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 التِّينَة غير المثْمرة ومثَُل االبنَين مثَُل
____________________________________________________________ 

 اآليـات الوارِد في االبنَين مثَُل األوُل هو : أمثال السيد المسيح ينِ من في مثَل نتأمُل سوف
٣٢ - ٢٨ ناألصحاح الحادي والعشرين م نتَّى م؛ إنجيل م وثَل والثاني هة مـرثْمالتِّينَة غير الم 

 يتَحدثان عـن وهذان المثَالن . لوقا إنجيل من األصحاح الثالث عشَر من ٩ - ٦ اآليات الوارِد في
ةال في اإلنسانِ مسؤولي إلى خوِل د لَكوتاهللا م . 

 لهذين المثَلَين، سوف نَسير في خُطْوات متسلسلة كمـا دراستنا جني أعظم فائدة من لكي نَ
 : أما هذه الخطوات فهي على النحو التالي . فَعلنا في دراستنا لألمثال السابقة

 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 متَّى إنجيل من األصحاح الحادي والعشرين من ٣٢ - ٢٨ اآليات نقرأ في
 : السيد المسيح

 يا ابنــي، اذْهـب : ماذَا تَظُنُّون؟ كَان ِإلنْسانٍ ابنَانِ، فَجاء ِإلَى اَألوِل وقَاَل
ي الْيمي كَرْل فماع مقَاَل . وو ابفََأج : ا ُأرِيدـى . مضما ويـرَأخ منَـد نَّهلكو . 

قَاَل كَذِلكي وِإلَى الثَّان اءجقَاَل . وو ابفََأج : ديا سا َأنَا يضِ . همي لَمو . َأي  فـَ
 : الْحقَّ َأقُوُل لَكُـم : قَاَل لَهم يسوع . وُل اَأل : قَالُوا لَه االثْنَينِ عمَل ِإرادةَ اَألبِ؟

ِإن الْعشَّارِين والزواني يسبِقُونَكُم ِإلَى ملَكُوت اِهللا، َألن يوحنَّا جـاءكُم فـي



نُوا بِهي فَآمانوالزو ونشَّارا الْعَأمو ،نُوا بِهتُْؤم قِّ فَلَمالْح طَرِيق . ِإذْ و َأنْـتُم 
نُوا بِها ِلتُْؤميروا َأخمتَنْد لَم تُمَأير . 

 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 أال وهي أن من مشكلة عامة العائالت غالبيةُ تُعاني ؟ ل المثَ ا ما هي العناصر التي تؤلِّف قصة هذ ف

هاتهم في مد على آبائهم وُأمحاولون التمراألبناء ي ر لَ ح حياتهم ة ننة ميعم . اآلبـاء حفْـري م  وكـَ
 . واألمهاتُ حين يعبر أبناؤهم عن نَدمهِم وتوبتهم وحين يطيعونهم

 نَة المباشـرة بهـدف تحديـد فَحص القَري : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
 إذن، ما هـي . اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرة وما نَعنيه بالقرينَة . عناصر المثَل

 القَرينَة المباشرة لمثَل االبنَين؟

 شـرين مـن من األصحاح الحادي والع ٢٧ - ٢٣ يرتبطُ هذا المثَل ارتباطاً وثيقاً باآليات
وقد . في هذه اآليات، نرى رؤساء الكَهنة وشيوخ الشَّعب يشَكِّكون في سلطان يسوع ف . ى إنجيل متَّ

ي مـوشَـفى الع لَّمع يارِفَة، وبعد أنالباعة والص نيكل مقام يسوع بتَطهير اله أن عدثَ هذا بدح 
 وقد رد يسوع علـى سـؤالهم . مثْمرة والعرج في ساحة الهيكل، وبعد أن لَعن شَجرة التِّين غير ال

 وَأنَا َأيضا َأسَألُكُم كَلمةً واحدةً، فَِإن قُلْتُم ِلــي عنْها َأقُوُل لَكُم " : بسؤاٍل مقابٍل فقال عن سلطانه
 قد و " تْ؟ من السماء َأم من النَّاسِ؟ من َأين كَانَ : معموديةُ يوحنَّا : َأنَا َأيضا بَِأي سلْطَانٍ َأفْعُل هذَا

 ففـي . رفضوا اإلجابة عن سؤاله وادعوا عدم المعرفة أظْهر القادة الدينيون خُبثَهم ورِياءهم ألنهم
 ف رفضوا االعتـرا حقيقة األمر أنهم كانوا يعرفون أن يوحنَّا المعمدان نَبِي مرسٌل من اِهللا؛ لكنهم

