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  الفصل السادس

  
  ر التذمُّات سلبيَّ

  
في الفصول الخمسة األولى من هذا الكتاب، تأملنا مليًّا في موضوع السعادة 

وفي . المسيحية من زوايا مختلفة، حتى نستطيع أن نعرف ماهيتها وسبب أهميتها
. م آيفية ممارسة الحياة المسيحية السعيدةالنصف الثاني من هذا الكتاب سوف نتعلَّ

 . إنما هي ضد السعادةلتي ترى الجانب األسوأ في آل شيء،المرارة والتذمر، اإن 
 كتشف أنه خطية إضافة إلى أنه ضار،وسندرس في هذا الفصل مساوئ التذمر، وسن

وفي الفصل السابع سندرس بعض المواقف التي فيها يكون التذمر خطيرا، وفي 
حينئذ . را للتذمررِّنتخذها مبعذار أو المبررات التي بعض األسنرى الفصل الثامن 

  . سعادتنانعرف آيف نجد السعادة، وآيف تثبتسنتأهل ألن 
  
إن روح . يء، ألنه بمجرد أن يبدأ فإنه يتنامى إلى ما هو أسوأيِّالتذمر أمر س -1

، بل يجب التذمر تشبه جرًحا رديًئا امتأل بالصديد، فالجزء المصاب ال يمكن عالجه
 ، فإنهلك الَمْيُل للتذمر، إذا لم ُيكَبحآذ.  في آل الجسد الداءتشرالتخلُّص منه حتى ال ين

  .شيءينتشر في آل حياتنا ويفسد آل 
  
ع ، ُيوَض16 – 14:  ففي رسالة يهوذافي أنه خطية؛ التذمر تكمن خطورة -2

تذمر خطية واهللا سيدين ال.  الذين سيدينهم اهللالمتذمرون على رأس قائمة األشرار
  ؟ا خطيًراس هذا أمًر أليالمتذمرين،
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عندما آان اإلسرائيليون في . ًدا على اهللا ألنه يتضمن تمرُّ التذمر خطية؛إن -3
فمع أن اهللا أنقذهم من العبودية في مصر، لكنهم لم يكونوا . الصحراء، تذمروا آثيرا

 آان اهللا يعتبر وفي آل مرة تذمروا،. ويلةممنونين سعداء، واستمروا هكذا لفترة ط
وفي األصحاح السادس عشر ). 29 – 26: 14عد ( ضده هو نفسهاًهتذمر ُموجَّهذا ال

من سفر العدد، تذمر الشعب على موسى وهرون، لكن اهللا اعتبر ذلك تذمًرا عليه هو، 
ا خطير، ويجب عالجه قبل أن ينتشر روح فالتذمر إًذ. وعاقب المتمردين عقابا شديدا

  .التذمر إلى اآلخرين
  
ل ما  اهللا؛ ألن ذلك يناقض آ بصفة خاصة عندما يصدر من شعبير لكن التذمر خط-4

  يدرآون خطيتهم، ويعترفون بجرمهم،لقد جعلهم اهللا. حدث عندما غيَّر اهللا حياتهم
فهل يمكن أن األشياء األقل أهمية تفقدهم سعادتهم؟ لقد بيَّن لهم محبة المسيح 

ل سرور، آما أراهم احتماله العجيبة، واستعداده ألن يترك أباه وأمجاد السماء بك
الكاملة، وموته البشرية لقبول محدودية الجسد البشري واتضاعه وخضوعه، وحياته 

فهل ُيمكنهم حقا أن ينسوا آل هذه، ويشتكوا من أن اهللا لم يحسن إليهم؟ . بال خطية
 فهل سيتذمرون ،الحصول على األشياء الماديةب  السعادةفيلقد حرَّرهم من الرغبة 

في طريقهم إلى هم م يحصلوا عليها؟ إن المسيح اآلن هو سيدهم وملكهم، فهل إذا ل
رفض قيادته بالتذمر عليه؟ لقد أتى اهللا بهم ليخضعوا إلرادته، فإذا تذمروا فإنما يشير 

سوا ذلك إلى أنهم لم يخضعوا له خضوعا حقيقيا، بل ربما يدل هذا على أنهم لي
 سواء محبته لهم،  ما فعله اهللا من أجلهم،ؤمنونر المإذا تذآَّ. مؤمنين على اإلطالق

 حتى ؛دَّدهم بصفة خاصةوتذآَّروا أنه جغفرانه لخطاياهم، وهبة الحياة الجديدة،  وأ
 فإنهم لن ؛يمكنهم أن يعيشوا في ضوء آل هذه البرآات إلى يوم رحيلهم من العالم

  . لهمخلٍص وميتذمروا، بل سيشتاقون إلى الخضوع ليسوع المسيح آربٍّ وملٍك
  
إن .  آما أن التذمر يشكل موقًفا ال يرقى إلى المستوى الذي وضعه اهللا للمؤمنين-5

أنه غير  أو ، في رغبته في العناية بهم أنهم ال يثقون يعنيفتذمرهم ،اهللا أبو المؤمنين
ون في آما أن المسيح عريسهم، لذلك فتذمرهم يعني ضمنا أنهم يشكُّ.  على ذلكقادر
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وح القدس هو معينهم، وتذمرهم يعني أنهم ال يؤمنون بقدرته أو برغبته والر. محبته
  .في معونتهم

