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 السامري الصاِلح مثَُل
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 - ٢٥ الوارِد في اآليات " السامري الصاِلح " المثَُل الذي سنتأمُل فيه اليوم هو مثَُل
 . اهللا في ملَكوت المحبة المتدفِّقَة وهو مثٌَل يتحدثُ عنِ . ا من إنجيل لوق العاشرِ من األصحاح ٣٧

 سوف نَسير فـي خُطْـوات السابقة، دروس كما فَعلْنا في دراستنا ألمثال المسيح في ال و
تسلسلةثَل معلى النحو التالي وهذه الخُطُوات هي . في دراستنا لهذا الم : 

 أي ( ص القَرينَـة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي ل بمعناها هم قصة المثَ ، فَ أوالً
 ، تحديـد التفاصـيل ثالثـاً . بهدف تحديد عناصر المثَل وذلك ) اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده

 نـة ، مقار خامسـاً . ، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثَـل رابعاً . ذات الصلَة في المثَل المهِمة و
 وأخيـراً، تَلخـيص سادسـاً . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل التعليم الوارِد في

 . التعاليم الرئيسية للمثَل

 من األصـحاح ٣٥ - ٣٠ اآليات في على لسان المسيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ تعال بنا
 : لوقا إنجيل من العاشرِ

" كَان انِإنْس هوـرـوصٍ، فَعلُص نـيب قَـعا، فَوِإلَى َأرِيح يمشَلُأور ننَازِالً م 
تيمو يح نيب كُوهتَرا ووضمو ،وهحرجو . لْـكي تَل فنًا نَزكَاه َأن ضرفَع 

قَابِلَهم ازجو آهفَر ،ا، ِإذْ . الطَّرِيقضَأي الَوِي كَذِلكو ـاءكَانِ جالْم نْدع ارص 
قَابِلَهم ازجو نَظَرو . مفَتَقَد ،نَّنتَح آها رلَمو ،هِإلَي اءا جرافسا مرِيامس نلكو 

 وضمد جِراحاته، وصب علَيها زيتًا وخَمرا، وَأركَبه علَى دابته، وَأتَى بِه ِإلَى
تَنَى بِهاعق وبِ . فُنْدـاحـا ِلصمطَاهَأعنِ ويينَارد جى َأخْرضا ملَم ي الْغَدفو 
قَاَل لَهو ،قالْفُنْد : يكي ُأوفوعجر نْدفَع ا َأنْفَقْتَ َأكْثَرمهمو ،تَنِ بِهاع " .



 . المألوف االعتيادي القصة بمعناها المثَل هي أن نَفْهم ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 المثَل؟ هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة

ةجبلي في منطقة شَليمأور وعشرين كيلومتراً . تَقَع د نحو سبعةبعي ا أريحا فتقع في وادأم 
 وكان اللصوص وقُطَّـاع . صُل بين هاتين المدينتين غير معبد ي ي ذ وكان الطريق ال . من أورشليم

 يشَكُِّل خُطورةً كبيرةً على لك الطريق ذ ، كان وباختصارٍ . الطريق يختبئون في كهوف تلك الجبال
 . حياة المسافرين

اً أنيلبدو جَل يجالر سافرشليم إلى أريحا المأور نثَل ( ميهوديـاً؛ وإالَّ كـان ) في هذا الم 
 ، ه أريحا، تَعرض له بعض اللصوص فسـرقو في طريقه إلى و . ذلك عكس ب لكان يسوع قد أخبرنا

 . وضربوه، وتركوه بين الحياة والموت

 كان أفراد هـذه العـائالت و . كانت هناك العديد من العائالت الكهنوتية تَسكُن في أريحا
 نازالً ة اليهود نَ ه كَ ال أحد قد كان بحسب قصة المثَل، ف و . يسافرون من أريحا إلى أورشليم وبالعكس

 أنهـى عملـه في طريق العودة إلى بيته بعـد أن ومن المرجح أنه كان . من أورشليم إلى أريحا
 وال . لجريح، إالَّ أنه لم يتوقَّف لمسـاعدته رجل ا ل ل ته من رؤي غم ر على ال و . الكهنوتي في أورشليم

 ه كان بال عذْرٍ مقبول ألن شريعة العهد القديم تَـنُص صـراحةً لكنَّ . يخْبِرنا يسوع عن سببِ ذلك
 : ٣٤ : ١٩ نقـرُأ فـي سـفر الالويـين . بِمن في ذلك الغُرباء على إظهار الرحمة نحو اآلخرين

" ألنَّكُم ،ككَنَفْس هبوتُح ،كَمنْدالنازُِل ع الغَريب لَكُم كوني نْكُمم يطَنضِ كالوي أر  كُنْتُم غُربـاء ـف
كُمإلَه أنا الرب ،رصم " . 

