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طناش االصحاح  إنجيل مرقس مناليوم وهي عظة لاالستماع  بكم فيكم ومرحبا ي لعالسالم 
  ربنا يسوع: باسماليكم القراءة  .34الى  28وااليات 

ُل َفَجاَء َواِحٌد ِمَن اْلَكَتَبِة َوَسِمَعُهْم َيَتَحاَوُروَن َفَلمَّا َرَأى َأنَُّه َأَجاَبُهْم َحَسنًا َسَأَلُه:  َأيَُّة َوِصيٍَّة ِهَي َأوَّ
؟ َل ُكلِ  اْلَوَصاَيا ِهَي: اْسَمْع َيا ِإْسَراِئيلُ  ِإنَّ َفَأَجاَبُه َيُسوُع:  اْلُكلِ  َوُتِحبُّ الرَّبَّ  ؛الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ  َأوَّ

اِنَيٌة َوثَ  وَلى.ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ِفْكِرَك َوِمْن ُكلِ  ُقْدَرِتَك. َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة الُ 
َجيِ دًا َيا َفَقاَل َلُه اْلَكاِتُب:  .ِمْثُلَها ِهَي: ُتِحبُّ َقِريَبَك َكَنْفِسَك. َلْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى أَْعَظَم ِمْن َهاَتْينِ 

اْلَقْلِب َوِمْن ُكلِ  اْلَفْهِم َوِمْن ُكلِ  َوَمَحبَُّتُه ِمْن ُكلِ  ؛ ُمَعلِ ُم. ِباْلَحقِ  ُقْلَت َلنَُّه َّللاَُّ َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواهُ 
َفَلمَّا َرآُه  .النَّْفِس َوِمْن ُكلِ  اْلُقْدَرِة َوَمَحبَُّة اْلَقِريِب َكالنَّْفِس ِهَي َأْفَضُل ِمْن َجِميِع اْلُمْحَرَقاِت َوالذََّباِئحِ 

 . . َوَلْم َيْجُسْر َأَحٌد َبْعَد َذِلَك َأْن َيْسَأَلهُ َعْن َمَلُكوِت َّللاَِّ َلْسَت َبِعيدًا َيُسوُع َأنَُّه َأَجاَب ِبَعْقٍل َقاَل َلُه: 

 هذه كلمة هللا

وقيون الصو  . فمن هم الكتبةلصدوقيين هبعدما سمع جواب  سأل يسوع َواِحٌد ِمَن اْلَكَتَبةِ  كانوا الكتبة ؟ د 
وموقفهم من يسوع كان ديني . ها وتعليمهاخ نسحياتهم في كل  ينكرسم في شريعة موسىعلماء 

. في تناقض مع نفسه سألوا يسوع أسئلة محرجة ليضعوهكانوا مرارا ي م الماكرة. أسئلته ظاهر من
كما نقراه  يعلم بطريقة أفضل ت له السلطة عليهم وكانسوع كان وي . الناسعلى سلطة كانت لهم ال

 . ُبِهُتوا ِمْن َتْعِليِمِه َلنَُّه َكاَن ُيَعلِ ُمُهْم َكَمْن َلُه ُسْلَطاٌن َوَلْيَس َكاْلَكَتَبةِ فَ  في هذا االنجيل. يقول:

 شريعة موسىفي حفظ  صارممتشدد  دييهو حزًبا دينًيا  كانوان. والفريسيون و فريسي  الكتبة كان ومن
كان بولس . الرسول ما كانوا كلهم منافقين. مهخب  يو يسوع كان منافقين فكبرياء و هم جعل وهذا. حرفيا

نوا و في مدينة أورشليم من الغنياء كانوا ف الصدوقيون  وأماإيمانه بيسوع المسيح. فريسًيا قبل  كو 
ما و ؛ ن بشريعة موسىي ملتزم . كانواالسياسية والتواصل مع الرومانعلى منفتح  حزب ديني يهودي

 مع يسوع في قضية قيامة الموتى. َيَتَحاَوُرونَ انوا كف. بالمالئكة وال بقيامة الموات ن يؤمنو كانوا 

معلم، كتب  يا :بمكر قائلينوسألوه تقدموا الى يسوع بعض الصدوقيين أن في هذا االصحاح نقرأ 
دون أن يخلف أوالدا، فعلى أخيه أن يتزوج  لنا موسى: إن مات لحد أخ وترك زوجته من بعده



