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سوف نُتابع د ثٍَل آخَرلَنا في متَنا وتأمد المسيح راسأمثال السي نم وهثَـُل أال وـح مالقَم 
 . ها لآلخرين وتعليم ها م ه فَ تُساعدنا على ثال األم هذه ل نا دراستُ ف . ن والزوا

 ولكي نُحقِّقَ أقصى فائدة ممكنة من دراستنا، سوف نتأمـل فـي هـذا المثَـل ونَدرسـه
 : وات على النحو التالي طُ ويمكن تلخيص هذه الخُ . وات متسلسلة ومنَظَّمة طُ بخُ

ة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي هم قصة المثَل بمعناها ، فَ أوالً  أي ( ص القَرينـَ
 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 مثَل ال الوارِد في

 . الرئيسية للمثَل

 ك، وأن وقلبـ نَفْسك هذه الدروس والتأمالت إلشباع يستخدم اُهللا صالتُنا الحارةُ هي أن و
 . يض بالشُّكْر والعرفان من قلبٍ يف ته بالحماسة للتعمق في كلمة الرب وخدم متلئ تَ

 من األصحاح الثالـث عشَـر مـن ٣٠ إلى ٢٤ اآليات من في والزوان القَمحِ ورد مثَُل
 : فقد قال السيد المسيح ). ٣٠ - ٢٤ : ١٣ إنجيل متَّى ( إنجيل متَّى

" ي حا فديا جعرز عرانًا زِإنْس اتاوملَكُوتُ السم شْبِهي هقْل . امين ا النَّاسيمفو 
 فَلَما طَلَع النَّباتُ وصـنَع . جاء عدوه وزرع زوانًا في وسط الْحنْطَة ومضى

 يا سـيد، : فَجاء عبِيد رب الْبيت وقَالُوا لَه . ثَمرا، حينَِئذ ظَهر الزوان َأيضا
رز سَألَي م ؟ فَقَاَل لَهـانوز لَه نَأي ن؟ فَمكقْلي حتَ فعرا زديا جع : ـانِإنْس



 ِلَئالَّ تَقْلَعوا ! الَ : َأتُرِيد َأن نَذْهب ونَجمعه؟ فَقَاَل : فَقَاَل لَه الْعبِيد . عدو فَعَل هذَا
 دعوهما ينْميانِ كالَهما معا ِإلَى الْحصاد، . نَه الْحنْطَةَ مع الزوانِ وَأنْتُم تَجمعو

ينادصَأقُوُل ِللْح ادصالْح قْتي وفـا : ومزح ـوهزِماحو انوالً الزوا َأوعماج 
 ". ِليحرقَ، وَأما الْحنْطَةَ فَاجمعوها ِإلَى مخْزني

 : المتسلسلة التي ذَكَرناها وات المثَل ونَدرسه وِفْقاً للخُطُ تَعال بنا نتأمُل في هذا

 . المألوف االعتيادي الخُطوة األولى في دراستنا لهذا المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها
 االسـتعارات يعتمد علـى المسيح مثٍَل ضربه السيد لِّ لكُ فإن المغزى الروحي ، كما ذَكَرنا سابقاً

 . والتشبيهات التي استخدمها في صياغة أمثاله

 فكل شخصٍ في العـالم يعـرف أن . وواضحة بسيطة صة ق ونجد أنفُسنا مرةً أخرى أمام
 اً جاء عدو هنا هو أن المفاجَئ لَكن العنْصر . ر أوالً لكي يحصدوها الحقاً ا المزارعين يبذرون البذ

 وقد تفاجأ عبيد رب البيت حين رأوا الزوان ينْمـو مـع . وزرع زواناً في وسط القَمح ليل في ال
 . القمح

 شـبه سـنابل ي و فه . خْدع العين في مراحل نُموه األولى ي ويخْبِرنا المزارعون أن الزوان
 ارعين أن يجمعوا الزوان، إالَّ أن هذا قد ورغم أنه يمكن للمز . بحيث يصعب التمييز بينهما القمح

