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 وما نَرجوه . البِذارِ النَّامية مثَُل المسيح أال وهو يوم في مثٍَل آخَر من أمثال ال نتأمُل سوف
 كما أننا نُصلِّي مـن أجلـك . لتأمالت مصدر بركَة لحياتك الشخصية هو أن تَكون هذه الدراسة وا

ِلكوح نم كَةً لكثيرينرة لتكون ببقو ستخدمك الربلكي ي . 

 نَتْبع في سوف وكَما فَعلْنا في دراستنا ألمثال السيد المسيح في الحلقات التعليمية السابقة،
 : ة وات التالي طُ الخُ دراستنا

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

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

 . الرئيسية للمثَل

 إنجيل ( من األصحاح الرابعِ من إنجيل مرقُس ٢٩ - ٢٦ يرِد مثَُل البِذار النَّامية في اآليات
 ). ٢٩ - ٢٦ : ٤ مرقُس

 : نَقْرأ على ِلسان السيد المسيح . ويجدر التنويه إلى أن هذا المثَل يتَعلَّقُ بنُمو ملَكوت اِهللا

 كََأن ِإنْسانًا يلْقي الْبِذَار علَى اَألرضِ، وينَام ويقُـوم لَـيالً : هكَذَا ملَكُوتُ اِهللا "
ارنَهي وا تَْأتهذَات نم ضاَألر فَ، َألنكَي لَمعالَ ي وهو، ونْميو طْلُعي الْبِذَارا، و 
 وَأما متَى َأدرك الثَّمر، . َأوالً نَباتًا، ثُم سنْبالً، ثُم قَمحا مآلن في السنْبِل . بِثَمرٍ

". َألن الْحصاد قَد حضر فَللْوقْت يرسُل الْمنْجَل



 وبالتالي، فإن . عميق روحي تَنْطَوي على معنى بسيطةً كانَتْ أمثاُل السيد المسيحِ قصصاً
 قد استخدم يسوع األشياء المألوفـة و . ما روحية حقيقة سردها يسوع لتوصيل كُلَّ مثٍَل هو قصةٌ

 . ى أسرار ملَكوت اهللا، ولمواجهة الناس بحالتهم وحاجتهم للتجديد لدى الناس لتسليط الضوء عل

 : واآلن، تعال بنا نَدرِس هذا المثَل ونتأمُل فيه بِحسبِ الخُطْوات التي ذَكَرناها قَبَل قَليل

 . وف المأل االعتيادي الخُطوة األولى في دراستنا لهذا المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها
 فعلـى سـبيل . لهذا، فنحن بحاجة لمعرفة العناصر العادية والمألوفة التي يشْتَمُل عليها هذا المثَل

 فسواء كُنَّا نتحدثُ عن نُمو نَبتَـة، أو . المثال، نَحن نَعلَم أن عمليةَ النُّمو هي سر من أسرار الكَون
 وحتـى إن ! و إنسانٍ، فال أحد يستطيع أن يفَسر كيفيةَ حـدوث هـذا النُّمـو شَجرة، أو حيوانٍ، أ

 فَمـا . المزارِعين يبذرون البِذار في الحقول وهم متَيقِّنون من عجزِهم عن جعل هذه البذور تَنْمو
طْلَقاً بأيكُّماً متَح تحكَّمي أن تَطيعسزارعٍ يم نم تَةالنَّب راحل نُموم نم لَةحرم . 

 وأثناء فترة االنتظار هـذه، فإنـه . وينتظر في كُلِّ مرة وهكذا، فإن المزارع يبذر البِذار
 مثل ريها بالمـاء، وإزالـة األعشـابِ البذور يقوم ببعض المهام التي من شأنها المحافظة على

ميدوتَس ،ةض الضاري . األرهذه األعمال التي يقوم بها ليست هي التي تؤد عرف تماماً أني نَّهلَك 
 . يجهلونه الحية سر ما زال البشَر فنُمو الكائنات . إلى نُمو النباتات في األصل

 نُها من النُّمو لتُصبِح نَبتَـةً إنها تَمتَلك في ذاتها قُدرةً كامنَةً تُمكِّ الصغيرة؟ البذورِ ماذا عنِ
 ومـع أننـا . بعبارة ُأخرى، كأن اهللا أودع هذا السر العظيم في هذه البذور الصـغيرة . أو شَجرةً

 ث كـل مرحلـة و حـد موعـد نَعرف أن عملية النُّمو هذه تَمر بمراحل عديدة، إالَّ أننا ال نَعرف
 . بالتحديد

