
 تَلْمـذَة
 } ٦٣ م ـ تعلي - ٨٣ الحلقة {
 الخَميرة ومثَُل حبة الخَردل مثَُل
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 الوارِد فـي مثَُل الخَميرة األوُل هو : أمثال السيد المسيح ينِ من اليوم في مثَل نتأمُل سوف
ل حبـة ؛ والثاني هـو ) ٢١ - ٢٠ : ١٣ إنجيل لوقا وهو يرِد أيضاً في ( ٣٣ : ١٣ إنجيل متَّى  مثـَ

 ، ٣٤ - ٣٠ : ٤ إنجيـل مـرقُس هو يرِد أيضاً في و ( ٣٢ - ٣١ : ١٣ الوارِد في إنجيل متَّى الخَردل
 . وهذان المثَالن يتعلَّقان بنُمو ملَكوت اهللا . ) ١٩ - ١٨ : ١٣ وإنجيل لوقا

 لهذين المثَلَين، سوف نَسير في خُطْوات متسلسلة كما دراستنا م فائدة من ولكي نَجني أعظ
 : أما هذه الخطوات فهي على النحو التالي . فَعلنا في دراستنا لألمثال السابقة

 أي ( ص القَرينَـة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي هم قصة المثَل بمعناها ، فَ أوالً
 المهِمـة ، تحديد التفاصـيل ثالثاً . بهدف تحديد عناصر المثَل ) لتي تأتي قبل المثَل وبعده اآليات ا

 التعلـيم ، مقارنـة خامسـاً . ، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثَل رابعاً . ذات الصلَة في المثَل و
 وأخيراً، تَلخـيص التعـاليم سادساً . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل الوارِد في

 . الرئيسية للمثَل

 : ١٣ فنحن نقرأ في إنجيل لوقا . واآلن، تعال بنا نقرأ هذين المثَلَين كما وردا في كلمة اهللا
 َأتْهـا بِماذَا ُأشَبه ملَكُوتَ اِهللا؟ يشْبِه خَميرةً َأخَذَتْها امرَأةٌ وخَب " : على ِلسان السيد المسيح ٢١ - ٢٠

يعمالْج رتَّى اخْتَميق حقاِل دَأكْي ي ثَالَثَة؟ ف " 

 بِماذَا نُشَـبه " : على ِلسان السيد المسيح أيضاً ٣٢ - ٣٠ : ٤ كما أننا نقرأ في إنجيل مرقُس
 َألرضِ فَهِي َأصـغَر جميـعِ ملَكُوتَ اِهللا؟ َأو بَِأي مثَل نُمثِّلُه؟ مثُْل حبة خَردل، متَى زرِعتْ في ا

 ولكن متَى زرِعتْ تَطْلُع وتَصير َأكْبر جميعِ الْبقُوِل، وتَصنَع َأغْصانًا . الْبزورِ الَّتي علَى اَألرضِ
. " كَبِيرةً، حتَّى تَستَطيع طُيور السماء َأن تَتَآوى تَحتَ ظلِّها



 االعتيـادي هي أن نَفْهم القصـة بمعناهـا ين المثَل ين ى في دراستنا لهذ الخُطوة األول
 ؟ ين المثَل ين هذ كُلٍّ من ما هي العناصر التي تؤلِّف قصة ف . المألوف

 فالكتـاب المقـدس يقـول إن : " الدقيق " العنْصر األول الذي يتألَّفُ منه مثَل الخميرة هو
 ومن الواضح أن كمية الدقيق تلك كانـت كبيـرة ". ي ثَالَثَة َأكْياِل دقيق ف " المرأة وضعت الخميرة

 . كيلوغراماً ٢٥ حوالي نحو كانت تَزِن إنها يقول بعض المفسرين حيث

 وهـي مـادة : في حد ذاتهـا " الخَميرة " هو الخَميرة العنْصر الثاني الذي يتألَّفُ منه مثَل
 . تُستخدم في إعداد الخُبز حيث ميعاً معروفة لدينا ج

