
 

  تَلْمـذَة
  }٧٥م ـتعلي -  ٩٩الحلقة {

  بِناء البرج، ومثَُل الملك الخارج للحربمثَُل 
____________________________________________________________  

  
، بِناء البرجمثَُل  األوُل هو: أمثال السيد المسيح منآخرين ينِ اليوم في مثَلنتأمُل سوف   

مـن األصـحاح    ٣٣-٢٨اآليات في  ؛ وهما مثَالن يرِدانالملك الخارج للحربمثَل الثاني هو و
   :فقد قال السيد المسيح. لوقاإنجيل عشَر من  الرابع

  
عنْده  ومن منْكُم وهو يرِيد َأن يبني برجا الَ يجلس َأوالً ويحسب النَّفَقَةَ، هْل"

     يـعمَئ جتَـدبـَل، فَيكَمي َأن رقْـدالَ يو اساَألس عض؟ ِلَئالَّ ياِلهِلكَم ملْزا يم

ينقَاِئل ،بِه ُأونزهي رِينـلَ  : النَّاظكَمي َأن رقْـدي لَمي ونبَأ يتَداب انهذَا اِإلنْس .

ِلم بذَه ِإن كلم َأيورتَشَاويالً وَأو سلجبٍ، الَ يري حف آخَر كلم ْل : قَاتَلَةه

  امـا دِإالَّ فَمَألْفًا؟ و شْرِينبِع هلَيي عْأتي يالَّذ آالَف ةشَربِع يالَقي َأن يعتَطسي

  ".ذِلك بعيدا، يرسُل سفَارةً ويسَأُل ما هو ِللصلْحِ

  
االعتيـادي  هي أن نَفْهم القصـة بمعناهـا    ينالمثَل ينالخُطوة األولى في دراستنا لهذ  

وكمـا نَعلَـم   . آخر شروعٍأو م ىنَبللمراقبة، أو مخزناً، أو أي م برجاًقد يعني  جالبرف. المألوف
 َلجميعنا، فإنجحسب نفقة أي مشروع نَّال عماِلاأل روالنـاظرون . ء بتنفيـذه قبـل البـد  اجح ي 

ذين يستمتعون بتحطيم معنويات اآلخرين والسخرية األشخاص الالوارِدون في مثَل البرج يمثِّلون 
  .وال سيما حين يسقطون –منهم 

  
أما فيما يتعلَّق بمثَل الملك، فإن قصص الملوك الذين شَنُّوا حروباً على ملوك آخرين تمأل   

على الملـك  تَقَع سؤولية تَقدير نتيجة المعركة منرى من خالل هذه القصص أن و. كُتب التاريخ
هم ، فـإنَّ أو قـوةً  فحين يدرك الملك وقادة الجيش أن العدو يفوقهم عـدداً . ومستشاريه الحربيين

الثاني هـو  األول هو الخروج للحرب وتعريض الجيش لهزيمة نَكْراء؛ و: أمام خَيارين يصبحون
  . طَلَب الصلْح تَجنُّباً لسفك الدماء



 

  
فَحص القَرينَة المباشرة بهدف تحديـد  : هي ينالمثَلين هذل تناالخُطوة الثانية في دراس   

إذن، مـا هـي    .اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرةوما نَعنيه بالقرينَة  .هماعناصر
  ؟ مثَلَينلهذين الالقَرينَة المباشرة 

  
. من األصحاح الرابع عشَر من إنجيل لوقـا  ٢٧-٢٥نَجِد خلفية هذين المثلين في اآليات   

وأثناء الطريق، راح يخاطب جمعاً كَبيراً من النـاس عـنِ   . فقد كان يسوع متَّجِهاً إلى أورشليم
يريد أن يصبح تلميذاً لـه أن يـدرك أن    وقد علَّم يسوع أنه يجب على كل من. التَّلْمذَة الحقيقية

