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١صفحة

مثل السامري الصالح
(لوقا ١٠/ ٢٥-٣٧)

َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ
رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ

تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ
تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ

وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ
وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ

مقدّمة
نحنُ ال نزالُ في القسمِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا الَّذي يشدُّنا إلى احلدثِ الفصحيَّ، إلى موتِ يسوعَ 
الثَّالثَ بطابعٍ  . هذا الصعودُ يطبعُ االجنيلَ  أورشليمَ إلى  نُرافِقُ يسوعُ في صعودِه  وقيامتِه، 
نَ إلى العيشِ املسيحيِّ  ة لزمنِ الكنيسةِ، ويدعو املؤمِ ، ويورِدُ التَّعليمُ واالرشادُ، كمقدِّمٍ خاصٍّ
َّبِّ يتأخرُّ. من مميزاتِ إجنيلِ لوقا شموليَّةُ  دونَ أن ينسى أنَّ نهايةَ العالمِ بعيدةٌ، وأنَّ مجيءَ الر
ا مدعوون للدُّخولِ في  م أيضً ، فهُ ةٍ املساكني والفقراءِ دعوةِ اهللاِ الرَّحيمِ لكلِّ البشرِ وبخاصَّ

َّهم رأوا في الدِّينارين العهدين اجلديدَ والقدميَ. ألبيه معافني. كما أن

وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ
َّ ننتظرَ أن يتقرّبَ  نْ هو قريبي؟" إلى "أنت قريبٌ منِّي؟" ليقولَ لنا أال نْ "مَ ؤالُ مِ ينتقلُ السُّ
. القريبُ ليسَ  نْ لَدُنِ اآلبِ غيفُ بل علينا نحنُ أنْ نذهبَ إليه كما أتى إلينا يسوعُ مِ منَّا الضَّ

احملتاجُ بلِ الّذي يساعدُ.

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ
َّتِهِ الدِّينيةِ او مكانتِه االجتماعيَّةِ بل  بِ هوي امريِّ بِحسَ جوابُ عالمِ التّوارةِ ال يشيرُ إلى السَّ
تتحرّك  الّذي  هو  إذًا  القريبُ  أحشاؤه.  َّكَتْ  حتر يا:  رْفًّ حَ أو  بالرَّحمةِ  لَه  عامَ هِ.  عملِ بِ  سَ بحَ
الّذي  ؤالُ  السُّ  . االعداءِ نَ  مِ ولو كانوا  املساكني فيتحرّكَ نحوَهم مبحبةٍ  رؤيةِ  أحشاؤه عندَ 
َّةِ حدودٍ  ؟ دونَ التَّوقُّفِ عندَ أي هُ كلَّ يومٍ هو: كيفَ لي أنْ أكونَ قريبَ كلِّ إنسانٍ رَحَ يجبُ أنْ نَطْ

. : إذهبْ واعملْ َّ تكونُ محبَّتي شكليّةً بلْ عمليّةً وإال

خالصة روحيّة
 : نرى في هذا النَّصِّ ثالثةَ مبادئٍ

 . ١- نقصُ احملبَّةِ سهلُ التّبريرِ
، اللَّونِ أو  ، العقيدةِ ، والدِّينِ ٢- القريبُ هو أيِّ انسانٍ محتاجٌ بغضِّ النَّظرِ عن اعتباراتِ اجلِنْسِ

أيِّ خلفيَّةٍ أخرى.  
٣- احلبُّ معناه العملُ على سدِّ احتياجاتِ اآلخرين.

ه، وعندَ العودةِ لن يسألَ  لُ طريقَ امريَّ ال يتوقَّفُ عندَ الفندقِ بل يُكْمِ َّنا نالحِظُ أنَّ السَّ كما أن
وأالَّ  نساعدُهم  َنْ  مبِ ا سلبيًّا  تعلقًّ نتعلّقَ  أالَّ  لنا  تعليمٌ  هنا  نْ  ومِ املبلغِ  عن  بل  املريضِ  عن 
ا. وفي وطنٍ كَثُرَتْ احلاجةُ فيه ويسعى الكثيرون إلى املساعدةِ علينا أن  نأسرُهم بنا أيضً
أو كموضوعٍ  نُّبِ؟  للتَّجَ لُهم كمشكلةٍ  يعامِ نْ  مَ قريبُ هؤالءِ فعالً؟ هل هو  نْ هو  مَ نسألَ 
بناءً على  نْ يساعدُهم  رَهم؟ هل هو مَ دُهم ليأسِ نْ يساعِ ؟ هل هو مَ نظريٍّ وحالةٍ فضولٍ

ه قريبَهم؟  سَ فَ نفْ َّه اكتَشَ خلفيَّةٍ اجتماعيَّةٍ أو دينيَّةٍ؟ أو هو الّذي يساعدُهم ألن
ا مع املساكنيِ، فيتجلَّى لنا  أيضً الّذي متاهى  ه  بَّه بيسوعَ هو نفسِ ةِ نتشَّ الرَّحمَ في عملِ 

، له اجملدُ إلى األبدِ.  يسوعُ في أخوتِنا ويتجلَّى لهم فينا ويصبحُ هو الكلُّ في الكلِّ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
الويٌّ  كاهنٌ،   :(١–١٢  :٢٠  ،١٦–٢٤  :١٩  ،١٨–٢٠  :١٤) كالعادةِ  أشخاصٍ  ثالثَة  لوقا  لنا  يقدِّمُ 
. في حني يرى البعضُ  رُ فينا مواقفَ متباينةً وسامريٌّ، هوياتٌ ثالثٌ ألنَّ حاجاتِ اآلخرين تفجِّ
الهويةِ  على  النَّصُّ  يبقي  به.  االهتمامُ  وي  والالّ الكاهنِ  وجوبُ  وبالتّالي  يهوديًّا  باجلريحِ 
َّةِ احملتاجِ والتّشديدِ  موليةِ ولصرفِ النَّظرِ عن هوي اجملهولةِ للجريحِ إلدخالِنا في منطقِ الشُّ
اجلريحِ  مع  ريعةِ  الشَّ علماءُ  لَ  امَ تَعَ املساعدةُ.  هي  َّتَنا  هوي إنَّ  بلْ  املساعدِ.  َّةِ  هوي على 
الكاهنُ  رقةِ.  والسَّ للنَّهبِ  اللُّصوصِ كموضوعٍ  لِ معه  ةِ وتعامُ واملناقَشَ كموضوعٍ للجدلِ 
ليسَ  إليه".  "نظرَ  للفضولِ  كموضوٍع  وي  والالّ يتجنَّبها  أن  عليه  كمشكلةٍ  معه  تعاملَ 
َثلَ  ُلْفِتُ أنَّ هذا امل . وامل نْ تعاملَ كإنسانٍ يستحقُّ الرَّحمةَ واحلُبَّ الحِ مَ امريِّ الصَّ سوى السَّ

