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ـ ٥ ـ

الكتاب  فـــي  مذكورتـــان  مادتـــان 
املقدس ، تتميـــزان بصغر احلجم وفي 
نفس الوقت بالتأثير القوي .. لكنهما 
تختلفـــان في أن أحداهمـــا رمز للتأثير 
احلســن والثانية للتأثير الضار .. إنهما 

امللح واخلميرة ..
كلنـــا يعرف التأثيـــر القوي للملح 
فـــي إضفائـــه مذاًقـــا حســـًنا للطعـــام ، 
وكلنـــا أيًضا يعلـــم أن تأثيـــر اخلميرة 
قوي .. يقول الرســـول بولس « ألستم 
تعلمـــون أن خميـــرة صغيــرة ُتخّمـــر 



ـ ٦ ـ

العجـــني كلــه » ( ١كـــو ٥: ٦ ) ..
امللــح رمـــز فـــي الكتـــاب املقدس 
للتأثير احلســن .. أما اخلميرة فدائًما 
تتكلم عن التأثيـــر الضار والذي يزداد 
مـــع الوقـــت ، إنهـــا حتدثنـــا عن الشـــر 
الصغير الـــذي ال نعترف به أمام اهللا وال 
نحكـــم عليـــه وندينه ، الشـــر الذي إذا 
اســـتخففنا به ولم نقاومه َكُبَر وأحدث 
آثـــاًرا ضـــارة علينا ، ورمبـــا متتد إلى من 

لهم عالقة قوية بنا ..
اخلميرة

في رســـالة كورنثوس األولى يقول 
الرســـول بولـــس : « ألن فصحنـــا أيًضا 
املسيح [ هو خروف الفصح الذي ُذِبَح 



ـ ٧ ـ

ليفتدينا ] قد ُذِبـــَح ألجلنا . إًذا لُنعّيد 
ليـــس بخميــرة عتيقــة وال بخميــرة 
الشــر واخلبــث بـــل بفطيـــر اإلخالص 
واحلـــق » ( ١كو ٥: ٧، ٨ ) .. وقبل 
ذلـــك قـــال : « نقـــوا منكـــم اخلميـــرة 
العتيقة لكـــي تكونوا عجيًنا جديًدا » 
كلمـــات  إنهـــا  ( ١كـــو ٥: ٧ ) .. 
تدعـــوك إلى رفـــض اخلميــرة العتيقة 
وخميــرة الشــر واخلبث التـــي ُتَخّمر 
العجـــني كله .. وهنـــاك أيًضا كلمات 
للرب يســـوع تطالبنـــا أن نرفض خميرة 
الفريســـيني وخميرة يهوذا  كما يشـــير 
الرســـول بولس في رســـالة غالطية إلى 

خمير كان لدى الغالطيني ..



ـ ٨ ـ

١ ـ ارفض اخلميرة العتيقة
اإلشـــارة هي إلى شر من املاضي ال 
يـــزال باقًيا فـــي حياتـــك .. رمبا يكون 
موقـــف بغضة وعـــدم غفران لشـــخص 
ما ، ورمبا يكون صوًرا في ذهنك حتمل 

ذكريات أليام اخلطية ..
اسأل نفســـك ، ما هو الشيء غير 
النقــي الـــذي كان في ماضـــي حياتك 
 .. ؟  تقاومـــه  وال  موجـــوًدا  وال يـــزال 
اطلب معونة الروح القدس ليشـــير لك 
إليه كـــي تعترف به للـــرب ، فيعطيك 
القوة أن ترفضـــه وتقاومه وتظل مقاوًما 

له إلى أن تتخلص منه ..
أيهـــا احلبيـــب ، تعـــال اآلن إلـــى 



ـ ٩ ـ



ـ ١٠ ـ

أبيــك الســماوي وأعلن فـــي محضره 
رفضــك القاطع لهذا الشـــر ، حتى وإن 
كان صغيًرا فاخلميرة الصغيرة سريًعا ما 

ُتَخّمر العجني كله ..