وقد كان يسوع نفسه يعرف أن تَخليص الناس من ُأجرة خطاياهم يتطلَّـب موتـه   . مكْلفَة التلمذةَ
كما أنه كان يعرف أن بناء ملكوت اهللا لن يتم بواسطة أشـخاص عـاديين، بـل    . على الصليب

. هؤالء التالميذ أن يحسبوا بأنفسهم نَفَقَة هـذه التلمـذة   لذلك، يجب على. بواسطة تالميذ حقيقيين
وهكذا، فإن سياق هذين المثَلين يتحدث عنِ األشخاص الذين ينبغي عليهم أن يحسبوا نَفَقَة اتِّبـاع  

  . يسوع
  

. من األصحاح الرابع عشر من إنجيل لوقا ٣٢-٢٨هذين المثَلين في اآليات ونجد قصة   
ونرى من خالل  .السياق، فيجب علينا أن نُفَسره باالستعانة بيسوع لم يفَسر مثَل البرج حيث أنو

يجب على الشخص الذي يرغب في اتِّباع يسوع أن يحسب نَفَقة التلمذة قبل أن يبدأ هذا المثَل أنه 
  . بها
  

إن : ى المقصود بهذا المثَل هـو والمعن. ٣٥-٣٣أما تَفسير مثَل الملك فنجده في اآليات   
 فعل شيئاًأراد المؤمن أني فعله ب، فعليه أنيكْحةم ! ر، فعليه أنقِّق النَّصحي بإمكانه أن كُنلم ي فإن
  . ، فعليه أن يكون ملْحاً جيداًمن الناسِ ويداس ضفَوإن لم يرِد أن ير! يسعى للصلْح

  
  :صفات التلميذ الحقيقي التي يمكننا أن نَتعلَّمها من خالل هذين المثَلين وفيما يلي بعض  

  
   الحقيقي فَةُ األولى للتلميذالً في حياتههي أنه الصجعل المسيح أوعنـى   . يوهذا هـو الم

الَ يبغض َأباه وُأمه ِإن كَان َأحد يْأتي ِإلَي و: "٢٦: ١٤الذي قَصده يسوع حين قال في إنجيل لوقا 
ال يسـوع  ف". وامرَأتَه وَأوالَده وِإخْوتَه وَأخَواته، حتَّى نَفْسه َأيضا، فَالَ يقْدر َأن يكُون ِلي تلْميـذًا 



 

أن محبتنا إياه هو نا يسوع أن يعلِّميوصينا هنا بأن نَكْره أنْفُسنا أو أفراد عائالتنا، بل إن ما أراد 
إذا مـا قُورِنَـت   " بغْضـة "له يجب أن تكون شديدة وعميقة بحيث تبدو كل محبة أخرى وكأنها 

  . بمحبتنا له
  

: ١٤فقد قال يسوع في إنجيل لوقـا  . هي أنه يحمل صليبهللتلميذ الحقيقي  الثانيةالصفَةُ   
٢٧" :هيبلُل صمحالَ ي نميذًا ولْمِلي ت كُوني َأن رقْداِئي فَالَ يري وْأتيوالمقصود بذلك هو أنـه  ". و

ينبغي على كل تلميذ من تالميذ المسيح أن يكون مستعداً للتضحية بمكانته االجتماعية، وأموالـه،  
لمشـقات،  كما أنه ينبغي عليه أن يكون مستعداً الحتمـال ا . وطموحاته الشخصية ألجل المسيح

  . واأللم، والرفض، واالضطهاد في سبيل اتِّباعه للمسيح
  

فقد قال يسـوع  . ما لديه ألجل المسيحهي أنه يضحي بكل للتلميذ الحقيقي  الثالثةالصفَةُ   
َأن يكُـون ِلـي   فَكَذِلك كُلُّ واحد منْكُم الَ يتْرك جميع َأمواِله، الَ يقْدر : "٣٣ :١٤في إنجيل لوقا 

