من الذي اجاب على سؤال اي الوصايا اعظم ؟
متى  83 :22و مرقس  83 :22و لوقا :23
 22ولوقا 23

Holy_bible_1

السؤال

في انجيل متى :22
احٌد ِمْنهم ،و ُهو َنام ِ
 83وسأََل ُه و ِ
وس ٌّي ،لُِي َج ِرَب ُه ِق ِائالًَ« 83 :يا ُم َعلِ ُم ،أََّي ُة َو ِصَّي ٍة ِهي اْل ُع ْظ َمى ِفي
ََ َ
ُْ َ َ ُ
َ
النام ِ
َّ
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ِف ْْك ِر َك
ال َل ُه َي ُسو ُعُ « :ت ِح ُّب َّ
الر َّب ِإ َ
وس؟» َ 82فَق َ
ُ
ِ 83
هذ ِه ِهي اْلو ِصَّي ُة األُوَلى واْلع ْظمى  83و َّ
الث ِانَي ُة ِم ْثُل َهاُ :ت ِح ُّب َق ِر َيب َك َكَن ْف ِس َك ِ 03ب َه َاتْي ِن
َ
َ َ
َ ُ َ
ُّ
ِ
اْل َو ِصَّي َتْي ِن َي َت َعَّل ُ َّ
اء»
ام ُ
وس ُكل ُه َواألَ ْنبَي ُ
ق الن ُ

ومرقس  22ايضا
ِ ِ
ِ ِ
َج َاب ُه ْم َح َسًناَ ،سأََل ُه« :أََّي ُة َو ِصَّي ٍة ِهي
اء َواحٌد م َن اْل َْك َتَبة َو َسم َع ُه ْم َي َت َح َاوُرو َنَ ،فَل َّما َأرَى أََّن ُه أ َ
َ 23ف َج َ
َ
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
ِ
احٌد
يل َّ
أ ََّو ُل اْل ُْك ِل؟» َ 23فأ َ
ُ َ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ« :إ َّن أ ََّو َل ُكل اْل َو َص َايا ه َيْ :
اس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ
الر َّب ِإلهك ِمن ُك ِل َقْل ِبك ،و ِمن ُك ِل َن ْف ِسك ،و ِمن ُك ِل ِف ْْك ِرك ،و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتك ِ
هذ ِه ِهي
َ 83وُت ِح ُّب َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ظ َم ِم ْن َه َاتْي ِن»
َع َ
س َو ِصَّي ٌة أ ْ
ُخَرى أ ْ
اْل َوصَّي ُة األُوَلى َ 82وَثانَي ٌة م ْثُل َها ه َيُ :تح ُّب َق ِر َيب َك َكَن ْفس َك َلْي َ
اي ان السائل هو الناموسي والمجيب هو المسيح
ولْكن يخالفهم لوقا فهو يقول
لوقا 23
ِ
ِ
ِ
 23واِ َذا َن ِ
ال َل ُهَ « :ما
ام ُي َج ِرُب ُه َقائالًَ« :يا ُم َعل ُمَ ،ما َذا أ ْ
َ
َع َم ُل أل َِر َث اْل َحَيا َة األََبدَّيةَ؟» َ 23فَق َ
اموس ٌّي َق َ
ُ
النام ِ
ُه َو م ْك ُت ٌ ِ َّ
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل
الُ « :ت ِح ُّب َّ
وس َكْي َ
ف َت ْقَأرُ؟» َ 22فأ َ
الر َّب ِإ َ
َج َ
اب َوَق َ
وب في ُ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
الص َو ِ
ِ ِ ِ
َجْب َت ِا ْف َع ْل
ال َل ُهِ « :ب َّ
اب أ َ
َن ْفس َكَ ،وم ْن ُكل ُق ْدَرت َكَ ،وم ْن ُكل ف ْْك ِر َكَ ،وَق ِر َيب َك م ْث َل َن ْفس َك» َ 23فَق َ
ه َذا َف َت ْحَيا»
فجد أن السائل هو المسيح والمجيب هو الناموسي فايهما اصح

