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السالم عليكم .يسوع المسيح يطعم خمسة آالف رجال بخمسة أرغفة شعير وسمكتين .هذا
الذي نتأمله االن في إنجيل يوحنا االصحاح السادس واالعداد األول الى الخامس عشر.
اليكم قراءة النص باسم يسوع:
ضى يسوعُ ِإَلى عب ِر بح ِر اْلجلِ ِ
طَب ِرَّي َةَ .وتَِب َع ُه َج ْم ٌع َكِث ٌير ألََّن ُه ْم
يل َو ُه َو َب ْح ُر َ
َْ َ ْ
َ
َب ْع َد َه َذا َم َ َ ُ
أَبصروا آي ِات ِه اَّلِتي َكان يصنعها ِفي اْلمرضىَ .ف ِ
اك َم َع
َْ َ
صع َد َي ُسوعُ ِإَلى َجَب ٍل َو َجَل َس ُهَن َ
َُْ َ
َ َ ْ ََُ
َ
ِ ِِ
ان ال ِفص ُح ِع ُيد اْلَيه ِ
ظ َر أ َّ
َن َج ْمعاً َكِثي اًر ُمْقِب ٌل ِإَل ْي ِه
ود َق ِريباًَ .ف َرَف َع َي ُسوعُ َع ْيَن ْي ِه َوَن َ
تالَميذهَ .وَك َ
ُ
ْ
ِ
َفَق ِ ِ
ال َه َذا لَِي ْمتَ ِحَن ُه ألََّن ُه ُه َو َعلِ َم َما ُه َو
ُّسِ :م ْن أ َْي َن َن ْبتَاعُ ُخ ْب اًز لَِيأ ُ
ال لفيلُب َ
ْك َل َه ُؤالَء؟ َوإَِّن َما َق َ
َ
ِ
ْخ َذ ُك ُّل و ِ
ال َي ْك ِفي ِهم ُخ ْبٌز ِب ِمَئتَي ِد َين ٍ
ُّسَ :
اح ٍد ِم ْن ُه ْم َش ْيئاً
ار لَِيأ ُ
ُم ْزِم ٌع أ ْ
َج َاب ُه فيُلب ُ
َن َيْف َع َل .أ َ
َ
ْ
ْ
احٌد ِمن تالَ ِم ِيذِه وهو أ َْندراوس أ ِ
ي ِسي اًرَ .قال َله و ِ
ط ُر َسُ :هَنا ُغالَ ٌم َم َع ُه َخ ْم َس ُة
ان ُب ْ
َ َُ َ َ ُ ُ ُ
ْ
َخو س ْم َع َ
َ
َ َُ
ِ
ِ
ير وسم َكتَ ِ ِ
ِِ ِ
اج َعلُوا َّ
ِ ِ ِ ٍ
ان
اس َيتَّك ُئو َنَ .وَك َ
ال َي ُسوعُْ :
الن َ
ان َوَلك ْن َما َه َذا لم ْثل َه ُؤالَء؟ َفَق َ
أ َْرغَفة َشع َ َ َ
ِ ٍ
ان ُع ْش ٌب َكِث ٌير َفاتَّ َكأَ ِ
ِفي اْلم َك ِ
َخ َذ َي ُسوعُ األ َْرِغَف َة َو َش َك َر
ال َو َع َد ُد ُه ْم َن ْح ُو َخ ْم َسة آالَفَ .وأ َ
الر َج ُ
َ
ِِ
ِ
ِ ِ ِ
اءواَ .فَل َّما
ط ُوا اْل ُمتَّ ِكِئي َنَ .وَك َذلِ َك ِم َن َّ
َع َ
َوَوَّز َ
ع َعَلى التالَميذ َوالتالَمي ُذ أ ْ
الس َم َكتَْين بَق ْدر َما َش ُ
اضلة لِكي ال ي ِ
َشِبعوا َقال لِتالَ ِم ِيذِه :اجمعوا ال ِكسر الف ِ
يع َشي ٌءَ .ف َج َم ُعوا َو َم ََلُوا ا ْثَنتَي
ض
ُ
َ
ْ
ْ َ ُ ْ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ
الش ِع ِ َِّ
ِِ
َع ْشرَة ُقَّف ًة ِم َن اْل ِكس ِر ِم ْن َخمس ِة أ َْرِغَف ِة َّ
ينَ .فَل َّما َأرَى َّ
اس
ضَل ْت َع ِن اآلكل َ
ير التي َف َ
الن ُ
َ
َْ
َ
النِب ُّي ِ
اآلي َة َّالِتي صَن َع َها َيسوعُ َقالُواِ :إ َّن َه َذا ُه َو ِباْل َح ِقيَق ِة َّ
َما َي ُسوعُ َفِإ ْذ
اآلتي ِإَلى اْل َعاَل ِمَ .وأ َّ
َ
ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ف أ َْيضاً ِإَلى اْل َجَب ِل َو ْح َدهُ.
َعل َم أََّن ُه ْم ُم ْزِم ُعو َن أ ْ
ص َر َ
َن َيأْتُوا َوَي ْختَطُفوهُ لَي ْج َعلُوهُ َملكاً ا ْن َ
هذه كلمة هللا
ظ َر
يسوع أطعم خمس أالف راجل بخمسة أرغفة شعير وسمكتين .يسوع َرَف َع َع ْيَن ْي ِه َوَن َ
الجمع قادما ِإَل ْي ِه وسأل كيف يمكن إطعامهم .يسوع كان يرى الناس معذبين وضالين كغنم