ما شاطرين وأنه أنهم  وهم يضنوابسخرية وا عليه سؤالهم طرح  بأرملته ويقيم نسال على اسم أخيه.
 اتخذ أولهم زوجة ثم مات دون أن يخلف نسال، كان هنالك سبعة إخوةيقدر يجاوبهم. قالوا: 

وهكذا اتخذها السبعة  فاتخذها الثاني ثم مات هو أيضا دون أن يخلف نسال، ففعل الثالث كذلك.
عندما يقومون، لمن منهم  ففي القيامة ومن بعدهم جميعا، ماتت المرأة أيضا. دون أن يخلفوا نسال.

   تكون المرأة زوجة، فقد كانت زوجة لكل من السبعة؟

. اهبأعمالتختبر الحكمة ولكن  مستهزئين متكبرين.قيامة الموتى ومع هذا سألوه ما كانوا يؤمنون ب 
فعندما يقوم الناس من بين  .في ضالل لنكم ال تفهمون الكتاب وال قدرة هللا أنتم: فرد عليهم يسوع

وأما عن الموات  يزوجون، بل يكونون كالمالئكة الذين في السماوات.ال يتزوجون وال  الموات
أنهم يقومون، أفما قرأتم في كتاب موسى، في الحديث عن العليقة، كيف كلمه هللا قائال: أنا إله 

فإنه ليس بإله أموات، بل هو إله أحياء. فأنتم إذن في ضالل  إبراهيم وإله إسحق وإله يعقوب؟
 حتى يضيء لهم نور المسيح المجيد.  في ضالل عظيمهم  رجال الدين المنافقين. عظيم

؟سأله: و  همواحد من عسو ي ى تقدم إلفكان هناك كتبة و  ُل اْلُكلِ  كأن شخص يسألك  َأيَُّة َوِصيٍَّة ِهَي َأوَّ
َل ُكلِ  اْلَوَصاَيا ِهَي: اْسَمْع َيا  ِإنَّ َفَأَجاَبُه َيُسوُع: الوصية كانت معروفة.  ما هي عاصمة بغداد؟ َأوَّ

َوُتِحبُّ الرَّبَّ ِإَلَهَك ِمْن ُكلِ  َقْلِبَك َوِمْن ُكلِ  َنْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ِفْكِرَك َوِمْن  ؛الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ  ِإْسَراِئيلُ 
اليهود منذ زمان موسى الى اليوم. شهادة  هيهذه الوصية  ُكلِ  ُقْدَرِتَك. َهِذِه ِهَي اْلَوِصيَُّة اُلوَلى.

َفُتِحبُّ الرَّبَّ  ،الرَّبُّ ِإَلُهَنا َربٌّ َواِحدٌ  اْسَمْع َيا ِإْسَراِئيلُ : فقال لهمبعدما أعطاهم شريعته أمرهم بها  هللا
ِتكَ ِإلَهَك ِمْن ُكلِ  َقلِبَك َوِمْن ُكلِ  نَ  مصدر الشريعة.  كلمة هللاقال بالحق النه يسوع  .ْفِسَك َوِمْن ُكلِ  ُقوَّ

 .واالنبياء معارض لشريعة موسىوال يعطي كالم آخر ه كالمناقض ما يمكن ينكر نفسه وال ي الرب 

االنسان  ر الخليقة الى اليوم: أنج أننا نسمع له. هذا أمر الرب منذ فهو فينا هللا أن يجده  ما يريد
 هللالقدس: واالبن والروح ا والذي هو اآلباالن وإسمه لرب االله الواحد الذي عرفنا ذاته يسمع ل
. يسوع : أن يسمع له اليهودايضاكان ينتظر إبن هللا هذا الى االبد. والمحب الحي القدوس الواحد 

يح ينتج االيمان باهلل بالحق. والسماع ليسوع يجدد لسماع للمسمعوا وافهموا. واسيقول في االنجيل: ا
َاْلَحقَّ اْلَحقَّ َأُقوُل َلُكْم: ِإنَّ َمْن َيْسَمُع كاَلِمي َوُيْؤِمُن ِبالَِّذي : النه يقول البديةحياتنا ويؤه لنا للحياة 