ردل حبـة " فهـو حبة الخَردل العنْصر األول الذي يتألَّفُ منه مثَل أما  المعروفـة " الخـَ
 وعلى الـرغم . وقد كان الناس يستخدمونها في كالمهم لإلشارة إلى أي شيء في بدايته . بصغَرِها

 . إالَّ أنها تنمو وتُصبح شجرة من صغَرِ هذه البِذْرة،

 ارتفاع وقد يصل . " شَجرة الخَردل " والعنصر الثاني الذي يتألَّف منه مثَل حبة الخَردل هو
 وكثيراً ما تلتجئ الطيور إلـى شـجرة الخَـردل للراحـة . أحياناً هذه الشجرة إلى خمسة أمتار

 . ولالحتماء من أشعة الشمس الحارقة

ثَل ين هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس نَنتقل إلى ، واآلنـص القَرينَـة : أال وهي ين المفَح 
 . بهدف تحديد عناصر المثَل ) أي اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده ( المباشرة

 والمقصود بخَلفيـة المثَـل هـو ). أو تطبيقه ( المثَل وشَرحه من خَلفية القَرينة تألَّف ت قد
 وغالباً ما نَجِد خَلفية المثَل قبل المثَل . مناسبة التي قيل فيها، أو الظروف المحيطة بضرب المثَل ال

. بعد المثَل عادةً أما تفسير المثَل فيأتي . نَفسه



 الثالث عشَر من األصحاحِ ٣٥ - ٣٤ اآليتين و ٣٠ - ٣ اآليات في ين المثَل هذين نَجد خَلفية
نتَّى إنجيل مثََل الخَميـرة . مل ومدة الخَربثََل حم بريسوع ض خالل هذه اآليات أن نونرى م 

 . للجموعِ في نفس الوقت الذي ضرب فيه مثَل الزارع ومثَل القَمح والزوان

 وإنجيـل ٣٣ : ١٣ ، فإننا نَجِد مثَل الخَميرة في إنجيل متَّـى الدرس بداية وكما ذَكَرنا في
 ، وإنجيل مرقُس ٣٢ - ٣١ : ١٣ كما أننا نَجِد مثَل حبة الخَردل في إنجيل متَّى . ٢١ - ٢٠ : ١٣ لوقا
 . ١٩ - ١٨ : ١٣ ، وإنجيل لوقا ٣٤ - ٣٠ : ٤

 بأنْفُسنا بناء على القصة ما ، فيجب علينا أن نُفَسره ين المثَل ين وحيث أن يسوع لَم يفَسر هذ
 . ياق س وال

 تحديـد التفاصـيل : أال وهي ين المثَل ين الخُطوة الثالثة في دراسة هذ واآلن، نأتي إلى
في يسوع لم يقْصد أن إن ف كَما ذَكَرنا في الحلْقات السابقة، و . المهِمة وذات الصلَة في المثَل ضـي 

 معانٍ روحية فَرضِ لمحاولة يعني أنه ال حاجةَ وهذا . في أمثاله قالها كُلِّ كَلمة معنى روحياً على
 ؛ بل يكفي أن نَنْتَبِه إلى التفاصيل المهِمـة في المثَل الذي نَدرِسه أو جملة بارة أو ع ة م ل كَ لِّ كُ على

 ؟ الخميرة ومثل حبة الخردل ، ما هي التفاصيل المهِمة في مثَِل ن إذَ . وذات الصلَة

 لكـن المفَسـرين . التفاصيل المهمة ألن يسوع يقارن ملكوت اهللا بهـا من هي ميرة الخَ
 ففي الكتاب المقدس، قد يحمُل الرمز معنـى إيجابيـاً أو . فَسروا معنى الخَميرة تفسيرات مختلفة

 يحمـل ١٣ : ٣ في سفْر التكـوين " الحية " فمثالً، نرى أن رمز . سلبياً وفقاً للسياق الذي ورد فيه
 لكنَّنا نَرى أن رمز الحية . معنى سلبياً حيث أنه يشير إلى إبليس الذي أغوى حواء وجعلَها تُخطئ

