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وهأمثال المسيح أال و نم ديدثٍَل جفي م ُل اليومثَُل سوفَ نتأمر والذي مغْفالذي ال ي دبالع 
رِداألصحاح ٣٥ - ٢٣ في اآليات ي نشَر الثامن مإنجيل ع نتَّى مـنِ . مثُ عتحـدثَـٌل يوهـو م 

 . اهللا في ملَكوت الغُفرانِ

 سوف نَسـير فـي خُطْـوات السابقة، لدروس كما فَعلْنا في دراستنا ألمثال المسيح في ا
تسلسلةثَل معلى النحو التالي وهذه الخُطُوات هي . في دراستنا لهذا الم : 

 أي ( ص القَرينَـة المباشـرة ، فَح ثانياً . المألوف االعتيادي هم قصة المثَل بمعناها ، فَ أوالً
 ، تحديـد التفاصـيل ثالثـاً . بهدف تحديد عناصر المثَل وذلك ) اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده

 ، مقارنـة خامسـاً . ة للمثَـل ، التعرف على الرسالة الرئيسي رابعاً . ذات الصلَة في المثَل المهِمة و
 وأخيـراً، تَلخـيص سادسـاً . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل التعليم الوارِد في

 . التعاليم الرئيسية للمثَل

 من ٣٥ - ٢٣ اآليات في على لسان السيد المسيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ واآلن، تعال بنا
 : متَّى إنجيل من عشَر ثامن ال األصحاح

" هبِيدع باسحي َأن ادكًا َأرلانًا مِإنْس اتاوملَكُوتُ السم شْبِهي َأ . ِلذِلكتَدا ابفَلَم 
نَةزو آالَف ةشْربِع ونيدم داحو هِإلَي مقُد ةباسحي الْمـا . فم لَه كُني ِإذْ لَمو 

نيوفَي الديو ،ا لَهكُلُّ مو هالَدَأوو َأتُهرامو وه اعبي َأن هديس ري َأموفي . فَخَر 
 فَتَحنَّن سيد ذِلـك . يا سيد، تَمهْل علَي فَُأوفيك الْجميع : الْعبد وسجد لَه قَاِئالً

و ،َأطْلَقَهو دبالْع نيالد لَه كتَر . بِيـدالْع نا مداحو دجو دبالْع ذِلك جا خَرلَمو 
ي ما ِلـي ن َأوف : ذَ بِعنُقه قَاِئالً رفَقَاِئه، كَان مديونًا لَه بِمَئة دينَارٍ، فََأمسكَه وَأخَ



كلَيع . هيملَى قَدع يقُهفر دبالْع قَاِئالً فَخَر هِإلَي طَلَبو : ـكيفَُأوف لَـيْل عهتَم 
يعمالْج . نيالـد ـيوفتَّى ينٍ حجي سف َألْقَاهى وضْل مب رِدي َأى . فَلَمـا رفَلَم 

 . ما جـرى وَأتَوا وقَصوا علَى سيدهم كُلَّ . الْعبِيد رفَقَاُؤه ما كَان، حزِنُوا جِدا
قَاَل لَهو هديس ينَِئذح اهعفَد : َألنَّك لَك كْتُهنِ تَريالد كُلُّ ذِلك ،يرالشِّر دبا الْعهَأي 

تَ ِإلَيَأنَا؟ . طَلَب تُكمحا ركَم يقَكفر دبالْع محا تَرضَأنْتَ َأي ي َأنَّكغنْبي ا كَانَأفَم 
 فَهكَذَا . ضب سيده وسلَّمه ِإلَى الْمعذِّبِين حتَّى يوفـي كُلَّ ما كَان لَه علَيه وغَ

هالَتّز يهَألخ داحكُلُّ و قُلُوبِكُم نكُوا متَتْر لَم ِإن ُل بِكُمفْعي اوِيمَأبِي الس ." 

 . المألوف االعتيادي هي أن نَفْهم القصة بمعناها المثَل ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 : يتألَّفُ هذا المثَل من ثالثة أجزاء المثَل؟ هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة

 دينٍ عن طريق مسامحته بـ من القصة يتحدثُ عن ملك يظْهِر الرحمة لعبده الجزء األوُل
 ولم يكُن هؤالء العبيد خُداماً عـاديين، بـل كـانوا . ن هناك ملك أراد أن يحاسب عبيده كا . كَبير

 هم يقتضي جمع الضرائب فـي كان عملُ . مقاطعات ولعلَّهم كانوا حكَّام . موظَّفين رفيعي المستوى
 دعاء هؤالء الحكَّام الواحد تلـو اآلخـر وكان يتم است . مقاطعاتهم وتسليمها للملك في وقت معين

