هل المسيح ناقض وصيته من لطمك
على خدك األيمن حول له االخر .متى
 39 :5ويوحنا 18
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الشبهة

المسيح في وعظته قال من لطمك على خدك األيمن حول له االخر
ولكن المسيح امام رئيس الكهنة لما لطم دافع عن نفسه ولم يحول الخد االخر اليس بهذا هو
نقض وصيته؟

الرد

الحقيقة المشكك لم يفهم جيدا وصية المسيح
ورغم إني شرحت ما يشبه هذا في ملف
هل ال نقاوم الشر ام نشتري سيفا ونكون مستعدين لمقاومة الشر ؟ متي  39 :5و لوقا 36 :22
و يعقوب 7 :4
اال إني أوضح شيء قليل هنا
المسيح في وصيته يتكلم بطريقة روحية عن مشاعر قلب االنسان
انجيل متي 5
 38 :5سمعتم انه قيل عين بعين وسن بسن
في البداية الرب قال لشعبه في القديم عن شريعة التعويض بعدل لمن يتسبب في خسارة ألخر
سفر الخروج 21
22
ضعُ َعلَ ْي ِه َز ْو ُج
سقَ َ
ص ْل أ َِذ َّي ٌةُ ،ي َغ َّرُم َك َما َي َ
ط َولَ ُد َها َولَ ْم تَ ْح ُ
ام َأرَةً ُح ْبلَى فَ َ
اص َم ِر َجا ٌل َو َ
َوِا َذا تَ َخ َ
ص َد ُموا ْ

ضِ
اة.
ا ْل َم ْأر َِةَ ،وَي ْدفَعُ َع ْن َي ِد ا ْلقُ َ
23
ِ
ِ
سا ِب َن ْف ٍ
س،
صلَ ْت أَذ َّي ٌة تُ ْعطي َن ْف ً
َوِا ْن َح َ

َ 24و َع ْي ًنا ِب َع ْي ٍنَ ،و ِس ًّنا ِب ِس ٍّنَ ،وَي ًدا ِب َي ٍدَ ،و ِر ْجالً ِب ِر ْجل،

ض.
َ 25و َكيًّا ِب َك ٍّيَ ،و ُج ْر ًحا ِب ُج ْر ٍحَ ،و َرضًّا ِب َر ٍّ
26
ِِ
ضا َع ْن َع ْي ِن ِه.
سٌ
َم ِت ِه فَأَ ْتلَفَ َهاُ ،ي ْطِلقُ ُه ُح ًّار ِع َو ً
َوِا َذا َ
ض َر َ
ب إِ ْن َ
ان َع ْي َن َع ْبده ،أ َْو َع ْي َن أ َ
27
ضا َع ْن ِس ِّن ِه.
َسقَ َ
ط ِس َّن َع ْب ِد ِه أ َْو ِس َّن أَ َم ِت ِه ُي ْطلِقُ ُه ُح ًّار ِع َو ً
َوِا ْن أ ْ

اإلصابة كان يدفع عنها غرامة يقدرها القضاء لذلك كان لكل عضو يفقد تقدر دية يدفعها المعتدي.
وكان الشخص ال ينتقم لنفسه بل يتم كل شيء على يد القضاء .وشريعة عين بعين تناسب الحالة
التي كان عليها الشعب فيتضح انها كانت شريعة للقضاة فقط وليس للشعب بدون قاضي وهذا
يتضح من كلمات الرب يغرم ويدفع عن يد القاضاة لكي يمنع الرب افراد الشعب من االنتقام
ال نفسهم .وهذه أفضل من أن يرد المعتدي عليه االعتداء مضاعفاً .ولكن في نفس الوقت العهد
القديم مع وجود الشريعة العادلة للتعويض والعقاب ايضا طالبت بالمحبة
سفر الخروج 23
شِ
ارًدا ،تَُردُّهُ إِلَ ْي ِه.
ْت ثَْو َر َع ُد ِّو َك أ َْو ِح َم َارهُ َ
ادف َ
صَ
 4إِ َذا َ
ت ِحمار م ْب ِغ ِ
ِ
َن تَ ُح َّل َم َع ُه.
ت َع ْن َحلِّ ِه ،فَالَ ُب َّد أ ْ
ت ِح ْملِ ِه َو َع َد ْل َ
ض َك َو ِاق ًعا تَ ْح َ
 5إ َذا َأر َْي َ َ َ ُ

سفر االمثال 24
 17الَ تَ ْفر ْح ِبسقُ ِ
وط َع ُد ِّو َكَ ،والَ َي ْبتَ ِه ْج َق ْل ُب َك إِ َذا َعثََر،
ُ
َ
ض َب ُه.
الر ُّ
 18لِ َئالَّ َي َرى َّ
وء ذلِ َك ِفي َع ْي َن ْي ِه ،فَ َي ُرَّد َع ْن ُه َغ َ
س َ
ب َوَي ُ

