
الر٢٩ـالة س  
 

  الخشبة التى فى العينالخشبة التى فى العين
 

(Arabic - The plank that is in the eye) 
 

 الخشبة التى فى العينالخشبة التى فى العين: هوعضوم موا اليديثنَح.. ىأحباِئ
 

وِمنإنجيل متى األص حابع نَاح السأ األقرعادد ساِم الخَإلى األول ِمن . 
 

  ..كال لكمكال لكم به تكيلون ي به تكيلون يىىوبالكيل الذوبالكيل الذ  .... بها تدينون تدانون بها تدينون تدانونىى بالدينونة الِت بالدينونة الِتنكمنكمألأل  .... ال تدانوا ال تدانواىىال تدينوا لكال تدينوا لك" 
  ىىم كيف تقول ألخيك دعنم كيف تقول ألخيك دعنأأ. . !!؟؟ لها لهانن عينك فال تفِط عينك فال تفِطىى ف فىىخشبة الِتخشبة الِتما الما الأأوو  ....خيكخيكأأ عين  عين ىى ف فىىولماذا تنظر القذى الذولماذا تنظر القذى الذ

  ننأأ   جيداً جيداًوحينئذ تبصروحينئذ تبصر  .... عينك عينكنن الخشبة ِم الخشبة ِموالًوالًأأخرج خرج أأ  ....ىىيا مرائيا مرائ. . !!؟؟ عينك عينكىى عينك وها الخشبة ف عينك وها الخشبة فننالقذى ِمالقذى ِم  خرجخرجأأ
تخرجالقذى ِم القذى ِمتخرج ن١.." عين اخيك عين اخيكن  

 

فلقد جاء بإنجيل متى  . .جاء ليدعو أبراراً ما .. جاء ليدعو خطاة إلى التوبة.لماذا جاء السيد المسيح؟   
نجيل  رسالة اإلفع ألنّه ما نَ.."ةِِةببلى التولى التوإإ  طاةطاة خُ خُ بْل بْلاراًاراًررببأأو و ععدد أل أل آِت آِت لم لمىىنِّنِّألأل":  يسوعب الراألصحاح التاسع قوُل

 نتفاخر المتعالى على اآلخرينيرى فى نفسه أنّه فى ِغنَى عنهاِلموهوالم  وهو !.؟ما نفعها له .!؟ وصالِحِهِهببر 
 ال هم له إال أن !.. لها لهاننفِطفِطيي فال  فال هه عين عينىى ف فىىخشبة الِتخشبة الِتما الما الأأوو ..هنِْم ألنّه يرى فى أعينهم قذى يشمئز ..يدين غيره

ر ه مع  ضخامِتها يراها بمنظار مصغِّ ولكن عيوب.. للقذى الذى يراه فىعينه..الوسائلتَ نظر أخيه  بشتى يلف
  ٢.ر استخدام منظاره المكبنِم فال يتورع ..القذى الذى فى عين أخيهو
 

تدأ يستخدم العين  واب إال إذا ألقى بالمنظارين جانباً اإلنجيل لهرسالة الناس ال نفع لنِمإن هذا النوع  
ر وذلك يحدث لو اختب..  الكبرياء والكراهية والحقد والحسد واستخدم عين المحبة المسيحية البسيطةنِمالمجردة 

سيبقى إنّه . .يرى العيوب ال لينتقد بل ليعالج بروح الوداعةإذا تحرر يستطيع أن ف ..عمل القوة المحررة فى حياته
لقد كتب بولس الرسول فى رسالته إلى . . ويخرجهاأوالً هللا وسالِمه حتى يرى الخشبة فى عينه بر انِممحروماً 

نتم نتم أأوا وا صلحصلحأأفف  ....اا م ملٍةلٍة ز زىىذ ِفذ ِف فأِخ فأِخاناننسنسإإ  قَقَبب انس انسننإإ  ....ةةووخْخْا اإلا اإلههييأأ" :مؤمنى غالطية باألصحاح السادس يقول
الرالروحوحانيييانينثَلثَل ِم ِمنهذا بر هذا بر وح الووح الودداعفِسفِسنَنَلى لى إإ  راًراًاِظاِظ نَ نَ....ةِِةاعككلئال تج لئال تج رربأأ  تَتَنْنْأأ  بيضاًضاًي.. . .احمِِماحلوا بلوا بععضضكمثقاَلثقاَلأأ  كمب ب ع٣."ضضع  

