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 والعشرون ةالثامن الحمقة                    المسيح أقوال                   برنامج أنوار كاشفة          
 

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

 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

وىل تشعر بالذنب عندما ال تستطيع العمل بيا؟ أوال تحس  ىل أنت صديقي تسعى لتطبيق الفرائض والشرائع الدينية بحذافيرىا؟
منيا؟ وما ىو األىم بالنسبة لديك العمل بيذه الفرائض والشرائع وبشكل صارم  وكأن ىذه الفرائض تقّيدك وتستعبدك وال تستطيع التحرر

بين االلتزام الكامل بتطبيق الشريعة من جية والعمل بمضمونيا  اً أال تعمم مستمعي أن ىناك فرقمحاولة فيم اليدف الحقيقي منيا؟ أم 
  وىدفيا من جية أخرى؟

 
ثة التي حصمت مع المخّمص المسيح وتالميذه. فقد ذىب مّرة المسيح مع تالميذه ولكي نوضح ما نريد أن نقول نورد ىذه الحاد

 َفَجاَع َتاَلِميُذُه َواْبَتَدُأوا َيْقِطُفوَن َسَناِبَل َوَيْأُكُموَن.» ذي ىو يوم مقّدس بالنسبة لمييود.يتجولون بين الزروع في يوم السبت، ال
يِسيُّوَن َلمَّا َنَظُروا َقاُلوا َأَما َقرَْأُتْم َما َفَعَمُو َداُوُد ِحيَن َجاَع »َفَقاَل َلُيْم:  «ُىَوَذا َتاَلِميُذَك َيْفَعُموَن َما اَل َيِحلُّ ِفْعُمُو ِفي السَّْبِت!» َلُو: َفاْلَفرِّ

َو َما َقرَْأُتْم ِفي التَّْورَاِة أُو َلُو َواَل ِلمَِّذيَن َمَعُو، َبْل ِلْمَكَيَنِة َفَقْط. َكْيَف َدَخَل َبْيَت اهلِل َوَأَكَل ُخْبَز التَّْقِدَمِة الَِّذي َلْم َيِحلَّ َأْكمُ  ُىَو َوالَِّذيَن َمَعُو؟
َمْو َعِمْمُتْم َما ُىَو: ِإنِّي فَ  َولِكْن َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ ىُيَنا َأْعَظَم ِمَن اْلَيْيَكِل!َأنَّ اْلَكَيَنَة ِفي السَّْبِت ِفي اْلَيْيَكِل ُيَدنُِّسوَن السَّْبَت َوُىْم َأْبِرَياُء؟ 

سنتأمل بيذه الحادثة  .(8-1:::)بشارة مّتى«ُأِريُد َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَمى اأَلْبِرَياِء! َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ُىَو َربُّ السَّْبِت َأْيًضا
 ة.ومعانييا البميغ

 
التي أعطاىا اهلل  أنيم يطبقون كل الفرائض والشرائع بحذافيرىا،يّدعون  لفريسيون وىم فرقة ييودية متزمتةكان اصديقي المستمع، 

لكنيم في نفس الوقت لم يكونوا . لتقوى. وكانوا ييتمون بالمظاىر فقط، أي الظيور أمام الناس بمظير القداسة واقديمًا لكميمو موسى
يِسيُّوَن »وىو ما انتقده عمييم المخّمص المسيح إذ قال ليم مّرة: ييتمون بتنقية أفكارىم وقموبيم من الداخل.  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّيا اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ْحَفِة، َوُىمَ   ُرونَ ــــــِرٍج َتْظيَ اـــِمْن خَ   ا: ـــىَكَذا َأْنُتْم َأْيضً  .ا ِمْن َداِخل َمْمُموآِن اْخِتَطاًفا َوَدَعاَرًة.اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتَنقُّوَن َخاِرَج اْلَكْأِس َوالصَّ
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ْثًما.  يِسيُّ اأَلْعَمى! َنقِّ َأوَّاًل َداِخَل اْلَكْأِس َوالصَّ . ِلمنَّاِس َأْبرَاًرا، َولِكنَُّكْم ِمْن َداِخل َمْشُحوُنوَن ِرَياًء َواِ  َخاِرُجُيَما  ْحَفِة ِلَكْي َيُكونَ َأيَُّيا اْلَفرِّ

    .(12،18و12:12)بشارة مّتى«َأْيًضا َنِقيِّا
 

وكان الفريسيون ينتقدون بشّدة أية مخالفة لمفرائض ولو كانت صغيرة. ليذا لم يكن غريبًا أن ينتقدوا تالميذ المسيح عندما قطفوا 
أي عمل. ىذا مع العمم أن الفريسيين قد حددوا تسعة وثالثين نوعًا من  مراحة والتوقف عنلقمح في يوم السبت، الذي ىو يوم لسنابل ا

لفريسيون أن قطف التالميذ وكان الحصاد ىو أحد ىذه األعمال المحّرمة. ليذا اعتبر ايوم السبت. في حّرم القيام بيا األعمال التي ي  
لسنابل القمح وفركيا بين أيدييم، كان نوعًا من الحصاد. لكن الحقيقة أن التالميذ قطفوا القمح ألنيم جاعوا، وليس ألنيم أرادوا أن 

