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الشبهة

هناك تناقض بين رفض المسيح الواضح لتقليد الشيوخ مثل متى  15ولكن يعود يناقض نفسه النه يقول
[الفاندايك][متى []2:23قائال .على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون].

[الفاندايك][متى []3:23فكل ما قالوا لكم ان تحفظوه فاحفظوه وافعلوه .ولكن حسب اعمالهم ال تعملوا
ألنهم يقولون وال يفعلون].
فهذا تناقض فهل نرفض تقليد الشيوخ ام نحفظ كالمهم ونفعله.

الرد

ال يوجد تناقض بين كالم المسيح فهو يقول تعاليم موسى التي يقولوها لكم احفظوها وافعلوها ولكن
أعمالهم اي تطبيقهم وهو تقليد الشيوخ هذا ال تفعلوه
فلهذا سأكون مختصر.
نقرأ معا سياق الكالم ولكن من االصحاح السابق
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َما اْل َف ِّر ِّ
الص ُّد ِّ
اج َت َم ُعوا َم ًعا،
يسُّيو َن َفَل َّما َس ِّم ُعوا أََّن ُه أ َْب َك َم َّ
 34أ َّ
وقِّي َ
ين ْ
ِّ ِّ
ام ِّ
وس ٌّي ،لِّ ُي َج ِّرَب ُه ِّق ِّائ ًال:
َ 35و َسأََل ُه َواحٌد م ْن ُه ْمَ ،و ُه َو َن ُ
ِّ ِّ
ِّ
النام ِّ
ِّ َّ
وس؟»
َ 36يا ُم َعل ُم ،أََّي ُة َوصَّي ٍة ه َي اْل ُع ْظ َمى في ُ
له َك ِّم ْن ُك ِّل َقْل ِّب َكَ ،و ِّم ْن ُك ِّل َن ْف ِّس َكَ ،و ِّم ْن ُك ِّل ِّف ْك ِّر َك.
عُ « :ت ِّح ُّب َّ
ال َل ُه َي ُسو ُ
الر َّب ِّإ َ
َ 37فَق َ
ِّ 38
هذ ِّه ِّهي اْل َو ِّصَّي ُة األُوَلى َواْل ُع ْظ َمى.
َ

 39و َّ
الث ِّانَي ُة ِّم ْثُل َها :تُ ِّح ُّب َق ِّر َيب َك َكَن ْف ِّس َك.
َ
النام ُ ُّ
ِّ
ِّ 40ب َه َات ْي ِّن اْل َو ِّصَّي َت ْي ِّن َي َت َعَّل ُ َّ
اء».
وس ُكل ُه َواألَ ْنبَي ُ
ق ُ
ِّ ِّ
ان اْل َف ِّر ِّ
ِّ
ين َسأََل ُه ْم َي ُسو ُع
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ
يما َك َ
َ 41وف َ
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُهْ « :اب ُن َد ُاوَد».
ائالَ « :ما َذا َتظُُّنو َن ِّفي اْل َم ِّس ِّ
َ 42ق ً
وح َرًّبا؟ َق ِّائ ًال:
الر ِّ
وه َد ُاوُد ِّب ُّ
ال َل ُه ْمَ « :ف َك ْي َ
ف َي ْد ُع ُ
َ 43ق َ
َ 44قال َّ ِّ
اء َك َم ْو ِّطًئا لَِّق َد َم ْي َك.
اجلِّ ْس َع ْن َي ِّميني َح َّتى أ َ
َض َع أ ْ
الر ُّب لَربِّيْ :
َع َد َ
َ
ف َي ُكو ُن ْابَن ُه؟»
وه َرًّباَ ،ف َك ْي َ
َ 45فِّإ ْن َك َ
ان َد ُاوُد َي ْد ُع ُ
ِّ
ِّ
ِّ
َن َي ْسأََل ُه َب َّت ًة.
َحٌد أ ْ
َحٌد أ ْ
َن ُي ِّج َيب ُه ِّب َكل َمةٍَ .و ِّم ْن ذل َك اْلَي ْو ِّم َل ْم َي ْج ُسْر أ َ
َ 46فَل ْم َي ْس َتط ْع أ َ
الحوار هنا كل ه من نص الناموس ونص الكتاب فالكتبة والفريسيين كالمهم هنا عن نص الكتاب وبعض ان
وضح هذا للشعب الموجود والذي سمع هذا الحوار
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ط َب َي ُسو ُع اْل ُج ُمو َع َوَتالَ ِّمي َذ ُه
ِّ 1حيَن ِّئ ٍذ َخا َ
َ 2ق ِّائ ًال« :عَلى ُكرِّس ِّي موسى جَلس اْل َك َتب ُة واْل َف ِّر ِّ
يسُّيو َن،
َ
ْ
َ َ
ُ َ َ َ
تعبير على كرسي موسى هو تعبير يهودي الن من وقت عزرا كان عندما يقرأ التوراه او التناخ كله كان
يقف على منبر يعتبر هذا كرسي موسى النه يقرأ كالم موسى ليبلغ الشعب نص كالم موسى
سفر نحميا :8

