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 مثَُل الزارِع : أمثاُل السيد المسيح
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 م أمثـال السـيد ه فَ تُساعدك على التعليمية التي الدروس من جديدةً سلسلةً في سوف نبدأ
 . وات لدراسة هذه األمثـال وتحليلهـا طُ الخُ نَستَعين ببعضِ وسوف . المسيح وتعليمها لآلخرين

 : وات على النحو التالي طُ ويمكن تلخيص هذه الخُ

 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 . ، 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

 - ٣ : ١٣ في إنجيل متَّى المسيح السيد ضربه الذي " مثََل الزارع " ُل الذي سندرسه هو المثَ
٢٣ . درقُس كما أنه ورهنا إلى . ١٥ - ٤ : ٨ ، وإنجيل لوقا ٢٠ - ٣ : ٤ في إنجيل م التنويه ردجوي 

 . ملَكوت اهللا كلمة اهللا في عن التي تتحدث أن هذا المثََل يرِد في سياق مجموعة من األمثاِل

 وبالتـالي، . عميـق تَنْطَوي على معنى سماوِي بسيطةً كانَتْ أمثاُل السيد المسيحِ قصصاً
 قد اسـتخدم يسـوع األشـياء و . ما روحية حقيقة سردها يسوع لتوصيل فإن كُلَّ مثٍَل هو قصةٌ

 ء على أسرار ملَكوت اهللا، ولمواجهة الناس بحـالتهم وحـاجتهم المألوفة لدى الناس لتسليط الضو
 . للتجديد

: ٩ - ٣ : ١٣ في إنجيل متَّى نقرأ



،لَـى الطَّرِيـقع ضعقَطَ بس عرزي وا هيمفو ،عرزِلي جخَر قَد ارِعذَا الزوه 
َأكَلَتْهو ورالطُّي تاءلَى اَأل . فَجع قَطَ آخَرسو لَه تَكُن ثُ لَميح ،ةجِرحنِ الْماكم 

 ولكن لَما َأشْرقَت الشَّمس . تُربةٌ كَثيرةٌ، فَنَبتَ حاالً ِإذْ لَم يكُن لَه عمقُ َأرضٍ
 وسقَطَ آخَر علَى الشَّوك، فَطَلَع الشَّـوك . احتَرقَ، وِإذْ لَم يكُن لَه َأصٌل جفَّ

خَنَقَهو . آخَـرَئـةً وم ـضعا، برطَى ثَمفََأع ةديضِ الْجلَى اَألرع قَطَ آخَرسو 
ينثَالَث آخَرو تِّينس . عمسعِ، فَلْيمُأذُنَانِ ِللس لَه نم . 

 . المألوف االعتيادي الخُطوة األولى في دراستنا لهذا المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها
نذلك قبل لَك ـةجازيم ة  ؛ أي باسـتخدام ، يجب علينا أن نُدرك أن يسوع سرد هـذا المثَـَل بلُغـَ

 لذلك، سوف نبدأ بدراسـة . وبالتالي، فإن معنى المثَل يعتمد على هذا المعنى المجازِي . التشبيهات
 . به ية المتعلِّقة الثقافية والتاريخ معلومات كلمات هذا المثَل وال

 جـزء وأثناء قيامهم بذلك، كـان . بأيديهم البذور كان المزارِعون في ذلك الوقت يبذرون
 كانت الحبوب المتساقطة على هذا و . سقط منهم على الطريق الذي يسيرون عليه من هذه البذور ي

 لهـذا، . قدام الكثيرة التـي تدوسـه قاسية بسبب األ طريق الطريق تبقى ظاهرة للعيان ألن تُربةَ ال
 . كانت الطيور تأتي وتلتقط هذه الحبوب على الفور

 ومن الشائع في أرض فلسطين والدول المجاورة أن نرى أجزاء كبيرةً مـن األراضـي
 ، كانت بعـض ذلك ل . يعيق امتداد الجذور إلى العمق الزراعية تَقَع فوق طبقات من الصخور مما

 وكانـت بعـض . أشعة الشمس الحارقـة بسبب ثُم ما تَلْبثُ أن تموت سريعاً تَنمو قليالً باتات الن
 وحيث أن األشواك واألعشاب الضارة تنمو أسرع مـن الحبـوب . الحبوب تسقط بين األشواك

 . ها في النهايـة العادية، فإنها تَمنع وصول الماء وأشعة الشمس إلى هذه الحبوب فتَتَسبب في موت
ف تمامـاً عـنِ . وعلى أي حالٍٍ، فإن بعض الحبوب تسقط في التُّربة الجيدة  والتُّربة الجيدة تَختـل