  
.  فيهالمؤمنينعن المستويات التي وضع اهللا ابمزيد من التفاصيل دعنا نتأمل 

بهم إلى نفسه رَّا وجعلهم سادة السماء واألرض، وقلقد رفعهم إلى مكانة آريمة جد
 في مقام متميز لقد أصبح المؤمنون. ن مع المسيححدي وجعلهم متَّ،أآثر من المالئكة

 فمن حق اهللا إذن أال يتوقع تذمرا من أولئك ر حياتهم قوة اهللا، وآل هذا لكي ُتظِهجدا،
  .الذين أآرمهم هذا اإلآرام العظيم

  
ون أن يروا نقاط  واآلباء يحبُّس مخلصهم فحسب، بل هو أيضا أبوهم،إن اهللا لي

أوالدهم؛ آذلك يحب اهللا أن يرى روحه القدوس فعاًال في تظهر في وهي القوة فيهم 
أوالده، ويريد بصفة خاصة أن يراهم مشابهين ابنه يسوع المسيح، الذي تألم آالما 

 فمن حق ."يس آما أريد أنا بل آما تريد أنتل: "ى قائاليتذمر قط، بل صلَّشديدة ولم 
  .اهللا أن يتوقع عدم تذمر أوالده

  
ن أن اهللا بالنسبة لهم يعني أآثر بكثير من آل ما في هذا العالم، إذا ادَّعى المؤمنو

عي أنك مؤمن من أن خير لك أال تدَّ. فعليهم أن يبرهنوا على ذلك بأسلوب حياتهم
من حق اهللا أن يتوقع من الذين يدَّعون . عائكعي ذلك ثم تسلك سلوآا مناقضا الدِّتدَّ

  . التي رفعهم إليهامسيحية اليحافظوا على المستوياتأنهم مؤمنون، أن 
  

به  به يتأآدون أن من حقهم أن ينالوا آل ما وعد ،لقد أعطى اهللا المؤمنين إيمانا
، وليس معنى هذا "وا باإليمانيحيإن المؤمنين يجب أن ": يقول الكتاب المقدس. اهللا
لكن معنى الحياة ! ع حياة بدون مصاعب، وإال فال تكون هناك حاجة إلى اإليمانتوقُّ

باإليمان هو أن يقبل المؤمنون إرادة اهللا بفرح، ألنهم واثقون أنه قد وعدهم بكل ما 
  .موا أن يثقوا في مواعيدهلَّ يتوقع عدم تذمر أولئك الذين تعوهللا الحق أن. هو لخيرهم
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رين في أوقات التجارب، فرحين  يتوقع اهللا أن يكون المؤمنون صابوبكلمات أخر
ويمكننا أن لقد وصل الكثيرون بنعمته إلى هذا المستوى العالي، . في أوقات الضيق

 عندما آانت ،أناس عاديون اتكلوا على اهللا ليسندهم. 11نقرأ عن بعضهم في عب
  .آخرون، لذلك نحن قادرونوإن اهللا يتوقع ذلك، وقد قام به . تشتد بهم المصاعب

  
ونتوقع أن " لتكن مشيئتك: " فال يمكننا القولتذمر يجعل صلواتنا بال معنى،إن ال -6

 يتميز ا، ثم نتوقع غًد"خبزنا آفافنا أعطنا اليوم: "وال يمكن القول! تتم مشيئتنا نحن
 فإذا بدأنا عترف بأن آل ما عندنا هو من اهللا،إن الصالة ذاتها تتضمن أننا ن. بالترف

  . دون أن ندري عن الصالةنكون قد توقفنا، فبالتالي نتذمر على ما يعطيه لنا اهللا
  
 إنه مضيعة للوقت؛ إذ يشغل آل تفكيرنا، حتى نتوقف  إن التذمر يجلب التعاسة،-7

إن الشخص . إنه يجعلنا غير نافعين لخدمة اهللا. عن التفكير في اهللا وفي آلمته
، فليس لديه ما السعيد، يمكنه أن يريح اآلخرين، في وقت حاجتهم، أما المتذمر

 محاولة ه يونان آانما فعلاألولى في اإلبتعاد عن اهللا، ووالتذمر هو الخطوة . يعطيه
 وأسوأ الكل هو أن التذمر يجعلنا ناآرين .، بدال من الخضوع لهاإلحباط مشيئة اهللا

والمؤمنون المتذمرون غير . والكتاب المقدس يعتبر إنكار الفضل خطية. الفضل
 عطاياه الكثيرة التي عندهم، ويدَّعون أنهم يطلبون عطايا أعظم لكي شاآرين اهللا على

والمؤمنون يمكن . يمجدوا اهللا أآثر، لكنهم هم في الواقع غير شاآرين على ما عندهم
لكن اهللا .  سواء على هباته الروحية أو برآاته الزمنية،أن ينكروا فضل اهللا عليهم

