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 1الُملحق 

 تفسير أمثال يسوع في الكتاب الُمقدَّس

 
عن ملكوت هللا، ستحظى بفرصٍة للتعلّم عن كيفية فهم أمثال  والّدروس في هذه الّسسلة من العظات: ُمقّدمة

الّرّب يسوع المسيح وتعليمها أو الوعظ منها. تّم تصنيف وتقسيم األمثال تحَت عناوين وضمن مواضيع 

 (. 21-9األدلّة اإلرشادية متعّددة تتعلِّق بملكوت هللا )انظر محتويات 

م هذا الملَحق تعليم   ثل؟ ما هي سمات ثل؟ ما هدف حكاية المَ عن األمثال. فّكر باألسئلة التالية: ما هو المَ  ايقدِّ

 األمثال. وفهم ثل؟ ما هي التّوجيهات اإلرشادية الّصحيحة الواجب اتّباعها في تفسير المَ 

 

 األمثال . أ

 

 . 8-2: 4؛ حزقيال 6-2: 21؛ يوحنا 11-12: 21متّى  اقرأ

ة. إنّه قّصة ة إيضاحيّ إنّه قصّ . من واقع الحياة األرض ذات مغزى سماوي"المثل" قّصة مستوحاة : تعليم

في حكاية  اهدفها تعليم حّق روحّي ما أو اإلجابة عن سؤاٍل معيَّن. وقد كان يسوع بارع   مأخوذة من واقع الحياة

ة( ليوّجه سامعيه إلى ة األرضيّ )القصص المستوحاة من الحياة اليوميّ  ةالقّصص األرضيّ األمثلة. فقد استخدم 

وء على أسرار ملكوت هللا، . استخدم يسوع األموَر الّشائعة واألحداث اليوميّة لتسليط الضّ ةقضايا سماويّ 

 ولمواجهة النّاس بحقيقة وضعهم وحاجتهم للتّجديد. 

، ولكن ينبغي أن تكون قصّ  ليس المثَل سجل   يمكن أن تكون  اثل أمور  يصف المَ  .ةواقعيّ ل ة المثَ لحدٍث تاريخيٍّ

ة. ال تتجاوز األمثال ة أو قد تكون حقائق فعليّ ة حقيقيّ . أي أّن المثَل محصور في أمور واقعيّ اريخحدثت في التّ 

ثل ة األخرى، م  لبلغة التشبيهيّ ثل يختلف عن أساليب ا(. والمَ 11-12: 21ة )متّى ة الفعليّ حدود االحتماليّ 

ممكنة  ا(، التي قد تكون أو ال تكون أمور  8-2: 4موز النّبويّة )حزقيال الرّ (، أو 6-2: 21التشبيه البليغ )يوحنا 

 الحدوث في الحياة. 
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 هدف األمثال . ب

 

 . 21: 8؛ لوقا 21-21: 4؛ مرقس 27-21: 21؛ 17-16، 11، 21-24: 21؛ 6: 7متّى  اقرأ

 : لماذا حكى يسوع األمثال؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 هدف حكاية األمثال هو شرح حقيقة سماويّة بق َصٍص أرضيّة. 

ارع للتّلميذ: "ألنّه قد أُعطي لكم أن تعرفوا أسرار ملكوت السموات )هللا("، ثل الزّ لماذا يقول يسوع في مَ 

 (؟ 21: 8)لوقا  دون أن تُعطى هذه المعرفة لآلخرين

هل يقصد يسوع أن يبقي العامة في ظلٍم وجهل بما يختّص بملكوت هللا؟ كل، ال يمكن أن يكون هذا هو قصد 

فلم يكن قصده حصر لكّل النّاس في العالم. كلُّ تعاليمه، بما في ذلك األمثال،  تُعلَنيسوع. فقد قصد يسوع أن 

 من على السُّطوححّق كلمة هللا  يعل نواميذه بأن أمر تل هأمثاله في مجموعة صغيرة ومحدودة من التّلميذ ألنّ 

 (!24: 14)متّى  عوبلكّل األمم والشّ كشهادٍة  العالم في كلِّ (، و17: 21)متّى 

النّاس يريدون سماع الحّق أو فهم ما يسمعونه!  لكّل النّاس في العالم ال يعني أّن كلَّ  اولكّن إذاعة الحّق علن  

ذين لديهم موقف لكّل النّاس الّ  اواضح   يجعل الحقَّ وع لألمثال، قصد أن يسبحكاية . افموقف الّسامعين مهمٌّ جّد  

لم ! وغير راغبين باالستجابة ءذين لديهم موقف رديالّ  يخفي الحّق عن كلّ ، وأن سليم ومستعّدين للستجابة

هو  موقف الّسامعين(. 6: 7يرد أن يُعطى الكلُب ما هو ُمقدَّس، أو أن تُلقى الجواهر والآللئ للخنازير )متّى 

 ما كان يحّدد إن كانوا سيفهمون أسرار ملكوت هللا أم ال. 

التلميذ أن كما علّم يسوع المسيح تلميذه بأن ال يكرزوا بل نهاية برسالة اإلنجيل للّذين يحتقرونها. كان على 

حدود. فستأتي لحظة حين تُعاقَب المقاومة المستمّرة لدعوة اإلنجيل  ايتحلُّوا بالّصبر، ولكْن للّصبر أيض  

بأال يبقوا فترة   هالكريمة ولتعاليم يسوع، وذلك بمغادرة الُمرَسلين حاملي األخبار الّساّرة. لهذا علّم يسوع تلميذَ 

شجرة التّين غير ل (. ومثَ 24: 21تي رفضت كرازتهم وتعليمهم )متّى ا يجب في هذه األماكن المّ أطول م  

(. كما علّم الّرسول بولس ورفاقه في 9-2: 21صبر هللا وإن طال فهو ليس بل نهاية )لوقا  يعلِّم بأنَّ  المثمرة

للحقول  امنصف   اة ليس أمر  الخدمة بأّن البقاء واالستمرار في البقاء وسط جماعة تسخر من الّديانة المسيحيّ 

-27: 26 ية؛ روم6-1: 28؛ 46-41: 21 الرسل والمناطق األخرى التي تنتظر خدمة رسالة اإلنجيل )أعمال

 (. 17: 9الحصاد كثير، ولكنَّ الفعلة قليلون )متّى  (. فتذكَّر أنَّ 21: 1؛ تيطس 28
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 ثلمات المَ ج. س  

 