تْ يسوعَ في (لوقا ٩: ٥٢). َّةً قد رفَضَ يأتي للإلشادةِ بسامريٍّ بعدَ أن كانَت قريةً سامري
ها  َّصَ ريعةَ ذاتِها الَّتي خل ويَ بابتعادِهما عن اجلريحِ يطيعان الشَّ ا أنَّ الكاهنَ والالّ وامللفِتُ أيضً
ف  امريُّ فيوظِّ ا السّ عالمُ التَّوارةِ مبحبةِ اهللاِ والقريبِ، فيفصالن محبّةَ اهللاِ عنِ القريبِ. أمَّ

ستَّةَ افعالٍ للدّاللةِ على وقارِ خدمتِه كوقارِ خدمةِ اهللاِ. 
َّه كان نازالً  هارةِ إذ إن ا أنَّ رفضَ الكاهنِ له لم يكنْ له عالقةٌ بالطَّ حُ أيضً هناك نظريةٌ ترجِّ
صوى بالنِّسبةِ  رورةِ القُ إذًا، ليس في موقعِ الضّ ا من أورشليم أي أنهى خدمتَه، فهو،  أيضً
ريعةِ أو ال مباالةَ  ا مغاالةٌ في تطبيقِ الشَّ نْ هنا نرى، إمَّ ع عن إغاثةِ جريحٍ. ومِ هارةِ ليمتنِ للطَّ

. َّبِّ ه للر للقريبِ في قلبِ من نَذَرَ نفسَ
مع  وتزاوجَ  اختلطَ  شعبًا   ، عميقةٌ كراهيةٌ  اليهودِ  وبنيَ  بينَه  شعبًا،  ميثلُ  هو  امريُّ  والسَّ
أقلُّ  إذًا  فهو   . التَّوارةِ سوى  منه  ظُ  يحفَ وال  املقدَّسَ  الكتابَ  لُ  يجهَ شعبًا  غريبةٍ،  شعوبٍ 
ه مشابِهٌ ملوقفِ  ُ حني نرى أنَّ موقفَ ا. من هنا نتفاجأ َّفَ تصرُّفًا صحيحً لُ أن يتصر إنسانٍ يحتمِ
رِّ  ا البتهالِ يسوعَ في (لو١٠: ٢١–٢٤) عنِ السِّ يسوعَ أمامَ أرملةِ نائني. وقد يكونُ بهذا حتقيقً

. بِه عنِ احلكماءِ جْ فَ للبُسطاءِ وحَ الَّذي كَشَ

بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ
تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ

تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ
وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ

داللةً  امريِّ  السَّ وفي  لألسرارِ  عالمةً  فيهما  اآلباءُ  رأى   . االلتهابَ يزيلُ  َمرُ  واخل يهدِّىءُ  َّيتُ  الز
نا  فيسلِّمُ الكنيسةِ  أي  الفندقِ  إلى  ويقودُنا  نا  بجراحِ يعتني  الَّذي  املرضى  ليسوعَ طبيبِ 

. َّه إلهُ خالصٍ وحبٍّ للجميعِ لُهم ألن ملكوتِ اهللاِ. محبّةُ اهللاِ تشمُ

شرح اآليات
َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ

َّانا  إي داعيًا  التَّعليمَ  هذا  لوقا  لنا  يُدرِجُ  الوصايا  أعظمِ  عن  رقس  ومَ متَّى  يتحدَّثُ  في حني 
ؤالُ في  نَ الفئةِ والقبيلةِ والدَّينِ والبلدِ. لذا سينقلِبُ السُّ نِ أبْعدَ مِ لتوسيعِ حلقةِ التَّضامُ
، لذلك يأتي  . علينا أن نتذكَّرَ أنَّ هناك ٦١٣ وصيةً مفروضةً على اليهودي املؤمنِ نهايةِ املطافِ
ه إلى اجلوابِ بطريقةٍ خاطئةٍ تتعارضُ مع  ا لتبيانِ جهلِ يسوعَ أو الستدراجِ ؤالُ إمَّ هذا السُّ

. ريعةَ املعلِّمني اآلخرين، علماءِ الشريعةِ أي الّذين ينسخون ويدرسون الشَّ

رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ
يِّقةِ. بهذا دعوةٌ التِّخاذِ  : ألنَّ يسوعَ ليسَ قانونيًّا وال يدخلُ في احلَرْفِيَّةِ الضَّ رد السؤال بسؤالٍ

 . َّةَ موقفٍ واالنتقالِ إلى العيشِ ال فقط املعرفةَ النَّظري

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
. هو يقتبِسُ كالمَ  دَ اجلوابَ في حنيِ أنَّ في متَّى ومرقس يعطي اجلوابَ العالمُ هو الَّذي وَجَ
َّلُ من هذا اجلوابِ يصلِّيه املؤمنُ  ويني والتَّثنيةِ (ال. ١٩: ١٨، تث. ٦: ٤-٥). القسمُ األو رَي الالَّ فْ سِ
يطيعُ  القريبِ  محبةَ  إليه  مُّ  يضُ وعندما  اسرائيل"  يا  "اسمعْ  صالةِ  في  اليومِ  في  َّتني  مر

ةَ النَّظريةَ ال تكفي. التَّقليدُ اليهوديُّ الَّذي يساوي بني محبةِ اهللاِ والقريبِ. وعليه املعرفَ

وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ
يلمسُ سؤالٌ مهمٌّ آنذاك إذ بحسبِ (خر ٢٠: ١٦–١٧)  فقريبي هو ابنُ شعبي واآلخرون أعداءٌ 
نُ للغريبِ أن  ا هل ابنُ شعبي الَّذي يسيءُ إليَّ يبقى قريبي؟ وهل ميكِ وغرباءٌ لكن يتبعُ أيضً

يكونَ قريبًا؟ 

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

رَفَتِ اللّصوصَ بسببِ تشعباتها. هي طريقٌ طويلةٌ عَ
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َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ
رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ

تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ
تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ

وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ
وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ

مقدّمة
نحنُ ال نزالُ في القسمِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا الَّذي يشدُّنا إلى احلدثِ الفصحيَّ، إلى موتِ يسوعَ 
الثَّالثَ بطابعٍ  . هذا الصعودُ يطبعُ االجنيلَ  أورشليمَ إلى  نُرافِقُ يسوعُ في صعودِه  وقيامتِه، 
نَ إلى العيشِ املسيحيِّ  ة لزمنِ الكنيسةِ، ويدعو املؤمِ ، ويورِدُ التَّعليمُ واالرشادُ، كمقدِّمٍ خاصٍّ
َّبِّ يتأخرُّ. من مميزاتِ إجنيلِ لوقا شموليَّةُ  دونَ أن ينسى أنَّ نهايةَ العالمِ بعيدةٌ، وأنَّ مجيءَ الر
ا مدعوون للدُّخولِ في  م أيضً ، فهُ ةٍ املساكني والفقراءِ دعوةِ اهللاِ الرَّحيمِ لكلِّ البشرِ وبخاصَّ

َّهم رأوا في الدِّينارين العهدين اجلديدَ والقدميَ. ألبيه معافني. كما أن

وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ
َّ ننتظرَ أن يتقرّبَ  نْ هو قريبي؟" إلى "أنت قريبٌ منِّي؟" ليقولَ لنا أال نْ "مَ ؤالُ مِ ينتقلُ السُّ
. القريبُ ليسَ  نْ لَدُنِ اآلبِ غيفُ بل علينا نحنُ أنْ نذهبَ إليه كما أتى إلينا يسوعُ مِ منَّا الضَّ

احملتاجُ بلِ الّذي يساعدُ.

