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 الكَنْز ومثَُل اللؤلؤة مثَُل
____________________________________________________________ 

 الوارِد الكَنْز المخْفى مثَُل األوُل هو : أمثال السيد المسيح ينِ من اليوم في مثَل نتأمُل سوف
 : ١٣ الوارِد في إنجيـل متَّـى اللؤلؤة الكَثيرة الـثَّمن مثَل ؛ والثاني هو ٤٤ : ١٣ في إنجيل متَّى

 . فَة الدخول إلى ملَكوت اهللا لُ كْ تَ ب وهذان المثَالن يتعلَّقان . ٤٦ - ٤٥

 أعظـم لقد اعتَدنا في دراستنا ألمثال المسيح أن نَسير في خُطْوات متسلسلة لكي نَجنـي
 : ة لخطوات التالي و ما سنفعله في دراستنا لهذين المثَلين حيث أننا سنسير وفقاً ل وهذا ه . ها فائدة منْ

 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

 علـى ِلسـان السـيد ٤٦ - ٤٤ : ١٣ متَّى ن كما وردا في إنجيل نقرأ هذين المثَلَي ل واآلن،
 : المسيح

" اه  . َأيضا يشْبِه ملَكُوتُ السماوات كَنْزا مخْفى في حقْل، وجده ِإنْسـان فََأخْفـَ
 شْـبِه َأيضـا ي . ومن فَرحه مضى وباع كُلَّ ما كَان لَه واشْتَرى ذِلك الْحقْـَل

 ملَكُوتُ السماوات ِإنْسانًا تَاجِرا يطْلُب آلِلَئ حسنَةً، فَلَما وجد لُْؤلَُؤةً واحـدةً
. " كَثيرةَ الثَّمنِ، مضى وباع كُلَّ ما كَان لَه واشْتَراها



 االعتيـادي بمعناهـا هي أن نَفْهم القصـة ين المثَل ين الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 . المألوف

 لكن القصة ال تُخبرنـا مـنِ . تُمثُِّل رجالً عثَر على كَنْزٍ مخْفى في حقٍْل األولى الصورة
 لَكـن بسـبب الحـروب . الذي أخْفى الكَنْز في ذلك الحقل، أو عن سببِ إخفائـه لـذلك الكَنْـز

 يضـعون بعض الـ لذلك، كان . يخْفون فيه أشياءهم الثمينة واللُّصوص، لَم يكُن لدى الناس مكان
 وها هو أحد األشـخاص يعثُـر . الثمينة في صندوق ويخفونه في مكانٍ ما في حقولهم المقْتَنَيات

 . لديه ويشتري الحقل كان على ذلك الكَنْز أثناء عمله االعتيادي في الحقل فيذهب ويبيع كل ما

 كما هو الحال فـي و . فتُمثُِّل تاجراً يبحث عنِ الآللئ الرائعة ويشتريها نية الصورة الثا أما
 لهذا، لم يكُن بإمكان أي شخصٍ أن يشتري تلـك . شيئاً ثميناً جداً قد كانت الآللئ وقتنا الحاضر، ف

 المحـيط الهنـدي خليج فـارِس و وكانت الآللئ القادمة من . ثَرِياً الآللئ أو أن يمتلكها ما لم يكُن
 . غالية جداً وال يقدر على شرائها سوى األشخاص الفاحشي الثراء

 فقـد ، ه مهنَت بِحكْمِ لَكن . كان ذلك التاجر راضياً وقانعاً بالآللئ التي لديه حتى ذلك الحين
 بـاع كـل ف من وأخيراً، وجد لؤلؤةً رائعةً كثيرة الثَّ . الآللئ والجواهر أفضل دائم البحث عن كان

 . ممتلكاته واشتراها

،ثَل ين هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس نَنتقل إلى واآلنـص القَرينَـة : أال وهي ين المفَح 
 القَرينـة تألَّف ت قد . بهدف تحديد عناصر المثَل ) أي اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده ( المباشرة
 والمقصود بخَلفية المثَل هو المناسبة التـي قيـل فيهـا، أو ). يقه أو تطب ( المثَل وشَرحه من خَلفية

 أما تفسـير المثَـل . وغالباً ما نَجِد خَلفية المثَل قبل المثَل نَفسه . الظروف المحيطة بضرب المثَل
 . بعد المثَل عادةً فيأتي