إن : "قال لوثر. وه على آل ما أعطاهمينتظر أن يكون المؤمنون شاآرين وأن يحمد
 روح اهللا هو أن يقل تفكيرنا في األمور الضارة، وأن نفكر أآثر في األمور أسلوب
وعندما يحسن اهللا إلينا فهذا  ، فذلك ليس شيئا؛ فإذا سمح اهللا لنا بصليبحة،الصال
عنيفة فإذا عصفت تجربة على المؤمنين، فعليهم أن يشكروا اهللا أنها ليست ". عظيم

والروح القدس ُيعلِّم المؤمنين أن ُيعظِّموا من شأن البرآات . آما آان يمكن أن تكون
.  أما الشيطان فأسلوبه عكس ذلكهم،التي يتمتعون بها، وأن يقلِّلوا من شأن مشاآل

صعدتنا من أرض يل أنك أأقل: "عندما قالوا لموسىتأمل اإلسرائيليين في الصحراء 
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لقد ). 13: 16عد" (؟ي البرية، حتى تترأس علينا ترؤًساميتنا ف وعسًال لتتفيض لبًنا
 فمصر أرض شوهون الحقيقة؛مأل روح التذمر قلوبهم إلى الدرجة التي جعلتهم ي
لقد ". تفيض لبنا وعسال"ًضا العبودية والسخرة والضرب وذبح أطفالهم، لم تكن أر

والمؤمنون قد . عهب الثقة، آما تم تشويه حقيقة دوافْحت قيادة موسى لَستعرض
بون بأن يظنوا أنهم آانوا أسعد حاال قبل فيجرَّيفعلون هكذا عندما تأتي المشاآل، 

  .اإليمان، وهذا الظن في حد ذاته يجعلهم يشعرون بالتعاسة
  
ه هو نجنيه من حيث أن آل ما لتذمر ليس خطية وحسب بل هو حماقة؛ إن ا-8

ه؟ هل ُيسّهل هذا علينا أن نتمتع بما  شيء ال نملكالتعاسة، فما فائدة التذمر على
عندنا؟ هل ُيشبع الطفل جوعه إذا رفض الخبز ألنه ال يوجد آعك؟ ال فائدة إذن من 

من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا : "يقول الرب يسوع. التذمر
ناس أنفسهم قد يشغل ال!" ال أحد: "واإلجابة الوحيدة هي). 27: 6مت" (واحدة؟

وقد يمنع اهللا عنهم برآة معينة .  لكن التذمر ال يفيدهم شيئاهموم إلى حد الموت،بال
 ألنه لو منح اهللا البرآة للمؤمنين لقبول البرآة؛ يصبحوا في حالة ذهنية مناسبةحتى 

نهم من واحهم في حالة من المرارة ال تمكِّوهم في حال التذمر، فقد يجد المؤمنون أر
قة هي أن التذمر حماقة، ألنه يحوِّل األمور إلى ما هو الحقيف. تقدير إحسان اهللا لهم

رون يرفضون الخضوع إلرادة اهللا بِّمؤمنون المتذمرون هم مؤمنون متكل فاأسوأ،
 عوضا عن تجهيز ،إنهم يشبهون البحارة الذين يتذمرون لهبوب العاصفة. لهم

  .القالعنزلون أما البحارة األذآياء فيذعنون للعاصفة وُي. سفينتهم لمواجهتها
  

 ؛واألمران األخيران اللذان يمكن أن نذآرهما عن التذمر، هما أمران خطيران جدا
عندما تذمر اإلسرائيليون، وهو يغضب عندما اهللا ب ِضفالتذمر يثير غضب اهللا، فقد َغ

لقد عوقب اإلسرائيليون ألنهم تذمروا، والمؤمنون أيضا يجب أن . يتذمر المؤمنون
اإلستياء إن روح . يضيفوا إلى متاعبهم ما يعرضهم لعقاب اهللاال  حتى ،يحذروا

 فالشيطان آان أول من تمرد، وأول من تذمر، وأول من والتذمر هي روح الشيطان؛
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ما يقوله ة، وعلى المؤمنين أن يتحذروا جدا مإن آل تمرد مستوجب اللعن. لعنه اهللا
  .الكتاب المقدس عن التذمر

  
. رم أولئك الذين يتذمرون عليه من حمايته وعنايتهأضف إلى ذلك أن اهللا قد يح

 وقد يترك اهللا ستغناء عنه، ليبحث عن وظيفة أخرى، معرض لإل،إن الموظف الساخط
 وقد يكون .وا على الطريقة التي يعاملهم بهاشعبه ليبحثوا عن سيد آخر، إذا هم تذمر

 مؤمنين حقيقيين على هذا، ألنه يريد أن يؤدبهم ليجعلهم يثقون فيه، أو ألنهم ليسوا
  .اإلطالق

  
إن أولئك . التذمر ضار ألنه الخطوة األولى في طريق اإلنزالق والسقوط

  !!!رض الموعداإلسرائيليين الذين تذمروا في البرية، لم يروا أ
 


