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 مـن ٣٢ - ١١ الوارِد فـي اآليـات " الضال االبنِ " المثَُل الذي سنتأمُل فيه اليوم هو مثَُل
 في الخُطاة التائبين ٌل يتحدثُ عن موقف اِهللا من وهو مثَ . األصحاح الخامس عشَر من إنجيل لوقا

. ملَكوته

 سوف نَسـير السابقة، مثال السيد المسيح األخرى في الدروس كما فَعلْنا في دراستنا أل و
تسلسلةم ثَل في خُطْواتعلى النحو التالي وهذه الخُطُوات هي . في دراستنا لهذا الم : 

 أي ( ص القَرينَـة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي ة المثَل بمعناها هم قص ، 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

 من ٣٢ - ١١ اآليات في على ِلسان السيد المسيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ واآلن، تعال بنا
 : لوقا ل إنجي من الخامس عشَر األصحاح

 يا َأبِي َأعطنـي الْقسـم الَّـذي : فَقَاَل َأصغَرهما َألبِيه . ِإنْسان كَان لَه ابنَانِ "
 وبعد َأيامٍ لَيستْ بِكَثيرة جمع االبـن . فَقَسم لَهما معيشَتَه . يصيبني من الْماِل

افَرسو ءكُلَّ شَي غَراَألص ـرِفسشٍ ميبِع الَهم ذَّرب نَاكهو ،ةيدعب ةِإلَى كُور . 
تَاجحَأ يتَدفَاب ،ةالْكُور لْكي تف يدشَد وعثَ جدح ،ءا َأنْفَقَ كُلَّ شَيى . فَلَمضفَم 

 . ه ِليرعـى خَنَـازِير والْتَصقَ بِواحد من َأهِل تلْك الْكُورة، فََأرسلَه ِإلَى حقُوِل
فَلَـم ،تَْأكُلُـه الْخَنَازِير ي كَانَتنُوبِ الَّذالْخُر نم طْنَهَأل بمي شْتَهِي َأني كَانو



دَأح هطعقَاَل . يو هِإلَى نَفْس عجَأنَـا : فَرو زالْخُب نْهُل عفْضَأجِيرٍ َألبِي ي نم كَم 
 يا َأبِي، َأخْطَْأتُ ِإلَـى السـماء : َأقُوم وَأذْهب ِإلَى َأبِي وَأقُوُل لَه ! َأهلك جوعا

ام . اجعلْني كََأحد َأجـراك . وقُدامك، ولَستُ مستَحقا بعد َأن ُأدعى لَك ابنًا  فَقـَ
ِإلَى َأبِيه اءجو . ا ريدعْل بزي لَم ِإذْ كَانلَـى وع قَعوو كَضرو نَّنفَتَح ،وهَأب آه 

لَهقَبو هنُقع . ناالب ـتُ : فَقَاَل لَهلَسو ،كامقُـدو اءـما َأبِي، َأخْطَْأتُ ِإلَى السي 
 ى َأخْرِجـوا الْحلَّـةَ اُألولَـ : فَقَاَل اَألب ِلعبِيده . مستَحقا بعد َأن ُأدعى لَك ابنًا

نمسَل الْمجوا الْعمقَدو ،هلَيي رِجف ذَاءحو ،هدي يا فلُوا خَاتَمعاجو ،وهَألْبِسو 
 . فَوجِـد واذْبحوه فَنَْأكَُل ونَفْرح، َألن ابني هذَا كَان ميتًا فَعاشَ، وكَان ضـاالً

ونحفْرُأوا يتَدفَاب . 

اب كَانقِْل وي الْحف راَألكْب نُه . تَ آالَتـوص عمس ،تيالْب نم بقَرو اءا جفَلَم 
 ما عسى َأن يكُون هذَا؟ فَقَاَل : فَدعا واحدا من الْغلْمانِ وسَألَه . طَربٍ ورقْصا

َأل : لَه ،نمسَل الْمجالْع وكَأب حفَذَب اءج ا َأخُوكاِلمس قَبِلَه نَّه . رِدي لَمو بفَغَض 
 ها َأنَا َأخْـدمك سـنين : فََأجاب وقَاَل َألبِيه . فَخَرج َأبوه يطْلُب ِإلَيه . َأن يدخَُل

ـعم حـي قَـطُّ َألفْـرنطتُع ا لَميدجو ،تَكيصو زاوَأتَج قَطُّ لَما، وهددهذَا ع 
 ولكن لَما جاء ابنُك هذَا الَّذي َأكََل معيشَتَك مع الزواني، ذَبحتَ لَه . َأصدقَاِئي

نمسَل الْمجالْع ! فَقَاَل لَه : لَك وا ِلي فَهكُلُّ مينٍ، وي كُلِّ حي فعَأنْتَ م نَيا بي . 
حنَفْر ي َأنغنْبي كَان نلكا وض كَاناشَ، وتًا فَعيم هذَا كَان َأخَاك َألن ،رنُسالً و 

جِدفَو ." 

 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
ى يتألَّف مثَُل االبن الضال من أ فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة هذا المثَل؟  ربعة أجـزاء عـل

 : النحو التالي

 من العيش فـي األصغر قد ضجِر االبن ف . مغادرة االبن الضال لبيت أبيه : الجزء األول
 ، فقد أراد هذا االبن أن يتحرر من القيـود مكانٍ وزمانٍ الشباب في كل وكما هو حاُل . بيت أبيه

 ان مقتنعاً أنه حين يصبح وحده، بعيداً عـن أعـين أبيـه كما أنه ك . التي يفرضها عليه أبوه وُأمه
يتْرك بيـتَ ولكي . وُأمه، فسوف يتمكَّن من فعِل ما يحلو له، وأن هذه الحرية ستَجلب له السعادة



 ، فـإن ١٧ : ٢١ ويبدو أنه كان يعرف أنه بحسب ما ورد في سفْر التثنية . ، كان بحاجة للمال أبيه
 . لكنه لم يشَأ أن ينتظر، بل أراد حصته فوراً . ثُلْث ميراث أبيه سيصبح من حقِّه حين يموت األب

عطيه نصيبه وربما اضطر األبأمالكه لي نم زءو . إلى بيع ج فُ األنـانيقد كان ذلـك التصـر 
 ن الميراث وغادر البيت إلى بلد وعلى أي حاٍل، فقد أخذ االبن نصيبه م . مؤلماً ومحزِناً جداً لألب

عيدب . 

 نَرى من خالل قصة المثَـل أن االبـن . حياة االبن الضال في البلد البعيد : الجزء الثاني
 ه معه ولم يفَكِّر فـي االحتفـاظ بجـزء منـ المال فقد أخذ كل . األصغر تَصرف بطَيشٍ وغَباوة

 . البلد اآلخر، راح ينفق أمواله بإسراف إلـى أن أنفقـه كلـه وحين وصل إلى . للحاالت الطارئة
 وأخيراً، اضطر إلى العمل فـي . وعندئذ، اجتاحتْ ذلك البلد مجاعةٌ قاسيةٌ فَلَم يجِد من ينفق عليه

 وانات النَّجِسة التي ال يجوز ي من الح هي وبحسب شريعة موسى، فإن الخنازير . رعاية الخنازير
 وبالتالي، كانت رعاية الخنازير من أحقَرِ األعمال . سها م ، أو تقديمها ذبائح للرب، أو حتى لَ أكلها

 مأل لخنازير ألنه كان يشتهي أن ي يقَدمون الطعام ل ويبدو أن أشخاصاً آخرين كانوا . على اإلطالق
 ! ن ذلك الخُرنوب لكن أحداً لم يعطه م ؛ بطنه من الخُرنوب الذي تأكله الخنازير

 أخيراً، رجع ذلك االبن إلى نَفْسه؛ أي أنه بدأ بالتفكير في كل ما حدث له منذ أن غـادر
 من الطعـام فـي الكثير في أن العمال الذين يعملون عند أبيه لديهم راح يفَكِّر كما أنه . بيت أبيه

 لموطنـه، عـرفَ أن ، وحنـينٍ ، وجوعٍ ة ه من مذَلَّ وحين أدرك ما يعاني ! حين أنه يتضور جوعاً
غادم تَ ر ى ه  فقـد ازدرى . بيت أبيه لم تَكُن مجرد غَلطة، بل كانت خَطية بحقِّ اهللا بالدرجة األوـل

 . بنعمة اهللا ولَم يقَدر المزايا التي كان يتمتَّع بها في بيت أبيه

ذُ . القاه االبن الضالُّ من أبيه حيب الحار الذي التر : الجزء الثالثُ غْم أننا جميعـاً نَتَّخـر 
 . فَعَل ما عقَد العزم عليه لكن االبن األصغر . ينَفِّذونها في حياتنا، إالَّ أن قليلين منَّا قرارات رائعةً