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ
َّتِهِ الدِّينيةِ او مكانتِه االجتماعيَّةِ بل  بِ هوي امريِّ بِحسَ جوابُ عالمِ التّوارةِ ال يشيرُ إلى السَّ
تتحرّك  الّذي  هو  إذًا  القريبُ  أحشاؤه.  َّكَتْ  حتر يا:  رْفًّ حَ أو  بالرَّحمةِ  لَه  عامَ هِ.  عملِ بِ  سَ بحَ
الّذي  ؤالُ  السُّ  . االعداءِ نَ  مِ ولو كانوا  املساكني فيتحرّكَ نحوَهم مبحبةٍ  رؤيةِ  أحشاؤه عندَ 
َّةِ حدودٍ  ؟ دونَ التَّوقُّفِ عندَ أي هُ كلَّ يومٍ هو: كيفَ لي أنْ أكونَ قريبَ كلِّ إنسانٍ رَحَ يجبُ أنْ نَطْ

. : إذهبْ واعملْ َّ تكونُ محبَّتي شكليّةً بلْ عمليّةً وإال

خالصة روحيّة
 : نرى في هذا النَّصِّ ثالثةَ مبادئٍ

 . ١- نقصُ احملبَّةِ سهلُ التّبريرِ
، اللَّونِ أو  ، العقيدةِ ، والدِّينِ ٢- القريبُ هو أيِّ انسانٍ محتاجٌ بغضِّ النَّظرِ عن اعتباراتِ اجلِنْسِ

أيِّ خلفيَّةٍ أخرى.  
٣- احلبُّ معناه العملُ على سدِّ احتياجاتِ اآلخرين.

ه، وعندَ العودةِ لن يسألَ  لُ طريقَ امريَّ ال يتوقَّفُ عندَ الفندقِ بل يُكْمِ َّنا نالحِظُ أنَّ السَّ كما أن
وأالَّ  نساعدُهم  َنْ  مبِ ا سلبيًّا  تعلقًّ نتعلّقَ  أالَّ  لنا  تعليمٌ  هنا  نْ  ومِ املبلغِ  عن  بل  املريضِ  عن 
ا. وفي وطنٍ كَثُرَتْ احلاجةُ فيه ويسعى الكثيرون إلى املساعدةِ علينا أن  نأسرُهم بنا أيضً
أو كموضوعٍ  نُّبِ؟  للتَّجَ لُهم كمشكلةٍ  يعامِ نْ  مَ قريبُ هؤالءِ فعالً؟ هل هو  نْ هو  مَ نسألَ 
بناءً على  نْ يساعدُهم  رَهم؟ هل هو مَ دُهم ليأسِ نْ يساعِ ؟ هل هو مَ نظريٍّ وحالةٍ فضولٍ

ه قريبَهم؟  سَ فَ نفْ َّه اكتَشَ خلفيَّةٍ اجتماعيَّةٍ أو دينيَّةٍ؟ أو هو الّذي يساعدُهم ألن
ا مع املساكنيِ، فيتجلَّى لنا  أيضً الّذي متاهى  ه  بَّه بيسوعَ هو نفسِ ةِ نتشَّ الرَّحمَ في عملِ 

، له اجملدُ إلى األبدِ.  يسوعُ في أخوتِنا ويتجلَّى لهم فينا ويصبحُ هو الكلُّ في الكلِّ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
الويٌّ  كاهنٌ،   :(١–١٢  :٢٠  ،١٦–٢٤  :١٩  ،١٨–٢٠  :١٤) كالعادةِ  أشخاصٍ  ثالثَة  لوقا  لنا  يقدِّمُ 
. في حني يرى البعضُ  رُ فينا مواقفَ متباينةً وسامريٌّ، هوياتٌ ثالثٌ ألنَّ حاجاتِ اآلخرين تفجِّ
الهويةِ  على  النَّصُّ  يبقي  به.  االهتمامُ  وي  والالّ الكاهنِ  وجوبُ  وبالتّالي  يهوديًّا  باجلريحِ 
َّةِ احملتاجِ والتّشديدِ  موليةِ ولصرفِ النَّظرِ عن هوي اجملهولةِ للجريحِ إلدخالِنا في منطقِ الشُّ
اجلريحِ  مع  ريعةِ  الشَّ علماءُ  لَ  امَ تَعَ املساعدةُ.  هي  َّتَنا  هوي إنَّ  بلْ  املساعدِ.  َّةِ  هوي على 
الكاهنُ  رقةِ.  والسَّ للنَّهبِ  اللُّصوصِ كموضوعٍ  لِ معه  ةِ وتعامُ واملناقَشَ كموضوعٍ للجدلِ 
ليسَ  إليه".  "نظرَ  للفضولِ  كموضوٍع  وي  والالّ يتجنَّبها  أن  عليه  كمشكلةٍ  معه  تعاملَ 
َثلَ  ُلْفِتُ أنَّ هذا امل . وامل نْ تعاملَ كإنسانٍ يستحقُّ الرَّحمةَ واحلُبَّ الحِ مَ امريِّ الصَّ سوى السَّ

تْ يسوعَ في (لوقا ٩: ٥٢). َّةً قد رفَضَ يأتي للإلشادةِ بسامريٍّ بعدَ أن كانَت قريةً سامري
ها  َّصَ ريعةَ ذاتِها الَّتي خل ويَ بابتعادِهما عن اجلريحِ يطيعان الشَّ ا أنَّ الكاهنَ والالّ وامللفِتُ أيضً
ف  امريُّ فيوظِّ ا السّ عالمُ التَّوارةِ مبحبةِ اهللاِ والقريبِ، فيفصالن محبّةَ اهللاِ عنِ القريبِ. أمَّ