 من األصحاحِ ٤٣ - ٣ اآليات الكثيرة الثَّمن في مثَل الكَنْز المخْفى ومثَل اللؤلُؤة نَجد خَلفية
 لهـذا، مـن . ) سوع معنى مثَل القمـح والـزوان ي ر أي بعد أن فَس ( متَّى من إنجيل الثالث عشَر

. المرجحِ أن يسوع لم يضرِب هذين المثَلين للجموع، بل لتالميذه فقط



 مـن األصـحاح ٤٦ - ٤٤ قصة هذين المثَلين تَرِد في اآليات فإن قبل قليل، وكما ذَكَرنا
 ما ، فيجب علينـا أن نُفَسـره ين المثَل ين وحيث أن يسوع لَم يفَسر هذ . الثالث عشَر من إنجيل متَّى
 . سياق بأنْفُسنا بناء على القصة وال

 تحديـد التفاصـيل : أال وهي ين مثَل ال ين الخُطوة الثالثة في دراسة هذ واآلن، نأتي إلى
 كُـلِّ يضفي معنى روحياً علـى يسوع لم يقْصد أن نُذَكِّر مرةً ُأخرى بأن و . المهِمة وذات الصلَة

ةمعني أنه ال . في أمثاله قالها كَلوهذا ي نَفْرِض يجوز لنا أن ةوحيعانٍ ركَ لِّ كُ على م ل م ة أو ع بارة 
ملةه أو جرِسثَل الذي نَدـلَة في المالص ة وذاتهِمإلى التفاصيل الم نَنْتَبِه كفي أنإذَ . ؛ بل ي مـا ن ، 

 ؟ هذين المثَلين هي التفاصيل المهِمة في

 در هو الشيء المهِم في مثَل الكَنْز المخْفى ألنه يمثُِّل ملَكوت اهللا وقيمته التي ال تُقَـ " الكَنْز "
 . بثَمن

 ويقول بعض المفسرين إن الحقْل يشير إلى الكتاب المقدس؛ لكن هذا . " الحقْل " أيضاً هناك
 ! ألن قراءة الكتاب المقدس هي ليست الطريقة الوحيدة الكتشاف ملَكوت اهللا مرجحاً التفسير ليس

 فعندما يقود اهللا الخـاطئ . مقدس حين وجد ملَكوت اهللا فمثالً، الرسول بولُس لم يكُن يقرُأ الكتاب ال
 لذلك، فإن الحقْل . يستخدم طُرقاً وأساليب متَعددة ، فإنه ) أو إلى الخالص ( إلى اكتشاف ملكوت اهللا

 فـي هـذا فالكَنْز هو الشيء المهِم . شيئاً معيناً – بالضرورة – هو جزء من القصة لكنه ال يعني
 . المثَل

ن، فإنثَل اللؤلؤة الكثيرة الثَّما في مميلة هو الشيء " التاجر " أمنِ الآللئ الجالذي يبحث ع 
 وهو يرمز إلى كُـلِّ . المهِم في هذا المثَل ألنه يشير إلى الشخص الذي يبحث بِجِد عن ملكوت اهللا

 وعنـدما يجِـدها فإنـه مسـتعد . التي تَكَلَّم عنها يسوع المسيح شخصٍ يبحثُ عنِ الحياة الفُضلى
 . للتضحية بكل شيء في سبيل الحصول عليها

ناكه ذاتها " اللؤلؤة " ثُم دنٍ . في حبِثَم رقَدلَكوت اهللا الذي ال يثُِّل منا تُملهـذا، . واللؤلؤةُ ه 
 القَيمة الآللَئ وقد ورد الحديثُ عنِ . وذات الصلَة في هذا المثَل فاللؤلؤة هي أحد التفاصيل المهِمة

فعلى سبيل المثال، نقرُأ في اآلية السادسة من األصـحاح . في مواضع ُأخرى من الكتابِ المقدس



 طْرحـوا درركُـم قُـدام الَ تُعطُوا الْقُدس ِللْكالَب، والَ تَ " : السابعِ من إنجيل متَّى على لسان يسوع
قَكُمزتَ فَتُمتَلْتَفا وهلجا بَِأرهوسنا . " الْخَنَازِيرِ، ِلَئالَّ تَدهو والمقصود بالآللئ ه سقَدكُلُّ ما هو م – 

 جيل ن وما قَصده يسوع هنا هو أنه إن التقينا بأشخاصٍ يقابلون رسالة اإل . وال سيما رسالة اإلنجيل
 . لهم ها التي نُقَدمها لهم بالرفض والعنف واالزدراء، فنحن لسنا مجبرين على االستمرار في تقديم

