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ي اآليـات " التواضع " هو مثَُل هذا الدرس المثَُل الذي سنتأمُل فيه  مـن ١١ - ٧ الوارِد ـف
 . اهللا في ملَكوت التواضعِ ثُ عنِ وهو مثٌَل يتحد . من إنجيل لوقا الرابع عشَر األصحاح

 سـوف نَسـير فـي السـابقة، دروس كما فَعلْنا في دراستنا ألمثال السيد المسيح في ال و
تسلسلةم ثَل خُطْواتعلى النحو التالي وهذه الخُطُوات هي . في دراستنا لهذا الم : 

 أي ( ص القَرينَـة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي هم قصة المثَل بمعناها ، فَ أوالً
 المهِمـة ، تحديد التفاصـيل ثالثاً . بهدف تحديد عناصر المثَل ) اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده

 التعلـيم ، مقارنـة خامسـاً . ، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثَل رابعاً . ذات الصلَة في المثَل و
 وأخيراً، تَلخـيص التعـاليم سادساً . اليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة بتع المثَل الوارِد في

 . الرئيسية للمثَل

 مـن ١١ - ٧ اآليـات فـي على لسان السيد المسـيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ تعال بنا
 : لوقا إنجيل من الرابع عشَر األصحاح

 فَالَ تَتَّكْئ في الْمتَّكَِإ اَألوِل، لَعلَّ َأكْرم منْك متَى دعيتَ من َأحد ِإلَى عرسٍ "
نْهم يعد قَد كُوني . قُوَل لَكيو اهِإيو اكعي دالَّذ يْأتكَانًا ِلهذَا : فَيم طَأع . 

يراَألخ عضول تَْأخُذُ الْمُئ بِخَجتَدتَب ينَِئذيتَ . فَحعتَى دْل مي بْئ فاتَّكو بفَاذْه 
قُوُل لَكي اكعي دالَّذ اءتَّى ِإذَا جيرِ، حعِ اَألخضوِإلَى : الْم عتَفيقُ، اردا صي 

 َألن كُلَّ من يرفَع نَفْسه يتَّضع . حينَِئذ يكُون لَك مجد َأمام الْمتَّكِئين معك . فَوقُ
و عضي نم عتَفري هنَفْس ."



 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 ويجدر بنـا أثنـاء . يأتي هذا المثَل في شَكِْل عظَة المثَل؟ هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة

 : لى أمرين دراستنا لهذا المثَل أن نَلْتَفتَ إ

 فكما نَعرف جميعنا، فإن لكُـلِّ مجتمـع ). أو أماكن الصدارة ( األول هو المتَّكآتُ األولى
 في عند اليهود وقد كانت آداب المائدة في والئم األعراس صارمة جداً . أصول اللَّباقة الخاصة به

 واحدة، فإن والئم األعراس كانـت وفي حين أن كل منزل يحتوي على مائدة طعامٍ . ذلك الوقت
 ولم يكُنِ الضيوف يجلسون على مقاعـد فـي . تحتوي على العديد من الموائد وفقاً لعدد الضيوف

 كـل أو ( أرائك كل ثالث وكانت . ما يسمى باألريكَة أو المتَّكأ ذلك الوقت، بل كانوا يتَّكئون على
 باللغة U أو على شكل حرف ( على شكل حدوة حصان فيضة تُوضع حول مائدة خَ ) متَّكآت ثالثة

ى يـدهم اليسـرى ). اإلنجليزية  وعلى كُلِّ أريكَة، كان يجلس ثالثة أشخاص بحيث يتَّكئـون عـل
 وكـان . وبالتالي، كانت هذه المتَّكآت الثالثة تَتَّسع لتسعة أشخاص . ويتناولون الطعام بيدهم اليمنى

نة عند اليهود لكُلِّ مكانٍ مهذه األماكن التسعة أهميته الخاص . 

