الموعظه علً الجبل
Holy_bible_1
ٌقول بعض المعترضٌن علً الموعظه علً الجبل االتً
 1هل السٌد المسٌح نسخ شرٌعة موسً ؟
 2السٌد المسٌح ٌقول قٌل لكم اذا فهو ٌشهد علً نفسه انه لٌس هو هللا النه لٌس المتكلم فً العهد
القدٌم.
وارٌد ان اوضح ان الموعظه علً الجبل ملٌئه بالمعانً الروحٌه العمٌقه والجمٌلة جدا وضعفً ال
استطٌع ان اتكلم عنها بل اركز هنا علً االمور الحرفٌه فقط للرد علً غٌر المسٌحٌٌن تمهٌدا لهم
لكً ٌكونوا مستعدٌن لفهم االمور الروحٌه الحقا
وابدأ بالنقطه االولً هل السٌد المسٌح نسخ شرٌعة الناموس؟ ماذا قال السٌد المسٌح بعد ان اكمل
التطوٌبات الروحٌة
متً 5
« 17الَال َالت ُظ
ُظوس أَال ِجو ا َال ْئن ِجب َالٌا َالاَ .الما ِجج ْئئ ُظ
ظ ُّننوا أَال ِّننً ِجج ْئئ ُظ
ض َالب ْئل ُظ َالك ِّنم َالل.
ت َال ْئنقُظ َال
ض ال َّننام َال
ت َال ْئنقُظ َال
ففً تفسٌر ابونا انطونٌوس فكري
موضوع هذه اآلٌات هو أن المسٌح جاا لٌكمل الناموس فما معنى هذا ؟
 -1أوالً  :المسٌح ٌعلن أنه لٌس ضد الناموس كما أشاعوا عنه .وكٌف ٌنقضه وهو واضعه فهو هللا
الذى تجسد لٌكمله.
 -2هو ٌكمل عجز وصاٌا الناموس ،هو ٌرفع المستوى لمستوى النعمة التى للعهد الجدٌد ،ومع
زٌادة اإلمكانٌات أى مع وجود النعمة زاد المطلوب (فطالب سنة أولى إبتدائى إذا حفظ جدول
الضرب صار هذا معجزة ولكنه إذا أتم دراسته الجامعٌة سٌطالب بأكثر من هذا كثٌراً ) ففى العهد
القدٌم لم ٌطلب هللا سوى اإلمتناع عن الزنا ،أما فى العهد الجدٌد صارت النظرة والشهوة ممنوعة.
وبهذا فالسٌد المسٌح لم ٌنقض الناموس ،إذ أن نقض الناموس ٌعنى مثالً السماح بالزنا .فى العهد

القدٌم منع الناموس القتل ،أما فى العهد الجدٌد ٌمنع اللضب باطالً .إذاً التكمٌل ٌعنى هنا الوصول
عماق الخطٌة داخل النفس ونزع جذورها
 -3تكمٌل الناموس أٌضا ً ٌعنى أن فى المسٌح تحققت كل النبوات ،وظهر معنى الطقوس والفرائض،
ففرائض الذبائح والختان كانت رمزاً لشئ سٌحدث وبحدوثه إنتهت هذه الفرائض.
 -4السٌد المسٌح أكمل الناموس بخضوعه لوصاٌاه دون أن ٌكسر وصٌة واحدة " نه هكذا ٌلٌق بنا
خطً ( ٌو 46:8
ة
أن نكمل كل بر ( مت  +15:3غل )4:4ولذلك قال السٌد " من منكم ٌبكتنى على
ٌ +و .)3:14
 -5السٌد المسٌح لم ٌكمل الناموس فى نفسه فحسب وإنما هو ٌكمله أٌضا ً فٌنا ( رو  +4:10رو
 .)3:8،4فالناموس كان مساعداً لإلنسان لكى ٌسلك فى البر ،لكن الناموس عجز عن هذا .فأتى
المسٌح لٌدخل باإلنسان لطرٌق البر مثبتا ً غاٌة الناموس.
 -6أكمل المسٌح الناموس بموته ،إذ بموته إستنفذ عقوبة الناموس على البشر.
 -7أكمل المسٌح الناموس أنه كشف روح الحب فى الوصٌة " من ٌحبنى ٌحفظ وصاٌاى ،فهو
أعطانا أن نتجاوب مع وصاٌا الناموس ونتممها عن حب ،وهذا كان بسكب روح المحبة فى قلوبنا
بالروح القدس (رو ،)5:5أى جعلنا نطٌع الناموس لٌس خوفا ً من عقاب بل حبا ً فٌه= اكتبها فى
قلوبهم (عب .)10:8
آٌة (-: )17
ال تظنوا أنى جئت النقض الناموس أو ا نبٌاا ما جئت النقض بل كمل.
إنى جئت= هذا ٌعنى أنه جاا من نفسه ولٌس كا نبٌاا أرسلهم هللا.فهو بهذا القول ٌظهر نفسه أعظم
من ا نبٌاا.