الرد

الرد باختصار في البداية هو أنه ال يوجد أي تناقض فالموقفين مختلفين تماما فالموقف الذي
اخبر به متى البشير ومرقس البشير يختلف عن الموقف الذي اخبر به لوقا البشير فالمسيخ لم
يدخل مره واحدة النقاش معهم ولْكن مرات كثيرة في بعضها تْكرر بعض االسئلة وبخاصة التي كان
هناك خالف عليها بين اليهود

وقبل االجابة بالتفصيل اريد ان اوضح ان ناموسي المتخصصون في ناموس موسي المختصون
في تفسيره وتعليمه في المدارس والمجامع ،وكانوا يشبهون رجال القانون عندنا الذي يتولون
درس القانون ثم شرحه وتفسره وقد اتخذ الناموسين ذلك العمل مهنة لهم وكانوا يسمعون احياًنا
الْكتبة (مت  83 :22و 23 :22ولو )23 :23
فالْكتبة كانوا انواع يوجد
 2كاتب عمومي ،وكان ُيستأجر لْكتابه ما يتلى عليه (ار  0 :83و 23و )82أو لتنظيم
المعامالت أو السجالت القانونية وفي حزقيال  2 :3وصف لْكتاب في العهد القديم
 2أمين سر ،كاتب حكومي ،أو موظف ( 2مل  23 :22وعز  3 :0واع  83 :23و )02وكان
الالويون يقومون بوظيفة َّ
الْكتاب في عمل ترميم الهيكل ( 2أخبار )28 :80
 8كاتب الناموس وألجزاء األخرى من العهد القديم (ار  ، )3 :3وقد دعاهم العهد الجديد
أيضا "نومو ديدا سكالوي" أي "معلمي
"غراماتيس" وباالحرى "نوميكوي" المترجمة "ناموسيين" ً
الشريعة" وهم خصصول نفوسهم :أوًال لدرس الناموس وتفسيره ،وكان شرحهم ،كما معروف عنه

ودينيا ،كانوا يحاولون تطبيقه على تفاصيل الحياة اليومية وقد أصبحت ق اررات عظماء
مدنيا
ً
ً
الْكتبة شريعة شفاهية تدعى التقاليد
لهذا متى البشير قال انه ناموسي ومرقس البشير قال انه احد الْكتبه فبهذا نفهم انه من نوعية
الْكتبة للناموس اي المدققين في ناموس موسي وليس كتبة عموميون

واشرح االمر ببعض التفصيل
في متي البشير تْكلم المسيح مرتين عن الوصايا العظمى واالثنين يختلفون عما جاء في لوقا 23
انجيل متى 23
ِ
َع َم ُل لِ َت ُْكو َن ِلي اْل َحَيا ُة األََب ِدَّيةُ؟»
ال َل ُه« :أَُّي َها اْل ُم َعلِ ُم َّ
الصالِ ُح ،أ َّ
َي َصالَ ٍح أ ْ
َ 23وِا َذا َواحٌد َتَقَّد َم َوَق َ
َ
احٌد وهو هللا و ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َن َت ْد ُخ َل
لْك ْن ِإ ْن أََرْد َت أ ْ
س أَ
َحٌد َصال ًحا ِإالَّ َو َ ُ َ ُ َ
ال َل ُه« :ل َما َذا َت ْد ُعوني َصال ًحا؟ َلْي َ
َ 22فَق َ
اح َف ِظ اْل َو َص َايا»
اْل َحَيا َة َف ْ
ال َي ُسو ُع« :الَ َت ْق ُت ْل الَ َت ْز ِن الَ َت ْس ِر ْق الَ َت ْش َه ْد ِبال ُّز ِ
ور
ال َل ُه« :أََّي َة اْل َو َص َايا؟» َفَق َ
َ 23ق َ
ُم َك ،وأ ِ
َح َّب َق ِر َيب َك َكَن ْف ِس َك»
 23أَ ْْك ِرْم أََب َ
اك َوأ َّ َ
ابِ « :
ال َل ُه َّ
هذ ِه ُكُّل َها َح ِف ْظ ُت َها ُمْن ُذ َح َدا َث ِتي َف َما َذا ُي ْع ِوُزني َب ْعُد؟»
الش ُّ
َ 23ق َ
امالً َفا ْذهب وبع أَمالَ َْكك وأ ِ
َن َت ُْكو َن َك ِ
اءَ ،فَي ُكو َن َل َك َكْنٌز ِفي
ال َل ُه َي ُسو ُعِ« :إ ْن أََرْد َت أ ْ
َْ َ ْ ْ َ َ ْ
َعط اْل ُفَقَر َ
َ 22ق َ
َّ ِ
ال ا ْتَب ْعِني»
الس َماءَ ،وَت َع َ