 نقـرأ فـي . الحصاد أال وهي الحاسمة كل التَّعبِ والشَّقاء واالنتظار، تأتي اللحظة وبعد
 ويا لـه مـن ". وَأما متَى َأدرك الثَّمر، فَللْوقْت يرسُل الْمنْجَل َألن الْحصاد قَد حضر : " ٢٩ العدد

 ارِع المزارع إلـى حصـد المحاصـيل دون أي ففي الوقت المناسب، يس ! تَصويرٍ درامي مؤثِّرٍ
. تأخير



،ثَل أال وهي نَنتقل إلى واآلنباشرة : الخُطوة الثانية في دراسة هذا المص القَرينَة المفَح 
 . بهدف تحديد عناصر المثَل وذلك ) أي اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده (

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

 . بعد المثَل عادةً أما تفسير المثَل فيأتي . نَفسه

 - ٣٠ واألعـداد ٢٥ - ١ اآليات أن خَلفية المثَل متَضمنة في ، نَجد البِذار النَّامية وفي مثَِل
ث أن . ٢٩ - ٢٦ اآليـات ويأتي المثَل نفسه في . من األصحاحِ الرابِعِ من إنجيل مرقُس ٣٤  وحـي

 فلنحاول إذَن، . يسوع لَم يفَسر هذا المثَل، فيجب علينا أن نُفَسره بأنْفُسنا بناء على القصة والقَرينة
 : البِذار النَّامية معاً أن نَصفَ خَلفية مثَل

 وبَِأمثَال كَثيرة مثْـِل " : من األصحاح الرابع من إنجيل مرقُس ٣٤ و ٣٣ العددين نَقْرُأ في
ونِ مبِدوا، وعمسي َأن ونيعتَطسا كَانُوا يمبسح مهكَلِّمي كَان ههذ مهكَلِّمي كُني لَـى . ثَل لَما عَأمو 

ءكُلَّ شَي هيذِلتَالَم رفَسي فَكَان ادرارِع . " انْفثَـَل الـزم يسوع برعني أنه عندما ضفـي ( وهذا ي 
 - ٣٠ اآليـات في ( ، ومثََل حبة الخَردل ) ٢٩ - ٢٦ اآليات في ( ، ومثََل البِذار النامية ) ٩ - ٣ اآليات

 . ، فقد كان يتَحدثُ إلى الجموع ) ٣٢

 تحديد التفاصيل المهِمة : الخُطوة الثالثة في دراسة هذا المثَل أال وهي واآلن، نأتي إلى
في معنـى يسوع لم يقْصـد أن إن ف كَما ذَكَرنا في الحلْقات السابقة، . وذات الصلَة في المثَل ضـي 

 معانٍ روحيـة نُحاوَِل فَرض هذا يعني أنه ال حاجةَ لنا ألن . في أمثاله قالها مة كُلِّ كَل 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

 ؟ البِذار النَّامية في مثَِل فاصيل غير المهِمة والت ، ما هي التفاصيل المهِمة ن إذَ . وذات الصلَة

" اإلنسان " ) زارِعة و ) أوِ المهِمالتفاصيِل الم دشَكُِّل أحثَل ال يفي هذا الم ذْكورفالبعض . الم 
 يرى أن المزارع في هذا المثَل يشير إلى يسوع المسيح ألن المزارع في مثَل القمح والزوان هو

م . يسوع لَكن إن كان هذا التفسير صحيحاً، فكيف يقول يسوع في المثَل إن هذا المزارع ال يعلـَ



ذور وتَنْمو؟ لهذا، يجب علينا أنالب ثَل كيف تَطْلُعضِ تَفسيرنا الشخصي على هذا المفَر نم ذَرنَح 
 . أو غَيرِه

 ورغْم أن يسوع لم يفَسر المقصود بهذه البِذار، إالَّ . رض الملقاة على األ " البِذَار " ثُم هناك
 وقد تُشـير . أنه من الواضح أنها تَرتبط بملكوت اهللا؛ أي بملْك اهللا في قلوب المؤمنين المسيحيين

 عمـِل أو لَعلَّهـا تُشـير إلـى . البِذار هنا إلى كلمة اهللا التي يلقيها خُدام اإلنجيل في قلوب الناس
 . الخالص وتأثيره في قلوب الناس وحياتهم من خالل عمِل الروح القُدس

 . فال أحد منَّا يعرف متى ستبدأ كُلُّ مرحلة ومتى ستَنتهي . مراحُل نُمو البِذار وهناك أيضاً
 حاٍل فإنها تُشير إلى القُوة وعلى أي . كما أن يسوع نفسه لم يفَسر ما يحدثُ في مراحل النُّمو هذه