واٌضا فً تفسٌر ابونا تادرس ٌعقوب ملطً
لقد ظنّ الٌهود خاصة قادتهم أنهم حفظة الناموس والحارسون له ،مع أنهم كانوا ٌنقضونه بأعمالهم
المخالفة له ،وكما ٌقول الق ّدٌس ٌوحنا الذهبً الفم[ :مع أنهم لم ٌكمِّنلوا الناموس ،إال أنهم كانوا
ٌتطلّعون إلٌه بضمٌر حًّ عظٌم .وبًنما كانوا ٌفسخونه كل ٌوم بأعمالهم ،لكنهم ٌحافظون على
حروفه لتبقى كما هً بال تلٌٌر ،وال ٌضٌف علٌه أحد شٌ ًئا .لكنهم بالحقٌقة أضافوا هم ورؤساؤهم

إلٌه ال ما هو أفضل بل ما هو أردأ ،إذ اعتادوا أن ٌتركوا التكرٌم الالئق بالوالدٌن جانبًا بإضافات
السّد المسٌح فقد جاا لٌكمّل الناموس وا نبٌاا بطرق متنوّ عة ،منها:
من عندهم ].أمّا ٌ
أوالً :تح ّققت النبوّ ات فً شخص المسٌّا ،وكما ٌقول الق ّدٌس ٌوحنا الذهبً الفم[ :لقد أكمل ا نبٌاا
بقدر ما أ ّكد بأعماله كل ما قٌل عنه ،فقد اعتاد اإلنجٌلً أن ٌقول فً كل حالة" :لكً ٌتم ما قٌل
بالنبً" (مت  ،)23-22 :1وذلك عندما وُظ لد ،وعندما ترنم له ا طفال بالتسبحة العجٌبة ،وعندما
ركب ا تان (مت  ،)16-5 :21وغٌر ذلك من ا مثلة الكثٌرة .لقد ح ّقق هذه ا مور التً ما كان
ت].
ٌمكن تحقٌقها لو لم ٌأ ِج
ثانًٌا :أكمل السٌّد الناموس بخضوعه لوصاٌا دون أن ٌكسر وصٌّة واحدةٌ .قول لٌوحنا المعمدان:
" نه هكذا ٌلٌق بنا أن نكمل له كل برّ " (مت  ،)15 :3وٌقول للٌهود" :من منكم ٌب ّكتنً على
خطٌّة؟" (ٌو  ،)46 :8كما ٌقول لتالمٌذه" :رئٌس هذا العالم ٌأتً ولٌس له فًّ شًا" (ٌو :14
 .)30هذا وقد شهد عنه النبً ،قائالً" :إنه لم ٌعمل ظلمًا ،ولم ٌكن فً فمه غش" (إش .)9 :53
ً
ثالثاٌ :رى الق ّدٌس ٌوحنا الذهبً الفم أن السٌّد المسٌح لم ٌكمّل الناموس فً نفسه فحسب ،وإنما ٌكمّله
أٌضً ا فٌنا ،قائالً[ :هذا هو العجب لٌس أنه هو ح ّقق الناموس ،بل وهبنا نحن أٌضً ا أن نكون مثله،
ا مر الذي أعلنه بولس بقوله " :ن غاٌة الناموس هً المسٌح للبرّ لكل من ٌؤمن" (رو ،)4 :10
كما قال" :دان الخطٌّة فً الجسد ،لكً ٌتم حكم الناموس فٌنا نحن السالكٌن لٌس حسب الجسد" (رو
 )4-3 :8وأٌضً ا :أف ُظنبطل الناموس باإلٌمان؟! حاشا! بل نثبِّنت الناموس" (رو  .)31 :3فإنه مادام
الناموس كان عامالً لكً ٌبرّ ر اإلنسان ،لك ّنه عجز عن تحقٌق ذلك .جاا (المسٌح) ودخل باإلنسان
إلى طرٌق البرّ باإلٌمان مثب ًتا غاٌة الناموس .ما لم ٌستطع الناموس أن ٌتمّمه بالحروف تح ّقق
باإلٌمان ،لهذا ٌقول" :ما جئت نقض بل كمل"].
رابعً ا :أكمل أٌضً ا السٌّد الناموس بتكمٌل نصوصه ،بالدخول إلى أعماقه.
واضٌف اٌضا ان السٌد المسٌح اكمل الناموس بمفهو الحكم فالناموس هو الحكم او القانون فمعنً
القانون ٌحكم علً السارق بستة اشهر سجن فهل كمل القانون ؟ اقول ال فهو قانون ناقص وعاطل
وال ٌكمل القانون ان لم ٌطبق وٌسجن السارق فعال وقٌل بالناموس اجرة الخطٌة موت فهل كمل
الناموس اقول ال ناقص ان لم ٌنفز هذا الحكم بالموت فعال والسٌد المسٌح اكمل القانون بتنفٌزه فً
جسده فنفز حكم الموت عنا وهاكذا نجونا نجن من حكم الموت  .والسٌد المسٌح ٌعطٌنا الطرٌق الً
ملكوت السموات فبٌن الناموس االرضً والناموس السماوي ٌكون جهاد كل انسان حسب طاقته

فمن ٌعمل صالح هذا لٌس فضال منه بل واجب علٌه (ٌع  17-4فمن ٌعرف أن ٌعمل حسنا وال
ٌعمل فذلك خطٌة له) ولكن من ٌجاهد لٌصل الً السماوٌات فهذا ٌثبت انه ابن الابٌه وٌحب ان ٌعمل
اعمال ابٌه.
السً المسٌح قٌل وفٌها
النقطه الثانٌة التً ارٌد ان اتكلم عنها باستفاضه وهً لماذا كان ٌقول د
سارجع لما هو مكتوب فعال فً العهد القدٌم فً الناموس.

الحكم االول بتقسٌم انواع الخطاٌا لصلري وكبري
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َف ِإ ِّن

ال َف ُقا َف اَف ْل
َف ْل َف ُق و َف َّق

ْلا َف َّق َف ُق و ُق اَف ُق ْل ِ :إاَف

ُق َف َف ُق و ُق َف ْل ٌف َف ِإ ٌف َف ْل ُق ْل َف ٌف َف ِإ َف ٌف ِإ َف

َف ُق َف ْلا ُق و ُّل.