وهي التي تْكررت في مرقس  23وايضا في لوقا  23وهي المشهورة عن الشاب الغني المحب
لالموال
اما المرة الثانية التي يدور حولها النقاش
انجيل متي 22
 82أََنا ِإ ِ ِ
اء»
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب ْل ِإ ُ
هللا ِإ َ
اق َواِ ُ
يم َواِ ُ
ُ
له أ ْ
له ِإ ْس َح َ
وب؟ َلْي َ
له َي ْعُق َ
له أ ْ
س ُ
له إْبَراه َ
َ 88فَل َّما س ِمع اْلجمو ُع ب ِه ُتوا ِم ْن َتعلِ ِ
يم ِه
ْ
َ َ ُُ ُ
َما اْل َف ِر ِ
اج َت َم ُعوا َم ًعا،
يسُّيو َن َفَل َّما َس ِم ُعوا أََّن ُه أَْب َك َم َّ
 80أ َّ
ين ْ
الصُّدوِقِي َ
احٌد ِمْنهم ،و ُهو َنام ِ
 83وسأََل ُه و ِ
وس ٌّي ،لُِي َج ِرَب ُه ِق ِائالً:
ََ َ
ُْ َ َ ُ
ِ ِ
ِ
النام ِ
ِ َّ
وس؟»
َ« 83يا ُم َعل ُم ،أََّي ُة َوصَّي ٍة ه َي اْل ُع ْظ َمى في ُ
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ِف ْْك ِر َك
ال َل ُه َي ُسو ُعُ « :ت ِح ُّب َّ
الر َّب ِإ َ
َ 82فَق َ
ِ 83
هذ ِه ِهي اْل َو ِصَّي ُة األُوَلى َواْل ُع ْظ َمى
َ
 83و َّ
الث ِانَي ُة ِم ْثُل َهاُ :ت ِح ُّب َق ِر َيب َك َكَن ْف ِس َك
َ
ُّ
ِ
ِ 03ب َه َاتْي ِن اْل َو ِصَّي َتْي ِن َي َت َعَّل ُ َّ
اء»
ام ُ
وس ُكل ُه َواألَ ْنبَي ُ
ق الن ُ
ِِ
ان اْل َف ِر ِ
ِ
ين َسأََل ُه ْم َي ُسو ُع
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ
يما َك َ
َ 02وف َ
يح؟ ْاب ُن َم ْن ُه َو؟» َقاُلوا َل ُهْ « :اب ُن َد ُاوَد»
ظُّنو َن ِفي اْل َم ِس ِ
َ 02قائالًَ « :ما َذا َت ُ

