
 

  تَلْمـذَة
  }٧٣م ـتعلي -  ٩٧الحلقة {

  الصديق اللَّحوحمثَُل 
____________________________________________________________  

  
 الصـديق اللَّحـوح  مثَُل من أمثال السيد المسيح أال وهو آخَر سوفَ نتأمُل اليوم في مثٍَل   

 وهو مثٌَل يتحدثُ عنِ .لوقامن إنجيل  الحادي عشراألصحاح من  ١٣-٥في اآليات الذي يرِد و
واظبة الم الةفي على الصلَكوتاهللا م .  
  

: ١١إنجيل لوقا (هذه اآليات في على لسان السيد المسيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ ل  تعال  
١٣-٥(:   
  

لَيه نصفَ اللَّيِل، ويقُوُل لَه ياصـديقُ،  من منْكُم يكُون لَه صديقٌ، ويمضي ِإ"

،فَةغي ثَالَثَةَ َأرنَأقْرِض   ما ُأقَـدِلي م سلَيفَرٍ، وس ني مناءيقًا ِلي جدص َألن

قُوَل. لَهيل واخد نم ذِلك جِيبي: فَينجعي  ! الَ تُزالَدَأوو ،غْلَـقٌ اآلنم اباَلْب

وِإن كَـان الَ يقُـوم   : َأقُوُل لَكُم. الَ َأقْدر َأن َأقُوم وُأعطيك. معي في الْفراشِ

 تَـاجحا يم رقَد يهطعيو قُومي هتاجِل لَجَأج نم فَِإنَّه ،يقَهدص هنِلكَو يهطعيو .

َأنَا َأقُوُل لَكُما: وطَوَألُوا تُعاسلَكُم فْتَحوا يعقْروا، اوا تَجِداُطْلُب ، .  ـنكُلَّ م َألن

لَه فْتَحي عقْري نمو ،جِدي طْلُبي نمْأخُذُ، وَأُل يسي .   ،َأب ـوهو ،ـنْكُمم نفَم

يح يهطعكَةً، َأفَيمس ا؟ َأورجح يهطعا، َأفَيزخُب نُهاب َألُهسي  ؟ َأوكَةـمَل السدةً ب

ِإذَا سَألَه بيضةً، َأفَيعطيه عقْربا؟ فَِإن كُنْتُم وَأنْتُم َأشْرار تَعرِفُون َأن تُعطُـوا  

    وحـي الـرطعي ،اءـمالس ني مالَّذ اآلب رِيبِالْح ةً، فَكَمديا جطَايع كُمالَدَأو

  "لَّذين يسَألُونَه؟الْقُدس ِل

  
. المألوفاالعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها  االخُطوة األولى في دراستنا لهذ  

   المثَل؟هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة 
  



 

ع ويمكننا أن نَجِد السؤاَل الذي طَرحـه يسـو  . سؤال ضرب يسوع هذا المثََل على شكِل  
بعد ذلك، يجيب يسوع . )ابعةالس مع التركيز على اآلية( ٧-٥اآليات والموقفَ الذي صوره في 

  :وفيما يلي أهم العناصر التي تؤلِّف هذا المثَل. عنِ السؤاِل في صيغة مثَل في اآلية الثامنة
  

بينهم، سـوف نُسـمي   ولمساعدتك على التمييز . صاشخأالقصة تدور حول ثالثة ، أوالً  
ـ : "هو ، والثاني)وهو الضيفُ الذي جاء من السفَر( "ديق المعوزالص: "األول تَشَـفِّع الصديق الم" 

: هـو  ، والثالـث ")الصديق اللَّحـوح "؛ وهو نَفْسه في بيته وهو المضيفُ الذي استقبل الضيف(
"رالصقْتَدديق الم ."  
  