و َف َّق
ا َّق ُق ِإ
و
َ 19ف َف ْل َف َف َف ِإ ْل َف
ل ْل َف َف َف َّق َف ا َّق َف
ل َف ا ُّل
ِإه ِإ ْلا َف َف
َف َف َّق َف ْل َف ِإ و َف َف َف َّق َف ا َف َفه ُق ْل َف َف ِإ ًم ِإ َف َف ُق ِإ
ال َف
و َّق
20
ِإ َف ِّن َف ُق و ُق اَف ُق ْل ِ :إ َّق ُق ْل ِإ ْل اَف ْل َف ِإ ْل ِإ ُّل ُق ْل َف َف ْلا َف َف َف ِإ َف ْلا َف ِّن
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ل ْل ًم
و َف
« َف ِّن ْل َف ِإ ِإ ْلل َف اِإ و َف َف اِإ ًمِ :إ َفه َف ْل َف أ َف ْلو َف ْل ٌف
َف َف ُق َف ا َف َف ِإ َف ْلو َف ِإ َف ًم ِإ ْل َف :

ِإ َف
ش ْل ٍا ِإ ْل َفج ِإ ِإع َف َف ِإ

ب اَّق ِإ
ا َّق ِّن

َف َف ْل َف ِإ

5
َ « 17ف ِإ َفه َف ْل َف أ َف َف َف ٌف َف َف ِإ و َف َف ِإ َف ًم ِإ ْل َفج ِإ ِإع َف َف ِإ
َف َف َف و َف َفه ْل َف ُقه.
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21
ب ْئالحُظ ْئك ِجم.
« َالق ْئد َالسمِجعْئ ُظت ْئم أَال َّنن ُظه قِجٌ َالل ل ْئِجلقُظدَال َالما ِجا :الَال َالت ْئق ُظتلْئَ ،الو َالمنْئ َالق َالت َالل َالٌ ُظكونُظ مُظسْئ َالت ْئو ِجج َال
22
ب ْئالحُظ ْئك ِجمَ ،الو َالمنْئ َالقا َالل َالخِجٌ ِجه:
ضبُظ َالعلَالى أَالخِجٌ ِجه بَالاطِج الً َالٌ ُظكونُظ مُظسْئ َالت ْئو ِجج َال
َالوأَالمَّنا أَال َالنا َالفأَالقُظو ُظل لَال ُظك ْئم :إِجنَّن ُظك َّنل َالمنْئ َالٌ ْئل َال
ار َالج َاله َّنن َالم.
ب ْئال َالمجْئ َالم ِجعَ ،الو َالمنْئ َالقا َاللَ :الٌا أَالحْئ َالم ُظقَ ،الٌ ُظكونُظ مُظسْئ َالت ْئو ِجج َال
َالر َالقاَ ،الٌ ُظكونُظ مُظسْئ َالت ْئو ِجج َال
ب َالن ِج

واوضح الحكم الذي قاله الرب فً العهد القدٌم وهو
خروج 21
12
ب إِج ْئن َالسا ًنا َالف َالم َال
ات ُظٌ ْئق َالت ُظل َالق ْئتالً.
ض َالر َال
« َالمنْئ َال

الوٌٌن 24
َ 17الوإِج َالذا أَال َالم َال
ات أَال َالح ٌدد إِج ْئن َالسا ًنا َالفإِج َّنن ُظه ُظٌ ْئق َالت ُظل.
عدد 35
9
ُظوسى َالقا ِجئالً:
َالو َالكلَّن َالم الرَّن بُّن م َال
10
ان.
ض َالك ْئن َالع َال
« َالكلِّن ْئم َالبنِجً إِجسْئ َالرائِجٌ َالل َالوقُظ ْئل لَال ُظه ْئم :إِج َّنن ُظك ْئم َالع ِجابرُظ َال
ون ا ُظرْئ ُظدنَّن إِجلَالى أَالرْئ ِج
11
ْئرُظب إِجلَال ْئٌ َالها ْئال َالقا ِجت ُظل الَّنذِجي َالق َالت َالل َالن ْئفسً ا َالهْئ
س ًوا.
ون َال ْئنفُظسِج ُظك ْئم ُظم ُظد ًنا َالت ُظكونُظ ُظم ُظد َالن َالم ْئل َالج ٍأأ لَال ُظك ْئم ،لِج َالٌه َال
َالف ُظت َالع ِّنٌ ُظن َال
َ 12الف َالت ُظكونُظ لَال ُظك ُظم ْئال ُظم ُظدنُظ َالم ْئل َالجأ ً م َالِجن ْئال َالولِجًِّن  ،لِج َالك ْئٌالَال َالٌم َال
ضا ِجا.
اع ِجة ْئل ِجلَالق َال
ِجف أَال َالما َالم ْئال َالج َالم َال
ُظوت ْئال َالقا ِجت ُظل َالح َّنتى َالٌق َال
َ 13الو ْئال ُظم ُظدنُظ الَّنتِجً ُظتعْئ ُظ
ون َالت ُظكونُظ سِج َّن
ت ُظم ُظد ِجن َالم ْئل َالج ٍأأ لَال ُظك ْئم.
ط َال

ون فِجً َالعبْئر ا ُظرْئ ُظدنِّن َ ،الو َالثالَال ًثا م َالِجن ْئال ُظم ُظد ِجن ُظتعْئ ُظ
َ 14الثالَال ًثا م َالِجن ْئال ُظم ُظد ِجن ُظتعْئ ُظ
انُ .ظم ُظد َالن َالم ْئل َالج ٍأأ
ض َالك ْئن َالع َال
ط َال
ط َال
ون فِجً أَالرْئ ِج
ِج
َالت ُظكونُظ