 فبسبب التشابه الكبير بين القمح والزوان في هذه المرحلة، قد يقْلَـع . يعرض القمح للخَطَر أيضاً
 أن ينتظروا إلى أن يكتمـل نُمـو ه بيد ع لذلك، أوصى رب البيت . المزارعون القمح مع الزوان

 . اً ر ي س ي مراً أ عنِ الزوانِ حِ م القَ سوف يصبح فَرز وعندها، . سنابل القمح

 . سامة للبشـر والحيوانـات فطريات ن الزوان يحتوي على يجدر بنا أن نَعرِفَ أيضاً أ و
 . جريمةً نَكْراء و د به الع الذي قام وبالتالي، فقد كان العمُل

 أي ( فَحص القَرينَة المباشـرة : راسة هذا المثَل أال وهي الخُطوة الثانية في د نَنتقل إلى
. المثَل ناصرِ ع تحديد والهدفُ من ذِلك هو . ) اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده



 والمقصود بخَلفيـة المثَـل هـو ). أو تطبيقه ( المثَل وشَرحه من خَلفية القَرينة تألَّف ت قد
 غالباً ما نَجِد خَلفية المثَل قبل المثَـل . ل فيها، أو الظروف المحيطة بضرب المثَل المناسبة التي قي

 ، نَجد أن خَلفية المثَل متَضـمنة فـي القَمح والزوان وفي مثَِل . ه أما تفسير المثَل فيأتي بعد . نَفسه
 أو تطبيقـه فـي المثَل يأتي تفسير يراً، وأخ . ٣٠ - ٢٤ في األعداد القصة أتي ثُم ت . ٩ - ١ األعداد
 . ٤٣ - ٣٦ األعداد

عاً أنف على فلنحاول مثَل نَتعرة موان خَلفيحِ والزثَـل : القَمـة هـذا المخَلفي لقد قُلنا إن 
 وقد ضرب يسـوع سـبعة . من األصحاح الثالث عشر من إنجيل متَّى ٩ - ١ موجودة في األعداد

 مثل الزارِع، ومثَل القَمح والزوان، ومثَل حبة الخَردل، ومثَـل : ا األصحاح أال وهي أمثاٍل في هذ
 . الخَميرة، ومثَل الكَنْز، ومثَل اللؤلؤة، ومثَل الشَّبكة

الحظ أنالم نم نثٍَل مالسبعةَ هذه األمثاَل كُلَّ م جوانـب ب تعلَّقُ ي نملكـوت اهللا جانبٍ م 
 من المرجح أن يسوع ضـرب هـذين . بين مثَل الزارع ومثل القمح والزوان قوي هناك رابطٌ و

 . لتالميذه فقط الحقاً المثَلَين على مسامع الناس، ثُم فَسرهما

 تحديد التفاصيل المهِمـة وذات : الخُطوة الثالثة في دراسة هذا المثَل أال وهي نأتي إلى
 لقد ذَكَرنا في دراستنا للمثَلَينِ السابقين أنه ال حاجةَ لنا للبحـث عـنِ المغـزى . لصلَة في المثَل ا

 لـذلك، سـوف نَكتفـي بدراسـة . الروحي لكُلِّ كلمة أو عبارة أو جملة في المثَل الذي نَدرِسـه
 . لها عالقة وثيقة بمغزى المثَل التفاصيل المهِمة التي

ة ألنالقصص الرمزي نة واحدة مة قد تبدو القصتَ تفاصيلها غالبي ر م وثيقـة إلى أشياء ز 
 مـثَالً ] أي لتالميـذه [ قَدم لَهم " أن يسوع ٢٤ : ١٣ لَكننا نقرأ في إنجيل متَّى . بمغزى المثَل لَة ص ال

ِإ " : ٣٦ اآلية كما أننا نقرأ في . " آخَر مفَتَقَد ينقَاِئل يذُهتَالَم هلَــنَا : لَي رثََل فَسقِْل مانِ الْحوز " . 