وعلـى  . كان الوقت متأخراً في الليل. طَلَب الصديق المتشفِّع ألجل صديقه المعوز، نياًثا  
وكان هذا الصديق المعوز . نحوٍ غير متوقَّعٍ، جاء الصديقُ المعوز إلى دار صديقه وطَرقَ الباب

ولـم   ،مجيء أحد في منتصف الليل لَكن صاحب البيت لم يكُن يتوقَّع. السفَربسبب  متْعب وجائع
يقوم ويذهب إلى بيت صديق له وهو عـالم أن  فإنه  ،لَكن ألجل ضيفه. يكُن لديه طعام في البيت

َألن صديقًا  صديقُ، َأقْرِضني ثَالَثَةَ َأرغفَة، يا": يقول لهوعند وصوله . ميسور الحالصديقَه هذا 
  !"ءني من سفَرٍ، ولَيس ِلي ما ُأقَدم لَهِلي جا

  
ـ هذا الصديق المقْتَـدر طَ  رفُضيس ْلهفَ. الجواب المتوقَّع من الصديق المقْتَدر، ثالثاً    بلَ
 إن كان سينهض مـن و. عائلتهأفراد هو ونام باب بيته وقد أغْلق الصديقُ المقْتَدر كان صديقه؟ 

إذَن، هل سيعتذر . النوم، ويفتح الباب الخشبي الثقيل، فسوف يتَسبب في إزعاج أفراد عائلته النِّيام
يقوم ر أنقْدر ويقول لصديقه إنه ال يقْتَدديق المهذا الص  وال أنهدساعهذا هو ما سنراه الحقاً؟ ي .  

  
ال تَكفـي سـوى   صغيرة الحجـم و  األرغفة كانتيبدو أن هذه و .األرغفة الثالثة، رابعاً  
  . لوجبة واحدة فقط شخصٍ واحدإلطعام 

  
بهدف تحديد  وذلك فَحص القَرينَة المباشرة: المثَل هي اهذل تناالخُطوة الثانية في دراس   

ا هـي  إذن، م .اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرةوما نَعنيه بالقرينَة  .عناصر المثَل
  ؟ لهذا المثَلالقَرينَة المباشرة 

  



 

فقـد  . من األصحاح الحادي عشَر من إنجيل لوقا ٤-١نَجِد خَلفيةَ هذا المثَل في اآليات   
. وعندها، علَّمهم يسوع الصالة الربانية ".رب، علِّمنَا َأن نُصلِّي يا: "التالميذ ليسوعمن  حدقال وا
مقارنة مع الصالة الربانية الواردة في األصحاح السادس من إنجيل متَّى، فإن هذه الصـالة  وبال

ولم يكُـن يسـوع يقْصـد أن    . ومن المرجحِ أن يسوع علَّم هذه الصالة عدة مرات. قليالًأقصر 
ن هـذه الصـالة هـي    بأقول الك، يمكننا لذل. نَستخدم نفس هذه الكلمات في كُلِّ مرة نُصلِّي فيها

  . تَهدفُ إلى تَعليمنا كيف نَتقدم إلى عرشِ اِهللا "صالة نموذجية"
  

مـن   ٧-٥وتَرِد قصة المثَل في اآليـات  . بعد ذلك، ضرب يسوع مثََل الصديق اللَّحوح  
من  ١٣-٨فنجده في اآليات ) أو تَطبيقه(أما تفسير المثل  .األصحاح الحادي عشَر من إنجيل لوقا

لَن يحصَل أي منْكُم : "واإلجابة الضمنية التي قَصدها يسوع في اآلية السابعة هي. نَفسه األصحاح
 ديقص أي نفْض مثْل هذا الرعلى م يفرٍ وقْتَدمنوونا، يؤكِّـد يسـوع أ   ".تَطْلُبون منه العوه ن

وهو سيفعل ذلك إمـا مـن   ! يق المقْتَدر سيقوم بكل تأكيد ويعطي صديقَه كُلَّ ما يحتاج إليهالصد
 نْطَلَقنطلق وفائه وتَعاطُفهمم نفي الطَّلَبإلحاحِ ، أو م هديقوفي اآليتين التاسعة والعاشـرة،  . ص