 .ثَل المحتملة الوجودعناصر المَ . 1

 . 17-11: 21؛ لوقا 11-28، 9-1: 21؛ متّى 11-12: 21متّى  اقرأ

 ثل المحتملة الوجود؟ عناصر المَ هي : ما شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

" و"القّصة" و"الشرح أو / الخلفيّةللمثَل ثلثة عناصر محتملة الوجود، وهذه العناصر هي "الّسياق/ الجوّ 

الكتاب الُمقدس عنصر أو عنصران فقط من هذه العناصر التطبيق". ولكْن، قد يكون لبعض األمثال في 

ثل سوى عنصر القّصة. بينما يُرى عنصرا القّصة والّشرح في مَ  حبة الخردلثَل ، ليس لمَ الثلثة. فمثل  

 والقصة والشرح/ التّطبيق.  الخلفيَّة :فتُرى عناصره الثلثة الّسامري الّصالحثَل . أّما مَ الزارع

 

 .الثةالثّ ثل عناصر المَ . 2

 .ثلالمَ  / خلفيّةأ. سياق/ جوّ  

 اللذين قادا إلى حكاية المثَل.  الظّرفو المناسبة ي" المثَل هخلفيَّة"

 ( األمثال التالية؟ أجواء)سياقات،  خلفيَّات: ما هي شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 الّشريعة )ناموسّي، كاتب طرح أحد علماءما يلي:  يه الّسامري الّصالحمثَل  خلفيَّة. 19-11: 21لوقا  اقرأ

كان هدفه اإليقاع بيسوع من خلل ما يقوله. سأل هذا الّرجل  ( على يسوع المسيح سؤاال  من ُكتَّاب الّشريعة

 كان هذا العالم والخبير في الّشريعة اليهوديّة يعتقد أنّ ة. ا على النّاس عمله ليرثوا الحياة األبديّ ميسوع عن 

على النّاس أن يحفظوا كّل شرائع العهد القديم ليرثوا الحياة األبديّة. فإْن أجاب يسوع بأّن على النّاس أن 

يحفظوا كامل الّشريعة، فسيقول هذا العالم في الّشريعة اليهوديّة إن يسوع لم يكن يحفظ الّشريعة كما كان 

 اليهود يفّسرونها. 
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بنفسه. فقد أجاب  هالّسؤال بشكٍل مباشر، جعله يسوع يجيب عن سؤالمن أن يجيب يسوع عن هذا  ولكْن بدال  

يسوع عن السؤال بسؤال آخر: "ماذا ُكت ب في الّشريعة؟ وكيف تقرأُها؟" وهنا، أُجب ر العالم في الّشريعة 

ّب قريبك ّب الّرّب إلهك ...، وأح  ح علنية  وبوضوح بما يؤمن به، حيث قال: "أح   اليهوديّة على أن يصرِّ

عرف هذا الرجل أنّه لم : "جوابك صحيح. فإْن عملَت بهذا تحيا." كنفسك." ورّد يسوع على هذا الّرجل قائل  

 أقرباءه، ولذا ليبّرر نفسه أمام الجموع الذين كانوا يستمعون سأل: "ومن هو قريبي؟"  يكن يحبُّ 

"الخروف الّضائع" في إنجيلَي لوقا ومتّى ليسا متطابقين.  ثلمَ  ةخلفي .24-21: 28؛ متّى 7-1: 21لوقا  اقرأ

سياٍق مختلف من و خلفيَّةة، ولكن في كلِّ مّرة في ثَل نفسه أكثر من مرّ المَ  أنّه ال بدَّ أّن يسوع حكىوهذا يعني 

ي كلِّ واحٍد من ثل فساعدنا في فهم المَ تثل المَ  وخلفيَّةآخر.  اروحيّ   اأجل اإلجابة عن سؤاٍل آخر أو ليعلّم حقّ  

 اإلنجيلين. 

ثل جباة بالّضائعين الّضالّين من النّاس، م  باهتمام هللا  تتعلَّقائع في إنجيل لوقا ثل الخروف الضّ مَ خلفيّة 

باألطفال. كل هللا تعلَّق بعناية تائع في إنجيل متّى فثل الخروف الضّ مَ  خلفيَّة(. أّما االّضرائب والخطاة )علن  

أن يسوع يقبل النّاس الّذين يأتون إليه ويرّحب بهم. لكْن بينما يشّدد إنجيل لوقا على ارتباط هللا  المثلَين يعلّمان

 ية! بالخطاة المحتقَرين المنبوذين، يشّدد إنجيل متّى على ارتباط هللا باألطفال الذين يبدون غير ذوي أهمّ 

 

 .ثلب. قّصة المَ  

 ما سمات قّصة المثَل؟ : شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 اثل تكون دائم  ة المَ قصّ لتعليم حّق روحّي أو اإلجابة عن سؤال. المثَل . تهدف قّصة 11-11: 21لوقا اقرأ 

، وال تتجاوز حدود مأخوذة من واقع الحياة. إنّها تحصر نفسها في حقائق وأحداث يمكن أن تحدث في التّاريخ

أورشليم إلى أريحا، الذي تعرَّض لهجوٍم من اللصوص جل المسافر من ، قّصة الرّ المحتمل الفعلّي. فمثل  

، هي من واقع الحياة و اوقطاع الطّرق، وساعده أخير    أو أن تحدث.  تْ أن تكون حدث يمكنرجٌل سامريٌّ

شبيه البليغ ثل التّ شبيه، م  ثل عن مجازات المقارنة والتّ يختلف المَ  .4-2: 1ا ؛ زكريّ  28-2: 21 يوحنا اقرأ

ة وممكنة في الحياة. (، التي قد تكون أو ال تكون واقعيّ 4-2: 1ة )زكريا مزيّة النّبويّ (، أو الرّ 28-2: 21)يوحنا 

 . رج الطائر" مثل  ة، وال تستخدم الّرموز النّبويّة كـ"الدَّ ة وغير واقعيّ ليّ قّصة المثَل ليست تخيُّ
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  .ثَلج. شرح أو تطبيق المَ  

 : ما الّشروحات والتّطبيقات الُمقّدمة بما يتّصل بهذه األمثال؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 . اللؤلؤة كثيرة الثّمنيرتبط بمثَل  اأو تطبيق   ا. ال يعطي يسوع شرح  44: 21متّى  اقرأ

هو بأال يُكتفى بسماع كلمات يسوع، بل  البنّاء الحكيم والبنّاء الجاهلثل . تطبيق مَ 16-14: 7متّى  اقرأ

ة معنى خاّص. فهو ال يشرح يسوع ال يعطي كّل نقطة في القصّ  ظ أنَّ وبوضعها موضع التّطبيق والعمل. الح  

 معنى "البيت" أو "الّصخر" أو "الّرمل"، وال يشرح معنى "األمطار" أو "الّسيول" أو "العواصف". 