٢ ـ ارفض خميرة اخلبث
تصـــل  أن  ؟ ..  اخلبــث  هـــو  مـــا 
ألهدافـــك اخلاصــة بطـــرق ملتوية .. 
كأن تتكلـــم كلمات حتمـــل معنى غير 
ـــر مبعنيـــني متناقضني ،  واضـــح أو ُتَفسَّ
لكـــي تتملـــص مـــن مســـئوليتك عما 
تقول .. أو كأن تقود احلديث بطريقة 
ماكرة لتستدرج من يسمعك فيخبرك 
بُأمـــور لم تكن إرادتـــه أن يقولها لك ، 



ـ ١١ ـ

أو لتحرجه لينطق بعبارات تصطاده بها 
( مـــت ٢٢: ١٥ ) .. أو كأن تقص 
أنصـــاف احلقائق لكي تبرر نفســـك أو 
لتديـــن غيـــرك .. أو تتفـــوه بكلمـــات 
تبـــدو فـــي ظاهرهـــا مجرد ســـرد عادي 
لألخبـــار بينما قصدك أن تســـئ ألحد 

األشخاص ..
اخلبــث هو أيًضـــا أن تفعـــل ُأموًرا 
تبـــدو حًبــا لآلخريـــن بينمـــا هـــي في 
حقيقتها أنانية ورغبة في حتقيق منافع 

ذاتية ..
أيهـــا احلبيب ، ارفض بحزم خميرة 
اخلبث مهما كانـــت صغيرة .. احكم 



ـ ١٢ ـ

عليها ، إنها شـــر لـــه نتائجه اخلطيرة .. 
وتعـــال إلى الرب ، ُقـــل له احفظني من 
التواء القلب ، ُأريد أن ُأعامل اآلخرين 
ال بخميرة اخلبث بل بفطير [ خبز ليس 

فيه خمير ] اإلخالص ..

٣ ـ وارفض خميرة الفريسيني
ينبهنـــا الـــرب بكلماته لنـــا « أوًال 
حترزوا  ألنفسكم من خمير الفريسيني 

الذي هو الرياء » ( لو ١٢: ١ ) ..
الرياء .. أن جتتهد أن تظهر للناس 
بعكس حقيقتك أو أكثر من حقيقتك ..

فـــي  يتفننـــون  الفريســيون  كان 
أن ُيظهـــروا للناس أنهـــم متدينون جًدا 



ـ ١٣ ـ

بينمـــا كانت حقيقتهم العكس متاًما ، 
فقد خلت حياتهم من « احلق والرحمة 

واإلميان » ( مت ٢٣: ٢٣ ) ..
أما حنانيا وسفيرة فيمثالن النوع 
الثاني ، فقد حاوال أن يظهرا للمؤمنني 
أكثــر مـــن حقيقتيهما فتظاهـــرا أنهما 
أعطيا من أموالهما للرب أكثر مما قدماه 

بالفعل ..
هل تريـــد أن ُتظهر للنـــاس أن لك 
إمياًنا أكثر مما متتلكه أو أنك على عكس 
احلقيقة تضحـــي كثيًرا من أجلهم ؟.. 
تذّكـــر ما حدث حلنانيا وســـفيرة ، لقد 
ماتا .. الرياء ُمييت إحساسنا باحلياة مع 



ـ ١٤ ـ

الرب ، يحرمنا من التمتع به ..
وهل يشـــغلك أن تبـــدو صورتك 
حســـنة أمام الناس بينما أنت في اخلفاء 
تســـتهتر بالوصايا ؟.. وهل تندفع إلى 
ممارسات دينية شكلية بغية استحسان 
مبعرفتـــك  تفتخـــر  وهـــل  ؟..  النـــاس 
للكتاب املقدس بينما ال ُتطبق ما تعرفه 

على حياتك ؟ ..
أيهـــا احلبيـــب ، قـــاوم هـــذا النوع 
اخلطير من اخلمير .. اعترف به للرب ، 

طالبه أن ينقيك منه ..
٤ ـ ارفض خميرة هيرودس

نقـــرأ التحذيـــر منهـــا فـــي إجنيـــل 



ـ ١٥ ـ

مرقـــس « انظروا وحتـــرزوا من .. خمير 
هيــرودس » ( مـــر ٨: ١٥ ) .. وفي 
نفس اإلجنيل نقرأ عن هيرودس حدثني 
يوضحـــان املقصـــود بهـــذا النـــوع مـــن 

اخلمير ..
« ألن هيـــرودس كان يهـــاب 
يوحنا [ املعمـــدان ] .. وإذ 
ســـمعه فعـــل كثيًرا وســـمعه 
بسرور » ( مر ٦: ٢٠ ) ..
هيروديا  ابـــنـــة  دخـــلـــت   »
ــــّرت  ــــس ورقـــــــــصـــــــــت ف
معه »  واملتكئني  هــيــرودس 

( مر ٦: ٢٢ ) ..