 . بذلك لكي ال يالموا على عدمِ إيمانهم به

 من األصحاح الحادي والعشرين مـن ٣٠ - ٢٨ االبنَين فَنَجِدها في اآليات مثَل أما قصة
 من األصحاح الحادي والعشـرين ٣٢ - ٣١ كما أننا نَجِد تَفسير هذا المثَل في اآليتين . إنجيل متَّى

 . من إنجيل متَّى

 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
. وذات الصلَة في المثَل



ل فعلى سبيل المثال، فإناالبـن األو ـنم شَخصٍ يتوب ويؤمن بعد فتـرة شير إلى أيي 
 شَخْصٍ يتظاهر بالطَّاعة لكنه في حقيقة األمـر فيشير إلى أي االبن الثاني أما . العصيان والتمرد

 . غير مؤمن وغير مطيع

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 يسـية للمثَـل والرسالة الرئ . مثَُل االبنَين يعلِّم عن مسؤولية اإلنسان في دخول ملكوت اهللا . للمثَل
 مسؤوٌل شخصياً ه سواء كان اإلنسان مؤمناً في السابق َأم غير مؤمنٍ، صالحاً َأم شريراً، فإن : هي

 كما أنه مسؤوٌل شخصـياً عـنِ القيـام . عنِ التوبة عن حياته السابقة المليئة بالعصيان والتمرد
 ال يفعل ذلك، – في حقيقة األمر – ام بمشيئة اهللا، لكنه أما الشخص الذي يتظاهر بالقي . بمشيئة اهللا

نافقوم راءة فتمـوت . فإنه مجِـرحأولئك األشخاص بالبذرة التي تقع في األمـاكن الم هوما أشْب 
م يلْـبس ثـوب . الذي قرأنا عنْه في مثَِل العرس وما أشبههم أيضاً بذلك الرجل . سريعاً  فألنه لـَ

ك، رس العلالم لَه همد والبقاء في الظُّ الذي قَدالطَّر هصيررير األسنان كان مكاء وصلمة حيث الب . 
 . كوت اهللا لَ م من سمات وهكذا، فالمسؤولية الشخصية هي سمة رئيسية

 م الـوارد التعلي مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 لنُقارِن هذا المثَل بما فعلى سبيل المثال، . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضـحة المثَل في

 : من األصحاح الخامس عشَر من سفْر صموئيل األول حيـث نقـرأ ٢٣ و ٢٢ ورد في اآليتين
 بِالْمحرقَات والذَّباِئحِ كَما بِاستماعِ صوت الـرب؟ هْل مسرةُ الرب : ) للملك شَاول ( فَقَاَل صموِئيُل "

 َألن التَّمـرد كَخَطيـة . هوذَا االستماع َأفْضُل من الذَّبِيحة، واِإلصغَاء َأفْضُل من شَـحمِ الْكبـاشِ
 ". نَّك رفَضتَ كَالَم الرب رفَضك من الْملْك َأل . الْعرافَة، والْعنَاد كَالْوثَنِ والتَّرافيمِ

رقد أم كان الرب كلل " المعى " شاواألشرار تُد نةً مماعج بيدي ماليق " أنألنهم كـانوا " ع 
 ي كما أنهم كانوا يعبدون األصنام ويعيثون فساداً فـ . يهاجمون اُألمم األخرى وينهبونها ويسبونها

 لذلك، وبعد إمهاٍل طويٍل، أمر اُهللا الملك شاوَل أن يبيدهم تماماً بما فـي ذلـك أوثـانهم . األرض
 لكـي لكن الملك شاول عفا عن ملك عماليق واحتفظ بأفضل الغَنَم والبقَر . وممتلكاتهم ومواشيهم

 لكي يقول للملك شاول إن الطَّاعـة أفْضـُل مـن لهذا، أرسل اهللا صموئيل ! يقَدمها ذبائح للرب
الذَّبيحة عند اهللا، وإن عدم إطاعة وصايا الرب ال يختلف في شيء عنِ القيام باألعمال الشريرة،



 في هذا و . وألن الملك شاوَل رفَض كلمة اهللا، فقد رفَضه اُهللا أيضاً . وإن العناد يشبه عبادة األوثان
 . المسيحيين لقادة ل وال سيما – تَحذير قوي لنا جميعاً