هو أّن النّاس في ملكوت هللا مختلطون.  الّزوان وسط القمحثل يُقدَّم لمَ الّشرح الذي . 41-16: 21متّى  اقرأ

يطان ويعبدونه. ليست مسؤوليتنا أن فبعض النّاس يخّصون المسيح ويخدمونه، بينما آخرون يخّصون الشّ 

كتَه نحكم على النّاس فنفرز المؤمنين الحقيقيّين عن اآلخرين. سيستخدم يسوع المسيح في مجيئه الثّاني ملئ

ظ أنّه رغم أن يسوع المسيح يشرح معنى أكثر من ليفرزوا ويفصلوا المؤمنين الحقيقيّين عن اآلخرين. الح  

. فهو يشرح المقصود بالزارَعين، والقمح ثل أكثر من درٍس رئيسيّ ثل، فإنه ال يعلّم بأّن للمَ تفصيٍل في المَ 

ولكّن كلَّ هذه التفاصيل تهدف ألمر واحد هو والّزوان، والحصاد والحّصادين، ومكان االحتراق والمخزن، 

 الوحيد لهذا المثَل يتعلَّق باختلط الزوان بالقمح.  والّدرس الّرئيسيّ شرح الّدرس الّرئيسّي الواحد للمثَل! 

 

 د. المبادئ اإلرشاديّة األساسيّة في تفسير األمثال

 

وإال فقد يتسبّب بحادث. بعض قواعد  قواعد الطّريقحين يقود إنساٌن سيارة  في طريق، فعليه أن يتبع : ُمقّدمة

تتعلّق بجانب الطّريق الذي على اإلنسان قيادة سيارته فيه، والحّد األقصى للسُّرعة،  الّسير في الطُّرق

لم يسر الّسائق  واإلشارات التي على الّسائق أن يعطيها حين يدور إلى اليمين أو اليسار أو يتوقّف، إلخ. فإنّ 

حين يفسِّر  ا، وقد يؤّدي إلى فقدان حياة البعض. وهكذا أيض  عد الطّريق، فسيتسبّب بتلٍف كثيربحسب قوا

فإن لم يطيعوا قواعد . قواعد تفسير الكتاب الُمقدَّسالمسيحيّون المؤمنون الكتاب الُمقدَّس، عليهم أن يتبعوا 

 التّفسير هذه، فسيعلّمون تعاليم خاطئة ومنحرفة ويتسبّبون بالكثير من األذى الروحّي لشعب هللا. 

 يوَجد في الكتاب الُمقدَّس عدة أنواٍع أدبية، منها:
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  .(، والّرسائل )فليمون(27-2: 2ى (، وقوائم األنساب )متّ 11-28: 2الّروايات التاريخية )متّى  - 

، 26، 1، 2: 6؛ 19: 1(، والنّواهي )متّى 11-14: 21(، والوصايا )يوحنّا 6: 24التعاليم )يوحنّا  - 

  .(6، 2: 7؛ 11، 29

شبيه (، والتّ 6: 11شبيه )إشعياء ثل التّ ة متعّددة األنواع، م  عابير البلغيّة والمجازيّ األساليب والتّ  - 

(، والّرمز )مزمور 8-7: 1كورنثوس 2؛ 21-8: 21نيّين (، والنّموذج األّولي )عبرا2: 11البليغ )مزمور 

  .(19: 11؛ إرميا 211: 229

 .ّشعر )أيّوب، المزامير، األمثال(ال - 

  .أمثال يسوع - 

  .النّبّوات )إشعياء وإرميا( - 

 (. يوحنا األدب الرؤيوّي )دانيال وّرؤيا - 

 راسة، سننظر إلى "قواعد تفسير األمثال". هذه الدّ  فيوة قواعد خاّصة لتفسيره. لكّل نوٍع من األنواع األدبيّ 

 وفي ما يلي ستة قواعد لتفسير األمثال:  

 

  .افهم ق ّصة المثَل الطّبيعيّة: 1القاعدة 

ثل بلغة مجازيّة، المسؤوليّة األولى الملقاة على عاتق الّدارس والمفسِّر هي أن يفهم القّصة الطّبيعيّة. يُحكى المَ 

ثَل معتمد على هذا األمر. ولذا، ادرس كلمات الق ّصة والحقائق الثّقافيّة الحضاريّة للمَ  والمعنى الّروحي

 والتاريخيّة المرتبطة بخلفيّة القّصة. 

 . 24-2: 11متّى  اقرأ

: ما األمور واألحداث الموصوفة في الق ّصة، وماذا كانت هذه األمور واألحداث تعني في شف وناق  اكتش  

 عتياديّة في ذلك الوقت؟ الحياة اليوميّة اال
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  .مالحظات

أن تُقّدم الّدعوات  اشائع   اكان أمر  الية جزٌء من الق ّصة الواقعيّة الحياتيّة: في مثَل "وليمة العرس"، األمور التّ 

رق . وكان الملوك في الشّ الحضور وليمة أكثَر من مّرة. وكانت االستجابات نحو هذه الّدعوات واقعيّة تمام  

العرس االحتفال بأن تُمأل قاعة  اشائع   اذين يرفضون دعواتهم. وكان أمر  عقوباٍت شديدة على الّ يوق عون 

 ثوب خاّص باألعراس ووالئم األفراح مماَرسة  شائعة  كذلك.  داءبالنّاس. وكان ارت

غير اعتياديٍّ وسط اليهود بأْن تُرَسل  الدى النّاس روزنامات أو أجندات يوميّة، فإنّه لم يكن أمر  وألنّه لم يُكن 

في الحياة اليوميّة، فإنَّه ال يرغب جميع  ادعوةٌ عامة، ومن ثمَّ دعوة ُمحدَّدة للمدعّوين. وكما يحدث كثير   أوال  

ذلك. ولذا، إّما أنّهم يطلبون إعفاءهم من الحضور أو يقّدمون  ونالمدعّوين بحضور االحتفال أو قد ال يستطيع

الذين كانوا  . ومع هذا، فإنّ مستحيل   اض دعوة الملك وقاحة ، وفي الحقيقة أمر  فْ في تلك األيّام، كان رَ  .اأعذار  

كثيرون كانوا يقبلون الدعوة ويأتون إلى ما كانوا يُمَسكون ويُقتَلون.  ايرفضون حضور دعوة الملك، كثير  

 الملكن كان إنساٌن ما يريد أْن يتواجد في محضر وليمة العرس. ثّمة دليل تاريخّي على أنّه في الّشرق األدنى إ

له الملك له، وذلك ألن معظم الّضيوف كانوا من الفئات األقّل فإن عليه أن يرتدي الثّوب الذي يُ  ولم حظّ ا رس 

 خول إلى قاعة االحتفال. ، ولذا الّراجح أنّهم أُعطيوا هذا الثّوب قبل الدّ بيكن لديهم مثل هذا الثو

 

 .  ثَلر وحّدد عناصر المَ ادرس الّسياق المباشَ : 2القاعدة 

ثل وشرحه أو ثَل. قد يتألَّف "سياق" قّصة المثل من خلفيّة المَ األمر الثّاني الذي عليك عمله هو دراسة سياق المَ 

ما ثل. عادة  الذي فيه ُحكي المَ  الظّرفصف تثَل، أو حكاية المَ  مناسبةثل إلى المَ  خلفيَّةشير تتطبيقه. يمكن أن 

 ثل. قّصة المَ  بعدثل، بينما عادة  ما يوَجد شرح أو تطبيق المثَل قّصة المَ  قبلثَل المَ  خلفية ترد

 : ما الّسياق الُمحدَّد لكلِّ واحٍد من األمثال التّالية؟ شف وناق  اكتش  

  .مالحظات

 .ثَل الّسامري الّصالحمَ  

 والخلفيَّةالمثَل من خلفية القّصة وتطبيقها. قّصة ، يتألَّف سياق الّسامري الّصالحثَل . في مَ 19: 21لوقا  اقرأ

. فقد سأل عالم الّشريعة يسوَع المسيح في سؤال طرحه شخٌص في الجمع الّذي كان حول يسوع ةهنا ُمقدَّم
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ف : "ومن هو قريبي؟" فحكى يسوع مثَل الّسامري الّصالح. والتّطبيق الّذي يقّدمه يسوع يُظه ر أن هدسؤاال  

 حكاية المثَل هو أن يعلّم: "قريب َمن أنا؟" ال أن يعلّم "من هو هو قريبي؟"

 

 .ثل الخروف الّضائعمَ  

 يثل هالمَ  وخلفيَّةرح. ة والشّ ، يتألَّف سياق قّصة المثَل من الخلفيّ ائعالخروف الضّ . في مثَل 1-2: 21لوقا  اقرأ

أمٌر راقبه يسوع، إذ الحظ موقف ونظرة الفّريسيّين تجاه اآلخرين. فيكتب البشير لوقا: "وكان جميع جباة 

ب بالخاطئين ‘ر الفريسيّون والكتبة قائلين: الّضرائب والخاطئين يتقدَّمون إليه ليسمعوه. فتذمَّ  هذا اإلنسان يرحِّ

الّضائع ليعلّم النّاس عن موقف ونظرة هللا لجباة ثل الخروف " وحينئٍذ حكى يسوع المسيح مَ ’ويأكل معهم!

الّشرح الذي يقّدمه يسوع يُظه ر أن هدف حكاية هذا المثَل هو إعلن فرح هللا لتوبة  الّضرائب والخطاة. كما أنّ 

 خاطئ واحد. 

 

 .ثَل األرملة المثابرة اللحوحةمَ  

ثل بشكٍل واضح، مثلما هو الحال في حكاية مَ ثل م هدف حكاية المَ . في بعض األحيان يُقدَّ 2: 28لوقا  اقرأ

ودون ملَل." حكى  افي وجوب الّصلة دائم   . فيكتب البشير لوقا: "وضرب لهم مثل  األرملة المثابرة اللحوحة

 ل األرملة المثابرة اللحوحة ليعلّم تلميذه كيف يصلّون بمثابرة وإلحاح وثقة. يسوع مثَ 

 

 .ثل العّمال في الكرممَ  

ثل بخلفية الّشاّب بالحرف "فـ"، وهو ما يُظه ر ارتباط هذا المَ  ثَل العّمال في الكرممَ . يبدأ 26-2: 11متّى  اقرأ

(. وعلوة  على ذلك، فإن تطبيق يسوع للمثَل 11-26: 29الغني الذي التقى بيسوع في الفصل الّسابق )متّى 

: 11يناله لتركه كّل شيء واتباعه يسوع )متّى الذي يقّدمه كإجابٍة عن سؤال بطرس عما سذاته هو التّطبيق 

وبطرس  (، وموقف الّشاّب الغني21-9: 11)متّى  اوأخير   (. موقف الذين استُؤجروا أوال  11، 17: 29و 26

( بشأن "األشياء التي لديهم" و"األشياء التي يريدون الحصول عليها" يمثِّل نقطة 19، 17، 12: 29)متّى 

جليل وجاّد  طعين. الّرسالة الّرئيسيّة أو النّقطة المركزيّة في هذا المثَل هي تقديم تحذيرٍ االرتباط بين هذين المق

 بما سيناله من مكافأة من يسوع المسيح.  بزيادة لكّل إنسان مثل بطرس مهتمّ 
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 .ثلحّدد التّفاصيل التي لها معنى مقصود والتفاصيل التي ال معنى مقصود لها في المَ : 3القاعدة 

 اقصد   تتضمَّنال هي تحديد تفاصيل القّصة التي ثملُملقاة على عاتقك في دراسة األالمسؤوليّة الثّالثة ا

ينبغي الحرص بأال يُعطى معنى روحّي في ما يختّص بما يُراد تعليمه.  اقصد   تتضّمنوالتفاصيل التي ال 

على تحديد الحّق المركزي  اعمل أوال  ثل المهّمة، تفاصيل ق َصص األمثال. وضمن تفاصيل المَ  مستقّل لكلِّ 

ة وبعد ذلك، اعمل على تحديد تفاصيل الَمثل األخرى الّضروريّ ثل أو الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. الذي يعلّمه المَ 

 لتقوية وتأكيد تلك الّرسالة المركزيّة. 

 

 ثل. أو قّصة مجازيّة أو مَ  اتاريخي   اكان المقطع حدث   هل  أ. اعمل على معرفة  

 ثَل. لهذا األمر تأثير كبير على تحديد التّفاصيل الُمهّمة في المَ 

 

 ثل؟ أم مَ  ي  حدث تاريخ 

، تدوين لحدث تاريخيّ وصٌف لحدث تاريخّي أم مثَل؟ إن كان ما أمامنا  الغني ولعازر الفقير المتسّولثَل هل مَ 

اُستخَدم لتوضيح حقيقة ُمعيّنة، فإّن لكّل نقطة تفصيليّة فيه معنى. وعندئٍذ، تكون حقيقة أّن الغنّي قادر على 

تخبرنا بالمزيد عن الحالة الفعليّة للنّاس في الهاوية. ولكن، حينئٍذ تكون حقيقة انحدار التّواصل مع إبراهيم 

كثير األهّمية، بل معنى مقصود على المستوى  اوإن كانت أمر   ماء،إلى الهاوية وارتقاء لعازر إلى السّ  الغنيّ 

ل مثل  الّروحي أو اللهوتي. لكْن إن كان هذا  ، فإن حقيقة انتهاء األمر بالّرجل الغني في الهاوية والفقير المتسوِّ

كان األمر كذلك، فإن هذه النقطة تكون النّقطة المركزيّة أو الّرسالة  إنّ في السماء تكون نقطة تفصيليّة مهّمة. 

ثل المَ  خلفيَّة يهذه القّصة ه فخلفيَّةظه ر الخلفية أن القّصة التي أمامنا مثل ال حدٌث تاريخّي. تُ الرئيسيّة للمثَل. 

وهكذا، (. 29، 2: 26)لوقا ثل الوكيل الماكر: مواجهة يسوع للفّريسيّن بشأن محبتهم للمال الّسابق نفسه، مَ 

ل بأن يأكل ما  ة المتعلّقة بعيش اإلنسان الغنيّ فصيليّ قطة التّ تكون النُّ  في تنّعم كّل يوم واشتهاء الفقير المتسوِّ

نقطة مهّمة تعّزز موضوع النّقاش، أي قول أمٍر آخر إضافي عن الكيفيّة التي  -جل الغني يسقط من مائدة الرَّ 

عليم بأن ثل هي التّ روته للتّحضير للمستقبل. النّقطة المركزيّة أو الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ يستخدم بها اإلنسان ث

 "عواقب أسلوب حياة الغني قبل موته في العالم الحالي ال يمكن قلبها أو تغييرها بعد موته." 
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 ثل؟ة أم مَ قّصة مجازيّ  

 ثل؟ مجازيّة أم مَ  / صورةقّصة الّزارعثل هل مَ 

عناصر في  تمثِّل فيه عّدةُ  ،مقاَرنة أو تشبيه ممتدّ  (allegory) أو "الّصورة المجازيّة" "القّصة المجازيّة"

يمثَل الكّرام هللا قّصة مجازيّة.  27-2: 21، يقّدم إنجيل يوحنّا عديدة. فمثل   المجازيّة حقائقَ  / الّصورة  القّصة

األغصان المثمرة المسيحيّين الحقيقيّين، وتمثِّل األغصان غير اآلب، وتمثِّل الكرمة يسوع المسيح، وتمثّل 

نوا مسيحيّين حقيقيّين قط، إلخ. ال تقول هذه القّصة/ الّصورة المجازيّة إّن يسوع هو والمثمرة أولئك الذين لم يك

يسوع والنّاس  العلقة بين تشبيه ومقارنة. لكنّها تشير إلى أنّه يمكن افي الحقيقة كرمة لها أغصاٌن تحمل عنب  

ثل. األغصان المثمرة تمثّل المسيحيّين مات المَ بعلقة الكرمة بأغصانها. ولكْن ينبغي لنا أال نحاول شرح كّل س  

ثم تركوا اإليمان. فهذا االستنتاج  ااألغصان غير المثمرة ال تمثل المسيحيّين الذين ُول دوا ثاني   الحقيقيّين. ولكنَّ 

! تعلّم هذه القّصة/ الّصورة المجازيّة بوضوح 18: 21يتناقض مع التعليم الواضح الذي يقّدمه يسوع في يوحنا 

روا قطّ، حتّى حين كانوا في علقة  أنَّ   قريبةاألغصان التي تُقطَع وتُلقى إلى النار تمثّل أولئك الذين لم يثم 

م يُكن هؤالء مؤمنين حقيقيّين، وعلقتهم بالمسيح، التي تُدعى "في المسيح"، كانت علقة لبيسوع المسيح. 

هذه القّصة/ الّصورة المجازيّة ال تعلّم أن المسيحيّين المولودين  خارجيّة فقط. وهكذا يكون استنتاجنا هو أنَّ 

قون بل ثمر، بينما المسيحيّون المولودون ثانية  يمكنهم أن يفقدوا خلصهم، بل تعلّم أّن المسيحيّين االسميّين يب

. وهكذا، في حين تتضّمن الّصورة/ القّصة المجازية عدة عناصر لها ما يقابلها، فإن اكثير   اثم رون ثمر  ثانية  يُ 

 رسالة رئيسيّة واحدة!  -ثَل له نقطة مركزيّة واحدة المَ 

رة المجازية ال تكون بالضرورة كذلك. ومع أنّه ثل" قّصة مأخوذة من واقع الحياة، بينما القّصة/ الّصو"المَ 

يمكن أن يكون للمثَل والقّصة/ الّصورة المجازيّة موضوع مركزي واحد، فإّن المثَل يُصاغ ليقّدم نقطة  رئيسيّة 

 يبدو أنَّ قد واحدة، بينما تُصاغ القّصة/ الّصورة المجازيّة لتعليم عدة حقائق مرتبطة أو ربّما غير مرتبطة. 