ـ ١٦ ـ

كان هيرودس ُيســّر بسماع كلمة 
يوحنـــا  بهـــا  يتكلـــم  كان  حينمـــا  اهللا 
املعمـــدان ، ولكن ألنه ســـمح لنفســـه 
أن ُتَســّر أيًضا برقصة ُمستبيحة انتهى 
به األمـــر بقتل يوحنا ليحرم نفســـه من 
ســـماع الكلمـــة ومـــن الســرور الذي 
كانت حتمله له .. إن الســـرور باخلطية 

يحرم من السرور بالرب وبكلمته ..
الكتـــاب املقـــدس يقـــول : « املياه 
املســـروقة حلــوة وخبز اخلفيـــة لذيذ » 
( أم ٩: ١٧ ) .. لقـــد حـــدد الـــرب 
اجلنســـية  للعالقـــات  وحيـــًدا  مجـــاًال 
والعاطفية بني اجلنســـني وهو الزواج ، 



ـ ١٧ ـ

وأي عالقات جنسية خارج الزواج هي 
مياه مســـروقة لها حـــالوة ولذة حترمك 
من احلـــالوة األروع واللـــذة األعذب ، 

حالوة ولذة العشرة مع الرب ..
ارفض بـــكل حزم خمير هيرودس 
هذا .. ارفض بكل حزم الســـرور الذي 
يجلبـــه .. ال تســـتهن مبـــا ُيَحِدثه هذا 
الســرور .. يقول الكتـــاب عن الذي 
يرحب به « كثور يذهب إلى الذبح .. 
كطير ُيســـرع إلـــى الفخ وال يـــدري أنه 

لنفسه » ( أم ٧: ٢٢ ـ ٢٣ ) ..
٥ ـ ارفض خميرة الصدوقيني

الرب يســـوع يقول لنـــا : « انظروا 



ـ ١٨ ـ

وحترزوا مـــن خميــر .. الصدوقيني » 
( مـــت ١٦: ٦ ) .. مـــا  هـــو  هـــذا  

اخلمير ؟..
الصدوقيـــون جماعـــة عقالنيــة ال 
تعـــرف ســـوى املنطـــق الطبيعـــي ولذا 
اإلميانيــة  للحقائـــق  يتنكـــرون  كانـــوا 
وكانـــوا يقولـــون « إنه ليـــس قيامة وال 
مـــالك وال روح » ( أع ٢٣: ٨ ) ..

أيهـــا احلبيـــب ، الكتـــاب املقدس 
يعّلمنـــا أن ُندخل اإلميــان بوعود الرب 

في جميع حساباتنا ..
هل بـــدأت تفكر بطريقـــة منطقية 
تعتمـــد فقط علـــى املنظـــور وال تتكل 



ـ ١٩ ـ

على وعود اهللا ؟.. هل لم تعد تصدق 
أن اإلميــان يُأتـــي بقوة القيامـــة ومبعونة 
املالئكـــة إلـــى الواقع ؟.. هـــل لم تعد 
تصدق أنه ينتصر على العيان ويخضع 
األحـــداث خليـــرك ؟.. هـــل ال تصدق 
أن الـــرب يشـــفي من األمـــراض التي ال 
يقدر عليهـــا األطباء ؟.. ما أخطر هذا 
االجتاه !! إنه أيًضا خمير خطير ُيفسد 

احلياة ..
ارفض هذا اخلمير واطلب من الرب 

أن يحررك منه متاًما ..
٦ ـ وارفض خمير الغالطيني

أخطـــأ الغالطيون فأضافوا إلى احلق 



ـ ٢٠ ـ

معتقــدات بشــرية ، فكتـــب إليهـــم 
الرسول بولس موبًخا : « كنتم تسعون 
حسًنا . فمن صدكم حتى ال تطاوعوا 
للحق . هذه املطاوعة ليست من الذي 
دعاكم . خميرة صغيرة ُتَخّمر العجني 

كله » ( غل ٥: ٧ - ٩ ) ..
إنه خمير التعليم البشري والتقاليد 
التـــي ُأضيفـــت إلـــى اإلميـــان تدريجًيا 
عبـــر العصـــور ، والتـــي ال تتفـــق مع ما 
تقولـــه كلمـــة اهللا .. إنـــه بســـبب هذا 
اخلميـــر اخلطيـــر ، وّبـــخ الـــرب اليهـــود 
قائًال « مبطلـــني كالم اهللا بتقليدكم » 

( مر ٧: ١٣ ) ..



