
 ٢٥٩سـالة لرا
 

  أين هم المشتكون عليِك؟أين هم المشتكون عليِك؟: :  يسوع يسوعقاَل لهاقاَل لها
 

(Arabic – Jesus said: Where are they who condemn you?) 
 

 "أين هم المشتكون عليِك؟أين هم المشتكون عليِك؟: : ععقاَل لها يسوقاَل لها يسو" :ضوعهمو محديثنَا اليو.. ىأحباِئ
 

 :  رشَى عاِد والحراِشالع ينلعددا  نقرأنالثاِم األصحاح اوحنّ يوِمن إنجيل
 

 "فلما انتصبي سوعولم ي أ نظرِسداًح وى المقاَل.أةر ا له:ي ا امأ .أةرينه ولِئأ مكالم شتكون؟ليِك عا  أم
أ ِكانَدحأفقالت ال  ؟دحدي ا سيفقاَل .دله ا يسدينِكأا نَأ وال :وع. أ ىِئِط وال تخْىباذه١."ضاًي 
 

 يذكروحنّ يا الباألنجيلِه بإشير صناح الثاِمح.أن الر بي سكَوع اني ماًوعِل يِفم يكلى اله.ح ثُياجتم ع 
ا ا يي":  قالوا لهِطسى الوا ِفوها أقام ولم.اى زنَ ِفتْكَِسمرأة أما ِهوا إليم وقد.ونيسية وفرا كتبهاء أثنَخَل فد.يرث كبعشَ
معِلعِلممهِِه هِذ هِذ..مالم الم رأةأةر..أم وِه وِهتْتْكَكَسِِس أم ىىتز علعل الِف الِفى ذاِتى ذاِتى ِفى ِفنِِن تز". ى ذِلل ِفوبالتأمالك لوِكسِمجيِب الع أِئن ِةمِةانَ الديالي هِةودي 
وهم ة والكتبونيسيأنّظالِح ن.الفر ِفه ِفاِلى سالز ان وِفمرنَاِضى حضاًا أي.لي كلُّس م نفُاِلخَ يالقانون يقع ماًاِئ د 
يِدتَتح الع الةد.فب أنّديهى هطالم ا أما وِهسكوهعل الِفى ذاِتى ِفِن تزى فال بِمد ريٍك شَنةفِل. ا لهانيز ِهى تكون كَى 
كوا ِسم ليوفريسيين ٍة كتبنة ِمريعفظة الشّ ح اهتم لقد.هعلمنَ  الٍببس ِلكوا بِهِسم يى لمى الِذاِن الزوِدج ون ِمدب ال
  ٢.فاء واالخِتوبر والهإلفالتَ اطاعى استَى الِذكوا باألقوِسم ليمهراِئم ضكرتحت لم و.فع األضلفريسِةبا
 

 تحمس ونيسية والفرِلالكتب مل بنَلعالشّص ِلِةريع محِةاكمالز فأتَ.ِةاني ا بوالمأِةريكل و إلى الهأقامى ا ِفوه
الوِطسأم ام الربي سوع.وقالوا له : "مموسى الشّى الشّى ِفى ِفوسريعةِِةريعأو أو صانَانَصا أنهِِه هِذ هِذثَلثَل ِم ِما أنتر تر ججممفم قالوا هذا ."؟؟تَتَ أنْ أنْاذا تقوُلاذا تقوُل فم 
ليجربكَ ِل.وهىيكون له مم ا يبِهشتكون ِه علي.كَ لقد انه دفهم أبعِمد غَن يِترعلى شَهم ِةريعم كَ.ىوس انه دفهم 
  ٣.ِةانيوم الرِةماِك الحلطِةلس ِلفاًاِلخَ مار صمج تر قاَل وإنِةريع الشِّةالفَخَ بموهم اتهمجتر  ال قاَل فإن.وعس بياكسماإل
 

ى ة الِتامي السِةكمى الِح وِف.شتكون الموالفريسيونة ا الكتباهدى أب الِتِةراِك المى الحيلِة ِفظر النَانّّعمإذا أو 
تكلمبه ا الربي سوعإلى الم شتكينوإلى الم الِتأِةر ى اشتكوا عليوكَاه فَيع الجاألم خِلستَ نَرثالثَص قَقاِئ حه ةام: 