ظ ُروا
َع ُيَن ُك ْم َو ْان ُ
ال راعي لها .قال مرة لتالميذه على ناس كانوا أيضا آتيين اليهْ :ارَف ُعوا أ ْ
ضت لِْلح ِ
اْلحُق ِ َّ ِ
للحصاد .وبهذا فهو
صاد .يسوع يشبه الناس بحقول مستعدة َ
ُ َ
ول إن َها َقد ْابَي َّ ْ َ َ

يشير الى ضرورة تبشيرهم برسالة هللا المفرحة ،االنجيل .صحيح ونحن نعيش في عالم
خاضع للباطل واالنانية .كثيرون يمرضون من كثرة االكل ،وآخرون يموتون بالجوع.
الخ ْب ِز و ْح َده َي ْحَيا ِ
ِ
الر ِب.
انَ ،بل ِب ُك ِل كلمة تَ ْخ ُرُج ِم ْن َف ِم َّ
اإل ْن َس ُ
وصحيح أيضا أََّن ُه ْلي َس ب ُ َ ُ
وكلمة هللا هو يسوع المسيح محيي النفوس الذي نبشر به.

وإنجيل متى يروي الحدث ويقول أنه كان المساء لما اقترب التالميذ إلى يسوع قائلين :هذا
المكان مقفر وقد فات الوقت فاصرف الجموع ليذهبوا إلى القرى ويشتروا طعاما ألنفسهم.
ِِ
ُّس التلميذ :من أين نشتري خب از لنطعم هؤالء كلهم؟ ويسوع سأله ليختبره
فَقا َل يسوع لفيُلب َ
والرب يختبرنا أيضا في كل حين هل نؤمن أنه هو يقدر أن يغير حياتنا لما هو أفضل؟
ونحن نقول :نعم يا رب ،أنا أومن أنك أنت يسوع الحي تقدر كل شيء.
َن
اج َة َل ُه ْم أ ْ
العدد الكثير فشل التالميذ .في االناجيل الثالثة يسوع قال لتالميذه :الَ َح َ
ْكُلوا .وفيلبس جاوب وقال :الَ َي ْك ِفي ِهم ُخ ْبٌز ِب ِمَئتَي ِد َين ٍ
ْخ َذ ُك ُّل
َع ُ
وه ْم أ َْنتُ ْم لَِيأ ُ
ار لَِيأ ُ
َي ْم ُ
ضوا .أ ْ
ط ُ
ْ
ْ
وِ
اح ٍد ِم ْن ُه ْم َش ْيئاً َي ِسي اًر .فيلبس نظر للمشكل بطريقة بشرية فأعطى جواب بشري .فيلبس
َ
مسكين حار .ما العمل؟ كيف يقدر هو والتالميذ يعطوا طعام كافي لهذا الجمهور؟ من

أين يجبروا المال؟ فيلبس نسى ما شاهده من معجزات صنعها يسوع من قبل .فيلبس نظر

للعدد والمادة :أين يجد المال الكافي ليشتري الخبز هذا الجمهور؟

أندراوس واحد االثنى عشر قال انه وجد ولد عنده خمسة أرغفة شعير وسمكتين .والولد
كان مع الجماعة .ربما كان رايح من بينه للسوق أو راجع من السوق لبيته .فرأى هذا