سفر االمثال 25
ش فَ ِ ِ
اء،
اع َع ُد ُّو َك فَأَ ْط ِع ْم ُه ُخ ْب ًزاَ ،وِا ْن َع ِط َ
 21إِ ْن َج َ
ْ
اسقه َم ً
 22فَِإ َّن َك تَ ْجمع جم ار علَى أر ِ
ب ُي َج ِ
يك.
الر ُّ
ْس ِهَ ،و َّ
از َ
َ ُ َ ًْ َ َ
أما المسيحية فوضحت المحبة الموجودة في الوصية أكثر بان تعلن مقابلة الضرر بالحب ومقاومة
الشر باإلحسان
الن وصايا العهد القديم عالجت االمر من الخارج وهو العدل في القضاء مع تصرفات محبة ولكن
ماذا عن قلب االنسان من الداخل الذي هو مصدر الخير او الشر
 39 :5و اما انا فاقول لكم ال تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك االيمن فحول له االخر ايضا
فهذا العدد هو مرتبط بإظهار البعد المهم في الشريعة العادلة في العهد القديم بإضافة عنصر
المحبة فيتم العدل بمحبة
بمعني اثناء تطبيق العدل احرص ان الشيء الغير ظاهر امام الناس ولكن ظاهر امام اهلل وهو
القلب يكون مرضي امام اهلل فيقول
ال تقاوموا ومعني تقاوم في اليوناني
G436
ἀνθίστημι

anthistēmi

anth-is'-tay-mee
From G473 and G2476; to stand against, that is, oppose: - resist,
withstand.
 تقف امام, تقاوم,  تضاد الشيء بالشيء, تقف امام
فالمسيح يطلب مننا ال نقف امام الشر وال نقابل الشر بالشر
ال تقاوموا الشر وليس الشرير فالشر
G4190
πονηρός
ponēros

pon-ay-ros'
From a derivative of G4192; hurtful, that is, evil (properly in effect or
influence, and thus differing from G2556, which refers rather to essential
character, as well as from G4550, which indicates degeneracy from original
virtue); figuratively calamitous; also (passively) ill, that is, diseased; but
especially (morally) culpable, that is, derelict, vicious, facinorous; neuter
(singular) mischief, malice, or (plural) guilt; masculine (singular) the devil,

( or (plural) sinners: - bad, evil, grievous, harm, lewd, malicious, wickedness). See also G4191.
اذي وشر كصفه وخاصية ،مرض اخالقي ،وخبث ،االمور المؤلمة ،فسق... ،
الن الشرير هو الشيطان وهذا يجب ان نقاومه
رسالة يعقوب 7 :4
ِ
ضعوا ِ
هلل .قَ ِ
ب ِم ْن ُك ْم.
فَ ْ
يس فَ َي ْه ُر َ
او ُموا إِ ْبل َ
اخ َ ُ
وال يجب ان نخلط بين االشرار والشرير فالذي يخونني هو انسان شرير ولكن الشرير الحقيقي وهو
الشيطان هو الذي اغواه لفعل ذلك فأقاوم ابليس الشرير ولكن الشخص الذي خانني ال ابادله
الخيانة بل اظهر له المحبة واظهار المحبة له هي في مضمونها مقاومة إلبليس الذي ال يحتمل
المحبة
رسالة بطرس الرسول االولي 5
ِ
َن إِ ْبلِيس َخصم ُكم َكأ ٍ ِ
سا َم ْن َي ْبتَِل ُع ُه ُه َو.
اس َه ُروا .أل َّ
ص ُحوا َو ْ
 8اُ ْ
َسد َزائ ٍرَ ،ي ُجو ُل ُم ْلتَم ً
َْ ْ َ
َ
َن َن ْفس ِ
اوموه ،ر ِ
ين ِفي ِ
يم ِ
ين ِفي ا ْل َعالَِم.
هذ ِه اآلالَِم تُ ْج َرى َعلَى إِ ْخ َوِت ُك ُم الَِّذ َ
انَ ،عالِ ِم َ
اس ِخ َ
ين أ َّ َ
 9فَقَ ِ ُ ُ َ
اإل َ
وايضا نقاوم ابليس بالرسوخ في االيمان واحتمال االالم بشكر ومحبة االخر

