
 ٢٣٤الرسـالة 
 

رفوضالم الشكررفوضالم الشكر  
 

(Arabic – The Pharisee's prayer) 
 

 ..الشكر المرفوضالشكر المرفوض :ضوعهم موحديثنَا اليو.. أحباِئى
 

اح الثاِمن عحإنجيل لوقا األص شَوِمنرد الحدأ العىاِد نقرشَ عر  : 
 

 "يِسأما الفرصِلىهكذاِه نفِسى ِفى فَوقفَ ي : أنَالله إنِّكا أشم كتُ ِمىرلس الخَ. النّاسىاِقثَل ب  اِطفين
 ١." وال ِمثَل هذا العشّار.اِلمين الزناِةالظ

 
 خََل أحدديسيالفر الين وكَ.َليكه انِمداًاِح و نم واِث قوبأنفِسقين أنّهم هم أبرارحتِق ويراآلخَون رين .موقد 
 ِهاِل مندفع ِموع ويب األسى ِفنرتيوم مص يوفه. اه عليولة يثابقب م أن صالته نفِسِهنقاً ِمواِث انكَ . ِهللاكرصالةَ شُ

يز تم يهعاً أنّقتِن مناكَو .ناِة الزميناِل الظفيناِطاس الخَ النّىاِق بثَل ِمس ليه أنّشكر اَهللا يوهو .ِةريعشّال بسحراً عشْ
عغَن ال؟ وِل.رِهي م.و هُلوجص الرى الِذىِل المال ي رى ِفقصصِة تأدي بْل.ِهاِتلو ه وي ؤدىا ِفيهه ٢. اِهللاسيكل قد  
 

 .هعيكل م الهى ِفىصِله ي لمحىشّار الِذ العكر إلى ذِلاأشَ ىيِس الفركا ذِلهمى قدكر الِذ الشُّالِةى صوِف 
اداً دزهواً واعِت ىيِسأل الفر امتَ لقد.فَا اقتراعِة م بشنَاِسِهسِط إحرف ِلاعض اِتى ِفالتهعاً صاِف ر.عيٍد بنمحه واِقفاً ِمل

آه  ر.اذ باِهللا والعيثله ِماًئاِط خَس ليه أنّ شَكَر اَهللاكذِل ِل.ئِطاشّار الخَ العك ذِلني وبهينَ بارق الفَ وأحس بِعظم.بذاِتِه
اِقوفاً عنعاسِتىٍد ف ب حٍلياٍء وخَج. شَأ لميأن ر يع فعيِه نَنيحومو.اِء الس فعرفَ ي؟كَي.أولي ه سوئاً؟اِطشّاراً خَ ع .
 .هنَي وبىِن بيقُران الفتشَ:  قلبِهىراً ِفتفكّ م.شّارالع ذِلك  إلىزاًِئمشْ مظرنْ وي.ِهتداً بذاِتفسه معثُ نَدحي ىيِسالفر انكَ
 

 شْهمروص ؤثرم دهبالر ي سوع تالميِذِهأم ِلام ليرجصِلن يانياِخ ديكلَل اله.ااِح و دقة بنفِسِهتأل ِثمأنّه ب ار 
ناً نفسه قاراَل برِه ممد أعدعذ يخَ أوقد . البرن ِمِه عليوا ه على م اَهللاشكر ي أن بِهردج ي أنّهساِسِهح أِةجردِل

تقدم  لي برنِم س له فلي. األولنى النّقيض ِم علنّهلِك ىصِل ير وآخَ.هنْ عا اِهللاضِب رس بكَجدير ه واثقاً أنّ.رينباآلخَ
  مماللهالله" :الً قاِئرِهد على صع قربْل .عينيِه نَحو السماِء رفع ينأ اءشَ ال يعيٍد بن ِمارشّالع قفَوإذ  . إلى اِهللابِه
ارارحئئاِطاِطا الخَا الخَنَنَأأ  ىىمِنمِنح".لقد لوقا الب ِف ذكَر ذِل إنجيِلِهىشير كى الِذثَل الم هدرسالر بي سكَ.وع تَا ذَكَم ربالر إذ  عقيب

  ٣."نَزَل إلى بيِتِه مبرراً دون ذاكنَزَل إلى بيِتِه مبرراً دون ذاك".ئاِطشّار الخَ مشيراً إلى الع" إن هذا إن هذاأقوُل لكمأقوُل لكم": ؤالِء القومه ِلقاَل
 