ستَّةَ افعالٍ للدّاللةِ على وقارِ خدمتِه كوقارِ خدمةِ اهللاِ. 
َّه كان نازالً  هارةِ إذ إن ا أنَّ رفضَ الكاهنِ له لم يكنْ له عالقةٌ بالطَّ حُ أيضً هناك نظريةٌ ترجِّ
صوى بالنِّسبةِ  رورةِ القُ إذًا، ليس في موقعِ الضّ ا من أورشليم أي أنهى خدمتَه، فهو،  أيضً
ريعةِ أو ال مباالةَ  ا مغاالةٌ في تطبيقِ الشَّ نْ هنا نرى، إمَّ ع عن إغاثةِ جريحٍ. ومِ هارةِ ليمتنِ للطَّ

. َّبِّ ه للر للقريبِ في قلبِ من نَذَرَ نفسَ
مع  وتزاوجَ  اختلطَ  شعبًا   ، عميقةٌ كراهيةٌ  اليهودِ  وبنيَ  بينَه  شعبًا،  ميثلُ  هو  امريُّ  والسَّ
أقلُّ  إذًا  فهو   . التَّوارةِ سوى  منه  ظُ  يحفَ وال  املقدَّسَ  الكتابَ  لُ  يجهَ شعبًا  غريبةٍ،  شعوبٍ 
ه مشابِهٌ ملوقفِ  ُ حني نرى أنَّ موقفَ ا. من هنا نتفاجأ َّفَ تصرُّفًا صحيحً لُ أن يتصر إنسانٍ يحتمِ
رِّ  ا البتهالِ يسوعَ في (لو١٠: ٢١–٢٤) عنِ السِّ يسوعَ أمامَ أرملةِ نائني. وقد يكونُ بهذا حتقيقً

. بِه عنِ احلكماءِ جْ فَ للبُسطاءِ وحَ الَّذي كَشَ

بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ
تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ

تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ
وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ

داللةً  امريِّ  السَّ وفي  لألسرارِ  عالمةً  فيهما  اآلباءُ  رأى   . االلتهابَ يزيلُ  َمرُ  واخل يهدِّىءُ  َّيتُ  الز
نا  فيسلِّمُ الكنيسةِ  أي  الفندقِ  إلى  ويقودُنا  نا  بجراحِ يعتني  الَّذي  املرضى  ليسوعَ طبيبِ 

٢صفحة

. َّه إلهُ خالصٍ وحبٍّ للجميعِ لُهم ألن ملكوتِ اهللاِ. محبّةُ اهللاِ تشمُ

شرح اآليات
َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ

َّانا  إي داعيًا  التَّعليمَ  هذا  لوقا  لنا  يُدرِجُ  الوصايا  أعظمِ  عن  رقس  ومَ متَّى  يتحدَّثُ  في حني 
ؤالُ في  نَ الفئةِ والقبيلةِ والدَّينِ والبلدِ. لذا سينقلِبُ السُّ نِ أبْعدَ مِ لتوسيعِ حلقةِ التَّضامُ
، لذلك يأتي  . علينا أن نتذكَّرَ أنَّ هناك ٦١٣ وصيةً مفروضةً على اليهودي املؤمنِ نهايةِ املطافِ
ه إلى اجلوابِ بطريقةٍ خاطئةٍ تتعارضُ مع  ا لتبيانِ جهلِ يسوعَ أو الستدراجِ ؤالُ إمَّ هذا السُّ

. ريعةَ املعلِّمني اآلخرين، علماءِ الشريعةِ أي الّذين ينسخون ويدرسون الشَّ

رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ
يِّقةِ. بهذا دعوةٌ التِّخاذِ  : ألنَّ يسوعَ ليسَ قانونيًّا وال يدخلُ في احلَرْفِيَّةِ الضَّ رد السؤال بسؤالٍ

 . َّةَ موقفٍ واالنتقالِ إلى العيشِ ال فقط املعرفةَ النَّظري

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
. هو يقتبِسُ كالمَ  دَ اجلوابَ في حنيِ أنَّ في متَّى ومرقس يعطي اجلوابَ العالمُ هو الَّذي وَجَ
َّلُ من هذا اجلوابِ يصلِّيه املؤمنُ  ويني والتَّثنيةِ (ال. ١٩: ١٨، تث. ٦: ٤-٥). القسمُ األو رَي الالَّ فْ سِ
يطيعُ  القريبِ  محبةَ  إليه  مُّ  يضُ وعندما  اسرائيل"  يا  "اسمعْ  صالةِ  في  اليومِ  في  َّتني  مر

ةَ النَّظريةَ ال تكفي. التَّقليدُ اليهوديُّ الَّذي يساوي بني محبةِ اهللاِ والقريبِ. وعليه املعرفَ

وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ
يلمسُ سؤالٌ مهمٌّ آنذاك إذ بحسبِ (خر ٢٠: ١٦–١٧)  فقريبي هو ابنُ شعبي واآلخرون أعداءٌ 
نُ للغريبِ أن  ا هل ابنُ شعبي الَّذي يسيءُ إليَّ يبقى قريبي؟ وهل ميكِ وغرباءٌ لكن يتبعُ أيضً

يكونَ قريبًا؟ 

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

رَفَتِ اللّصوصَ بسببِ تشعباتها. هي طريقٌ طويلةٌ عَ
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َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ
رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ

تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ
تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ

وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ
وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ

مقدّمة
نحنُ ال نزالُ في القسمِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا الَّذي يشدُّنا إلى احلدثِ الفصحيَّ، إلى موتِ يسوعَ 
الثَّالثَ بطابعٍ  . هذا الصعودُ يطبعُ االجنيلَ  أورشليمَ إلى  نُرافِقُ يسوعُ في صعودِه  وقيامتِه، 
نَ إلى العيشِ املسيحيِّ  ة لزمنِ الكنيسةِ، ويدعو املؤمِ ، ويورِدُ التَّعليمُ واالرشادُ، كمقدِّمٍ خاصٍّ
َّبِّ يتأخرُّ. من مميزاتِ إجنيلِ لوقا شموليَّةُ  دونَ أن ينسى أنَّ نهايةَ العالمِ بعيدةٌ، وأنَّ مجيءَ الر
ا مدعوون للدُّخولِ في  م أيضً ، فهُ ةٍ املساكني والفقراءِ دعوةِ اهللاِ الرَّحيمِ لكلِّ البشرِ وبخاصَّ

َّهم رأوا في الدِّينارين العهدين اجلديدَ والقدميَ. ألبيه معافني. كما أن

وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ
َّ ننتظرَ أن يتقرّبَ  نْ هو قريبي؟" إلى "أنت قريبٌ منِّي؟" ليقولَ لنا أال نْ "مَ ؤالُ مِ ينتقلُ السُّ
. القريبُ ليسَ  نْ لَدُنِ اآلبِ غيفُ بل علينا نحنُ أنْ نذهبَ إليه كما أتى إلينا يسوعُ مِ منَّا الضَّ

احملتاجُ بلِ الّذي يساعدُ.