 2حدث هذا الموقف قبل الصلب بفتره صغيرة قبل ان يكلمهم عن انهدام حجارة اورشليم قرب عيد
الفصح االخير وحدث بدقه بعد أن انتهي المسيح مباشرة من نقاشه مع الصدوقيين في موضوع
القيامة من االموات وذكره مرقس البشير في االصحاح  22-23: 22ولوقا البشير 83-22 :23
 2حدث بعد هذا الموقف مباشرة السؤال المهم الذي ساله المسيح وهو كيف المسيح ابن داود
ويدعوه داود ربا وهو ايضا جاء في نفس االصحاح في متى  03-02 :22و مرقس -83 :22
 82وايضا لوقا  00-23:02وبعدها نبوات خراب اورشليم وبعدها احداث الصلب
 8سبب حدوث الموقف هو ان الفريسيين بعد ان ابكم المسيح الصدوقيين يريدوا ان يجربوه
فاختاروا واحد من الْكتبه وهو ناموسي يساله ليجربه
 0مضمون السؤال اي وصية هي العظمى او اولي الوصايا في االهمية
 3السائل هو الناموسي احد الْكتبة
 3المجيب هو المسيح
ِ
ان
يما َك َ
 2بعد اجابة المسيح كان هناك تعليق صغير من الفريسيين نفهمه من تعبير " َوف َ
ِِ
اْل َف ِر ِ
ين" وبعد هذا التعليق القصير لم يتجاسروا ان يسالوه عن شيء اخر
يسُّيو َن ُم ْج َتمع َ

نفس الموقف هو الذي شرحه مرقس البشير في
أنجيل مرقس 22

اء َفأَْن ُت ْم ِإ ًذا َت ِضُّلو َن َك ِث ًيرا!»
َم َو ٍ
َحَي ٍ
ات َب ْل ِإ ُ
س ُه َو ِإ َ
له أ ْ
َ 22لْي َ
له أ ْ
ِ ِ
ِ ِ
َج َاب ُه ْم َح َسًناَ ،سأََل ُه« :أََّي ُة َو ِصَّي ٍة ِهي
اء َواحٌد م َن اْل َْك َتَبة َو َسم َع ُه ْم َي َت َح َاوُرو َنَ ،فَل َّما َأرَى أََّن ُه أ َ
َ 23ف َج َ
َ
أ ََّو ُل اْل ُْك ِل؟»
ِ
ِ ِ
الر ُّب ِإلهَنا ر ٌّب و ِ
ِ
احٌد
يل َّ
َ 23فأ َ
ُ َ َ
َج َاب ُه َي ُسو ُعِ« :إ َّن أ ََّو َل ُكل اْل َو َص َايا ه َيْ :
اس َم ْع َيا إ ْسَرائ ُ
الر َّب ِإلهك ِمن ُك ِل َقْل ِبك ،و ِمن ُك ِل َن ْف ِسك ،و ِمن ُك ِل ِف ْْك ِرك ،و ِمن ُك ِل ُق ْدرِتك ِ
هذ ِه ِهي
َ 83وُت ِح ُّب َّ
َ َ ْ
َ َ ْ
َ َ ْ
ََ ْ
َ َ
َ
اْل َو ِصَّي ُة األُوَلى
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ظ َم ِم ْن َه َاتْي ِن»
َع َ
س َو ِصَّي ٌة أ ْ
ُخَرى أ ْ
َ 82وَثانَي ٌة م ْثُل َها ه َيُ :تح ُّب َق ِر َيب َك َكَن ْفس َك َلْي َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
اه
س آ َخُر س َو ُ
هللا َواحٌد َوَلْي َ
ال َل ُه اْل َْكات ُبَ « :جيًدا َيا ُم َعل ُم باْل َح ِق ُقْل َت ،أل ََّن ُه ُ
َ 82فَق َ
سَ ،و ِم ْن ُك ِل اْلُق ْدَرِةَ ،وم َحَّب ُة اْلَق ِر ِ
الن ْف ِ
َ 88وم َحَّب ُت ُه ِم ْن ُك ِل اْلَقْل ِبَ ،و ِم ْن ُك ِل اْل َف ْهمَِ ،و ِم ْن ُك ِل َّ
يب
َ
َ
ِ
ات و َّ
الن ْف ِ
َك َّ
الذَب ِائ ِح»
سِ ،هي أَ ْف َض ُل ِم ْن َج ِم ِ
يع اْل ُم ْحَرَق َ
َ
ِ ِ
َج َ ِ
َحٌد َب ْع َد
ال َل ُهَ« :ل ْس َت َب ِع ً
يدا َع ْن َمَل ُْكوت هللا» َوَل ْم َي ْج ُسْر أ َ
آه َي ُسو ُع أََّن ُه أ َ
َ 80فَل َّما َر ُ
اب ب َع ْقلَ ،ق َ
َن َي ْسأََل ُه!
ذلِ َك أ ْ
ِ
ِ
يح ْاب ُن َد ُاوَد؟
ال َو ُه َو ُي َعلِ ُم في اْل َهْي َك ِلَ « :كْي َ
ول اْل َْك َتَب ُة ِإ َّن اْل َمس َ
ُ 83ث َّم أ َ
َج َ
ف َيُق ُ
اب َي ُسو ُع َوَق َ
كالم مرقس البشير وسياقه يطابق كالم متي البشير
 2حدث هذا الموقف قبل الصلب بفتره صغيرة قبل ان يكلمهم عن انهدام حجارة اورشليم قرب عيد
الفصح االخير وحدث بدقه بعد أن انتهي المسيح مباشرة من نقاشه مع الصدوقيين في موضوع
القيامة من االموات

