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ثٍَل آخَرلَنا في متَنا وتأمد المسيح سوف نُتابع اليوم دراسأمثال السي نم ـوهأال و 
 . ها لآلخرين وتعليم ها م ه فَ ستُساعدنا على األمثال هذه ل دراستَنا ف . مثَُل الكَرامين

 ألمثال وحيثُ أن إلَهنا هو إله كل ترتيبٍ وتَنظيمٍ، فسوف نَحذو حذْوه ونَسير في دراستنا
 : وات على النحو التالي طُ ويمكن تلخيص هذه الخُ . وات متسلسلة ومنَظَّمة طُ بخُ السيد المسيح

 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 . ل ، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثَ رابعاً . ذات الصلَة في المثَل و
 وأخيراً، تَلخـيص التعـاليم سادساً . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل الوارِد في

 . الرئيسية للمثَل

 هذه الدروس والتـأمالت إلشـباع نفـوس وقبل أن نبدأ دراستنا، نُصلِّي أن يستخدم اُهللا
 بالحماسة للتعمق في كلمة الـرب نُصلِّي ألجل كُلِّ مستمعٍ لكي يمتلئ كما أننا . مستمعينا وقلوبهم

 . من قلبٍ يفيض بالشُّكْر والعرفان ته وخدم

 : ١٢ في إنجيـل مـرقُس كما أنه ورد . ٤١ - ٣٣ : ٢١ ورد مثَُل الكَرامين في إنجيل متَّى
 تعال بنا نقرأ هـذا . كوت اهللا لَ م المتعلِّقة ب أحد األمثاِل وهو . ١٩ - ٩ : ٢٠ ، وفي إنجيل لوقا ١٢ - ١

 : ٤٤ - ٣٣ : ٢١ المثََل كما ورد في إنجيل متَّى

 كَان ِإنْسان رب بيت غَرس كَرما، وَأحاطَه بِسياجٍ، وحفَر فيه معصرةً، وبنَى
افَرسو ينامِإلَى كَر هلَّمسا، وجرب . لَمِإلَى و هبِيدَل عسارِ َأرقْتُ اَألثْمو با قَر



هارْأخُذَ َأثْمِلي ينامـا . الْكَرضعقَتَلُـوا با وضعوا بلَدجو هبِيدع ونامفََأخَذَ الْكَر 
 علُوا بِهِـم ثُم َأرسَل َأيضا عبِيدا آخَرِين َأكْثَر من اَألوِلين، فَفَ . ورجموا بعضا

كَذِلك . 

 وَأما الْكَرامون فَلَما رَأوا االبن ! يهابون ابني : فََأخيرا َأرسَل ِإلَيهِم ابنَه قَاِئالً
منَهيا بيمارِثُ : قَالُوا فالْو وهذَا ه ! اثَـهيرنَْأخُـذْ مو وا نَقْتُلْهلُمه ! فََأخَـذُوه 

َأخْرو قَتَلُوهمِ والْكَر خَارِج وهج . ُل بُِأولَِئـكفْعاذَا يمِ، مالْكَر باحص اءتَى جفَم 
؟ قَالُوا لَهينامِإلَـى : الْكَر مالْكَـر لِّمسيا، ويدالَكًا ره مكُهلهي اءيداَألر ُأولِئك 

اراَألثْم طُونَهعي آخَرِين يناما كَرهقَاتي َأوف . 

وعسي مي الْكُتُبِ : قَاَل لَهقَطُّ ف ْأتُما قَرَأم : قَد وه نَّاُؤونالْب هفَضي رالَّذ رجالْح 
 ِلـذِلك ! صار رْأس الزاوِية؟ من قبِل الرب كَان هذَا وهو عجِيب في َأعيننَـا

لَ : َأقُوُل لَكُمم ِإن هارُل َأثْممتَع ةطَى ُألمعيو نْكُمم عنْزـقَطَ . كُوتَ اِهللا يس نمو 
قُهحسي هلَيع وقَطَ هس نمو ،ضضتَررِ يجلَى هذَا الْحع ! 

 . المألوف االعتيادي الخُطوة األولى في دراستنا لهذا المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها
 فقد كان هناك شخص غَرس كَرماً جديداً وأحاطه بسياجٍ، وحفَر فيه . صة هنا بسيطة وواضحة الق

 وكـان . كان الهدف من السياج هو حماية الكَرم من اللصوص والحيوانات . معصرةً، وبنى برجاً
 أن البرج كان يسـتخدم كَمخْـزنٍ كما . الهدف من البرج هو المراقبة والتحذير من أي خَطَرٍ قادمٍ

 ومن الواضح هنا أن هذا الشخص ليس هو صاحب الكَرمِ فحسب، بل هو الـذي غَرسـه . أيضاً
هسوأس . 