 وكـان الشـخص . وكانت األريكة الوسطى حول كل مائدة تُمثِّل مكان الصدارة والتكريم
 ويليه الشخص الذي يجلـس عـن . الذي يجلس في وسط هذه األريكة هو الشخص األعلى مكانَةً

 ا األماكن الثالثة التي تلي هذه في األهمية فهي تلـك أم . شماله، ثُم الشخص الذي يجلس عن يمينه
 وكان الشخص الذي يجلس في وسطها هو الشخص الـذي . الواقعة على يسار األريكة الوسطى

 ثم يليه في المرتبة الخامسة الشخص الذي يجلس عن شماله، وفي المرتبـة . يتبوأ المكانة الرابعة
 وكانت األريكة الثالثة واألخيرة الواقعـة علـى يمـين . مينه السادسة الشخص الذي يجلس عن ي

 األريكة الوسطى هي األقل أهميةً حيث يجلس في وسطها الشخص السابع في األهميـة، وعـن
 . يساره الشخص الثامن في األهمية، وعن يمينه الشخص التاسع في األهمية

 تَعيـين : و هـ فَ ت إليه أثناء دراستنا لهذا المثَـل علينا أن نَلتف ينبغي الذي الثاني األمر أما
 هو الذي يعين أماكن جلوس الضـيوف بحسـب ) البيت أو صاحب ( فقد كان المضيفُ . األماكن

 ْئ في الْمتَّكَِإ متَى دعيتَ من َأحد ِإلَى عرسٍ فَالَ تَتَّك " : لهذا فإن يسوع يقول هنا . أهميتهم ومكانتهم
 . َأعط مكَانًا ِلهـذَا : فَيْأتي الَّذي دعاك وِإياه ويقُوَل لَك . لَعلَّ َأكْرم منْك يكُون قَد دعي منْه وِل، اَأل

يراَألخ عضول تَْأخُذُ الْمُئ بِخَجتَدتَب ينَِئذعِ . فَحضوي الْمْئ فاتَّكو بيتَ فَاذْهعتَى دْل ميرِ باَألخ " .



 الجزء األوُل من القصة يتَخيُل شخصاً دعي إلى وليمة عرسٍ فجلس فـي مكـانٍ لـيس
 فقد كان ذلك المكان مخَصصاً لشخصٍ آخر اعتَبره المضيفُ أرفَع مكانـةً وأكثـر . مخَصصاً له

 !" أخِْل المكان لهذا الرجل : " شخص األول لذلك، حين رأى المضيفُ ما حدث، جاء وقال لل . أهميةً
 س في مكانٍ آخر وهو يشْـعر باإلهانـة و جل ال و إلى تَرك مكانه الشخص األول اضطر وعندها،
 جميع األماكن األخرى محجوزة، فسوف يضطَر للجلوس فـي المكـان وفي حال أن . والحرج
 . يجلس فيه خوفاً من تَكرار األمر مرةً ُأخرى وحتى إن وجد مكاناً فارغاً فلن . األخير

 وعنـدما يـرى . يجلس في المكان األخيـر اً أما الجزء الثاني من القصة فيتخيُل شخص
 ". تعال يا صديقي واجلس فـي مكـانٍ أفضـل : " المضيف هذا الشخص المتواضع فإنه يقول له

 . بالرفْعة اآلخر وهو يشعر وعندها فإنه يقوم ويجلس في المكان

 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 . عناصر المثَل

 ؟ لهذا المثَل القَرينَة المباشرة

ي . من األصحاح الرابع عشَر من إنجيل لوقا ٧ - ١ لفية المثَل في اآليات نَجِد خَ  وفيما يـل
 : أهم األحداث التي تُشَكُِّل خلفية هذا المثَل

 فقد دعاه واحـد مـن . اليهود المقَدس عنْد ضرب يسوع هذا المثَل في يوم السبت ، أوالً
 نقرُأ في الكتاب المقدس أن يسـوع تَنـاول . ل الطعام معهم ناو ت ذلك اليوم ل رؤساء الفريسيين في

 ١٤ و ١١ و ٧ ومن األمثلة على ذلك ما ورد في األصحاحات . الطعام عدة مرات مع الفريسيين
 د وضـعوا شـرائع وكان الفريسيون قـ . أما هذه المرة فكانت الوليمة يوم سبت . من إنجيل لوقا

 الشرائع التي وضعوها هم أنفسهم، كان ال بـد مـن تلك وبسبب . صارمة جداً بشأن يوم السبت
 . ال في يوم السبت، بل في اليوم الذي يسبِقُه؛ أي يوم الجمعة إعداد الطَّعام

ى ورغم أن الكتاب المقدس ال يخبِرنا عن سببِ تلك الدعوة، إالَّ أننا  نقرُأ في اآلية األوـل
لذلك، فَمن المرجحِ ! من األصحاح الرابع عشَر من إنجيل لوقا إن الفريسيين كانوا يراقبون يسوع



 ومـن . يشفي المرضى في يـوم السـبت كان أن سبب الدعوة هو إثبات التُّهمة على يسوع بأنه
 . الرجل المصاب بداء االستسقاء حتى يروا ماذا سيفعل يسـوع المرجحِ أيضاً أنهم أحضروا ذلك

نبت إبرائه في فقد كانت شرائعهم تَنهى عيوم الس . 