 ذكَلقد لوقار الب ِه بإنجيِلشيراألص حاح السشَابع عأنّر هح ثَدينَ با كَماني سى طريقِهِف وعشلي إلى أورم 
ِفاجتاز ى وِطساِم السوالجليلِةر .وفيم ا هوٌلاِخ دإلى قر ٍةي.عشَ استقبله راٍلة رجب رفوقفوا ِمص نعيٍد ب .وروا فع

قاِئوتاًص لين :ايي سوع.ي عِلا مم.ار فنَ. امنَحوقاَلظر له م :اذهوابوأر ِةهنَلكَ ِلوا أنفسكم .وفيما همنطِل مقون طهوار. 
اِحفونْ ِمدهملم أى أنّا رِف شُهىر جعي مجاَهللاد بص ٍتووخَ. ظيم عرعلى و نْ ِعهِهجدراًاِك شَِه رجليوكَ له اناِم ساًري. 

فأجابي سوقاَلوع : "أليأليسسالع شَشَ العررة قدة قدطه طه رف ف..؟؟واوار أيأيننالتس التس عةةع . .ألمألمي ي وجوجددم م نني ي ررجعجعلي لي عطِِطعىىم م جغَ غَ ِهللا ِهللاداّداّج ييرهذا الغَ هذا الغَر ريبريب  
 كرا شُ أموالًقب ملرب يسوعِل س الجنْريِب غَرىاِم السكر شُانكَ .ك خلصانكإيم. ض وام قم له قاَلثم .٤"؟؟سسالجنْالجنْ

 :ثالثةى ا ِفه نوجزاٍببفوضاً ألسر مانكَل فكَيهالى  ِفِدبتع المىيِس الفراليهوِدى كذِل
  

 أوعِكعِكتَتَ  ::الًالًأوسسص ص الة الفريِسيِسالة الفرىافِتخَاراًافِتخَاراً  ىبأع بأع مهِِهاِلاِلمالص اِلاِل الصحةِِةحأم أم اماِهللا اِهللاام .... إنإظه بالنّفسقِةالِث ار  أمو اِهللاام  االفتخَار
مالحةا الاِلنَبأعصنا عبِعدنَ و اِهللان يقَربنْا ِمال يذِل.ه كاإلح ساسفينَول ي ا شُدنَأنّ وكِتفاِءوراً باالعنَا لسا بح اجٍة إلى بر

                                                
 لى اإلنجيللى اإلنجيلإإ  استمعاستمع،                                        ١١ : ١٨ إنجيل لوقا ١
   ١٨: ١٦سفر األمثال  ٢
          ١٤ – ١٣ : ١٨ إنجيل لوقا ٣
            ١٨ – ١١ : ١٧ إنجيل لوقا ٤
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 يِتِه إلى باد فعىاِت الذ برِهن ِماًواِثق ىيِس الفراء وج.لها فنَ إلى بر اِهللاِةاجاس الحسل بإحيكَ إلى الهشّار العاء ج لقد.اِهللا
قاَل .رفوضاًمبالر ي سِفوع ِهظِتستهل ِعى معلى الج لب :"طوبى ِلى ِلطوبلجيطاشطاشاع والِعاع والِعلجيإلى البر ألنّ ألنّ إلى البر ههممي شْشْ يببععونون"  . 
 

 حينصل التال طلبفَ يكَي مهعِلمي أن بالر ميذ ِمنونأو ضحله مالِة ِل األمثَل األسلوبلص.و هوسأُل نَ أن 
  أنِة اِهللام نعشرب إلى ع نقترىسيلةَ المثلى كَ إن الو.انَ إليذنبينلمضاً ِل أينح نَغِفرنَا ما كَا ذنوبنَر لنَغفِِ ي أناِهللا

لُّ لُّ ضِِض نَ نَطيٍةطيٍةا بال خَا بال خَنَنَا إنّا إنّ قلنَ قلنَإنإن" : األولىِهالِتى رس ِفوُلسالروحنّا قاَل ي. ِتِهمع ِنض وفيبرِهى ِلأى ظمعوب جنقتر
 ١."لِّ إثملِّ إثم ك كننرنا ِمرنا ِما ويطها ويطهانَانَا خَطايا خَطايغِفر لنَغِفر لنَاِدٌل حتى ياِدٌل حتى ي أمين وع أمين وعووا فها فهانَانَطايطايا بخَا بخَ اعترفنَ اعترفنَ إن إننن ولِك ولِك..ااقُّ فينَقُّ فينَس الحس الحا وليا وليأنفسنَأنفسنَ

 