 وهـذا . يحمل معنى إيجابياً حيث أنه يشير إلى يسوع المعلَّق على الصليب ٨ : ٢١ في سفْر العدد
 فقد حذَّر يسوع من تعاليم الفريسيين والصدوقيين فقـال فـي ". الخميرة " ز رم على أيضاً ينطبق

 وبالتالي، فالخميرةُ هنا ". انْظُروا، وتَحرزوا من خَميرِ الْفَريسيين والصدوقيين " ٦ : ١٦ إنجيل متَّى
 ن الخَميرة نَفسها تُشير إلى شيء جيد ألنهـا تُمثِّـُل أما في مثَل الخَميرة، فإ . تُشير إلى شيء سيٍئ

. ؛ أي ملْك اهللا في قلوب المؤمنين " ملَكوت اهللا



ل كما أندة الخَربيسوع قارن ملكوت اهللا بها ح نا ألنة ههِمالتفاصيل الم نوفـي . هي م 
 . ملكوت اهللا في الحياة ضوء حجمها الصغير، فإنها تُمثِّل البداية الصغيرة ل

 تَحديـد الرسـالة : أال وهـي ين المثَل ين الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 ما فَمن خالل ). أو تَطبيقه ( غالباً ما نَجِد الرسالةَ الرئيسية للمثَل في تفسير المثَل . الرئيسية للمثَل

ى السـامعين تطبيق أو من خالل طريقته في ( ل كل مثَ تفسير نَفْسه عن يسوع يقوله  ، ) المثَل عـل
 وغالباً ما يشتمل كل مثٍَل على درسٍ واحـد أو نُقْطَـة . الرسالة الرئيسية للمثَل يمكننا أن نَعرِفَ
 وردتْ بارة أو ع كلمة لِّ العثور على حقائق روحية في كُ محاولة بدالً من لذلك، . جوهرية واحدة

 . معرفة الرسالة الرئيسية للمثَل ، سوف نُركِّز على في المثَل

ثََل الخميرةم ثََل إنوم ةبلَكوت اهللا حم نُمو نلِّمان ععل يدثَـل . الخَرة لموالرسالة الرئيسي 
 ي تجديد عمله ال تأثيره و حالما يبدأ ملَكوت اهللا في قلوب المؤمنين فسوف يستمر في : " الخَميرة هي
 رغم أن ملكوت اهللا يبدأ صـغيراً، إالَّ : " أما الرسالة الرئيسية لمثَل حبة الخَردل فهي ". إلى النهاية

 ". أنه ينمو كثيراً ويعطي نتائج عظيمة

 إن وفي حين أن مثَل الخَميرة يركِّز بصورة خاصة على النُّمو الداخلي لملكـوت اهللا، فـ
 فمثَل الخَميرة يعلِّـم أن . النُمو الخارجي لملكوت اهللا مثَل حبة الخَردل يركِّز بصورة خاصة على

ى حيـاتهم الخالصي اهللا عمل تأثير  في قلوب المؤمنين من خالل عمل الروح القُدس سيؤثِّر عـل
 أما مثَل حبـة . قاتهم، وأعمالهم، وخدماتهم فهو يؤثِّر على شخصياتهم، وسلوكياتهم، وعال . بأكملها

لِّم أنعل الخردل فيمى جميـع الخالصي اهللا ع  في قلوب المؤمنين سيؤثِّر في نهاية المطاف عـل
 الحياة العائلية، والتعلـيم، والحكومـات، والصـناعة، وهذا يشْمُل . مجاالت الحياة في العالم كله

 . العالم شعوب والتجارة، و

ل اهللا وسيادته االعتراف وهكذا، فإنمة بعـمفي النمو الداخلي والخارجي لملكوته هو س 
 فشعب ملكوت اهللا يقرون بسيادة اهللا الكاملة على كـل األمـور واألشـياء . رئيسية لملكوت اهللا

 ف يمتـد ملكـوت اهللا ففي نهاية المطاف، سو . المتعلِّقة بامتداد ملكوت اهللا ونُموه داخلياً وخارجياً
ماء واألرض الجديدتين في ليشمل كل شخصٍ وكل شيءـفْر الرؤيـا . الس٢١ وكما نقرأ في س :



٢٧ : " ـاةيـفْرِ حي س فـ كْتُـوبِينا، إِّالَّ الْمبذ  ولَن يدخُلَها شَيء دنس والَ ما يصنَع رجِسا وكـَ
وفالْخَر " . 

 التعلـيم مقارنـة : أال وهـي ين المثَل ين الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 فبعض األمثال تُشبه أمثاالً أخرى . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل الوارد في

 . قـدس كما أن الحقَّ المعلَن في األمثال لَه ما يشبهه في آيـات الكتـاب الم . ويمكن مقارنتها بها
 فأفضل طريقـة . لذلك، حاوِل أن تَعثُر على أهم الشواهد الكتابية التي تُساعدك على تفسير المثَل

 . المباشرة والواضحة لتفسير أمثال المسيح هي من خالل مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس

ارع فعلى سبيل المثال، فإنثَل الزكِّز على مس مرة اإلنسان فيما يتعلَّق بالبِـذار يؤولي ) أي 
 وهذا يعني أنه ال . فال يمكن للبذار أن تنمو وتُعطي ثمراً إالَّ إذا وقعت في أرض جيدة ). كلمة اهللا

 . يمكن لرسالة اإلنجيل أن تُعطي ثمراً إالَّ إذا تجاوب معها اإلنسان تجاوباً سليماً

ُأخرى فإن ناحية نثََل مكِّز على سيادة اهللا فيما يتعلَّق بالبذار البِذار النَّامية مركلمة ( ي أي 
 وبسـبب سـيادته . فاهللا هو الوحيد القادر على تأسيس ملكوته في قلوب النـاس وحيـاتهم ). اهللا

 في التأثير في قلوب الناس، وفـي ) التي تُمثُِّل كلمة اهللا ( وسلطانه، سوف تستمر البذور الروحية
 . ، وفي المجتمع كَكُل حياتهم

 فيركِّزان على وفْرة النمو الروحـي حـين يتعـاون ومثَل حبة الخَردل مثَل الخَميرة أما
 تَمموا خَالَصكُم بِخَوف ورِعدة، ... ِإذًا " ١٣ - ١٢ : ٢ فنحن نقرأ في رسالة فيلبي . اإلنسان مع اهللا

 ". كُم َأن تُرِيدوا وَأن تَعملُوا من َأجِل الْمسرة َألن اَهللا هو الْعامُل في

 ألن اهللا يعمل في قلبه وحياتـه ) كما يعلِّم مثَُل الزارِع ( وهكذا، حين يتَمم اإلنسان خالصه
 مثَُل الخَميرة ومثَـل حبـة كَما يعلِّم ( ، فسوف يكون هناك نُمو هائٌل ) كما يعلِّم مثَُل البِذار النَّامية (

 والتطبيق العملي لهذا الكالم هو أن الشِّفاء الداخلي، وتقدير الذات، والنمو في المحبـة ). الخَردل
 واإليمان والرجاء، وزيادة العمل التبشيري واإلرسالي في العالم هي بعض تأثيرات ملكـوت اهللا

. في قلوب المؤمنين



 تلخيص : أال وهي ين المثَل ين طوة السادسة واألخيرة في دراستنا لهذ الخُ نَصُل اآلن إلى
 حين نتأمُل في مثَِل الزارِعِ ومثَِل البِذارِ النامية، ومثَِل الخَميرة، ومثَـِل . التعاليم الرئيسية للمثَل
ل، نَرى أندالخَر ةبةَ الرسالةَ حلَكوت اهللا هي أنه عنـدما لهذه األمثال األربعة الرئيسيتعلِّقة بمالم 

هائٌل ورائع ِل اهللا في قلبه وحياته، فسوف يكون هناك نُمومع عتَجاوباً سليماً م اإلنسان تجاوبي 
 . في حياته بأكملها وفي المجتمع البشري كَكُل

 ر النامية، ومثَـل الخميـرة، وحين نَدرِس مثََل الزارِع، ومثَل القمح والزوان، ومثل البذا
لِّم أنجميع هذه األمثال تُع ل، نَرى أندثَل حبة الخَرداخلـه، بـل اإلنسان خالص وم نال يأتي م 

 فكما أن اإلنسان ال يستطيع أن يرفع نفسه بنفسه، فإنه ال يستطيع أن يشُقَّ طريقه إلى . من السماء
 أخذ اهللا زِمام المبادرة وأرسل خُدامه لكي يزرعوا بذور اإلنجيل في لذلك، فقد . ملكوت اهللا بنفسه

 فـالتعليم وهكـذا، . وحين تتجاوب مع رسالة اإلنجيل، يبدأ اهللا بالعمل واإلثمار في حياتك . قلبك
ملكوت اهللا لَم ة الخَردل هو أنبثَُل حثَُل الخميرة ومم هلِّمعل الذي يالرئيسي األو ) ولَن ( ـنم يأت 

 . يسوع المسيح المخَلِّص أن مصدره هو داخل اإلنسان، بل

ى  التعليم الرئيسي الثاني لهذين المثَلين هو أن ملَكوت اهللا يعمُل من داخـل اإلنسـان إـل
 ثِّر فـي فحالما يبدأ ملكوت اهللا بالعمل في قلب اإلنسان من خالل الروح القُدس، فإنه يؤ . خارجه

 وسوف يستمر ملْك المسيح في العمل إلى أن يغَير ويجدد . اإلنسان كُلِّه وينعكس عليه من الخارج
ى تغييـر . كل شيء  فملْك المسيح في قلوب المؤمنين سيخترق كل جانبٍ من كيانه ويـؤدي إـل

 وهذا شبيه جـداً . ، وخدمته أفكاره، ودوافعه، ومواقفه، وشخصيته، وكالمه، وتصرفاته، وعالقاته
 كما أن ملْك المسيح سيؤثِّر إيجابياً على الجوانب الخارجية مـن . بتغَلْغُل الخميرة في العجين كُلِّه

 وهذا شبيه جداً بحبة . حياة المؤمن مما ينعكس على ظروفه، وحياته العائلية، والمجتمع من حوله
 . صبح شجرة كبيرة تأوي إليها طيور السماء الخَردل الصغيرة التي تنمو لتُ

 لهذا فإن الرسـول بـولُس . هذا يرينا أن ملك المسيح يشمل جميع جوانب الحياة البشرية
 هادمين ظُنُونًا وكُلَّ علْوٍ يرتَفع ضد معرِفَة " : ٥ : ١٠ يقول في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس

 فملَكوتُ اِهللا ال يجعـل اإلنسـان يتمتَّـع بعالقـة . " ْأسرِين كُلَّ فكْرٍ ِإلَى طَاعة الْمسيحِ اِهللا، ومستَ
 وشيئاً فشـيئاً، . جعل أفكارنا متوافقة مع فكْر اهللا شخصية مع اهللا فحسب، بل إنه يهدف أيضاً إلى

. ف بيسوع والسجود له بصفته ربـاً سوف يعمل ملَكوت اهللا على جذْب المزيد من الناس لالعترا



 ِلذِلك رفَّعه اُهللا َأيضا، وَأعطَاه اسما فَـوقَ " : ١١ - ٩ : ٢ لهذا فإننا نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي
 حتَ اَألرضِ، كُلِّ اسمٍ ِلكَي تَجثُو بِاسمِ يسوع كُلُّ ركْبة ممن في السماء ومن علَى اَألرضِ ومن تَ