 2حدث بعد هذا الموقف مباشرة السؤال المهم الذي ساله المسيح وهو كيف المسيح ابن داود
ويدعوه داود ربا وهو ايضا جاء في نفس االصحاح في متى  03-02 :22و مرقس -83 :22
 82وايضا لوقا  00-23:02وبعدها نبوات خراب اورشليم وبعدها احداث الصلب
 8سبب حدوث الموقف هو ان بعد ان اجاب المسيح الصدوقيين ولم يجد الصدوقيين شيء
يقولونه فبدا الفريسيين يريدوا ان يجربوه فاختاروا واحد من الْكتبه وهو ناموسي يساله ليجربه
 0مضمون السؤال اي وصية هي العظمى او اولي الوصايا في االهمية
 3السائل هو الناموسي احد الْكتبة
 3المجيب هو المسيح
 2بعد اجابة المسيح ايضا علق الْكاتب ان المسيح احسن االجابة ثم لم يتجاسروا ان يسالوه عن
شيء اخر
هذا الموقف اختصره بشدة لوقا البشير فهو سياقه في
انجيل لوقا 23
 83 :23و ليس هو اله اموات بل اله احياء الن الجميع عنده احياء
 83 :23فاجاب قوما من الْكتبة و قالوا يا معلم حسنا قلت
 03 :23و لم يتجاسروا ايضا ان يسالوه عن شيء

 02 :23و قال لهم كيف يقولون ان المسيح ابن داود
فلوقا البشير سرد موقف الصدوقيين بالتفصيل وايضا بعد هذا سرد سؤال المسيح عن ابن داود
ولْكن قصة سؤال احد الْكتبه الناموسي اختصره فقط في تعبير "فاجاب قوما من الْكتبة و قالوا يا
معلم حسنا قلت" اذا النقاش تدخل فيه احد الْكتبه ولْكن لوقا البشير لم يتْكلم عنه
وايضا لوقا البشير يشرح انهم بعد اجابة المسيح ايضا علق الْكاتب ان المسيح احسن االجابة ثم
لم يتجاسروا ان يسالوه عن شيء اخر
فهو نفس الموقف تماما ولْكن اختصره جدا لوقا البشير