 

ار شّعن ِفريسى وع..  لقوم واثقين بأنفسهم أنّهم أبرار ويحتقرون اآلخرين مثال السيد المسيحلقد ضرب 
 إلى بيِته ار نَزَلشّإن الع: لقولسيح با السيد المبعِقثم ي.. أدى كٌل منهما صالته.. أنّهما دخال إلى الهيكل ليصليا

 .؟ى ولماذا أغلقت السماء أبوابها فى وجه ذلك الفريِس.ار مقبولة؟شّلماذا كانت صالة الع ..ىريِسمبرراً دون الِف
نعرفَ  لىريِس لنتأمل صالة الِف.سان فى حاجٍة إلى غفران وتبرير؟ أوليس كّل إن.؟ يفتح له يقرعنمأوليس كّل 

ببريِس قال الِف لقد..الستين فى األسبوعىمر شراً .. فى صالِته أنّه يصومع مقدِم ويتْ.. أموالهندصفلماذا أو  
 نِم ما لذ وطاب  وال شك أنه جاهد فيها محرماً على نفِسِه.؟ وصلواته دون اعتبار ألصواِمهالسماء أبوابها

 ٤.وعلى تعِمير بيوِت اهللا..  أنفقها على المحتاجينموالودون اعتبار أل.. أطعمة
 

  ِم ماذا فعل العشارِم استحقّ  خيرنمن لقد قال الرب يسوع أنّه جاء إلى الهيكل ووقفَ..  أجِله تبريراً؟ن 
 استحقّ ما تحقّ لذلك مسمعترفا أنّه غير  لقد جاء.. مستحقّ السماء لِعلِمه أنّه غيرنحو ولم يشأ أن يرفع عينيه بعيد

فنزَل فنزَل " ."ئُُئاِطاِطا الخَا الخَى أنَى أنَنِِنممححاللهم اراللهم ار":  بعيد قائالنِم فوقفَ  خشبٍة فى عينِهنِمعانى جاء يعترفُ بأنّه ي. ال يستحقّ
ن الخشبة التى غافَل ع فلم يكتِف بأنّه تىريِس أما الِف.فى صالِته  ما أدان أحداً على عيٍب."ون ذاكون ذاك د د مبرراً مبرراًإلى بيِتِهإلى بيِتِه

                                                
   إلى اإلنجيلإلى اإلنجيل  استمعاستمع                             ،       ٥ – ١: ٧ إنجيل متى ١
٢
 ١٣: ٩إنجيل متى  

                       ٢ – ١: ٦ رسالة بولس الرسول إلى مؤمنى غالطية ٣
          ٨: ٧        ،         إنجيل متى  ١٠: ١١  &  ١٤ – ٩: ١٨ إنجيل لوقا ٤
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تُ تُ ى لسى لس ألنِّ ألنِّ أشكرك أشكركمماللهالله":  فى صالِته إذ قالوتعمد أن يظهره مجسماً..  بل رأى القذى فى عيون اآلخرينفى عيِنه
   فضلِة فضلِةننمِِموو" . لآلخرين فياضاً بإدانٍة كان قلبه."!!ارارشّشّ هذا الع هذا الع وال مثَل وال مثَلاةَاةَنَنَ الز الزمينمين الظاِل الظاِلاطفيناطفيناس الخَاس الخَ باقى النّ باقى النّمثَلمثَل
 صلىلقد  .ِهواِل أمنِمراً ويقدم عشْصوم  الذى يار فهو الب!.فياضاً بكبرياٍء وإعجاٍب بذاته كان قلبه ." تكلم ِلسانه تكلم ِلسانهقلبِهقلبِه

ا انفتح له قارعاً باب السماء الِفريِسىالباِبفم قرع حسني ألنه لم .أم شّا العاررِه فقردعلى ص ِفع قبَلارى انكس  أن 
يقرب عالس اباءم.فاذا بالب فتحِه إلى بيِت صالته وينزُل وتقبُلاِب يم رالر فوعأس مب١.راًر 