  !" استمروا في القَرع!" ... "لَباستمروا في الطَّ!" .. "استمروا في السؤال: "يقول يسوع
  

بصيغة اَألمـرِ الدالَّـة علـى    ") اسألوا، اطلبوا، اقرعوا("وتَرِد جميع هذه األفعال الثالثة   
ويبين . وبهذا، فقد ركَّز يسوع على فاعلية المواظبة على الصالة. المواظبة واإلصرار واإللحاح

بـل إنـه   . اآلب لَن يخَيب ظَن أي من أوالده حين يصـلُّون  أن اهللا ١٣-١١يسوع في اآليات 
  . المرفوعة بلَجاجة همسيستجيب لصلوات

  
تحديد التفاصيل المهِمـة وذات  : المثَل أال وهي االخُطوة الثالثة في دراسة هذنأتي إلى   

بارة في أمثالـه  د أن يكون لكُلِّ كلمة أو عونُذَكِّر مرةً ُأخرى أن يسوع لم يقْص. الصلَة في المثَل
. لذلك، فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُدعم رسالة المثَـل . معنى روحيا معينا

  :الصديق اللَّحوحفي مثَل المهِمة  التفاصيلوفيما يلي 
  

هو الذي جاء من سفَرٍ وكـان بحاجـة للطعـام    الصديقُ األوُل . األصدقاء الثالثة، أوالً  
والثالـث هـو الصـديق    . في بيتهالضيف ل والثاني هو الصديق المضيف الذي استَقب. والمأوى
يشير إلى عوز فالصديق الم. يمثِّلون موقفاً يواجهه المؤمنون في الصالة الثالثةُ األصدقاء. المقتدر



 

والصديق المضيف يشير إلى المؤمن المسيحي الذي . نَراها ونُدرِكُها خاصة أي مؤمنٍ لديه حاجة
فهو يهتم بأحوال اآلخرين حتى ولـو  . يبدي استعداده لمساعدة أخيه ولو حتى في منتصف الليل

يامإلى اهللا اآلب. كان الجميع ن شيرقتدر يوالصديقُ الم . ناكه نفارِقٌلَك هِمـديق  بين  مهذا الص
فرغم أن الصديق المقْتَدر قد يقوم ويعطي صديقه ما يحتاج إليه انطالقاً مـن دوافـع   . واهللا اآلب

  !وال يمكن أن تَكون دوافع خاطئة ،ةٌببشرية، إالَّ أن دوافع اِهللا ال تَشوبها شاِئ
  

. حيد الذي يفَسره يسوع في هـذا المثَـل  هذا هو الشيء الو. جرأة الصديق اللَّحوح، ثانياً  
الجرأة "واللَّجاجةُ تَعني . فهو ليس شَيئاً ضمنياً في القصة، بل إنه جزء ال يتجزُأ من تَطبيق المثَل

  . "المثابرة دون خَجل"، أو "التي ال يعتَريها خَوف
  

تَحديـد الرسـالة الرئيسـية    : ثَل أال وهيالم االخُطوة الرابعة في دراسة هذنَنتقل إلى   

ثابرة على الصالة ، فإن مثَل الصديق اللَّحوح يعلِّم عنِ الماهذ درسناوكما ذَكَرنا في بداية . للمثَل
  . في ملكوت اهللا

  
مهما كانت دوافع الصديق البشري، فإنـه  ": أما الرسالة الرئيسية لهذا المثَل فهي كالتالي  

فاُهللا يستَجيب . فهي فوق الشُّبهاتأبينا السماوي، أما فيما يتعلَّق بدوافع . سيساعد صديقه ال محالَة
  !" لطلْبات المؤمنين الذين يواظبون على الصالة بلَجاجة

  
فَِإنَّـه  : "ونقرُأ في اآلية الثامنة من األصحاح الحادي عشَر من إنجيل لوقا الكلمات التالية  