 4ووَقف ع ْزرا اْل َك ِّاتب عَلى ِّم ْنب ِّر اْل َخ َش ِّب َّال ِّذي ع ِّمُل ِّ
ف ِّب َج ِّان ِّب ِّه َم َّت ْثَيا َو َش َم ُع َو َعَن َايا َوأ ِّ
ُورَّيا
وه له َذا األ َْم ِّرَ ،و َوَق َ
ُ َ
َ ُ
َ
ََ َ َ َ
ين ِّه ،وعن يس ِّارِّه َفدايا و ِّم َ ِّ
و ِّحْل ِّقَّيا ومع ِّسيا عن ي ِّم ِّ
يل َومْل ِّكَّيا َو َح ُشوم َو َح ْشَب َّداَن ُة َوَزَك ِّرَّيا َوم ُش َّ
ال ُم.
ََ َ
ََْ َ َْ َ
َ
َ َْ ََ
ُ
َ
يشائ ُ َ
 5وَف َتح ع ْزرا ِّ
ف ُك ُّل ا َّ
ان َف ْو َق ُك ِّل َّ
الس ْفَر أَمام ُك ِّل َّ
لش ْع ِّب.
الش ْع ِّبَ .و ِّع ْن َد َما َف َت َح ُه َوَق َ
الش ْع ِّب ،أل ََّن ُه َك َ
َ َ َ َ
َ َ
ِّ
ِّ ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
يع َّ
الر َّب ِّ
ين أ َْي ِّدَي ُه ْمَ ،و َخُّروا َو َس َج ُدوا
َ 6وَب َار َك َع ْزَرا َّ
ين!» َرافع َ
ين ،آم َ
الش ْع ِّب« :آم َ
اإل َ
اب َجم ُ
يمَ .وأ َ
َج َ
له اْل َعظ َ
لِّ َّلر ِّب َعَلى ُو ُج ِّ
وه ِّه ْم ِّإَلى األَْر ِّ
ض.
ِّ
ِّ
وب َو َش ْب َتاي َو ُه ِّ
الَيا
ودَّيا َو َم ْع ِّسَيا َوَقلِّي َ
ان َوَف َ
طا َو َع َزْرَيا َوُي َ
وزَاب ُاد َو َحَن ُ
َ 7وَي ُشو ُع َوَباني َو َشَرْبَيا َوَيام ُ
ين َو َعُّق ُ
ُ
الشعب ِّفي أَم ِّ
الش ْع َب َّ
َوالالَّ ِّوُّيو َن أَ ْف َهموا َّ
اك ِّن ِّه ْم.
الش ِّر َ
يعةََ ،و َّ ْ ُ
َ
ُ
الس ْف ِّرِّ ،في َش ِّر ِّ ِّ
ان ،وَف َّسروا اْلمعَنى ،وأَ ْفهم ُ ِّ
 8وَق أرُوا ِّفي ِّ
اء َة.
َْ
يعة للاِّ ،بَبَي ٍ َ ُ
َ
َ َ
وه ُم اْلقَر َ
َ َُ
ونفس االمر أصبح يفعله الكتبة والفريسيين والكهنة فيطلب من فمهم الشريعة أي ان يقرؤوها للشعب
سفر مالخي 7 :2
َن َش َف َت ِّي اْل َك ِّ
يعةَ ،أل ََّن ُه َرسول َر ِّب اْل ُج ُن ِّ
ان م ْع ِّرَفةًَ ،و ِّم ْن َف ِّم ِّه َي ْطُل ُبو َن َّ
ود.
أل َّ
اه ِّن َت ْح َف َ
الش ِّر َ
ُ ُ
ظ ِّ َ
بل حتى الرب يسوع المسيح فعل هذا في
إنجيل لوقا 16 :4
اصرِّة حي ُث َكان َق ْد َترَّبى .وَد َخل اْلمجمع حسب ع َاد ِّت ِّه يوم َّ ِّ
وجاء ِّإَلى َّ ِّ
ام لَِّي ْقَرأَ،
َ
َ َ َََْ ََ َ َ
الن َ َ ْ
َ
ََ َ
الس ْبت َوَق َ
َْ َ
فتعبير على كرسي موسى جلسوا أي يقرؤون نص كالم موسى
ِّ
َع َمالِّ ِّه ْم َال َت ْع َمُلوا ،أل ََّن ُه ْم َي ُقوُلو َن َو َال َي ْف َعُلو َن.
َ 3ف ُك ُّل َما َقاُلوا َل ُك ْم أ ْ
وهَ ،ولك ْن َح َس َب أ ْ
وه َف ْ
وه َوا ْف َعُل ُ
اح َفظُ ُ
َن َت ْح َفظُ ُ

