
 

  تَلْمـذَة
  }٧١م ـتعلي -  ٩٤الحلقة {

  البنَّائين الحكَماء والبنَّائين الجهالءمثَُل 
____________________________________________________________  

  
البنَّـائين الحكَمـاء   مثَُل من أمثال السيد المسيح أال وهو آخَر سوفَ نتأمُل اليوم في مثٍَل   

هالءوالبنَّائين الج  رِداألصحاح  ٢٧-٢٤في اآليات والذي ي نإنجيل السابع م نتَّىمم.   كَمـا أن
 رِدثََل يإنجيل لوقا ٤٩-٤٦أيضاً في اآليات هذا الم ناألصحاح السادس م نثُ . متحدثٌَل يوهو م

ناِهللا في  ع كلمة ةإطاعلَكوتاهللا م .  
  

سـوف نَسـير فـي    السـابقة،   دروسفي دراستنا ألمثال السيد المسيح في الكما فَعلْنا و  
 تسلسلةم ثَلخُطْواتعلى النحو التاليوهذه الخُطُوات هي . في دراستنا لهذا الم :  

  
أي (ص القَرينَـة المباشـرة   ، فَحثانياً .المألوفاالعتيادي هم قصة المثَل بمعناها ، فَأوالً  

المهِمـة  ، تحديد التفاصـيل  ثالثاً. بهدف تحديد عناصر المثَل) ي قبل المثَل وبعدهاآليات التي تأت
التعلـيم  ، مقارنـة  خامسـاً  .، التعرف على الرسالة الرئيسية للمثَلرابعاً .ذات الصلَة في المثَلو

، تَلخـيص التعـاليم   وأخيراً سادساً. بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحةالمثَل الوارِد في 
  .الرئيسية للمثَل

  
من  ٢٧-٢٤اآليات في على لسان السيد المسيح هذا المثََل كَما ورد نقرأ واآلن، تعال بنا   

   :متَّىإنجيل من السابع األصحاح 
  

بنَـى بيتَـه    فَكُلُّ من يسمع َأقْواِلــي هذه ويعمُل بِها، ُأشَبهه بِرجل عاقل،"

فَنَزَل الْمطَر، وجاءت اَألنْهار، وهبت الرياح، ووقَعتْ علَى ذِلك  .علَى الصخْرِ

وكُلُّ من يسمع َأقْواِلي هذه . الْبيت فَلَم يسقُطْ، َألنَّه كَان مَؤسسا علَى الصخْرِ

فَنَـزَل الْمطَـر،   . به بِرجل جاهل، بنَى بيتَه علَـى الرمـلِ  والَ يعمُل بِها، يشَ



 

  ـقُوطُهس كَانقَطَ، وتَ فَسيالْب تْ ذِلكمدصو ،احيالر تبهو ،اراَألنْه تاءجو

  "!عظيما

  
. المألوفاالعتيادي ها المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعنا االخُطوة األولى في دراستنا لهذ  

  :يتألَّفُ هذا المثَل من ثالثة أجزاء المثَل؟هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة 
  

الجزء األوُل يتعلَّقُ بطريقة البِناء التي اتَّبعها كُلٌّ من الرجِل العاقِل والرجِل الجاهل فـي    
سـيبدأ  كيماً ألنه فَكَّر في أن الصيف سينتهي وأن موسم األمطار حاألوُل كان الرجل . ناء بيتهبِ

ثُـم وضـع   . إلى أن وصل إلى الطبقة الصـخرية  هأزالَحفَر في الرمِل ولذلك، فقد . عن قَريب
ي الثـان أما الرجـل  . المحتَملة أساسات البيت على الصخر لكي يصمد في جميع األحوال الجوية

فَ بجهالةلذلك، فقد بنى بيتـه علـى   . ألنه لم يأخُذ بعين االعتبار ما سيحدث في المستقبل فتصر
  . فكانت أساساته ضعيفة مباشرةًالرمال 

  
هطَلَت األمطار  ،الشِّتاءجاء فحين . الجزء الثاني يتعلَّقُ باالختبار الذي تَعرض له البيتان  

  . كما أن األمطار شَكَّلَتْ سيوالً قويةً في الوادي. عاصفةوهبت الرياح ال
  

لم تتمكَّن المياه مـن زعزعـة   . الجزء الثالثُ يتعلَّقُ بنتيجة االختبار وسبب هذه النتيجة  
 لَكنَّها تَمكَّنت من زعزعة أساسات البيت الثاني ألنه. أساسات البيت األول ألنه قائم على الصخْر