 

  يعترفوا بهاو أغمضوا عيونَهم على خشبٍة فيها ألنهم شيئا يصلون وال ينالونون كثير ا أنووا  بل أبأصر
!.. يه وهو نفسه يعانى خشبة فى عينيه كى يرى قذى فى عين أخيا لألسف يجهد اإلنسان عينيه.. على إبقائها

  نن القذى ِم القذى ِم تخرج تخرجننأأ   جيداً جيداًوحينئذ تبصروحينئذ تبصر  عينكعينك  ننمِِم أخرج أوالً الخشبةَ  أخرج أوالً الخشبةَ ....يا مرائىيا مرائى": ولمثل هذا يقوُل الرب يسوع
 كان  كان  ليته ليته!.!.باقى الناس وال مثل هذا العشارباقى الناس وال مثل هذا العشار أشكرك ألنى لستُ مثل  أشكرك ألنى لستُ مثل مماللهالله:  مدح الفريسى نفسه قائالً."عين اخيكعين اخيك
مثله وانكسمثله وانكسرِف ِفر ى مر اِهللاى مضر اِهللاحضَل ذلك ال..حفع َل ذلك ال لوفع فريِسفريِس لوىىما فعله ما فعله الع ِفشّشّ الع ِفار لنزَل إلى بيِتِه لنزَل إلى بيِتِه..ى الهيكلى الهيكلار م م ببررراً ِمثَل ذاك٢.راً ِمثَل ذاك 

 

 وسِمعهم يهتفون أمام يكل رأى مالئكة اهللا فى اله.هيوماً إشعياء النبى الهيكَل فرأى رؤيا هزتْ كيانَ دخَل 
ى ى ويٌل لى إنِّويٌل لى إنِّ":  أعماِقهنِم فصرخَ ." األرض األرضقدوس قدوس قدوس رب الجنوِد مجده ِمْلء كلِّقدوس قدوس قدوس رب الجنوِد مجده ِمْلء كلِّ": العرش قائلين

هلكتُ ألنّى إنسنَهلكتُ ألنّى إنس نَان انالشفتي جسالشفتي ن وأنَن وأنَجسا سا سبي اكنبي شَاكن شَن نععٍب نَجس الشفتيالمقاِدس رأى ."ننٍب نَجس الشفتي اهللا إشعياء أمام نبى إن 
ة فى عيِنِهالخشَبور ا ِفآهى أعن شَيالً ثم رآها فى شعبه ثانياً.بِهعرآها فى نفِسه أو ؤيتنَ ورِة فى أعيننا ال ا للخشب

رؤيتنَتمنع ا لهاِئنَان ا فى أعيا نَ تجعلنَ بْلأحبتواضونتذلُلع ِم ام اهللا أمِما ونَ أجل أنفِسناِئنَا أجل نفى . أحب ننَح
كمشاعر إشعياءم تتملكنا مشاعر ر العلىضِمفنصرخ  حإذ كيف نتراءى ونحن فى نجاستنا إذ كيف نتراءى ونحن فى نجاستنا  "!ويٌل لناويٌل لنا":  أعماِقنان

 ٣!.أى شركٍة لنا مع القدوس الذى ينِسب للمالئكِة حماقة والسموات غير طاهرة بعينيهأى شركٍة لنا مع القدوس الذى ينِسب للمالئكِة حماقة والسموات غير طاهرة بعينيهوو  ....!!أمام بهاء مجِد اهللاأمام بهاء مجِد اهللا
 

 وبيده افيمر السنِم طار اليه فى الحال واحد ..شفتين وأقر بخطيتهإن إشعياء بعد أن اعترفَ أنّه نجس ال 
 ."كك عن خطيِت عن خطيِترر إثمك وكفِّ إثمك وكفِّ فانتزع فانتزعفتيكفتيكستْ شَستْ شَ م م قد قدهِِهإن هِذإن هِذ":  وقال له. المذبح ومس بها فمِهنِمجمرة أخذها بملقط 