اما الموقف االخر الذي ذكره لوقا البشير فهو مختلف في
أنجيل لوقا 23
ِ ِِ
ِ
ِ
ظُروَن ُه!
ظُر َما َتْن ُ
وبى لِْل ُعُيو ِن َّال ِتي َتْن ُ
الُ « :
طَ
َ 28واْل َت َف َت إَلى َتالَميذه َعَلى اْنفَرٍاد َوَق َ
ِ
ِ ِ
اء َك ِث ِ
َن
ظُرو َن َوَل ْم َيْن ُ
ظُروا َما أَْن ُت ْم َتْن ُ
َن َيْن ُ
ين َو ُمُل ً
ظُرواَ ،وأ ْ
وكا أََرُادوا أ ْ
ير َ
ول َل ُْك ْم :إ َّن أَْنبَي َ
 20ألَني أَ ُق ُ
َي ْس َم ُعوا َما أَْن ُت ْم َت ْس َم ُعو َن َوَل ْم َي ْس َم ُعوا»
ِ
ِ
 23واِ َذا َن ِ
َع َم ُل أل َِر َث اْل َحَيا َة األََب ِدَّيةَ؟»
ام ُي َج ِرُب ُه َقائالًَ« :يا ُم َعل ُمَ ،ما َذا أ ْ
َ
اموس ٌّي َق َ
ُ
النام ِ
ال َل ُه« :ما ُه َو م ْك ُت ٌ ِ َّ
ف َت ْقَأرُ؟»
وس َكْي َ
َ 23فَق َ
وب في ُ
َ
َ
له َك ِم ْن ُك ِل َقْل ِب َكَ ،و ِم ْن ُك ِل َن ْف ِس َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ُق ْدَرِت َكَ ،و ِم ْن ُك ِل ِف ْْك ِر َك،
الُ « :ت ِح ُّب َّ
َ 22فأ َ
الر َّب ِإ َ
َج َ
اب َوَق َ

َوَق ِر َيب َك ِم ْث َل َن ْف ِس َك»
الص َو ِ
َجْب َت ِا ْف َع ْل ه َذا َف َت ْحَيا»
ال َل ُهِ « :ب َّ
اب أ َ
َ 23فَق َ
َن ُيَب ِرَر َن ْف َس ُهَ ،قاَ َل لَِي ُسو َعَ « :و َم ْن ُه َو َق ِري ِبي؟»
َ 23وأ َّ
َما ُه َو َفِإ ْذ أََرَاد أ ْ
هو موقف مختلف تماما
 2زمن حدوث الموقف مختلف فحدث هذا الموقف في الفترة االول من خدمة المسيح غالبا في
السنة االولي بعد تعيين السبعين رسول وارسالهم ورجوعهم فرحين
 2تْكلم بعد هذا مباشرة المسيح عن السامري الصالح وليس عن ابن داود
 8سبب حدوث هذا الموقف والسؤال مختلف فهو تطويبه لتالميذه ولْكن لم يكن هناك صديقيين
 0مضمون السؤال مختلف فالناموسي يأسل عن ماذا اعمل ألرث الحياة االبدية
 3وجه التشابه الوحيد الذي يسبب التباس عند البعض هو أن السائل ناموسي ليجربه ولْكن
واضح أنه يختلف تماما عن الناموسي السابق
 3المسيح لم يجبه عن سؤاله مباشره بل ساله سؤال عن ما هو مكتوب في الناموس
 2بعد االجابة الموقف مختلف فالمسيح هو الذي يعلق على ان الناموسي اجاب بالصواب وايضا
لم يصمت الناموسي بل اراد ان يبرر نفسه على عكس الناموسي االول في متى ومرقس الذي
صمت فالناموسي هنا في انجيل لوقا اراد ان يبرر نفسه فسال من هو قريبي