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ
َّتِهِ الدِّينيةِ او مكانتِه االجتماعيَّةِ بل  بِ هوي امريِّ بِحسَ جوابُ عالمِ التّوارةِ ال يشيرُ إلى السَّ
تتحرّك  الّذي  هو  إذًا  القريبُ  أحشاؤه.  َّكَتْ  حتر يا:  رْفًّ حَ أو  بالرَّحمةِ  لَه  عامَ هِ.  عملِ بِ  سَ بحَ
الّذي  ؤالُ  السُّ  . االعداءِ نَ  مِ ولو كانوا  املساكني فيتحرّكَ نحوَهم مبحبةٍ  رؤيةِ  أحشاؤه عندَ 
َّةِ حدودٍ  ؟ دونَ التَّوقُّفِ عندَ أي هُ كلَّ يومٍ هو: كيفَ لي أنْ أكونَ قريبَ كلِّ إنسانٍ رَحَ يجبُ أنْ نَطْ

. : إذهبْ واعملْ َّ تكونُ محبَّتي شكليّةً بلْ عمليّةً وإال

خالصة روحيّة
 : نرى في هذا النَّصِّ ثالثةَ مبادئٍ

 . ١- نقصُ احملبَّةِ سهلُ التّبريرِ
، اللَّونِ أو  ، العقيدةِ ، والدِّينِ ٢- القريبُ هو أيِّ انسانٍ محتاجٌ بغضِّ النَّظرِ عن اعتباراتِ اجلِنْسِ

أيِّ خلفيَّةٍ أخرى.  
٣- احلبُّ معناه العملُ على سدِّ احتياجاتِ اآلخرين.

ه، وعندَ العودةِ لن يسألَ  لُ طريقَ امريَّ ال يتوقَّفُ عندَ الفندقِ بل يُكْمِ َّنا نالحِظُ أنَّ السَّ كما أن
وأالَّ  نساعدُهم  َنْ  مبِ ا سلبيًّا  تعلقًّ نتعلّقَ  أالَّ  لنا  تعليمٌ  هنا  نْ  ومِ املبلغِ  عن  بل  املريضِ  عن 
ا. وفي وطنٍ كَثُرَتْ احلاجةُ فيه ويسعى الكثيرون إلى املساعدةِ علينا أن  نأسرُهم بنا أيضً
أو كموضوعٍ  نُّبِ؟  للتَّجَ لُهم كمشكلةٍ  يعامِ نْ  مَ قريبُ هؤالءِ فعالً؟ هل هو  نْ هو  مَ نسألَ 
بناءً على  نْ يساعدُهم  رَهم؟ هل هو مَ دُهم ليأسِ نْ يساعِ ؟ هل هو مَ نظريٍّ وحالةٍ فضولٍ

ه قريبَهم؟  سَ فَ نفْ َّه اكتَشَ خلفيَّةٍ اجتماعيَّةٍ أو دينيَّةٍ؟ أو هو الّذي يساعدُهم ألن
ا مع املساكنيِ، فيتجلَّى لنا  أيضً الّذي متاهى  ه  بَّه بيسوعَ هو نفسِ ةِ نتشَّ الرَّحمَ في عملِ 

، له اجملدُ إلى األبدِ.  يسوعُ في أخوتِنا ويتجلَّى لهم فينا ويصبحُ هو الكلُّ في الكلِّ

٣صفحة

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
الويٌّ  كاهنٌ،   :(١–١٢  :٢٠  ،١٦–٢٤  :١٩  ،١٨–٢٠  :١٤) كالعادةِ  أشخاصٍ  ثالثَة  لوقا  لنا  يقدِّمُ 
. في حني يرى البعضُ  رُ فينا مواقفَ متباينةً وسامريٌّ، هوياتٌ ثالثٌ ألنَّ حاجاتِ اآلخرين تفجِّ
الهويةِ  على  النَّصُّ  يبقي  به.  االهتمامُ  وي  والالّ الكاهنِ  وجوبُ  وبالتّالي  يهوديًّا  باجلريحِ 
َّةِ احملتاجِ والتّشديدِ  موليةِ ولصرفِ النَّظرِ عن هوي اجملهولةِ للجريحِ إلدخالِنا في منطقِ الشُّ
اجلريحِ  مع  ريعةِ  الشَّ علماءُ  لَ  امَ تَعَ املساعدةُ.  هي  َّتَنا  هوي إنَّ  بلْ  املساعدِ.  َّةِ  هوي على 
الكاهنُ  رقةِ.  والسَّ للنَّهبِ  اللُّصوصِ كموضوعٍ  لِ معه  ةِ وتعامُ واملناقَشَ كموضوعٍ للجدلِ 
ليسَ  إليه".  "نظرَ  للفضولِ  كموضوٍع  وي  والالّ يتجنَّبها  أن  عليه  كمشكلةٍ  معه  تعاملَ 
َثلَ  ُلْفِتُ أنَّ هذا امل . وامل نْ تعاملَ كإنسانٍ يستحقُّ الرَّحمةَ واحلُبَّ الحِ مَ امريِّ الصَّ سوى السَّ

تْ يسوعَ في (لوقا ٩: ٥٢). َّةً قد رفَضَ يأتي للإلشادةِ بسامريٍّ بعدَ أن كانَت قريةً سامري
ها  َّصَ ريعةَ ذاتِها الَّتي خل ويَ بابتعادِهما عن اجلريحِ يطيعان الشَّ ا أنَّ الكاهنَ والالّ وامللفِتُ أيضً
ف  امريُّ فيوظِّ ا السّ عالمُ التَّوارةِ مبحبةِ اهللاِ والقريبِ، فيفصالن محبّةَ اهللاِ عنِ القريبِ. أمَّ

ستَّةَ افعالٍ للدّاللةِ على وقارِ خدمتِه كوقارِ خدمةِ اهللاِ. 
َّه كان نازالً  هارةِ إذ إن ا أنَّ رفضَ الكاهنِ له لم يكنْ له عالقةٌ بالطَّ حُ أيضً هناك نظريةٌ ترجِّ
صوى بالنِّسبةِ  رورةِ القُ إذًا، ليس في موقعِ الضّ ا من أورشليم أي أنهى خدمتَه، فهو،  أيضً
ريعةِ أو ال مباالةَ  ا مغاالةٌ في تطبيقِ الشَّ نْ هنا نرى، إمَّ ع عن إغاثةِ جريحٍ. ومِ هارةِ ليمتنِ للطَّ

. َّبِّ ه للر للقريبِ في قلبِ من نَذَرَ نفسَ
مع  وتزاوجَ  اختلطَ  شعبًا   ، عميقةٌ كراهيةٌ  اليهودِ  وبنيَ  بينَه  شعبًا،  ميثلُ  هو  امريُّ  والسَّ
أقلُّ  إذًا  فهو   . التَّوارةِ سوى  منه  ظُ  يحفَ وال  املقدَّسَ  الكتابَ  لُ  يجهَ شعبًا  غريبةٍ،  شعوبٍ 
ه مشابِهٌ ملوقفِ  ُ حني نرى أنَّ موقفَ ا. من هنا نتفاجأ َّفَ تصرُّفًا صحيحً لُ أن يتصر إنسانٍ يحتمِ
رِّ  ا البتهالِ يسوعَ في (لو١٠: ٢١–٢٤) عنِ السِّ يسوعَ أمامَ أرملةِ نائني. وقد يكونُ بهذا حتقيقً