 من األصحاح السابع مـن إنجيـل ٢٧ - ٢١ كذلك، لنُقارِن هذا المثَل بما ورد في اآليات
 فبعض النـاس يعترفـون . من األصحاح الثالث والعشرين من إنجيل متَّى ٤ - ١ متَّى، وباآليات
 ال – في حقيقة األمـر – يؤمنون باهللا وأنهم يفعلون األشياء التي تُرضي اهللا؛ لكنهم بشفاههم أنهم

يما – وفي هذا تَحذير قـوي لنـا جميعـاً . يفعلون مشيئة اهللا المعلنة في الكتاب المقدس وال سـ 
 . لألشخاص الذين لديهم معرفة جيدة بالكتاب المقدس

نُقارن م مكننا أنن بالتعليم الوارد في اآلية كذلك، ينَياألصحاح الخـامس ١٤ ثََل االب نم 
 التاسعة والعشرين من األصحاحِ الخامسِ مـن اآلية التعليم الوارِد في ب عشَر من إنجيل يوحنَّا، و

 ع نَفْسه فيسو . هم أحباء يسوع فجميع األشخاص الذين يفعلون ما يقوله يسوع . سفْر أعماِل الرسل
 أن نؤمن – قبل كُلِّ شَيء آخر – فمشيئة اهللا تَقتضي ". َأنْتُم َأحباِئي ِإن فَعلْتُم ما ُأوصيكُم بِه : " يقول

لَه شابِهينم لنَصير رنَتَغي خَلِّصاً، وأناً ومببيسوع ر . 

 : أال وهـي لهـذا المثَـل اسـتنا الخُطوة السادسة واألخيرة في در اآلن إلى لقد وصلْنا
 فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي يشتمل عليها مثَُل االبنَين؟ . تلخيص التعاليم الرئيسية للمثَل

 هو أن عمَل مشيئة اِهللا هو شيء ينبغـي أن يعطـى التعليم الرئيسي األوُل لمثَِل االبنَين
 ومـن القـادة فقد كان جباةُ الضرائبِ محتَقَرين ومنبوذين من اليهود . حياتنا األولوية األولى في
 أي لدى الرومـان ( كانوا جشعين ويعملون لدى األعداء ) أي جباة الضرائب ( الدينيين اليهود ألنهم

 وهكذا، فقد كان جباةُ الضرائب والزناة يمثِّلون أسوأ فَئتَينِ من الخُطاة عند بنـي ). في ذلك الوقت
 لَكن . رجاء في الدخول إلى ملَكوت اهللا كُن لدى هؤالء أي ومن وجهة نَظَرٍ بشرية، لم ي . إسرائيل

 كمـا أنهـم . يوحنَّا المعمـدان سمعوا رسالة التوبة التي نادى بها الكثيرين من هؤالء تابوا عندما
 قُبـول القـت ال تلـك أن توبتهم من المؤكَّد و . وقَبِلوه رباً ومخَلِّصاً لحياتهم آمنوا بيسوع المسيح

الرب ينيواالستحسان في ع .



الرئيسي ن الثاني التعليمنَيثَِل االبـاً لمالقيام بها فعلي اِهللا دون ِل مشيئةمبِع رالتظاه هو أن 
فاقون رِياء درجم وعرفون شريعة اهللا جيـداً . هنة وشيوخ الشعب اليهودي يفقد كان رؤساء الكَه 

 فقد رفضـوا . مدعين وكاذبين – في حقيقة األمر – لَكنَّهم كانوا . ن بتطبيقها في حياتهم ويتظاهرو
 كما أنهم رفَضوا يسوع المسـيح وتـآمروا . رسالة اهللا التي ُأعلنَت لهم من خالل يوحنَّا المعمدان

 . لقتله

الرئيسي ن الثالثُ التعليمنَيثَِل االبلم هو أن قْبمِ اإليمـان، و ُل اهللا يـدبعد ع ـُل اإليمانقْبي 
 ة في حياتك، تَعال اآلن إلى رفْتَ الكثير من الخطايا البشع لو اقْتَ حتى لذلك، . الطَّاعةَ بعد العصيان

 ! الرب يسوع بقلبٍ تائبٍ، واقْبلْه رباً ومخَلِّصاً لحياتك فَتَخْلُص

 مثَُل التِّينَة غير " : أال وهو درس ال الثاني الذي سنتأمُل فيه في هذا واآلن، ِلنَنتَقل إلى المثَِل
 من األصحاح الثالث عشَر من إنجيل لوقا على لسان السيد ٩ - ٦ فنحن نَقرُأ في اآليات . " المثْمرة
 : المسيح