رب بعد ذلك، م ساعدة الوية مم له أيقَدصاب ولم يل المجالر . ـنجماعةٌ م مين هوالالوي 
 بـه وقد كان ذلك الالوي بال عذْرٍ أيضاً ألنه أهمـَل واج . اليهود كانوا يعاونون الكَهنة في الهيكل

 . الحقيقي الذي يحتِّم عليه أن يظْهِر الرحمةَ من نحو ذلك الرجل

التنويه ردجين اليهود و إلى أنه كانت هناك عداوة شديدة بين هنا ويعلى الـرغم . السامري 
ه مر رجٌل سامري فرأى ذلك اليهودي ملقى على الطريق والدماء تَنْزِ من ذلك، ا إن ومـ . فُ مـن



 حتى تَحنَّن عليه، ونَظَّف جِراحاته، وصب عليها خَمراً لتعقيمها، وزيتاً لتسكين آه في تلك الحالة ر
 وقبـل أن . بعد ذلك، أركَبه على دابته وأخذه إلى فُنْدق واعتنى به حتى صباح اليوم التالي . األلم

 بذلك الرجل رجل المصاب وقال لصاحب الفُندق أن يعتني يغادر الفُندق، دفع اُألجرة عنه وعنِ ال
 . " ومهما َأنْفَقْتَ َأكْثَر فَعنْد رجوعي ُأوفيك " : وليس هذا فحسب، بل إنه تَعهد له قائالً . جيداً

 فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
 إذن، ما هـي . اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرة وما نَعنيه بالقرينَة . صر المثَل عنا

 ؟ السامري الصالح القَرينَة المباشرة لمثَل

 حـاول . من األصحاح العاشر من إنجيل لوقـا ٢٩ - ٢٥ نَجِد خَلفية هذا المثَل في اآليات
 والسؤاُل هـو . عليه سؤاٍل صعبٍ حِ طَر عن طريق ية أن يحرِج يسوع أحد علماء الشريعة اليهود

 وفي الحقيقة أن هذا السؤاَل هو أهم سؤاٍل يمكـن ألي " ماذَا َأعمُل َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ؟ " : كالتالي
هحطْري يسوع . شخصٍ أن سؤاله وقد أجابه نع نقابٍل عفي الناموس بسؤاٍل م وقد أراد . ما جاء 

 : وكان السؤال الذي طَرحه يسوع هـو . الناموس يعلِّمه يسوع بذلك أن يظْهِر للجميع التزامه بما
 " ماذَا كُتب في الشَّرِيعة؟ وكَيفَ تَقْرُأها؟ "

 قَلْبِك، ومن كُلِّ نَفْسك، ومن كُلِّ تُحب الرب ِإلهك من كُلِّ " : رد الناموسي على يسوع قائالً
كثَْل نَفْسم كقَرِيبو ،كْرِككُلِّ ف نمو ،كترقُد " . ـنم الخامسـة ـنِ اآليـةقتبساً عم هدوقد كان ر 

 األصحاح السادسِ من سفْر التثنية، واآلية الثامنة عشرة من األصحاح التاسع عشَر مـن سـفْر
 الالويين؛ وهما آيتان تُعلِّمان أن الديانة الحقيقية تقوم على حبنا هللا من كُلِّ كياننـا، وعلـى حبنـا

 وقد قَصد . " افْعْل هذَا فَتَحيا . بِالصوابِ َأجبتَ " : وفي ضوء إجابته، قال له يسوع . ألقربائنا كأنْفُسنا
 ". فسوف تَرِثُ الحياة األبدية إطاعةً كاملةً، الوصيتين إن أطَعتَ هاتين : " يسوع بذلك

في المبدأ اإللهي ننا ال تَكْمشكلة هالم الطاعة ال إن ة تقود إلى الحيـاة ل ام ك الذي يقول إن 
 المحبة الكاملة تقـود إلـى الحيـاة كما أنه ليست هناك مشكلة في المبدأ اإللهي القائل إن . األبدية
 لَكن المشكلة الحقيقية تَكْمن في أنه ال يوجد إنسان واحد يمكنه أن يطيع اهللا إطاعةً كاملـةً . األبدية

