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 ة والستونلثالثا الحمقة                    المسيح أقوال                      برنامج أنوار كاشفة          

 
عنوان: نتابع  تقديم ىذه السمسمة وىي تحت في ىذا المقاء الجديد من برنامج أنوار كاشفة. يسرنا أن نرحب بك صديقي المستمع 

أيضًا أكّدت إعجاب الناس من حولو، كما عديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال «أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

الكريم، كثيرًا ما نسمع الناس يتحدثون عن الشرائع اإلليية ومدى تعارضيا مع الشرائع والقوانين التي تسّنيا الحكومات. مستمعي 
عمى مّسك فقط بالشريعة اإلليية. ال بل دعوا لتطبيق الشريعة اإلليية إلى حد أن ذىب البعض إلى رفض القوانين البشرية، والت

الشرائع والقوانين التي تسّنيا ىل تتعارض الشريعة اإلليية مع لعّل السؤال اآلن ىو: القوانين البشرية. المجتمع، أو جعميا األساس لسن 
وىل ؟ البشرّيةان والءه فقط لمشريعة اإلليية أو لمشرائع والقوانين الحكومات؟ وماذا يحصل إذا اقتصر والء اإلنسان لواحدة منيما؟ أي ك

 يجوز أن يكون الوالء لالثنين معًا؟ 
 

 لإلجابة عن ىذه التساؤالت اليامة، والحديث عن العالقة بين الشرائع اإلليية والقوانين البشرية، ال بّد لنا أن نعود إلى ما تحّدث بو
يِسيُّوَن َوَتَشاَوُروا ِلَكْي َيْصَطاُدوُه ِبَكِمَمٍة. َفَأْرَسُموا ِإَلْيِو َتاَلِميَذُىْم َمَع  مّرةَذَىَب » فقد .اليام ىذا الموضوععن المخّمص المسيح  اْلَفرِّ

ِبَأَحٍد، أَلنََّك اَل َتْنُظُر ِإَلى ُوُجوِه النَّاِس. َفُقْل َلَنا:  َيا ُمَعمُِّم، َنْعَمُم َأنََّك َصاِدٌق َوُتَعمُِّم َطِريَق اهلِل ِباْلَحقِّ، َواَل ُتَباِلي»اْلِييُروُدِسيِّيَن َقاِئِميَن:
؟ َأَيُجوُز َأْن ُتْعَطى ِجْزَيٌة ِلَقْيَصَر َأْم اَل؟ ُبوَنِني َيا ُمرَاُؤوَن؟ َأُروِني ُمَعاَمَمَة اْلِجْزَيةِ » َفَعِمَم َيُسوُع ُخْبَثُيْم َوَقاَل:« َماَذا َتُظنُّ «. ِلَماَذا ُتَجرِّ

وَرة  ِلَمْن ىِذِه » َفَقاَل َلُيْم:َقدَُّموا َلُو ِديَنارًا. فَ  «. ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هللِ  َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصرَ » َفَقاَل َلُيْم:«. ِلَقْيَصرَ » َقاُلوا َلُو:« َواْلِكتَاَبُة؟ الصُّ
ُبوا َوَتَرُكوُه َوَمَضْوا بيذا الحوار اليام الذي جرى بين المخّمص المسيح اآلن سنتأمل  .(11-22:11)بشارة مّتى«َفَممَّا َسِمُعوا َتَعجَّ

 . والييرودسيينالفريسيين مجموعة من و 
 

ن و يالنبي موسى. أما الييرودوستّدعي أنيا تطّبق الشريعة اإلليية التي أعطاىا اهلل لكميمو ييودية متزمتة، فئة لقد كان الفريسيون 
قناع الشعب بمواالة ىيرودس إوحاولوا  مبراطورية الرومانية.، ومن الموالين لإلهءالكبير وخمفاالممك ىيرودس مجرد جماعة تتبع فكانوا 

طمقًا أن يحل أحد من وقد خشوا أن يزيد المسيح من عدم االستقرار، فال تعود روما تسمح م. كره واحتقارنظرة والرومان، فنظر إلييم 
 ان ـــــــــما كــــ. وواضح أن المجموعتين كانتا عدوين لدودين، بسبب أن الفريسيين كانوا ضد الحكم الروماني، بينفي السمطة نسل ىيرودس
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 الييرودوسيون من الموالين لو. وبالرغم من ذلك نجدىما ىنا يتحدان ضد المسيح.

 
لرومانية الحاكمة. وكان الييود يكرىون دفعيا، ألنيا تدعم ظالمييم. وألن كان مطموبًا من الييود أن يؤدوا الضرائب لمسمطة ا

األموال كانت تذىب مباشرة إلى خزانة قيصر، ولمصرف عمى المعابد الوثنية. كما كانت صورة قيصر تذّكر الييود بخضوعيم لروما. 
 وكان كل من يمتنع عن دفع الجزية يواجو عقوبات قاسية.