 

أوالًالًأو : :ووضضعشَشَ ِل ِل اُهللا اُهللاععالشّ الشّبِهبِهع ريعييسسم وتنْم وتنْييتنظتنظة ِلة ِلريعق العالقاِتالقاِتق العبض بض وامامابط وأحكَابط وأحكَو.... لقدو ضشَ ِلاُهللا عشَبِهع ة ريعتحدد 
ى بِه الِذاألسلوبيقترب ونإلى اهللا وتح ددِتاالق عكَ همجتممنظمع م.وم عرِه غيِمم الغُن اِءرب.وأع ا ِلطاهمى ِلوسكم لح

ا ِفبهى قضاياهمحتى ال.ختلفِة الم  تتركاألم وربد ون ضوابط وأحاِدكام رة ِلعمنوكَ.فُاِلخَ ي ِمان نالض رورى 
طابع م توفر المدع هذا ِل.تقانإ وٍةانَة بأمسقد الم والكتبائعرا والشَايصوا الو ليكتب.ة الكتبِداج تو ِمن القديمِدهى العِف
  ٤.كونهِلل فياِط الباِتافَرخُة ِليكونوا فريس  حتى ال.هماِتاجبوو موقهقرفة حع ماس النّستطيع يك بذِل.ورص العلكى ِتِف
 

 خَلن دم الزر على مه على أنّ. ديناًم وأنقاهلقاًاس خُبل النّ أنْن ِماألول مِهِدهى ع ِفوالفريسيونة  الكتبانكَ 
إليهأنَم أخْتْانَ كَاس القهمون ذِل دك.فاشتهر م عظمهم بعذِلد كبالر اِءيواد ال اِءعباِذكَال بر.وفر وا على اآلخَضرين 
تعاليمثقيلة ب عيدة عنج ور الشّهةريع. كَ لقدانو اجبهمالشّ تفسير ِةريعوتو ضيحاه .ثالبيل الِموعلى سع نْ مالجِةريم 

ال القبخَض على الملتشْ ِلالفينهير بهم. ِموما يدو عأنِّفلألس كثيراًه م ا يبدأ بعخَ األشْضراًاص أمعاًاِف نَحاًاِل ص. 
 أِةر الملكوع ِتوضى م ِفظه نالِحك ذِل.مرِهيغَِلو مله لِِّضار مس إلى م إبليسِةوايرفون بِغح ينْسرعان ما مهولكنّ
  ٥.اهير بهلتشْ ِلِطسى الوا ِفوهيكل وأقام إلى الهوالفريسيونة الكتب ا بهعر أسفلقد .ِهِدد بصنحْى نَ الِذاطئِةالخَ

                                                
   لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع    ،              ١١ -١٠: ٨ إنجيل يوحنا ١
          ٤ – ٢: ٨ إنجيل يوحنا ٢
         ٥: ٨ إنجيل يوحنا ٣
  ٨: ١ سفر يشوع ٤
   ٩ – ٨ &   ٣ – ٢: ٨ سفر نحميا ٥
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 كثيرنَون راهمالي واكلِت على شَمهم.ي عتبرونأنفس همَل أفضِملوكاً س غَن رِهيفإذا أخْ.م اِحطأ وِمد وِت إخْنهم 
ا نَد أح يكونىل كَؤِه المع نوعض ووعس يب الر أناسين نَ. بِههير والتشِْةباسح والماتِةم والشِّةانَداإل فَوِقذوا ماتخَ
ى  ِفوُلسالر ولس ب قاَل لقد.ِهنَيى عى ِف الِتِةبشَاج الخَر بأخْالًأوأ دب ي أنوه و أال.ن أخيِهي عناج القذى ِمر إلخْكفئاً
ِهالِترس ى غَِنؤِمإلى ماألةالطي صاحساِدح الس :"أيأيها اإلخْا اإلخْهوةةو..إن انْ انْ إن سسبإنْ إنْقَقَب سسانذ ِفذ ِف فأِخ فأِخانى زلٍةلٍةى زم فأصِل فأصِل..اا م حأأوا وا حنتمنتم  
الرالروحوحانيانيينثَلثَل ِم ِم..ينهذا بر هذا بر وح الووح الودداعإلى نفِس إلى نفِسراًراًاِظاِظ نَ نَ..ةةاع كِل ِلك ئال تجئال تجرربأنْتَ أنْتَب أي اا  ..ضاًضاً أيحمِِمحلوا بلوا بععضضكمأثقاَل أثقاَلكم ب ب عوهكذا  وهكذا ..ضضع 
تمتمموا شَوا شَمريعريعة المألنّ ألنّ..سيحسيحة الم ههإن إن ظن ظن أح أح دأنّ أنّد هشَ شَه ىىءءو و ههوولي لي سشَ شَس يفإنّ فإنّئاًئاًي ههي شُّشُّغِِغ ينفس نفس ه١."ه 
 