كما أن الرياح القوية لم تتمكَّن من هدم البيت األول ألن أساساته القوية جعلَـت  . قائم على الرمل
  . بالتَّماملَكن الرياح نَجحتْ في هدمِ البيت الثاني وإزالته . البيت كُلَّه متيناً

  
ص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد    فَح: المثَل هي اهذل تناالخُطوة الثانية في دراس   

إذن، ما هـي   .اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرةوما نَعنيه بالقرينَة  .عناصر المثَل
  ؟ لهذا المثَلالقَرينَة المباشرة 

  
ـ  ٧-٥نَجِد خَلفية هذا المثَل في األصحاحات    بعلى الج ظَةتَّى؛ أي في العإنجيل م نلم .

  :وفيما يلي أهم النِّقاط الرئيسية التي تُشَكُِّل خَلفية هذا المثَل
  



 

من األصحاح الخامس مـن إنجيـل متَّـى،     ١٦-١ففي اآليات . أوالً، شَعب ملَكوت اهللا  
الرب في عيني كونتباراهللا حين ي لَكوتني مواطحاَل م فُ يسوعصثُ   . يتحـدـنِ  كما أنـه يع

من إنجيـل   ١٢: ٧إلى  ١٧: ٥وفي اآليات من . السلوكيات التي يتوقَّعها اهللا منهم في هذا العالم
متَّى، يتَحدثُ يسوع عنِ البِر في ملكوت اهللا؛ وهو بِر يمنَحه هو للمواطنين في ملَكوته ويطالبهم 

 هموهو يطالب. متطلَّبات اهللا من خالل موته الكَفَّاري عن خطاياهمم بأن تَم هم هذا البِرنَحمفقد . به
 إليهبهذا البِر نْتَمونالذي ي ليقُ بالملكوتلُكوا كما يسي األصـحاح   ٢٧-١٣وفي اآليات . بأن نم

أو آنـذاك  واء س –جميع األشخاص الذين يسمعون رسالته  يسوعيحض السابع من إنجيل متَّى، 
وأخيراً فإنه يبايِن بين . كما أنه يحذِّرهم من تعاليم المعلِّمين الكَذَبة. على دخول الملَكوت –الحقاً 

  .المصيرين اللَّذين يؤدي إليهما كُلٌّ من الطريق الرحبِ والطريق الضيق
  

من األصـحاح   ٢٠-١٥في اآليات . لحقيقيينااألنبياء الكَذَبة واألنبياء ثانياً، التَباين بين   
والنبي الكاذب هـو  . السابع من إنجيل متَّى، يحذِّر يسوع مواطني ملكوت اهللا من األنبياء الكَذَبة

 هشخصنْدع نم نادي برسالةغَبـون فـي   . يروغالباً ما يقوم األنبياء الكَذَبة بإخبار الناس بما ي
فـالنبي  . أنهم يدعون أنهم يتكلَّمون بالحق؛ لكنهم في حقيقة األمر يتكلَّمون بالكَـذب كما . سماعه

ويمكننا أن نُميز بين النبـي الحقيقـي   . الحقيقي مرسُل من اهللا، ويقوم بتوصيل رسالة اهللا للناس
رِ الذي يخالل الثَّم نخالل تعاليمه، وم نم الزائف والنبي   ـنخالل شخصـيته، وم نحمله، وم

  .هلوكوس هه وكالمخالل طريقة تفكيرِ
  

   نن بين مكْتَفون بالكالم ثالثاً، التبايلونيفْعي ناألصـحاح    ٢٣-٢١ففي اآليات . وم ـنم
والمرائـي  . )أوِ المنافقين(السابع من إنجيل متَّى، يحذَّر يسوع مواطني ملَكوت اهللا من المرائين 
كما أنه يدعي أنه مـؤمن،  . هو شخص يتحدث وكأنه مسيحي، لكنه ال يطَبقُ مشيئة اهللا في حياته

والمسيح لم ينْكر أن أمثال هـؤالء يمكـن أن يقومـوا بـبعض     . لكنه لم يخْتَبِر الوالدة الروحية
عن طريق خداع الناس وتَضليلهم، أو حتـى  المعجزات عن طريق التجائهم للقوى الشيطانية، أو 

إذَن، . ما يعظون به اوالسبب الرئيسي في إدانة هؤالء هو أنهم لم يمارسو. بسماحٍ من اهللا أحياناً
رائي  الشخصلهو المعكتفي بالكالم دون الفا . الذي يفَأم قيقيالح المؤمناِهللا ي ضاةرسعى إلى م
المؤمن الحقيقي يعرفُ من خـالل حياتـه   و. بِهيعظُ كما أنه يمارِس ما  .ما يقولُه ويفْعلُه في كُلِّ

