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 الحمقة العاشرة    أقوال المسيح                         برنامج أنوار كاشفة                          
 

عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 
الناس من حولو، وأكّدت عمى إعجاب يدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال عد«أقوال المسيح»

 .انو اإللييسمط
 

ىذا ما  .وأن يفيموا مواقفو ومشاعره، وأن يدافعوا عنو رحمة،و احترام، بمطف كل مّنا يرغب مستمعي أن يعاممو الناس بمحبة و 
أي أن نقدم ليم المحبة ىذه المعايير عمى الناس من حولنا.  نطّبق نحن نفسنطمبو دائمًا من الناس اآلخرين. لكن قمياًل ما نفكر أن 

ىل تعمم مستمعي أنو لو سمك الناس جميعًا بيذا  واالحترام، ونعامميم بالمطف، ونظير ليم الرحمة، وأن نتفيم مواقفيم وندافع عنيم.
والوئام مشاجرات بين الناس، ولعّم السالم المفيوم الصحيح من التعامل ما بين بعضيم البعض، لما ُوجدت المشاكل والخالفات وال

 بينيم.
  

العالقة بين أفراد األسرة الواحدة، واألصدقاء، والزمالء في المدرسة أو العمل، وأيضًا العالقة بين الجيران في من بالطبع وىذا يبدأ 
وألنعكس ىذا عمى حّبة ووئام وسالم. . فمو طّبق الجميع األسموب الصحيح في التعامل، لعاش الجميع في م، وحيٍّ واحدشارع واحد

عكس ذلك بالتمام. ليذا نجد المشاكل والمشاجرات اليومية بين ىو لكن الواقع مع األسف  بالتالي في أفضل حال.غدا المجتمع ككل، و 
 األفراد تقع باستمرار، وتسبب شروخًا عميقة في المجتمع. 

 
َفُكلُّ َما ُتِريُدوَن َأْن َيْفَعَل »الل موعظتو الشييرة عمى الجبل فقال: ولقد تحّدث المخّمص المسيح عن ىذا الموضوع بالذات من خ

ىل تعمم مستمعي أن مفّسري الكتاب  .(1::7)بشارة مّتى« النَّاُس ِبُكُم اْفَعُموا هَكَذا َأْنُتْم َأْيًضا ِبِهْم، أَلنَّ هَذا ُهَو النَّاُموُس َواأَلْنِبَياءُ 
 ؟القاعدة الذهبيةاسم:  المقدس أطمقوا عمى ىذه اآلية

 
 كماتمامًا أنو يجب عمينا أن نعامل اآلخرين ىذه القاعدة الذىبية التي تكّمم بيا المخّمص المسيح يقول: فحوى مستمعي الكريم، إن 

 ذ ـــــــــــــــاء اهلل منــــأي ىذا ىو ما تطمبو شريعة اهلل، وما دعا إليو أنبيوأضاف قائاًل: أن ىذا ىو الناموس واألنبياء. ا. نأن يعاممو  نحن نريد
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. وليذا أراد أن يقّدم ليا قاعدة لقد كان المخّمص المسيح يتحدث إلى الجموع الييودية، والتي كانت تعرف كتب العيد القديمالقديم. 
 كل ما جاء في الشريعة التي أنزليا اهلل عمى كميمو النبي موسى، وكل ما جاء في رسائل األنبياء لمشعب قديمًا.  تمّخص

 
ألن كل الناموس في كممة واحدة ُيكمل. تحبُّ »أن يجعل اإلنسان محّبًا لآلخرين كمحبتو لنفسو ىو إن ىدف الناموس أو الشريعة 

صنع الحق أي  ف أنبياء العيد القديم عن ىذا المقياس، بل بالعكس أّكدوه ودعوا إلىولم يختمف ىد (1::7)غالطية«قريبك كنفسك
اآلخرين، كما نريد نحن أن عمى ضرورة معاممتنا لمناس ،  التي قاليا المسيحالقاعدة الذىبية  ىذهإذن لقد أّكدت ومحبة الّرحمة.  ،العدل
تطمب الخير لو، وتعاممو بكل كنفسك، فعندما أنت تحب إنسانًا آخر اآلخرين كنفوسنا. ة محّبة عمى أىميأّكدت ا. وبتعبير آخر نيعاممو 

 احترام ولطف، وتتفيم مواقفو.
 