ففهمنا انه عندما يقول ما قالوه أي نص كالم موسى الذي يقرأ والذي يقرؤونه للناس بوضوح لكي يحفظه
الشعب كما امر الرب
سفر الخروج 9 :13
ِّ
ِّ
َخَر َج َك
يع ُة َّ
الر ِّب ِّفي َف ِّم َك .أل ََّن ُه ِّبَي ٍد َق ِّوَّي ٍة أ ْ
َوَي ُكو ُن َل َك َعالَ َم ًة َعَلى َيد َكَ ،وَت ْذ َك ًارا َب ْي َن َع ْيَن ْي َك ،ل َك ْي َت ُكو َن َش ِّر َ
الر ُّب ِّم ْن ِّم ْصَر.
َّ
سفر يشوع 8 :1
ِّ ِّ
ِّ ِّ
يه َنهارا وَلي ًال ،لِّ َكي َت َتح َّف َ ِّ
الش ِّر ِّ ِّ ِّ
ِّ
وب
ْ َ
ظ لْل َع َم ِّل َح َس َب ُك ِّل َما ُه َو َم ْك ُت ٌ
يعة م ْن َفم َكَ ،ب ْل َتْل َه ُج ف َ ً َ ْ
َال َي ْبَر ْح س ْفُر هذه َّ َ
ِّف ِّ
ط ِّر َيق َك َو ِّحيَن ِّئ ٍذ ُت ْفلِّ ُح.
يه .أل ََّن َك ِّحيَن ِّئ ٍذ ُت ْصلِّ ُح َ
ويقول لهم ليس فقط ان يحفظوا نص شريعة موسى الذي يقولونه لهم بل ينفذوا شريعة موسى أيضا.
ِّ
َع َمالِّ ِّه ْم َال َت ْع َمُلوا) أي
ولكن هنا نصل لألمر المهم جدا يؤكد عدم وجود تناقض وهو تعبير ( َولك ْن َح َس َب أ ْ
التطبيق الخطأ وهذا هو ما كان يقولوه الرب يسوع المسيح في رفض تقليد الشيوخ .والسبب ان هم يقولوا
نص كالم موسى ولكن يفعلوا شيء مختلف
وتقليد الشيوخ هو انهم يدعوا أشياء في تطبيق الناموس غير صحيح وهو يشرح هذا بتعبير
َ 4فِّإَّنهم يح ِّزمو َن أَحم ًاال َث ِّقيَل ًة ع ِّسرَة اْلحم ِّل وي َضعوَنها عَلى أَ ْك َت ِّ
الن ِّ
اف َّ
وها
يدو َن أ ْ
اسَ ،و ُه ْم َال ُي ِّر ُ
َن ُي َح ِّرُك َ
َ َ َ ْ ََ ُ َ َ
َْ
ُْ َ ْ ُ
ِّبِّإ ْص ِّب ِّع ِّه ْم،
كان الربيين يحزمون أحماال ثقيلة يضعونها على الناس وهم ال يريدون أن يحركوها بأصابعهم .فهم وضعوا
التقاليد فوق وصايا الناموس .واللوم كان موجه بالدرجة األولى للمدرستين الكبيرتين للربيين اللذان دخال

