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 ة والستونعتاسلا 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 ديدة مميئة بالحكمة، مما أثار . لقد تكّمم المخّمص يسوع المسيح بأقوال ع«أقوال المسيح»
 .انو اإللييعمى سمط

 

؟ وىل يعكسون حقًا ىذه المبادئ في يةممبادئ الدينلما ىو انطباعك مستمعي عن رجال الدين؟ ىل ترى أنيم نموذج صالح 
لصالحة، ولكنيم في الواقع ال يسمكون بموجبيا؟ أو ليست ىذه سموكيم وحياتيم؟ أم أن الكثيرين منيم يتكّممون عن القيم الدينية ا

  المشكمة موجودة في كل مجتمع وعمى مّر العصور؟ 
 

لم يكن الوضع مختمفًا في أيام المخّمص المسيح، فقد كانت ىناك فرق دينية ييودية متعددة، وكان ىناك رجال دين يّدعون التدين 
س ىؤالء فرقة الفريسيين المتزمتة، الذين كانوا يحرصون عمى االدعاء أنيم يطّبقون الشريعة والتمسك بالشريعة اإلليية. وكان عمى رأ

  م كانوا بعيدين جدًا عن جوىرىا.اإلليية، مع أني
 

م بيا، بينما ى  . وطمبوا من الناس أن يمتزمواالتي وضعوىا مساوية تمامًا لشريعة اهللاإلضافية ولقد اعتبر ىؤالء الفريسيون القوانين 
لكن ليس إكرامًا هلل أو إطاعة لو، بل لالفتخار ، اإلليية ، أنيم يطّبقون الشريعةن عنيا. وكانوا يحاولون دائمًا أن ُيظيروا أنفسيمو بعيد

إن المرائي ىو من يظير عمى غير حقيقتو، فيو كالممثل البارع الذي يستطيع أن وليذا نستطيع وصفيم بالمرائيين. أمام اآلخرين، 
خّصص البشير مّتى  ولقدوليذا كان ال بّد لممخّمص المسيح أن يكشف حقيقة نفوسيم وأن يفضحيم أمام الناس. دوره بكل اتقان.  يمّثل

 فابقوا معنا.   وبعض منذكر عمى اآلن عن ىؤالء الفريسيين، سنأتي المسيح لحديث إصحاحًا كامال 
 
يِسيُّوَن، َفُكلُّ َما »َقاِئاًل:  ِحيَنِئٍذ َخاَطَب َيُسوُع اْلُجُموَع َوَتاَلِميَذهُ » أ في بشارة مّتى ما يمي:نقر  َعَمى ُكْرِسيِّ ُموَسى َجَمَس اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

ْعَمُموا، أَلنَُّهْم َيُقوُلوَن َواَل َيْفَعُموَن. َفِإنَُّهْم َيْحِزُموَن َأْحَمااًل َثِقيَمًة َعِسَرَة َقاُلوا َلُكْم َأْن َتْحَفُظوُه َفاْحَفُظوُه َواْفَعُموُه، َولِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل تَ 
 (.4-1::3)بشارة مّتىْن ُيَحرُِّكوَها ِبِإْصِبِعِهمْ اْلَحْمِل َوَيَضُعوَنَها َعَمى َأْكتَاِف النَّاِس، َوُهْم اَل ُيِريُدوَن أَ 
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 المسيحطمب لكن لنالحظ ن والكتبة أنفسيم، وجمسوا عمى كرسي موسى أي في مركز إصدار األوامر. لقد نّصب ىؤالء الفريسيو 

فيم يحّممون  ْعَمُموا، أَلنَُّهْم َيُقوُلوَن َواَل َيْفَعُموَن.يِكْن َحَسَب َأْعَماِلِهْم اَل َول  ،ليمأن يحفظوا ويفعموا ما يقولو ىؤالء والجمع من تالميذه 
َوُكلَّ َأْعَماِلِهْم َيْعَمُموَنَها »ولكي يوضح تابع المسيح شارحًا كالمو قائاًل: أن يحّركوىا بإصبعيم. حتى يريدون ، وال مةالناس شرائع ثقي

لَ ِلَكْي َتْنُظَرُهُم النَّاُس: َفُيَعرُِّضوَن َعَصاِئَبُهْم َوُيَعظُِّموَن َأْهَداَب ِثَياِبِهْم، َوُيِحبُّوَن اْلُمتََّكَأ األَ  ِفي اْلَواَلِئِم، َواْلَمَجاِلَس اأُلوَلى ِفي اْلَمَجاِمِع،  وَّ
 (. 7-1::3)بشارة مّتى«َوالتَِّحيَّاِت ِفي اأَلْسَواِق، َوَأْن َيْدُعَوُهُم النَّاُس: َسيِِّدي َسيِِّدي!