 ت التي أودعها اُهللا في هذه البذور لكي تَنْمو من مرحلة ُألخرى إلى أن يكْتَمَل نُموها ويـأتي وقـ
راحـل . صادها حثِّـُل ماً ألنها ال تُماً خاصروحي عنىهذه م راحل النمووهكذا، يجب أالَّ نُعطي م

 . دى األشخاص، وال مراحل نُمو واضحة في الكرازة في العالم كَكُّل نُمو واضحة ل

 وكما هو الحاُل في مثَل القمح والزوان، فإن الحصـاد يـذَكِّرنا ". الحصاد " أخيراً، هناك
 صـاد وعليـه، فـإن الح . لَكن يسوع لم يفَسر هذا المثَل . بالدينونة األخيرة حين يأتي يسوع ثانيةً

 شيئان ال يمكـن هما يعزز الفكرة بأن سيادةَ اِهللا وعملَه من خالل كلمته الحية في قلوب المؤمنين
 بعبارة ُأخرى، ال بد لمقاصد اِهللا أن تَتَحقَّقَ في الوقت الـذي . ألي قُوة في العالم أن تَقضي عليهما

الرب نَهيع . 

 تَحديد الرسالة الرئيسية : الخُطوة الرابعة في دراسة هذا المثَل أال وهي ى نَنتقل اآلن إل
 مـا يقولـه فَمن خالل ). أو تَطبيقه ( غالباً ما نَجِد الرسالةَ الرئيسية للمثَل في تفسير المثَل . للمثَل
 ، يمكننا أن ) المثَل على السامعين تطبيق أو من خالل طريقته في ( كل مثَل تفسير نَفْسه عن يسوع
 وغالباً ما يشتمل كل مثٍَل على درسٍ واحـد أو نُقْطَـة جوهريـة . الرسالة الرئيسية للمثَل نَعرِفَ
 وردتْ فـي بـارة أو ع كلمـة لِّ العثور على حقائق روحية في كُ محاولة بدالً من لذلك، . واحدة
. معرفة الرسالة الرئيسية للمثَل ز على ، سوف نُركِّ المثَل



 من األصحاحِ الرابِعِ من إنجيل مـرقُس ٢٩ - ٢٦ إن مثََل البِذار النَّامية الوارِد في اآليات
 و الـذي ه ) وليس اإلنسان ( اهللا أما الرسالةُ الرئيسيةُ لهذا المثَل فهي أن . يعلِّم عن نُمو ملَكوت اِهللا

 فبسبب سلْطان اهللا وسيادته على هذا الكون وما فيه، سوف تسـتمر البـذور . ينَمي الناس روحياً
 في النُّمو بقوة في قلوب الناس وحياتهم دون أن تتمكَّن أي قوة مـن ) أي رسالة اإلنجيل ( الروحية

ى أن يحـين وهذا يعطينا عزاء كبي . إيقافها أو تَعطيل نُموها  راً ويشَجعنا على االنتظار بصبر إـل
د . فوقت الحصاد هو وقت النُّصرة والغَلَبة . وقت الحصاد قَصـ يأتي ألن صاد أنلهذا الح دوال ب 

 . اِهللا ال بد أن يتَحقَّقَ في قلوب الناس وحياتهم

 فالمؤمنون المسيحيون فـي . لملكوت اهللا وهكذا، فإن اإلقرار بسيادة اهللا هو سمة رئيسية
 . كل العالم يقرون باتِّكالهم الكامل على اهللا فيما يتعلَّق بخالصهم ونُموهم الروحي بجميع مراحله

 التعليم الـوارد مقارنة : الخُطوة الخامسة في دراسة هذا المثَل أال وهي نأتي اآلن إلى
 فبعض األمثال تُشبه أمثاالً أخرى ويمكن . ب المقدس المباشرة والواضحة بتعاليم الكتا المثَل في

 لذلك، حاوِل . كما أن الحقَّ المعلَن في األمثال لَه ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس . مقارنتها بها
 طريقة لتفسير أمثـال فأفضل . أن تَعثُر على أهم الشواهد الكتابية التي تُساعدك على تفسير المثَل
 . المباشرة والواضحة السيد المسيح هي من خالل مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس

 َألنَّه كَما ينْزُِل الْمطَر والـثَّلْج مـن السـماء والَ " : ١١ - ١٠ : ٥٥ نَقرُأ في سفْرِ إشَعياء
وِيرْل يب ،نَاكانِ ِإلَى هجِعرِل، يا ِلآلكزخُبارِعِ وا ِللزعري زطتُعتُنْبِتُ وو دا تَلهالَنعجيو ضانِ اَألر 

 الَ تَرجع ِإلَي فَارِغَةً، بْل تَعمُل ما سرِرتُ بِه وتَنْجح في . هكَذَا تَكُون كَلمتي الَّتي تَخْرج من فَمي
ا لَهلْتُهسا َأرم " . 