إذا فما هو الشر الذي ال نقاومه؟ هو الطبيعة الشريرة في االشخاص الذين امامنا والنتائج الشريرة
لتصرفاتهم وال نقاومها بالشر وال نقف امام شر انسان بشر مقابل له لمقاومته ومجاهدته
لالنتصار عليه بنفس اسلوب شره بل انتصر على هذا الشر بمقابلته بالخير
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 21 :12
اغلِ ِب َّ
الَ َي ْغلِ َب َّن َك َّ
الش َّر ِبا ْل َخ ْي ِر.
الش ُّر َب ِل ْ
وبإظهار ان الشر مكروه وان الخير هو المحبوب
رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية 9 :12
الش َّر ،م ْلتَ ِ
اَْلمح َّب ُة َف ْلتَ ُك ْن ِبالَ ِري ٍ
اءُ .كونُوا َك ِ
ين ِبا ْل َخ ْي ِر.
ص ِق َ
ارِه َ
َ
ََ
ين َّ ُ

ويكمل الرب يسوع المسيح ويقول بل من لطمك على خدك االيمن
والخد دائما يمثل الكرامة واللطم عليه يمثل اهانة .والخد االيمن ليس هو الذي يلطم عاده ولكن
االيسر الن االنسان دائما يستخدم يده اليمني ولكي يلطم انسان مقابله يلطمه باليد اليمني على
خده االيسر وليس االيمن .ولكن لكي يلطم انسان على خده االيمن هو عن طريق ان يلطم من
الخلف عالمة علي الخيانة والغدر او يلطم بخلفية اليد اليمني عالمة علي السخرية
فالمسيح ال يقصد اللطم بمعني المباشر فقط ولكن كلمات المسيح تحمل معاني عميقه فهو يقصد
لو انسان غدر بك وخانك ال تقاومه وال تقابله بخيانة مماثله وايضا من يسخر بك ال تسخر به وال

تستهزئ به الن لو فعلت هذا تكون بتشابهه ونزلت لمستواه االخالقي ولكن االفضل ان تحول له
االخر ايضا اي تدير له الجانب االيسر وهو الجانب الذي يميل اليه القلب اي تظهر له المحبة
وبهذا انت ترفعه اليك وتكسبه ابنا للرب وال تنزل اليه الي شره.
وهذه الوصية تطبق على جميع المستويات بالفعل فتطبيقها بمعني ان كل من يخونك تسامحه وكل
من تعرف انه استهزاء بك ايضا تسامحه
ولكن هل هذا يعني الغاء القضاء العادل تماما؟
فالمسيح وضح في حالة الخالفات يوجد قضاء عادل
انجيل متى 18
ِ
اك.
«وِا ْن أ ْ
ت أَ َخ َ
َخطَأَ إِلَ ْي َك أَ ُخ َ
وك فَاذ َ
س ِم َع ِم ْن َك فَقَ ْد َرِب ْح َ
ْه ْب َو َعات ْب ُه َب ْي َن َك َوَب ْي َن ُه َو ْح َد ُك َما .إِ ْن َ
َ 15
ش ِ
ِ
س َم ْع ،فَ ُخ ْذ َم َع َك أ َْي ً ِ ِ
اه َد ْي ِن أ َْو ثَالَ ثَ ٍة.
وم ُك ُّل َكلِ َم ٍة َعلَى فَِم َ
َ 16وِا ْن لَ ْم َي ْ
ضا َواح ًدا أَو اثْ َن ْي ِن ،ل َك ْي تَقُ َ
ِ
ِ
 17وِا ْن لَم يسمع ِم ْنهم فَ ُق ْل لِ ْل َك ِن ِ
يس ِة َف ْل َي ُك ْن ِع ْن َد َك َكا ْل َوثَِن ِّي َوا ْل َع َّ
شِ
ار.
يسةَ .وِا ْن لَ ْم َي ْ
س َم ْع م َن ا ْل َكن َ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ ُْ
وهذا يوضح ان هناك نظام للقضاء مثل العهد القديم وهناك أيضا عتاب .فالمسيح يقول بوضوح
اول خطوة عندما يخطئ شخص ضد اخر ان يعاتبه أي يقول له باحترام ما فعلته كان خطأ .ولكن
ال يرد على خطأه بنفس الخطأ
وما قاله المسيح هو نفس روح وصيته في العهد القديم في
سفر الالويين 17 :19

ار تُْن ِذر ص ِ
َخ َ ِ
َجلِ ِه َخ ِط َّي ًة.
ض أَ
الَ تُْب ِغ ْ
اح َب َكَ ،والَ تَ ْح ِم ْل أل ْ
اك في َق ْل ِب َك .إِ ْن َذ ًا ُ َ

سفر األمثال 9 :25
بح ِب ِسِّر َغ ْي ِر َك،
أ َِق ْم َد ْع َو َ
اك َم َع قَ ِري ِب َكَ ،والَ تُ ْ
والمسيح وضح في نفس الوعظة ان بعد العتاب يجب ان يغفر األخ ألخيه زالته
مت  35: 18فهكذا ابي السماوي يفعل بكم ان لم تتركوا من قلوبكم كل واحد الخيه زالته
فبوضع الوصيتين المكملين لبعضهما يتضح ان االنسان المسيحي لو لطمه أحد ال يرد اللطمة
بلطمة ألنه ال يرد الشر بشر بل يحوله له الجانب االخر وهو قلبه ويعاتبه بمحبة لماذا لطمه
وتظهر له المحبة الفعلية وليس القولية فقط بان يسامحه ويغفر له بعد العتاب.