 . لكنه استمر حتـى النهايـة . اقَّة ومن المؤكَّد أن الرحلة كانت طويلة وش . فقد رجع إلى بيت أبيه
 . ه أو تَخَلَّى عنه، بل كان في انتظاره دائماً ابنَ ي س وفي تلك األثناء، لم يكُن األب قد نَ

وِهنَح نكت عواطفه مرعيد، تَحب نابنه م فـركض إليـه، واحتضـنه، ! وحين رأى األب 
رغم أنه لم يكُـن مـن الالئـق اجتماعيـاً أن و . ما فعله وقد أدرك األب أن ابنه نَدم على . وقَبلَه



ى ومكانته يركُض رجٌل في مثْل عمره  ، إالَّ أنه ركَض بشوق ولَهفَة الحتضان ابنـه إشـارةً إـل
 وقد اعتـرف . كما أنَّه قَبلَه إشارةً إلى عاطفته من نحوه وقُبوله في العائلة من جديد . مسامحته له

 . قال إنه ال يستحق أن يدعى ابن أبيـه و ، االبن الضالُّ بأنه أخطأ في حقِّ اهللا وفي حقِّ أبيه أيضاً
ـهطعم ي  وقد كان االبن عازماً على أن يقول ألبيه أن يجعله كأحد العاملين لديه؛ لكـن األب ـل

 ! الفُرصة لقول ذلك

 : قال لعبيده تأكيداً لمسامحته الكاملة البنه، و . وهكذا، كان فَرح األبِ غامراً
 َأخْرِجوا الْحلَّةَ اُألولَى وَألْبِسوه، واجعلُوا خَاتَما في يده، وحذَاء في رِجلَيه، وقَدموا الْعجَل "

حنَفْرفَنَْأكَُل و وهحاذْبو نمسلَّة األولى . " الْمذلك في و ؛ " ل ثوبٍ أفض " هو المقصود بالح 
 . أما الخاتَم فيشير إلى السلطان . للشخص الذي يرتدي هذا الثوب إشارة إلى المكانة الرفيعة
 أما العجُل المسمن فكان . ليس عبداً يتمتَّع بالحرية الكاملة وأنه والحذاء يشير إلى أن ابنه

 وما أجمل الكلمات التي نَطَق بها األب . لمهِمة لشخصيات ا ول يذْبح في المناسبات الخاصة
 الً َألن ابني هذَا كَان ميتًا فَعاشَ، وكَان ضا " : حينذاك للتعبير عن سببِ هذا االحتفال العظيم

جِدفَو ! " نُترجم هذه الكلمات بمعناها الروحي مكننا أني هذَا : " على النحو التالي ويناب َألن 
 ]". روحياً [ فَوجِد ] روحياً [ الً ، وكَان ضا ] روحياً [ فَعاشَ ] روحياً [ كَان ميتًا

الرابع زءالج : فْضاألخ األكبر ألخيه ر . زءالج تعلِّقَ إنال الم ـزءباألخ األكبر هـو ج 
 فقـد أراد ! فَعلَه األب وما فَعلَه االبن األكبر ما د الفارِقَ بين وما أبع . يتجزُأ من مثَِل االبنِ الضال

 أنه في حين أن االبن األصغر القى أجمل ترحيبٍ من أبيه، إالَّ أنـه القـى لنا يسوع أن يوضح
 : وفيما يلي بعض المالحظات على تَصرف االبن األكبر ! الرفض من أخيه األكبر

 أمـا . فقد كان تَفكيره منحصراً في العدالة ! بن األكبر حين سمع بعودة أخيه لقد غضب اال
 ونرى األب أيضاً يخرج ويطلُب من االبن األكبر . األب فقد فَرِح وتَهلَّل بعودة ابنه الضال وتوبته

 . أن يدخُل ويفرح بعودة أخيه التائب

 د بـ ع على أنها عالقـةُ أنه كان ينظر إلى عالقته بأبيه ونرى من خالل رد االبن األكبر
د بسة طُ . ه يبوديخدم أباه بروح العفقد كان ي تلـك . حياته َل و ـنراضـياً ع كُنعني أنه لم يوهذا ي 