  . وسلوكياته
  



 

ففي اآليـات  . يطَبقونها في حياتهمالذين يكْتَفون بسماع الكَلمة والذين رابعاً، التباين بين   
. مواطني ملكوت اهللا مـن الجهـالء   ى، يحذِّر يسوعمن األصحاح السابع من إنجيل متَّ ٢٧-٢٤

  . أما الحكيم فيسمع تعاليم يسوع ويطَبقَها في حياته. فالجاهل يسمع تعاليم يسوع لكنه ال يطَبقَها
  

من األصحاح السابع من  ٢٧-٢٤وكما رأينا في البداية، فإن قصة المثَل تَرِد في اآليات   
فقد بين . فنَجِده متَضمناً في المثَل نفسه) أو تَطبيقه(أما تفسير المثَل . يل متَّى على شَكِْل عظَةإنج

  . إلى من يسمع أقوالَه ويعمْل بهايرمز المبني على الصخْر  يسوع أن البيتَ
  

تحديد التفاصيل المهِمـة  : أال وهيالمثَل  االخُطوة الثالثة في دراسة هذإلى اآلن نأتي   

ونُذَكِّر مرةً ُأخرى أن يسوع لم يقْصد أن يكون لكُلِّ كلمة أو عبارة فـي  . وذات الصلَة في المثَل
لذلك، فإن التفاصيل المهِمة وذات الصلة هي تلك التي تُـدعم رسـالة   . أمثاله معنى روحياً معيناً

  :في مثَل البنَّائين الحكماء والبنَّائين الجهالءالمهِمة  التفاصيلوفيما يلي . لالمثَ
  

لذلك، يجب أالَّ نُخَمن المعنى . في هذا المثَل الصخْر والرملمعنى  يسوع لم يفَسر، أوالً  
ن خالل أقواله ووصاياه، فمـن  لَكن حيث أن يسوع يعلن عن شخصه ومشيئته م. كَما نُريد نَحن

الصواب أن نقول إن الصخْر في هذا المثَل يرمز إلى يسوع وكلمته، وإن الرمَل في هذا المثَـل  
  . يرمز إلى أفكار البشَرِ وآرائهم

  
المهِمة في هذا لذلك، فإن هذا من التفاصيل . البِناء على الصخْريسوع يفَسر معنى ، ثانياً  
وكُلُّ من يحيا بحسـب  . فالبناء على الصخْرِ يشير إلى وضعِ تعاليم يسوع موضع التطبيق. المثَل

أما الجاهُل الذي بنى ! تعاليم يسوع يبني حياته على صخْرِ الدهور؛ أي على الرب يسوع المسيح
لرمِل فيشير إلى كُلِّ شخصٍ يتَّكُل على نفسه، وال يفَكِّر في المستقبل، وال يضع وصايا بيته على ا

  . المسيح موضع التطبيق في حياته
  

على الـرغم مـن   . في هذا المثَل المطَر، واألنهار، والرياحمعاني يسوع لم يفَسر ، ثالثاً  
وقد تأتي التجارب في شكل . تُشير إلى التَّجارِبنهار والرياح أن األمطار واألذلك، من الواضح 

لكنهـا سـتأتي   . أنبياء كَذَبة، أو في شَكِْل محنٍ قاسية، أو في شكل موت، أو في أي شَكٍْل آخـر 
  . بشكٍل خاص في الدينونة األخيرة



 

  
لكنَّنا نَعرِفُ من خالل مـا  . "سقُطلَم ي"العاقل  بيتمعنى قوله بأن يسوع لم يفَسر ، رابعاً  

وبحسب ما نقرُأ فـي  . يقوله الكتاب المقدس أن عدم السقوط مرتبطٌ بنُصرة المؤمن المطيع للرب
 طرس الرسول األولى فإنب رسالة ناألصحاح الثاني م نم مـؤمنٍ عاقـٍل    كُـلَّ اآلية السادسة

كما أن المؤمن الحقيقي لَن . أبداً" يخْزىلَن "وتطبيقها في حياته المسيح  وصايايحرِص على حفْظ 
 يوم هذا اليوم في يوم الدينونة، بل سيكون يزوالخ ذابوالع األلم خْتَبِرحٍ ويانتصـارٍ  فَر  ـزجعي

هفصو نع اللِّسان!  
  