. أو أن يحب اآلخرين محبةً كاملة



 وبالتالي، فإن المشكلة التي كان يعاني منها ذلك الفريسي هي أنه كان يظُن أنـه بإمكانـه
 لَكن كلمة اهللا واضحة بهذا الشـأن حيـث ! هللا الجزئية الحياةَ األبديةَ عن طريق إطاعته أن يرِثَ

بيعكُلَّ إنسانٍ م الرسالة إلى أهل رومية أن ناألصحاح السابع م ننقرأ في اآلية الرابعة عشرة م 
 لث من رسالة روميـة أن جميـع كما أننا نقرُأ في اآلية العاشرة من األصحاح الثا . تَحتَ الخطية

 . الناس زاغوا وفَسدوا، وأنه ليس من يعمُل صالحاً من البشَر

 !" اللهم ارحمني أنا الخاطئ : " ولو أن ذلك الفريسي اعترف بخطيئته وصرخ إلى اهللا قائالً
 ر نفسه أمـام ر ب أن ي يريد سوى لكنه كان رجالً مغروراً وال . لكان يسوع قد دعاه إلى اإليمان به

 . اآلخرين

 فيما يتعلَّق بالسؤال الذي طَرحه الفريسي على يسوع بشأنِ القريب، كانت هناك آراء أما
 حرفوا وصية اهللا قائلين إنه ينبغي عليهم أن يحبـوا بعضهم ف . مختلفة عند اليهود بهذا الخصوص

أقرباء هم وأن غبضوا ي ى . هم أعداء ه عـل ظَتـغلوط حيث قال في عهذا التفسير الم يسوع فَنَّد نلك 
 سمعتُم َأنَّه " ): من األصحاح الخامس من إنجيل متَّى ٤٤ و ٤٣ في اآليتين ورد حسب ما ( الجبل

 َأحسنُوا . بارِكُوا الَعنيكُم . َأحبوا َأعداءكُم : لَكُم وَأما َأنَا فََأقُوُل . تُحب قَرِيبك وتُبغض عدوك : قيَل
ونَكُمدطْريو كُمِإلَي يُئونسي ينِل الَّذلُّوا َألجصو ،يكُمضغبِإلَى م " . 

التعليم الذي كان سائداً عند اليهود هو أن اً أنيليبدو ج بحي بأن طالبم اليهودي أبنـاء 
فقط شَعبِه . قوا التعريف أكثر فأكثر قائلين إنيين ضيسيرالف ننحصر في " القريب " لَكين " ييسيرالف " 

 فقد كان الفريسيون يقولون . فقط هذا يعني أن الفريسي مطالب بأن يحب الفريسيين . دون غيرهم
إن " ونلْعم وه وسالنَّام مفْهي الَ يالَّذ بال ". الشَّع ـنكُلَّ م بعض اليهود كانوا يقولون إن كما أن 

 وهكذا، حين وجه ذلك الناموسـي . وإنه ينبغي عليهم أن يبغضوه " ابن الظَّالم " ينتمي لطائفتهم هو
 تَبريـر نفسـه مـن جِهـة، ن يرمي من ذلك إلى كا ، " من هو قَريبي؟ " : إلى يسوع قائالً السؤال

 لذلك، فقد ضرب يسوع مثََل السامري الصـالح رداً . الناس من جِهة أخرى وإحراج يسوع أمام
 . على سؤاله ذاك

 من األصحاح العاشر مـن ٣٥ - ٣٠ وكما رأينا قبل قليٍل فإن قصة المثَل تَرِد في األعداد
. من األصحاح العاشر من إنجيل لوقا ٣٧ و ٣٦ أما تفسير المثَل فَنَجِده في العددين . لوقا إنجيل



 تحديد التفاصيل المهِمـة وذات : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ نأتي إلى
 أن يكون لكُلِّ كلمة أو عبارة في أمثالـه ونُذَكِّر مرةً ُأخرى أن يسوع لم يقْصد . الصلَة في المثَل

 . لذلك، فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُدعم رسالة المثَل . معنى روحياً معيناً

 وقد بالغ البعض في تفسير العناصر التي يتألَّفُ منها هذا المثَل فجاءت تفسيراتهم بعيـدة
ى فعلى سبيل المثال، قال . عنِ الصواب  بعض المفَسرين إن كُلَّ عنْصرٍ في هذا المثل يرمـز إـل

 : وفيما يلي ما قالوه . شيء أو شخصٍ ما

 إلـى آدم – وفقاً لتفسير هؤالء – الذي كان نازالً من أورشليم إلى أريحا يرمز اإلنسان
 وأريحـا . إلى المدينة المقدسة التي سقط منها آدم تَرمز وأورشليم . الذي يمثُِّل كُلَّ الجنس البشري

 يرمزون إلى الشيطان وأعوانه الذين حرموا اإلنسـان مـن واللصوص . تَرمز إلى فناء اإلنسان
 وحالة . تَرمز إلى الخطايا التي يقْتَرِفُها اإلنسان والتي تتطلَّب غُفراناً من اهللا والجِراحات . الخُلود

ه يحيـا ال ذلك الرجل  ذي تركه اللصوص بين حي وميت تَرمز إلى حالة اإلنسان الذي رغم أـن
 يرمزان إلى العهد القديم الذي لم يتمكَّن شعبه مـن والكاهن والالوي . بالجسد إالَّ أنه ميتٌ روحياً

 جـل لجراحات ذلـك الر ومداواته . يرمز إلى يسوع المسيح والسامري الصالح . نَوال الخالص
 يرمز إلى حض والخَمر . يرمز إلى ما لَنا من تَعزية ورجاء والزيت . تُشير إلى غُفرانه لخطايانا

 أي أن نُحـب ( يرمزان إلى أعظم وصيتين في الشريعة والديناران . لنا على العمل القُدس الروح
 لصـاحب ووعـد السـامري ). حب قَريبنا كنَفْسنا ، وأن نُ قَلبنا ونَفْسنا وقُدرتنا وفكرنا اهللا من كُلِّ
 ٢٩ : ١٩ في إنجيل متَّى يرمز إلى وعد يسوع سيدفع له أية نفقات أخرى عند عودته الفندق بأنه

 يرمز إلـى الرسـول وصاحب الفندق . بأنه سيعطي مئة ضعف لكل من ترك كل شيء من أجله
 . بولُس

 لكن مـن الواضـح أن هـذا . ه البعض لمثَل السامري الصالح هذا هو التفسير الذي قَدم
 فالمثَـُل ال يتحـدثُ عـن تـاريخِ . كثيراً عنِ المعنى الذي قَصده يسوع وبعيد التفسير مبالغٌ فيه

 عـن بل إنه يتحدثُ . بعبارة ُأخرى، إنه ال يتحدثُ عن عالقة اهللا باإلنسان عبر القرون . الخالص
مهـعضحتاجين الـذين يعاملتنا لألشخاص المفـي طريقنـا لكـي اهللا مشيئة اهللا في ما يتعلَّق بم 

لكي يبين لذلك الناموسي من هو الجار الحقيقي ضرب يسوع هذا المثل وقد . ونَهتم بهم نُساعدهم



 فَـَأي " : فقد سأله يسوع . ل يسوع سؤا ن وقد أجاب الناموسي إجابةً صحيحةً ع . لإلنسان المحتاج
 الَّذي صـنَع " : فأجابه الناموسي قائالً " هُؤالَء الثَّالَثَة تَرى صار قَرِيبا ِللَّذي وقَع بين اللُّصوصِ؟

 . " اذْهب َأنْتَ َأيضا واصنَع هكَذَا " : قال له يسوع عندها، و . " معه الرحمةَ

 تَحديـد الرسـالة الرئيسـية : المثَل أال وهي ا وة الرابعة في دراسة هذ الخُط نَنتقل إلى
 والرسالةُ الرئيسية للمثَـل . السامري الصالح يعلِّم عنِ المحبة المتدفِّقَة في ملَكوت اهللا مثَُل . للمثَل

 حين المساعدة م وُأقَدم له م تم به وأه ، محبتي م حين ُأظْهِر له لآلخرين أنا أكون قريباً : " هي كالتالي
 من هـو : " سؤال الناموسي الذي سأله على يسوع رد هي هنا والنقطة الجوهرية ". يحتاجون إليها

 يجب عليك " من هو قَريبي؟ : " فبدالً من أن تَسأل . يسوع السؤاَل رأساً على عقب قد قَلَب ف " قَريبي؟
 المحبـة عندما ُأظْهِـر : واإلجابة هي " متى أكون قريباً لآلخرين؟ " أو " ؟ أنا قَريب من " : أن تسأل

 ! لشخصِ الذي وضعه اُهللا في طريقي فإنني أكون قَريباً لذلك الشخص ل

 فشَعب ملكـوت ! ويجب علينا أن نَعرف أن المحبةَ المتدفِّقةَ هي سمة رئيسية لملَكوت اهللا
 ا الحياة األبدية كهِبة مجانية، يعبرون عن شُكرهم وامتنانهم هللا بأن يظهروا محبتهم اهللا، الذين نالو

 لمحبتنا وعلى الرغم من محدودية محبتنا هللا ولآلخرين، إالَّ أن اهللا يريد . آلخرين من حولهم ل هللا و
نا في نمو تَ أنونُم نم ءزالمسيح كج . 