وهذا يعني أن التلميذَ الحقيقي يفَضُل يسوع على ممتلكاته، وعالقاته، وطُموحاته، وكـل  ". تلْميذًا
وهذا ال يعني أنه ينبغي . وهو مستعد للتخلي عن أي شخصٍ أو شيء لكي يتْبع يسوع. شيء آخر

لَكن إذا كانت تَبعيتُنا ليسوع . لكي نُصبح تالميذ للمسيحا عالقاتنا وكُلِّ ما لدينعلينا أن نَتخلى عن 
وإن كانت تَبعيتُنا ليسوع تتطلَّب . بشُهرتنا، فجيب علينا أن نُضحي بها ألجلهالتضحية تتطلَّب منَّا 

الحقيقي هو  فالتلميذُ. عن أموالنا وممتلكاتنا ألجله، فينبغي علينا أن نَفعل ذلك بسرورالتخلِّي منا 
  .شخص مكَرس بالكامل ليسوع المسيح

  
: ١٤فقد قال يسوع في إنجيل لوقـا  . األرض هي أنه ملْحللتلميذ الحقيقي  الرابعةالصفَةُ   

٣٥-٣٤" :ديج لْح؟   . اَلْمـلَحصـاذَا يفَبِم ،لْـحالْم دِإذَا فَس نلكو  زالَ ِلمضٍ وَألر ـلُحصـ الَ ي ة، بلَ
لهـذا،  . فمن المعروف عنِ الملْح أنه يقاوم فَساد األطعمة ويعطيها مذاقاً طَيباً". فَيطْرحونَه خَارِجا

، يجب علـيهم أن يقـاوموا الفسـاد    جِهةفَمن . يجب على تالميذ المسيح أن يكونوا كالملْح الجيد
ُأخرى، يجب عليهم أن يعطوا مذاقاً طيباً للناس مـن  جِهة ومن . الروحي واألخالقي في المجتمع

  . حولهم وذلك من خالل أفعالهم وكلماتهم
  

وكما أن الملْح الذي يفْقد ملوحته لسببٍ أو آلخر ال يعود صالحاً لشيء، فإن المؤمن الذي   
دة الدينيين ومعلِّمي الشريعة اليهود لقالوهذا هو ما حدثَ . فقد شهادته للمسيح هو مؤمن بال تأثير



 

وبهذا، فقد أثْقَلـوا  . فقد فَرضوا على الناس شرائع وقوانين وضعوها هم أنفُسهم. في زمنِ يسوع
لذلك، يجب علينا أن . كالملْح الفاسدتَماماً  –كَاهَل الناس وصاروا بال تأثيرٍ إيجابي في مجتمعهم 

  . ا بيسوع المسيح، وأن نُطيعه دائماً لكي نكون ملْحاً لألرض ونوراً للعالمنكون راسخين في إيمانن
  

وهو يعني بذلك أنـه  ". من لَه ُأذُنَانِ ِللسمعِ، فَلْيسمع: "٣٤ثُم يقول يسوع في نهاية اآلية   
  . حين نسمع كلماته ووصاياه، يجب علينا أن نَعمل بها فوراً

  
تحديد التفاصـيل المهِمـة   : أال وهي ينالمثَل ينالثة في دراسة هذالخُطوة الثنأتي إلى   

لَكن حيث أن يسوع لم يقَدم أي تفسيرٍ خاص لتفاصيل هذين المثَلَين، فيجب . فيهما الصلَةوذات 
  :علينا أن نُفَسر هذه التفاصيل بناء على السياق

  
فهو يشير إلى مشروعٍ ضخْمٍ يكَلِّفُ الكثيـر مـن   . هِمةهو أحد التفاصيل الم بِناء البرجِ  

فقَرار اإلنسـانِ  . وفي هذا السياق فإن بناء البرج يرمز إلى اتِّباع المسيح. المال والوقت والجهد
صيريم صبح تلميذاً للرب يسوع هو قَراري وقد يؤثِّر هذا القرار على وضـعك المـالي،   . بأن