 حصِلليو َلكِم ليسيح الموعسي اء جبْل قد ....وِدوِدههليلية ِلة ِلوعوعضضوو الم المةةريعريعشّشّالال   لينقض لينقضسيحسيح الم الميسوعيسوع  اءاءا جا جمم: : ثانياًثانياً 
ما أفسدالبشَه نْ ِعرتطبيِقد لشَِل همِةريعالم وضو .ةوعليِطعثَلى المكلِّ ِلثَل األمِل.انّ ِمٍداِح و نكونح كمِفاء ا نَكِمى ح

ولنَ.ورعلى األم ا ملحوظتان هامتان فيما فعلهالس يدالم الِذسيح ى هو اِحصبلطان الس.الب ارو حدهولي ِسس واه. 
)١(  إن الربي سوع لمِش يطأ إلى خَرِفا م كم الشّى حريعة برجاِنم الزى والزنّ ولِك.ةانيهأو ضحراً أمغَاماً ه اب 
عِذن ن هؤالِءهِة الكتب ينيسيوالفر.الم شتكينعلى الم أِةرالز أال  .ةانيوهأو نم كَن اناراً ب موبال خَِمنْه ٍةطي. 
فليِمرهالًا أوبح رج.م اراً نب ٍة  كَانبال خَطيهى ِم الِذوِه حِقنأن دينَ يها ويرميها بحرج.لقد أيقظ ض اِئمرهِه بقوِلم 
 :منه ع إذ قاَل.اه عليشتكون المفعَلا  مشيرا البوحنّ ي ذكرلقد و."فليرِمها أوالً بحجرفليرِمها أوالً بحجر  ةٍٍةطيطي بال خَ بال خَممككنْنْ ِم ِم كان كانننمم": هذا
"وأموأما ها هممفلم فلم ا سمِِما سعتْتْانَانَوا وكَوا وكَع  مهاِئرمضمهاِئرمضتبكته تبكته مخَ خَم ررججوا وداًداًاِحاِحوا وفو داًداًاِحاِح فوم بتِدبتِد مئينِم ِمئين نالشّ الشّن يوخ إلى اآلخَوخ إلى اآلخَيرين٢."رين  
 

 ."ددييا سا س ي يددأحأح  الال" : فقالتْ."؟؟دد أح أحكِِكانَانَا دا د أم أم..؟؟كِِك علي عليشتكونشتكون الم المكك أولِئ أولِئمم ه هننة أية أيأأررمما اا ايي": أِةرلم ِلوعس يب الرقاَل  )٢ (
ألنكَ الذين اِضانوا حرينوقِتال  ذلكب عخُد روج المشتكين علياه.ه مالذين ج سيح وا إلى اءِد الميالسعِلليمهى  ِفم
يكلاله.لقد ال تعلم اِضحرونعلى ي دِهيد ساًرع ِف.اًملي الحى إصنلة  مأِخذ ِفى ز.و هواإلص الحبر وح الودِمِةاع ن 
 ِه حِقنى ِم الِذٍةطيى بال خَ الِذار البه أنّع م."كِِكا أدينا أدينوال أنَوال أنَ": الرب يسوع ِللمرأِة  لقد.ع القلباِضتوديع الم الوكذِل
أني قاَل.دين  ولسالِتِه بوُل ِفى رسسؤِمِنى  الرإلى مرة األوميصناح الثاِمح: "ممننه ه والِذ الِذو ى يى يدين؟؟دين..الم الم سيحسيحه و و  ه
 ٣."اا فينَ فينَععشفَشفَ ي يضاًضاًى أيى أي الِذ الِذ..مين اهللامين اهللا ي ينن ع عضاًضاً أي أيووى هى ه الِذ الِذ..ضاًضاً أي أي قام قامرىرى بالح بالح بْل بْلاتَاتَى مى مالِذالِذ
 