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

 ، يمكننـا ) المثَل على السـامعين تطبيق أو من خالل طريقته في ( كل مثَل تفسير عن يسوع يقوله
 وغالباً ما يشتمل كل مثٍَل على درسٍ واحد أو نُقْطَة جوهريـة . الرسالة الرئيسية للمثَل أن نَعرِفَ

 وردتْ فـي بـارة أو ع كلمـة لِّ العثور على حقائق روحية في كُ محاولة بدالً من لذلك، . واحدة
 . معرفة الرسالة الرئيسية للمثَل ، سوف نُركِّز على المثَل

 الرسـالة الرئيسـية و . ملَكوت اهللا الدخول إلى فَة لُ كْ تَ عن يعلِّمان اللؤلؤة ومثَُل الكَنْزِ مثَُل
 لدرجة أن اإلنسان الذي ملَكوتُ اهللا هو كَنْز ثَمين جداً : " على النحو التالي هي الكَنْز المخْفى لمثَل

ستعداً للتضحية بأي شيءم يكون ناءع دون هجِدصول عليه في سبيل يى ". الح دخول إـل  فقيمة اـل
 المخفى في الحقْل هو أغلى بكثير من المبلغ فكما أن الكَنْز . ملَكوت اهللا هي أعظم من أي تَضحية

 الذي دفع ثَمناً للحقْل، فإن قيمة الدخول إلى ملَكوت اهللا تَفوق أية ممتلكـات أو أمـوال أو أشـياء
 . يمتلكها اإلنسان

 جة أن اإلنسان ملَكوتُ اهللا ثَمين جِداً لدر : " كما يلي فهي اللؤلؤة الرسالة الرئيسية لمثَل أما
 الذي يجِده بعد بحث حثيث وجهد مضنٍ يكون مستعداً للتضحية بكُلِّ شـيء آخـر فـي سـبيل

 ر بـ أك هي اللؤلؤة قيمةُ هذه و . فقيمةُ الدخوِل إلى ملكوت اِهللا تستحق كُلَّ تَضحية ". الحصول عليه
نمتلكات بكثير مالتاجر كل م . 

 ومـا . وهكذا، فإن الدخول إلى ملكوت اهللا هو سمة رئيسية لتعليم يسوع عن ملكوت اهللا
الدخول إلى م في أن شَك نللخالص م رئيسي لكوت اهللا هو شيء . سـتعداهللا م لَكـوتم بوشَع 

. للتضحية بكل شيء في سبيل تسليم أنفسهم وحياتهم ليسوع المسيح



ردجين – بنا يسيحيلْـك اهللا وسـيادته فـي – كمؤمنين مو ملَكوت اهللا هم نَعرف أن أن 
 . ) اً ونَفْساً وجسـداً ح و ر ( ويشتمل ملَكوت اهللا بصورة خاصة على خالص اإلنسان . قلوبنا وحياتنا

ِل إلى جماعة المؤمنين، ومخالل انتمائنا الفاع ناً ميلذلك ج رظْهخالل جميـع االمتيـازات وي ن 
 كمـا . العظيمة التي أعطانا اهللا إياها لكي نكون قَنوات لتوصيل البركة لآلخرين لما فيه مجد اهللا

 . اهللا يشتمل على وجودنا في السماء واألرض الجديدتين بعد مجيء المسيح ثانيةً أن ملكوتَ

ى أن دخول اإلنسان اِهللا كلمةُ تُعلِّمنا لكوت اهللا؟ مرء م كيف يدخَُل ال : " ربما تتساءُل هنا  إـل
خالل إيمانه بيسوع المسيح م نم ةمناَل الخالص بالنَِّعي عني أنفنحن نقرُأ في اآليـة . لكوت اهللا ي 

 يسـوع آمـن بِـالرب " : والثالثين من سفْر أعمال الرسل الحادي السادسة عشْرة من األصحاح
 ". فَتَدخُل ملَكوتَ اِهللا آمن بِالرب يسوع الْمسيحِ : " بعبارة ُأخرى . " الْمسيحِ فَتَخْلُص

 التعلـيم مقارنـة : أال وهـي ين المثَل ين الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 بعض األمثال تُشبه أمثاالً أخرى . الواضحة بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة و مثٍَل كُلِّ الوارد في

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

 وفيما يلي مقارنة بـين . تعاليمها بتعاليم الكتاب المقدس أن نُقارِن يد المسيح هي لتفسير أمثال الس
 : بعض المقاطع الكتابية ومثَل الكَنْز المخْفى