ب َالول ْئِجلمُظسْئ َالت ْئوطِج ِجن فِجً َالو َالسطِج ِجه ْئم َالت ُظكونُظ ه ِجذ ِجه الس ُّن
ْئرُظب إِجلَال ْئٌ َالها
 15لِج َالبنِجً إِجسْئ َالرائِجٌ َالل َالو ْئِجلل َالل ِجرٌ ِج
ِّنت ْئال ُظم ُظد ِجن ل ْئِجل َالم ْئل َالجأِجِ ،جل َالكًْئ َالٌه َال
ُظك ُّنل َالمنْئ َالق َالت َالل َالن ْئفسً ا َالسه ًْئوا.
16
ض َالر َالب ُظه ِجبأَالدَال ا ِجة َالحدِجٌ ٍأد َالف َالم َال
اتَ ،الفه َالُظو َالقا ِجت ٌدل .إِجنَّن ْئال َالقا ِجت َالل ُظٌ ْئق َالت ُظل.
«إِجنْئ َال
17
ب ِجب َالح َالج ِجر َالٌ ٍأد ِجممَّنا ُظٌ ْئق َالت ُظل ِجب ِجه َالف َالم َال
اتَ ،الفه َالُظو َالقا ِجت ٌدل .إِجنَّن ْئال َالقا ِجت َالل ُظٌ ْئق َالت ُظل.
ض َالر هُظ َال
َالوإِجنْئ َال
18
ب ِجممَّنا ُظٌ ْئق َالت ُظل ِجبهِجَ ،الفه َالُظو َالقا ِجت ٌدل .إِجنَّن ْئال َالقا ِجت َالل ُظٌ ْئق َالت ُظل.
ض َالر َالب ُظه ِجبأَالدَال ا ِجة َالٌ ٍأد مِجنْئ َالخ َالش ٍأ
أَال ْئو َال
19
ُظصا ِجدفُظ ُظه َالٌ ْئق ُظتلُظ ُظه.
ِجٌن ٌ َال
َالولِجًُّن ال َّند ِجم َالٌ ْئق ُظت ُظل ْئال َالقا ِجت َالل .ح َال
20
ض ٍأة أَال ْئو أَال ْئل َالقى َالعلَال ْئٌ ِجه َالش ْئٌ ًئا ِجب َالت َالع ُّنم ٍأد َالف َالم َال
ات،
َالوإِجنْئ دَال َالف َالع ُظه ِجبب ْئُظل َال
21
ض َالر َالب ُظه ِجب َالٌ ِجد ِجه ِجب َالعدَال َالاو ٍأة َالف َالم َال
ُظصا ِجدفُظ ُظه.
ِجٌن ٌ َال
َّناربُظ َال َّنن ُظه َالقا ِجت ٌدلَ .الولِجًُّن ال َّند ِجم َالٌ ْئق ُظت ُظل ْئال َالقا ِجت َالل ح َال
أَال ْئو َال
اتَ ،الفإِج َّنن ُظه ُظٌ ْئق َالت ُظل الض ِج
َ 22الولكِجنْئ إِجنْئ دَال َالف َالع ُظه َالب ْئل َالت ًة ِجبالَال َالعدَال َالاوةٍأ ،أَال ْئو أَال ْئل َالقى َالعلَال ْئٌ ِجه أَالدَال ا ًة َالما ِجبالَال َالت َالع ُّنمدٍأ،
 23أَال ْئو َالح َالجرً ا َالما ِجممَّنا ُظٌ ْئق َالت ُظل ِجب ِجه ِجبالَال رُظ ْئؤ َالٌ ٍأة .أَالسْئ َالق َالط ُظه َالعلَال ْئٌ ِجه َالف َالم َال
ْئس َالع ُظد ًّوا لَال ُظه َالوالَال َالطالِجبًا أَال ِجذ َّنٌ َالتهُظ،
اتَ ،الوه َالُظو لَالٌ َال
24
ب ه ِجذ ِجه ا َالحْئ َالك ِجام.
اع ُظة َالبٌ َالْئن ْئال َالقات ِجِجل َالو َالبٌ َالْئن َالولِجًِّن ال َّند ِجمَ ،الح َالس َال
َالت ْئقضِج ً ْئال َالج َالم َال
25
ب إِجلَال ْئٌ َالهاَ ،الف ُظٌقِجٌ ُظم
اع ُظة إِجلَالى َالمدِجٌ َالن ِجة َالم ْئل َالج ِجئ ِجه الَّنتِجً َاله َالر َال
اع ُظة ْئال َالقا ِجت َالل مِجنْئ َالٌ ِجد َالولِجًِّن ال َّند ِجمَ ،الو َالترُظ ُّندهُظ ْئال َالج َالم َال
َالو ُظت ْئنق ُظِجذ ْئال َالج َالم َال
س.
اك إِجلَالى َالم ْئو ِج
ُظه َالن َال
ِجن ْئال َالعظِج ِجٌم الَّنذِجي مُظسِج َالح ِجبالدُّنهْئ ِجن ْئال ُظم َالق َّند ِج
ت ْئال َالكاه ِج
26
ب إِجلَال ْئٌ َالها،
َالولكِجنْئ إِجنْئ َالخ َالر َالج ْئال َالقا ِجت ُظل مِجنْئ حُظ ُظدو ِجد َالمدِجٌ َالن ِجة َالم ْئل َالج ِجئ ِجه الَّنتِجً َاله َالر َال
27
ْئس لَال ُظه دَال ٌدم،
ار َالج حُظ ُظدو ِجد َالم ِجدٌ َالن ِجة َالم ْئل َالج ِجئهِجَ ،الو َالق َالت َالل َالولِجًُّن ال َّند ِجم ْئال َالقا ِجت َاللَ ،الفلَالٌ َال
َالو َالو َالجدَال هُظ َالولِجًُّن ال َّند ِجم َالخ ِج
ِجن ْئال َالعظِج ِجٌم َالف َالٌرْئ جعُظ ْئال َالقا ِجت ُظل
ِجن ْئال َالعظِج ِجٌمَ .الوأَالمَّنا َالبعْئ دَال َالم ْئو ِج
َ 28ال َّنن ُظه فِجً َالمدِجٌ َالن ِجة َالم ْئل َالج ِجئ ِجه ُظٌقِجٌ ُظم إِجلَالى َالم ْئو ِج
ت ْئال َالكاه ِج
ت ْئال َالكاه ِج
ض م ْئُظل ِجك ِجه.
إِجلَالى أَالرْئ ِج