ـ ٢١ ـ

أيها احلبيب ، ال ترحب بأي فكرة 
مهمـــا كان ِقَدُمهـــا قبـــل أن تفحصهـــا 
فـــي ضوء كل الكتـــاب املقدس لتتأكد 
لنفســـك أنها ال تتعارض مع كلمة اهللا 

في أي شيء ..
كــن أميًنا للمكتـــوب « لُنعّيد .. 
بفطير .. احلــق » ( ١كو ٥: ٨ ) .. 
الفطيـــر عكس اخلمير فهـــو ال ينتفخ ، 
وهـــو في هـــذا يحدثنـــا عـــن االتضاع 

واخلضوع للحق ..
لنكن متضعني ، متمســـكني دائًما 

باحلق ..
واآلن هـــل ترفـــض اخلميــر بـــكل 



ـ ٢٢ ـ

والـــذي  واخلبيـــث  العتيـــق  أنواعـــه 
للفريســـيني ولهيـــرودس وللصدوقيـــني 

وللغالطيني ؟؟
 ، جـــًدا  تشـــجعنا  اهللا  كلمــة 
تقـــول لنـــا « اهللا هـــو العامــل فيكم » 
( في ٢: ١٣ ) ، اطلب اهللا وســـيعمل 
فيـــك لتتطهـــر مـــن كل دنس اجلســـد 
والروح ( ٢كو ٧: ١ ) .. ستتطهر من 

كل خميرة مهما كانت صغيرة ..
هذا عن اخلميرة ، فماذا عن امللح 
الذي يتشابه معها في صغر احلجم وقوة 

التأثير ؟
منع الرب في العهد القدمي استخدام 



ـ ٢٣ ـ



ـ ٢٤ ـ

اخلميرة في تقدمـــة الدقيق منًعا باًتا ، 
بينمـــا أمـــر بإضافة امللــح .. وفي قصة 
إعادة بناء الهيكل نقرأ أن امللح كان من 
دون تقييــد ( عـــز ٧: ٢٢ ) .. فامللح 
بعكس اخلميرة رمز في الكتاب املقدس 
للتأثيـــر احلســـن واملبـــارك .. لقـــد قال 
الـــرب للمؤمنني « أنتــم ملح األرض » 
( مت ٥: ١٣ ) .. ومبعنى آخر فنحن 

لألرض كامللح للطعام ..
قارئي العزيز ، ارفض وجود اخلميرة 

وستصبح ملًحا عظيم الفائدة ..
١ ـ ملح للحفظ

وقـــت أن قال الـــرب عـــن املؤمنني 
إنهم ملــح األرض لم تكـــن الثالجات 



ـ ٢٥ ـ

قـــد ُعِرفت بعد ، وكان امللـــح هو املادة 
التـــي تضـــاف إلـــى األطعمـــة حلفظها 
ســليمة أطـــول فتـــرة ممكنـــة .. امللح 
يحفـــظ الطعام من الفســـاد ولذا عندما 
كان يقطـــع شـــخصان عهًدا مًعـــا كانا 
يأكالن امللح ســـوًيا إشـــارة إلى إميانهما 
بأن العهـــد بينهمـــا ســيدوم محفوًظا  

( عد ١٨: ١٩ ) ..
عندمـــا   ، ملــح  هـــم  املؤمنـــون   
 ، بإخـــالص  الـــرب  مـــع  يعيشـــون 
إبراهيــم  كان  غيرهـــم ..  يحفظـــون 
ملًحـــا حفـــظ لوط مـــن الهـــالك مرتني 
 .. (  ١٩: ٢٩ ( تـــك ١٤: ١٦ ؛ 
وكان يوســف فـــي مصـــر ملًحـــا لها ، 



ـ ٢٦ ـ

حفظها من آثار املجاعة املدمرة فترة سبع 
سنني ( تك ٤١ ) .. وكان أليشع في 
مدينة السامرة ملًحا حفظها من اقتحام 
جيـــش آرام لها ( ٢مل ٧ ) .. وكانت 
حياة يوشــيا امللك مع الرب ســـبًبا في 
حفظ شعبه من قدوم الشر عليهم طيلة 