 اكتشف كَنْز ملَكوت اهللا حين " نَثَنائيل " كيف أن األصحاح األول من إنجيل يوحنَّا نقرُأ في
ه اعتقـاد ، ففي البداية، كان نَثَنائيل متشكِّكاً . يسوع المسيح أنهم وجدوا " فيلبس " أخبره  وكان لدـي

 . آنـذاك محتَقَرةً و فقيرةً مدينةً التي كانت راسخٌ بأنه ال يمكن لشيء صالحٍ أن يخْرج من النَّاصرة
 ه رآه جالساً تحت شجرة التِّين وحين قال يسوع لنَثَنائيل إن . " تعال وانظُر : " لكن فيلبس شَجعه قائالً

 ولكي يحصَل على كَنْـز ملَكـوت اهللا، . أن يدعوه فيلبس، أدرك نَثَنائيل أن يسوع هو المسيا َل ب قَ
 وقد كانت تلك هي التكلفة المطلوبة منه لدخول ملَكـوت . تَخَلَّى عن شكوكه وآمن بيسوع المسيح

 . اهللا

 كيف أن المرأة السامرية اكتشـفت كَنْـز رابع من إنجيل يوحنَّا األصحاح ال كما نقرُأ في
ففي بادئ األمر، تَجنَّبت تلك المـرأة الحـديث عـن . ملَكوت اهللا حين التقى بها يسوع عند البِْئر



 لكن عندما أخبرها يسـوع أنـه . النِّقاش وضوع م غَير حياتها المنغمسة في الخطية وحاولت أن تُ
 ومن أجل الدخول إلى ملكـوت اهللا، . المسيح، لم يعد بمقدورها أن تُخفي شيئاً عن حياتها الخاطئة

 تَخَلَّت تلك المرأة عن خوفها من الفَضيحة وعن شعورها بالخزي والعار بسبب حياتها السـابقة،
 لوبة منها للدخول إلى ملكـوت وقد كانت تلك هي التكلفة المط . واختارتْ أن تؤمن بيسوع المسيح

 . اهللا

ذي أصـبح ( شـاول كيف أن األصحاح التاسع من سفْر أعمال الرسل في أيضاً نقرُأ  اـل
ي طريقـه اكتشف كَنْز م ) الرسول بولُس يعرف الحقاً ب  لكوت اهللا حين التقى به يسوع شخصياً ـف

 لَكن بعد أنِ التقـى بيسـوع . ويضطهدهم ن المؤمنين المسيحيي يطارد شاول فقد كان . إلى دمشق
 ومن أجل الحصول . وأن المسيح هو مخَلِّص العالم ، المسيح، أدرك بولُس أنه كان خاطئاً شريراً

ل لكوت اهللا، تَخَلَّى على كَنْز مجتمع اليهودي وآمن بيسـوع شاومكانته المرموقة في الم نفوراً ع 
 اضطهاد المؤمنين المسيحيين، وأصبح هو نفسه مضطَهداً في سـبيل كما أنه توقَّف عنِ . المسيح

 فَة المطلوبة منه للدخول إلى ملكـوت لُ كْ تَّ وقد كانت تلك هي ال . المناداة بإنجيل يسوع في كل مكان
 . اهللا

ثَّمن وبعـض  واآلن، تعال بنا نُلقي نَظرةً على أوجه الشبه بين مثَل اللؤلؤة الكثيـرة اـل
 : الكتابية المقاطع

 كـان يقـوم الحبشـي الوزير كيف أن ال الرسل األصحاح الثامن من سفْر أعم نقرُأ في
برِحلة و طويلة و شاقَّة ةرخَط ياَهللا الح دبعشَليم لكي يقِّ فـي . إلى أورنِ الححثه األمين عوأثناء ب 

 كان ذلك الوزير . العالم كله، أال وهي لؤلؤة ملَكوت اهللا األسفار المقدسة، اكتشف أغلى لؤلؤة في
 فيلـبس شَرح له وحين . يقرأ في األصحاح الثالث والخمسين من سفْر إشعياء حين التقى بفيلبس

 الكامـل وهكذا، فقد أبدى ذلك الـوزير اسـتعداده . رسالة الخالص، آمن الوزير بيسوع المسيح
 المطلوبـة ة فَ لُ كْ تَّ ال وقد كانت تلك هي . رفيع لكي يصبح تابعاً ليسوع المسيح للتخلِّي عن منصبه ال