 ). وهو عشْـرة آالف وزنَـة ( لَكن واحداً من هؤالء لَم يتمكَّن من دفْعِ ما عليه . للمثول أمام الملك
 وكان الدينار الواحد هو أجر العامِل في اليوم . وقد كانت الوزنَة الواحدة تساوي ستة آالف دينار

 ! يعمل حـوالي عشـرين سـنة ينبغي على المرء أن كان أجل جمع وزنة واحدة، من و . الواحد
 وال يخبرنا المثَل . وهكذا، فقد كان ذلك العبد مديناً للملك بمبلغٍ كبيرٍ جداً من المال ال يمكنه سداده

 ربما جمعها لكنه أنْفَقَها لسـببٍ فربما عجِز عن جمع الضرائب، أو ! عن سببِ هذا الدين الضخم
 . وعلى أي حاٍل فإن ما يعنينا هنا هو أنه كان يستحيُل عليه أن يسدد ذلك الدين للملك . أو آلخر

كلالم رب لذلك، فقد أم باع هو وزوجي تُ أن كان ما ه وكلُّ ه وأوالد لمي ـوفي كلي نيأو ( الـد 
 متَّبعاً عند اليهـود، إالَّ أنـه لم يكُن رغم أن هذا اإلجراء و . ) من ذلك الدين يسيراً جزءاً باألحرى

 وعندما سمع العبد بحكْمِ الملك، سجد عند قَدميه وتوسَل إليـه أن . في البلدان المجاورة متَّبعاً كان
 . عدمِ سـداده للمـال كما أنه لم يحاول تَبرير . ك المبلغ الضخم فهو لم ينْكر أنه يدين بذل . يرفق به

 لكنه تَوسل إلى الملك لكـي . الضخْم داده لذلك الدين أنه كان مدركاً لحقيقة استحالة س من المؤكَّد و
لكي ينْجو من كله د ذلك وبالطبع، فقد قال العب . يمهِلَه بعض الوقت، ووعده بأنه سيسدد الدين كُلَّه



 وبهذا، . ه وعندها، أشْفَقَ الملك عليه وسامحه بالدين كُلِّه وأطْلَقَ . العقاب الرهيب الذي كان ينتظره
 ئـَل إذَن، الجزء األوُل من القصة يرينا التسامح الها . فقد فَعَل معه أكْثَر بكثير مما طَلَب أو تَوقَّع

 . الذي أظْهره الملك لذلك العبد

زءالقصة الج نآخَر فَ الثاني م دبسامحة عد مبفْض ذلك العر نثُ عدتَحي ي نيبمبلـغٍ د لَه 
 وقد كان هـذا . كان مديناً له بمئة دينار بشخصٍ فما إن خَرج ذلك العبد حتى التقى . ضئيٍل نسبياً

 العبـد وقبل أن يتَفَوه ذلك . بِه شَخصياً للملك هو بالدين الضخْم الذي كان يدين مقارنةً افهاً الدين ت
 وال تُخبرنا القصة عن سـببِ . بكلمة واحدة، أمسكَه من عنُقه بقوة وراح يطالبه بسداد الدين فوراً

 . الرجل تَصرفه بتلك الطريقة القاسية مع هذا

 لكنه لم يشْـفق . حينئذ، راح العبد اآلخر يتوسُل إليه لكي يمهله بعض الوقت لسداد الدين
 ألن دين ذلك الرجل لم يكُن كَبيراً جداً، لم يكُن القانون يسمح و . عليه، بل مضى وألقاه في السجن

 كما أن القـانون . انون كان يبيح سجنَه وإلزامه بالعمِل إلى أن يسدد دينَه لَكن الق . ببيعه عبداً رقيقاً
ئون فيه أموالهم، أو إلـى أنخَبعترفوا بالمكان الذي يي تَعذيب هؤالء األشخاص إلى أن بيحكان ي 

 قَسـوةَ ذلـك ي من القصة يرينا إذَن، الجزء الثان . يتدخَّل أحد األهل أو األقرباء لسداد الدين عنهم
دبغم أنه اختبر العفيقه رر عم كلةَ الممحسامحته روم . 