 وحيث أن صاحب الكَرم كان مزمعاً على السفر، فقد سلَّم الكَرم لبعض المزارعين بعـد
 ويجب علينا أن نتـذكَّر . متعلِّقة بأجرِهم وساعات العمل وما شابه أنِ اتَّفق معهم على التفاصيل ال

. طوال دراستنا لهذا المثَل أن ملْكيةَ الكَرمِ تَعود لهذا الرجُل وليس ألولئك المزارعين



 . الكَـرم صاحب الكَرم عبيده إلى المزارعين الستالم ثَمرِ ولَما حان أوان القطاف، أرسل
 وهذا يعني أن صاحب الكَرم أعطى عبيده السلْطَة والصالحية للذهاب واستالم ثَمر الكَرم نيابـةً

 . عنه

رظْهنا، يزارع وهن لنا أنهم ن و المقيقتهم فيتبيأشرار، وغير ُأمناء، وقُساة القلوب على ح . 
 وبدالً من أن يسلِّموا ثَمـر الكَـرم لهـؤالء . فقد خَرقوا االتِّفاق المبرم بينهم وبين صاحب الكَرم

 إهانة هـؤالء العبيـد كانت و . ، ورشَقوا الثالث بالحجارة آخَر العبيد، ضربوا واحداً منهم، وقَتلوا
 . تَعني إهانة صاحب الكَرم نفسه

 . الء المـزارعين هؤ سينْزُِل عقاباً صارماً ب أن صاحب الكَرم أول شيء يخْطُر ببالنا هو
 لَكـن المـزارعين عـاملوا . فُرصةً ُأخرى بأن أرسل عبيداً آخرين منَحهم لكنه لم يفعل ذلك، بل

 . العبيد اآلخرين بنفس الطريقة الوحشية التي عاملوا بها العبيد األوائل

 هؤالء المزارعين ثُم تَصُل القصة إلى ذُروتها حين يرسل صاحب الكَرم ابنه الوحيد إلى
 وقد كان إرسال صاحب الكَرم البنـه بمثابـة التحـذير األخيـر لهـؤالء . على أمِل أن يهابوه

 فُرصـاً عديـدةً للتوبـة مـنَحهم فرغم أنه عرفَ أن شَرهم يفوق الوصف، إالَّ أنه . المزارعين
 . من نَحوه وتصحيح موقفهم

م . ء المزارعين األشرار قَتَلوا ابن صاحب الكَرم أيضاً نقرأ في القصة أن هؤال  وهـم ـل
 هـذَا : " بل فعلوه عن قصد وتخطيط حيث أنهم قالوا فيما بينهم ؛ يفعلوا ذلك بدافع الطيش أو الجهل

 بسـبب وهكذا، فقد تآمروا لقتل ابن صـاحب الكـرم " ! هلُموا نَقْتُلْه ونَْأخُذْ ميراثَه ! هو الْوارِثُ
 إذَن، هذه هي القصة العادية التي اشتمل عليهـا هـذا . على الكرم جشَعهِم ورغبتهم في االستيالء

 ! وهي قصة بسيطة ومفهومة . المثَل

 أي ( فَحص القَرينَة المباشـرة : الخُطوة الثانية في دراسة هذا المثَل أال وهي نَنتقل إلى
. بهدف تحديد عناصر المثَل وذلك ) بعده اآليات التي تأتي قبل المثَل و



 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

ة المثَـل الكَرامين األشـرار وفي مثَِل . فسير المثَل فيأتي بعد المثَل أما ت . نَفسه خَلفيـ نَجـد أن ، 
 أو المثَـل يأتي تفسير وأخيراً، . ٤١ - ٣٣ اآليات في القصة أتي ثُم ت . ٣٢ - ١ اآليات متَضمنة في
 . ٤٤ - ٤٢ اآليات تطبيقه في

 في األسبوع األخير هذا المثََل يسوع ضرب : الكَرامين فلنحاول معاً أن نَصفَ خَلفية مثَل
 فقد دخل يسوع أورشليم دخوالً انتصارياً، وطَهر الهيكل للمـرة الثانيـة مـن . الذي سبقَ صلبه