. بِه عنِ احلكماءِ جْ فَ للبُسطاءِ وحَ الَّذي كَشَ

بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ
تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ

تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ
وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ

داللةً  امريِّ  السَّ وفي  لألسرارِ  عالمةً  فيهما  اآلباءُ  رأى   . االلتهابَ يزيلُ  َمرُ  واخل يهدِّىءُ  َّيتُ  الز
نا  فيسلِّمُ الكنيسةِ  أي  الفندقِ  إلى  ويقودُنا  نا  بجراحِ يعتني  الَّذي  املرضى  ليسوعَ طبيبِ 

. َّه إلهُ خالصٍ وحبٍّ للجميعِ لُهم ألن ملكوتِ اهللاِ. محبّةُ اهللاِ تشمُ

شرح اآليات
َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ

َّانا  إي داعيًا  التَّعليمَ  هذا  لوقا  لنا  يُدرِجُ  الوصايا  أعظمِ  عن  رقس  ومَ متَّى  يتحدَّثُ  في حني 
ؤالُ في  نَ الفئةِ والقبيلةِ والدَّينِ والبلدِ. لذا سينقلِبُ السُّ نِ أبْعدَ مِ لتوسيعِ حلقةِ التَّضامُ
، لذلك يأتي  . علينا أن نتذكَّرَ أنَّ هناك ٦١٣ وصيةً مفروضةً على اليهودي املؤمنِ نهايةِ املطافِ
ه إلى اجلوابِ بطريقةٍ خاطئةٍ تتعارضُ مع  ا لتبيانِ جهلِ يسوعَ أو الستدراجِ ؤالُ إمَّ هذا السُّ

. ريعةَ املعلِّمني اآلخرين، علماءِ الشريعةِ أي الّذين ينسخون ويدرسون الشَّ

رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ
يِّقةِ. بهذا دعوةٌ التِّخاذِ  : ألنَّ يسوعَ ليسَ قانونيًّا وال يدخلُ في احلَرْفِيَّةِ الضَّ رد السؤال بسؤالٍ

 . َّةَ موقفٍ واالنتقالِ إلى العيشِ ال فقط املعرفةَ النَّظري

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
. هو يقتبِسُ كالمَ  دَ اجلوابَ في حنيِ أنَّ في متَّى ومرقس يعطي اجلوابَ العالمُ هو الَّذي وَجَ
َّلُ من هذا اجلوابِ يصلِّيه املؤمنُ  ويني والتَّثنيةِ (ال. ١٩: ١٨، تث. ٦: ٤-٥). القسمُ األو رَي الالَّ فْ سِ
يطيعُ  القريبِ  محبةَ  إليه  مُّ  يضُ وعندما  اسرائيل"  يا  "اسمعْ  صالةِ  في  اليومِ  في  َّتني  مر

ةَ النَّظريةَ ال تكفي. التَّقليدُ اليهوديُّ الَّذي يساوي بني محبةِ اهللاِ والقريبِ. وعليه املعرفَ

وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ
يلمسُ سؤالٌ مهمٌّ آنذاك إذ بحسبِ (خر ٢٠: ١٦–١٧)  فقريبي هو ابنُ شعبي واآلخرون أعداءٌ 
نُ للغريبِ أن  ا هل ابنُ شعبي الَّذي يسيءُ إليَّ يبقى قريبي؟ وهل ميكِ وغرباءٌ لكن يتبعُ أيضً

يكونَ قريبًا؟ 

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

رَفَتِ اللّصوصَ بسببِ تشعباتها. هي طريقٌ طويلةٌ عَ
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َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ
رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ

تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ
تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ

وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ
وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ

مقدّمة
نحنُ ال نزالُ في القسمِ الثَّاني من إجنيلِ لوقا الَّذي يشدُّنا إلى احلدثِ الفصحيَّ، إلى موتِ يسوعَ 
الثَّالثَ بطابعٍ  . هذا الصعودُ يطبعُ االجنيلَ  أورشليمَ إلى  نُرافِقُ يسوعُ في صعودِه  وقيامتِه، 
نَ إلى العيشِ املسيحيِّ  ة لزمنِ الكنيسةِ، ويدعو املؤمِ ، ويورِدُ التَّعليمُ واالرشادُ، كمقدِّمٍ خاصٍّ
َّبِّ يتأخرُّ. من مميزاتِ إجنيلِ لوقا شموليَّةُ  دونَ أن ينسى أنَّ نهايةَ العالمِ بعيدةٌ، وأنَّ مجيءَ الر
ا مدعوون للدُّخولِ في  م أيضً ، فهُ ةٍ املساكني والفقراءِ دعوةِ اهللاِ الرَّحيمِ لكلِّ البشرِ وبخاصَّ

٤صفحة

َّهم رأوا في الدِّينارين العهدين اجلديدَ والقدميَ. ألبيه معافني. كما أن

وص؟"  ْدِي اللُّصُ لِ الَّذي وَقَعَ في أَي َّجُ ؟ أَيُّ هؤُالءِ الثَّالثَةِ كَانَ قَريبَ ذلِكَ الر ْيُكَ َأ ا ر مَ ٣٦. فَ
َّ ننتظرَ أن يتقرّبَ  نْ هو قريبي؟" إلى "أنت قريبٌ منِّي؟" ليقولَ لنا أال نْ "مَ ؤالُ مِ ينتقلُ السُّ
. القريبُ ليسَ  نْ لَدُنِ اآلبِ غيفُ بل علينا نحنُ أنْ نذهبَ إليه كما أتى إلينا يسوعُ مِ منَّا الضَّ

احملتاجُ بلِ الّذي يساعدُ.