ا فعه رىكر الِت الشُالة صتْانَكَ ....رينرين واحتقار اآلخَ واحتقار اآلخَور بالذاِتور بالذاِتررِة الغُِة الغُالوعالوعى بى بقطه ِفقطه ِفاسه ببرِه أساسه ببرِه أسسسإحإح: : ثانياًثانياً 
يِسالفرىم ةرفوض.شُ ألن كركَ هتِنداً على أنّانسم هلي ِمس اِط الخَ النّاسىاِقثَل بالظاِلفين مينناِة الز.نَت فليرا ند ك

  .اِءثنَ النّاس بال اسِتميع ج أجلن ِم العارليِبصتَ على و المَلم تححسي والم. النّاسىاِق بثَلا ِمنَا أنّ ذواِتنَحقيقة
 

 الةَ صناأقرذا إو. ِه نفِسقِتى الول ِفيكَى الهى ِفصِل يانى كَ الِذارشّ والعىيِس  الفرالِة صني بقُر الفَتانشَ 
: يقوُلو .طأوا أخْ إبيِهتُيبو هنّأ عترفُ يوالة إذ هللص عاًاِئر ثالم جدنَ .لاح األوح باألصفرِهة بِسذكورا الميمحنَ

جلستُتُجلس  وبكيتُتُوبكيونح أأ  تُتُ ونحياماًاماًيوص وص موصل وصلتُتُم يأأ  تُتُيمماملِهلِهإإ  امالس الس مأأ  وقلتُوقلتُ  ..اِءاِءمييهها الرا الربإإ  بلهلهالس الس ماإل اإلاِءاِءم لهلهالع الع ظيمظيمالم وفُوفُخُخُ الم  
الحاِفاِفالحظ العظ العهدِِدهوالر والر ححمِل ِلةِِةم ممحبيِهيِهحبوح ىىظِِظاِفاِف وحو و صصاياياهلِِل  ..اهتكنأأ  تكنذنكذنكم م صصغيغية وة وععينَنَياكاكم م فتوحتين ِلن ِلفتوحتيتستسممععص الةَالةَ صع ع بدِِدبكىى الِذ الِذك  

يإإ  ىىصِلصِليليكليكاآلن نَ نَ اآلن هاراًاراًهولي إإ  ىىجل بِنجل بِن أل ألالًالً وليسسرائيَلائيَلرع بيِدبيِد عككوي بخَ بخَعترفُعترفُ وي طايإإ  ىىبٍنبٍنا ا طايسسرطأنَطأنَخْخْأأ  ىى الِت الِتائيَلائيَلرا بهإإا ا ا بهليكا ا نَنَأأ  ىىنِّنِّإإ ف فليك
وبوبيىىببإإ  تُتُيقد ااطأنَطأنَخْخْأأ   قد..  لقدففأأ  لقدسسدأأا ا نَنَدممامامككولم نَ نَ ولم ححفظ الوفظ الوصصايايا والفراِئاِئا والفرضحكَحكَ واأل واألضامىى الِت الِتامأم أم رتَتَربه به ا ما موسوسى عى عببددكك.  
 

 هنّأ عترفُ يوللصالة إذ ه عاًراِئ  ثانياًمثال جدنَع اح التاِسح األصفرِه بِسةَذكورانيال الم دالةَص ناأقرذا إو 
اِئوسِبرأخْ الشّع طأوا فهيقوُلو : فوفوججهتُتُهو و جلى اِهللالى اِهللاإإ  ىىههجالس الس يطالباً طالباً..دِِدي بالص الِةالِة بالصوالتض والتض ررعاِتاِتع..بالص بالص ووم والمم والمسح ح س

والروالرماِداِدم..  وصليإإ  تُتُوصليلى الرلى الربأأ   وقلتُ وقلتُ واعترفتُ واعترفتُ..ىىلهلهإإ  بييهها الرا الرباإلاإل  بلهلهالع الع ظيمظيمالم الم ههوبوب..  حاِفاِفحظ العظ العهدِِدهوالر والر ححمِل ِلةِِةم ممحبيِهيِهحب  
وحىىظِِظاِفاِفوحو و صصاياياهثِِثأأا وا وطأنَطأنَخْخْأأ  ..اهمنَنَما وعا الشّا الشّملنَملنَا وعرروتم وتم ررداانَنَد..و و ححددنا عنا عننوص وص اياياكاكو و ععنحكَحكَأأ  نامامك٢ .ك 

 

  اَهللا إن.غَير مقبول ىيِسعَل شُكر الفر جكوذِل.. .. اعاعضضوح االِتوح االِت ر رننة ِمة ِماليالي خَ خَتْتْانَانَ كَ كَىىسِِسريريالة الِفالة الِفصص: : ثاًثاًثاِلثاِل 
كّلي رفضالٍة ِم صذِلن كع حتى ل النّووخْ زفنَراهوكر ارِف الشُخَا بأحلى زالحِدمالم فزي.اَهللا إن ي رثاَلى أم 