في منافسة لمن يتبع تطبيقاتهم المختلفة ،وهما مدرستي هليل وشمعي .وخالفوا نص الشريعة الواضح في
التطبيق .ففهمنا ان كالم الرب يسوع المسيح واضح ان يسمعوا شريعة موسى من الكتبة والفريسيين
ويحف ظوا الشريعة وأيضا يطبقوا نص شريعة موسى اما تصرفات الكتبة والفريسيين المخالف للشريعة النهم
يطبقوا تقليد ابائهم والشيوخ هو خطأ وعلى الشعب ان ال يفعل مثلهم النه تقليد الشيوخ الخطأ.
وهذا المعنى أكده المفسرين شرقيين وغربيين
وتأكيد انه ال يوجد تناقض هذا ما قاله الرب يسوع في رفض تقليد الشيوخ
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ِّ
ِّ
ين ِّم ْن أ ِّ
ِّ 1حيَن ِّئ ٍذ جاء ِّإَلى يسو َع َك َتب ٌة وَف ِّر ِّ
ين:
يم َقائلِّ َ
يسُّيو َن َّالذ َ
ُ
َ َ
َُ
َ َ
ُور َشل َ
يد ُّ
ْكُلو َن ُخ ْب ًزا؟»
الش ُي ِّ
 2لِّ َما َذا َي َت َعدَّى َت َ
وخَ ،فِّإَّن ُه ْم َال َي ْغ ِّسُلو َن أ َْي ِّدَي ُه ْم ِّحيَن َما َيأ ُ
ال ِّمي ُذ َك َتْقلِّ َ
للا ِّبسبب َتْقلِّ ِّ
َ 3فأَجاب وَقال َلهم« :وأَ ْن ُتم أَي ًضا ،لِّما َذا َت َتع َّدو َن و ِّصَّي َة ِّ
يد ُك ْم؟
َ َ َ َ ُْ َ ْ ْ
ََ
َ ْ َ
َ
ِّ
ُما َفْلَي ُم ْت َم ْوًتا.
ُم َكَ ،و َم ْن َي ْش ِّت ْم أًَبا أ َْو أ ًّ
اك َوأ َّ
للا أ َْو َصى َقائ ًال :أَ ْك ِّرْم أََب َ
َ 4فِّإ َّن َ
يه أَو أ ِّ ِّ
ِّ
َّ ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ُم ُه.
اه أ َْو أ َّ
َ 5وأ َّ
ُمه :قُْرَب ٌ
ال أل َِّب ْ
ان ُه َو الذي َت ْن َتف ُع ِّبه منيَ .فالَ ُي ْك ِّرُم أََب ُ
َما أَ ْنتُ ْم َف َت ُقوُلو َنَ :م ْن َق َ
للا ِّبسبب َتْقلِّ ِّ
طْل ُتم و ِّصَّي َة ِّ
يد ُك ْم!
ََ
َ 6فَق ْد أ َْب َ ْ َ
اء َق ِّائ ًال:
َ 7يا ُمَر ُاؤو َن! َح َسًنا َتَنَّب َأ َع ْن ُك ْم ِّإ َش ْعَي ُ
َ 8ي ْق َت ِّر ُب ِّإَل َّي ه َذا َّ
يدا.
الش ْع ُب ِّب َف ِّم ِّهَ ،وُي ْك ِّرُمني ِّب َش َف َت ْي ِّهَ ،وأ َّ
َما َقْل ُب ُه َف ُم ْب َت ِّعٌد َع ِّني َب ِّع ً
 9وب ِّ
اطال يعبدونني وهم يعلِّمون تعالِّ
الن ِّ
يم ِّهي َو َص َايا َّ
اس».
َ َ ً َ ُُْ َ َ ُ ْ ُ َ ُ َ َ َ َ َ

فالتعليم واضح والمثال هو نص تع اليم موسى هو اكرم اباك وامك ومن يشتم أبا واما فليمت موتا .وهذا
يقرؤوه فيجب ان يحفظ الشعب النص ويعملوا به ولكن تقليد الشيوخ خالفوا هذا وهو موضوع القربان
فهذا ال يتناقض مع ما قاله في انجيل متى  23بل يتفق معه تماما
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فتاكدنا انه ال يوجد تناقض ففي االثنين الرب يسوع يؤكد ان نص شريعة موسى الذي يقرأه الكتبة
والفريسيين للشعب يجب على الشعب ان يحفظوه ويطبقوه النه وصايا للا ولكن تطبيق الوصايا التي
وضعوا عليها تقاليد ابائهم وتقليد الشيوخ التي هي بالتدقيق تكون مخالفة للوصية هذه الرب يسوع امر ان
ال يفعلوا مثلهم وهذا في االثنين في انجيل متى  15و 23أيضا

والمجد هلل دائما