تَاجحا يم رقَد يهطعيو قُومي هتاجِل لَجَأج نة"و ". مفي الطَّلَب" اللَّجاج نا . تَعني اإللحاحأو كَما ذَكَر
  ". لَب دون خَجلطَّالالمثابرة على "، أو "الجرأة التي ال يعتَريها خَوف"تَعني  هاقَبل قليٍل فإن

  
وعندها، قد نَشْـعر أن اهللا  . وحين نُصلِّي، قد ال تأتينا اإلجابة في الوقت الذي نُريده نَحن  
حينئذ، ليس من السهل أن !" ال يمكنني أن ُأعطيك اآلن"، أو "الَ َأقْدر َأن َأقُوم وُأعطيك: "يقول لنا

نَـتعلَّم  لكي  االختبارِ مرحلةَيدخُُل نا إيمانَفإن ندها، وع. يستجيب لصلواتناسنَتمسك بثقتنا بأن اهللا 
  . الصبر والمثابرة

  



 

فنحن نقرُأ عنْه في اآليتين . ويمكننا أن نَتعلَّم من حياة أبينا إبراهيم الكثير عن هذا األمر  
بِعـدمِ ِإيمـانٍ    والَ: "إلى أهل روميـة الرسول من األصحاح الرابع من رسالة بولُس  ٢١و  ٢٠

وتَيقَّن َأن ما وعد بِه هو قَادر َأن يفْعلَـه   .ارتَاب في وعد اِهللا، بْل تَقَوى بِاِإليمانِ معطيا مجداِ ِهللا
فهْل هذا هو حالُنا نحن أيضاً؟ هل نَرتاب في وعود اهللا؟ وهل نَفقد ثقتنـا بـاهللا حـين ال    ". َأيضا

 لباتنا بالطريقة التي نُريدها نحن أو في الوقت الذي نُريده نحن؟ لقد كان أبونا إبراهيميستجيب لط
ورغم ضعفه في بعض األحيان، إالَّ أنه تَقَوى باإليمان وكـان متيقِّنـاً أن اهللا   . واثقاً في وعد اهللا

  . قادر على تَتْميم ما قَد وعده به
  

فهذا . لنا لينا أن نُصلِّي بِلَجاجة، وأن نَطْلُب، وأن نَقْرع إلى أن يستجيب اهللاإذَن، يجب ع  
وهو مستعد للقيام بأي شيء فـي سـبيل   . فهو يريدنا أن نكون واثقين فيه. هو ما يريده اهللا منا

  . تدريبنا على المثابرة واللَّجاجة
  

  اهللا لصلواتهم في الوقت الذي لذلك، طُوبى للمؤمنين الذين ال ي ستجيبمون حين ال يلتَسس
وأيضاً، طوبى للمؤمنين الذين . يرغبون فيه، أو حين يبدو أن اهللا ال يريد أن يعطيهم ما قد طَلَبوه

ـ  ُلثْمفَ. لهم يؤمنون يقيناً أن اهللا قادر على تَتْميم وعوده ! زعهذا اإليمان هو إيمان راسخٌ ال يتزع
  . وهو إيمان يكافئه اهللا بفَيضٍ من البركات

  
التعليم الـوارد فـي   مقارنة : المثَل أال وهي االخُطوة الخامسة في دراسة هذنأتي إلى   

مـن   ١٦فعلى سبيل المثال، نقرُأ في اآليـة   .بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحةالمثَل 
فَلْنَتَقَدم بِثقَة ِإلَى عرشِ النِّعمة ِلكَي نَنَاَل رحمةً ونَجِد : "الة إلى العبرانييناألصحاح الرابع من الرس

هيني حنًا فوةً عمعخـالل الصـالة    ". ن ـنم قَةشِ اهللا بثرمِ إلى عنا على التقدعهذه اآلية تُشَج إن
  . وعوناً لوقت الحاجة ،ونعمةً ،فقط، سوف نَجِد رحمةًفعندها . المتيقِّنة التي ال تَتزعزع