َال
ِجٌع َالم َالسا ِجك ِجن ُظك ْئم.
َ « 29الف َالت ُظ
كونُظ ه ِجذ ِجه لَال ُظك ْئم َالف ِجر َال
ٌض َالة حُظ ْئك ٍأم إِجلَالى أجْئ َالٌالِج ُظك ْئم فِجً َالجم ِج
ُ 30ظك ُّنل َالمنْئ َالق َالت َالل َالن ْئفسً ا َالف َالع َاللى َالف ِجم ُظ
ت.
س ل ْئِجل َالم ْئو ِج
شهُظو ٍأد ُظٌ ْئق َالت ُظل ْئال َالقا ِجت ُظلَ .الو َالشا ِجه ٌدد َالوا ِجح ٌدد الَال َالٌ ْئش َاله ْئد َالعلَالى َالن ْئف ٍأ
31
ْئ
ب ل ْئِجل َالم ْئوتِجَ ،الب ْئل إِج َّنن ُظه ُظٌ ْئق َالت ُظل.
س ْئال اَالقت ِجِجل ْئالم ْئُظذ ِجن ِج
َالوالَال َالتأ ُظخ ُظذوا ف ْئِجد َالٌ ًة َالعنْئ َالن ْئف ِج
32
ِجن.
ض َالبعْئ دَال َالم ْئو ِج
ْئرُظب إِجلَالى َالمدِجٌ َالن ِجة َالم ْئل َالج ِجئهِجَ ،الف َالٌرْئ َال
َالوالَال َالتأْئ ُظخ ُظذوا ف ْئِجد َالٌ ًة ِجل َالٌه َال
جع َالو َالٌسْئ ُظك َالن فِجً ا َالرْئ ِج
ت ْئال َالكاه ِج
33
ض الَال ُظٌ َالك َّنفرُظ َالجْئ ِجل ال َّند ِجم الَّنذِجي
ض الَّنتِجً أَال ْئن ُظت ْئم فِجٌ َالهاَ ،النَّن ال َّند َالم ٌُظدَال ِّننسُظ ا َالرْئ َال
الَال ُظتدَال ِّننسُظوا ا َالرْئ َال
ضَ .الو َالع ِجن ا َالرْئ ِج
ِجك فِجٌ َالها ،إِجالَّن ِجبدَال ِجم َالسا ِجف ِجك ِجه.
ُظسف َال
34
ُظون فِجٌ َالها الَّنتِجً أَال َالنا َالسا ِجكنٌد فِجً َالو َالسطِج َالها .إِج ِّننً أَال َالنا الرَّن بُّن َالسا ِجكنٌد فِجً
ض الَّنتِجً أَال ْئن ُظت ْئم ُظمقِجٌم َال
َالوالَال ُظت َالنجِّن سُظوا ا َالرْئ َال
بِجً إِجسْئ َالرائِجٌ َالل».
َالو َالسطِج ن َال

وهنا الحكم الذي صدر من فم الرب لموسً أن من قتل ٌقتل ووضح ان القتل العمد حكمه القتل علً
فم شاهدٌن او ثالثه وٌبدا بالشهود وولً الدم ولن الفرٌسٌٌن كان ٌقبلون الفدٌه من االغنٌاا لو قتلوا
وهً التً حزر منها الرب فً العهد القدٌم ولهذا لم ٌقل الرب ان من قتل ٌكون مستوجب الحكم
الذي فٌه ٌطبق الٌهود القتل علً الفقراا اما االغنٌاا فٌدفعون فدٌة رغم ان الرب قال القاتل
مستوجب القتل فاوال السٌد المسٌح وضح انهم عندهم الناموس الواضح وال ٌنفزونه واٌضا السٌد
المسٌح اكمل مصدر القتل من اٌن ٌنبع وكٌف ٌمنعه االنسان من داخل قلبه اوال قبل ان ٌنفزه بٌده
وفً هذه النقطه تامالت كثٌره فً كلمات رب المجد ال ٌسع المجال لذكرها هنا.

والحكم الثالث والرابع
عن الزنً والطالق قد اوضحته فً مفكرتً السابقه عن الطالق فً الٌهودٌة والمسٌحٌة التً
اوضحت بها ان الٌهود حرفوا تفسٌر ال طالق اال بسبب فعل الشر والزنً واوضحت انواع الزنً
العشرٌن واحكامها المختلفه التً لم ٌطبقها الٌهود .ففً هذٌن الحكمٌن اوضح خطأ الٌهود فً تنفٌز
الناموس والطالق بدون سبب واٌضا اوضح مصدر الزنً فً العٌن والقلب الذي ال ٌراه احد غٌر
هللا قبل فعل الزنً الجسدي.