 . دخول ملَكوت اهللا منه ل

 كيـف أن القائـد العسـكري األصحاح العاشر من سفْر أعمال الرسـل في أيضاً ونقرُأ
عد أن بحثَ عنها ب ) أال وهي جوهرة ملكوت اهللا ( اكتشف أثمن جوهرة على اإلطالق " كرنيليوس "



 هو وأهـل والكتاب المقدس يقول عن هذا القائد العسكري إنه كان تَقياً، ويخافُ اهللا ! لوقت طويٍل
 لَكـن عنـدما سـمع رسـالة . ، ويصنع حسنات كثيرة للشعب، ويصلِّي إلى اهللا في كل حين بيته

 وقد كان هـذا . يتان وآمن بيسوع المسيح الخالص على فَمِ الرسول بطْرس، انفتحتْ عيناه الروح
 تلـك وكانـت . القائد العسكري مستعداً للتضحية بمنصبه المرموق في سبيل اتِّباع يسوع المسيح

 . ملكوت اهللا ل فة دخوله لُ كْ هي تَ

قُس كيف أنرإنجيل م نقابل، فإننا نقرأ في األصحاح العاشر مال بالم غَ ال شاب ر نقْدلم ي ي 
ثروته أن ناِل ِإلَى : " لذلك، قال يسوع . في سبيل اتِّباع يسوع يتخلَّى عوخُوَل ذَوِي اَألمد رسا َأعم 

 " ! ملَكُوت اِهللا

 لهـذين تلخيص التعاليم الرئيسية : الخُطوة السادسة واألخيرة أال وهي نَصُل اآلن إلى
 والرسالة الرئيسية لهذين المثَلَين هي . فَة دخول ملكوت اهللا لُ كْ تَ يتَحدثُ هذان المثَالن عن . ين لمثَلـ ا

ستعداً للتضحية بأي شيءصبح مل عليه يحصالشخص الذي ي جداً لدرجة أن ملكوت اهللا ثَمين أن 
ى ملكـوت اهللا . في سبيل ذلك  الكبريـاء، والطمـوح، : ومن بين األشياء التي تُعطُِّل دخولنا إـل

ن، وغيرها والموح التديطُِّل دخولك ملكوت . متلكات، والعالقات، ورعي ناك شيءكان ه لذلك، إن 
 فقـد . فالدخول إلى ملكوت اهللا ليس باألمر الهينِ أوِ الرخيصِ . اهللا، فيجب عليك أن تتخَلَّص منه

 . بذََل يسوع دمه الكَريم ألجل خالصنا

 سانٍ أن يعرِفَ أن الدخول إلى ملَكوت اهللا هو أهم شـيء فـي هـذه لهذا، يجدر بكُلِّ إن
 لكـنِ اطْلُبـوا َأوالً ملَكُـوتَ اِهللا : " ٣٣ : ٦ في إنجيل متَّى وهذا هو ما قَصده يسوع بقوله . الحياة
هبِرو ." 

 لمخفي يركِّز على الخـالص وكما رأينا من خالل دراستنا لهذين المثَلين، فإن مثََل الكَنْز ا
 أما . الذي ال يقَدر بثَمن ألولئك الذين اكتشفوه ونالوه دون حتى أن يكَلِّفوا أنفسهم عناء البحث عنه

 مثَُل اللؤلؤة الكثيرة الثَّمن فيركِّز على الخالص الذي ال يقَدر بثَمنٍ ألولئك الذين اكتشفوا ملكـوت
. عد بحثهم عنه اهللا وقَبِلوه ب



بحث عنه أو بعد بحثه عنـه، فـإني لَكوت اهللا دون أناإلنسان على م ثَروهكذا، سواء ع 
 وإن لم تَكتشف حتـى هـذه اللحظـة . الشيء المهم هو قبول الخالص والدخول إلى ملكوت اهللا

 اهللا يسـتحق منْـك فملكـوت ! آمن بالرب يسوع فَـتَخْلُص ! اآلن ملكوت اهللا، فابدأ بالبحث عنه
كـل . التضحية بأي شيء نبدي استعداده للتخلِّي ععرف أين هو الكَنْز الحقيقي يوالشخص الذي ي 

 . شيء وأي شيء في سبيل الحصول عليه

 ا هـذ لذلك، أرجـو أن تقـرأ . العرس مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 . ١٤ - ١ : ٢٢ ل متَّى إنجي كما ورد في المثَل

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