عني أنوان هو وهذا يثََل القمح والزـة مـة رمزيد قصـرجد أمثال المسيح وليس مأح . 
وع ورغم أن يس . لهذا المثَل ) واحد أو مغزى جوهري ( رسالة رئيسية واحدة بعبارة ُأخرى، هناك

 نَفسه فَسر معاني الكثير من الكلمات الواردة في هذا المثَل، إالَّ أن هذا ال يعطينا الحقَّ في البحث
فيسوع هو ضارِب هذه األمثـال، وهـو . عن مغزى روحي لكل كلمة وردتْ في أمثاله األخرى



 لهذا، سوف نَكتفي هنا . وردتْ في أمثاله على أي كلمات معانٍ روحية الوحيد القادر على إضفاء
 . للمثَل التفاصيل التي تُعزز الرسالة الرئيسية شَرح ب

 - ٣٦ : ١٣ في إنجيـل متَّـى نَقْرُأ ؟ القَمح والزوان ، ما هي التفاصيل المهِمة في مثَِل ن إذَ
٤٣ : 

 : فَتَقَدم ِإلَيه تَالَميذُه قَـاِئلين . بيت حينَِئذ صرفَ يسوع الْجموع وجاء ِإلَى الْ "
 هو ابن اَلزارِع الزرع الْجيد : فََأجاب وقَاَل لَهم . فَسر لَــنَا مثََل زوانِ الْحقِْل

 هـو والزوان . هو بنُو الْملَكُوت والزرع الْجيد . هو الْعالَم والْحقُْل . اِإلنْسانِ
 . هو انْقضاء الْعـالَمِ والْحصاد . الَّذي زرعه هو ِإبليس والْعدو . بنُو الشِّريرِ
ونادصالْحالَِئكَةُ والْم مي . هف كُونقُ بِالنَّارِ، هكَذَا يرحيو انوالز عمجا يفَكَم 

 يرسُل ابن اِإلنْسانِ مالَِئكَتَه فَيجمعون من ملَكُوته جميـع : مِ انْقضاء هذَا الْعالَ
 هنَاك يكُون الْبكَـاء . الْمعاثرِ وفَاعلــي اِإلثْمِ، ويطْرحونَهم في َأتُونِ النَّارِ

 من لَـه . ملَكُوت َأبِيهِم حينَِئذ يضيء اَألبرار كَالشَّمسِ في . وصرِير اَألسنَانِ
عمسعِ، فَلْيمُأذُنَانِ ِللس " . 

،ارع " إذَنثُِّل ابن اإلنسان، أي يسوع المسيح نفسـه " الزمـ . يسخْ تَ وي د ـطَلَح مصابـن " م 
 داللةً على اتِّضاعه ورِفْعته في الوقت لل ( في العهد الجديد لإلشارة إلى يسوع المسيح فقط " اإلنسان

 . ) نفسه

 : وهنا، يجب علينا أن نَلتفت إلى الحقائق الثالث التالية . العالم يرمز إلى " الحقْل " و

 أوالً، يسوع لم يقُْل إن الزوان زرِع إلى جانب القمح أو في حقٍْل آخر، بل قال إن الزوان
رِعز " نْطَةالح طسـ . في الحقل نفسه " في والب ـنـين لذلك، مقيقينَـرى المـؤمنين الح ديهي أن 

 . يختلطون معاً الزائفين والمؤمنين

 هـذا سـوع ي فَ شََ وقد كَ . ثانياً، مثَُل القَمح والزوان هو سر من أسرار ملَكوت اهللا أيضاً
 َأن تَعرِفُـوا َأسـرار َألنَّه قَد ُأعطي لَكُم " ١١ : ١٣ السر لتالميذه حيث أنه قال لهم في إنجيل متَّى

اتاومالس لَكُوتاختالط األشرار . " م أسـرار في هذا العالم األبرار ب لهذا، فإن ـناً مـرليس س