 ِةصبِق شيرا البوحنّ يى استهله الِذاألصحاح ك ذِلإن ....ياِةياِة الح الح نور نور له لهههعع يتب يتبننمم. . المالمالعالع   نور نور هو هوععووسسيي  ::ثاِلثاًثاِلثاً 
ِةالكتب ينيسيأِة  والفررعلى الم شتكينوكَ.ئةاِطالخَالم فَيع الج  وعسي بالرلتَشِكمهِه بقوِلمله ِمنْك" :م كان نِمنْكم كان نبال م بال م م

يوحنّا  يذكر األصحاحفس بنَ و.ذولينخْيكل م الهنوا ِمرجخَإذ كَانَتْ ضماِئرهم تبكتهم ف ."خَطيٍة فليرِمها أوالً بحجرخَطيٍة فليرِمها أوالً بحجر
 شيرقوَلالبالر بللي أنَأنَ" :وِدها ها هوونور نور الع المالم الع..م م ننيتب يتب عنِِنعى فال يى فال يمى ِفى ِفشِِشمى الظلمبْل بْل..ةةى الظلم يكون يكون له له نور نور الح الح يوقاَل."اِةاِةي له م 

ضاًأي: "ممننِمنكم ِمنكم ي ى على خَى على خَتِنتِنبِكبِك يطي؟؟ةٍٍةطي".إن ح اجشَة البِهِةري ى ليسوعار الِذ البخَ يفعْلى لم إنّ.ةطي هنور الم  الع
وهوخِل مصشَ البِةريإنّ .ا وفاديهه  سيحالم وعسالِذيمنَى يحالتب ىأتإذا  ئاِطلخَ ِلريرِه إلياًعترف مِهالِص إلى خَِهاجِت بح 

ريرِهوتب.فلي ِمس نأع اٍلماِل صٍةحلي قدمها اإلنسانليتب رربه ا أماِهللاام كلى القد ِةاس.إن  وعسي بالر لمِد ينالم أةَر. 
  ٤."ضاًضاًى أيى أيطِئطِئتخْتخْ  بى والبى والاذهاذه" :ا لهالً قاِئ. األفضَلاةَيا الحيتحة ِلثانية الصا الفرهحمنَ و.ةبلتوا ِله قادهولكنّ

 

 ىسيِح م وأسلوب.اًجالِع  لهميقد ال وهاحب صح ويفِضبي العفَ يكِشى فريِس أسلوب.ني أسلوبني بتانشَ 
الِذ.ى إلى الفاِد باللطِفيقود ى يِذفتح راعىالم حالً قاِئِةب: تعتعالوالوا إلىا إلىي ي ا جا جميعميعالم الم تعتعبينوثقيِل وثقيِلبين ىىاألح األح مال وأنَال وأنَما أريحا أريحكمكم. 

 

  الِةأِخى ليتكالص ِعى ِفى ِتلكم تشتَرك :اوىمانَا السى اسِتِف ..أبحقاق الدِمسفوِكم الكريم الم ى على  أجِلن
 .اىطاي بخَعترفاً إلهى مكليإى ى آِت إنِّ.كرير وتحكالص خَ.انكفر وغُتكمح ر طالباً.ابكل إلى رحخُ أدالصليِب

 صالِتى عاًاِفر. ى ربألكطهير أسرير والتَ للتبكِفى سى الِذاِلم الغَ الدقِّى حِف. ئاِط الخَكدبا ع أنَالىومى  ِلفرفاغْ
فاِدى وعسم يخِلِصىِفى اسواِثقاّ ِم.  ومابِتكن استج.ِدكعِسكاً بوتمقلتَ. م نا مخَارجاً:  ي هال أخْرج يقبْل إلى نم . 

 

 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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  ٣ – ١: ٦رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية        ،       ٥ – ٣: ٧إنجيل متى  ١
  ١١ – ٩: ٨  إنجيل يوحنا ٢
     ٣٤: ٨ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى رومية ٣
    ١١ & ٤٦ & ١٢: ٨ إنجيل يوحنا ٤
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