لكلِّ نقطة  اروحي   ا"الّزارع" قّصة مجازيّة، ألنّه في شرح يسوع  ألنواع التّربة األربعة يقّدم يسوع تطبيق  

ل التّربة المتصلّبة القاسية تمثِّل البذور رسالة الكتاب الُمقدَّس، وتمثّل الطّيور إبليس، وتمثّ في الق ّصة:  اتقريب  

الّسياق التّالي  ة"، بل مثَل ألنَّ ة/ صورة مجازيّ القّصة ليست "قصّ القلوب القاسية، إلخ. ومع هذا، فإّن هذه 

)الّشرق( يشير بوضوح إلى موضوع واحد هو: "النّتيجة الحاصلة في حياة اإلنسان تعتمد على استجابة 

من  اإلنسان لكلمة هللا. واستجابة اإلنسان لكلمة هللا تعتمد على حالة قلبه أو موقفه القلبي." صاغ يسوع الكثير

 ثل. تفاصيل مثَل الّزارع بطريقة تعّزز الّرسالة المركزيّة الرئيسيّة للمَ 
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 .اب. تفسير األمثال مجازيّ   

، أي أن يعاملوها كصوٍر مجازيّة، فينسبون إلى كلِّ نقطٍة امجازيّ  هل ينبغي أن يفّسر المسيحيّون األمثال 

ن األوائل لم يعرفوا كيف يفسِّرون األمثال، أعطى يتفصيلية في األمثال معنى روحّي مختلف؟ ألّن المسيحيّ 

 بعضهم معاني مجازيّة لألمثال، فوجدوا كلَّ أنواع المعاني الجميلة في تفاصيل األمثال. 

 : امجازيّ   ا( تفسير  17-11: 21)لوقا  الّسامري الّصالحوفي ما يلي مثال على كيفيّة تفسير مثل 

ة بسبب أو عقيدة سقوط اإلنسان في الخطيَّ  يمثِّل آدمالرجل النّازل من أورشليم إلى أريحا 

عصيانه. وأورشليم ترمز للفردوس أو الّسماء، وأريحا ترمز إلى العالم. اللّصوص هم األعداء 

ل ق آدم، سقط في خُ بعد أْن يطان أو األنبياء الكذبة الذين عاشوا قبل المسيح. فاألقوياء أو الشّ 

روح الّرجل تمثِّل العصيان والخطايا. ونزع الثّياب عن جكته. وة بسبب هجوم إبليس وملئالخطيَّ 

الرجل يمثِّل فقدان اإلنسان لطبيعة الخلود وعدم الفساد، ولفقدانه فضائلَه. إنّه "نصف ميت" ألنّه 

ريعة وأنبياء العهد ميتة. ويرمز الكاهن واللوّي لش طبيعته البشرية نفسه خالده، فإنَّ  مع أنَّ 

الّصالح  يعة واألنبياء لم يستطيعوا تخليص الجنس البشرّي الّساقط. أّما الّسامريّ القديم. فالّشر

ل بالطّبع يسوع المسيح. فقد أتى يسوع المسيح ليخلِّص الجنس البشري الّساقط. وتمثّل الخمر فيمثّ 

ل الحمار جسد كلمة هللا التي تعلّم وتقّوم، ويمثِّل الّزيت عقيدة المحبّة أو الّشفقة أو الّرحمة. ويمثِّ 

ُسل  المسيح الذي يحمل الّرجل إلى الكنيسة. ويمثِّل الفندق الكنيسةَ، ويمثل صاحب الفندق الرُّ

قود الفضيّتان فتمثّلن النّ  تاوخلفاءهم، مثل األساقفة والمسؤولين اآلخرين في الكنيسة. أما قطع

والقريب. يخلِّص يسوع الجنس  اإليمان باآلب واالبن، أو بعهَدي الكتاب الُمقدس، أو بالمحبّة هلل

يحمي المؤمنين حتّى  امكان  البشرّي الّساقط بتقديمه جسده للموت على الّصليب، وبجعل كنيسته 

ويدفع كّل تكاليف العناية يمثِّل المجيء الثّاني  الّصالح بأن يعودَ  وعد فالّسامريّ والمجيء الثّاني. 

 للمسيح. 

م(. كان أوريجانوس يعتقد أّن لكّل نقطٍة تفصيليّة في  114-281)كان هذا تفسير أب الكنيسة أوريجانوس 

لمثل الّسامري الّصالح، فقد أخطأ  اأو تطبيق   ايسوع أعطى شرح   غم من حقيقة أنّ القّصة معنى ُمحدَّد. وبالرّ 

في سياق ثل أوريجانوس في فهمه، وقّدم تفسيره الخاّص المليء باألفكار الخياليّة. لو أّن أوريجانوس درس المَ 

 ة التي يرد فيها وفي سياق الّشرح أو التّطبيق اللذين يُقّدمان له، لما وصل لهذا التّفسير! الخلفيَّ 

، أي أن يعاملوا األمثال كما لو كانت امجازي   ا: ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أال يفّسروا األمثال تفسير  اجتاالستن

 مجازيّة، فينسبون معنى لكّل نقطٍة تفصيليّة في األمثال.  اأو صور   اص  صَ ق  
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 حّدد التفاصيل الُمهّمة ذات المعنى. ج.  

الي يمكن تفسيرها وتطبيقها. ، وبالتّ قصد يسوع بها أن يعلّم حقّا ماالتّفاصيل المهّمة هي تلك التّفاصيل التي 

 طة المركزيّة أو الّرسالة الرئيسيّة في المثَل. يمكن تحديد التّفاصيل المهّمة من خلل حقيقة تعزيزها للنّق

عن ابنه نقطة تفصيليّة  ا(: حقيقة أّن األب بقي في البيت ولم يخرج باحث  11-22: 21)لوقا  االبن الّضالّ ثل مَ 

في مثلَين سابقَين  ااآلب ال يبحث عن الخطاة الّضالّين. فقد أوضح سابق   يسوع لم يكن يعلّم أنَّ  غير أساسيّة، ألنّ 

انتظار األب البنه بشوق، وركضه نحوه للقاء به ومعانقته،  ولكنَّ . الّضالّين ث هللا عن الخطاةحقيقة بحْ 

ثل، ة في المَ واستجابته لمجيئه بفرح وقبوٍل بلهفة كلها تفاصيل مهّمة وذات معنى ألنّها تعّزز النقطة المركزيّ 

 ة الضالّين. وهي إعلن موقف هللا اآلب تجاه الخطا

 

 غير الُمهّمة. د. حّدد التفاصيل 

. لم يقصد يسوع أن يكون لكّل ثلليس لجميعها مغزى لرسالة المَ ، فثلمغزى لقّصة المَ مع أّن لكّل التّفاصيل 

 . اثل مغزى روحي. وينبغي تحديد التّفاصيل التي ال مغزى روحي لها ووضعها جانب  فاصيل في المَ التّ 

يقّدم يسوع هنا  لن يصادق على العبوديّة؟ هألهدف يسوع هنا ي(: هل 21-7: 27)لوقا  العبد الرديءمثَل 

تضمَّن ت؟ اولبق   اوسخيّ   اكريم   امبادئ للعلقات مع العّمال وكيفية إدارتها؟ أم هل يعلّم ما ينبغي اعتباره سلوك  