 . لُب فيها ثَمرا ولَم يجِد كَانَتْ ِلواحد شَجرةُ تينٍ مغْروسةٌ في كَرمه، فََأتَى يطْ
 . هوذَا ثَالَثُ سنين آتي َأطْلُب ثَمرا في هذه التِّينَـة ولَـم َأجِـد : فَقَاَل ِللْكَرامِ

 يا سيد، اتْركْهـا هـذه : ِلماذَا تُبطُِّل اَألرض َأيضا؟ فََأجاب وقَاَل لَه ! اقْطَعها
نَةَ َأيالً السزِب عَأضا ولَهوح تَّى َأنْقُبا، حض . دعا بيمِإالَّ فَفا، ورتْ ثَمنَعص فَِإن 
 . تَقْطَعها

 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 وقد كانت شجرة التِّين المذكورة . ويالً حتى تُثْمر المعروف عن شَجرة التِّين أنها تَستغرق وقتاً ط ف

 وحين حان الوقت . وهذا يعني أنه كان يعتني بها جيداً . صاحبِها في هذا المثَل مزروعة في كَرم
 وقد تَكَرر األمر معـه . المناسب والمعقول لكي تَحمَل ثَمراً، جاء صاحبها ليطلُب ثمرها فَلَم يجِد

 لذلك، فقد قال للكَرام أن يقْطَع الشجرة لئال تَستنزِف الماء والمعادن التي في التُّربـة . ثالث سنين
 لكن الكَرام اقْتَرح على صاحب الكَرم أن يعطيه فُرصة ُأخـرى لالهتمـام بالتِّينـة، . دون جدوى

أثْمـرت َأم كانت التِّينَة قد عين عما إذا يخْبِر السام يسوع أالَّ تَعمد وقد . والتنقيب حولها، وتسميدها



 المثََل على هذا فيسوع يريد من كُلِّ سامعٍ وقارٍئ أن يطَبقَ . فالجواب متروك للسامع والقارئ . ال
هنَفْس . 

 فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
باشرة وما نَعنيه بالقرينَة . ثَل عناصر المثَل وبعده هو المإذن، ما هـي . اآليات التي تأتي قبل الم 

 ؟ التينة غير المثمرة القَرينَة المباشرة لمثَل

 من األصحاح الثالث عشَر من إنجيل ٥ - ١ نَجِد خَلفية مثَل التِّينَة غير المثمرة في األيات
 ، فإن الرسالة " توبوا وتَغَيروا " الة الرئيسية الموجودة في خلفية المثَل هي وفي حين أن الرس . لوقا

 َأتَظُنُّون " ٣ - ٢ : ١٣ فيسوع يقول في إنجيل لوقا ". توبوا وتَغيروا اآلن : " الرئيسية للمثَل نفسه هي
لكُلِّ الْج نم كَانُوا خُطَاةً َأكْثَر ينييللالْج هُؤالَء ثَْل هذَا؟ كَالَّ َأنوا مدكَاب مَألنَّه ينييل ! ْل : َأقُوُل لَكُمب 

كُونلتَه كَذِلك كُميعموا فَجتَتُوب لَم ِإن ." 

 . من األصحاح الثالث عشَر من إنجيـل لوقـا ٩ - ٥ أما قصة المثَل فموجودة في اآليات
 . تَطبيقاً للمثَل، فيجب علينا أن نَجد التفسير والتطبيق بأنفُسنا وحيث أن يسوع لم يقَدم تَفسيراً أو

 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 . وذات الصلَة في المثَل

 هي أن شجرة التِّـين هنـا ومن التَفسيرات المحتملة . مهِمة في هذا المثَل " شَجرةُ التِّين "
 وقد كانت النتيجـة هـي . تُشير إلى ُأمة إسرائيل التي رفَضتْ المسيح، ولم تَتُب، ولَم تَحمل ثَمراً

 كمـا أن . ملَكوت اهللا ألشخاصٍ يقَدرونه ويعطون ثَمراً ي ط ونتيجة لذلك، فقد ُأع . دينونة اهللا عليهم
 . آلن من جميع المؤمنين من كُلِّ أمَّة وشَعبٍ وِلسانٍ على األرض شَعب اهللا أصبح يتألَّف ا

 فقد قال البعض إنها تُمثِّـل المراحـل . فهي ليست مهِمة كثيراً " فَترة السنين الثالث " أما
ى األرض . الثالث ُألمة إسرائيل  ل وقـا . وقال آخرون إنها تُمثِّل سنوات خدمة يسوع العلنية عـل

دليٍل فـي الكتـاب أي لَكن ليس هناك . البعض إنها تُمثِّل الفترة التي بدأت بخدمة يوحنَّا المعمدان