 لكن أحد أسرار ملكوت اهللا هو أن اهللا سمح لكُلٍّ من المؤمنين الحقيقيين والمـؤمنين . ملكوت اهللا
 . والهيئات والخدمات المسيحية بالتواجد جنباً إلى جنبٍ في الكنيسة الزائفين

 ، سوف يطْرد من ملَكوته كُلَّ ما من شأنه إغواء المـؤمنين ثانيةً ثالثاً، عند مجيء المسيح
 عالم، يطردون خارج ال والمثَل ال يقول إن هؤالء األشرار س . لشر ا ي القتراف الخطية، وكُلَّ فاعل

 لذلك، مـن . وال يمكن طَردهم خارج الملكوت ما لم يكونوا داخله من قَبل . بل خارج ملكوت اهللا
 ولـيس ) أي داخل الكنيسة المسيحية ( الواضح أن اختالط األشرار باألبرار يتم داخل ملكوت اهللا

 . في العالم عموماً

 أبناء الملَكـوت؛ أي جميـع المـؤمنين يمثُِّل وهو ، ") القَمح " أو ( " الزرع الجيد " ثُم هناك
 إنهم المؤمنون الذين يحملون ثَمراً والذين يعترفون بيسـوع ربـاً . المسيحيين الحقيقيين في العالم

 وسـوف . ألنهم تَبـرروا باإليمـان " األبرار " فَهم ٤٣ : ١٣ وبحسب اآلية متَّى . ومخَلِّصاً لحياتهم
 . ثانيةً لمسيح ا هؤالء كالشمس في ملكوت اهللا عند مجيء يضيء

ى . أبناء الشِّرير يمثُِّل ف " الزوان " أما  بـأنهم ٤١ : ١٣ وقد وصفَهم يسوع في إنجيـل متـَّ
 والزوان يرمز ال إلى األشرار فحسب، بل وأيضاً إلى األرواح الشريرة، . المفْسدون وفاعلو اإلثم

 فكما أن الـزوان . الشريرة، واألنشطة الشريرة التي تُزرع في وسط المؤمنين الحقيقيين والبرامج
 األنشطة الشريرة تُسبب الكثيـر تلك الحقيقي يحتوي على فطريات سامة، فإن هؤالء األشخاص و

 ، فـإن الـزوان ٤٢ : ١٣ ى وبحسب اآلية متَّ . من األذى والدمار في صفوف المؤمنين الحقيقيين
 وهكذا، فالزوان المزروع في وسط القَمح يشـير . في يوم الدينونة سيجمع ويطْرح في أتونِ النَّار

 الحقيقيين في الكنيسة، وإلى اختالط البرامج واألنشـطة الزائفين بالمؤمنين إلى اختالط المؤمنين
 . في الكنيسة أيضاً الجيدة واألنشطة الرديئة بالبرامج

 عامـداً – يقـوم إبلـيس الكتاب المقدس يخْبِرنا أن و . الذي يمثِّل إبليس " العدو " ثُم هنالك
ى ( يهم المؤمنين الحقيقيين بهدف القضاء علـ في وسط الزائفين المؤمنين ع ر بز – متَعمداً  أي عـل

 وهـذا يرينـا أن إبلـيس . ثَل إن العدو جاء في الليل والناس نيام ويقول الم . ) المؤمنين الحقيقيين
وماكر خادعم .



 يوم الدينونة األخير عند انقضاء العـالم يمثُِّل " الحصاد " ، فإن فسرها وقال يسوع نفسه و
 وع مهِمـة سوف يوكُل يسـ ، ٤٢ : ١٣ وبحسب اآلية متَّى . برار شرارِ عنِ األ األ رز حيث سيتم فَ

 ). المشار إليهم في هذا المثَل بالحصادين ( الحصاد لمالئكته

 الذين سيوكل إلـيهم الـرب في هذا المثَل يرمزون إلى المالئكة " الحصادين " فإن هكذا، و
 يوكل ) ولَن ( لَم وتَجدر المالحظة هنا إلى أن الرب يسوع . يسوع مهِمة فَرز األشرار عنِ األبرار

هذه الم ة لعبيده هم هاماألشـرار أو خُد عقلَعون األبرار مهِم فيكْمخطئون في حذلك، . ألنهم قد ي  ـل
كْمِ على اآلخرين وإدانَ اَهللا فإنالح ننا منَعمهِم يداً إلدانتهم واقتالعهم بنفسه تدحوقتاً م نيألنه ع . 