 فعنـدما . عن معاقَبة الملك للعبد الذي لَم يغْفر لرفيقه فيتحدثُ الثالثُ من القصة الجزء أما
 حينئـذ، . رفيقة حزِنوا جداً وأخبروا الملك بما حـدث ن قَسوةَ ذلك العبد على و رأى العبيد اآلخر

 استدعى الملك العبد الذي سامحه من قَبل وقال له إنه عبد شرير ألنه لم يرحم زميلَه العبـد كَمـا
همحر وعل . ه نتعيقتدي به في سـلوك يه فقد كان يي وأن كلامتنانه للم ظْهِري ه أن . نقـرُأ إن ثُـم 

 . عليه الدين الذي الملك غَضب جِداً وسلَّمه إلى الجالَّدين ليعذِّبوه حتى يوفي كُلَّ

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

؟ لهذا المثَل القَرينَة المباشرة



 من األصحاح الثامن عشَـر مـن ٢٢ - ١٥ في اآليات مثَل العبد الذي ال يغْفر نَجِد خَلفية
يهم أن ١٧ - ١٥ فنحن نَقْرُأ في اآليات . إنجيل متَّى  يبـادروا أن يسوع علَّم تالميذه أنه ينبغي عـل

 وإن لم يـنجح . عن طريق الذهاب إليه ومعاتبته على انفراد إلى مصالحة األخ الذي يخطئ إليهم
 فإن لـم يـنجح األمـر فعلـيهم أن . فعليهم أن يكَلِّموه مرة أخرى بحضور شاهد أو اثنين ، ذلك

 كالوثني وجابي فيجب أن يعتَبر ة فإن لم يسمع األخ المخطئ للكنيس . يعرضوا األمر على الكنيسة
 . ؛ أي أنه ينبغي التعامل معه كأنه شخص من خارج الكنيسة الضرائب

 ورغم أن بطْرس أدرك أنه ينبغي على المؤمن أن يبادر إلى التصـالُح مـع المـؤمنين
سامح أخاهي جب عليه أنة يرعرف كم مي خطُئ إليـه اآلخرين، إالَّ أنه أراد أنوطريقـة . الذي ي 

 فقد كانوا يعلِّمون النـاس أنـه . طريقة تفكير معلِّمي الشريعة اليهودية مشابهة تماماً ل التفكير هذه
 إذا أساء شـخص إلـيهم للمـرة أما . ات إساء ثالث ينبغي عليهم أن يسامحوا اآلخرين على أول

ى . رد اإلساءة باإلساءة حينها الرابعة فيمكنهم  وبهذا، فكأن الغُفران سلْعة يمكن المساومة عليها إـل
 كما أن بطرس كـان يعتقـد أن مسـامحة . قد كان سؤال بطرس يتعلَّق بحدود الغُفران ف . حد ما

رائع هو شيء اتربع ماآلخرين س . 

 فـي المقـام – فالغُفران يتعلَّق . يقاس بعدد المرات لَكن يسوع أجابه قائالً إن الغُفران ال
 وقد قال يسوع إنه ينبغي علينا أن نَغفـر لـألخ . بموقفك من الشخص الذي يخطئ إليك – األول

 وهذا ال يعنـي أنـه يجـب . الذي يخطئ إلينا ال إلى سبع مرات، بل إلى سبعين مرة سبع مرات
 بل إن يسوع استخدم طريقةً شائعةً عنـد اليهـود ! غفر لآلخرين أربعمئة وتسعين مرة علينا أن نَ

 فـالغُفران . فالغُفران الحقيقي ال يعرف حدوداً وال يعترف بعدد مرات معينَة . لإلشارة إلى الكَمال
 . هو حالةٌ قَلبيةٌ وليس مسألةً حسابيةً

 وكما رأينـا . ية التي قاَدتْ يسوع إلى ضربِ مثَل العبد الذي ال يغْفر إذَن، هذه هي الخَلف
ى ٣٤ - ٢٣ قبل قليٍل، فإن قصة المثَل تَرِد في اآليات  . من األصحاح الثامن عشَر من إنجيل متـَّ

 هكَذَا َأبِـي السـماوِي فَ : " يسوع من األصحاح نفسه حيث قال ٣٥ أما تَفسير المثَل فنَجِده في اآلية
هالَتّز يهَألخ داحكُلُّ و قُلُوبِكُم نكُوا متَتْر لَم ِإن ُل بِكُمفْعي ."