 والغريب في األمرِ " هْل يحلُّ اِإلبراء في السبت؟ : " على الرغم من ذلك، فقد سألهم يسوع
هجِبي ين لَميسيرالف ناً مدأح سؤاله أن نع . فَهرصل وجعـاد . وعندها، شَفى يسوع ذلك الر ثُـم 

 ونقـرُأ " من منْكُم يسقُطُ حماره َأو ثَوره في بِْئرٍ والَ ينْشُلُه حاالً في يومِ السبت؟ : " وسأل الفريسيين
 . نوا مستعدين لإلقرار بأنهم على خطأ هنا أنهم لم يقدروا أن يجيبوه عن سؤاله ألنهم لم يكو

 فبعد أن شَفى يسوع ذلـك . كان هناك تسابقٌ غير الئق للجلوس في أماكن الصدارة ثانياً،
 لكنهم لم ينْتَظروا حتـى يقـوم المضـيف بتعيـين . الرجل، بدأ الضيوف بالجلوس حول المائدة

 وعنـدها، . ارة منْتَهِكين بذلك آداب المائدة السائدة فقد تراكضوا للجلوس في أماكن الصد . أماكنهم
 . ضرب يسوع مثَل التواضع الذي نتأمُل فيه اآلن

 من األصحاح الرابـع عشَـر مـن ١٠ - ٨ في اآليات ترد وفيما يتعلَّق بقصة المثل فهي
 : سِ األصحاح حيث قال يسوع من نَفْ ١١ فنجده في اآلية ) أو تطبيقه ( أما تفسير المثَل . إنجيل لوقا

" عتَفري هنَفْس عضي نمو عتَّضي هنَفْس فَعري نكُلَّ م َألن " . 

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

 . لذلك، فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُدعم رسـالة المثَـل . معنى روحياً معيناً
 . وفي هذا المثَل، لم يقْصد يسوع أن يضفي على أي كلمة أو عبارة أي معنى خاص

 تَحديـد الرسـالة الرئيسـية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ إلى نَنتقل
 وقد عبر يسـوع عـن هـذه . والرسالة الرئيسية لهذا المثَل هي التواضع في ملَكوت اهللا . للمثَل

 فالتواضع سـمةٌ رئيسـيةٌ ". فْسه يرتَفع َألن كُلَّ من يرفَع نَفْسه يتَّضع ومن يضع نَ : " الرسالة بقوله
 أبدى اسـتعداده التـام فقد . وفي سياق هذا المثَل، نرى أن يسوع كان متواضعاً جداً . لَملَكوت اهللا

نقرُأ في اآليـات . للجلوس مع أولئك األشخاص الذين كانوا يعادونه ويتَحينون الفُرصة لإليقاع به



ى . الثاني من الرسالة إلى أهل فيلبي أن يسوع المسيح هو اهللا من األصحاح ١١ - ٥ ه أخْـل  لكـن
 نَفسه آخذاً صورة عبد، صائراً في شبه الناس، وأطاع حتى الموت موت الصـليب لكـي يفـدي

 . الخُطاة من لَعنة الخطية

 كـل ا يظهِـرو أن – الذين هم شَعب ملكوت اهللا – أتْباع يسوع المسيح يجب على لذلك،
 ا يفَضـلو يجب عليهم أن للجلوس في المقاعد األولى، بل ا يتراكضو فال يجوز أن . تواضعٍ أيضاً

 مـن ٤ و ٣ وهذا هو ما قَصده الرسوُل بولُس حين قـال فـي اآليتـين . اآلخرين على أنفسهم
 زبٍ َأو بِعجبٍ، بْل بِتَواضـعٍ، حاسـبِين الَ شَيًئا بِتَح " : األصحاح الثاني من رسالته إلى أهل فيلبي

هِمَأنْفُس نَل مَأفْض ضعالْب كُمضعـا . بِإلَى م داحْل كُلُّ وب ،هِلنَفْس وا هِإلَى م داحوا كُلُّ والَ تَنْظُر 
 يسـحقُ أن اهللا نفسه هو الـذي ومن خالل تأملنا في تطبيق هذا المثَل، نرى . " هو آلخَرِين َأيضا

 . يرفَع المتواضعين و المتكبرين

 التعليم الـوارد فـي مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي إلى
 تعال بنا نُقارن هذا المثَـل بموقـف ملكَـين . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل

س تَحقدثَ عنهما الكتاب المد . 

