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  الحمقة الثالثة                   برنامج أنوار كاشفة                     أقوال المسيح              
 

نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت أن  أىاًل ومرحبًا بك مستمعي العزيز في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا
الناس من حولو، وأكّدت إعجاب سيح بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع الم«أقوال المسيح»عنوان: 

 . انو اإللييعمى سمط
 

النتقام من ال تسعى ل وأماذا تفعل صديقي عندما تتعّرض لالعتداء؟ ىل تقابل اإلساءة باإلساءة؟ وىل تقابل الشرَّ بالشر؟ 
وليس ىذا فحسب، بل إن بعض منذ الصغر.  يتعّممو كّل مّنا، وىو الذي الشخص الذي أساء إليك؟ قد يكون ىذا ىو رد الفعل الطبيعي

َذا َأْحَدَث ِإْنَساٌن ِفي » لبني إسرائيل: . فمقد قال اهلل قديمًا حقيقة، وسّن القوانين التي تفرضياالشرائع السماوية قد أّكد عمى ىذه ال َواِ 
. َكَما َأْحَدَث َعْيًبا ِفي اإِلْنَساِن َكذِلَك ُيْحَدُث ِفيهِ َقِريِبِه َعْيًبا، َفَكَما َفَعَل َكذِلَك ُيْفَعُل بِ  « ِه. َكْسٌر ِبَكْسٍر، َوَعْيٌن ِبَعْيٍن، َوِسنٌّ ِبِسنٍّ

  (92-42:91)الويين
 

األمن. فإذا ُسمح لممجرم لكي يفمت من  استتباب الستمرار النظام، ووضع اهلل لمشعب قديمًا شرائع لكي يطّبقيا ضمانا لقد 
عتدي، وأن يكون في نفس عمى المُ  ، تعّم الفوضى وتسود الجرائم المجتمع. وكان البّد أن يحدد اهلل العقاب الذي يجب أن يقعالعقاب

فإذا كسر المعتدي يد الُمعتدى عميو أو رجمو، أو أذى عينو، أو أي عضو آخر في جسمو. النوعية والمقدار من الضرر الذي سّببو. 
. َكَما َأْحَدَث » أو رجمو أو إيذاء عينو. ألن ىذا ما تقولو الشريعة:  فإن عقابو سيكون كسر يده َكْسٌر ِبَكْسٍر، َوَعْيٌن ِبَعْيٍن، َوِسنٌّ ِبِسنٍّ

 «. َعْيًبا ِفي اإِلْنَساِن َكذِلَك ُيْحَدُث ِفيهِ 
 

من الواضح أن شريعة اهلل ُسّنت لكي تطّبق  .(94:91)الويين «َمْن َقَتَل ِإْنَساًنا ُيْقَتلْ » القتل فتتابع الشريعة لتقول: أما في حالة 
األمن فيو، ويمنع من استفحال  لكي يستتب المجتمع وتساعده لكي يحفظ النظام في وىذه الشريعة كان في طور التنظيم. في مجتمع 

 الجريمة. 
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َسِمْعُتْم َأنَُّه ِقيَل: »: صّرح قائالً يفي موعظتو الشييرة عمى الجبل أن المخّمص المسيح  نجد، لى ما ذكرناإ، استنادًا مستمعي الكريم

. ْل َلُه اآلَخرَ  َعْيٌن ِبَعْيٍن َوِسنٌّ ِبِسنٍّ ، َبْل َمْن َلَطَمَك َعَمى َخدَِّك اأَلْيَمِن َفَحوِّ )بشارة  «َأْيًضا َوَأمَّا َأَنا َفَأُقوُل َلُكْم: اَل ُتَقاِوُموا الشَّرَّ
اهلل. ىذا العصر الذي لو أسس  عصر ممكوتىو إن المخّمص المسيح ىنا يعمن بكل وضوح بدء عصر جديد،  .(52-3::5مّتى

 ىذامبدأ المحّبة بين البشر والتسامح. و ومبادئ جديدة. ىذا العصر ال يستند عمى مبدأ االنتقام القائل: عين بعين وسن بسن، بل عمى 
 لدولة في سن القوانين ومعاقبة المجرمين.ال ُيمغي دور ابالطبع 
 

. ىذه العالقات التي تستند يدالجد أي بتعبير آخر يتحّدث ىنا المسيح عن العالقات التي يجب أن تسود بين البشر في المجتمع
ى ضرورة مبدأ الذي يؤكد عمورد الفعل المباشر، ومقابمة االساءة باإلساءة. ىذا العمى مبدأ المحّبة والتسامح، وليس عمى مبدأ االنتقام، 