الحكم الخامس
متً 5
« 33أَالٌْئضً ا َالسمِجعْئ ُظت ْئم أَال َّنن ُظه قِجٌ َالل ل ْئِجلقُظدَال َالما ِجا:الَال َالتحْئ َالن ْئ
ثَ ،الب ْئل أَال ْئوفِج لِجلرَّن بِّن أَال ْئق َالسا َالم َالك.
34
هللا،
َالوأَالمَّنا أَال َالنا َالفأَالقُظو ُظل لَال ُظك ْئم :الَال َالتحْئ لِجفُظوا ْئال َالب َّنت َالة ،الَال ِجبال َّنس َالما ِجا َال َّنن َالها ُظكرْئ سِج ًُّن ِج
35
ض َال َّنن َالها َالم ْئوطِج ُظ َالقدَال َالم ْئٌهِجَ ،الوالَال ِجبأُظورُظ َالشلِجٌ َالم َال َّنن َالها َالمدِجٌ َالن ُظة ْئال َالملِجكِج ْئال َالعظِج ِجٌم.
َالوالَال ِجبا َالرْئ ِج
36
ْئضا َالا أَال ْئو َالس ْئودَال ا َالا.
َالوالَال َالتحْئ لِجفْئ ِجب َالر ْئأسِج َالكَ ،ال َّنن َالك الَال َالت ْئقدِجرُظ أَالنْئ َالتجْئ َالع َالل َالشعْئ َالر ًة َالواحِجدَال ًة َالبٌ َال
37
ٌر.
َالب ْئل لِج َالٌ ُظكنْئ َالكالَال ُظم ُظك ْئمَ :الن َالع ْئم َالن َالع ْئم ،الَال الَالَ .الو َالما َالزادَال َالعلَالى ذل َالِجك َالفه َالُظو م َالِجن ال ِّنشرِّن ِج
ماذا قال الرب فً العهد القدٌم

الوٌٌن 19
12
له َالك .أَال َالنا الرَّن بُّن .
َالوالَال َالتحْئ لِجفُظوا ِجباسْئ مِجً ل ْئِجل َالك ِجذبِجَ ،الف ُظتدَال ِّنن َال
س اسْئ َالم إِج ِج

عدد 30
2
ب ُظك ِّنل َالما َالخ َالر َالج
إِج َالذا َالن َالذ َالر َالرجُظ ٌدل َالن ْئذرً ا لِجلرَّن بِّن  ،أَال ْئو أَال ْئق َالس َالم َالق َالسمًا أَالنْئ ٌ ْئُظل ِجز َالم َالن ْئف َالس ُظه ِجبالَال ِجز ٍأمَ ،الفالَال َالٌ ْئن ُظقضْئ َالكالَال َالم ُظهَ .الح َالس َال

مِجنْئ َالف ِجم ِجه َالٌ ْئف َالع ُظل.
تثنٌة 6
12
ت ْئال ُظعبُظو ِجد َّنٌ ِجة.
ض مِجصْئ َالر مِجنْئ َالب ْئٌ ِج
َالفاحْئ َالت ِجر ْئز ِجل َالئالَّن َالت ْئن َالسى الرَّن بَّن الَّنذِجي أَال ْئخ َالر َالج َالك مِجنْئ أَالرْئ ِج

 13الرَّن بَّن إِجل َاله َالك َالت َّنتقِجًَ ،الوإِجٌَّناهُظ َالتعْئ ُظب ُظدَ ،الو ِجباسْئ ِجم ِجه َالتحْئ لِجفُظ .
تثنٌة 10
 20الرَّن بَّن إِجل َاله َالك َالت َّنتقِجً .إِجٌَّناهُظ َالتعْئ ُظب ُظدَ ،الو ِجب ِجه َالت ْئل َالتصِج ُظقَ ،الو ِجباسْئ ِجم ِجه َالتحْئ لِجفُظ .
21
اك
ْئص َالر ْئت َالها َالع ْئٌ َالن َال
ف الَّنتِجً أَالب َال
او َال
ُظك الَّنذِجي َال
رُظكَ ،الوه َالُظو إِجله َال
ه َالُظو َالف ْئخ َال
ص َالن َالع َالم َالع َالك ت ْئِجل َالك ْئال َالع َالظا ِجئ َالم َالو ْئال َالم َالخ ِج

فهنا ٌتضح ان كلمات الرب ان ال ٌستخدموا اسمه باطال وال ٌحلفوا به للكذب ولكن ممكن ٌحلف به
للصدق لكً ال ٌنسً اسم الرب وهذا فً بداٌة دخولهم أرض الموعد لكً ٌلتصقوا به وٌفتخروا
باسمه ولكن الٌهود حولوا معنً الوصٌه الن ٌؤدوا ما علٌهم من اقسام كما من ٌدفع وٌدٌن هللا بأداؤه
قسامه وكان ٌقسمون بأي شئ اخر ولو حنثوا ال ٌحسب لهم خطٌة لالنهم لم ٌستخدموا اسم الرب
فال ٌقام علٌهم خطٌة ونص الَال َالتحْئ َالن ْئ
ثَ ،الب ْئل أَال ْئوفِج لِجلرَّن بِّن أَال ْئق َالسا َالم َالك لم ٌقوله الرب ولهذا اكمل السٌد
المسٌح الناموس بان لمن ٌعرف اسم الرب ان ال ٌستخدم اسمه او أي شئ خلقه الرب حتً شعرة
الرأس بل ٌكون كالمه نعم نعم ال ال فقط وبهذا وضح تلٌٌر الٌهود لكلمات الرب الحقٌقٌه وٌوضحها
لهم وٌكمل علٌها لتصٌر الوصٌه كاملة

الحكم السادس عٌن بعٌن وسن بسن
متً 5

38
ْئن َالوسِج نٌّن ِجبسِج نٍّن .
« َالسمِجعْئ ُظت ْئم أَال َّنن ُظه قِجٌ َاللَ :العٌْئنٌد ِجب َالعٌ ٍأ
39
اومُظوا ال َّنشرَّن َ ،الب ْئل َالمنْئ لَال َالط َالم َالك َالعلَالى َالخ ِّند َالك ا َال ْئٌ َالم ِجن َالف َالحوِّن ْئل لَال ُظه َال
اآلخ َالر أَالٌْئضً ا.
َالوأَالمَّنا أَال َالنا َالفأَالقُظو ُظل لَال ُظك ْئم :الَال ُظت َالق ِج

