسيحُ امللك، حسب ما جاء في(٢ صم ٧: ٤ – 
١٧). فابن داود هو ابن اهللا، هو املسيح امللك الّذي سيجلس على عرش داود أبيه ولن يكون 
ملكوتُ  ويبدأ   ، اخلالصِ عهدَ  يُفتَتَحُ  مبجيئِه  شعبه.  ليخلّص  يأتي  وسوف  انقضاء،  ُلكه  مل

المِ األبديّ.   السَّ
اهللا  وعد  هو حتقيق   ،(١-٣  ،١٢ (تك  عوب  الشُّ كلُّ  به  تتباركُ  الَّذي  األبنُ  أي  إبراهيم»:  «إبنِ 
البشريّة. فالوعد إلبراهيم يأخذ طابعاً أكثر  إلبراهيم ومن خالله لشعب إسرائيل ولكلّ 
بأكملها،  البشريّة  ليطال  اليهودي  الشعب  حدود  ى  يتخطّ اآلتي  املسيح  ألنّ  شموليّة، 

  . ه شاملُ فخالصُ
ه إجنيله  إلى املسيحيّني من أصل يهوديّ، يبدأ بداود وابراهيم، ليؤكّد لقرّائه  متّى الذي يوجّ
ويل قد وصل الى خامتتِه مبجيءِ املسيحِ. نفهمُ من اآلية األولى في إجنيله،  أنّ انتظارهم الطّ
لُ في عهدٍ  أنّ يسوع هو حتقيق الوعد، هو عطيّة اهللا العظمى للبشريّة جمعاء، معه ندخُ

 . جديدٍ، من دونِ قيودٍ أو شروطٍ

م هذا النّسبَ على  ا أساسيًّا لقراءةِ نصّ النَّسب عند متّى، إذ تقسَّ تقدّم لنا اآلية ١٧ مفتاحً
ثالثِ سالسلَ متوازية من «أربعة عشر جيال»: 

: من ابراهيم إلى داود (آ ٢ - ٦ أ): إنّها اجملموعة األولى التي تبدأ بابراهيم الذي نال الوعد  أوالً
ئحة  الالَّ اململكةِ. هذه  بقيامِ  الوعد  ق هذا  الذي معه يتحقّ بداود  وتنتهي  (تك١٥)،  باألرض 

األولى جندُها في (١أخ ١، ٢٨/ ٣٤/ ١أخ ٢، ١-١٥). 