 ومسامحته حين يتوب. وهكذا فإنّ  ( تعليم يسوع عن توبيخ األخ الّذي يخطئ4-1: 27ثل )لوقا ة هذا المَ خلفيَّ 

قطة المركزيّة أو الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المثَل هي أن المسيحيّين المؤمنين ال يستحقون أن يُنَسب لهم فضل النّ 

سبة ة تفاصيل غير ذات أهّمية بالنّ حين يعملون ما هو صحيح وواجب. التّفاصيل األخرى التي ترد في القصّ 

 ثل، وينبغي عدم الخوض في الّسعي لتفسيرها. للمَ  واألساسيّ  للقصد المركزيّ 

 

 .ثَلحّدد الّرسالة الّرئيسية التي يقّدمها المَ : 4القاعدة 

الّدارس والمفسِّر هي تحديد الّرسالة الّرئيسيّة للمثَل. تُوَجد "الّرسالة  يالمسؤوليّة الّرابعة الموضوعة على كتف

 ثل في شرح أو تطبيق القّصة أو في الق ّصة نفسها. الّرئيسيّة" للمَ 

شرح يسوع المسيح نفسه األمثال، نعرف كيف ينبغي لنا أن نفّسر األمثال. في بها التي  ةريقظر إلى الطّ فبالنّ 

التّشديد عليها.  يُراد ةنقطة مركزيّة واحد -الوضع االعتيادي والطّبيعي يكون للمثَل درس رئيسّي واحد فقط 
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ة في الق ّصة، ولكن علينا أن نبحث عن علينا أال نحاول البحث عن حقٍّ روحيٍّ في كّل نقطة تفصيليّ ولذا، 

 الّدرس الّرئيسي الواحد. 

 

 : ما الّرسالة الّرئيسيّة في كّل واحٍد من األمثال التّالية؟ شف وناق  اكتش  

 .مالحظات

 .ثَل الّسامرّي الّصالحمَ  

 ؟الّسامري الّصالح. ما الّرسالة الّرئيسيّة في مثَل 19-11: 21لوقا  اقرأ

؟ أي هل ينبغي أن يعطوا كّل نقطة معاني وتفاسير مجازيّةثل هل ينبغي للمسيحيّين الحقيقيّين أن يعطوا هذا المَ 

يروي تاريخ خلص  ؟ إن انبغى هذا، فإنّه سيبدو كما لو أّن هذا المثَلاخاّص   اة في المثل معنى روحيّ  تفصيليّ 

. والجواب هو: كل، فعلى المسيحيّين أال يفّسروا األمثال اواحد   ارئيسيّ   امن أن يعلّم درس   هللا بلغة مجازية بدال  

ثل هي إجابة بطريقٍة مجازيّة. والّسياق التّاريخّي لمثَل الّسامرّي الّصالح يُظه ر أّن الّرسالة الّرئيسيّة لهذا المَ 

 لشخٍص آخر؟"  ا: "ومن هو قريبي؟" أو باألحرى، "قريب َمن أنا؟" أو "متى أكون قريب  يسوع عن الّسؤال

 

 .ثل الّزارعمَ  

 ؟الّزارع. ما الّرسالة الّرئيسيّة في مثَل 9-1: 21متّى  اقرأ

% فقط 11ثَل الّزارع أيّة إشارة إلى أّن ة الّزارع )الواعظ/ الكارز(. وليس في مَ ثَل بمسؤوليّ ال يتعلَّق هذا المَ 

من سّكان العالم سيستجيبون للكرازة باإلنجيل فيخلصون. إّن هذا التّفسير المجازي يتجاوز ما قاله يسوع في 

ثل هو ببساطة ة التّربة )قلب الّسامعين(. فما يعلّمه يسوع في هذا المَ المثَل يتعلَّق بمسؤوليّ  اشرحه. فهذ

ثل هي: "النّتيجة الحاصلة في ة في هذا المَ الّرسالة الّرئيسيّ  ة كّل إنسان في االستجابة لرسالة اإلنجيل.مسؤوليّ 

حياة اإلنسان تعتمد على استجابته لكلمة هللا. واستجابة اإلنسان لكلمة هللا تعتمد على حالة قلبه أو موقفه 

عليم الكتاب القلبي." ولذا، فإنّه يمكن للخّدام المسيحيّين أن يتوقّعوا استجاباٍت مختلفة تجاه رسالة اإلنجيل وت

 الُمقدَّس. 
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 .ثل الوكيل الماكرمَ  

 ؟ الوكيل الماكرثل ما الّرسالة الّرئيسيّة في مَ . 21-2: 26لوقا  اقرأ

ثل المسيحيّين الحقيقيّين بأن يخدعوا ويغّشوا؟ هل يعلّم التّلميذ بأن يستغلّوا اآلخرين هل يعلّم يسوع في هذا المَ 

، وتطبيق القّصة في 8ألجل مصالحهم الّشخصيّة؟ كل! تُوَجد النّقطة المركزيّة الّرئيسيّة في القّصة في اآلية 

، لكنّه امتدحه على غّشهكيل الغّشاش يرتبط بشكٍل مباشر بهذه النّقطة المركزيّة. لم يمتدح يسوع الو 9اآلية 

ف بحكمة ، أي أنّه امتدحه ألن استفاد من الموارد التي بين يديه ليخطّط لمستقبله! والّرسالة الّرئيسيّة ألنّه تصرَّ

 في هذا المثَل هي: "الحكيم يستفيد من موارده األرضيّة والماليّة الحاليّة في اإلعداد لبركاٍت أبديّة في السماء." 

 

 .ثل بالمقاطع الموازية والمقابلة األخرى في الكتاب الُمقدَّسن المَ قار  : 5القاعدة 

الّدارس والمفّسر هي أن يجد أقرب المقاطع المقابلة والموازية المسؤوليّة الخامسة الموضوعة على كتفي 

 ثل. للمثَل والتي يمكنها مساعدته في تفسير المَ 

يوازيه أو يقابله في مقاطع أخرى في الكتاب الُمقدَّس. ولذا، تأّكد من صّحة الحّق الذي يعلّمه كلُّ مثل له ما 

 ظر إلى التّعليم الواضح والمباشر للكتاب الُمقدَّس. تفسيرك للمثَل بالنّ 

 

 أ. بعض األمثال متشابهة ويمكن مقارنة بعضها ببعض.  