اٍل أو  منِمخدماتنا وتضحياتنا وما حصلنا عليه قد تكون الخشبة فى العين زهواً بمواهبنا أو بقدراتنا أو إعجاباً ب
اٍهج .. هذه تشكل خطراً على حياِتنافيرى الرب به ونعتز فاذا بحكم.أن الشى ما نفتِخربنفسه الخشبة   ويزيل.ِته ي

 وهنا .المسيح رؤية جمال العشرة مع اهللا والحياة مع نِم وتحرمنا . رؤية أنفسنا على حقيقِتهانِمالتى تحرمنا 
ح ح بببها نفاية لكى أربها نفاية لكى أراء وأنا أحساء وأنا أحسييخِسرتُ كّل األشْخِسرتُ كّل األشْ": ولسالر ولس قوَل بد فنرد.شفُ أن الحاجة إليه وحدهنكت
المالمسيحأخى على شىٍء خَ."سيح ال تحزن ِسرته ..مفربا كانقص الر دبي أن أتيكح أعبرب ا خَ ِمظمم٤.ِسرته 

 

 فنّان شهيرقرأت قصة ع نة خشبيلى عارضساعٍد له عم يقفُ يوماً مع علقة بسقِف بهو  كانغيرة مة ص
و هالء وزيى خَنظر ِفتراجع للخلِف ويذ ي وأخَى نفسهِس نَ..ِطاِئائعٍة على الححٍة رم لوس رالفنّان  وبعد أن أتم..كبير

إلى ما أبدتْعمينهي .ا بق ومإال خطو ىاِحة وة ِلدلوقُ وتنزِلاءرهقدم ِمسقط  لينشَ ع اِعِدِه.قاِهلوسفى لحظٍة  فإذا بم 
 تقدم الفنّان مسرعاً .. الفنية التى تعب الفنّان فى إخراجهاحة اللوتماماً هى األلوان بيِدِه ويشواة ِفاطفٍة يغِمس الفرشَخَ

 !.ع صورةدوهتُ أبى شَِنإنّ.. اعلم هذا سيِدى:  مساِعدههفأجاب!.. ع صورةِدلقد شوهتَ أب: إلى األمام وهو يصرخُ
 وهذا .ِه منهم فى إنجيِل ولوقا كلُّرقس متى ومون البشيرها ذكر موعس يب الرلقد قاَل !.ى أنقذتُ أعظم فنّانولكنِّن
هنّنّألأل": نصههم م اذا ينتِفنتِفاذا يعاإل اإلع نسنسانانلو لو ر ر بحبحالع الع المالمكله سِِس وخَ وخَ كلهررنفس نفس هأأ.. .. هووم م اذا ياذا يعاإل اإلىىطِِطع نسنسانِف ِفان دداءاءع ع ن٥."!!؟؟هِِه نفِس نفِسن 

 

 جاللك بأنّنى أعانى .. أبانا السماوى:  فى تلك الصالةى لتشترك مع أخىأدعوك ِمأعترفُ أمامخشبٍة ن 
 باً لك حس قلبى وأمأله قد.يرى غَر ِفكرى كى ال أدينحر. اهقيقِتى على حى نفِسى إلهى ألر اشفِن.ىفى عيِن

 .ارجاً خَهرج إلى ال أخْمن يقبْل :من وعدتَ بقوِلك يا واثقاً ِمن استجابِتك ..أرفع صالتى فى اسم يسوع ..ىوِتوإلخْ
 

 : ذلك فىجدإن أردتَ سماع تلك الرسالة أو غيرها ست.. أخى القارئ العزيز
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 ٤٥ : ٦ إنجيل لوقا     ،                  ٣٤: ١٢ إنجيل متى ١
   ٩: ١رسالة يوحنا الرسول األولى  ٢
   ١٥: ١٥ & ١٨: ٤   ،       سفر أيوب          ٧ - ١: ٦ سفر إشعياء  ٣
 ٧ - ٦: ٦ سفر إشعياء ٤
 ٢٥: ٩إنجيل لوقا           ،         ٣٦: ٨   ،       إنجيل مرقس              ٢٦: ١٦ إنجيل متى ٥
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