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أحد املوتى املؤمنني العنوان األحد

١صفحة

مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ
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مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

٢صفحة

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ



مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

٣صفحة

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ



مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

٤صفحة

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ



مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

٥صفحة

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ



مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

٦صفحة

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ



مثل لعازر والغنيّ
( لوقا ١٦/  ١٩ – ٣١ )  

رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩ كَانَ رَجُ
رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠ وكانَ رَجُ

ْتِي  يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ تَأ نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١ وكانَ يَشْ
هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ فَ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢ وَمَ
ازَرَ في  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣ وَرَفَ

هِ. نِ حِضْ
َنِّي  انِي، أل َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤ فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ مُ
َّى  ز وَ يَتَعَ ُ نَالَ البَاليَا. واآلنَ هُ ازَر ، وَلَعَ يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ َّكَ نِلْتَ خَ ْ أَن ي، تَذَكَّر ْنِ ْرَاهِيم: يا اب ٢٥ فَقالَ إِب

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن هُ
نْ   تَازُوا مِ يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦ وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ هُ
َ إِلَى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧ فَ

ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إِلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨ فإنَّ لي خَ
م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩ فقَ

وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠ فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب
وَات، لَنْ  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١ فقالَ لَهُ إِب

وا!". عُ تَنِ يَقْ

مقدّمة 
، نذكرُ موتانا املؤمنني الّذين سبقونا، نصلّي من أجلِهم  في األحدِ اآلخيرِ من التّذكاراتِ  
أنَّ اهللاَ أعطانا احلياةَ لنشارِكَهُ امللكوتَ  دّيقني، ونتذكّرُ بدورِنا  األبرارِ والصّ ليكونوا بصحبةِ 
م  الزّمنيّةِ إلى احلياةِ األبديّةِ حيثُ سنَنْعُ ٌ من غربةِ هذه احلياةِ  إالَّ عبور ماويَّ، وما املوتُ  السّ

٧صفحة

برجاءٍ  اآلبِ  اهللاِ  إلى  نرفعُ صالتَنا   ، عُ املوجِ اآلحبَّةِ  رحيلُ  فيه  وكَثُرَ   ، املوتُ فيه  كَثُرَ  زمنٍ  في 
إلى  ماويِّ  السّ اآلبِ  إلى حضنِ  يعودون  بأنّهم  ونحن مؤمنون  أجلِ من سبقونا  من  وطيدٍ، 
فُ أمامَ حقيقةَ املوتِ هذه  . نَقِ ، ال جوعَ وال مرضَ مْ احلقيقيِّ حيْثُ ال فسادَ وال ألمَ هِ موطنِ
ةِ الّتي متوتُ في األرضِ لتعطيَ  منتبهني أنَّ حياتَنا ال قيمةَ لها إالّ إذا صارت كحبّةِ احلِنْطَ

ًا كثيرةً. ثمار

َ إلى بَيْتِ أَبي، ازَر لَ لَعَ ، أَنْ تُرْسِ َلُكَ إِذًا، يا أَبَتِ أ يّ: أَسْ نِ الَ الغَ قَ ٢٧. فَ
ذَابِ هـذَا. كَانِ العَ ا إلى مَ مْ أَيْضً ْتُوا هُ م، كَي ال يَأ دَ لَهُ هَ وة، لِيَشْ ةَ إِخْ سَ مْ ٢٨. فإنَّ لي خَ

هِ، لكنَّهُ بدأَ يفكِّرُ بإخوتِه الّذين ما زالوا  عِ ِ نستنتجُ أنّ الغنيَّ استسلمَ لوضْ في هاتنيِ اآليتَنيْ
م.  هُ َ اليهم لينبِّهَ ا بعودةِ لعازر ها هو، لذلكَ يقدِّمُ اقتراحً يحيون حياةَ البذخِ الّتي كان يعيشُ
م يتوبون، ويذكِّرُنا هذا األمرُ باليهودِ الذين طلبوا من  يطلبُ الغنيٌّ عالمةً تُدْهِشُ إخوتَه علَّهُ