اذا تاْكدنا انهم موقفين مختلفين زمنيا وايضا في االحداث ولهذا ال يوجد تناقض على االطالق بل
االناجيل تْكمل بعضها بعضا بطريقة رائعة فما يذكره متى البشير يؤكد عليه مرقس البشير بطريقة
رائعة ولْكن لوقا البشير يختصره ويشرح موقف اخر فيه عظة وتعاليم مكملة

المعنى الروحي
إتفق الفريسيين أن يوقعوا المسيح فأرسلوا له هذا الناموسي ليمتحنه في مسألة حيرتهم واختلفوا
بخصوصها فيما بينهم ،على أي الوصايا هي العظمى ،وأيها هي الثقيلة وأيها هي الخفيفة وأيها
هي المهمة وكانت لهم منازعاتهم الساخنة ففي رأيهم أنه البد أن تْكون هناك وصية هي األعظم
فمنهم من قال أنها حفظ السبت ومنهم من قال تقديم الذبائح ومنهم من قال أنها الختان وهذا
أرسله الفريسيين ليمتحن السيد يبدو أنه كان في داخله باح ًثا عن الحقيقة بصدق
الناموسي الذي
ُ
فحين أجابه السيد ِ
وفعال تتفق إجابة المسيح مع أن
فرح باإلجابة فمدحه السيد (مر)80:22
ً
الوصايا العشر مقسمين للوحين األول يختص باهلل والثاني يختص فيما لإلنسان ،وهكذا لخص
السيد الوصايا أن تحب هللا وتحب قريبك وكان هدف الفريسيين أن المسيح يتْكلم عن تعاليمه
ويميزها عن تعاليم موسى ،أو أن يجيب بأن الناموس ناقص فيشتْكون عليه ولْكن إجابة السيد
كانت مملوءة حكمة فحب إخوتنا مكمل لحبنا هلل ،وال يمكننا أن نحب هللا غير المنظور وال نحب
إخوتنا المنظورين وأراد السيد بإجابته أن يظهر لهم أن الوصايا ليست موضوع نزاع عقلي وبحث
ومناقشات وجدل بل هي حب ،حياة حب ،يحيا اإلنسان هلل وللناس

يتعلق الناموس كله واألنبياء= من يتمم وصية الحب هلل ولإلخوة يتقبل هبات هللا وأولها الحكمة
خالل الروح القدس ومحبة هللا تجعلنا َن ْح َف ْظ وصاياه بل إن من له الروح القدس الذي يعطي
المحبة ال يحتاج للناموس (غل)28-22:3
وت ْعَلن خالل
وكأن الوصية هي تمتع بسمة داخلية ،حياة داخلية يعيشها اإلنسان في أعماقه ُ
إيمانه ومحبته هلل ومعامالته مع الناس وألنها حياة داخلية قال السيد من كل قلبك وكل نفسك
وكل فْكرك أي بكل كيانك ومشاعرك وقلبك
كافيا أن
(مر )80:22المسيح يشجعه ليستمر ليصل للمعرفة الحقيقية ويدخل ملْكوت هللا فليس ً
بعيدا عن ملْكوت هللا بل عليه أن يعرف حاجته للمسيح المخلص هو ليس
يكون المرء ليس ً
فهما
بعيدا إذ كان باح ًثا عن الحقيقة بصدق
ً
ً
مبتعدا عن خبث الفريسيين ،وهو فهم الناموس ً
صحيحا فبالتالي سيسهل عليه أن يعرف المسيح فالمسيح غاية الناموس بل أن وصية المحبة
ً
هذه يستحيل تنفيذها بدون المسيح ،فْكيف نحب كل الناس حتى أعدائنا إن لم نكن في المسيح
والسبب بسيط أن هللا محبة فبدون معونة منه ال توجد محبة حقيقية لذلك فأول ثمار الروح
القدس "المحبة" والروح القدس هو الذي يسكب محبة هللا فينا (غل)28-22:3

والمجد هلل دائما

