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

وتبّين لنا  «.أعطوا إذًا ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل»كنا قد تأممنا في المقاء السابق بمقولة المخّمص المسيح: صديقي المستمع،  
والشرائع والقوانين البشرية. وأن والءنا يجب أن يكون لالثنين معًا. أي أن نخضع لمقوانين  إطاعة اهللأنو ال يوجد أي تعارض بين 

لكن ألىمية ىذا الموضوع نود أن نتحدث عنو في لقاء اليوم أيضًا. فما زال  س الوقت أن نطيع اهلل في حياتنا.البشرية، وفي نف
المجتمع، أو عمى األقل جعميا المصدر األساس لقوانين ودساتير المجتمع.  الكثيرون يصّرون عمى ضرورة تطبيق الشريعة اإلليية في

 فما مدى صحة ىذه النظرية ومدى تطابقيا مع الواقع المنظور؟ 
 

دعونا نتحدث أواًل عن الشريعة التي أعطاىا اهلل لكميمو النبي موسى. لعل السؤال اآلن: ىل تصمح ىذه ولكي يكون كالمنا عمميًا، 
شريعة، إذ تمعات اليوم؟ لكن قبل أن نجيب عن ىذا السؤال عمينا أن نتحدث عن األسباب التي أعطى اهلل بموجبيا ىذه الالشريعة لمج

 عمييا تتوقف إجابتنا. 
 

عندما أخرج العبرانيين من مصر، حيث كانوا مستعبدين لممصريين. أن اهلل أعطى ىذه الشريعة ىو لعّل أول ما يمفت انتباىنا 
رانيون كانوا مجّرد عشائر ال توجد عندىم شرائع وال قوانين تتحكم بيم. وليس ىذا فحسب بل قد أخرجيم اهلل إلى البرّية وعندما خرج العب

بكل تفاصيميا.  يعطييم الشريعة التي تنّظم مجتمعيموفي ىذه الحالة كان يجب عمى اهلل أن ليكّونوا مجتمعًا منعزاًل عن باقي الشعوب. 
بالتفصيل كيفية عبادتيم لو تعالى. أي كانت ىناك أسباب جوىرية دعت اهلل لكي يعطي الشريعة اإلليية ليذا وأيضًا أن تشرح ليم 

 الشعب الذي اختاره عن باقي الشعوب في ذلك الوقت. 
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ة تمّيد وبتعبير آخر أعطى اهلل ىذا الشعب الشريعة لزمن معين، وفي مرحمة معينة من التاريخ البشري. ال بل كانت ىذه الشريع

أكمل في حياتو كل متطمبات الشريعة من الناحية اإلليية، وبدأ عصرًا جديدًا. وىكذا لم لمجيء المخّمص المسيح. وعندما أتى المسيح 
 تعد ىناك حاجة لمعودة إلى متطمبات الشريعة القديمة. 

 
لقد أسيب رسل المسيح بالحديث عن الكريم، اتضح لنا اآلن أن الشريعة اإلليية القديمة قد انتيى زمانيا وبُطل مفعوليا. و مستمعي 

ْرَنا ِمَن النَّاُموِس، ِإْذ َماَت الَِّذي ُكنَّا مُ  َفَقد  َوَأمَّا اآلَن »كتب الرسول بولس من رسل المسيحية األوائل قائاًل: ىذا الموضوع. ف ْمَسِكيَن َتَحرَّ
وِح اَل ِبِعْتِق اْلَحْرفِ   مسيح قد تحرر من سمطان الناموس أيأي أن المؤمن بال(. 7:6روميةالرسالة إلى )«ِفيِه، َحتَّى َنْعُبَد ِبِجدَِّة الرُّ

رن بين العيد فقد قاكاتب سفر العبرانيين  أما. بعد مجيء المسيح الشريعة، ألن الناموس قد انتيى أو مات حسب تعبير الرسول بولس
َل. َوَأمَّا َما َعَتَق َوَشاَخ َفُهَو َقِريٌب ِمْن االْضِمْحاَللِ « َجِديًدا»َفِإْذ َقاَل »: الجديد وشريعة العيد القديم فقال )الرسالة إلى َعتََّق اأَلوَّ

 (.  8:31العبرانيين
 

عيدًا جديدًا بدمو الذي سفكو عمى الصميب، ىذا العيد الجديد قد أنيى شريعة العيد القديم وأبطل لقد بدأ المخّمص المسيح إذن 
مفعوليا. ليذا كتب عنو الكاتب ىنا: أن ما عتق وشاخ فيو قريب من االضمحالل. وىنا نصل إلى النتيجة اليامة: أن الشريعة اإلليية 