ها ها ييأأ   لكم لكميٌليٌلوو" :يسيينلفرا وِةلكتب ِلوعس يَل الرب قوِهى إنجيِل ِفشير متى البر ذكَقدول .ةضَيوراً مب قبرينهؤالء الشّاِك
الكتبالكتبة والفرة والفريسييسيونونالم الم راؤاؤرونأل ألون نكمتشْ تشْنكم بهبهونونقب وراًوراً قبم م ببييضضة تظهة تظهرِم ِمر نخَ خَن ارج جارج جميلة وهِِهميلة وىِم ِمى نند لٍٍلاِخاِخ دم م مملوءظام ظام ة ِعة ِعلوء

 ."اء وإثماًاء وإثماً ري ريونونونونححشْشْ م ملٍٍلاِخاِخ د دنن ِم ِمنّكمنّكم ولِك ولِكراراًراراًلنّاس أبلنّاس أب ِل ِلونونررارج تظهارج تظه خَ خَنن ِم ِمضاًضاً أي أيهكذا أنتمهكذا أنتم  ..ةٍٍةاساسجج نَ نَ وكّل وكّلاٍتاٍتووممأأ
وجاءالِة برسي عقوباألص حأابعاح الر قاو" َهللا انقاوييستكبرينالم مستكبرينالم مأم ت أمتا الما المواِضعواِضعطيهمعون فيطيهمعون فيمِنع مو."ةة ِنع  خَلقدتمبالر  

يسوعثَل ميِس الفرىشّ والعِهذكور بإنجيل لوقا بقوِلار الم :"كّل م ألنكّل م ألننني ي هنفس رفعهنفس رفعيتِضع يتِضع هنفس عضي نوم هنفس عضي نر ومر يتِفتِف يع٣."ع 
 

 أع إنالنَماِلا الصحة ال تطهِمر نَس وال تنَنى ِمِق دنشَواِئب . ليى سِسومد كَى الفاد و بِهغتِسَل نَى رنَطه .
ليسنَ هاعاك وٌلِترافٌ مقباِهللا أم االثَل ِمام ثَلا ِمنَاِف بأنّعترو.  النّاسىاق بليِمس وسيلٍة نش  بهرإلى ع ا نقترب

  ةٍٍة بذبيح بذبيحرر ال تس ال تسنكنكألأل " :سينم والخَىاِد الحِهورمز مى ِفى النّبداو قاَل د. اِهللا قدامارسنِكاع واال االتضثَلِم ِةعمِنال
  ٤."ههررال تَحتِقال تَحتِق  اُهللاُهللاا ا  ي ي والمنْسِحقُ والمنْسِحقُالقلب المنْكَِسرالقلب المنْكَِسر  ..ةةررسِِسنكَنكَ م موحوح ر رىى ِه ِه اِهللا اِهللاححاِئاِئذبذب  ..ىىضض ال تر ال تررقٍةرقٍةححبمبم. . ااههممقدقدأأ  ال فكنتُال فكنتُإإوو
 

أشكرك ِمن أجل حبك العجيِب الِذى ..أبانَا السماوى: كاً مِعى ِفى ِتلك الصالِة ترفع قلبك مشْترى أِختكلي 
ى ِن بأنّعترفاً مكانَرف وغُك صفحاجياًر.  اسِتحقاق الدم الكريمى ِفىِديس كي إلىآِت .ر المستِحقِّيمرتَ به عبدك غَغَ
  .من يقبْل إلى ال أخْرجه خَارجاً: الًوعدتَ قاِئ نا م يارصالِتى ِفى اسم يسوع الب أرفع .ستقيم المتُجو وعطأتُأخْ

   
 :إن أردتَ سماع ِتلك الرسالِة أو غَيرها ستجد ذِلك ِفى.. أِخى القارئ العزيز
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   ٩ – ٨: ١رسالة يوحنا الرسول األولى  ١
  ٥ – ٣: ٩                    ،            سفر دانيال ٧ – ٤: ١سفر نحميا  ٢
  ١٤: ١٨              ،            إنجيل لوقا ٦: ٤    ،             رسالة يعقوب           ٢٨ – ٢٧: ٢٣ إنجيل متى ٣
  ١٧ – ١٦: ٥١   ،             سفر المزامير         ١٦: ٤ الرسالة إلى العبرانيين ٤
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