 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
 أن يسوع لم يقْصد أن يكون لكُلِّ كلمة أو عبارة فـي ونُذَكِّر مرةً ُأخرى . وذات الصلَة في المثَل

 لذلك، فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُـدعم رسـالة . أمثاله معنى روحياً معيناً
ى . ص وفي هذا المثَل، لم يقْصد يسوع أن يضفي على أي كلمة أو عبارة أي معنى خا . المثَل  عـل

 : المهمة تأتي كالتالي الرغم من ذلك، فإن التفاصيل

 والرحمة التي كان ينبغي على العبد أن يظْهِرهـا . رحمةُ الملك تُشير إلى رحمة اهللا ، أوالً
 يسيئون من نَحو رفيقة تُشير إلى الرحمة التي ينبغي على كُلِّ مؤمنٍ أن يظْهِرها لألشخاص الذين

 . إليه

ى . ، العشرة آالف وزنَة تُشير إلى خُطايانا من نَحو اهللا ثانياً  فهذا المبلَغُ الضخم يشير إـل
ى ! فهذا مستحيٌل بشرياً . أنه ال يمكننا أن نُسدد ديوننا من نَحو اهللا  أما مبلغ المئة دينار فيشـير إـل

 فرغم أن هذا المبلغ ال بأس به ألنه يعادل َأجر ثالثة أشهر في ذلـك . ا خَطايا اآلخرين من نَحوِن
 وهكذا، فإن هذا المبلغ الصغير نسبياً يشير إلى أننا نَستطيع ! الوقت، إالَّ أنه يمكننا كبشرٍ أن نَدفعه

 ن نَنتبـه إلـى أن هـذين أ علينا لَكن يجب . أن نَغفر لآلخرين إساءاتهم من نَحونا – بنعمة اِهللا –
 . المبلغين ال يشيران إلى خَطية بِعينها، وال إلى عدد محدد من الخَطايا

 يشيرون إلى الدينونة األخيرة حيث سيحاسب كُلُّ إنسـانٍ ) أوِ الجالَّدون ( المعذِّبون ، ثالثاً
 . على حياته التي قَضاها على األرض

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ لى نَنتقل اآلن إ
 والرسالة الرئيسية لهـذا المثَـل . فَمثَُل العبد الذي ال يغْفر يعلِّم عنِ الغُفرانِ في ملَكوت اِهللا . للمثَل
 ي نَتلقَّاه من اهللا، والغُفران البشري الـذي هناك صلَة مباشرة بين الغُفران اإللهي الذ : كالتالي هي

 لذلك، يجب على المؤمن المسـيحي الـذي نـال . نُظْهِره من نَحو األشخاص الذين يسيئون إلينا
 ونَحن نَفعل ذلـك امتنانـاً هللا . الغُفران من اهللا أن يكون مستعداً دوماً لمسامحة كُلِّ من يخطئ إليه

 كما أننا نَفعل ذلك اقتداء بيسوع المسيح الذي أظْهـر كُـلَّ محبـة . خطايانا الكثيرة الذي غَفَر لنا
. وغُفرانٍ لجميع الناس؛ بمن في ذلك األشخاص الذين علَّقوه على الصليب



 لذلك، يجب على شَـعبِ . وهذا يرينا أن الغُفران هو سمة رئيسية من سمات ملَكوت اهللا
 . ينتقموا ألنفسهم اهللا أن يسامحوا الذين يسيئون إليهم، وأن يرحموهم، وأالَّ ملكوت

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 الة رومية فعلى سبيل المثال، نقرُأ في رس . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل في
 أن ي هذا يعنـ . فجميع الناس خُطاة في نَظَر اهللا ". ِإذ الْجميع َأخْطَُأوا وَأعوزهم مجد اِهللا : " ٢٣ : ٣

 . كما أن كُلَّ واحد منَّا بحاجة لغُفران اهللا . كُلَّ واحد منَّا مدين هللا بدينٍ ضخْمٍ ال يمكن سداده

 الَ يقْدر َأحد َأبداً َأن يفْتَدي َأخَاه : " ) بحسب الترجمة التفسيرية ( ٧ : ٤٩ ور نَقرُأ في المزم و
نْهةً عكَفَّار ِلله مقَدي ةَ ". َأوـرةَ خَطايـاه أو ُأجرُأج ددسي شخصٍ فينا أن مكن أليال ي رينا أنَّههذا ي 

 . خَطايا أحباِئه من نَحو اهللا

 ونَحن نَعلَم َأن كُلَّ ما يقُولُه النَّاموس فَهو يكَلِّم بِه الَّـذين : " ١٩ : ٣ قرُأ في رسالة رومية ن
 إذَن، العـالم كُلُّـه ". في النَّاموسِ، ِلكَي يستَد كُلُّ فَمٍ، ويصير كُلُّ الْعالَمِ تَحتَ قصـاصٍ مـن اِهللا

