
 

  تَلْمـذَة
  }٧٦تعليـم  - ١٠١الحلقة {

  الغَني وِلعازرمثَُل 
____________________________________________________________  

  
مـن   ٣١-١٩الوارِد في اآليـات  " الغَني وِلعازر"المثَُل الذي سنتأمُل فيه اليوم هو مثَُل   

   :على ِلسان السيد المسيحكَما ورد وفيما يلي هذا المثَل  .عشَر من إنجيل لوقا السادساألصحاح 
  

. كَان ِإنْسان غَني وكَان يلْبس اَألرجوان والْبز وهو يتَنَعم كُلَّ يـومٍ متَرفِّهـا  "

لْقُروحِ، ويشْتَهِي وكَان مسكين اسمه ِلعازر، الَّذي طُرِح عنْد بابِه مضروبا بِا

 ستَلْحي وتَْأت الَبالْك ْل كَانَتب ،يالْغَن ةاِئدم نم طاقالس الْفُتَات نم عشْبي َأن

هوحقُر. يماهرنِ ِإبضالَِئكَةُ ِإلَى حالْم لَتْهمحو ينكساتَ الْمفَم .  ـياتَ الْغَنمو

نفدا وضَأي   ـنم يماهـرَأى ِإبرذَابِ، وي الْعف وهيمِ وحي الجف هنَييع فَعفَر ،

يا َأبِي ِإبـراهيم، ارحمنـي، وَأرسـْل    : بعيد وِلعازر في حضنه، فَنَادى وقَاَل

. نِّي معذَّب في هـذَا اللَّهِيـبِ  ِلعازر ِليبلَّ طَرفَ ِإصبِعه بِماء ويبرد ِلساني، َأل

يماهرفَقَاَل ِإب :  رـازِلع كَذِلكو ،كاتيي حف كاترتَ خَيفَيتَواس َأنَّك ي، اذْكُرنا ابي

ةٌ وفَوقَ هذَا كُلِّه، بينَنَا وبيـنَكُم هـو  . واآلن هو يتَعزى وَأنْتَ تَتَعذَّب. الْبالَيا

  ،ونرقْـدالَ ي كُمنَا ِإلَيهه نم وربالْع ونرِيدي ينالَّذ تَّى ِإنُأثْبِتَتْ، ح ةٌ قَديمظع

َأسَألُك ِإذًا، يا َأبت، َأن تُرسلَه ِإلَـى  : فَقَاَل. والَ الَّذين من هنَاك يجتَازون ِإلَينَا

مسةَ ِإخْوة، حتَّى يشْهد لَهم ِلكَيالَ يْأتُوا هم َأيضـا ِإلَـى   بيت َأبِي، َألن ِلي خَ

. عنْدهم موسى واَألنْبِياء، ِليسمعوا منْهم: قَاَل لَه ِإبراهيم. موضعِ الْعذَابِ هذَا

فَقَاَل . احد من اَألموات يتُوبونالَ، يا َأبِي ِإبراهيم، بْل ِإذَا مضى ِإلَيهِم و: فَقَاَل

لَه : اتواَألم نم داحو قَام الَ ِإنو ،اءاَألنْبِيى ووسم نم ونعمسكَانُوا الَ ي ِإن

قُوندصي".  

  



 

 .المألوفاالعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها  االخُطوة األولى في دراستنا لهذ  
إن حياة الغَني والفَقير مألوفة لدينا ألننا نراهـا   ما هي العناصر التي تؤلِّف قصة هذا المثَل؟إذاً، 

  :وفيما يلي أبرز العناصر التي تؤلِّف هذا المثَل. ونعيشها في مجتمعاتنا كل يوم
  

ن غناه ظاهراً مـن خـالل   وكا. كان الرجل األول غنياً. الغَني والفقير قبل موتهما ،أوالً  
. ها سوى األغنيـاء سبلْلم يكُن ي والحريريةُ األرجوانيةُ فالمالبس. متْرفَةال تهوحيا ةرالفاخ هسمالبِ

يعرف الجميع أنه غَنُأخـرى،  . وكان هذا الرجل يرتدي هذه الثياب الباهظة الثمن لكي ي بعبارة
. وليس هذا فحسب، بل كان أنانياً وال يبالي بمشاعر اآلخـرين . سه وبأموالهفقد كان متفاخراً بنف

ويخْبِرنا المثَـل  . والدليُل على ذلك هو أن شَحاذاً اسمه لعازر كان يجلس عند باب الغَني كل يوم
  . أن هذا الشحاذ كان مصاباً بالقروح في جميع أنحاء جسمه

  
وربما َأطلق يسوع هذا االسم على هذا الرجـل ألنـه   ". معيني اُهللا"فهو " لعازر"أما اسم   

رغم و. يهعل يتَّكُليؤمن باِهللا وأراد أن يبين أنه على الرغم من فَقْرِه وحالته البائسة، إالَّ أنه كان 
، إالَّ أنـه لـم   ه إليهكان يرى ذلك الفقير كل يوم أثناء خروجه من منزله ودخول الغَني أن الرجَل

  . يظْهِر له أيةَ شَفَقة ولم يقَدم له أية مساعدة
  

لَكنَّنا ال نقرُأ شـيئاً  . مات الفقيريخبرنا المثَُل أن ِلعازر . الغَني والفَقير بعد موتهما، ثانياً  
فـنحن  . لََكن ما حدثَ لروحه هو األهم. ه أحدفيبدو أن دفْنَه تَم بِصمت ودون أن يلْحظَ. عن دفنه

هي مصطَلَح عبـري  " حضن إبراهيم"وعبارة . نقرأ أنه مات فَحملَتْه المالئكة إلى حضنِ إبراهيم
وقد كان االتِّكاء في حضن شَخْصٍ . مشْتَقٌّ من عادتهم في االتِّكاء عند تناول الطعام وفي الوالئم

ئ عند الشخص اآلخرما يتَّكُأها الشخص الموتَبة التي يلُّ على المكانة الخاصفنحن نقرُأ فـي  . د
  ". اَالبن الْوحيد الَّذي هو في حضنِ اآلبِ هو خَبر. اَُهللا لَم يره َأحد قَطُّ: "١٨: ١إنجيل يوحنَّا 

  
  ل ِلعازمر الفقير إلى وهكذا، فقد قامت المالئكة بِح   ـدسحـعٍ يضوماء حيث اتَّكَأ في مالس

  .عليه
  



 

. اًالئق اًدفْندفن مهيبة و ومن المؤكَّد أنه حظي بجنازة. كذلك، فقد مات الرجُل الغَني ودفن  
هروح نع ذْكَري شيئاً لَم نعائلته وأصدقاؤه! لَك الذي كان أفراد ثَ له  والشيءدجهلونه هو ما حي

  . يتَعذَّب في الجحيم هسفْفقد فَتَح الرجُل الغَني عينيه ليجِد نَ. بعد موته
  

فرغم أن الرجـَل الغَنـي شـاهد إبـراهيم     . المصير المحتوم لكُلِّ إنسانٍ بعد موته، ثالثاً  
ي دار بين الغَني وأبينا إبراهيم كان حديثاً محترماً والئقاً ولعازر من بعيد، ورغم أن الحديث الذ

، رغم ")يا ابني"كما أن أبانا إبراهيم قال للغَني ". يا أبي إبراهيم"فقد خاطب الغَني إبراهيم قائالً (
 عاناة تُلم عبارات االحترام تلك هذا كُلِّه، إالَّ أنم نبهوعذاالرجل الغني خَفِّفْ م .  

  
   يَل الغَنجالر نا أنظُ هظْهِونُالحلم يفي  ر قيقيتَغييرٍ ح حتى بعد ذهب إلى  شخصيتهأي
وهو يتوقَّع من لعازر أن يحسن إليه رغم . إلى ِلعازر وكأنه عبد عنده رظُفهو ما زال ينْ. الجحيم

فقد التَمس الغَني من أبينا إبراهيم أن يرسَل ِلعازر إليـه  وعلى أي حاٍل، . أنه لم يشفق عليه يوماً
يا َأبِي ِإبراهيم، ارحمني، وَأرسْل ِلعازر ِليبلَّ طَـرفَ  ": فهو يقول له هنا! لكي يخَفِّفَ من معاناته

  ". ا اللَّهِيبِِإصبِعه بِماء ويبرد ِلساني، َألنِّي معذَّب في هذَ
  

جـاء الوقـتُ   فقد . يتنافى مع عدالة اهللاألنه مرفوض طَلَبه قال له إن لَكن أبانا إبراهيم   
فأثناء حياته على األرض، عاش حياته بطولهـا وعرضـها   . العقاب الذي يستحقهفيه يناُل الذي 

وهذا يعني أنه لم يضع مجد اهللا وحاجـات  . دون أن يلتفتَ إلى شخصٍ فقيرٍ ومسكينٍ مثل ِلعازر
فال يمكن للذين . كذلك، فقد قال أبونا إبراهيم لذلك الغَني إن طَلَبه مستحيل. اآلخرين في حساباته