من المال لكل واحٍد من خّدامه/  غ ذاتهالمبل(: أعطى الّرجل النّبيل 17-22: 29)لوقا  العشرة الوزناتثل مَ 

ف أن بعضهم حقّق ربح   إْثر عودتهلهم  مكافآت مختلفةعبيده العشرة، ولكنّه أعطى  من  أكبر احين اكتُش 

 بعضهم اآلخر. 

من المال لثلثٍة من  مبالغ مختلفة(: أعطى اإلنسان الذي كان يستعّد للّسفر 11-24: 11)متّى  الوزناتثل مَ 

 لخّدامه/ عبيده األمناء حين عاد.  المكافأة نفسهاخّدامه/ عبيده، ولكنّه أعطى 

هار، ولكنّه من النّ  أوقاٍت مختلفةفي  استأجر صاحب الكرم عّماال  (: 26-2: 11)متّى  العّمال في الكرمثل مَ 

 في نهاية النّهار.  األجرة/ المكافأة نفسهاأعطاهم 
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م حساب  موضوع هذه  عن  ااألمثال المركزّي هو االستعداد للمجيء الثّاني ليسوع المسيح، ألّن كّل إنسان سيقدِّ

 الوكالة التي استأمنه هللا عليها، مهما كانت هذه الوكالة. 

 . اب. ولكّن كّل مثَل يعلّم حقائق مختلفة أيض   

ته أكبر في المستقبل. ثّمة درجات الخادم الذي يبدي أمانة أعظم ستكون مسؤوليّ  أنَّ  العشرة الوزناتيعلّم مثَل 

 مختلفة من المكأفاة للّدرجات المختلفة من األمانة واالجتهاد. 

ة على درجات نجاح الّخدام المختلفة والمرتبطة بالفَُرص المختلفة بأّن المكافآت ليست مبنيّ  الوزناتويعلّم مثل 

 التي أُعطيت لهم. 

إنسان يأتي إليه، سواء أتى في وقٍت مبكِّر أو متأّخر في حياته.  أّن الّرّب يكافئ كلَّ  العّمال في الكرمويعلّم مثل 

 الحياة األبديّة.  -سينال الجميع المكافأة نفسها 

 

 .ابن  التّعاليم المسيحيّة على المقاطع الواضحة فقط في الكتاب الُمقدَّس: 6القاعدة 

المسؤوليّة الّسادسة الموضوعة على كتفي المفّسر أو الّدارس هي ضرورة اعتماد التّعاليم المسيحيّة والعقيدة 

ينبغي المسيحيّة على المقاطع الواضحة في الكتاب الُمقدس، أي على الوصايا والنّواهي والتّعاليم الواضحة. 

عقائد إيضاح أو تأكيد يمكن ة العقيدة المسيحيّة. في صياغ الّرئيسيّة أال تكون األمثال المصادر واألساسات  

رة باستخدام األمثال المسيحيّة أن تُستخَدم األمثال لصياغة وتقرير عقائد مسيحيّة  ا، ولكْن ليست مسموح  الُمقرَّ

ة إلى النّصوص التي هو االنتقال من النّصوص الحرفيّ  ادائم   ترتيب التّفسير الكتابيّ فقد ظهر أن جديدة. 

من  اينبغي أن تتأّكد دائم  . ولذا، اتستخدم األساليب البلغية، ومن النّصوص الواضحة إلى األكثر غموض  

  صّحة تفسير المثَل من خلل التّعليم المباشر للكتاب الُمقدَّس.

صياغة  عاليم الواضحة األخرى فيالتّ  ه يمكن استخدام هذا الّشرح مثل كلِّ لمثٍل ما، فإنّ  احين يقّدم يسوع شرح  

، ويمكن استخدام هذا الّشرح في 41-16: 21في متّى  الّزوان والقمحل ، يُشرح مثَ العقيدة المسيحيّة. فمثل  

 صياغة وبناء العقيدة المسيحيّة. 

، ليست اللغة المجازيّة التي تحتويها األمثال أفضل ماّدٍة يمكن االعتماد عليها في بناء ولكْن بشكٍل عامّ 

 ة. المسيحيّ وصياغة العقيدة 
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النّاس في ملكوت هللا )أو الكنيسة المسيحيّة(  ( أنّ 41-16، 11-14: 21)متّى  الّزوان والقمح، يعلّم مثَل فمثل  

مختلطون. ففي ملكوت هللا )أو الكنيسة( على األرض، يوجد مسيحيّون مولودون ثانية  ومسيحيّون اسميّون. 

 من هذا المثل:التّالية ة يمكن الوصول إلى االستناجات الثّلث الولكن 

 ينبغي للجميع )أبناء الملكوت وأبناء إبليس( أن يتعمَّدوا بالماء من دون تمييز.  

 القيام بأيّة محاولة للحكم على المتقّدمين لطلب االنتساب للعضويّة.  عدمينبغي  

 ينبغي عدم تأديب األعضاء مهما كانت بشاعة الخطايا التي ارتكبوها.  

في الكنيسة، ومن ينبغي أن يتعّمد بالماء، وكيف ينبغي  االمسيحيّة بشأن من يمكنه أن يصير عضو  العقائد 

 يةفي الكتاب الُمقدس )روم اتأديب األعضاء على خطاياهم ينبغي أن تكون مبنية على التّعاليم األكثر وضوح  

1 :12-16 .) 

األمثال تؤّكد  عقيدة ما، ولكنّنا نرى أنّ  صياغة  أو  ولذا، فإنّنا بشكٍل عام ال نستخدم األمثال من أجل وضع  

 وتقّوي الحق الّذي يعلّمه الكتاب الُمقدَّس في مقاطع أخرى. 

 

 بهـ. واج  

 

 . احفظ المبادئ اإلرشاديّة األساسيّة الّستّة الخاّصة بتفسير األمثال.  1

 :وشرحها أو تطبيقها . حّدد خلفيّة األمثال التالية2

 قوَسين: البين  هياإلجابات 

 (11-49: 21)متّى  48-47: 21متّى  - 

 (21: 11)متّى  11-24: 11متّى  - 

 ( 21-9: 22)لوقا  8-1: 22لوقا  - 

 ( 12: 21)لوقا  11-21: 21لوقا  - 

 ( 1-2: 21)لوقا  11-1: 21لوقا  - 
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 ( 24: 26)لوقا  12-29: 26لوقا  - 

 ( 22: 29)لوقا  17-21: 29لوقا  - 

 