 
يعّظم أىداب ثوبو، لُيري ، و حول راسو وىذه بالضبط صفة اإلنسان المرائي الذي ييتم بالمظاىر أمام الناس، فيو يعّرض عصائبو

الناس مدى تمّسكو بالشريعة التي يجب أن تكون مكتوبة وممتصقة بثيابو. ويحّب أن يكون األول في الوالئم والمجالس، وأن يحييو 
لممبادئ الدينية التي وتطبيقًا  وكأن التدّين ىو مجرد مظاىر فقط وليس سموكًا عممياً ألسواق داعين إياه سّيدي سّيدي. الناس في ا

 . يتشّدق بيا اإلنسان
 

يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتْغِمُقوَن َمَمُكوَت السََّماَواِت »وىنا بدأ المخّمص المسيح بكممات الويل عمييم:  لِكْن َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم تَْأُكُموَن ُبُيوَت اأَلرَاِمِل، اَل َتَدُعوَن الدَّاِخِميَن َيْدُخُموَن. ُقدَّاَم النَّاِس، َفاَل َتْدُخُموَن َأْنُتْم وَ  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ

  .(34-1::31)بشارة مّتى«وِلِعمٍَّة ُتِطيُموَن َصَمَواِتُكْم. ِلذِلَك تَْأُخُذوَن َدْيُنوَنًة َأْعَظمَ 
 

وال  وصاياىم الثقيمة عمى الناس، يغمقون ممكوت السموات أماميم، فال ىم أي الفريسيون يدخمون،إن ىؤالء الفريسيين بسبب 
يا ليت األمر اقتصر عمى ذلك، إذ ىم يرتكبون جرمًا واضحًا، فيأكمون بيوت األرامل. أي يسمبون و  يجعمون الراغبين أن يدخموا.
لُيظيروا األرامل والعائالت الفقيرة لمنفعتيم الشخصية. ويحاولون قدر اإلمكان إطالة صمواتيم أمام الناس، األموال المخصصة لمنساء 

 ، لكن المسيح قال: أنيم ليذا السبب ستقع عمييم دينونة أعظم.  مدى تدينيم
 

يِسيُّوَن اْلُمرَاُؤوَن! أَلنَُّكْم ُتَعشُِّروَن النَّْعَنَع َوالشِِّبثَّ َويْ مستمعي الكريم، ثم تابع المخّمص المسيح ويالتو قائاًل:  ٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَكَتَبُة َواْلَفرِّ
ا ِتْمَك. َأيَُّها اْلَقاَدُة اْلُعْمَياُن! الَِّذيَن َواَل َتْتُرُكو َواْلَكمُّوَن، َوَتَرْكُتْم َأْثَقَل النَّاُموِس: اْلَحقَّ َوالرَّْحَمَة َواإِليَماَن. َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُموا هِذِه 

 (.4: -1:: 1:)بشارة مّتى «ُيَصفُّوَن َعِن اْلَبُعوَضِة َوَيْبَمُعوَن اْلَجَملَ 
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ن جدًا عمى إعطاء العشر من خيراتيم، النعنع والّشبث والكّمون، كما طمبت الشريعة. لكنيم في يلقد كان أولئك الفريسيون حريص

ق أي العدل والرحمة واإليمان. فمم أىم ما في الناموس أو الشريعة أال وىو: الحفي معامالتيم مع اآلخرين: قت كانوا ييممون نفس الو 
بينما كان من المفروض بيم أن يعّشروا خيراتيم، وفي نفس الوقت يعممون بفحوى دىم ال عدل وال رحمة وال إيمان. يوجد عنيكن 

يصّفون عن البعوضة، أي قادة عميان، ك بالحق )العدل( والرحمة واإليمان. وليذا قال عنيم المسيح أنيم الشريعة األساسي وىو السمو 
 ييتمون بتصفية البعوضة الصغيرة من كأس الماء، بينما يبمعون الجمل الكبير الذي ىو أساس الشريعة.

 
أيامنا في وك العممي. لكن أليس ىذا ما نالحظو حتى حقًا إنيا لمأساة أن ينحدر رجال الدين إلى ىذا المستوى المنخفض من السم
أو ليس جوىر الّدين  شريعة اهلل ويمارس أقبح الشرور. ىذه؟ فكم من رجل دين يّدعي التدين حسب الظاىر، لكنو في الحقيقة يخالف
ينفي حقيقة وجود تدّين  الء الناسلكن ىل وجود أمثال ىؤ ىو في العدل واالنصاف والرحمة عمى الفقراء واإليمان الصادر من القمب؟ 

وليس بالجسد حسب الظاىر. وليذا عمينا أن كما تقول كممة اهلل، حقيقي؟ بالطبع كال. إن التدّين الحقيقي يكون من القمب من الداخل 
 الناس فقط. يجدد قموبنا من الداخل، وىكذا يغدو تديننا تدينًا حقيقيًا من القمب وليس حسب الظاىر وأمام  نطمب من اهلل أن

 
ىكذا تنال و ، عمى الصميب لمتكفير عنياومؤمنًا بالمخّمص المسيح الذي مات أن تأتي إلى اهلل تائبًا عن خطاياك، مستمعي نرجو 

 العدل والرحمة يسعى لكي يسمك في طريق ،جديداً نقّيًا يحل فيك قمبًا قمبك من الداخل، إذ اهلل يغّير عندىا منو الغفران الكامل. و 
 مع العمم أننا سنتابع الحديث عن ىذا الموضوع اليام في الحمقة القادمة.بالحق والفعل. ح الصالو 

 