إنه قرار يمكن أن يغَيـر مسـار   القول أو يمكننا . بأفراد عائلتك، ومكانتك االجتماعية وعالقتك
  . حياتك بالكامل

  
   رجكذلك، فإنساب نفقة بناء البة أيضاً حهِمنَبنـي   . هو أحد التفاصيل الم دنـا أنأر فَإن

وهـذه هـي   . البناء َأم الكمال عملية ن نَرى ما إذا كُنا سنتمكَّن من إبرجاً أو بيتاً، فَمن الحكمة أ
وهو . اتِّباعه ليسوع المسيحنَفَقَة فكُلُّ إنسانٍ مسؤوٌل عن حساب . النقطة الجوهرية في هذا المثَل

 رقَرـ    الذي سي طَطص ليسوع المكانة األولى فـي حياتـه، وعالقاتـه، وخخَصه، ما إذا كان سي
  . وقراراته

  
   آخركما أن كلحاربة ملم جخْري الذي أراد أن كلة في هـذا   المهِمد التفاصيل المهو أح
ونرى هنـا أن   .فهو يشير إلى كل شخصٍ يفَكِّر جدياً في أن يصبح تلميذاً ليسوع المسيح. المثَل

فقبـل  . هو النقطة الجوهرية في هـذا المثَـل   فكير الملك في الخروج أو عدم الخروج للحربتَ
للحرب، يجب عليه أن يفَكِّـر فـي احتمـاالت نُصـرته وفـي      ) أو قائد الجيش(خروج الملك 

والمقصود هنا هو أنه يجب على اإلنسان أن يخْضع . االستراتيجية التي سيستخدمها في المعركة



 

فهو يريدنا أن نصنع قراراً حاسماً بهـذا  . ير تابعاً لهليسوع وأن يستسلم لمشيئته إن أراد أن يص
صيرنا هو الدينونة حين يأتي يسوع ثانيـةً ليـدين األحيـاء    فإن لم نَفعل، فسوف يكون م. الشأن

  . واألموات
  

 الرئيسـية تَحديد الرسالة : أال وهي ينالمثَل ينالخُطوة الرابعة في دراسة هذنَنتقل إلى   

  . ث هذان المثَالن عنِ التلمذة الحقيقية في ملكوت اهللايتحد. لهما
  

كل إنسان مسـؤول عـن   : "وفيما يتعلَّق بالرسالة الرئيسية لمثَل بِناء البرج، فهي كالتالي  
 ساب نَفَقَة التلمذة قبل أنتلميذاً لح صيريسوع المسيحي."   

  
  مالتلمذة هي س ثَل أنخالل هذا الم نة لملكوت اهللاونرى مفشعب ملكـوت اهللا  . ة رئيسي

وفي سياق هذا المثَل، يجب على كل شخص أن يحسـب  . يحسبون نَفَقَة اتِّباع يسوع مدى حياتهم
نَفَقَة التلمذه فيما يتعلق بعالقته بأبيه، وُأمه، وإخوته، وأخواته، وزوجتـه، وأوالده، وأصـدقائه،   

قـد  بسبب إيمان المرء بيسوع وقبوله رباً ومخَلِّصـاً لحياتـه،   ف. هوحياته، وممتلكاته، وطُموحات
: ١٠لَكن المسيح قال في إنجيل متَّى . يفْقد حياتهربما يخْسر ممتلكاته، أو قد يتخلَّى عنه أهله، أو 

٣٩" :جِدي يلَأج نم اتَهيح اعَأض نما، وهيعضي اتَهيح دجو نامه."  
  