 الطريق الذي تدوسه األقدام، وعنِ التُّربة غير العميقة، وعنِ األرض المليئة باألشواك واألعشاب
 فبعضها يعطي مَئةَ ضعف، وبعضها سـتِّين، . كثيراً وتُعطي ثَمراً فالتربة الجيدة خصبة . الضارة

. وبعضها ثالثين



،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 ( المثَل وشَرحه من خَلفية القَرينة تألَّف ت قد
 وغالباً ما نَجِد خَلفية المثَل قبل المثَل . المناسبة التي قيل فيها، أو الظروف المحيطة بضرب المثَل

 أن خَلفية المثَـل متَضـمنة فـي وفي مثَِل الزارع، نَجد . أما تفسير المثَل فيأتي بعد المثَل . نَفسه
 ، ثُم يأتي تفسيره أو تطبيقه فـي ٩ - ٣ اآليات ويأتي المثَل نفسه في . ١٧ - ١٠ ، و ٢ و ١ األعداد
 . ٢٣ - ١٨ اآليات

 وهو جالس فـي هذا المثََل يسوع لقد ضرب . فلنحاول معاً أن نَصفَ خَلفية مثَل الزارِع
 ا إلى األصحاح الثالث عشَر من إنجيِل متَّى، سوف نجد أن يسوع ضرب سبعةَ وإذا رجعن . قارب

 وعلى الرغم من وجود أشخاصٍ آمنوا بيسوع وقَبِلوا تعاليمه في ذلـك ! أمثاٍل في هذا األصحاح
 . ، ورفضوا كل ما قاله سوا قلوبهم وقَ ، الوقت، كان هناك أيضاً أشخاص عارضوه

ة وكما ذَكَرصثََل هو قالم ة نا قبل قليل، فإنعادي ـماويس نـىعميـق تَنْطَوي على مع . 
 كان األشـخاص وقد . الدنيوي والسماوي - ولكي نَفْهم أي مثٍَل، يجب علينا أن نَفْهم كال المعنَيين

 أما األشخاص الذين رفَضوه ورفَضوا . اله الذين تَجاوبوا مع يسوع يفْهمون المعنى السماوي ألمث
 . تَعاليمه فقد كانت أمثالُه ألغازاً محيرةً لهم

م النَّـاس بأمثـاٍل؟ : " بعد أن ضرب يسوع هذا المثَل، تَقَدم إليه تالميذه وسألوه  " لماذا تُكَلـِّ
 ، وَأما ُألولَِئك فَلَـم َأسرار ملَكُوت السماوات تَعرِفُوا َألنَّه قَد ُأعطي لَكُم َأن " : فأجابهم يسوع قائالً

 ما هي أسرار ملَكوت : والثاني ما هو ملَكوتُ اِهللا؟ : األول : وهذا يقودنا إلى سؤالين مهِمين ". يعطَ
 اهللا؟

 الملَكوت بصورة هذا يظْهر و . م ملَكوتُ اِهللا هو ملْك اِهللا وسيادتُه على قلوبِ النَّاس وحياته
 كما أن هذا الملَكـوت . جلية من خالل خالص هؤالء الناس واتِّحادهم معاً ككنيسة على األرض

. سيظْهر جلياً من خالل خالصهم األبدي وتأسيس السماء واألرض الجديدتين



نلَكوت اهللا " وماذا عرارِ مكل " أس عممة ؟ حين نَس " رال نَعرفه " س غالباً ما نُفَكِّر بأنه شيء ، 
 أو " حقيقة معلَنَـة " في الكتاب المقدس فغالباً ما تَعني " سر " لَكن عندما تَرِد كلمة . وال يمكننا معرفته

 يسوع وبالتالي فإن أسرار ملكوت اهللا هي األشياء التي أعلنها اهللا اآلب لنا من خالل ". سر معلَن "
 وهي أيضاً الرسـالة بـأن . وهذه األسرار تَكشف لنا من هو اهللا، وما هي خطَّته لحياتنا . المسيح

 يمكن القـول و . يسوع مات عن خطايانا لكي ال يهلك كُلُّ من يؤمن به، بل تكون له الحياة األبدية
لَكوت اهللا " إنم هي رسالة العهد الجديد بأكمله " أسرار . 