 ، إالَّ أنهم يشَكِّلون جـزءاً مهِمـاً مـن " عبيد رب البيت " ع لَم يفَسر من هم ورغْم أن يسو
 نه سيوكل هـذه المهِمـة أخبرهم أ وقد رأينا كيف أن رب البيت منَعهم من اقتالع الزوان و . المثَل

ى لهذا، من الواضح أن هؤالء . للحصادين في وقت الحصاد ى خُـدام اهللا عـل  العبيد يشيرون إـل
 نرى هنا أن اهللا لَم يوكل للرعاة أوِ المعلِّمين أوِ الوعاظ مهِمة فَصِل الزوانِ عنِ الحنْطَة . األرض

 فهذه المهِمة ستوكَُل في الوقـت المناسـبِ ). أي فَصل المؤمنين الزائفين عنِ المؤمنين الحقيقيين (
 ). أي مالئكة اهللا ( إلى الحصادين

 وفي الحقيقة أن هذه هي أهم ". ملَكوت اهللا " ي في هذا المثَل أال وه ةٌ مهِم نُقطةٌ هناك ت بقي
 وكما . ة الحالي صورته فجميع التفاصيل األخرى تَصفُ ملَكوت اهللا في العالم ب . نُقْطَة في هذا المثَل

لْقَةنا في حلكوت اهللا ذَكَرم فإن ،عني سابقةلْك وسيادة اهللا على قلوب المؤمنين وحياتهم يم . 

 فهـو . ونرى من خالل مثَل القَمح والزوان أن ملَكوت اهللا يشبه شيئاً يحدثُ في عالمنـا
 ونحن نقـرأ . اناً وسطَ القَمح زو رع ز جاء في الليل و اً في الحقل، وعدو قَمحاً رع ز يشْبِه مزارعاً

 ثُم نقرأ في الرسالة الثانية . أنه سيكْرز ببشارة الملكوت في كُلِّ المسكونة ١٤ : ٢٤ في إنجيل متَّى
 النـاس أن إبليس وأعوانه يكْرِزون برسالة أخرى بهدف تضليل ٤ - ١ : ١١ إلى أهل كورنثوس

 . وإبعادهم عنِ المسيح

نلَك " الز ديالج عين بيسوع " رقيقيإلى اإلنجيل، بل إلى المؤمنين الح شيرثَل ال يفي هذا الم 
وبالتالي، فـإن . التعاليم الزائفة، بل إلى المؤمنين الزائفين ال يشير إلى " الزوان " كما أن . المسيح



سيحي الذي يموماً، بل باألحرى الوسط المقْل هو ليس العالم عختلط فيه المؤمنون الزائفـون الح 
 فلو كان الـزوان . مستحيالً أو ربما بالمؤمنين الحقيقيين بصورة تَجعُل التمييز بينهما أمراً صعباً،

 وبالتالي، فـإن مثَـَل ). أي عن المؤمنين ( يمثِّل غير المؤمنين، لكان من السهل تَمييزه عنِ القَمح
وان يح والزة القَمة، وليس في صورته النهائيلَكوت اهللا في صورته الحاليشير إلى م . 