جاريت لوه إلى سوقوم . األشخاص الذين حج فشَفاهرمي وعم إليه عوبينما هو في الهيكل، تَقَد . 
 حين أن جميع الناس رحبوا بيسوع، إالَّ أن قادة اليهود ومعلِّميهم كانوا متضايقين منه ومـن وفي

 بَِأي سلْطَانٍ تَفْعُل هذَا؟ ومن َأعطَـاك " : متَشَكِّكين كما أنهم راحوا يسألونه . العجائبِ التي أجراها
 . األشرار ) أوِ المزارِعين ( الكَرامين وعندها، ضرب يسوع مثََل " هذَا السلْطَان؟

 ورؤساء الكَهنة وشيوخ الشعب كانت هـي ن ي القادة الديني إذَن، من الواضح أن معارضةَ
ى . الخَلفية التي قادتْ يسوع إلى ضرب مثَل الكَرامين  فقد رفض هـؤالء يسـوع ونَظَـروا إـل

 عليـه تآمروا لكنَّهم لم يكتفوا بهذا، بل . على أنها من الشيطان معجزات الشِّفاء التي كان يجريها
 . لقتله وخَطَّطوا

 قـال فقـد . ٤٤ - ٤٢ : ٢١ وكما ذَكَرنا قبل قليٍل، فإن تَطبيقَ المثَِل مذكور في إنجيل متَّى
 حجر الَّذي رفَضه الْبنَّـاُؤون الْ : َأما قَرْأتُم قَطُّ في الْكُتُبِ " : عن سؤاله ه ولئك الذين أجابو أل يسوع

 وبهذا، بين يسـوع " ! هو قَد صار رْأس الزاوِية؟ من قبِل الرب كَان هذَا وهو عجِيب في َأعيننَا
 ؛ أي فيه " ابن صاحب الكَرم " في تَحقَّقَت قد ٢٣ - ٢٢ : ١١٨ كيف أن النبوءة الواردة في المزمور

 فيسوع هو الحجر الذي رفَضه القادة الدينيون ومعلِّمو الشريعة اليهوديـة وشـيوخ ! خصياً هو ش
 وعنـدها، سـتتحقَّق . وقد كان يسوع يعلَم أنهم سيقبضون عليه بعد أيامٍ قليلة ويصلبونه . الشعب

ه ِإلَى خَاصته جا " : حرفياً والتي تقول ١١ : ١ يوحنَّا في انجيل اآلية ى . " ء، وخَاصتُه لَم تَقْبلـْ  عـل
 فيسوع المسيح سـيقوم مـن . الرغم من ذلك، فإن الحجر المرفوض هذا سيصبح حجر الزاوية

 واألهم من ذلك هو أنه ليس هناك خالص لإلنسـان . األموات ويصبح أهم شَخْصٍ عرفَه التاريخ
. بدونِ يسوع المسيح



وتَ اِهللا : ِلذِلك َأقُوُل لَكُم " : ٤٣ : ٢١ ثُم تابع يسوع حديثه فقال لهم في إنجيل متَّى  ِإن ملَكـُ
هارُل َأثْممتَع ةطَى ُألمعيو نْكُمم عنْزي . ـوـقَطَ هس نمو ،ضضتَررِ يجلَى هذَا الْحقَطَ عس نمو 

قُهحسي هلَيبني إسـرائيل بسـبب رفضـهم وقد قَ " ! ع نع منْزلَكوت اهللا سيم يسوع بذلك أن دص 
 ُألمة تَعمُل أثماره؛ أي للكنيسة المسيحية في العالم كله والتـي تتـألَّف مـن ليسوع، وأنه سيعطى

 سـيتهم أو بغض النظر عن جن آمنوا بيسوع وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم جميع األشخاص الذين
 . بلدهم أو خلفيتهم

 وَأمـا َأنْـتُم " ١٠ - ٩ : ٢ وهذا هو ما قَصده الرسوُل بطرس حين قال في رسالته األولى
 اكُم فَجِنْس مخْتَار، وكَهنُوتٌ ملُوكي، ُأمةٌ مقَدسةٌ، شَعب اقْتنَاء، ِلكَي تُخْبِروا بِفَضاِئِل الَّـذي دعـ

 الَّذين كُنْتُم . الَّذين قَبالً لَم تَكُونُوا شَعبا، وَأما اآلن فََأنْتُم شَعب اِهللا . لْمة ِإلَى نُورِه الْعجِيبِ من الظُّ
ونومحرفَم ا اآلنَأمو ،ينومحرم رغَي " . 