. ولم يكُن فَرِحاً بها العالقة



 فقـد وصـف . ة البِر الذاتي كذلك، من الواضح هنا أن االبن األكبر كان يعاني من مشكل
 . وبهذا، فقد نسي ما هو أهم من الطاعة الظاهرية . نفسه بأنه لم يخالف أمراً ألبيه

 وجديا لَم تُعطني قَطُّ َألفْـرح " : فهو يقول ألبيه . وما من شَك أن االبن األكبر كان غَيوراً
 اء ابنُك هذَا الَّذي َأكََل معيشَتَك مـع الزوانـي، ذَبحـتَ لَـه الْعجـَل ولكن لَما ج . مع َأصدقَاِئي

نمسخالل كلماته هذه نرى أنه تَكَلَّم بالكذب " ! الْم نـاً، . ومبِذِّر مال األب فعليفاالبن األصغر لم ي 
ذَّر ماله هو ألنالميراث بل ب نذلك المال هو نصيبه م . علـن رفضـه أ االبـن األكبـر كما أن 

 ". ذاك ولكن لَما جاء ابنُك : " ؛ بل يقول ألبيه ..." ولكن لَما جاء أخي " فهو ال يقول . الصريح ألخيه
 وأخيراً، فقد تَكَلَّم األخُ األكبر بطريقـة غيـر . وبهذا، فكأنه يتَنَصُل من أخيه ويعلن أنه بريء منه

 . على الفاجرات ن قال إنه أنفق ماله الئقة عن أخيه األصغر حي

 بل إنـه . وعلى الرغم من كُلِّ ما قاله االبن األكبر، إالَّ أن األب لم يغَير موقفه أو قراره
 ولكن كَان ينْبغي َأن نَفْرح ونُسر، َألن َأخَـاك هـذَا " : أعاد على مسمعِ األخِ األكبر ما قاله لعبيده

ا كَانض كَاناشَ، وتًا فَعيالً م جِدفَو " . 

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

 ؟ الضال االبن القَرينَة المباشرة لمثَل

 ففي . من األصحاح الخامس عشَر من إنجيل لوقا ٢ و ١ نَجِد قَرينَةَ هذا المثَل في اآليتين
 مناسبة سابقة، كان الفريسيون ومعلِّمو الشريعة اليهود قد اشتكوا إلى تالميذ يسوع بـأن يسـوع

 هنا ينتقدون يسوع وجهاً لوجه بسبب جلوسـه وها هم ! يجلس مع الخُطاة والعشَّارين ويأكُل معهم
 عتبـرون فقد كانوا يحتقرون هاتين الفئتين من النـاس وي . مع العشَّارين والخُطاة وتناوله الطعام

 لَكن يسـوع كـان يجلـس مـع الخُطـاة ! مالمستهم واألكل معهم من األمور المنافية للطَّهارة
 وبسـبب . ليكون تلميذاً له – أال وهو متَّى – ختار واحداً من العشَّارين كما أنه ا . علَناً والعشَّارين

 موقف يسوع هذا، كان الخُطاة والعشَّارين يعاملون يسوع كصديق، ويجتمعـون حولـه لسـماع
. تَعاليمه



 . من األصحاح الخامس عشَر من إنجيل لوقـا ٣٢ - ١١ أما قصة المثَل فتَرِد في اآليات
 . ٣٢ والعدد ٢٤ - ٢٠ وال سيما في األعداد – ويأتي تَفسير المثَل في المثَل نفسه

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

 كيـف أن اهللا يرحـب – ن جِهة م – لقد شَرح يسوع معنى المثَل بنفسه حيث أنه وصفَ
ذلك، . كيف أن القادة الدينيين اليهود يرفضونه – من جِهة ُأخرى – بالخاطئ التائب، ووصفَ  ـل

 السـماوي يرمـز إلـى اآلبِ فاألب . فإن التفاصيل التي تَهمنا في هذا المثَل هي األب واالبنين
بحال . المالض نرجع إلى اهللا تائباً واالبرمز إلى كُلِّ خاطٍئ يواالبـن . الذي عاد إلى أبيه تائباً ي 
 يرمز إلى الفريسيين ومعلِّمي الشريعة اليهود الذين كانوا يظُنُّون أنفُسهم أبـراراً، والـذين األكبر

 ح الخُطاة التائبين، يجب علينا لَكن كما أن اهللا يسام . رفضوا العشَّارين والخُطاة ولم يشفقوا عليهم
 . نحن أيضاً أن نَقْبلَهم، وأن نُشَجعهم، وأن نُساعدهم على النُمو في المسيح