. كما ال يمكن للذين هم في السماء أن يعبروا إلى الجحـيم . هم في الجحيم أن يعبروا إلى السماء
  . همافَهناك هوة عظيمة بين

  
الغنـي   الرجُل فقد توسَل. تَنتهي بانتهاء حياته على األرضللتوبة  اإلنسانِ فُرصةُ، رابعاً  

إلى أبينا إبراهيم لكي يرسل ِلعازر من السماء إلى إخوته األحياء على األرض بهدف تحـذيرهم  
الغني خائفاً من أن يلومه أخوته ألنه لـم يكُـن   وربما كان الرجل . مما يحدث لإلنسان بعد موته

فهو . وهذا يرينا أنه كان ما يزال أنانياً حتى بعد موته. لهم أثناء حياته على األرض صالحةً قُدوةً
  !لم يكترث بالناس عموماً، بل كان كُلُّ همه هو عائلته وسمعته

  



 

والمقصود بـذلك  . "م موسى واَألنْبِياء، ِليسمعوا منْهمعنْده: "لَكن أبانا إبراهيم أجابه قائالً  
فهو يحض . تحذيرهملتعليمهم وهو أن األشخاص األحياء على األرض لديهم أسفار العهد القديم 

جميع الناس على أن يؤمنوا باهللا، وأن يتَّكلوا عليه، وأن يحبوا بعضهم بعضاً، وأن يشفقوا علـى  
  .قراء والمساكينالف
  

     رون إناألحياء علـى األرض سـيتغي قتنعاً بأنل الغني مجحاٍل، فقد كان الر وعلى أي
فرغم أن يسوع أقـام  . لكنه كان مخطئاً في ذلك. ذَهب إليهم شخص من عالم األموات لتحذيرهم

وحين أقام يسوع شَخصـاً آخـر   . نوابعض الناس من الموت، إالَّ أن كثيرين من األحياء لم يؤم
، كان رد فعل قادة اليهود ومعلِّميهم هو أنهم تآمروا لقتل )أال وهو أخو مريم ومرثا(اسمه ِلعازر 

كما أنهم زادوا إصراراً . بسبب قيامته من الموت لعازر خوفاً من أن يؤمن الناس بيسوع المسيح
الكثيـرون مـن اليهـود    أصر أن قام يسوع نفسه من الموت،  وحتى بعد. على قتل يسوع أيضاً

ِإن كَانُوا الَ يسمعون من ": لهذا، فقد قال إبراهيم للرجل الغني. بهعلى عدمِ اإليمان وغير اليهود 
قُوندصي اتواَألم نم داحو قَام الَ ِإنو ،اءاَألنْبِيى ووسم."  

  
فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد    : المثَل هي اهذل تناالثانية في دراسالخُطوة    

، مـا هـي   اًإذ .اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرةوما نَعنيه بالقرينَة  .عناصر المثَل
  ؟ الغَني وِلعازرالقَرينَة المباشرة لمثَل 

  
، ١٥ففـي األصـحاح   . من إنجيل لوقا ١٦و  ١٥هذا المثل في األصحاحين  خلفيةنجد   

وهـذه  . ضرب يسوع ثالثة أمثاٍل علَّم فيها عن موقف اهللا من األشخاص الضالِّين فـي العـالم  
وقد ضرب . مثَل الخروف الضال، ومثَل الدرهم المفقود، ومثَل االبن الضال: األمثال الثالثة هي

ذه األمثال الثالثة رداً على الموقف السلبي الذي أبداه القادة الدينيون ومعلِّمـو الشـريعة   يسوع ه
  . اليهود تجاه العشَّارين والخُطاة

  
األوُل هو وكيُل الظُّلْم الذي بين يسـوع مـن   : ، ضرب يسوع مثَلَين١٦وفي األصحاح   

والمثَُل الثاني هو مثَل الغَني وِلعازر الذي بين يسوع . لماديةخالله االستخدام الخاطئ للممتلكات ا
فالرجل الغَني لم يباِل بكَسب أصدقاء له عـن  . من خالله التعامل الخاطئ مع األشخاص والمال

نـاس  لهذا، رغم أنه كان يالقي االحترام والتقدير مـن ال . طَريق استخدام أمواله استخداماً سليماً



 

كـان النقـيض    الغنـي  َلويمكن القول إن هذا الرج. بسبب غناه، إالَّ أنه كان مرفوضاً من اهللا
  . المباشر للسامري الصالح

  
. من األصحاح السادس عشَر من إنجيل لوقـا  ٣١-١٩المثَل فتَرِد في اآليات  قصةأما   

لذلك، يجب علينا أن نَُفَسره . ، فإن يسوع لم يقَدم تفسيراً له)يقهأو تَطب( بتفسير المثَلوفيما يتعلَّق 
  . وفقاً للسياق

  
تحديد التفاصيل المهِمـة  : المثَل أال وهي االخُطوة الثالثة في دراسة هذإلى اآلن نأتي   

ثَل رها يسوع في هذا المفي البداية، يجب أن نُدرك أن التفاصيل التي يذْكُ. وذات الصلَة في المثَل
ال يمكن تفسيرها حرفياً؛ بل إن يسوع استخدم هذه التعبيرات بهذه الطريقة لكي يجعـل المثَـَل   

حالة اإلنسـان  على الرغم من ذلك، فإن مثََل الغَني وِلعازر يعلِّم حقائق مهِمة عن . نابضاً بالحياة
. خالل هذا المثَل أن التعليم القائل برقاد النَّفْس هـو تعلـيم خـاطئ    فمثالً، نرى من. بعد الموت

كما أننا نرى هنـا أن المـؤمنين   . فالكتاب المقدس يعلِّم عن رقاد الجسد فقط، وليس رقاد النَّفْس
ـ   . يذهبون إلى السماء، وأن غير المؤمنين يذهبون إلى الجحـيم  مح ونـرى أيضـاً أن اهللا ال يس

كذلك، فإن اهللا يريد من جميع الناس على األرض . لألموات بالتخاطُبِ مع األحياء على األرض
  . أن يصغوا إلى كالمه المدون في الكتاب المقدس وأن يطَبقوه في حياتهم

  
   مكن القول إننىوية الغثَ وحياة الرفاهية في هذا المهِمالتفاصيل الم نونحن نـرى  . لم

 ثَل أنخالل هذا الم ننى فيمة الغيذاته ليس خَط دساعدتنا للفقـراء والمحتـاجين،   . حم مدا عأم
وهكذا، فالرجُل الغني في هذا المثَل لم يلْقَ في الجحيم بسبب غناه؛ لكنـه  . فهذه خطية بكل تأكيد

  . لفقيرُأدين ألنه لم يشْفقْ على ِلعازر ا
  

   ل المالئكة  قيامكذلك، فإنمن إبراهيمبِحضر إلى حة ِلعازهِمالتفاصيل الم نفنحن . هو م
الـذي قَصـده   والمعنى . أن اَهللا جعَل إبراهيم أباً لجميع المؤمنين ١١: ٤نقرأ في رسالة رومية 

وهذا . هو أن ِلعازر ذَهب إلى السماء "هيمحملَت ِلعازر إلى حضن إبرا"ن المالئكة يسوع بقوله إ
وكمـا ذَكَرنـا   . هو حال أرواح جميع األشخاص الذين آمنوا بيسوع وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم

على هذا الرجل الفقير لكي يرينـا أن هـذا   " ِلعازر"قبل قليل، فَمن المرجحِ أن يسوع أطْلَقَ اسم 



 

: يعنـي فـي األصـل   " ِلعازر"فاسم . ان يثق باهللا ويتَّكل عليه رغْم فَقره وآالمه ومرضهالفقير ك
  !"الرب معيني"
  

   حيموأيضاً، فإنل الغَني في الججثَـل    وجود الرة فـي هـذا المهِمالتفاصيل الم نهو م .
المصير األبدي الذي ينتظـر جميـع غيـر     فهو. فالكتاب المقدس يعلِّم أن الجحيم موجود بالفعل

  . المؤمنين واألشرار
  

   ظيمةأخيراً، فإنة العوثَل الهة في هذا المهِمالتفاصيل الم نم يه .  لِّـمعس يقدفالكتاب الم
ع المسيح أثناء حياتـه  أن المصير األبدي لكُلِّ إنسانٍ يتَحدد بِناء على إيمانه أو عدم إيمانه بيسو

واإليمان الحقيقي يظْهر من خالل طاعتنا لوصايا يسـوع المعلنـة فـي الكتـاب     . على األرض
فاُهللا يعطينا الكثير من . ومن المهِم أن نُدرك أن هذا المصير ال يمكن تَغييره بعد الموت. المقدس

أما بعد الموت، فلن نَحظى بأي فُـرصٍ  . ي نَتوب ونؤمن بهالفُرص أثناء حياتنا على األرض لك
  !ُأخرى

  
تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي االخُطوة الرابعة في دراسة هذنَنتقل اآلن إلى   

ة في ملَكـوت  إن مثَل الغَني وِلعازر يعلِّم عنِ الطريقة الصحيحة للتعامِل مع األمور المادي. للمثَل
هناك عواقب تَنشُأ عن أسلوب حياة اإلنسـان  : "أما الرسالة الرئيسية لهذا المثَل فهي كالتالي. اهللا

كمـا أن مصـير اإلنسـان    . وهذه العواقب ال يمكن تَغييرها بعد موته. أثناء حياته على األرض
كُـلَّ   يحاسـب ويسـاِئُل   واهللا . ه على األرضالنهائي يعتمد على قراراته التي صنَعها أثناء حيات

  ". استخدامنا لممتلكاتنا الماديةعلى كيفية طريقة تعاملنا مع الفقراء والمساكين، وواحد منَّا على 
  

وهكذا، فإن مشاركة ممتلكاتنا المادية مع الفقراء والمحتاجين هي سمة رئيسية من سمات   
لهذا، يقـول  . تَتوافق مع دعوتهم التي دعاهم اهللا إليها حياةًفشعب ملكوت اهللا يحيون . ملَكوت اهللا

َأن تَسلُكُوا : فََأطْلُب ِإلَيكُم، َأنَا اَألسير في الرب: "١: ٤بولُس الرسول في رسالته إلى أهل أفسس 
مـا   وفيما يتعلَّق بالممتلكات المادية فإن هذا يعني أن نُشـارك ". كَما يحقُّ ِللدعوة الَّتي دعيتُم بِها

 نُعطي بسخاء، وأن اآلخرين، وأن عالفقراء والمحتاجيننُساعد لدينا م .  
  



 

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

قبل كل شيء، يجب أن نَعرف أن نظرية  .قدس المباشرة والواضحةبتعاليم الكتاب المالمثَل في 
فهـذه النظريـة   ). أي أنها ليست من تعليم الكتاب المقدس(العالم السفلي هي نظرية غير كتابية 

وفـي هـذا العـالم     .بعد موتهمجميع الناس تؤمن بوجود عالمٍ مخيف تحت األرض يذهب إليه 
  .  يوجد أي وعيٍ، أو نشاط، أو فَرحٍالسفلي، ال

  
هيديس إما لتقـديم  "والكلمة اليونانية " شيول"العبرية كلمة اللَكن الكتاب المقدس يستخدم   

صورة رمزية لحالة الموت، أو لوصف مثوى األموات في القبر، أو لوصف مثوى األموات في 
عنى المقصود هنا هو أن الرجَل الغَني ذَهب بعـد موتـه إلـى    وفي هذا المثَل، فإن الم. الجحيم
  . الجحيم

  
تذهب إلى مكـانٍ مختلـف عـنِ    ونرى بوضوحٍ من خالل هذا المثَل أن أرواح األبرار   

فالكتاب المقدس يعلِّم أن األبرار واألشرار يدفنون فـي  . األشرارالمكان الذي تذهب إليه أرواح 
فأرواح األبرار ! أما أرواحهم فتذهب إلى مكانين مختلفين. لَكن هذا يتعلَّق بأجسادهم فقط. القبور

  . تذهب إلى السماء، وأرواح األشرار تذهب إلى الجحيم
  

تلخـيص التعـاليم الرئيسـية    : يهِلهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا   

  ؟ الغَني وِلعازر مثَِلنَجِدها في م الرئيسيةُ التي فما هي التعالي. للمثَل
  

الفقـراء والمسـاكين   مع  هلعامتَ ةاُهللا يحمُل كُلَّ إنسانٍ المسؤولية فيما يتعلق بطريق، أوالً  
ه موالأل هاستخدامكيفية كما أنه يحمُل كُلَّ إنسانٍ المسؤولية فيما يتعلق ب. أثناء حياته على األرض

علـى هـذه   حياتـه  أن يعرف أن أسـلوب  شريرٍ  إنسانٍكل لهذا، يجب على . وممتلكاته المادية
فالمصير األبدي لإلنسان يتوقَّـف  . وهذه العواقب ال يمكن أن تُلغى بعد موته. األرض له عواقب

  .على قراراته أثناء حياته على األرض
  

بل يريـدنا أن  . نفسنا، وال أن نَتَّكَل على أموالنا وممتلكاتنا، اهللا ال يريدنا أن نَعيشَ ألثانياً  
  . نَتَّكَل عليه هو، وأن نَرى حاجات اآلخرين، وأن نُشفق على الفقراء والمساكين والمحتاجين

  



 

لذلك، أرجـو أن  استعداداً . وكيِل الظُّلْم مثََل، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادمفي   
  .لوقاإنجيل من السادس عشَر من األصحاح  ١٣-١ اآلياتتقرأ 

  
   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
  