 التعليم الوارد فـي مقارنة : المثَل أال وهي ا هذ تنا الخُطوة الخامسة في دراس تي إلى نأ
ى لقد طَرح الناموسي . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل  السـؤاَل التـالي عـل
 الطية تُقَدم إجابةً وافيةً عـن هـذا والرسالةُ إلى أهل غ " ؟ ماذَا َأعمُل َألرِثَ الْحياةَ اَألبديةَ : " يسوع

 : السؤال

 نقرُأ في اآلية الثانية عشرة من األصحاح الثالث من الرسالة إلى أهل غالطية أن اإلنسان
ى . الذي يعمُل بوصايا الشريعة يحيا بها  وهذا يعني أنه إن كان بمقدور اإلنسان أن يحب قريبه إـل

 لَكنَّنـا نقـرُأ فـي اآليـة . اِل، وأن يحب اَهللا إلى حد الكماِل، فسوف يرِثُ الحياةَ األبدية حد الكَم
رر " : السادسة عشرة من األصحاح الثاني من الرسالة إلى أهل غالطية تَبـالَ ي اناِإلنْس َأن لَمِإذْ نَع 

تَمم مطالـب – غير يسـوع – ا من إنسانٍ وهذا يعني أنه م . " بَِأعماِل النَّاموسِ يـ اسـتطاع أن 
. خطايا بعبارة ُأخرى، فإن مطْلَب الكَماِل هذا مستحيٌل تماماً على هذه األرض المليئة بال . الناموس



 ولتوضيح األمر، نقرُأ في اآلية الثالثة عشرة من األصحاح الثالث من الرسالة إلى أهـل
 وهكذا، على الرغم من عجزِ . " اَلْمسيح افْتَدانَا من لَعنَة النَّاموسِ، ِإذْ صار لَعنَةً َألجلنَا " : غالطية

 فهو الوحيد الـذي بـال . جميع البشَرِ عن تتميم مطالب الناموس، إالَّ أن يسوع المسيح فَعَل ذلك
أن كَنَهالذي أم ة، وهو الوحيدْل " : يقوَل خطيُأكْم ى . " قَد  فَمن خالل طاعته الكاملة أثناء حياته عـل

خالل م ننِ القيـام األرض، ومع ألجلنا ما كُنَّا عاجزين َل يسوععلى الصليب، فَع وته الكَفَّاري 
 . به

بِحصالمسيح ي بيسوع نيؤم نكُلَّ م نا أنلِّمعي سقدالم اً لذلك، فالكتابفي نَظَرِ اِهللا بـار . 
 نُقر بأننا ال نستطيع أن نُتَمم مطاِلب شـريعة اهللا مـن خـالل – كمؤمنين مسيحيين – لهذا، فإننا

دسِ العامـِل . بل إن يسوع المسيح هو الذي تَمم الشريعة بدالً عنَّا . أعمالنا  ومن خالل الروحِ القـُ
 . محبةً حقيقية أن نُحب اَهللا واآلخرين فينا، أصبح بإمكاننا

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 مثَُل السامري الصـالحِ ؟ السامري الصالح فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي يشتمل عليها مثَُل . للمثَل

 هللا هي تَعبير عن شُـكرنا وامتناننـا فمحبتُنا . وأن نَفْعلَه نَكون عليه لذي يريدنا اُهللا أن يعلِّمنا ما ا
 وبدالً من االكتفاء بعدمِ إيذاء اآلخرين، . للخالصِ المجاني الذي قَدمه اُهللا لنا بمقتضى نعمته الغَنية

 وحين تَشْعر بأنَّك ضعيفٌ وغير قادرٍ على ذلـك، . طُرق عملية ينبغي علينا أن نُظهر محبتَنا لَهم ب
ى أهـل  تَذَكَّر ما قاله الرسوُل بولُس في اآلية الثالثة عشرة من األصحاح الرابعِ من رسـالته إـل

 !" ي َأستَطيع كُلَّ شَيء في الْمسيحِ الَّذي يقَوين " : فيلبي

 ا هـذ لذلك، أرجو أن تقـرأ . التواضع مثََل ، سوف ندرس معاً ادم الدرس التعليمي الق في
 . لوقا إنجيل من الرابع عشَر من األصحاح ١٤ - ٧ اآليات كما ورد في المثَل

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات ، " تلمذة " وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا وسالم اِهللا الذي