 من األصحاح الرابع من سفْر دانيال أن نبوخَذنَصر كـان ٣٧ - ٢٩ فنحن نقرُأ في اآليات
 لكن عنـدما امـتأل . وقد كان يحكُم إمبراطوريةً قويةً وله إنجازاتٌ عظيمة . أقوى ملك في زمانه

قَهحخَّل اهللا وسوانات قلبه بالكبرياء، تَديوفي هذا تَطبيقٌ لقول المسـيح . فصار يعيش كالح " : َألن 
عتَّضي هنَفْس فَعري نكُلَّ م " . ،بعد سنوات ثُم قيقـيالح كلهو الم نفَ مرر وعع نبوخذ نَصتواض 

 ومـا . ن السـابق وعندها، عاد اهللا فرفَعه وأعاد له مملكته وأعطاه عظَمةً أكثر م . في هذا الكون
نر ع٣٧ - ٣٤ فهو يقـول فـي اآليـات . الحادثة تلك أجمل الكلمات التي قالها نبوخذ نَص ـنم 

 : األصحاح الرابع من سفْر دانيال

" ِإلَـي ـعجفَر ،اءمِإلَى الس نَييتُ عفَعر ،روخَذْنَصامِ، َأنَا نَباَألي اءهانْت نْدعو 
 ، وباركْتُ الْعلي وسبحتُ وحمدتُ الْحي ِإلَى اَألبد، الَّذي سلْطَانُه سلْطَان عقْلي

الَ شَـيء، . َأبدي، وملَكُوتُه ِإلَى دورٍ فَدورٍ  وحسبتْ جميع سكَّانِ اَألرضِ كـَ
و اءمالس نْدي جف شَاءا يُل كَمفْعي وهو هدي نَعمي نم دوجالَ يضِ، وكَّانِ اَألرس



قُوُل لَهي ُل؟ « : َأواذَا تَفْعالَُل . » مج ِإلَي ادعي، وقْلع ِإلَي عجر قْتالْو ي ذِلكف 
 كَتـي مملَكَتي ومجدي وبهاِئي، وطَلَبني مشيرِي وعظَماِئي، وتَثَبتُّ علَى مملَ

 فَاآلن، َأنَا نَبوخَذْنَصر، ُأسبح وُأعظِّم وَأحمد ملك . وازدادتْ ِلي عظَمةٌ كَثيرةٌ
رقَـاد وفَه اءرِيببِالْك لُكسي نمٌل، ودع هقطُرقٌّ وح اِلهمي كُلُّ َأعالَّذ ،اءمالس 

لَّهذي لَى َأنع ." 

 من األصحاح الثاني عشر من سفْر أعمـال الرسـل أن ٢٣ - ٢١ ُأ أيضاً في اآليات نقر
 وعندما راح . لكنه كان يتصرف وكأنه ملك عظيم ومهم . هيرودس لم يكُن ملكاً عظيماً في زمانه

 مالك الـرب لذلك، فقد ضربه . الناس يخاطبونه وكأنه إله، تركهم يفعلون ذلك ولم يعط المجد هللا
 َألن كُلَّ مـن " : ونرى مرةً ُأخرى أن ما قاله السيد المسيح صحيح . إلى أن مات يأكُلُه فصار الدود

عتَّضي هنَفْس فَعري " . 

ى فهو يقول عن نفسه في . موقف الرسول بولُس تَعال بنا  نرى بالمقابل،  رسالته األوـل
 أصـغر جميـع " ويقول في رسالته إلى أهل أفسس إنـه ". غَر الرسل أص " إلى أهل كورنثوس إنه

 وحتى أنه يقول عن نفسـه ". أول الخُطاة " ويقول في رسالته األولى إلى تيموثاوس إنه ". القديسين
 لهـذا، . فقد كان الرسوُل بولُس دائم التواضع ". ال شيء " في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس إنه

رة فقد ظَهعمة اهللا في حياته بقوت ن . 