كـل إنسـانٍ   : "أما الرسالة الرئيسية لمثَل الملك الذي أراد أن يخْرج للحرب فهي كالتالي  
األمر هو هذا ورغم أن التفكير في ". ليسوع) أو عدم تَبعيته(مسؤول عن اتخاذ قرارٍ بشأن تَبعيته 

فحـين  . ء أن يتَّخذ قراراً حاسماً بشأن يسوعفيجب على المر. شيء جيد، إالَّ أنه ال يكفي وحده
  .فأنت إما مع يسوع أو ضده. يتعلَّق األمر بيسوع، ال يوجد ما يسمى بالحيادية

  
والنقطة الجوهرية في مثَل الملك ال تَقتصر على حساب التَّكْلُفَة أو التفكير فـي عواقـب     
ر فيما إذا كان ينبغي عليه أن يهاجم الملك اآلخر أو أن يبقـى  فيبدو أن الملك لم يكُن يفَكِّ. قراره
بل كان يفَكِّر فيما إذا كان ينبغي عليه أن ينتظر إلى أن يهجم عليه الملك اآلخر بجيوشه، . محايداً

  .الحرباندالع أو أن يسعى للسلْم قبل 
  



 

أن يبنـي   إمـا : ناي برجاً، كان أمامه خياروهكذا، فيما يتعلَّق بالرجل الذي أراد أن يبن  
أمـا  . قبل البدء بالمشـروع  بعبارة أخرى، فقد كان يمتلك حرية االختيار. البرج، أو أن ال يبنيه

 وقد كان ينبغي عليه أن يصـنَع قـراراً حاسـماً   . الملك فكان معرضاً لهجومٍ من ملك أقوى منه
  . وحكيماً

  
فيجب على كل شـخص أن يصـنع   . برسالة الخالصموقف كل إنسانٍ سمع  وهذا هو  
قرارالشخصي م اتِّباع(يسوع المسيح باتِّباع  هدفالحياد غير مقبول لـدى اهللا فـي هـذا    . )هأو ع

  !األمر، بل إنها مستحيلة
  

فالناس في هـذا  . اهللاوكما رأينا من قَبل، فإن التلمذة هي سمة رئيسية من سمات ملكوت   
   ـننغمس في الخطيئـة، ومالعالم الم نمطبيعتهم الخاطئة، و نجوماً شَرِساً مواجهون هالعالم ي

لَكن يسوع في طريقه إلـيهم،  . أعداء يسوع المسيح، ومن األرواح الشريرة المعادية هللا وللبشرية
لكي يغَيرهم، ولكي يحررهم، و ،رهم، بل لكي يخَلِّصهمال لكي يدم –وهو يقْرع على باب قلوبهم 

  . ولكي يعطيهم حياةً أبدية
  

أال وهو قـرار التسـليمِ    قرارٍ في حياتهموأخطر أهم يواجهون أجل يا صديقي، فالناس   
هدعرفوا . ليسوع أو الوقوف ضي نَعوا قرارهم هذا، يجب عليهم أنصهو يسوع، وما ولكي ي نم

هو أن يصنَعوه وأسوُأ قرارٍ يمكن لهؤالء الناس أن . فهو ملك الملوك ورب األربابِ. هي قُدرته
أما أفضل وأحكم قرارٍ يمكن ألي إنسـانٍ  . ، أو حتى أن يأخذوا موقفاً محايداً منها يسوعيرفضو

  . مدى األيام حياتهقَلبه ون يخْضع له، وأن يسلِّمه ، فهو أالمسيح أن يصنعه فيما يتعلَّق بيسوع
  

 ةليم الـوارد االتعمقارنة : أال وهي ينالمثَل ينالخُطوة الخامسة في دراسة هذنأتي إلى   

فعلى سبيل المثال، يمكننا مقارنة  .بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة ينالمثَلهذين في 
لكنِ اطْلُبوا َأوالً ملَكُوتَ اِهللا وبِـره،  : "والتي تقول ٣٣: ٦لبرج بما ورد في اآلية متَّى مثَل بِناء ا

لَكُم ادا تُزكُلُّه ههذـة  ". وب نَفَقَة التلمذة الحقيقيسحفي ضوء هذه اآلية، يجب على الشخص الذي ي
 طْلُبي فعـل  )ن نفسه في شخص يسـوع المسـيح  الذي أعلن ع(ملكوت اهللا  –أوالً  –أني وأن ،
  .فملَكوتُ اهللا أهم من الطعام والشراب والمالبس. مشيئته