الجماعة فوقف ليسمع ليسوع أيضا .أندراوس قدم الولد ليسوع والولد أعطى ليسوع ما كان
عنده .لما قال التالميذ ليسوعَ :ما َه َذا لِ ِم ْث ِل َه ُؤالَ ِء؟ يسوع أخذ من يد الولد الخبز والسمك
ِ
ان ُع ْش ٌب َكِث ٌير َفاتَّ َكأَ ِ
ان ِفي اْلم َك ِ
اج َعُلوا َّ
ال َو َع َد ُد ُه ْم
اس َيتَّك ُئو َنَ .وَك َ
ال لتالميذهْ :
الن َ
الر َج ُ
وَق َ
َ
نحو خمس ِة آالَ ٍ
ف .على األرض الخضراء والعشب الرتب.
َ ُْ َ ْ َ
ويسوع جعلهم يتكئون وكأنهم في حفل .ومع يسوع دائما حفل النه لطيف ومبارك ،مع
يسوع ال نخاف ش ار ،مع يسوع ليسنا وحدنا .هو يشبع أرواحنا الجائعة والعطشانة للسالم

َخ َذ األ َْرِغَف َة َو َش َك َر كما كان والد األسرة يشكر هللا من اجل الطعام
ومعرفة هللا بالحقَ .فأ َ

ويقول :مبارك أنت يا رب إلهنا الذي يخرج الخبز من األرض .يسوع شكر كما سيشكر

ع الرب َعَلى
عن الخبز والنبيذ في آخر ليلة مع تالميذه قبل صلبه من أجلهم وأجلناَ .وَوَّز َ
ِِ
التالَ ِم ِيذ والت َ ِ
ين .كلهم أكلوا و َشِب ُعوا وعلى كالم يسوع َج َم ُعوا َو َم ََلُوا ا ْثَنتَي
َع َ
ط ُوا اْل ُمتَّكئ َ
المي ُذ أ ْ
َ
ْ
الش ِع ِ َِّ
ِِ
َع ْشرَة ُقَّف ًة ِم َن اْل ِكس ِر ِم ْن َخمس ِة أ َْرِغَف ِة َّ
ين.
ضَل ْت َع ِن اآلكل َ
ير التي َف َ
َ
َْ
َ
ربما صار للولد صاحب االرغفة والسمكتين مشكل كبير االن .كيف يحمل كل هذا الخير

الذي تبقى بسبب سخائه؟ لما الرب يسوع يفعل شيء فهو يفعله بالكثرة .ويسوع يؤكد لنا:
ِ
ك
َوأ َّ
َما أََنا َفَق ْد أَتَْي ُت لتَ ُكو َن َل ُه ْم َحَياةٌ َولَِي ُكو َن َل ُه ْم أَ ْف َ
ض ُل .وال ننس وعد الربَ :و ُك ُّل َم ْن تََر َ
بيوتاً أَو ِإخوة أَو أ ٍ
ات أَو أَباً أَو أُماً أ َِو ام أرَة أَو أَوالَداً أَو حُقوالً ِمن أَج ِل ِ
ْخ ُذ ِمَئ َة
اسمي َيأ ُ
ُُ ْ ْ َ ً ْ َ
ْ ُ
َْ ً ْ ْ
ْ
َخ َو ْ
ْ ْ ْ
ِ ٍ
اة األََب ِدَّي َة .لما فيلبس نظر للعدد والمادة هذا الولد نظر الى يسوع ولم
ض ْعف َوَي ِر ُث اْل َحَي َ
يسأل هل هذا يكفي النه أعطاه من كل قلبه.
مثال فيلبس ُكِتب لتعليمنا حتى ال ننظر للعدد والظروف المفشلة وننسى هللا القادر على
كل شيء وعنايته .المستحيل عند الناس مستطاع عند هللا .من القليل هللا ينتج الكثير.
الولد وقف ليسمع ليسوع وكالم الرب دخل في أذنيه والى قلبه وهو قدم كل ما كان عنده؛
إيمانه البسيط جعله ينظر الى يسوع أنه يستطيع أن يعمل شيئا به .ويسوع أخذه في يده
الكريمة وبارك وأكثر ما أعطاه الولد وبركة هللا صارت على ذاك الولد الى االبد بالتأكيد.
بعدما أشبعهم بكالمه المجيد أشبعهم يسوع بخبز عادي وسمكتين وكشف لهم قوته اإللهية
ِ
ض َل ِم َن اْل ِك َس ِر :ا ْثَنتَي َع ْش َرَة
في هذا العمل العجيبَ .فأ َ
يع َو َشِب ُعوا .ثُ َّم َرَف ُعوا َما َف َ
َك َل اْل َجم ُ
ْ
ِ
ٍ ن ِ
ِ
ِ ن
ال
َع َ
ُقَّف ًة َم ْمُل ً
ظ َم أ ْ
اء َواأل َْوالَ َدَ .ما أ ْ
َع َم َ
وءة َواآلكُلو َ َك ُانوا َن ْح َو َخ ْم َسة آالَف َر ُجل دو الن َس َ
َّ ِ ِ ٍ
ض ِم ْن ِغَناهَ ،يْفتَ ُح َي َد َه َفن ْشَب ُع َخ ْي اًر .ونسأل هللا أن
صَنعها ،إمتَلت األ َْر ُ
ال َر ُّبُ ،كل َها بح ْك َمة َ
يشبع قلوبنا وأرواحنا ويمَلنا باإليمان مثل هذا الولد الذي قدم كل ما كان عنده والذي
أكثره الرب يسوع بالفعل .أنت تأتي الى يسوع بثقة كما أنت وتعطيه حياتك كما هي والرب
يقبلك ويغيرك لما يرضى به هللا االب .نعم الرب يستطيع كل شيء وال يعسر عليه أمر.
وبعدما رأت الناس هذه اآلية التي صنع الرب يسوع لهم قالوا :هذ هو النبي اآلتي الى
العالم وأرادوا أن يضعوه ملكا ولم تكن هذه أول مرة أراد الناس وضع يسوع ملكا عليهم.