أيام حياته ( ٢أي ٣٤: ٢٨ ) ..
وفي العهد اجلديد نقرأ عن بولس 
أن وجـــوده فـــي الســـفينة التـــي كانت 
توشـــك علـــى الغـــرق َحَفــَظ طاقمهـــا 
وركابهـــا الذيـــن يقاربـــون ثلثمائة من 
املـــوت ( أع ٢٧: ٢٤ ) .. كان ملًحـــا 

حافًظا لهم ..
اخلميـــر  أنـــواع  كل  رفضـــت  إذا 



ـ ٢٧ ـ

وعشـــت بأمانـــة للـــرب صـــرت ملًحـــا 
 .. معهـــم  تعيـــش  للذيـــن  حافًظـــا 
بسببك ســيحفظهم الرب من نكبات 
عديـــدة .. وبصالتك ُتنجي ُأســـرتك 
ومدينتـــك ووطنـــك من الكـــوارث ..

أيًضـــا ثـــق أنـــك ملـــح ، وجـــودك 
فـــي أي دائرة يقاوم الفســـاد ويحد من 

اتساعه ..
٢ ـ ملح للمذاق احلسن

هل كان إعـــداد الطعام جيًدا وبيد 
ماهـــرة ؟!! .. إن غـــاب عنـــه امللـــح ، 
لـــم يعـــد للمجهـــود وال للمهـــارة أية 

فائدة ..



ـ ٢٨ ـ

ومتتعـــت  اخلميــرة  رفضـــت  إذا 
بالعالقة مع الرب فبكل تأكيد ستكون 
ملًحـــا يأتـــي بالنكهة الطيبـــة والرائحة 
الذكيـــة ( ٢كـــو ٢: ١٥ ) .. وأينما 
ذهبت لتقيم ســـتضيف للمكان مذاًقا 
جميًال .. لن تكون أبًدا لزيادة أحمال 
النـــاس .. لن تكون شــوكة بـــل بركة 
لهم ، وسيباركهم الرب من أجلك .. 
ســـتظل مصـــدًرا لتخفيـــف أحمالهـــم 
في  وملســـاعدتهم  مشـــاكلهم  ولتقليل 
احملن .. وسيشـــعرون حتًما باخلســارة 

حينما تتغيب عنهم ..
لنثق أن وجودنا وســـط الناس يأتي 

بالبركة لهم ..



ـ ٢٩ ـ

٣ ـ ملح ُيسبب العطش
عندما نرفض كل أنواع اخلمير ألننا 
نحـــب الرب ، يعمل الروح القدس فينا 
فيجعلنا ملًحا يخلق في الناس عطًشــا 

ملعرفة الرب ..
ســـجان  إميـــان  قصـــة  تذّكـــر 
فيلبـــي ، مـــا الـــذي جعلـــه يرغب في 
أن ينـــال اخلـــالص ؟.. هـــل ألنـــه رأى 
أبواب الســـجن قـــد انفتحـــت بطريقة 
إعجازية ؟.. كال ، فقد اســـتل ســـيفه 
لينتحر به ظاًنا أن املســـجونني قد الذوا 
بالفـــرار من األبـــواب املفتوحـــة ، لكن 
الذي جعله عطشـــاًنا للرب هو صرخة 
الرســول بولــس التي فاضـــت باحلب 



ـ ٣٠ ـ

له  « ال تفعل بنفســـك شيًئا رديًئا ألن 
جميعنا ههنا » ( أع ١٦: ٢٨ ) ..

إن محبـــة بولس العجيبة للســـجان 
الذي َجَلَده مـــن قبل كانت امللح املؤثر 
الذي أتى بالعطش إلى الســـجان وكل 

بيته ..
ارفض كل أنواع اخلميرة .. ستصير 
كلماتك وحياتك جاذبة ، تشد النفوس 
لتأتـــي إلى الـــرب لتتقابل مع مـــن غّير 
حياتك وجعلها مؤثرة بهذا الشكل ..
لنرفــض اخلميرة بـــكل أنواعها ، 
ولنعلـــن إمياننـــا أننـــا ملح لـــألرض وأن 

العالم يتأثر بنا ..



ـ ٣١ ـ



ـ ٣٢ ـ

• حياتنا حتفظ من حولنا ..
• تصرفاتنـــا تضيـــف املـــذاق 

الطيب والرائحة الذكية ..
• وثمر الـــروح فينا يخلق في 
من  لمعرفة  العطش  النفوس 

أحبنا ..
أكــون  أن  أريــد   ، ســيدي 
دائًما ملًحا يؤثر في العالم، 

ولمجدك ..
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