 لَكن لماذا قال يسوع إن معرفة أسرار ملكوت اهللا لَم تُعـطَ إالَّ للتالميـذ ولـيس لغيـر
 أي أسـرار ( لَكن يسوع ال يكْشف أسرار الملكوت هـذه ! المؤمنين؟ قد يبدو هذا ظُلماً في نَظَرِنا

بعض ، رسـالة اإلنجيـل ا عو م فرغم أن الكثيرين س . ألي شخص ) رسالة العهد الجديد  إالَّ أن اـل
 لهذا، فقد اقتبس يسوع من سفْر النبي . اختاروا أن يقَسوا قلوبهم وأن يديروا ظُهورهم هللا ولكلمته

م الذي قال ٤ - ٢ : ١ إشعياء  إن بني إسرائيل تَمردوا على اهللا، ولم يعرفوا خالقهم وسـيدهم، وـل
 حسـبما ورد فـي ( إن دينونة اهللا ستأتي ال محالَة وبسبب شرورهم وفسادهم، ف . يطيعوا كلمة اهللا

 اسمعوا سمعا والَ : اذْهب وقُْل ِلهذَا الشَّعبِ : " حيث يقول اهللا للنبي إشَعياء ) ١٠ - ٩ : ٦ سفْر إشعياء
 ْل ُأذُنَيه واطْمـس عينَيـه، ِلـَئالَّ غَلِّظْ قَلْب هذَا الشَّعبِ وثَقِّ . تَفْهموا، وَأبصروا ِإبصارا والَ تَعرِفُوا

 ". يبصر بِعينَيه ويسمع بُِأذُنَيه ويفْهم بِقَلْبِه، ويرجع فَيشْفَى

 . وهذا يرينا أن بني إسرائيل اختاروا بإرادتهم أن يقَسوا قلوبهم وأن يديروا ظهـورهم هللا
 ير من المعجزات تَحدثُ أمام أعينهم حين خَرجوا مـن أرض مصـر؛ فقد رأى بنو إسرائيل الكث

 كما أنهم سمعوا بـآذانهم . أكثر فأكثر عيونهم اهللا س لهذا، فقد طَم . لكنهم لم يؤمنوا باهللا كما ينبغي
 فقد ثَقَّل اهللا آذانهـم أكثـر لذلك، ! كلمة اهللا والوصايا العشْر وكلمات األنبياء؛ لكنهم لم يطيعوا اهللا

 بعبارة ُأخرى، فقد عاقبهم اهللا بأن سمح لهم بأن يسيروا فـي الطريـق الـذي اختـاروه . فأكثر
 فقد قَسوا قلوبهم تجاه اهللا فلم يعودوا قادرين على التوبة . وقد حصدوا ما زرعوه بالفعل . ألنفسهم

 الْيـوم، ِإن سـمعتُم " : يحذِّرنا قائالً ١٥ : ٣ سالة إلى العبرانيين الر كاتب لهذا، فإن . والرجوع إليه
كُموا قُلُوبفَالَ تُقَس تَهوص ." 

 تحديد التفاصيل المهِمة : الخُطوة الثالثة في دراسة هذا المثَل أال وهي واآلن، نأتي إلى
لهـذا، . كُلِّ كَلمة في أمثاله ضفي معنى روحياً على ي فيسوع لم يقْصد أن . وذات الصلَة في المثَل



 وهذا يعني أنـه ال . فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُدعم الرسالة الرئيسية للمثَل
ه حاجةَ لنا ألن نَبحثَ عن معانٍ روحية لكل كلمة أو عبارة أو جملة في المثَل الذي نَ رِسـإذَ . د ن ، 

 ما هي التفاصيل المهِمة في مثَِل الزارع؟

 فالبِذْرة تُشير إلى كلمة اهللا أو رسالة . لكلمات المهِمة في هذا المثَل ل لقد قَدم يسوع تفسيراً
 واألنواع المختلفة من األرض تُشير إلى أحوال قلب . واألرض تُشير إلى قلب اإلنسان . الملَكوت

ى فحالة قلب اإلنسان هي التي تُحدد . نسان أو مواقفه المختلفة من كلمة اهللا اإل  تأثير كلمة اهللا عـل
 ورغْم أن يسوع ال يخْبِرنا هنا من هو الزارع، إالَّ أننا نَرى في أمثاٍل ُأخرى أن الـزارع . حياته

 وهذا . وصيل رسالة الخالص لآلخرين يمكن أن يكون اهللا نفسه أو المؤمن المسيحي الذي يقوم بت
 ردود الفعل المختلفة التـي يبـديها يرينا أن يسوع لم يركِّز هنا على الزارع بقَدرِ ما ركَّز على

 فـي تجاه كلمـة اهللا نفسه ردود الفعل المختلفة التي يبديها الشخص ، أو على تجاه كلمة اهللا لناس ا
 . حياته من مختلفة رات تْ فَ

 تَحديد الرسالة الرئيسية : الخُطوة الرابعة في دراسة هذا المثَل أال وهي نَنتقل اآلن إلى
 مـا يقولـه فَمن خالل ). أو تَطبيقه ( غالباً ما نَجِد الرسالةَ الرئيسية للمثَل في تفسير المثَل . للمثَل
 ، يمكننا أن ) المثَل على السامعين تطبيق ريقته في أو من خالل ط ( كل مثَل تفسير نَفْسه عن يسوع
 وغالباً ما يشتمل كل مثٍَل على درسٍ واحـد أو نُقْطَـة جوهريـة . الرسالة الرئيسية للمثَل نَعرِفَ
 العثور على حقائق روحية في كل كلمـة أو عبـارة وردتْ فـي محاولة بدالً من لذلك، . واحدة
 . معرفة الرسالة الرئيسية للمثَل ف نُركِّز على ، سو المثَل

أمـا الرسـالة . وقد رأينا أثناء دراستنا لمثَِل الزارِع أنه يعلِّم عن كلمة اِهللا في ملَكوت اهللا
 وطريقـة . الرئيسية لهذا المثل فهي أن موقف قَلْب اإلنسان هو الذي يحدد تجاوبه مع كلمـة اهللا

 . مصيره األبدي جاوب اإلنسان مع كلمة اهللا هي التي تُحدد ت

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

لذلك، حاوِل . كما أن الحقَّ المعلَن في األمثال لَه ما يشبهه في آيات الكتاب المقدس . مقارنتها بها



 فأفضل طريقة لتفسير أمثـال . أن تَعثُر على أهم الشواهد الكتابية التي تُساعدك على تفسير المثَل
 . باشرة والواضحة الم المسيح هي من خالل مقارنة تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس

 أمـا . في مثَِل الزارع، نرى أن التركيز ينْصب على تجاوب اإلنسان مع كلمة اهللا فمثالً،
 وفي مثَِل . فنرى أن التركيز ينْصب على أهمية تطبيق تعاليم المسيح ٤٩ - ٤٧ : ٦ لوقا إنجيل في

 فإن الشيطان يزرع ٣٠ - ٢٤ : ١٣ متَّى إنجيل أما في . الزارع نرى أن الشيطان يخْطفُ كلمة اهللا
 كذلك، فإن مثََل الزارِعِ يركِّز على مسؤولية اإلنسان في التجاوب مـع . الزوان في وسط الحنْطَة

 تـداد فتُركِّز على مسؤولية اهللا وما يقوم به من أجل ام ) ٢٩ - ٢٦ : ٤ مرقُس ( أما اآليات . كلمة اهللا
 . ملكوته

 تلخـيص : الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا لهذا المثَل أال وهـي نَصُل اآلن إلى
د إلنسـان األبدي ل مصير ال الرسالة الرئيسية للمثَل هي أن . التعاليم الرئيسية للمثَل تَمـعى ي  عـل

ى وطريقة تجاوب اإلنسان مع . طريقة تجاوبه مع كلمة اهللا  كلمة اهللا تَعتمد على حال قلبه أو عـل
 الكيفية التي يتجاوب بها مع كلمـة إنسانٍ مسؤوٌل عنِ لَّ وبالطبع فإن كُ . موقفه القَلبي من كلمة اهللا

 : وفيما يلي أهم التعاليم الرئيسية في هذا المثَل . اهللا حال سماعه أو قراءته لها

 لهذا . ن قبوله أو عدم قبوله لكلمة اهللا حال سماعه أو قراءته لها ، اإلنسان مسؤول ع أوالً
 يـأتي إبلـيس يجب على اإلنسان أالَّ يماطَل، وأالَّ يؤجل، وأالَّ يتردد في قبول كلمـة اهللا لـئالَّ

 . فإبليس عدو لدود لكل إنسانٍ على هذه األرض . ويخْطف الكلمة من قلبه

 فإذا كان قبولنا لكلمـة . بدافع التأثُّر العاطفي السطحي نَقْبَل كلمة اهللا أالَّ جب علينا ي ، ثانياً
 . اهللا سطحياً فهذا يعني أننا سنُدير ظهورنا هللا عند أول تجربة أو محنَة نَتعرض لها

 وقـد ات فكما أن األشواك تَخْنـق النباتـ . طهارة قلوبنا ، يجب علينا أن نُحافظ على ثالثاً
 وهموم الحياة وشهوات العالم يمكن أن تَخنق كلمـة اهللا ، فإن الخطية تؤدي إلى موتها في النهاية

. لكي نَنمو في اإليمان ونكون مثْمرين لذلك، ِلنَحرِص على تَطهير قلوبنا أمام اهللا دائماً . في قلوبنا



 فـي شخصـياتنا مثْمرين يجعلُنا نا الشخصية في حيات تطبيقنا لها كلمة اهللا و ل نا م ه ، فَ رابعاً
 ، نا وتواضـع نا، ، ومثابرت تنا ويعتمد مقْدار هذا الثَّمر على عوامل كثيرة مثل أمان . وحياتنا وخدمتنا

 . لذلك، ِلنَحرِص على أن تكون قلوبنا أرضاً خصبةً الستقبال كلمة اهللا . نا هللا ولكلمته وطاعت

 اآليـات اليم الرئيسية واضحة في تفسير يسوع لهذا المثَل حيث يقول فـي ونَجِد هذه التع
٢٣ - ١٨ نشَر ماألصحاح الثالث ع نتَّى متَّى ( إنجيل م٢٣ - ١٨ : ١٣ إنجيل م :( 

ـي : فَاسمعوا َأنْتُم مثََل الزارِعِ ْأتـفَي ،مفْهالَ يو لَكُوتةَ الْممكَل عمسي نكُلُّ م 
زروع علَـى الطَّرِيـق . لشِّرير ويخْطَفُ ما قَد زرِع في قَلْبِه ا الْمـ وهذَا ه . 

 والْمزروع علَى اَألماكنِ الْمحجِرة هو الَّذي يسمع الْكَلمـةَ، وحـاالً يقْبلُهـا
وْل هب ،هي ذَاتٌل فَأص لَه سلَي نلكحٍ، وينٍ بِفَرـيقٌ َأوِ . ِإلَى حثَ ضدفَِإذَا ح 

ثُرعاالً يفَح ةمِل الْكَلَأج نم ادهطاض . عمسي يالَّذ وه كالشَّو نيب وعرزالْمو 
 ا وَأمـ . الْكَلمةَ، وهم هذَا الْعالَمِ وغُرور الْغنَى يخْنُقَانِ الْكَلمةَ فَيصير بِالَ ثَمرٍ

مفْهيةَ ومالْكَل عمسي يالَّذ وفَه ةديضِ الْجلَى اَألرع وعرزي . الْمالَّـذ ـوهو 
ينثَالَث آخَرو تِّينس آخَرَئةً وم ضعب نَعصرٍ، فَيي بِثَمْأتي . 

 : ٤ في إنجيل مرقُس الل ما قاله يسوع ويمكنُنا أن نُدرِك األهميةَ الباِلغةَ لهذا المثَِل من خ
 هـو وهذا يرينا أن مثَـَل الـزارِعِ " َأما تَعلَمون هذَا الْمثََل؟ فَكَيفَ تَعرِفُون جميع اَألمثَاِل؟ : " ١٣

 مـع لماذا؟ ألن حالة قَلْب اإلنسان هي التي تُحدد كيفية تجاوبـه ال ! المفتاح لفهم األمثال األخرى
 وحيث أن طريقة تجاوبنا مع كلمة اهللا هي . أمثال المسيح فحسب، بل وأيضاً مع كلمة اهللا بأكملها
 فَوقَ كُلِّ تَحفُّظ احفَـظْ قَلْبـك، َألن " ٢٣ : ٤ التي تُحدد مصيرنا األبدي فإننا نقرأ في سفْر األمثال

اةيالْح خَارِجم نْهلإلنس و ". م نكمـفْر كيف يهذا السؤال فـي س ناإلجابة ع ؟ نَجِدهفَظَ قَلْبحي ان أن 
 لحفْظ الصحيحةُ الطريقةُ إذَن، ". يا ابني َأعطني قَلْبك، ولْتُالَحظْ عينَاك طُرقي : " ٢٦ : ٢٣ األمثال

 للرب يسوع المسيح الـذي ا قُلوبنا وحياتن سلِّم نُ هي أن تجاوباً سليماً وللتجاوب مع كلمة اهللا نا ب و ل قُ
بنتهى نا أحنا ماتَ ألجل الذي و إلى الم .



 لذلك، أرجو أن تقـرأ هـذا . الكَرامين سوف ندرس معاً مثََل الدرس التعليمي القادم في
ى ( من األصحاحِ الحادي والعشرين من إنجيِل متَّى ٤١ - ٣٣ اآليات المثَل كما ورد في  إنجيل متـَّ

٤١ - ٣٣ : ٢١ .( 

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