  
: كما أننا نقرُأ في اآلية السابعة من األصحاح السادس من إنجيل متَّى على لسان يسـوع   

ـ  كرارِتَ ويجب علينا أن نُدرِك الفَرقَ بين". وحينَما تُصلُّون الَ تُكَرروا الْكَالَم باطالً كَاُألممِ"  المِالكَ
فالصالة الحقيقية ال تَرتبط بكثرة الكالم، بل باإليمان المعبر . باطالً في الصالة، والصالة بِلَجاجة

نْه باإللحفي الطَّلب احِع.  
  



 

تلخـيص التعـاليم الرئيسـية    : يهِلهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا   

 –دون أدنـى شَـك    –يسية لمثَل الصديق اللَّحوح هـي أن اهللا سيسـتجيب   الرسالة الرئ. للمثَل
 –كمؤمنين مسيحيين مصـلِّين   –كذلك، فإن هذا المثَل يعلِّمنا . لصلواتنا التي نَرفعها إليه بلَجاجة

  : الحقائق التالية
  

. لـدى اآلخـرين   الماسـةَ  جةَيجب على الصديق المتشفِّع أن يرى الحا :الحقيقة األولى  
. تَقوم على إدراكنا للحاجات الماسة لدى اآلخرين) أي الصالة ألجل اآلخرين(فالصالة الشفاعية 

كما أنه لم يكُن بإمكانه أن يشتري طعاماً ألن . فقد كان الصديق الذي جاء من سفرٍ متْعباً وجائعاً
أن نَفـتح  أردنا أن نَتعلَّم كيف نُصلِّي ألجل اآلخرين، فيجب علينا  لذلك، إذا. الوقت كان متأخراً

فمثالً، هناك ماليين األشخاص من حولنا يعيشون في ظـالم  . أعينَنا وقلوبنا للحاجات من حوِلنا
 وإن لم يتعرف هؤالء على الخالص الذي بيسوع المسـيح فسـوف يهلكـون   . الخطية والجهل

فـإن  . كذلك، هناك ماليين األشخاص في العالم يعانون من الجوع واإلهمال واالضطهاد. روحياً
  . لم نُساعدهم ونُصلّي ألجلهم، فسوف يهلكون جسدياً

  
 يـاً يجب على الصديق المتشفِّع أن يحب صديقه المحتاج حباً خالصاً خال :الحقيقة الثانية  

نا في هذا المثَل كيف أن صاحب البيت استقبل صديقه في منتصف الليـل ال  فقد رأي. من األنانية
فهو لم يبحث عن أعذارٍ لعدم استقباله، بل بحث عن طريقة . أيضاً في بيته فحسب، بل وفي قلبه

وبهذا، فقد ضحى براحته وبساعات نومه في سريره الدافئ المـريح  . تهيمكنه من خاللها مساعد
  . وهكذا، فالمحبة الحقيقية ال تَطْلُب ما لنفسها، بل ما لآلخرين. جل صديقهأل
  

. يجب على الصديق المتشفِّع أن يدرك عجزه عن مساعدة صديقه المحتاج :الحقيقة الثالثة  
كُن لديـه شـيء   أن صاحب البيت كان مستعداً لتقديم ما لديه لصديقه المحتاج، إالَّ أنه لم ي مرغْفَ

صـديقُ،   يا : "ونراه هنا يقول لصديقه. طلباً للعونالمقتَدر لذلك، فقد ذهب إلى صديقه . يقَدمه له
،فَةغي ثَالَثَةَ َأرنَأقْرِض لَه ما ُأقَدِلي م سلَيفَرٍ، وس ني مناءيقًا ِلي جدص إدراكنا ". َألن وهكذا، فإن