نوا به (لو ١١/ ١٦، ٢٩).  يسوعَ آيةً ليؤمِ

م. وا لَهُ عُ مَ لْيَسْ ْبِياء، فَ َن ى وَاأل وسَ م مُ نْدَهُ ْرَاهِيم: عِ الَ إِب ٢٩. فقَ
وَاتِ يَتُوبُون. َمْ نَ األ دٌ مِ م وَاحِ ى إِلَيْهِ ضَ نْ إِذَا مَ ْرَاهِيم، ولـكِ ٣٠. فَقال: ال، يَا أَبَتِ إِب

وَات،  َمْ نَ األ دٌ مِ م، وَلَو قَامَ وَاحِ َّهُ إِن ْبِيَاء، فَ َن ى وَاأل ُوسَ ونَ ملِ عُ مَ ْرَاهِيم: إِنْ كانُوا ال يَسْ ٣١. فقالَ لَهُ إِب
وا!". عُ تَنِ لَنْ يَقْ

تْ إليهِ عالماتٍ كثيرةً ليتوبَ ويعودَ إلى  عبِ اليهوديِّ، الّذي قدَّمَ في جوابِ ابراهيمَ رسالةٌ للشّ
ى بالفقيرِ حيْثُ نقرأُ في سفرِ  بِ التّقليدِ، أوصّ سةِ بحسَ َمْ اهللاِ. فموسى كاتِبُ األسفارِ اخل
َّب  طيكَ الر كَ الَّتي يُعْ ، في أَرضِ دُنِكَ دى مُ ن إِخوَتكَ في إِحْ ندَكَ فقيرٌ مِ : "إِذا كانَ عِ تثنيةِ االشتراعِ
 َ دار قْ ه مِ ، بلِ افتَحْ لَه يَدَكَ وأَقرِضْ قيرِ سِّ قَلبَكَ وال تَقبِضْ يَدَكَ عن أَخيكَ الفَ َّاها، فال تُقَ كَ إِي إِلهُ
. إنّها دعوةٌ لإلصغاءِ إلى  ْبأوا وحذّروا من إهمالِ الفقيرِ تاجُ إِلَيه". (تث ١٥: ٧-٨). واالنبياءُ أن ما يَحْ

ه ألنّ فيه اخلالصَ احلقيقيَّ.  كالمِ اهللاِ وعيشِ
 ، نْ أغلقَ قلبَه عنِ اإلميانِ ، ليؤكِّدَ لسامعيه أنَّ مَ وفي اآليةِ األخيرةِ يشيرُ لوقا إلى قيامةِ يسوعَ
رُه في خبرِ  هُ حتّى قيامةُ املسيحِ. لذلك يركّزُ على سماعِ الكلمةِ وهذا ما سيُظهِ عَ نِ لن تُقْ
اوُس بعدَ القيامةِ، ليقولَ للجماعةِ األولى أنَّ املسيحَ القائِمَ أظهرَ  مَّ ظهورِ املسيحِ لتلميذيّ عَ

 . ةِ واألنبياءِ دَّسَ ُقَ رْحِ الكُتُبِ امل حقيقتَه من خاللِ شَ

خالصة روحيّة
الةَ  الصّ ونرفعُ   ، اآلبِ ديارِ  إلى  الّذين غادرونا  أحباءَنا  نَذكُرُ  املوتى وفيما  أحدِ تذكارِ  في   
َثَلِ الغنيِّ ولعازرَ ونرى فيه نداءَ ودعوةٍ لتوبةٍ حقيقيّةٍ. هذه التوبةُ  لُ مبِ هم، نتأمّ لراحةِ أنفسِ
الذَّاتِ  من  باخلروجِ  وتكتملُ  كلمتِهِ  إلى  اإلصغاءِ  خاللِ  من  اهللاِ  صوتِ  إلى  باإلصغاءُ  تبدأُ 
أمامَ حقيقةِ  فُ بصمتٍ  نقِ نذكرُ موتانا،  هُ. عندما  الرّحمةِ جتاهَ اآلخرِ وعيشِ  إلى  واالنتباهِ 
ه اليومَ على هذه األرضِ ال قيمةَ له إالّ إذا كانَ فعلَ حبٍّ  املوتِ اخمليفةِ، وندركُ أنَّ ما نعيشُ
ماناتِ األرضيّةَ التي نتعلّقُ بها ال قيمةَ  ا أنّ الضَّ غارِ، ونُدرِكُ أيضً ومشاركةٍ جتاهَ إخوتِنا الصّ
"اهللا  لعازرَ  اسمُ  عنه  يعبِّرُ  ما  وهذا  اهللاِ،  ّلتي هي  ا واألكيدةِ  الوحيدةِ  مانةِ  الضَّ أمامَ  لها 

معونتي". 

عليها.  يحصلُ  وال  االنسانِ  أخيهِ  بقايا  يشتهي  فهو   ، احلياةِ قيدِ  على  للبقاءِ  األساسيّةَ 
تَبَرُ حيواناتٍ وسخةً وجنسةً (مز ٢٢: ١٧ – ٢١)  عبِ اليهوديِّ كانتْ تُعْ الكالبُ في مفهومِ الشّ
عبِ اليهودي، أي الوثنيني. لذلك يركّزُ لوقا على ما  نْ خارجِ الشّ ا إلى الّذين مِ وكانَتْ ترمزُ ايضً
هُ" ليدلَّ على فعلِ الرّحمةِ الّذي  سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ كانَتْ تفعلُه هذه الكالب ُجتاهَ لعازر "تَأ
امريِّ  أبناءِ شعبِهم وهذا يذكِّرُنا بالسّ اليهودِ جتاه  الوثنيون جتاه احملتاجني أكثرَ من  أظهرَهُ 

وي في انحنائِه على اجملروحِ (لو ١٠ / ٣٣ – ٣٧).  الحِ الَّذي تفوّقَ على الكاهنِ والالّ الصّ

يُّ وَدُفِن. نِ اتَ الغَ ْرَاهِيم. ثُمَّ مَ نِ إِب الئِكَةُ إِلى حِضْ لَتْهُ الـمَ مَ كنيُ فَحَ سْ اتَ الـمِ ٢٢. وَمَ
. يصوّرُ لوقا،  ه املوتُ نيِّ ولعازر. ما فرّقتْهُ ظروفُ احلياةِ يجمعُ املوتُ هو املصيرُ املشتركُ بني الغّ
لَتْهُ املالئكةُ إلى "حضنِ إبراهيم" إشارةً الى احلياةِ  مَ مصرًّا، الفارقِ بني اإلثنني: ماتَ لعازرُ وحَ
، فقد اعتبرَ اليهودُ املشاركةَ في مأدبةِ إبراهيم "أبي املؤمنني"  األخرى وأنّه  في راحةٍ وسعادةٍ
ا  . أمَّ ا الثّوابُ األعظمُ فهو اجللوسُ في حضنِ إبراهيمَ احلني بعد موتِهم، وأمّ (متى٨:١١) ثوابًا للصّ
هِ باملفهومِ األرضيِّ، لكنَّهُ دخلَ في ظلمةِ القبورِ  الغنيُّ فقد دُفِنَ، أي حصلَ على ما يليقُ مبقامِ

حيْثُ الحياةَ. 
ازَرَ  يد، وَلَعَ نْ بَعِ ْرَاهِيمَ مِ رَأَى إِب ذَاب، فَ ي العَ اسِ يمِ يُقَ حِ وَ في الـجَ يُّ عيْنَيْه، وَهُ نِ عَ الغَ ٢٣. وَرَفَ

هِ. نِ في حِضْ
انِي،  َاءٍ وَيُبرِّدَ لِسَ هِ مبِ بَعِ رَفَ إِصْ َ لِيَبُلَّ طَ ازَر لْ لَعَ ْسِ ي وَأَر نِ مْ ْحَ ْرَاهِيم، إِر نَادَى وقَال: يا أَبَتِ إِب ٢٤. فَ

يب. عٌ في هـذَا اللَّهِ تَوَجِّ َنِّي مُ أل
وَ  البَاليَا. واآلنَ هُ نَالَ   ُ ازَر وَلَعَ  ، يَاتِكَ يْراتِكَ في حَ نِلْتَ خَ َّكَ  أَن  ْ تَذَكَّر ي،  ْنِ اب يا  ْرَاهِيم:  إِب ٢٥. فَقالَ 

ع. ْتَ تَتَوَجَّ نَا، وأَن َّى هُ ز يَتَعَ
تَازُوا  يدُونَ أَنْ يَجْ تَّى إِنَّ الَّذِينَ يُرِ ةً ثَابِتَة، حَ يمَ ظِ وَّةً عَ إِنَّ بَيْنَنا وَبَيْنَكُم هُ عَ هـذَا كُلِّهِ، فَ ٢٦. وَمَ

بُرُوا إِلَيْنا. ناكَ أَنْ يَعْ نْ هُ ون، وال مِ يعُ تَطْ نا إِلَيْكُم ال يَسْ نْ  هُ مِ
، اآلنَ يتألّمُ الغنيُّ في العذاباتِ وينعمُ لعازرُ بأحضانِ  ُ بالتّغييرِ الّذي حصلَ بعدَ املوتِ نتفاجأ
َ والغنيِّ ال يرتبطُ باستحقاقاتٍ أو  كْمَ ابراهيمَ على لعازر نا، أنّ حُ تُ انتباهَ إبراهيم. ما يلفُ
ا أيَّ استحقاقاتٍ  خطايا، إذ ال يذكرُ املثلُ اخلطايا واإلساءاتِ الّتي قامَ بها الغنيُّ، وال يذكرُ أيضً
بْرَ هذه اآلياتِ وضعَ  ا يظهرُ لنا، وحتديدًا عِ ُ. ال يتوقَّفُ املثلُ عندَ تصويرِ اآلخرةِ وإمنّ قامَ بها لعازر
ه على  خصني في احلياةِ الثّانيةِ، فيبنيّ أنّ احلياةَ بعدَ املوتِ هي عكسُ ما نعيشُ هذين الشَّ
، ويؤكِّدُ على الهوَّةِ  ، فلوقا في هذا املثلِ يعلنُ امتيازَ الفقراءِ عندَ اهللاِ وتعساةَ األغنياءِ األرضِ
إلى  أنْ ينضمَّ  الغنيُّ  الغنيِّ وال  إلى  أنْ يجيءَ   ُ اإلثنني، فال يستطيعُ لعازر لُ بني  صِ تفْ التي 
َ. لقدْ أرادَ لوقا أنْ يقولَ لنا أنّ مصيرَ اإلنسان بعدَ املوتِ يتحدّدُ بشكلٍ نهائيٍّ ال رجوعَ  لعازر

عنْهُ. 

مبشاهدةِ وجهِ اهللاِ.    
ه الرّبُّ  ثَلَ الغنيَّ ولعازر من إجنيلِ لوقا (١٦: ١٩ – ٣١ )، وعبرَه يوجِّ ُ الكنيسةُ لهذا التَّذكارِ مَ تختار
هِ، لذلك سيُظهرُ لهم،  " (١٦، ١٤) الَّذين يستهزئون بهِ وبكالمِ ه للفرّيسيِّني "محبّي املالِ كالمَ
احلياةِ  ويجعلُ ضمانَتَه في هذه  لذاتِه  يعيشُ  الَّذي  االنسانِ  بني  الفرقَ   ، املثلِ ن خاللِ هذا  مِ
ممتالكاتِه فينسى اهللاَ ويلغيه من حياتِه، عندَها سيكونُ مصيرُه العذابَ أي الغربةَ عن اهللاِ.  
ا االنسانُ الّذي يجعلُ اهللاَ ضمانَتَه الوحيدةَ في هذه احلياةِ فيعيشُ متّكالً عليه سيكونُ  أمّ

ماويّةِ في احلياةِ األبديّةِ.  ، أي مشاركةَ اهللاِ في الوليمةِ السَّ نصيبُه حضنَ ابراهيمَ
  

شرح اآليات
رِ الوَالئِم. َفْخَ مُ كُلَّ يَوْمٍ بِأ م، وَيَتَنَعَّ وانَ وَالكَتَّانَ النَّاعِ ْجُ ُر يٌّ يَلْبَسُ األ لٌ غَنِ ١٩. كَانَ رَجُ

ةٌ بغناه وبالتَّالي  ، يقدّمُ لنا لوقا رجالً ال اسمَ له، هويّتُه مرتبطَ في اآليةِ األولى من هذا املثلِ
 . وامللوكِ األغنياءِ  لباسُ  إنّهما  الناعم)  والكتّان  (األرجوان  ه.  عيشِ وبنمطِ  اخلارجيِّ  ه  مبظهرِ
رَودُس في أعمالِ الرّسلِ (أعمال ١٢ / ٢١ – ٢٢)،  ه بهيِ نيُّ من خاللِ وصفِ لباسِ يذكّرُنا هذا الغَ
َّه إلهٌ، وأَوْلَمَ (مر ٦/ ٢١) في ذكرى  عبِ وكأن الّذي لبِسَ احلِلّةَ امللكيّةَ وجلسَ يخطِبُ في الشّ
يعيشُ  َّه  بأن الغنيِّ،  للرّجلِ  الوصفِ  هذا  بْرَ  عِ نفهمُ  إذًا   . املعمدانِ يوحنّا  بقتلِ  رَ  وأمَ مولِدِه 
. املشكلةُ ليستْ في  هِ محورَ كلّ شيءٍ متناسيًا اهللاَ غيرَ منتبهٍ لآلخرين، جاعالً من نفسِ
ا، أي أنْ ميتلِكَ ثروةً، املشكلةُ هي عندما يعتقدُ الغنيُّ أنّه هو محورُ كلِّ  أنْ يكونَ املرءُ غنيًّ

شيءٍ لذلك ينسى اهللاَ وإخوتَه ويعيشُ لذاتِه. 

رُوح. وهُ القُ نْدَ بَابِهِ، تَكْسُ ا عِ رُوحً طْ ازَرُ مَ هُ لَعَ مُ كِنيٌ اسْ سْ لٌ مِ ٢٠. وكانَ رَجُ
يّ، غَيْرَ أَنَّ الكِالبَ كَانَتْ  نِ ائِدَةِ الغَ نْ مَ اقِطِ مِ تَسَ تَاتِ الـمُ نَ الفُ بَعَ مِ ي أَنْ يَشْ تَهِ ٢١. وكانَ يَشْ

هُ. سُ قُرُوحَ تَلْحَ ْتِي فَ تَأ
ه لعازر، أي "اهللاُ يعنيُ"، وهي املرّةُ األولى الّتي يعطي فيها لوقا  مقابلُ هذا الغنيِّ، رجلٌ إسمُ
، هو "املتَّكلُ على اهللاِ"  نَ اإلسمِ الداللةُ على هويّةِ هذا الرجلِ . الغايةُ مِ ثَلٍ ا لرجلٍ في مَ إسمً

أو "من اهللا ضمانته".  
ا" هو  لِ اليونانيِّ "مطروحً ، والفِعْ نْدَ بَابِهِ): هذه الوضعيّةُ تؤكّدُ على فعلِ التّسوُّلِ ا عِ رُوحً طْ (مَ
ٌ بصيغةِ اجملهولِ وهذا يشيرُ الى عدمِ قدرةِ لعازر على اختيارِ مكانِ إقامتِه بل هو مرتبِط 

باآلخرين ويحتاجُ إلى مساعدتِهم. 
أنانيتِه  ونتائِجَ  الغنيِّ  لنا ال مباالةَ  رَ  هِ ليُظْ الفقيرِ بطريقةٍ قاسيّةٍ   يصفُ لوقا حالةَ هذا 

وتغاضيَه عن حاجةِ أخيهِ.
وحاجتَه  عجزَه  يعكِس  ه  جوعُ  ، للجائِعِ األولى  الرّغبةُ  هو  بعُ  الشّ بَع)َ:  يَشْ أَنْ  ي  تَهِ (يَشْ