 تصمح لمجتمعات اليوم. القديمة ال 
 

ن ىذه الشرائع كميا وجدت في إالشرائع اإلليية األخرى ىل يمكن أن تطّبق في مجتمعات اليوم؟ ولمجواب نقول: لكن ماذا عن 
قرون قديمة سابقة، وفي مجتمعات معينة تنطبق عمييا مواصفات محددة. أي أنيا وجدت في زمان ومكان محددين، وبالتالي ال 

عالوة عمى ذلك إن ىذه الشرائع تقسم المجتمع بين تابعي ىذا الدين، والناس من و . المعاصرة نستطيع تطبيقيا عمى مجتمعات اليوم
وىكذا نصل إلى النتيجة الواضحة: أنو ال تجوز خارجو. وىذا ال يتوافق مع حقوق اإلنسان المدنية وبالتالي ال تصمح لمجتمعات اليوم. 

 األساس لسن القوانين البشرية. ، أو جعميا اليوم الدعوة إلى تطبيق الشرائع اإلليية عمى مجتمعات
 

مستمعي العزيز، إذا كانت الشرائع اإلليية ال تصمح لمجتمعات اليوم فما ىو الحل إذن؟ ولمجواب نقول إنو الحل الذي طرحو 
طاعتو لمقوانين والدساتير البشرية، وفي أ «.ِلَقْيَصَر َوَماِ هلِلِ هللِ  َأْعُطوا ِإًذا َما ِلَقْيَصرَ »المخّمص المسيح أال وىو:  ي خضوع اإلنسان وا 

 نفس الوقت إعطاء اهلل حّقو في حياتو. 
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وىل الدساتير البشرية تتوافق بمجمميا مع فحوى ومضمون الشرائع اإلليية؟ ولمجواب نقول: نعم إنيا تتوافق مع ما قد يسأل سائل: 

وصحّية، وسالمتو، وتأمين احتياجاتو المتنوعة من اقتصادية، وقضائية، وتعميمية، يطمبو اهلل من تنظيم لممجتمع والحفاظ عمى أمنو 
 لعدل االجتماعي بين طبقاتو.نوع من ا تأمينأيضًا و 

 
كتب الرسول بطرس لكي تجري العدل واالنصاف بين المواطنين؟ سمح بسن الشرائع البشرية ىل تعمم صديقي أن اهلل ىو الذي 

، َأْو ِلْمُواَلِة َفَكُمْرسَ َفاْخَضُعوا ِلكُ قائاًل:  . ِإْن َكاَن ِلْمَمِمِك َفَكَمْن ُهَو َفْوَق اْلُكلِّ ِميَن ِمْنُه ِلالْنِتَقاِم ِمْن َفاِعِم  لِّ َتْرِتيٍب َبَشِريٍّ ِمْن َأْجِل الرَّبِّ
، وَ  لكي تنّظم  دساتيرالسمح بسن و  أقام الحكومات بّين الرسول بطرس أن اهلللقد (. 11-1::1بطرس1)ِلْمَمْدِح ِلَفاِعِم  اْلَخْيرِ الشَّرِّ
عاقب الذين يفعمون الشر، وتجازي الذي يفعمون الخير. أجل، لقد سمح اهلل لمدساتير والقوانين البشرية حتى تقود المجتمع وت اتالمجتمع

 عمى المؤمن المسيحي كمواطن إذن أن يخضع لمقوانين والدساتير البشرية.و لما فيو خيره وتقدمو. 
 

ىذه االلتزامات أن يسمع صوت اهلل الذي  ىمن جية أخرى عمى اإلنسان أن ال ينسى التزاماتو وواجباتو نحو اهلل خالقو. ولعّل أول
يدعوه لمتوبة عن خطاياه، ويؤمن بالمخّمص المسيح الذي أرسمو اهلل لكي يكّفر عن خطية البشر جميعًا، بموتو الفدائي عمى الصميب، 

 بين األموات.  وقيامتو المجيدة من
 

تخضع لمقوانين والشرائع التي فيل تتجاوب مستمعي مع دعوة اهلل ىذه؟ وىل تسعى في نفس الوقت لكي تكون مواطنًا صالحًا 
ذلك. واعمم جيدًا أن أوالد اهلل ىم الذين يكون والءىم هلل وإلطاعة القوانين البشرية في آن واحد. أي أرجو أن تفعل تسّنيا الحكومات؟ 

 ما لقيصر لقيصر وما هلل هلل.ا كما قال المسيح: يعطو 
 