." ا كَذلِكَ ْتَ أَيْضً نَعْ أَن ، وٱصْ بْ وع: "إِذْهَ الَ لَهُ يَسُ قَ ة". فَ مَ َّحْ نَعَ إِلَيْهِ ٱلر : "أَلَّذي صَ الَ قَ ٣٧. فَ
َّتِهِ الدِّينيةِ او مكانتِه االجتماعيَّةِ بل  بِ هوي امريِّ بِحسَ جوابُ عالمِ التّوارةِ ال يشيرُ إلى السَّ
تتحرّك  الّذي  هو  إذًا  القريبُ  أحشاؤه.  َّكَتْ  حتر يا:  رْفًّ حَ أو  بالرَّحمةِ  لَه  عامَ هِ.  عملِ بِ  سَ بحَ
الّذي  ؤالُ  السُّ  . االعداءِ نَ  مِ ولو كانوا  املساكني فيتحرّكَ نحوَهم مبحبةٍ  رؤيةِ  أحشاؤه عندَ 
َّةِ حدودٍ  ؟ دونَ التَّوقُّفِ عندَ أي هُ كلَّ يومٍ هو: كيفَ لي أنْ أكونَ قريبَ كلِّ إنسانٍ رَحَ يجبُ أنْ نَطْ

. : إذهبْ واعملْ َّ تكونُ محبَّتي شكليّةً بلْ عمليّةً وإال

خالصة روحيّة
 : نرى في هذا النَّصِّ ثالثةَ مبادئٍ

 . ١- نقصُ احملبَّةِ سهلُ التّبريرِ
، اللَّونِ أو  ، العقيدةِ ، والدِّينِ ٢- القريبُ هو أيِّ انسانٍ محتاجٌ بغضِّ النَّظرِ عن اعتباراتِ اجلِنْسِ

أيِّ خلفيَّةٍ أخرى.  
٣- احلبُّ معناه العملُ على سدِّ احتياجاتِ اآلخرين.

ه، وعندَ العودةِ لن يسألَ  لُ طريقَ امريَّ ال يتوقَّفُ عندَ الفندقِ بل يُكْمِ َّنا نالحِظُ أنَّ السَّ كما أن
وأالَّ  نساعدُهم  َنْ  مبِ ا سلبيًّا  تعلقًّ نتعلّقَ  أالَّ  لنا  تعليمٌ  هنا  نْ  ومِ املبلغِ  عن  بل  املريضِ  عن 
ا. وفي وطنٍ كَثُرَتْ احلاجةُ فيه ويسعى الكثيرون إلى املساعدةِ علينا أن  نأسرُهم بنا أيضً
أو كموضوعٍ  نُّبِ؟  للتَّجَ لُهم كمشكلةٍ  يعامِ نْ  مَ قريبُ هؤالءِ فعالً؟ هل هو  نْ هو  مَ نسألَ 
بناءً على  نْ يساعدُهم  رَهم؟ هل هو مَ دُهم ليأسِ نْ يساعِ ؟ هل هو مَ نظريٍّ وحالةٍ فضولٍ

ه قريبَهم؟  سَ فَ نفْ َّه اكتَشَ خلفيَّةٍ اجتماعيَّةٍ أو دينيَّةٍ؟ أو هو الّذي يساعدُهم ألن
ا مع املساكنيِ، فيتجلَّى لنا  أيضً الّذي متاهى  ه  بَّه بيسوعَ هو نفسِ ةِ نتشَّ الرَّحمَ في عملِ 

، له اجملدُ إلى األبدِ.  يسوعُ في أخوتِنا ويتجلَّى لهم فينا ويصبحُ هو الكلُّ في الكلِّ

ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ يق، وَر رِ دَفَ أَنَّ كَاهِنًا كَانَ نَازِالً في تِلْكَ الطَّ ٣١. وَصَ
ى. ضَ نْهُ وَمَ الَ عَ مَ َآهُ، فَ َكَان، وَر ا الوِيٌّ بِذلِكَ امل َّ أَيْضً ر ٣٢. وَمَ

لَيْه،  َ عَ ننَّ تَحَ َآهُ، فَ َّ بِهِ، وَر ر افِرًا مَ سَ يًّا مُ رِ امِ نَّ سَ ٣٣. ولكِ
الويٌّ  كاهنٌ،   :(١–١٢  :٢٠  ،١٦–٢٤  :١٩  ،١٨–٢٠  :١٤) كالعادةِ  أشخاصٍ  ثالثَة  لوقا  لنا  يقدِّمُ 
. في حني يرى البعضُ  رُ فينا مواقفَ متباينةً وسامريٌّ، هوياتٌ ثالثٌ ألنَّ حاجاتِ اآلخرين تفجِّ
الهويةِ  على  النَّصُّ  يبقي  به.  االهتمامُ  وي  والالّ الكاهنِ  وجوبُ  وبالتّالي  يهوديًّا  باجلريحِ 
َّةِ احملتاجِ والتّشديدِ  موليةِ ولصرفِ النَّظرِ عن هوي اجملهولةِ للجريحِ إلدخالِنا في منطقِ الشُّ
اجلريحِ  مع  ريعةِ  الشَّ علماءُ  لَ  امَ تَعَ املساعدةُ.  هي  َّتَنا  هوي إنَّ  بلْ  املساعدِ.  َّةِ  هوي على 
الكاهنُ  رقةِ.  والسَّ للنَّهبِ  اللُّصوصِ كموضوعٍ  لِ معه  ةِ وتعامُ واملناقَشَ كموضوعٍ للجدلِ 
ليسَ  إليه".  "نظرَ  للفضولِ  كموضوٍع  وي  والالّ يتجنَّبها  أن  عليه  كمشكلةٍ  معه  تعاملَ 
َثلَ  ُلْفِتُ أنَّ هذا امل . وامل نْ تعاملَ كإنسانٍ يستحقُّ الرَّحمةَ واحلُبَّ الحِ مَ امريِّ الصَّ سوى السَّ

تْ يسوعَ في (لوقا ٩: ٥٢). َّةً قد رفَضَ يأتي للإلشادةِ بسامريٍّ بعدَ أن كانَت قريةً سامري
ها  َّصَ ريعةَ ذاتِها الَّتي خل ويَ بابتعادِهما عن اجلريحِ يطيعان الشَّ ا أنَّ الكاهنَ والالّ وامللفِتُ أيضً
ف  امريُّ فيوظِّ ا السّ عالمُ التَّوارةِ مبحبةِ اهللاِ والقريبِ، فيفصالن محبّةَ اهللاِ عنِ القريبِ. أمَّ

ستَّةَ افعالٍ للدّاللةِ على وقارِ خدمتِه كوقارِ خدمةِ اهللاِ. 
َّه كان نازالً  هارةِ إذ إن ا أنَّ رفضَ الكاهنِ له لم يكنْ له عالقةٌ بالطَّ حُ أيضً هناك نظريةٌ ترجِّ
صوى بالنِّسبةِ  رورةِ القُ إذًا، ليس في موقعِ الضّ ا من أورشليم أي أنهى خدمتَه، فهو،  أيضً
ريعةِ أو ال مباالةَ  ا مغاالةٌ في تطبيقِ الشَّ نْ هنا نرى، إمَّ ع عن إغاثةِ جريحٍ. ومِ هارةِ ليمتنِ للطَّ