 
َيا ُمَعمُِّم، »اصطياد المسيح، واثقين أنيم بذلك يضعونو في مأزق. فبعد أن كالوا المديح الظاىري لو بقوليم: ن لقد أرادت المجموعتا

؟ َأَيُجوُز َأْن »:قائمينبخبث  سألوهلنَّاِس. َنْعَمُم َأنََّك َصاِدٌق َوُتَعمُِّم َطِريَق اهلِل ِباْلَحقِّ، َواَل ُتَباِلي ِبَأَحٍد، أَلنََّك اَل َتْنُظُر ِإَلى ُوُجوِه ا َماَذا َتُظنُّ
كما ذكر اإلنجيل المقدس، عمم المسيح بخبثيم ومكيدتيم. فمو أجابيم: أنو يجوز أن ت عطى الجزية وىنا . «ُتْعَطى ِجْزَيٌة ِلَقْيَصَر َأْم اَل؟

عترف الفريسيون، مما قد يثير الشعب ضّده. ولو لقيصر، كان معنى ذلك أنو يؤيد السمطة الرومانية، ويقاوم اهلل الممك الوحيد الذي بو ي
 يم بالعصيان والتمّرد ضد روما من قبل الييرودسيين.قال بعدم دفع الجزية، التُّ 

 
حّرك مع العمم أنو لم يكن ما يحّرك الفريسيين ىو محبتيم لشرائع اهلل، كما لم يكن ما يالحالتين سيقع في الفخ.  يأي في كمت

حّولت توىكذا كشفت إجابة المسيح الحكيمة دوافعيم الخاطئة األنانية وأربكتيم. و مرومان، بل عداوتيم لممسيح. الييرودسيين محبتيم ل
ُبوَنِني َيا ُمرَاُؤوَن؟ َأُروِني ُمَعاَمَمَة اْلِجْزَيةِ »: أجابيم المسيح قائالً ائو الصطياده إلى درس بميغ ليم. محاولة أعد ا َلُو َفَقدَُّمو «. ِلَماَذا ُتَجرِّ

وَرة  ِلَمْن ىِذِه » ِديَنارًا. َقاَل َلُيْم: أي أن  «.ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هللِ  َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصرَ » َفَقاَل َلُيْم:«. ِلَقْيَصرَ » َقاُلوا َلُو:« َواْلِكتَاَبُة؟ الصُّ
 . أيضاً  ب أن ي عطى لوالعممة التي تحمل صورة االمبراطور يجب أن ت عطى لو. وكل ما يختص باهلل يج

                                

صديقي المستمع، لقد أفحم المسيح أولئك الذين أرادوا اإليقاع بو، فإذا بيم يعودون أدراجيم متعّجبين من إجابتو. أجل ىذا ىو 
؟ وكيف نطّبقو نحن اليوم في فماذا يعني ىذا الدرس «.ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هللِ  َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصرَ »الدرس الذي عّممنا إياه المسيح: 

إن ىذا يؤكد أن عمى اإلنسان التزامات تجاه القوانين البشرية وتجاه اهلل في آن واحد. فال نستطيع تجاىل القوانين التي  مجتمعاتنا؟
تو ّن الشرائع والقوانين التي تحفظ أمنو وسالمتو، وتسعى لتأمين احتياجاتسّنيا الحكومات. إن ىدف الحكومة ىو تنظيم المجتمع وس

إن معظم القوانين والشرائع البشرية تيدف لخير اإلنسان وتقّدم المختمفة وال سّيما من النواحي االقتصادية والقضائية والتعميمية. 
 يا ــــــــــــعـشرية ونطيولذا عمينا كمواطنين أن نخضع لمقوانين الب المجتمع. وقد سمح اهلل بوجود الحكومات لكي تحفظ النظام في المجتمع.
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 «.ِلَقْيَصرَ  َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصرَ »ليذا قال المسيح: عصيناىا وتمردنا عمييا لعمت الفوضى في المجتمع. وننفذىا. ألنو إذا 

 
مخّمص المسيح لكي يتمم ىذا الخالص، عن مينا التزامات تجاه اهلل خالقنا، الذي أعمن لنا خالصو وأرسل اللكن في المقابل ع

، فيو مزدوج طيع القول أن المؤمن المسيحي لو انتماءطريق عمل الفداء عمى الصميب، وقيامتو المجيدة من بين األموات. وليذا نست
 ينتمي لموطن، وفي نفس الوقت ينتمي إلى ممكوت اهلل.

 
؟ وىل تعطي اهلل حّقو في حياتك؟ تخضع لمقوانين وتطيعيا فيل أنت صديقيالذي وضعو المخّمص المسيح. ىذا ىو الحل 

وىل آمنت بالمخّمص المسيح وتحررت من خطاياك وأصبحت عضوًا في ممكوت اهلل؟ مع دعوة الخالص الذي ىيأه اهلل لك؟  تجاوبتف
  لقيصر وما هلل هلل. أعطوا ما لقيصر ولنتذّكر دائمًا القاعدة التي وضعيا المسيح: 

 


