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 الخمســـــون 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 بأقوال عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار  . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح«أقوال المسيح»عنوان: 
 .انو اإللييعمى سمطأيضًا 
 

ىل تقوم مستمعي بتأدية واجباتك تجاه وطنك؟ ولعّل أىم ىذه الواجبات ىي دفع الضرائب. إن ىدف الحكومات ىو خدمة الشعب، 
أمنيم، وتشجيعيم عمى العمل المنظم الحفاظ عمى حياتيم االقتصادية و  يرعى لتنظيم شؤون المواطنين، وتدبوسن القوانين التي تس

ولتحقيق ىذه الغايات يجب أن تكون لمدولة موارد مالية، تأخذىا من االستثمارات التي الدؤوب الذي يعود بالنفع عمى المجتمع ككل. 
لوقعت البالد في عجز واجباتيم بدفع الضريبة ـتأدية ن تقوم بيا، ومن الضرائب التي تستوفييا من الشعب. فإذا تيّرب المواطنون ع

 واألمني.  واالجتماعي مالي، والضطرب الوضع االقتصادي
 

ى َوَلمَّا َجاُءوا ِإَلى َكْفَرَناُحوَم َتَقدََّم الَِّذيَن َيْأُخُذوَن الدِّْرَىَمْيِن ِإلَ »دّون لنا البشير مّتى في بشارة اإلنجيل ىذه الحادثة فكتب قائاًل: 
َماَذا َتُظنُّ َيا ِسْمَعاُن؟ ِممَّْن َيْأُخُذ » َفَممَّا َدَخَل اْلَبْيَت َسَبَقُو َيُسوُع َقاِئاًل:«. َبَمى» َقاَل:« َأَما ُيوِفي ُمَعمُِّمُكُم الدِّْرَىَمْيِن؟» ُبْطُرَس َوَقاُلوا:

َفِإذًا اْلَبُنوَن َأْحرَاٌر. »َقاَل َلُو َيُسوُع: «. ِمَن اأَلَجاِنبِ »َقاَل َلُو ُبْطُرُس: ؟ ِمَن اأَلَجاِنبِ َبِنيِيْم َأْم ُمُموُك اأَلْرِض اْلِجَباَيَة َأِو اْلِجْزَيَة، َأِمْن 
َوَأْعِطِيْم َعنِّي  اَىا َتِجْد ِإْستَارًا، َفُخْذهُ َوَمَتى َفَتْحَت فَ َولِكْن ِلَئالَّ ُنْعِثَرُىُم، اْذَىْب ِإَلى اْلَبْحِر َوأَْلِق ِصنَّاَرًة، َوالسََّمَكُة الَِّتي َتْطُمُع َأوَّاًل ُخْذَىا، 

 فابقوا معنا. بيذه الحادثة اآلن (. سنتأمل 72-79:42)بشارة مّتى«َوَعْنكَ 
 

عن القوانين التي كانت سائدة ميك مستمعي، عمينا أن نعود لألوضاع في تمك األيام، ونشرح لكي نفيم ىذه الحادثة التي قرأناىا ع
وقتئٍذ. فقد كان عمى كل الذكور الييود أن يدفعوا ضريبة لمييكل بحسب الشريعة المدّونة في العيد القديم، لكي يسددوا احتياجات خدمة 

 .ن لجباية الضريبةىناك جباة مخصصو الييكل. وكان 
 

، دون معرفة الدرىمين، أجابيم بتسّرع باإليجاب: فعون ىذه الضريبةوعندما سأل الجباة التمميذ بطرس إذا كان المسيح وتالميذه يد
 مًا. ـــــــرًا ميـــــــت أمـــبـرج ليثـــــــف الحاألمر. وبذلك وضع المسيح وتالميذه في موقف حرج. لكن المخّمص المسيح استخدم ىذا الموقحقيقية 
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ِممَّْن َيْأُخُذ ُمُموُك اأَلْرِض اْلِجَباَيَة  -اسم بطرسان ىذا ىو وك -َماَذا َتُظنُّ َيا ِسْمَعاُن؟ »وليذا طرح عمى التمميذ بطرس السؤال التالي: 

أي أىل بيتيم  ادة الجباية من بنييموبتعبير آخر كان سؤال المسيح: أيأخذ المموك ع« ؟َبِنيِيْم َأْم ِمَن اأَلَجاِنبِ َأِو اْلِجْزَيَة، َأِمْن 
 تيم الممكية، أم من األجانب أي الّرعية؟وعائال
 

المسيح القول: كما أن المموك ال يدفعون المخّمص  لقد أراد«. َفِإذًا اْلَبُنوَن َأْحرَارٌ »َقاَل َلُو َيُسوُع: «. ِمَن اأَلَجاِنبِ »بطرس: فأجابو 
وىنا  أن يدفع الضريبة، أي يصبح معفيًا أو حرًا منيا. كممك ىوعميو من المفروض الضرائب وال يجبونيا من عائالتيم، ىكذا لم يكن 

 المسيح نفسو ممكًا؟ المخّمص ُيطرح السؤال: ىل اعتبر 
 

أو ربُّ ، وىو بالتالي صاحب مئات السنيننعم. فيو الممك الموعود بو، والذي تنبأ األنبياء عن مجيئو منذ  ولمجواب نقول: بالتأكيد
من دفع ىذه الضريبة، إذ ىم من عائمتو المالكة. الييكل. وليس ىذا فحسب، بل اعتبر المسيح أن تالميذه كأوالد هلل، ىم مثمو معفيين 

اْذَىْب ِإَلى اْلَبْحِر َوأَْلِق ِصنَّاَرًة، َوالسََّمَكُة الَِّتي َتْطُمُع َأوَّاًل ُخْذَىا، َوَمَتى »يعثر جباة الضرائب، قال لبطرس: ال يريد أن وألنو لكن المسيح 
لقد كان المسيح وتالميذه عمى شاطئ بحر الجميل أي بحيرة طبريا اليوم. وكان . «ْعِطِيْم َعنِّي َوَعْنكَ َوأَ  َفَتْحَت َفاَىا َتِجْد ِإْستَارًا، َفُخْذهُ 

 بطرس نفسو صيادًا.
 

عمينا أن ال نفترض أن العممة التي وجدىا بطرس قد ُخمقت بطريقة عجائبية في تمك المحظة، بل بالحري أنيا كانت قد سقطت إلى 
ىذه المادة الالمعة فحاولت ابتالعيا، ولكن الشاقل عمق في حنجرتيا، ولذلك عندما اجتذبيا بطرس إلى  الماء وانجذبت السمكة إلى

حقيقة لبالقد أكد بذلك الرب يسوع المسيح لمتمميذ بطرس ولباقي التالميذ أنو ىو  النقدية ىناك كما قال لو المسيح.اليابسة كانت العممة 
استخداميا لتجنب أي انتقاد. وفي نفس الوقت أعمن المسيح من  من تمّكنفم ىذه السمكة، و  داخلكل الخميقة، إذ عمم ما في  ربُّ 

 خالل ىذه الحادثة أنو ىو الممك المنتظر، المسيح المخّمص الذي أتى، تتميمًا لوعود اهلل.  
 

ل درس أنو عمينا أن نقوم بواجباتنا كمواطنين تجاه الوطن الذي لعّل أىم وأو ما ىو الدرس البميغ الذي نتعّممو من ىذه الحادثة؟ 
عدم التحايل و أو  ،ن ممن يحاولون التيرب من دفع الضريبةيلضريبة. مع العمم أن ىناك الكثير نعيش فيو، وعمى رأسيا واجب دفع ا

 دفعيا بشكل صحيح وكامل. 
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عميو مسؤولية دفع الضريبة، لكنو قام بدفعيا لئال يعثر جباة ولنالحظ أن المخّمص المسيح بالرغم من أنو كممك لم تكن تقع 

ضون اإليمان المسيحي بسبب أو يجعميم يرف ،فعل شيئًا ُيعثر اآلخرينأن ال ي أمر ميم آخر: أنو عمى المؤمن بالمسيحالضرائب. وىذا 
 . غير الالئقة تصرفاتو وأفعالو

 
ك الحقيقي الذي أتى، ال لكي يممك عمى مممكة أرضية كما ظّن الييود، لكن أن الرب يسوع المسيح ىو المم :والدرس الثالث الميم

: أيضاً  قاليو الذي فلكي يممك عمى قموب البشر. وىو الذي نادى ببشارة ممكوت اهلل، ممكوت اهلل الذي يحل في قموب الناس. 
 .أي ىي مممكة روحية ،(81:43)بشارة يوحنا«مممكتي ليست من ىذا العالم»

  
الخميقة، كممة اهلل األزلي، الذي بواسطتو ُخمقت األكوان والعوالم. والذي قال  أن المسيح ىو نفسو ربُّ  :رس الرابع واألخيرأما الد

: َما في السََّماَواِت َوَما َعَمى اأَلْرِض، َما ُيَرى َوَما اَل ُيَرى، َسَواٌء َكانَ »عنو رسول المسيحية بولس:  ُعُروًشا َأْم  َفِإنَُّو ِفيِو ُخِمَق اْلُكلُّ
 .(41:4)الرسالة إلى أىل كولوسي« ِسَياَداٍت َأْم ِرَياَساٍت َأْم َساَلِطيَن. اْلُكلُّ ِبِو َوَلُو َقْد ُخِمقَ 

 
ىل تؤمن بيذا الممك المخّمص، رب الخميقة الذي أتى إلى عالمنا؟ وىل أمام ىذه الحقائق الواضحة ما ىو موقفك مستمعي الكريم؟ 

عمى الصميب ليكّفر عن ذنوبك ولييبك الغفران الكامل عنيا؟ وأنو قام من بين األموات ليجعمك من أوالد اهلل ولتنال تعمم أنو قد مات 
 الحياة األبدية؟ فيل تراك تؤمن بيذا الممك المخّمص؟ 

 