إن عكس المحّبة ىي األنانية ومحبة الذات. فمن السيل جدًا أن يكون اإلنسان أنانيًا، يطمب كل شيء لنفسو دون النظر لآلخرين 
. وأن يعاممونىو ود صعب جدًا أن يحب اآلخرين كنفسو، ويعامميم كما يلخاطئة. لكن من الوحاجاتيم، إذ ىذه ىي طبيعة البشر ا

يا صحيح أن ىذه القاعدة الذىبية التي وضعأن نحب اآلخرين كمحبتنا لنفوسنا.  ليس خطًا أن نحب نفوسنا، لكن عميناولنالحظ أنو 
  صعب لكنو ليس بالمستحيل.مقياس عاٍل جدًا، ومستوى ىي المخّمص المسيح لمبشر جميعًا، 

 
فنجده يتساءل يسوع المسيح أمثمة عممية، لكي يساعدنا عمى تطبيق ىذه القاعدة الذىبية. المخّمص لقد قّدم لنا مستمعي العزيز، 

ْن َأْحَببْ »قائاًل:  َذا َواِ  َأْحَسْنُتْم ِإَلى الَِّذيَن ُيْحِسُنوَن ِإَلْيُكْم، ُتُم الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُكْم، َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا ُيِحبُّوَن الَِّذيَن ُيِحبُّوَنُهْم. َواِ 
َبْل َأِحبُّوا َأْعَداَءُكْم، َوَأْحِسُنوا َوَأْقِرُضوا َوَأْنُتْم اَل َتْرُجوَن َشْيًئا، »ضاف قائاًل: ثم أ ...«َفَأيُّ َفْضل َلُكْم؟ َفِإنَّ اْلُخَطاَة َأْيًضا َيْفَعُموَن هَكَذا

، َفِإنَُّه ُمْنِعٌم َعَمى َغْيِر الشَّاِكِريَن َواأَلْشرَارِ  َحَماَء َكَما َأنَّ َأَباُكْم َفُكوُنوا رُ »وختم حديثو قائاًل: «. َفَيُكوَن َأْجُرُكْم َعِظيًما َوَتُكوُنوا َبِني اْلَعِميِّ
 .(63-66،61-3::6)لوقا« َأْيًضا َرِحيمٌ 

 
ون كباقي تصّرفن يان المتدينو اآلخرين. فإذا كاألشرار الذين يّدعون الّتدين وموقف الناس قارن ىنا المسيح بين موقفين، موقف لقد 

ذا كانواالناس فأي نفع ليم؟  يم فأي فضٍل ليم؟ أو ما ىو الفرق بين، ى الذين يحسنون إلييمون إلحسنون فقط الذين يحبونيم، ويحبي وا 
 ون ذ نكـــولنالحظ قول المسيح: أنو عمينا أن نحّب حتى أعداءنا، وأن نحسن إلييم. وعندئوبماذا يتميزون عنيم؟ اآلخرين؟ وبين الناس 
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عمينا أن نكون رحماء ألن اهلل اآلب السماوي ىو بني العمّي أو من أوالد اهلل. وفي ختام حديثو أّكد عمى موضوع ىام جدًا، وىو أنو 

 رحيم أيضًا. 
 

وىنا نأتي إلى السؤال: كيف بإمكاننا أن نكون رحماء؟ وأن نحب اآلخرين كنفوسنا؟ ولمجواب نقول: إن ىذا متوفر عندما نؤمن 
عمى الصميب. عندىا سنغدو من أوالد اهلل  بالمخّمص المسيح الذي أعمن محبة اهلل ورحمتو لنا جميعًا، عندما قّدم نفسو فدية من أجمنا

 ونصبح محّبين ورحماء؟ المحب، 
 

أال ترغب مستمعي أن تطّبق القاعدة الذىبية التي وضعيا المخّمص المسيح؟ بأن تعامل اآلخرين كما ترغب أن يعامموك، وأن 
يقدر أن يبّدل حياتك ويغفر ذنوبك، ويجعمك من  تحّبيم بالتالي كنفسك؟ لم ال تأتي اآلن باإليمان إلى المخّمص المسيح، الذي وحده

 أوالد اهلل المحّبين والرحماء؟  
 
 
 

 