 أن يروا أبعد وأعمق من التمسك الحرفي بالشريعة. يحصدوا القمح. ولم يكن الفريسيون بقادرين 
 

. وعندما قالوا لممسيح: ىوذا والعطف إلدراك فحوى الشريعة وىدفيا، وبالتالي ال مكان لدييم لمرحمة أي لم يكن عندىم مكان
كيف دخل بيت اهلل، و تالميذك يفعمون ما ال يحّل فعمو في السبت، أجابيم بحادثة حصمت مع النبي داود حين جاع ىو والذين معو، 

وكأن المسيح أراد أن يقول ليم: أن اهلل وقتئذ لم ي عاقب داود ألن حاجتو إلى الخبز الييكل، وأكل خبز التقدمة المخّصص لمكينة فقط. 
 تالميذي فيمزمكم أن تدينوا داود أواًل.  رفيات الطقسية. فإن كنتم تدينونكانت أىم من الح

 
وىنا تساءل السبت.  الييكل أيام يثم قّدم ليم المسيح برىانًا آخر عن الكينة الذين كانوا يقدمون الذبائح ويقودون خدمات العبادة ف

ن منصرفًا إلى الطقوس الدينية حتى فاتيم الغرض من الييكل وىو االتيان الفريسيي كان ىمّ كينة يدّنسون الييكل؟ المسيح ىل كان ال
اهلل األزلي  من الييكل. فيو أعظم من الييكل ألنو ىو كممة: إن ىينا أعظم عن نفسو بالناس إلى اهلل. وليذا قال ليم المسيح

 مؤىل لكي يأتي بالناس إلى اهلل. المتجّسد، الوحيد ال
 

مستمعي الكريم، لقد فضح المخّمص المسيح مواقف الفريسيين المتناقضة والبعيدة عن ىدف الشريعة الحقيقي. ثم ختم حديثو معمنًا 
ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة اَل َذِبيَحًة، َلَما َحَكْمُتْم َعَمى اأَلْبِرَياِء! َفِإنَّ اْبَن اإِلْنَساِن ُىَو َربُّ السَّْبِت  :َفَمْو َعِمْمُتْم َما ُىوَ »ليم حقيقة ىامة قائاًل: 

أي  لسبت.ىو رب اوأنو  .ِإنِّي ُأِريُد َرْحَمًة اَل َذِبيَحةً  حّدث ىنا بسمطان إليي، إذ قال لمفريسيين:تلنالحظ أن المخّمص المسيح . «َأْيًضا
لكن األساس ىو فيم معنى ، والتي كان تقديم الذبائح عمى رأسيا. بالفرائض والشرائعالحرفي أن الميم عند اهلل ليس مجرد التمّسك 

 ي ــــــــــدف الحقيقيلمرء بالرحمة والعطف، أي يدرك الوعندما يتحّمى اتجاه اآلخرين.  بالعطف الشريعة الحقيقي الذي ىو الرحمة والتحّمي
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لكي يكون عند اإلنسان موقف الرحمة والعطف أنو  أيضاً  نستطيع القولو ، كما قال المسيح. ال يحكم عمى الناس األبرياءاهلل، لشريعة 

 قمبو.  من جاه اآلخرين، عميو أن يضع اهلل ومعرفتو الحقة في المكان أو المركز األولت
 

 رونفيظي ذين ييتمون بالمظاىر الخارجية،مثل أولئك الفريسيين العمى حقيقة ىامة: أنو عمينا أن ال نكون  أوالً  أن نؤكدوىنا نود 
إذ ال يكترثون  الكثيرين من أدعياء التدّين؟ الداخل. أو ليس ىذا ما نالحظو عندبمظير التقوى أمام اآلخرين دون تنقية القمب من 

ويحاولون الظيور  الدينية من صالة وصوم وزكاة وحج،يقومون بتأدية الفرائض  فنراىم بل بمظيرىم أمام اآلخرين.بكيفية تنقية قموبيم 
. لعّل السؤال الخطّيةل عمى ذلك ىو أنيم مازالوا مكّبمين ببينما تكون قموبيم من الداخل بعيدة جدًا عن اهلل. وأكبر دلي بمظير التقوى،

 اآلن: كيف بمقدور اإلنسان أن يضع اهلل في المكان األول وأن يعرفو المعرفة الحقة؟ 
 
 نؤمن بموتأن خل، ويحررنا من عبودية الخطّية. ويكون ذلك بإلجابة نقول: عمينا أن نطمب من اهلل أن يطّير قموبنا من الدال
نعمل بما يطمبو  أن نستطيعالمبررين. وىكذا  يطّير اهلل قموبنا ونصبح من أوالد اهلل ح الكفاري عمى الصميب من أجمنا. وعندىاالمسي

  ب. وأن نسمك بالتالي في طريق الصالح والخير.اهلل مّنا ومن كل القم
 

 