 وهذا يعني أن اهللا . نرى هنا بوضوحٍ تام أن كلمة اهللا ال يمكن أن تَرجِع إلى الرب فارِغَةً
 فسوف يأتي يوم . سيتَمم مقاصده في حياة كُلِّ واحد من أوالدة المؤمنين، وأنه لَن يتْرك عمَل يديه

 . ألحد أن يمنَع اَهللا من القيامِ بذلك تتحقَّقُ فيه جميع مقاصد اهللا، وال يمكن

 مثَُل الـزارِع يركِّـز : سوف نَكتشف ما يلي ، وإن قارنَّا مثََل البِذارِ النَّامية بِمثَِل الزارِعِ
 نمـو أو فالبِذْرة ال يمكن أن تَعيشَ أو تَ ). أي بكلمة اهللا ( على مسؤولية اإلنسان فيما يتعلَّق بالبِذْرة

وهذا يعني أن رسالة العهد الجديد لـن تَحمـل ثمـراً إالَّ . تَحمَل ثَمراً ما لم تَقَع في تُربة صالحة



 كما أنه يعني أن اإلنسان مسؤوٌل عنِ التجـاوبِ . عندما يتجاوب معها قلب اإلنسان تجاوباً سليماً
 يـا " : ٣٠ : ١٦ لُس وسيال في سفْر أعمال الرسـل فقد سأل السجان بو . مع كلمة اهللا تجاوباً سليماً

 آمن بِالرب يسوع الْمسـيحِ فَـتَخْلُص َأنْـتَ " : فأجاباه " سيدي، ماذَا ينْبغي َأن َأفْعَل ِلكَي َأخْلُص؟
كتيُل بَأهلِّمِ ل . " وعاِهللا أوِ الم بكلمة ظالواع رود رينا أنحِ كلمة وهذا يعلى شَر رقْتَصاِهللا ال ي كلمة 

 اهللا للناس؛ بل يجب عليه أيضاً أن يحضهم ويشَجعهم على التجاوبِ معها عـن طريـق قُبوِلهـا
 . والعمِل بها

د فما ). أي بكلمته ( أما مثَُل البِذارِ النَّامية فيركِّز على سيادة اهللا فيما يتعلَّق بالبِذْرة أحـ نم 
م . سوى اهللا يفْهم تماماً كيف تتم عملية النمو في الكائنات الحية فْهـسـوى اهللا ي دأح نكذلك، ما م 

الروحي ة النموعملي مشَر وحياتهم . تماماً كيف تَتة في قلوب البفاهللا هو الذي يقوم بهذه العملي . 

 لزارِعِ والبِذارِ النامية من جِهة، ومثَلَي الخَميرة وحبة الخَردِل مـن وإن قارنَّا بين مثَلي ا
 – على التـوالي – ثَُل الزارِعِ ومثَُل البِذارِ النَّامية يركِّزان م : جِهة ُأخرى، سوف نَكتشف ما يلي

 أما مثَُل الخَميـرة ومثَـُل ). ي كلمةُ اهللا التي ه ( على ما نقوم به نحن وما يقوم به اهللا بشأن البِذْرة
 حبة الخَردِل فيركِّزان على النتيجة الوفيرة للنمو الروحي حين يتعـاون اإلنسـان مـع اِهللا فـي

 تَممـوا خَالَصـكُم بِخَـوف ... ِإذًا " : ١٣ - ١٢ : ٢ فنحن نقرأ في الرسالة إلى أهل فيلبي . ملَكوته
 . " عدة، َألن اَهللا هو الْعامُل فيكُم َأن تُرِيدوا وَأن تَعملُوا من َأجِل الْمسرة ورِ

هخَالص اإلنسان متَمي ارِع ( وهكذا، حينثَُل الزم لِّمعِل ، ) كما يوحِ اِهللا العامر عتجاوباً م 
ثَُل البِذا ( في قَلْبِهم لِّمعر النَّامية كما ي ( ، فيرالو فسوف تكون النتيجة هي النُّمو ) ثَُلم لِّمعكَما ي 

 )! الخَميرة ومثَُل حبة الخَردل

 وتَجدر المالحظةُ هنا إلى أن مثََل الخَميرة يركِّز على النُّمو الداخلي؛ أي على عمـل اهللا
 الخَردل فيركِّز على النُّمو الخارجي فـي شخصـيات المـؤمنين أما مثَُل حبة . في قلوب الناس

 . المسيحيين

 تلخـيص : الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا لهذا المثَل أال وهـي نَصُل اآلن إلى
هـو – وليس اإلنسان – اَهللا هي أن البِذارِ النامية لمثَِل الرئيسيةُ الرسالةُ . التعاليم الرئيسية للمثَل



 وبالتالي، فإن هذا المثَل يحذِّرنا من الحمـاسِ . المسؤوُل عنِ النُّمو الروحي للمؤمنين المسيحيين
 : فكثيراً ما نتساءُل قائلين . البشري الزاِئد، ومن التذمرِ من بطْء عمِل اِهللا في قلوب الناس وحياتهم

 وقد يؤدي تفكيرنـا بهـذه " يؤسس اُهللا ملَكوته الكامَل فوراً في هذا العالمِ المظْلمِ والمحطَّم؟ ِلم ال "
 لكن هذا المثََل يريد أن يحـوَل تشـاُؤمنا . في صالحِ اِهللا الطريقة إلى إحباطنا، وتشاؤمنا، وشَكِّنا

 ورغـم وجـود . زرعنا، فال بد أن يأتي الحصاد في يومٍ ما فإن . وشَكِّنا إلى تَفاُؤٍل وثقَة في اِهللا
 ! الكثير من األشياء التي ال نَفْهمها، إالَّ أن خطَّة اهللا ومقاصد اهللا ال يمكن أن تَفْشَل

تام، ِلنَرثَل في الخة في هذا المالتعاليم الرئيسي مأه : 

س الروحي اِهللا أوالً، النُّمو لَكوتأسرارِ م نم ر . رر سفَسي ر أنقْدشَر يالب نم دأح نفما م 
النمو المادي يوحأوِ الر . واإلثمار، إالَّ أننا ال نَسـتطيع أن نرى نتائج النُّمو مكننا أنغم أنه يور 

 . نَجعَل أي شَخْصٍ ينْمو أو أن يحمَل ثَمراً

ى النمـو . ثانياً، كلمةُ اِهللا تَحمُل في ذاتها قُوةً هائلةً  فقد أودع اُهللا في البِذارِ قُوةً هائلةً عـل
 على العمِل في قلوب البشَر واإلتْيـان هائلةً كما أنه أودع في كلمته قُوةً . واإلثْمار من تلقاء نفسها

 . بِثَمر

عند الم صادالثاني ثالثاً، الح ة جيءة النهائيرصـاد . للمسيح سيكون هو النُّصفوقـت الح 
 ففي الوقت الذي عينَـه اهللا، سـوف يـتَمم اهللا . الوارِد في هذا المثَل يرمز إلى اكتمال الملَكوت

 ة عـن تلـك اللحظـة الرهيبـ ١٥ : ١١ فنحن نقرأ في سفْر الرؤيا . ملكوته وفقاً لخطَّته وقَصده
 قَد صارتْ مماِلـك : ثُم بوقَ الْمالَك السابِع، فَحدثَتْ َأصواتٌ عظيمةٌ في السماء قَاِئلَةً " : والعظيمة

يناآلبِد دِإلَى َأب كلميفَس ،هيحسمنَا وبالَمِ ِلرالْع " . 

 ويقيناً ال يتَزعزع بأن الحصـاد الـوفير آت ليت الرب يعطينا جميعاً إيماناً راسخاً لهذا،
 . بمشيئة الرب يسوع المسيح

ذلك، . حبة الخَـردل مثَل الخَميرة و مثَل ، سوف ندرس معاً القادم التعليمي الدرس في  ـل
ر من إنجيل من األصحاحِ الثالث عشَ ٢١ و ٢٠ مثَل الخَميرة كما ورد في اآليتين أرجو أن تقرأ



 مثَل حبة الخَردل كما ورد في اآليـات أيضاً كما أرجو أن تَقْرَأ ). ٢١ - ٢٠ : ١٣ إنجيل لوقا ( لوقا
 ). ٣٢ - ٣٠ : ٤ إنجيل مرقُس ( من األصحاح الرابع من إنجيل مرقُس ٣٢ - ٣٠

جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم نَّ ، " تلمذة " وإلى أنم ـات لكُموالتحي اُألمنيـات ا أطيب . 
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