 . " ويعتَرِفَ كُلُّ ِلسانٍ َأن يسوع الْمسيح هو رب ِلمجد اِهللا اآلبِ

 ويجدر بنا أن نَعرف أن امتداد ملكوت اهللا يؤدي إلى وصول بركة اِهللا إلى جميع جوانب
 كنيسـة، واألفـراد، والعلْـم، والفُنـون، فانتشار ملَكوت اهللا يؤدي إلى مباركة ال . الحياة البشرية

ساهم فعلى سبيل المثال، لقد . والتعليم، والزراعة، والتجارة، والصناعة، والحكومات، وكل شيء 
 في تأسيس المستشفيات، ورعاية المعاقين، وإلغاء الرق، – عبر التاريخ – المؤمنون المسيحيون

 لفَقْر، ومحو اُألمية، وحسن معاملة أسرى الحـرب، وغيـر وإعطاء المرأة حقوقها، والحد من ا
 لَكوتُ اِهللا يشَجع الناس على المحبة، والقداسة، والصدق، واألمانـة، والشـجاعة، كما أن م . ذلك

 . والعدالة، وغيرها من الصفات الرائعة

 غون المستوى المثالي قبـل المجـيء الثـاني لَكن الكتاب المقدس ال يعلِّم أن الناس سيبلُ
ةً لمسيح ا فملَكوت اهللا لَن يتم بشكله النهائي والكامل إالَّ عند مجيء . للمسيح  لَكـن إلـى أن . ثانـي

 يجيء المسيح ثانيةً، سوف يستمر ملَكوت اهللا في النُّمو من خالل إعالن اإلنجيـل ومـن خـالل
سيحيين لكلمة اهللا إطاعة المؤمنين الم . 

،إذَن التعليم ُل الرئيسيملكـوت األو ة الخَردل هو أنبثَُل حثَُل الخميرة ومم هلِّمعالذي ي 
اهللا لَم ) داخل اإلنسان، بل ) ولَن نم خَلِّصِ يسوع المسيح سيأتي يأتالم نو . م الرئيسـي التعلـيم 

ثَلين هو أنداخل اإلنسان إلى خارجه الثاني لهذين الم نُل ممعلَكوت اهللا يم . 

 واآلن، نأتي إلى التعليمِ الرئيسي الثالث الذي يعلِّمه مثَُل الخَميرة ومثَُل حبة الخَـردل أال
وهو أن اإلعالن ة الظاهريتدريجي ثُ بصورةدحلَكوت اهللا يلم . دالخَر ةبثَُل حبدايـة ل فم أن لِّمعي 

 . نتائج عظيمة ب هذه البداية الصغيرة ستأتي لَكن . ملَكوت اهللا تبدو صغيرة وعديمة الشأن

 كما أنهم كـانوا يضـعفون أحيانـاً . عديمي الصبر اُألمناء وغالباً ما كان أتباع المسيح
 أنهم كانوا ٦ : ١ وفي سفْر أعمال الرسل ١٥ : ٦ فنحن نقرأ في إنجيل يوحنَّا . ويبلغون حد اليأس

لَكن مثََل حبة الخَردل . يتطلَّعون إلى حدوث تغييرات سياسية جذرية في ذلك الزمان وذلك المكان



 يعلِّم أن ملَكوت اهللا سيستمر في النمو بصورة تدريجية ليسود على قلوب المزيـد مـن النـاس،
 أن نكون صـبورين، وأن – كمؤمنين مسيحيين – لهذا، يجب علينا . جوانب حياتهم وعلى جميع

أن دطَّة اهللا ومقاصده ال بخ نُواظب على الصالة وإعالن اإلنجيل ألن نُطيعه، وأن قَ باِهللا، وأننَث 
 . تَتم وال يمكن أن تَفْشَل

 لـذلك، أرجـو أن . الكَنْزِ ومثََل اللؤلؤة مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 . ٤٦ - ٤٤ : ١٣ إنجيل متَّى في ا كما ورد هذين المثَلين تقرأ

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