كمـا  . وعدمِ قُدرتنا على مساعدة اآلخرين وقت الحاجة يجعلُنا نُصلِّي ألجلهم أكثر فأكثر لضعفنا
أن إدراكنا لقُدرة اهللا الفائقة ورحمته الغنية يدفعانا إلى اللَّجاجة فـي الصـالة ألجـل اآلخـرين     

يعون أن يتَّكلوا علـى قـوتهم   وفي هذا تَحذير قوي للخُدام الذين يعتقدون أنهم يستط. المحتاجين
  . حيلتهمقلَّة كما أن في هذا تَشجيع للخُدام الذين يشعرون بضعفهم و. وقُدرتهم وحكمتهم



 

  
فرغم . سيساعده المقتدر هأن صديقَ يجب على الصديق المتشفِّع أن يؤمن: الحقيقة الرابعة  

طعام ضيفه الذي جاء من سفَرٍ في الليل، إالَّ أنه كان يعلَـم  إلخُبز أن صاحب البيت لم يكُن لديه 
وكُلُّ ما كان ينبغي عليه . أن صديقه اآلخر لديه ما يكفي من الطعام، وأنه سيعطيه ما يحتاج إليه
بيت  لذلك، فقد ذهب إلى. أن يفعله من أجل الحصول على األرغفة الثالثة هو أن يطْلُبها بلَجاجة
والصديقُ المقتدر يرمز إلى . ذلك الصديق المقْتَدر في منتصف الليل وطلب منه أن يعطيه خُبزاً

والكتاب المقـدس  . فهو قريب منَّا. ال يعسر عليه أمرالذي أبينا السماوي القادر على كُلِّ شَيء و
لذلك، إن كان هناك . ر ومستعد إلعطائنا ما نَطْلُبادمليء بالوعود بأن اهللا يسمع صلواتنا، وأنه قَ

شيء ال يمكننا القيام به ألجل اآلخرين المحتاجين، فيجب علينا أن نَعرف أن اهللا قادر على ذلـك  
  .إن صلَّينا له بِلَجاجة

  
 أن الصـديقَ  فـرغم . لَجاجـة بيجب على الصديق المتشفِّع أن يصلِّي  :الحقيقة الخامسة  
قتدرالم تشفِّع لم يالصديق الم ه فوراً، إالَّ أنريدديقه ما يص طعلم ييأس ولم ي  ستسلم، بل اسـتمر

  .وقد تَكَلَّلَتْ لَجاجتُه بالنَّجاح في نهاية األمر. في الطَّلب والقرع على الباب ألجل صديقه الجائع
  

بلَجاجـة هـي أول    هللا أمين في وعوده، فسوف تكون الصالةُوهكذا، إن كُنَّا نؤمن بأن ا  
ورغم أن الصالة بلجاجة ليست عمالً سهالً، . شيء نقوم به لمساعدة اآلخرين الذين هم في حاجة

ـ . فيه، وال أن يردنا فارغي اليدينرجاءنا فال يمكن هللا أن يخَيب . إالَّ أنها تَستحقُّ العناء  الةُفالص
العمِل المثْمرِ هو أن نأخُذَ من اِهللا ونُعطي في سر الو. تُفْسح المجال هللا كي يعمل فينا ومن خاللنا

كما أن الصالة بلَجاجة هي حلَقَةُ الوصل المباركة بين ضعفنا المطْلَق وقـوة اهللا غيـر   . اآلخرين
  . المحدودة

  
المثَُل  :ثالثة أمثاٍل أخرى من أمثال المسيح ، سوف ندرس معاًادمالدرس التعليمي القفي   

والمثَـُل   .متَّـى إنجيل من التاسع من األصحاح  ١٣-٩اآليات الوارِد في  األوُل هو مثَُل الطَبيب
مـن   ١٦-١٣اآليات  ؛ وهما مثَالن يرِدان فيوالمثَُل الثالثُ هو مثَُل النُّور، الثاني هو مثَُل الملْح

   .متَّىالبشير األصحاح الخامس من إنجيل 
  



 

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

  