الشاهد الثاني
المسيح لما لطمه من العبد اتبع نفس وصيته بوضوح
فهو أوال عاتبه بمحبة ورد عليه موضحا
انجيل يوحنا 18

ال ه َذا لَطَم يسوعَ و ِ
اح ٌد ِم َن ا ْل ُخد ِ
ان َو ِاقفًا ،قَ ِائالً« :أَه َك َذا تُ َج ِ
يس ا ْل َك َه َن ِة؟»
َ 22ولَ َّما قَ َ
َّام َك َ
او ُ
ب َرِئ َ
َ َُ َ
ض ِرُب ِني؟»
الرِد ِّ
ش َه ْد َعلَى َّ
ت َرِديًّا فَا ْ
س ًنا َفلِ َما َذا تَ ْ
ت قَ ْد تَ َكلَّ ْم ُ
سوعُ« :إِ ْن ُك ْن ُ
 23أ َ
يَ ،وِا ْن َح َ
َج َاب ُه َي ُ
فالمسيح لم يقاوم الشر فلم يلطم الخادم وصحح خطؤه بمحبة بإظهار ان ما فعله غير مقبول
وبالطبع اظهر المسيح محبته له أل نه مات عنه الن المسيح مات عن الجميع بما فيهم من
لطمه.
إنجيل يوحنا 29 :1
الُ « :هوَذا حم ُل ِ
ِ
اهلل الَِّذي َي ْرفَعُ َخ ِط َّي َة ا ْل َعالَِم!
ع ُم ْق ِبالً إِلَ ْي ِه ،فَقَ َ
سو َ
َوِفي ا ْل َغد َنظَ َر ُي َ
وح َّنا َي ُ
َ ََ

إنجيل يوحنا 51 :6
أََنا ُهو ا ْل ُخ ْب ُز ا ْلح ُّي الَِّذي َن َز َل ِم َن َّ ِ
َح ٌد ِم ْن ه َذا ا ْل ُخ ْب ِز َي ْح َيا إِلَى األََب ِدَ .وا ْل ُخ ْب ُز
الس َماء .إِ ْن أَ َك َل أ َ
َ
َ
َج ِل حي ِ
ِ ِ
ِ
ُع ِطي ُهو ج ِ
اة ا ْل َعالَِم».
الَِّذي أََنا أ ْ
سدي الَّذي أ َْبذلُ ُه م ْن أ ْ َ َ
َ َ َ
فالمسيح غفر للكل
رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي 13 :3
ان أل ٍ
ضا ،ومس ِ
ش ْك َوىَ .ك َما َغفَ َر
َح ٍد َ
ام ِح َ
ُم ْحتَ ِملِ َ
ض ُك ْم َب ْع ً
ين َب ْع ُ
ين َب ْع ُ
َحد َعلَى أ َ
ضا إِ ْن َك َ َ
ض ُك ْم َب ْع ً َ ُ َ
ِ
ضا.
يح ه َك َذا أَ ْنتُ ْم أ َْي ً
لَ ُك ُم ا ْل َمس ُ

إنجيل لوقا 34 :23
ِ
س ُموا ِث َي َاب ُه اقْتََر ُعوا
فَقَ َ
ون َما َذا َي ْف َعلُ َ
سوعَُ « :يا أ ََبتَاهُ ،ا ْغ ِف ْر لَ ُه ْم ،أل ََّن ُه ْم الَ َي ْعلَ ُم َ
ون»َ .وِاذ اقْتَ َ
ال َي ُ
َعلَ ْي َها.
فالمسيح بالفعل بعد العتاب حول الخد االخر وهو قلبه للمغفرة وبالفعل غفر له وضرب مثل واضح
بنفسه لتحويل الخد والعتاب بمحبة والمغفرة.
هذه هي الوصايا المسيحية التي تركها لنا رب المجد واهم شيء وهو الغاية من الوصية نقاء
القلب اي ال تكن مشاعر عداء بل تغفر فهو محبة مع عدالة وامانه ايضا
فالمسيح لم يخالف وصاياه بل طبقها بوضوح كما نص عليها.

والمجد هلل دائما