 عن أهمية – القديم والجديد – من خالل قراءتنا للكتاب المقدس نَرى أنه يتحدثُ بِعهديه و
 : اآلية الخامسة عشرة من األصحاح السابع والخمسون من سفْر إشعياء فمثالً، نقرُأ في . التواضع

" يلهكَذَا قَاَل الْع َألنَّه هماس وسالْقُد ،داَألب ناكس ،عتَفرالْم : ،ـكُنسِ َأسد  في الْموضعِ الْمرتَفعِ الْمقـَ
ينقحنْسالْم قَلْب ييُألحو ،ينعاضتَوالْم وحر ييوحِ، ُألحعِ الراضتَوالْمو قحنْسالْم عمكما نقرُأ ". و 

تَّى في اآلية الرابعة مإنجيل م نشَر ماألصحاح الثامن ع ن " : وفَه لَدثَْل هذَا الْوم هنَفْس عضو نفَم 
اتاومالس لَكُوتي مف ظَماَألع ." 

 نحن فـ . ويجدر بنا أن نَعرف أن تَعليم يسوع في هذا المثَل لم يقْتَصر على المدعوين فقط
 ِإذَا : وقَاَل َأيضا ِللَّذي دعـاه : " من األصحاح الرابع عشَر من إنجيل لوقا ١٤ - ١٢ ي اآليات ف نقرُأ

ـاءياَألغْن انالَ الْجِيرو كاءالَ َأقْرِبو تَكالَ ِإخْوو كقَاءدَأص عفَالَ تَد شَاءع َأو اءتَ غَدنَعِلـَئالَّ ص ،



ا، فَتَكُونضَأي مه وكعدكَافَاةٌ يم لَك . عافَةً فَاديتَ ضنَعْل ِإذَا صب : ،جـرالْع ،عد الْجـ ،ينـاكسالْم 
 هذا يرينا أن ". الْعمي، فَيكُون لَك الطُّوبى ِإذْ لَيس لَهم حتَّى يكَافُوك، َألنَّك تُكَافَى في قيامة اَألبرارِ

 فشَعب ملَكـوت اهللا هـو . مهِم جداً أن نَختلط بالفقراء والمساكين في المجتمع يسوع يعلِّم أنه من ال
 . محبته شَعب يرحب بأفراد الطبقات الدنيا من المجتمع، ويستضيفهم، ويظهر لهم

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 كمـا . " من يرفَع نَفْسه يتَّضع ومن يضع نَفْسه يرتَفـع " : الرسالة الرئيسية لهذا المثَل هي . ل للمثَ

 : يمكننا أن نَتعلَّم من هذا المثَل الدرسين التاليين أيضاً

 خـالل فمـن . الناس في العالم أن يعرفوا من هو يسوع المسيح جميع أوالً، يجب على
 نحن نراه في األناجيل يجلس مع العشَّارين والخُطـاة . قصة المثَل، نَرى أن يسوع كان متواضعاً

 مثـل العشَّـارين رغـم أن الراقيـة الطَّبقات أبناء كما أنه لم يتجنَّب الجلوس مع . ويأكُل معهم
 خالل تَطبيـق المثَـل أن اهللا هـو ونرى من . الكثيرين منهم كانوا يضمرون له العداوة والشَّر

 نحن نقرُأ في اآلية الخامسة من األصحاح الخامس من رسالة بطرس . صاحب السيادة والسلطان
 . " اَهللا يقَاوِم الْمستَكْبِرِين، وَأما الْمتَواضعون فَيعطيهِم نعمةً " : األولى

ريده اهللا منهم ثانياً، يجب على المؤمنين المسيحيعرفوا ما الذي يي ين أن . نا أنريـدفاهللا ي 
ى . نَكون متواضعين ألن التواضع هو سمة مميزة لملَكوت اهللا  وشَعب ملكوت اهللا ال يسـعى إـل

 ونَحـن نُظْهِـر تواضـعنا . المناصب والمراكز العليا، بل يسعى إلى إرضاء اهللا وعمِل مشـيئته
 بصورة عملية حين نُقَدر اآلخرين، وحين نَعترف بضعفنا وأخطائنا، وحين نُصغي إلى اآلخـرين

 واألهم من هذا كُلِّه هو أننا نُظْهِر تواضعنا حين نَجعُل افتخارنـا . ونَقْبُل اقتراحاتهم ومالحظاتهم
 . بالرب ال بأنْفُسنا

 ا هـذ لذلك، أرجو أن تقـرأ . الذي ال يغْفر العبد مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس القادم في
 . متَّى إنجيل من عشَر الثامن من األصحاح ٣٥ - ٢٣ 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