واوضح ما تكلم به الرب فً العهد القدٌم
خروج 21
22
ضعُظ َالعلَال ْئٌ ِجه َالز ْئو ُظج
صدَال مُظوا امْئ َالرأَال ًة حُظ ْئبلَالى َالف َالس َالق َالط َالولَال ُظد َالها َالولَال ْئم َالتحْئ ُظ
ص ْئل أَال ِجذٌ ٌدَّنةَ ٌ ،الُظلرَّن ُظم َالك َالما َالٌ َال
اص َالم ِجر َالجا ٌدل َالو َال
َالوإِج َالذا َالت َالخ َال
ضا ِجة.
ْئال َالمرْئ أَالةِجَ ،الو َالٌ ْئد َالفعُظ َالعنْئ َالٌ ِجد ْئالقُظ َال
23
صلَال ْئ
س،
َالوإِجنْئ َالح َال
ت أَال ِجذٌ ٌدَّنة ُظتعْئ طِج ً َالن ْئفسً ا ِجب َالن ْئف ٍأ
24
ْئنَ ،الوسِج ًّنا ِجبسِج نٍّن َ ،الو َالٌ ًدا ِجب َالٌدٍأَ ،الو ِجرجْئ الً ِجب ِجرجْئ ل،
َالو َالع ْئٌ ًنا ِجب َالعٌ ٍأ
ضا ِجب َالرضٍّن .
َ 25الو َالك ًٌّا ِجب َالكًٍّن َ ،الوجُظ رْئ حً ا ِجبجُظ رْئ ٍأحَ ،الو َالر ًّ
26
ب إِج ْئن َالسانٌد َالعٌ َالْئن َالع ْئب ِجدهِج ،أَال ْئو َالعٌ َالْئن أَال َالم ِجت ِجه َالفأ َال ْئتلَال َالف َالهاْ ٌ ،ئُظطلِجقُظ ُظه حُظ ًّرا عِج َالوضً ا َالعنْئ َالع ْئٌ ِجن ِجه.
ض َالر َال
َالوإِج َالذا َال
َ 27الوإِجنْئ أَالسْئ َالق َالط سِج نَّن َالع ْئب ِجد ِجه أَال ْئو سِج نَّن أَال َالم ِجت ِجه ٌ ْئُظطلِجقُظ ُظه حُظ ًّرا عِج َالوضً ا َالعنْئ سِج ِّنن ِجه.

وتفسٌر ابونا أنطونٌوس فكري
ٌفهم من ( )18،19أن اإلصابة كان ٌدفع عنها غرامة ٌقدرها القضاا لذلك
كان لكل عضو ٌفقد تقدر دٌة ٌدفعها المعتدي .وكان الشخص ال ٌنتقم لنفسه
بل ٌتم كل شئ على ٌد القضاا .وشرٌعة عٌن بعٌن تناسب الحالة التً كان
علٌها الشعب وهذه أفضل من أن ٌرد المعتدي علٌه االعتداا مضاعفا ً .أما
المسٌحٌة فطالبت برد الضرر بالحب ومقاومة الشر باإلحسان (مت.)48-43:5
الوٌٌن 24
َ 19الوإِج َالذا أَالحْئ َال
دَالث إِج ْئن َالسانٌد فِجً َالق ِجر ِجٌب ِجه َالع ْئٌبًاَ ،الف َالك َالما َالف َالع َالل َالكذل َالِجك ُظٌ ْئف َالع ُظل ِجب ِجه.
20
ان َالكذل َالِجك ٌُظحْئ ُظ
ْئنَ ،الوسِج نٌّن ِجبسِج نٍّن َ .الك َالما أَالحْئ َال
دَالث فِجٌ ِجه.
َالكسْئ رٌد ِجب َالكسْئ ٍأرَ ،الو َالعٌْئنٌد ِجب َالعٌ ٍأ
اإل ْئن َالس ِج
دَالث َالع ْئٌبًا فِجً ِج
َ 21المنْئ َالق َالت َالل َالب ِجهٌ َالم ًة ٌ َالُظعوِّن ضُظ َالع ْئن َالهاَ ،الو َالمنْئ َالق َالت َالل إِج ْئن َالسا ًنا ُظٌ ْئق َالت ْئل.
يونُظ لَال ُظك ْئمْ .ئال َالل ِجرٌبُظ َالٌ ُظكونُظ َالك ْئال َالو َالطنِجًِّن  .إِج ِّننً أَال َالنا الرَّن بُّن إِجل ُظه ُظك ْئم».
 22حُظ ْئك ٌدم َالوا ِجح ٌدد َال ُظك

وفى ( )20 ،19شرٌعة عٌن بعٌن وسن بسن

أ  -هذا لٌس إنتقام بل هو عدل دقٌق ،هو تشرٌع للقضاة .وبعد ذلك قدروا
فدٌة لكل عضو بناا على خر  + 19 ،18 : 21عد .31 : 35
ب -هى لٌست إنتقام شخص بل عدل علنى عام .وهذا حتى ال ٌنتقم المصاب
لنفسه وحتى ال ٌزٌد اإلنسان فى اإلنتقام لنفسه ،فٌقتل من كسر له سنا ً
مثالً أو فقأ عٌنه
تثنٌة 19
21
ْئن .سِج نٌّن ِجبسِج نٍّن َ .الٌ ٌدد ِجب َالٌ ٍأدِ .جرجْئ ٌدل ِجب ِجرجْئ ل.
سَ .العٌْئنٌد ِجب َالعٌ ٍأ
الَال ُظت ْئشف ْئِجق َالع ْئٌ ُظن َالكَ .الن ْئفسٌد ِجب َالن ْئف ٍأ