لَِّذي ُيْؤِمُن اَ  .آمين .َأْرَسَلِني َفَلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َواَل َيْأِتي ِإَلى َدْيُنوَنٍة َبْل َقِد اْنَتَقَل ِمَن اْلَمْوِت ِإَلى اْلَحَياةِ 
 . ِبااِلْبِن َلُه َحَياٌة َأَبِديٌَّة َوالَِّذي اَل ُيْؤِمُن ِبااِلْبِن َلْن َيَرى َحَياًة َبْل َيْمُكُث َعَلْيِه َغَضُب َّللاَِّ 

ِهَي: ُتِحبُّ َقِريَبَك  ، أي الوصية الثانية مثل االولاِنَيٌة ِمْثُلَهاَوثَ وتابع يسوع جوابه لذاك الكاتب فقال: 
وهو أعظم قول النه  الى اليوم هذا قول إبن هللا لنا .َكَنْفِسَك. َلْيَس َوِصيٌَّة ُأْخَرى أَْعَظَم ِمْن َهاَتْينِ 

وما نوهم .  القدوس مخلصناكنه يدل  على محبتنا هللسب ولفح  هو واحدهللا أن دل  ال على إيماننا ب ي 
ِإْن ؟ يقول: ه برسوله يوحنا الشاهد. فمذا يقول الرب في كالمأنهم يحبون هللا ن كثيرون يقولو  الن

َوَأْبَغَض َأَخاُه، َفُهَو َكاِذٌب. َلنَّ َمْن اَل ُيِحبُّ َأَخاُه الَِّذي َأْبَصَرُه، َكْيَف َيْقِدُر  ِإنِ ي ُأِحبُّ هللاَ َقاَل َأَحٌد: 
  ُة ِمْنُه: َأنَّ َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا.َوَلَنا َهِذِه اْلَوِصيَّ  َأْن ُيِحبَّ هللَا الَِّذي َلْم ُيْبِصْرُه؟

ما تساوي شي. هللا محبتنا هلل تظهر في محبتنا لغيرنا والسيما لعدائنا. وإال فتكون محبة سطحية 
اَل َخْوَف ِفي اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة َتْطَرُح اْلَخْوَف ِإَلى َخاِرٍج َلنَّ اْلَخْوَف َلُه . أحبنا أوالهو 

 في يسوع المسيح ُهَو َأَحبََّنا َأوَّالً  هللا َلنَّ َنْحُن ُنِحبُُّه  ِفي اْلَمَحبَِّة.هو غير كامل َمْن َخاَف فَ َعَذاٌب. وَ 
َأْنُتْم  ؛َلْيَس َلَحٍد ُحبٌّ أَْعَظُم ِمْن َهَذا َأْن َيَضَع َأَحٌد َنْفَسُه َلْجِل َأِحبَّاِئهِ  الذي بشرنا بقوله وعمله:

حتى بذل إبنه  محبة هللا هي لكل الناس النه هكذا أحب هللا العالم بَّاِئي ِإْن َفَعْلُتْم َما ُأوِصيُكْم ِبِه.َأحِ 
  .البديةالوحيد لكي ال يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة 

ينتج ان غياب المحبة أيضا مفهوم و ن ضد المحية. مفهوم. المحبة تكم ل الشريعة. وليس أي قانو 
يجعله الشك حتى في نفسه و البغضاء والنزاع والمرارة. غياب المحبة من االنسان ينتج فيه الخوف و 

يسوع كان يمارس  هذا لمدح نفسه.يفتخر به و أناني وال يبالي باآلخرين. حتى إذا صنع خيرا يكون 
مع . من يسالدنياوي المستوى العادي  ق و فويعلم ما كان يمارس النه يريد أن يرفعنا  ما كان يعلمه

لما قال مثال: أحبوا  .كلمة هللا المتجسد يسوعلمع كان من هللا فهو يسليسوع فهو يسمع هلل ومن 
 ه الوصية. إتمام هذأعداءكم. فهو يعلم اننا عاجزون عن 

. يسوع نحب كما يريده هللاعلنا نستيقظ ونفهم أن بدونه ال نستطيع ان ليجوصيته نا أعطايسوع 
الن  .ولنفوسنا ئنا وأعدائنااب لقر له و عطينا من حبه يالذي هو نسمع له وهو يريد أن أعطانا وصيته 

ء والسالم ومعنى الحياة الحقيقي الن كثيرون ما يحبوا حتى نفوسهم. ففي يسوع المسيح نجد الهدو 
أعدائه وصلى الى هللا أبيه أن يغفر لهم لما صلبوه.  حب  هو يسوع حياة. قول لنا أنه هو اليسوع ي 



خطأ. ن فيه اك امتم م كل شريعة هللا و حده و هو يسوع نسان هللا أحبنا ونحن أعدائه بالخطايا. واال
 إبن هللا:  قال .كيفما كانواعلماء العلماء اليهود وكالمه موجه لكل قال ل

ُتِني َعَلى َخِطيٍَّة؟ َفِإْن ُكْنُت َأُقوُل اْلَحقَّ َفِلَماَذا َلْسُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبي؟ ِ َيْسَمُع َالَِّذي ِمَن  َمْن ِمْنُكْم ُيَبكِ  َّللاَّ
ِ. ِلَذِلَك َأْنُتْم َلْسُتْم َتْسَمُعوَن َلنَُّكْم َلْسُتْم ِمَن َّللاَِّ  يأخذنا في إنجيل مت ى . . هذا قول ربنا يسوعكاَلَم َّللاَّ

يا وصا م.أقول لكأما أنا فضيف: ي فكان  ما كتبه موسىذكر حيث كان ي ناموس ال لب  إلى يسوع 
وِر اَل َتْشَتهِ الَ  تقولالتي هللا العشر  َوِإْن َكاَنْت َوِصيًَّة ُأْخَرى  ، َتْزِن اَل َتْقُتْل اَل َتْسِرْق اَل َتْشَهْد ِبالزُّ

َفاْلَمَحبَُّة ِهَي  .ْلَقِريبِ َاْلَمَحبَُّة اَل َتْصَنُع َشر ًا لِ  .َأْن ُتِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ ِهَي َمْجُموَعٌة ِفي َهِذِه اْلَكِلَمِة: 
اَل َخْوَف ِفي اْلَمَحبَِّة، َبِل اْلَمَحبَُّة اْلَكاِمَلُة َتْطَرُح اْلَخْوَف ِإَلى َخاِرٍج َلنَّ اْلَخْوَف َلُه ف َتْكِميُل النَّاُموِس.

  َمْن ُيِحبُّ هللَا ُيِحبُّ َأَخاُه َأْيضًا. َعَذاٌب. َوَأمَّا َمْن َخاَف َفَلْم َيَتَكمَّْل ِفي اْلَمَحبَِّة.

يتعلق نفسك ال تعمله لغيرك. المبدأ جميل. لكنه غير كافي. النه قالوا: ما تكرهه للماء اليهود ع
ظلم أال ، كما قال أحدهم: أنا إنسان مسالم. لك ما تعمله لغيرك هتحب  . أي الشر اللي مابالسوء

كل ما تريدون أن يعاملكم  يسوع: قولعن  بعيد هو يح التصر  ذاهيظلمني أحد.  ال طالما أحد
 قال هللافي العهد القديم . فعاملوهم أنتم به أيضا: هذه خالصة تعليم الشريعة والنبياء الناس به

َقْد َأْخَبَرَك َأيَُّها اإِلْنَساُن َما ُهَو َصاِلٌح َوَماَذا َيْطُلُبُه ِمْنَك الرَّبُّ ِإالَّ َأْن َتْصَنَع اْلَحقَّ : ميخانبي بال
 اْحَفُظوا اْلَحقَّ َوَأْجُروا اْلَعْدلَ : النبي إشعياءب  َقاَل الرَّبُّ و  .َمَع ِإَلِهكَ  َوُتِحبَّ الرَّْحَمَة َوَتْسُلَك ُمَتَواِضعاً 

 . أما البار فباإليمان يحياقال: النبي حبقوق ب و  .َلنَُّه َقِريٌب َمِجيُء َخاَلِصي َواْسِتْعاَلُن ِبرِ ي 

َوَمَحبَُّتُه ِمْن ُكلِ   َجيِ دًا َيا ُمَعلِ ُم. ِباْلَحقِ  ُقْلَت َلنَُّه َّللاَُّ َواِحٌد َوَلْيَس آَخُر ِسَواهُ : قال اْلَكاِتبُ ولما سمعه 
َضُل ِمْن َجِميِع اْلَقْلِب َوِمْن ُكلِ  اْلَفْهِم َوِمْن ُكلِ  النَّْفِس َوِمْن ُكلِ  اْلُقْدَرِة َوَمَحبَُّة اْلَقِريِب َكالنَّْفِس ِهَي َأفْ 

شعب من  ذاه كان هللا يطلب. و من سفر النبي صموئيلذكر ذاك الكاتب و  .اْلُمْحَرَقاِت َوالذََّباِئحِ 
ُروَن النَّْعَنَع النه قال لهم يوما: يسوع منهم كان ينتظره و إسرائيل  يِسيُّوَن َلنَُّكْم ُتَعشِ  َوْيٌل َلُكْم َأيَُّها اْلَفرِ 

َذاَب َوُكلَّ َبْقٍل َوَتَتَجاَوُزو  . َكاَن َيْنَبِغي َأْن َتْعَمُلوا َهِذِه َواَل َتْتُرُكوا ِتْلكَ  ؛َن َعِن اْلَحقِ  َوَمَحبَِّة هللاِ َوالسَّ
 . الذين يفتخرون بتقواهم وأعمالهم الصالحة اليوم الدينيينلى جميع اوكالم إبن هللا موجه 

 ،َأيَُّها اَلِحبَّاءُ  :أعمالهم إذا كانت من روح المحبة. مكتوبهللَا َلْيَس ِبَظاِلٍم َحتَّى َيْنَسى  في الحقيقة
َوَمْن اَل  َوُكلُّ َمْن ُيِحبُّ َفَقْد ُوِلَد ِمَن هللِا َوَيْعِرُف هللَا. َلنَّ اْلَمَحبََّة ِهَي ِمَن هللاِ  ِلُنِحبَّ َبْعُضَنا َبْعضاً 



َأْرَسَل اْبَنُه اْلَوِحيَد ِإَلى اْلَعاَلِم ِبَهَذا ُأْظِهَرْت َمَحبَُّة هللِا ِفيَنا: َأنَّ هللَا   َمَحبٌَّة.َلنَّ هللاَ  ُيِحبُّ َلْم َيْعِرِف هللاَ 
َل اْبَنُه َكفَّاَرًة َوَأْرسَ  َبْل َأنَُّه ُهَو َأَحبََّنا َلْيَس َأنََّنا َنْحُن َأْحَبْبَنا هللاَ  ،ِفي َهَذا ِهَي اْلَمَحبَّةُ  ِلَكْي َنْحَيا ِبِه.

 .ثبت هللا فيهيثبت في هللا و ي ثبت في المحبة يمن  نحن نعرف محبة هللا لنا ونؤمن بها. ِلَخَطاَياَنا.
الماليين. أنظر لهم: هل يصرخون في  هو كما ال يكفي االيمان أن هللا واحد وصراح التكبير. 

 ن أنهم يؤمنون باهلل وبجميع أنبيائه.العكس؛ ومع هذا يقولو للسالم والنظام والمحبة؟ 

بعيدا في  ذهباالنسان  .َعْن َمَلُكوِت َّللاَِّ َلْسَت َبِعيدًا َأنَُّه َأَجاَب ِبَعْقٍل َقاَل َلُه:  الكاتبى أَلمَّا رَ يسوع 
أخيرا و  هللا.ملكوت لوالحي  يوالطريق الحقيقهو الباب  النه االناليه قترب يسوع يناديه أن ي ، هحيات 

اَل ُتِحبُّوا اْلَعاَلَم َواَل اَلْشَياَء الَِّتي ِفي اْلَعاَلِم. ِإْن : ، نقبل كلمة الرب للبركة فينا االن. يقولها االخوةأي 
َوَتَعظَُّم  َلنَّ ُكلَّ َما ِفي اْلَعاَلِم َشْهَوَة اْلَجَسِد، َوَشْهَوَة اْلُعُيونِ  َأَحبَّ َأَحٌد اْلَعاَلَم َفَلْيَسْت ِفيِه َمَحبَُّة اآلِب.

َوَأمَّا الَِّذي َيْصَنُع َمِشيَئَة هللِا َفَيْثُبُت  َواْلَعاَلُم َيْمِضي َوَشْهَوُتهُ  ِب َبْل ِمَن اْلَعاَلِم.َلْيَس ِمَن اآل اْلَمِعيَشةِ 
وِح اْلُقُدِس َمَع َجِميِعُكْم. آِمينَ  َوَمَحبَُّة هللاِ  َربِ َنا َيُسوَع اْلَمِسيحِ ِنْعَمُة  آمين. ِإَلى اَلَبِد.  .َوَشِرَكُة الرُّ