 على الرغم من ذلك فإن صـبر . المقدس يجعلُنا نُفَسر هذه السنين الثالث تفسيراً معيناً أو خاصاً
 . وطول أناته صاحب الكَرم على التِّينة يشير إلى صبر اهللا

 َ هو االبن يسوع المسيح الكَرام هو اُهللا اآلب، فيمكن القول إن صاحب الكَرمِ وإنِ اعتَبرنا
 . الذي تَشَفَّع للتينَة وطَلَب من اِهللا اآلبِ أن يعطيها فُرصةً أخيرةً قَبَل أن يقْطَعها

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا بعة في دراسة هذ الخُطوة الرا نَنتقل اآلن إلى
 لقد قُلنا في بداية حلْقَتنا هذه إن مثََل التِّينَة غير المثمرة يعلِّم عن مسـؤولية اإلنسـان فـي . للمثَل

 لِّ شَخْصٍ أن يتـوب يجب على كُ : " أما الرسالة الرئيسية لهذا المثَل فهي . الدخول إلى ملَكوت اهللا
 ". يهلك إلى األبد سوف فوراً وأن يرجِع إلى يسوع المسيح دون تأخيرٍ وإالَّ ف

 فالمؤمنون الحقيقيون في ملَكوت اهللا ال . والمسؤولية الفرديةُ هي سمة رئيسية لملكوت اهللا
ة يهِملون في اتخاذ القرارات المماط ، رجعون إلى الرب يسوع فوراً ألنهـم ال بل إنهم يتوبون وي 

 . يريدون أن يقْطَعوا إلى األبد

 بتعاليم المثَل التعليم الوارد في مقارنة : فَهِي المثَل ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ أما
 . الكتاب المقدس المباشرة والواضحة

 اُطْلُبوا الرب " : الخمسين من سفْرِ إشَعياء من األصحاح الخامس و ٧ و ٦ نقرُأ في اآليتين
دوجي اما دم . قَرِيب وهو وهعاد . بِإلَى الـر تُبلْيو ،هُل اِإلثْمِ َأفْكَارجرو ،طَرِيقَه يرالشِّر كتْرِلي 

انالْغُفْر ركْثي ِإلَى ِإلهِنَا َألنَّهو ،همحرفَي " . فضـه وهذا ير قبولـه أو نسؤوٌل عاإلنسان م رينا أن 
 وهو مسؤوٌل . كما أنه مسؤوٌل عنِ البحث عنِ اِهللا طالما أن الفُرصةَ متاحةٌ أمامه . ليسوع المسيح

ة الثانيـة مـن . لذلك، ال تُؤجل أهم قَرارٍ في حياتك . عنِ اتخاذ قراره اآلن  فكما نقرُأ فـي اآلـي
 هـوذَا اآلن . هوذَا اآلن وقْتٌ مقْبوٌل " : اح السادسِ من الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس األصح

 . " يوم خَالَصٍ

ناكتْ هيقثَل دراستنا في خُطوة سادسة وأخيرة بلهذا الم يهالتعـاليم : أال و تلخـيص 
كما قُلنا قبل ؟ التِّينَة غير المثْمرة يشتمل عليها مثَُل فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي . الرئيسية للمثَل



ـنسـؤوٌل عكُلَّ إنسانٍ م ثَِل هو أنهذا الم نم هلَّمالذي نَتَع الرئيسي سرأوِ الد التعليم قليٍل فإن 
ى فرغم أن اَهللا طَويُل الروحِ علينا، . قُبوِله ليسوع دون إبطاء أو تأجيل  إالَّ أن صبره لَن يدوم إـل

 لذلك، إذا لَم تَكُـن قـد قَبِلْـتَ . سوف يغْلَقُ باب الخالصِ ويفْتَح باب الدينونَة ففي يومٍ ما، . األبد
لَك سوعي إلى ما يقولُه عتَمخَلِّصاً لحياتك حتى هذه اللحظة، فاسابِ " : يسوع ملَى الْبفٌ عاقهنَذَا و 

 فهل تفتح باب ... . " ِإن سمع َأحد صوتي وفَتَح الْباب، َأدخُُل ِإلَيه وَأتَعشَّى معه وهو معي . قْرع وَأ
 حياتك اآلن؟؟

 ا هذ لذلك، أرجو أن تقرأ . االبنِ الضال مثََل ، سوف ندرس معاً درس التعليمي القادم في ال
 . لوقا إنجيل من األصحاح الخامس عشَر من ٣٢ - ١١ اآليات 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