. َّبِّ ه للر للقريبِ في قلبِ من نَذَرَ نفسَ
مع  وتزاوجَ  اختلطَ  شعبًا   ، عميقةٌ كراهيةٌ  اليهودِ  وبنيَ  بينَه  شعبًا،  ميثلُ  هو  امريُّ  والسَّ
أقلُّ  إذًا  فهو   . التَّوارةِ سوى  منه  ظُ  يحفَ وال  املقدَّسَ  الكتابَ  لُ  يجهَ شعبًا  غريبةٍ،  شعوبٍ 
ه مشابِهٌ ملوقفِ  ُ حني نرى أنَّ موقفَ ا. من هنا نتفاجأ َّفَ تصرُّفًا صحيحً لُ أن يتصر إنسانٍ يحتمِ
رِّ  ا البتهالِ يسوعَ في (لو١٠: ٢١–٢٤) عنِ السِّ يسوعَ أمامَ أرملةِ نائني. وقد يكونُ بهذا حتقيقً

. بِه عنِ احلكماءِ جْ فَ للبُسطاءِ وحَ الَّذي كَشَ

بَ بِهَ إِلى  َّتِهِ، وَذَهَ لَى دَاب هُ عَ عَ رًا. ثُمَّ وَضَ مْ ْتًا وَخَ لَيْها زَي بًا عَ اكِ هُ، سَ رَاحَ دَ جِ مَّ نْهُ، وَضَ ٣٤. وَدَنَا مِ
تَنَى بِهِ. نْدُق، وٱعْ الفُ

تَ  قْ ْفَ ا أَن مَ هْ ِ بِهِ، وَمَ نتَ نْدُق، وَقَالَ لَهُ: إِعْ احِبِ الفُ ا لِصَ مَ طاهُ رَجَ دِينَارَينِ وَأَعْ د، أَخْ ٣٥. وفي الغَ
وْدَتي. نْدَ عَ َنَا أُوفِيكَ عِ أ فَ

داللةً  امريِّ  السَّ وفي  لألسرارِ  عالمةً  فيهما  اآلباءُ  رأى   . االلتهابَ يزيلُ  َمرُ  واخل يهدِّىءُ  َّيتُ  الز
نا  فيسلِّمُ الكنيسةِ  أي  الفندقِ  إلى  ويقودُنا  نا  بجراحِ يعتني  الَّذي  املرضى  ليسوعَ طبيبِ 

. َّه إلهُ خالصٍ وحبٍّ للجميعِ لُهم ألن ملكوتِ اهللاِ. محبّةُ اهللاِ تشمُ

شرح اآليات
َّة؟". َبَدِي َرِثَ ٱحلَياةَ األ لُ أل مَ اذَا أَعْ لِّم، مَ عَ وعَ قَائِالً: "يا مُ رِّبُ يَسُ َاةِ قَامَ يُجَ الِمٌ بِالتَّوْر ٢٥. إِذَا عَ

َّانا  إي داعيًا  التَّعليمَ  هذا  لوقا  لنا  يُدرِجُ  الوصايا  أعظمِ  عن  رقس  ومَ متَّى  يتحدَّثُ  في حني 
ؤالُ في  نَ الفئةِ والقبيلةِ والدَّينِ والبلدِ. لذا سينقلِبُ السُّ نِ أبْعدَ مِ لتوسيعِ حلقةِ التَّضامُ
، لذلك يأتي  . علينا أن نتذكَّرَ أنَّ هناك ٦١٣ وصيةً مفروضةً على اليهودي املؤمنِ نهايةِ املطافِ
ه إلى اجلوابِ بطريقةٍ خاطئةٍ تتعارضُ مع  ا لتبيانِ جهلِ يسوعَ أو الستدراجِ ؤالُ إمَّ هذا السُّ

. ريعةَ املعلِّمني اآلخرين، علماءِ الشريعةِ أي الّذين ينسخون ويدرسون الشَّ

رَأ؟" َاة؟ كَيْفَ تَقْ اذَا كُتِبَ في التَّوْر الَ لَهُ: "مَ قَ ٢٦. فَ
يِّقةِ. بهذا دعوةٌ التِّخاذِ  : ألنَّ يسوعَ ليسَ قانونيًّا وال يدخلُ في احلَرْفِيَّةِ الضَّ رد السؤال بسؤالٍ

 . َّةَ موقفٍ واالنتقالِ إلى العيشِ ال فقط املعرفةَ النَّظري

بِبْ  ، وَأَحْ كَ ، وَكُلِّ فِكْرِ َتِكَ ، وَكُلِّ قُدْر كَ سِ ، وَكُلِّ نَفْ نْ كُلِّ قَلْبِكَ كَ مِ َّبَّ إِلهَ بِبِ ٱلر : "أَحْ الَ قَ ٢٧. فَ
." كَ سِ يبَكَ كَنَفْ قَرِ

يَا. تَحْ لْ هذَا فَ . إِفْعَ بْتَ وابِ أَجَ وع: "بِالصَّ ٢٨. فَقالَ لَهُ يَسُ
. هو يقتبِسُ كالمَ  دَ اجلوابَ في حنيِ أنَّ في متَّى ومرقس يعطي اجلوابَ العالمُ هو الَّذي وَجَ
َّلُ من هذا اجلوابِ يصلِّيه املؤمنُ  ويني والتَّثنيةِ (ال. ١٩: ١٨، تث. ٦: ٤-٥). القسمُ األو رَي الالَّ فْ سِ
يطيعُ  القريبِ  محبةَ  إليه  مُّ  يضُ وعندما  اسرائيل"  يا  "اسمعْ  صالةِ  في  اليومِ  في  َّتني  مر

ةَ النَّظريةَ ال تكفي. التَّقليدُ اليهوديُّ الَّذي يساوي بني محبةِ اهللاِ والقريبِ. وعليه املعرفَ

وَ قَريبِي؟" نْ هُ وع: "وَمَ الَ لِيَسُ قَ هُ، فَ سَ َ نَفْ َرادَ أَنْ يُبَرِّر أ وَ فَ ا هُ ٢٩. أَمَّ
يلمسُ سؤالٌ مهمٌّ آنذاك إذ بحسبِ (خر ٢٠: ١٦–١٧)  فقريبي هو ابنُ شعبي واآلخرون أعداءٌ 
نُ للغريبِ أن  ا هل ابنُ شعبي الَّذي يسيءُ إليَّ يبقى قريبي؟ وهل ميكِ وغرباءٌ لكن يتبعُ أيضً

يكونَ قريبًا؟ 

وص،  ْدِي اللُّصُ وَقَعَ في أَي ا، "فَ لِيمَ إِلى أَرِيحَ نْ أُورَشَ ً مِ لٌ نَازِال وعُ وَقَال: "كانَ رَجُ َجابَ يَسُ أ ٣٠. فَ
يْت. يٍّ وَمَ َ حَ وا وَقَدْ تَرَكُوهُ بَنيْ ضَ ْبًا، وَمَ ر وهُ ضَ عُ َّوهُ، وَأَوْسَ ر وَعَ

رَفَتِ اللّصوصَ بسببِ تشعباتها. هي طريقٌ طويلةٌ عَ