فٌتضح انها كانت شرٌعه للقضاه فقط ولٌس للشعب بدون قاضً وهذا ٌتضح من كلمات الرب ٌلرم
وٌدفع عن ٌد القاضاة لكً ٌمنع الرب افراد الشعب من االنتقام الانفسهم .ولكن الٌهود فهموا ان هذا
شرٌعه لهم شخصٌه وهكذا ٌنبلً ان ٌتعاملوا فمن فقأ عٌن جاره ٌصر جاره علً فقأعٌنه وهذا
مخالف لشر ٌعة ربنا فٌوضح انه لم ٌقل لهم هذا بل الذي اعطاهم هذا المفهوم الخاطئ هو الكتبه
والفرٌسٌٌن

والحكم السابع الذي اكمل به االحكام السابقة هو الحب والبلض
متً 5
َ « 43السمِجعْئ ُظت ْئم أَال َّنن ُظه قِجٌ َاللُ :ظتحِجبُّن َالق ِجرٌ َالب َالك َالو ُظت ْئبلِجضُظ َالع ُظد َّنو َالك.
وربنا لم ٌقل هذا فً العهد القدٌم بل قال
الوي 19
17
صا ِجح َالب َالكَ ،الوالَال َالتحْئ ِجم ْئل َالجْئ لِج ِجه َالخطِج ٌ ًَّنة.
اك فِجً َالق ْئل ِجب َالك .إِج ْئن َالذارً ا ُظت ْئنذِجرُظ َال
الَال ُظت ْئبلِجضْئ أَال َالخ َال
 18الَال َالت ْئن َالت ِجق ْئم َالوالَال َالتحْئ ق ْئِجد َالعلَالى أَال ْئب َالنا ِجا َالشعْئ ِجب َالكَ ،الب ْئل ُظتحِجبُّن َالق ِجرٌ َالب َالك َالك َالن ْئفسِج َالك .أَال َالنا الرَّن بُّن .

فلم ٌقل ربنا أن تبلض فً العهد القدٌم أبدا غٌر للخطٌة فقط بل قال

تثنٌة 10
18
ٌب لِجٌُظعْئ طِج َالٌ ُظه َالط َالعامًا َالولِج َالباسً ا.
الصَّنانِجعُظ َالح َّنق ْئال َالٌت ِجِجٌم َالوا َالرْئ َالملَالةِجَ ،الو ْئال ُظمحِجبُّن ْئال َالل ِجر َال
19
ض مِجصْئ َالر.
َالفأ َال ِجحبُّنوا ْئال َالل ِجر َال
ٌب َال َّنن ُظك ْئم ُظك ْئن ُظت ْئم ُظغ َالر َالبا َالا فِجً أَالرْئ ِج

سفر الخروج 4 :23
ِإ َذ ا َذ َذا ْف َذا َذ ْف َذا َذ ُد ِّو َذا َذ ْف ا ِإ َذ َذ ُدا َذ ِإ ًدا اا َذ ُد ُّدا ُدا ِإ َذ ْف ِإا.
سفر التثنية 7 :23
َذا َذ ْف َذ ْفا َذ ُدا ِإم ًد َذ َّن اُد َذ ُد

َذا.ا َذا َذ ْف َذ ْفا ِإم ْف ِإ ًد ا َذ َّن َذ ا ُد ْف َذ ا َذ ِإ يًدا ِإ ا َذ ْف ِإ ِإا.

سفر األمثال 17 :24
و َذ ُد ِّو َذاا َذ اَذ َذ ْفبتَذ ِإه ْفجاقَذ ْفلبُد َذ ا ِإ َذ ا َذ ثَذ َذ ا
َذا َذ ْف َذ ْفا ِإ ُد ُد ِإا
سفر األمثال 21 :25
ا ِإ ِإا َذم ًدءا
ِإ ْفا َذ َذا
ا َذ ُد ُّد َذا َذ َذ ْفو ِإ ْف ُدا ُد ْفب ًد اا َذ ِإ ْف ا َذ ِإ َذ ا َذ ْف

فقد طلب مننا محبة اللرباا وبهذا وضح للٌهود انه لم ٌأمرهم ببلض ا عداا فصحح ما قٌل عنه
وأٌضا أكمل الناموس بالمحبة الكلٌة لعصر النعمة
وهذا ما فهمه تالمٌذه ونفذه
) رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 20 :12
ا ِإا».
َذ ِإ ْفا َذ َذا
ا َذ ُد ُّد َذا َذ َذ ْفو ِإ ْف اُد.ا َذ ِإ ْف ا َذ ِإ َذ ا َذ ْف
ا ِإ ِإا.ا َذ َّن َذ ا ِإ ْفا َذ َذ ْفل َذ ا َذه ا َذ ْف َذ ْف ا َذ ْف َذ ا َذ ٍرا َذ لَذ ا َذ ْف ِإ

واقول ملخص فكري بان

اوال السٌد المسٌح أكمل الناموس ا رضً بالسماوي واكمل ناموس النبوات واكمل الناموس بتنفٌزه
كمثال وأكمل الناموس فٌنا وأكمل الناموس بتصحٌح المفهوم وأكمل الناموس بتنفٌز حكم الموت فً
جسده
وثانٌا أوضح أنه لم ٌقسم الخطاٌا صلري وكبري ولم ٌقل ا حكام بهذه االلفاظ الخاطئة المخالفه
لنص الشرٌعه او التفسٌر الباطله التً نفزها الكتبه والفرٌسٌٌن والشعب ولهذا استخدم كلمة قٌل أما

ِإب ا َّق َّق
أنا فأقول لٌوضح كلماته الحقٌقٌة التً قالها فً العهد القدٌم وهً َ 5ف ُق ُّل
ب ِإا َف َفك ِإ ْل ُق و ِّن
َف ْل ِإ َفك َف ِإ ْل ُق و ِّن َف ْل لِإ َفك َف ِإ ْل ُق و ِّن ُق َّق ِإ َف
ك .وأكدها فً العهد الجدٌد .

والمجد هلل دائما