والرب يسوع ال يحتاج لقرار الناس وإختيارهم له .هل سمعوه لما أخذ االرغفة والسمكتين
وشكر وبارك لفائدتهم؟ هل شكروا هللا الذي أنعم عليهم بنبي أعظم من موسى الذي أعطى
آبائهم المن الذي كان هللا ينزله عليهم من السماء؟ بال .أرادوا أن يضعوا يسوع ملكا عليهم
مثلما عمل آبائهم الف سنة من قبل لما طلبوا النبي صموئيل أن يوضع عليهم ملكا
ليكونوا مثل باقي الشعوب .والرب يسوع كان يعرف أنهم سينكرونه في اليوم التالي كما
نقراه في متابعة هذا االصحاح.
بالحق يسوع هو الملك وهو ملك الملوك ومملكته ليست من هذا العالم .يسوع المسيح جا
من هللا وفتح لنا هو الباب لملكوت هللا .فهو الطريق والحق والحياة وال احد يأتي الى هللا
اآلب إال بيسوع له المجد .والناس الذين أكلوا الخبز والسمك من عمل المسيح المبارك
ٍ
صَن ُع لَِن َرى َوُن ْؤ ِم َن ِب َك؟ َما َذا تَ ْع َم ُل؟ يسوع قال
قالوا له في متابعة هذا االصحاحَ :فأََّي َة َآية تَ ْ
لهم وقول يسوع هو موجه لنا أيضا يقول :أََنا ُه َو ُخ ْب ُز اْل َحَي ِاةَ ،م ْن ُيْقِب ْل ِإَل َّي فالَ َي ُجوعُ َو َم ْن
ش أََبداًَ .وَل ِكِني ُقْل ُت َل ُك ْم ِإَّن ُك ْم َق ْد َأرَْيتُ ُموِني َوَل ْستُ ْم تُ ْؤ ِم ُنو َن.
ُي ْؤ ِم ْن ِبي فالَ َي ْع َ
طُ
طناش المرة في هذا االصحاح يقول يسوع عن نفسه أنه هو الخبز الذي يعطي الحياة.
ويسوع المسيح هو هو ،أمس واليوم والغد .ويقول ايضاِ :اعمُلوا الَ لِ َّ
لط َعا ِم اْلَب ِائ ِد الفاني َب ْل
َْ
ِ
لِ َّ
ِ
اإل ْنس ِ
ان أل َّ
اآلب َق ْد َختَ َم ُه .ونحن
َن َه َذا َّ
لط َعا ِم اْلَب ِاقي لِْل َحَي ِاة األََب ِديَّة َّال ِذي ُي ْع ِط ُ
َّللاُ ُ
يك ُم ْاب ُن َ
ِ
ط ُر ُس الذي ليسوع في نهاية االصحاحَ :يا َر ُّب ِإَلى َم ْن َن ْذ َه ُب وكالَ ُم
ان ُب ْ
نقول مع س ْم َع ُ
ِ ِ ِ ِ
ِ
َّللاِ اْل َح ِي؟ أمين .ا ِلن ْع َم ُة
يح ْاب ُن َّ
آمَّنا َو َع َرْفَنا أََّن َك أ َْن َت اْل َمس ُ
اْل َحَياة األََبديَّة ع ْن َد َك َوَن ْح ُن َق ْد َ
ٍ ِ
يع َّال ِذين ي ِحبُّو َن ربَّنا يسوع اْلم ِس ِ
ين.
َم َع َج ِم ِ
يح في َع َد ِم َف َساد .آم َ
َ َ َُ َ َ َ
َ ُ