ال بل ذىب المخّمص المسيح إلى أبعد من ذلك إذ دعا لمقابمة اإلساءة بالتسامح. وأن نقابل الشر برد فعل  عدم مقاومة الشر بالشر.
لكن السؤال ىو: كيف  ّول لممعتدي الخد اآلخر من الوجو، وىذه قمة التسامح.، عمينا أن نحمطم عمى الوجو مثالً إيجابي، فعندما نُ 

 حياتنا؟ في بإمكاننا أن نطّبق ىذا المبدأ 
 

َكاَن ُمْمِكًنا  نإِ .. اُزوا َأَحًدا َعْن َشّر ِبَشّر.اَل ُتجَ » فقد كتب قائاًل:  الرسول بولس واستنادًا عمى مبدأ المخّمص المسيح ىذا أما
ِلَي النَّْقَمُة َأَنا ُأَجاِزي  » ُموا أَلْنُفِسُكْم َأيَُّها اأَلِحبَّاُء، َبْل َأْعُطوا َمَكاًنا ِلْمَغَضِب، أَلنَُّه َمْكُتوٌب:َفَحَسَب َطاَقِتُكْم َساِلُموا َجِميَع النَّاِس. اَل َتْنَتقِ 

.  «اَل َيْغِمَبنََّك الشَّرُّ َبِل اْغِمِب الشَّرَّ ِباْلَخْير..َيُقوُل الرَّبُّ
 (. 94، 42-41:49)رومية

 
ما وضعو المخّمص المسيح من مبدأ جديد لعصر ممكوت اهلل. أن عمى الذي يريد أن يكون في ىذا ىنا يكرر الرسول بولس 

ينتقم الممكوت أن ال ُيجازي أحدًا عن شرٍّ بشر. بل عمى العكس عميو أن يغمب الشر بالخير. وأن ال ينتقم لنفسو، ألن اهلل ىو الذي 
َغْيَر ُمَجاِزيَن َعْن َشّر ِبَشّر َأْو َعْن َشِتيَمٍة » أيضًا قائاًل: ى المؤمنين بالمسيح إلوكتب الرسول بطرس . يجازي الشرير عمى شّره، و لو

ىنا يؤكد الرسول بطرس عمى مبدأ . (2:5بطرس4) «ِبَشِتيَمٍة، َبْل ِباْلَعْكِس ُمَباِرِكيَن، َعاِلِميَن َأنَُّكْم ِلهَذا ُدِعيُتْم ِلَكْي َتِرُثوا َبَرَكةً 
 جازاة الشر بالشر، وعمى فعل الخير مقابل اإلساءة. المسامحة، وعدم م
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صديقي المستمع، يبدو واضحًا أن المسيحية سمت باإلنسان إلى مستوى أرفع، وأّكدت عمى مبدأ المسامحة والغفران، ومقابمة الشر 

مع األسف مازال البعض يصر عمى مبدأ الشريعة القاسي: عين بالخير. ولو طّبق الجميع ىذا المبدأ لعاش الناس بأمان وسالم. لكن 
 بعين وسن بسن. 

 
حياتنا؟ ولمجواب نقول: إن في المسيح كيف بإمكاننا أن نطّبق ىذا المبدأ الذي وضعو المخّمص طرحنا السؤال قبل قميل: كنا قد و 

وأصبحوا  ،أي الذين انتقموا من سمطان الظممة والخطّيةىذا المبدأ وضعو المخّمص المسيح لمذين يريدون أن يعيشوا في ممكوت اهلل. 
 كيف بإمكان اإلنسان أن يدخل إلى ممكوت اهلل؟إذن إن السؤال الذي يجب أن نطرحو اآلن ىو:  ن أوالد اهلل ومن رعايا الممكوت.م

 
كان عمى المسيح لكي يبدأ ىذا والجواب ىو: أن اهلل قد أرسل المخّمص المسيح لكي يبدأ عصرًا جديدًا، ىو عصر ممكوت اهلل. و 

ا نحن البشر أي مات المسيح البار كممة اهلل األزلي، عوضًا عنّ العصر الجديد، أن يموت عمى الصميب تكفيرًا لخطايا الجنس البشري. 
نوبو ويؤمن بفداء الخطاة، آخذًا عقاب خطايانا. ثم قام من بين األموات غالبًا، وصعد إلى السماء حّيًا. وىكذا إن كل من يتوب عن ذ

 يصبح من أوالد اهلل، ويدخل بالتالي إلى ممكوت اهلل. ويستطيع عندئذ أن يسمك في مبدأ التسامح. المسيح لخطاياه 
 

لما ال تتوب اآلن وتؤمن بموت المسيح الكّفاري من أجمك عمى الصميب. أال تود مستمعي أن تصبح من رعايا ممكوت اهلل؟ 
 ، ويصبح بإمكانك أن تطّبق مبدأ التسامح والغفران عمى حياتك. فيل تراك تفعل؟ وعندىا تغدو من أوالد اهلل

 