  



 

من األصحاح الثاني عشَر من  ٥٩-٥٧كما يمكننا مقارنة الملك الخارِج للحرب باآليات   
من قبِل نُفُوسكُم؟ حينَمـا تَـذْهب مـع     وِلماذَا الَ تَحكُمون بِالْحقِّ: "تقول هذه اآليات. إنجيل لوقا

، خَصمك ِإلَى الْحاكمِ، ابذُِل الْجهد وَأنْتَ في الطَّرِيق ِلتَتَخَلَّص منْه، ِلَئالَّ يجـرك ِإلَـى الْقَاضـي   
الَ تَخْرج من هنَاك حتَّى تُوفي : َأقُوُل لَك .ويسلِّمك الْقَاضي ِإلَى الْحاكمِ، فَيلْقيك الْحاكم في السجنِ

يراَألخ في ما هو صواب وما هـو خطـأ  ". الْفَلْس فَكِّري وبالتالي، يجب على التلميذ الحقيقي أن .
فكما أن الشخص الحكيم يسعى للصلْح مع خَصمه قبل أن يدان في المحكمة، يجب على اإلنسان 

ذي يريد أن ينجو من الدينونة األخيرة أن يتصالح مع اهللا عن طريـق إيمانـه بيسـوع    الحكيم ال
  . المسيح

  
من األصحاح الثالث عشَر من إنجيـل   ٥-١في اآليات يسوع يقوُل إلى جانب هذا كُلِّه،   

تَتوب قَب ة فعليك أنالدينونة األبدي نتَنجو م تَ أندأر وهذا هو مـا  . َل فوات األوانلوقا إنك إن
هـوذَا اآلن  : "حيث نَقـرأ  ٢: ٦كورنثوس رسالته الثانية إلى أهل في أيضاً له الرسوُل بولُس اق

  ". هوذَا اآلن يوم خَالَصٍ. وقْتٌ مقْبوٌل
  

ـ  ينلهذالخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا أما    تلخـيص التعـاليم   : فَهِـي  ينالمثَل

  ؟ هذين المثَلَينفما هي التعاليم الرئيسيةُ التي يشتمل عليها . سيةالرئي
  

فقـد  . نَتعلَّم من مثَِل بِناء البرج أنه ينبغي علينا أن نَحسب نَفَقَة اتِّباع يسوع كتالميذ لـه   
أو خسـارتنا ألموالنـا، أو   يكَلِّفُنا ذلك تَخَلِّي األهل واألقارب عنَّا، أو فقداننا لمكانتنا االجتماعية، 

  .التضحية بطموحاتنا الشخصية
  

كما أننا نَتعلَّم من مثَِل الملك الخارج للحرب أنه ينبغي علينا أن نَصنَع قراراً حاسماً بشأن   
 بل يجب علينا أن نَتخلَّى! بشأن يسوع فال يمكننا أن نَبقى محايدين. )هأو عدم اتِّباع(يسوع اتِّباع 

فال يمكننا أن نُصبح تالميذ ليسـوع  . عن كُلِّ ما يقفْ بيننا وبين أن نُصبح تالميذ ليسوع المسيح
فهو يريدنا أن نُكَرس لـه  . وال يمكننا أن نُعطي يسوع جزءاً من قلبنا وحياتنا. في أوقات فراغنا

  ؟لذلك مستَعدأنْتَ فهل . ناياتنا وكُلَّ حكُلَّ قلوبِ
  



 

لذلك، أرجـو  استعداداً . الغَني وِلعازر مثََل، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادمفي   
  .لوقاإنجيل عشَر من  السادسمن األصحاح  ٣١-١٩اآليات أن تقرأ 

  
   جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـا  ، "تلمذة"وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم تلكُم .

   .آمين .ركُم في المسيحِ يسوعوسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا
  