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

ي أنـه ال . فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُدعم الرسالة الرئيسية للمثَل  هذا يعـن
حنَب ه حاجةَ لنا ألنرِسثَل الذي نَدملة في الملكل كلمة أو عبارة أو ج ةوحيعانٍ رم نثَ ع . 

 ؟ األشرار ) أو المزارِعين ( الكَرامين ، ما هي التفاصيل المهِمة في مثَِل ن إذَ

 بشـعب ذَكِّرنا على الفور تُ الكَرمِ صورةُ ف . هو أحد التفاصيل المهِمة في هذا المثَل " الكَرم "
 فـألن شـعب . كلمـة اهللا وردت في عديدة فمثَُل الكَرامين قائم بوضوحٍ على نبوءات . إسرائيل

 ٦ و ٥ : ٥ فـي سـفْر إشـعياء ضاءه عليهم فقال إسرائيل لم يعط سوى ثَمراً رديئاً، أعلن اهللا قَ
 سُأزِيُل سياجه فَيصبِح : ما َأصنَع بِكَرمي واآلن ُأخْبِركُم " ): حسب ما ورد في الترجمة التفسيرية (

فَي ،نْقَبالَ يو قَلَّماباً فَالَ يخَر لُهعَأجامٍ، وَأقْد اسدى محضفَي هورس مدَأهو ،ةياشى معرم يهتُ فنْب 
كسحو كشَو . لَيع طُرمالَ ي َأن ابحي السصُأوداً وَأب ه " .



نُدرك أن يجب علينا أن نلَك " مى " الكَر  ال يشير إلى ُأمة إسرائيل في حد ذاتهـا، بـل إـل
 فيسوع لم يقُْل إنـه سـيعطي . االمتيازات والفُرص الكثيرة التي منَحها اهللا إياها بصفتها شعباً له

 . إلى ُأمة ُأخرى إسرائيل إلى اُألمم األخرى، بل إنه سيعطي الملكوت

م " كذلك، فإنثَل هو " صاحب الكَرة في هذا المهِميومـاً . أحد التفاصيل الم كُنم لم يفالكَر 
 ُألمة إسرائيل في فتـرة العهـد ه وقد أعطى اهللا امتيازات ملكوت . ملْكَاً ُألمة إسرائيل، بل هللا نَفسه

 مـنهم – بِكُلِّ ما فيـه مـنِ امتيـازات – ملكوت اهللا هذا ال ع نَز أما في العهد الجديد، فقد . القديم
 قبيلـة ؛ أي للكنيسة المؤلَّفة من جميع المؤمنين المسيحيين من كُـلِّ ُأمـة و ه الجديد وأعطاه لشعب

 . لسان في العالم وشعب و

امين األشرار " ونرى أيضاً أنة في " الكَرهِمشَكِّلون أحد التفاصيل المثَـل يهذا الم . م فَهـ 
 . سـوع ي الذين رفضوا وشيوخ الشعب وجميع يشيرون إلى القادة الدينيين اليهود ورؤساء الكَهنة

 . وبالتالي فإن الكَرامين األشرار يمثِّلون ُأمة إسرائيل التي رفضت يسوع المسيح

بيد " وبالطبع فإنثِّلون أنبياء العهد القديم الذين " العمرفضهم بنو إسرائيل وقتلوهم ي . 

 فهو الحجر . فمن الواضح تماماً أنه يشير إلى يسوع المسيح نفسه " ابن صاحب الكَرم " أما
 والذي سيكتشفون الحقاً أنه حجر الزاوية الذي ال غنـى ) أي بنو إسرائيل ( الذي رفَضه البنَّاؤون

 . عنه

 تَحديد الرسالة الرئيسية : ي دراسة هذا المثَل أال وهي الخُطوة الرابعة ف نَنتقل اآلن إلى
 مـا يقولـه فَمن خالل ). أو تَطبيقه ( غالباً ما نَجِد الرسالةَ الرئيسية للمثَل في تفسير المثَل . للمثَل
 كننا أن ، يم ) 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
 العثور على حقائق روحية في كل كلمـة أو عبـارة وردتْ فـي محاولة بدالً من لذلك، . واحدة
: مثَل عرفة الرسالة الرئيسية لل م ، سوف نُركِّز على المثَل



 بسـبب الرسالة الرئيسية للمثَل هي أنه على الرغم من الخطية التي اقترفتها ُأمة إسرائيل
 تَجسده، ومجيئـه إلـى األرض، التي عبر عنْها من خالل و محبة اهللا التي ال تُستَقْصى رفْضها ل