 . صاصٍ من اهللا موضوع تَحتَ قَ

 متَبررِين مجانًا بِنعمته بِالْفداء الَّـذي بِيسـوع : " ٢٥ - ٢٤ : ٣ نقرُأ أيضاً في رسالة رومية
 لسـاِلفَة يـا ا الْمسيحِ، الَّذي قَدمه اُهللا كَفَّارةً بِاِإليمانِ بِدمه، ِإلظْهارِ بِره، من َأجِل الصفْحِ عنِ الْخَطَا

 هذا يعلِّمنا أن خطايانا ال تُسدد إالَّ إن آمنَّا بيسوع المسيح وقَبِلْنـاه ربـاً ومخَلِّصـاً ". بِِإمهاِل اِهللا
 . لحياتنا

 َأبـوكُم فَِإنَّه ِإن غَفَرتُم ِللنَّاسِ زّالَتهِم، يغْفر لَكُم َأيضـا : " ١٥ - ١٤ : ٦ نقرُأ في إنجيل متَّى
اوِيمالس . كُمالَتّا زضَأي وكُمَأب لَكُم رغْفالَ ي ،هِمالَتّوا ِللنَّاسِ زرتَغْف لَم ِإنو ." مكننـا أنوهكـذا، ال ي 

 . نَتيقَّن من غُفران اهللا لخطايانا إالَّ إذا غَفَرنا للذين يخطئون إلينا

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل راستنا الخُطوة السادسة واألخيرة في د
: مثَل العبد الذي ال يغْفر الواردة في يلي أبرز التعاليم ما وفي . للمثَل



 اهللا لخطايانـا أنه توجد عالقة مباشرة بين غُفران لهذا المثَل هي الرسالة الرئيسية ، أوالً
 . ئ إلينا ِلمن يخط نَحن غُفراننا و

دروسِ المهِمـة التـي . يجب على جميع الناس أن يعرفوا من هـو اهللا ، ثانياً  فأحـد اـل
 فيمكن تَشبيه خطايانا فـي نظـر اهللا . نَستَخلصها من هذا المثَل هو أنه يرينا رحمةَ اهللا وغُفرانه

 سيح دفَع ُأجرةَ خَطايانا بالكامل من خـالل موتـه لكن الم . بدينٍ كَبيرٍ ال يمكن ألحد أن يدفعه هللا
بِه نكُلِّ شَخْصٍ يؤم ننِّي وعنك وعع ١٣ : ١٠ نَقرُأ في رسالة رومية . الكَفَّاري أن " ـنكُـلَّ م 

خْلُصي بمِ الرو بِاسعدي ." 

 فاُهللا يريدنا أن . ريده اهللا منا أن نَعرف ما الذي ي – كمؤمنين مسيحيين – يجب علينا ، ثالثاً
 سـمةٌ فـالغُفران . فوراً ودون تأجيل وهو يريدنا أن نَفعل هذا . نَتصالَح مع كُلِّ شَخْصٍ أساء إلينا

 يـدونون حقدون على أحد، وال يحتفظون بسـجالت وشَعب ملكوت اهللا ال ي . لملَكوت اهللا رئيسيةٌ
 بل إنهم يغْفـرون ِلمـن أخطـأ . اآلخرين، وال يسعون إلى االنتقامِ ممن أساؤوا إليهم أخطاء فيها

 . إليهم، ويسعون للتصالُحِ معهم، ويصلُّون ألجلهم، وال يتوقَّفون عن مسامحتهم

 وأن أرجوك ان تغمـض عينيـك اآلن لذلك، ربما يتوجب عليك أن تُغمض عينيك قليالً،
 كُنْتُ غير قادرٍ على مسامحة بعـض وإن ! يا رب، أنا ُأسامح كُلَّ شَخْصٍ أساء لي : " لرب تقول ل

 إكرامـاً السـمك م أرجوك أن تُساعدني كـي ُأسـامحه األشخاص بسبب إساءاتهم الكثيرة لي، ف
 ". آمين . القُدوس

 . نَّائين الحكَماء والبنَّـائين الجهـالء الب مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 إنجيـل مـن السابع من األصحاح ٢٧ - ٢٤ اآليات كما ورد في المثَل ا هذ لذلك، أرجو أن تقرأ

 . من األصحاح السادس من إنجيل لوقا ٤٩ - ٤٧ كما يمكنك أن تَقرأ المثََل نَفسه في اآليات . متَّى

 . لكُم منَّا أطيب اُألمنيـات والتحيـات ، " تلمذة " جديد من برنامج وإلى أن نَلقاكُم في درسٍ
. آمين . ركُم في المسيحِ يسوع وسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا