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 أما الرسالةُ الرئيسية لهذا المثَل . وقف اِهللا من الخُطاة التائبين مثَُل االبنِ الضال يعلِّم عن م . للمثَل
 في حين أن القادة الدينيين اليهود رفضوا الخُطاة والعشَّارين، فقد رحب اُهللا بالتائبين مـنهم : " فهي

 مـا قـد ويخَلِّص يطْلُب كي جاء ل من السمات الرئيسية لملكوت اهللا هي أن الرب يسوع فَ ". وقَبِلَهم
 لكـي يطلبـوا أيضاً يحذون حذْو معلِّمهم يسوع المسيح في أنهم يذهبون اِهللا كوت لَ وشَعب م . هلَك

 ، بتوبة الخُطـاة فَرِحاً والحسد حين يرون اَهللا ة ر كما أنهم ال يشعرون بالغَي . ويخَلِّصوا ما قَد هلَك
 . لون معه بل يفرحون ويتَهلَّ

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل في

شَر نَجِدإنجيل لوقا ثالثة أمثاٍل في األصحاح الخامس ع نم ها المسـيح أال وهـيبرض : 
فما هـي العالقـة بـين هـذه . لخَروف الضائع، ومثَُل الدرهم المفقود، ومثَُل االبنِ الضال مثَُل ا



 فقد ضـاع : األمثال؟ يرى بعض المفَسرين أن هذه األمثال الثالثة مرتَّبة من األصغر إلى األكبر
 . وضلَّ ابن واحد من أصِل اثنين . شَرة وفُقد درهم واحد من أصِل ع . خروفٌ واحد من أصِل مَئة

 لَكن مثََل االبنِ الضالِّ أطـوُل . وفي الحقيقة أننا ال نَدري يقيناً ما إذا كان لهذا الترتيب أية أهمية
 تُرينـا والنقطة الرئيسية في هذه األمثال الثالثة هي أنها . من المثَلَينِ اآلخرينِ، ولَه لَمسةٌ خاصةٌ

 . فهو يجتذبهم إليه، ويحتضنهم، ويفرح بعودتهم . لَهفة اهللا من نَحو الخُطاة التائبين

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 ؟ لِّ االبنِ الضا فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي يشتمل عليها مثَُل . للمثَل

 االبنِ الضـالِّ الدرهمِ المفقود، ومثَِل الخَروف الضائعِ، ومثَِل مثَِل ل الرئيسي الهدفُ ، أوالً
 فهـو يبحـث عـنهم، ويجـدهم، . ، وما الذي يفعله للخُطاة التائبين اهللا ومن يكون هو أن نَعرِفَ

 . ويعيدهم إليه فَرِحاً

 فيجب علينا أن نَخْـرج . كمؤمنين تُخبرنا ما الذي يريده اُهللا منَّا ، هذه األمثاُل الثالثةُ ثانياً
 كما يجب علينا أن نُرحب بالخُطاة التائبين . للبحث عنِ الخُطاة، وأن نُعيدهم بِفَرحٍ إلى حظيرة اهللا

 . اإلمكان قَدر وأن نُشَجعهم ونَمد لَهم يد العون والمساعدة

 لذلك، يجـب . ، على الرغمِ من موقف االبن األكبر، إالَّ أن األب لم يدنْه ولَم يرفُضه لثاً ثا
 عـن محبـة اهللا خاطئـة أن نَحتمل المؤمنين اآلخرين الذين لديهم صورة – نحن أيضاً – علينا

 . أن نُساعدهم على معرفة الحقِّ كما يجب علينا . وغُفرانه

 على الرغم من عدمِ ذكْرِ الموت الكَفَّاري ليسوع المسيح في مثَِل االبن الضال، إالَّ ، رابعاً
 أن الكتاب المقدس واضح تماماً في أنه ال يمكن ألي إنسانٍ أن يخْلُص من الدينونة إالَّ من خـالل

 . إيمانه بيسوع المسيح وقبوله رباً ومخَلِّصاً لحياته

 لذلك، أرجو أن تقرأ . السامري الصاِلح مثََل ، سوف ندرس معاً القادم التعليمي الدرس في
. لوقا إنجيل من العاشرِ من األصحاح ٣٧ - ٢٥ اآليات كما ورد في المثَل ا هذ



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