 لى أعدائه في النهاية ويؤسس ملكوته كما هو مبين فإن يسوع المسيح سينتصر ع وموته بدالً عنَّا؛
د . ١١٨ من المزمور ٢٣ و ٢٢ في اآليتين قَصـ عارضة الشديدة، فإنالم نغم موهكذا، على الر 

 ! اهللا في تأسيس ملكوته على األرض سيتحقَّق وال يمكن أن يفشل

 لـذلك . كـوت اهللا لَ م من سمات و سمة رئيسية كذلك، فإن التجاوب مع خُدام اهللا اُألمناء ه
شعب م ل العهد الجديد فإنستجاوبون مع أنبياء العهد القديم ورلكوت اهللا ي . 

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

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

 ) ١٩ - ١٨ : ٢١ كما ورد في إنجيل متَّى ( فعلى سبيل المثال، فإن لَعن يسوع لشجرة التِّين
هِمم عنىنطوي على مامين، كان قد لَ . يثََل الكَرم يسوع رِبضي َل أنشجرة التِّـين فَقَب نغيـر ع 

 فقـد . كثيـرة وقد كانت شجرة التِّين تلك رمزاً ُألمة إسرائيل التي أعطاها اُهللا امتيازات . المثْمرة
 في كما أنهم كانوا يقَدمون الذبائح هللا . كان بنو إسرائيل يظْهرون بمظهر الشَّعب المتدين والمقَدس

 . الهيكل

 وهناك أيضاً جلس القـادة الـدينيون . حولوا الهيكل إلى سوق تجاري ، فقد أما في الواقع
 ومن المؤسف حقاً أنهم لم يكونوا يعلَمون أنه بدون يسوع فإن كل ذبـائح . للتآمر على قتل يسوع

 من أعماق بعبارة أخرى، فقد كان تَدين بني إسرائيل ظاهرياً فقط وليس نابعاً . الهيكل ال قيمة لها
 ومن الضروري . كان بذلك يتنبأ عن مصير ُأمة إسرائيل ، وحين لَعن يسوع شَجرة التِّين . قلوبهم

اليهود نلْعيسوع لم ي نَفهم أن د أنرجـلَّم لمسع مـنهم وينْزلَكوت اهللا سيم أ أنأنهم يهود، لكنه تنب 
ى إلى شَعبٍ آخر أال وهو جماعة  المؤمنين بيسوع المسيح من كُلِّ ُأمة وقبيلة وشعب وِلسان عـل

. األرض



 تلخـيص : الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا لهذا المثَل أال وهـي نَصُل اآلن إلى
ى ن هي ِلمثَل الكَرامي الرسالة الرئيسية ل قليل، فإن ب كَما ذَكَرنا قَ . التعاليم الرئيسية للمثَل  أنه عـل

 ورغم أن . الرغم من رفْض بني إسرائيل ليسوع المسيح، إالَّ أنه سينتصر على أعدائه في النهاية
ى كُلَّ شَخْصٍ تنتظر الرهيبة ته اهللا قد يعطي فُرصاً كثيرةً للذين يرفضونه، إالَّ أن دينون  يصر عـل

 . رفضه له حتى النهاية

 أي إلى جماعـة ( قد نَزع ملكوته من بني إسرائيل وسلَّمه إلى كنيسته كذلك، إن كان اهللا
 ، فهذا يعني أن هناك مسؤولية كبيـرة ) المؤمنين بيسوع المسيح من كُلِّ ُأمة وقبيلة وشَعب ولسان

ى فكما قال يوحنَّا المعمدان في إنجيل . ملقاة على عاتقنا كمؤمنين في أن نكون مثْمرين  ٨ : ٣ متـَّ
 ". فَكُلُّ شَجرة الَ تَصنَع ثَمرا جيدا تُقْطَع وتُلْقَى في النَّارِ ... فَاصنَعوا َأثْمارا تَليقُ بِالتَّوبة : " ١٠ و

 لذلك، أرجو أن تقرأ هـذا . القَمح والزوان سوف ندرس مثََل الدرس التعليمي القادم، في
 من الثالث عشَر من األصحاحِ ٤٣ وحتى ٣٦ ومن ٣٠ وحتى ٢٤ من اآليات المثَل كما ورد في

 ). ٤٣ - ٣٦ و ٣٠ - ٢٤ : ١٣ إنجيل متَّى ( إنجيِل متَّى

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


