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†هل من حدود للطيبة البشرية؟

*األستاذ يوحنا كرافيذوبولوس

نقلتها إلى العربية أسرة التراث األرثوذكسي

إذا كنت في عجلة للذهاب إلى العمل أو إلى مكتبك أو أشغالك، يكون أمرًا صحيحًا ومناس��بًا أن تتوق��ف
على الطريق لتساعد شخصًا محتاجًا، حتى لو كنت تخاطر بأن تتأّخر، أو تخس�ر ش��يئًا أو ح��تى تق�ع في
ا م�ا تت�داخل م�ع مشكلة. التنظيم ووتيرة الحياة والجدول الزمني ومجموعة االلتزام�ات المتنوع�ة غالبً�
م األساس�ي للمس�يحية، مشاعر المحبة وتجعل تنفيذها صعبًا علينا. نتحدث عن المحبة باعتباره��ا المق�وِّ
لكننا ننسى أنها، أو باألحرى يجب أن تكون، أهّم سمة في حياتنا المسيحية. لذلك، فيما نحن غالًبا نفشل

في إظهار المحبة للذين يحتاجون إليها، إال أننا دائًما ما يكون عندنا عذر جاهز نقدمه عن أنفسنا.
يذكّرنا مثل السامري الصالح ببعض الحقائق المؤلمة ويعطينا صورًة عن المحب�ة العملي�ة. على عكس م�ا
يم�ّر الك�اهن والالوي بج�انب الج�ريح ’قد يتوقعه المرء، بينما هما في طريقهم�ا من الق�دس إلى أريح�ا،  ’

نصف القتيل الذي سقط بين اللصوص. لم�اذا تفترض�ون أنهم�ا لم يتوقف�ا؟ ربم�ا كان�ا يخش�يان أن يعاني�ا
را رحلتهم��ا. من الحق�ائق ال�تي نالحظه�ا جي�ًدا أن الخ�وف من اإلص��ابة الشخص�ية نفس المص�ير إذا أخّ�
والحاجة إلى الحماية الذاتية يتداخالن حتمًا م�ع عم�ل المحب�ة. ربم�ا كان�ا في عجل�ة من أمرهم�ا للوف�اء
بالتزاماتهما، للقيام ببعض المهام الكتابية، بعض المهمات. غالًبا ما تكون األعذار الصالحة والم�بررة عقب�ًة
تمنعن��ا من مس��اعدة ش��خص في حاج��ة ماس��ة. ربم��ا اعتق��دا أن الرج��ل ق��د م��ات بالفع��ل وأرادا تجَنب
االتص��ال ب��ه، وبالت��الي مراع��اة ش��ريعة موس��ى ذات الص��لة. في كث��ير من األحي��ان، يح��ل الش��كل مح��ّل
الجوهر ويخمد االستجابة التلقائية. أو ربما كانا ببساطة غير مبالَيين، دون سبب وجيه. لدينا الكثير من

األمثلة الالإنسانية في الزمان الحاضر لمثل هذه الالمباالة السامة.
ال يقّدم المثل أي تفسير لسلوك الرجلين. إنه مهتم أكثر بموقف الشخص الث�الث في الس�رد أي الس�امري،
ا ويجب رفض�ه. ال ينبغي أن نعتق�د أن المس�يح أراد أن يظه�ر ا ومهرطقً� الذي ك�ان بالنس�بة لليه�ود نجس�ً
الفرق بين رجال الدين غير المكترثين في أيامه والن�اس الع�اديين المتع�اطفين. هدف�ه ك�ان ش�يًئا آخ�رًا:
إظهار أن اليه�ود على ال�رغم من أنهم يتل�ون في ص�لواتهم اليومي�ة وص�يَتي العه�د الق�ديم األساس�يتين
، إال أن��ه في الممارس��ة لم يكن ل��ديهم أي مي��ل إلى أحّب قريب��ك كنفس��ك "(أحبب ال��رب إله��ك و  " " "(

تطبيقها، فيما األجنبي أعطى مثاالً على الشعور الديني الحقيقي، الذي يتمح�ور ح�ول فع�ل المحب�ة. من
الجيد أن ننظر إلى بعض جوانب هذه المحبة المدهشة.
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. المحبة هي لقاء شخصي مع شخص يعاني، فقير أو غير سعيد. قد يعني هذا اللقاء الشخص��ي ض��ياع1
وقت ثمين، أو إهم��ال األم��ور الخاص��ة، أو تأجي��ل رحل��ة أو التن��ازل عن أش��ياء معين��ة نملكه��ا كحق��وق.
السامري الطيب القلب في المثل، تخلى عن وسيلة نقله لحمل الجريح. وأعط��اه أغلى م��ا لدي��ه من زيت

وخمر، ودفع لصاحب النزل، ووعد عند عودته بمواصلة إبداء االهتمام بحالة الرجل.
. ال تأتي المحبة من وميض تعاطف مفاجئ مع الشخص البائس، قد يكون أوحى به الخوف السري من2

أن نج��د أنفس��نا في ي��وم من األي��ام في نفس الموق��ف؛ أو االمتن��ان الالواعي بأنن��ا لس��نا في مث��ل ه��ذا
الموقف حتى اآلن. إنها عمل عطاء غير أناني وكامل، على مثال المسيح الذي أظهر على الصليب ما هي

هو أحبنا أوالً  )المحبة المطلقة. نحن نحب ألن  " ( ، بحسب عبارة تلميذ المحبة.19:4 يوحنا 1"
. لكن هناك سمة أخرى للمحبة تنبثق من موقف السامري. المحبة ال تعرف روابطًا وال حدودًا. ربما ه��ذا3

بالتحديد ما كان يدور في ذهن الرب في سرد هذا المثل، والذي نشأ عن سؤال معلم الش��ريعة اليه��ودي:
"َمن هو قريبي؟ سؤاله أتى من قلب فوضى المفاهيم المختلفة حول ما يتعّلق بمعنى وحدود مصطلح "

"القريب في عص��ره. َمن ك��ان موض��وع المحب��ة المناس��ب وإلى أي م��دى يجب أن يمت��د؟ بإعط��اء ه��ذا "

المثل، قلب المسيح األمور بإظهاره َمن هو موضوع المحب��ة. ك�ل ش��خص ه�و موض�وع المحب�ة وتخ�وم
"القريب ال حدود لها، وال وج��ود لح��واجز اجتماعي��ة أو ديني��ة أو عرقي��ة أو من أي ن��وع آخ��ر. إذا كنت "

ك، ف��أنت تتص��رف بطريق��ة غ��ير إنس��انية.تحب فق��ط أص��دقاءك وإخوت��ك في ال��دين وأهلَ��َك وأقاربَ��
األشخاص الذين ال يعترفون بهذه العوائق يتصرفون بطريقة إلهية، وفًقا لنموذج إله المحبة.

– حول إنجيل األحد الثامن من لوقا  مثل السامري الشفوق †

أستاذ فخري في تفسير العهد الجديد، جامعة تسالونيكي اليونان* 
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