 تَحديـد الرسـالة الرئيسـية : الخُطوة الرابعة في دراسة هذا المثَل أال وهي نَنتقل إلى
 إدانة يجب على خُدام الرب في كل مكانٍ أن يحتَرِسوا من الرسالة الرئيسية للمثَل هي أنه . للمثَل

 بل يجب عليهم أن يسمحوا . اآلخرين ومن محاولة فَرزِ المؤمنين الزائفين عنِ المؤمنين الحقيقيين
 وعندها، سوف يوكـُل الـرب . لهؤالء جميعاً بالنُمو معاً والتعايش معاً إلى أن يأتي يوم الدينونة

 . ين عنِ المؤمنين الحقيقيين هِمة فَرزِ المؤمنين الزائف م يسوع لمالئكته

 التعليم الـوارد فـي مقارنة : الخُطوة الخامسة في دراسة هذا المثَل أال وهي نأتي إلى
 فعلى سبيل المثال، نقرأ في رسـالة يوحنَّـا . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل

 كمـا أن . د اهللا وأوالد إبليس في العالم الحاضر بين أوال الفُروق الشاسعة عنِ ٢٤ - ٤ : ٣ األولى
 . الرسول يوحنَّا يقول إنه من السهِل علينا أن نُميز بين هاتين الفئتين من الناس

 يشَبه ملَكوتَ اِهللا بصورته الحاليـة ٥٠ - ٤٧ : ١٣ لَكن مثََل الشَّبكَة الوارِد في إنجيل متَّى
ديص كَةبِشَب عمزِه تَجحين وقت فَري ثَـل . في يوم الدينونة م األبرار واألشرار معاً إلى أنوهذا الم 

 . بين األسماك الجيدة الموجودة في الشبكة واألسماك الرديئة الموجودة في البحر يوضح التباين ال
 الشبكة إلى أن يأتي وقت تبقى معاً داخل س الرديئة التي األسماك بل يتحدث عنِ األسماك الجيدة و

 وهكذا، فإن التعليم الرئيسي لمثَل الشَّبكَة مشابه تماماً للتعليم الـوارد فـي مثَـل القَمـح . فرزها
 أن األبرار واألشرار سيبقيان معاً في ملكوت اهللا بصورته الحالية إلى أن فكالهما يعلِّم . والزوان

نحين وقت فرز هذه الفئة عتلك ي . 

 : التعاليم الرئيسية للمثَل نُلَخِّص وفي الختام، تَعال بِنا

كانٍ أنفي كُلِّ م امِ الربر وضبط النَّفْس في ما يتعلَّق أوالً، يجب على خُدبمارسوا الصي 
ين الزائفين، فإن حاولنا فَرز هؤالء المؤمن . باألشخاص الذين يعتقدون أنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين



م ين الذين ما زالوا في بداية إيمانهم والذين هـقيقيالمؤمنين الح ضعب رثنا فَنُعكْمفقد نُخطُئ في ح 
 . بحاجة لبعض الوقت للنُمو والنُّضج

ثانياً، على الر نمِ إدانة اآلخرين غْمِ مدنَتهـاون فـي مسـألة ، يجب علينا أالَّ ضرورة ع 
 وبـالطبع، . إلى اهللا ة لهم لكي يتوبوا ويرجِعوا مساعد في تقديم ال و ، مؤمنين الذين يخطئون توبيخ ال

زائفاً فإن اً َأمقيقينطبق على كل شخصٍ في جماعة المؤمنين سواء كان إيمانه حهذا ي . 

 منين بـروح أن يعطيك الرب صبراً وحكْمةً للتعامُل مع جميع المـؤ هي ك وصالتُنا ألجل
 وليعطنا الرب جميعاً أن يكون إيمانُنا حقيقياً وراسخاً لكـي نُضـيء . المحبة والتواضع والتسامح

اويأبينا السم لكوتكالشَّمس في م . 

 لذلك، أرجو أن تقـرأ هـذا . البِذار النَّامية ، سوف ندرس مثََل الدرس التعليمي القادم في
ثَل كما وفي األعداد الم األصحاحِ ٢٩ - ٢٦ رد نابِع مإنجيِل الر نقُس مرقُس إنجيـل ( مـر٤ م : 

٢٩ - ٢٦ .( 

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