. "سقَطَ، وكان سقوطُه عظيمـاً "بيت الجاهل ن أيضاً معنى قوله بأ يسوع لم يفَسر، خامساً  
رتبط بهزيمـة األشـخاص الـذين ال    ملكننا نَعرف من خالل تعاليم الكتاب المقدس أن السقوط 

  . ملكوت اهللافكل شخصٍ جاهٍل يرفُض كالم المسيح سيرفَض هو أيضاً في . يطيعون اهللا
  

تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي افي دراسة هذالخُطوة الرابعة نَنتقل اآلن إلى   

. إن مثََل البنَّائين الحكماء والبنَّائين الجهالء يعلِّم عن إطاعة كلمـة اِهللا فـي ملَكـوت اهللا   . للمثَل
األشـياء أو  علـى   يعتَمـد لإلنسـان ال   األبـدي  الرئيسيةُ لهذا المثَل هي أن المصيروالرسالةُ 

  . المسيح فقط سوعييعتَمد على الرب األشخاص، بل 
  

. وهذا األساس يبنى عن طريق تَطبيق وصايا يسوع وتعاليمه فـي حياتنـا الشخصـية     
فالرجل الذي بنى بيته على الرمل سمع كالم يسوع؛ لكنه اتَّكَل على فهمـه وقُدرتـه ونَظرتـه    

أما الرجل الذي بنى بيته على الصخْر فقد اتَّكَل على يسوع وأطاع تعاليمـه  . الشخصية لألشياء
وهكذا، فإن كُلَّ طُموحٍ لدينا، وكُلَّ خطَّة نَرسمها، وكُلَّ فكْرة تَخْطُر بباِلنا، وكُلَّ عمـٍل  . ووصاياه

وإن كُنَّا حكَمـاء فسـوفَ   . اآلخر نَبنيها صفَّاً فوقَنقوم به، وكُلَّ كَلمة نَتفوه بها، إنَّما هي حجارةٌ 
  يسـوع في هذا العالمِ أال وهو الرب ليمِ الوحيدهذه الحجارة على األساسِ الس على بِناء رِصنَح

  . نَحن نَفعُل ذلك حين نَضع تعاليمه ووصاياه موضع التطبيق في حياتنا. المسيح
  

  بنا أن ردجوي تَنا هللا ولكلمته هي سطاع أن لَمةٌنَعةٌ ملَكوت اهللا رئيسيمات مس نم . بفشَع
اِهللا ال ي لكوتعلـى اهللا م لونتَّكلون على أنفسهم، وال على اآلخرين؛ بل يتَّك .   كْتَفـونال ي ـمهو

  . بسماعِ كَلمة اِهللا، بل إنهم يطَبقونها في حياتهم



 

  
التعليم الـوارد  مقارنة : المثَل أال وهي االخُطوة الخامسة في دراسة هذآلن إلى نأتي ا  

   .بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحةالمثَل في 
  

لنُقارِن هذا المثَل بما ورد في اآلية السادسة من األصحاح الرابع من سفْرِ هوشَـع  ، أوالً  
َألنَّك َأنْتَ رفَضتَ الْمعرِفَةَ َأرفُضك َأنَا حتَّى الَ تَكْهن . شَعبِي من عدمِ الْمعرِفَة قَد هلَك: "نقرأ نحي
كما نَقـرُأ فـي   ". وَألنَّك نَسيتَ شَرِيعةَ ِإلهِك َأنْسى َأنَا َأيضا بنيك. )فال تَكون لي كاهناً: أي( ِلي

َألنِّي دعوتُ فََأبيتُم، ومددتُ يدي ولَـيس  : "وِل من سفْر األمثالمن األصحاح األ ٢٨-٢٤اآليات 
َأشْـمتُ  . فََأنَا َأيضا َأضحك عنْد بليتكُم .من يباِلي، بْل رفَضتُم كُلَّ مشُورتي، ولَم تَرضوا تَوبِيخي

كُمفخَو جِيءم نْدع .اءةٌ     ِإذَا جـدش كُملَـيتْ عـاءِإذَا ج ،ةعبوكَالز تُكُميلَأتَتْ بو ،فَةاصكَع فُكُمخَو
نرى من خالل هذه اآليات أننا  ".يبكِّرون ِإلَي فَالَ يجِدونَني. حينَِئذ يدعونَني فَالَ َأستَجِيب .وضيقٌ

  . المترتِّبة عن ذلك  دون أن نُعاني من العواقبِ الوخيمةال نَستطيع أن نَتجاهَل كلمةَ اِهللا
  

لنُقارِن هذا المثَل بما ورد في اآلية الخامسة عشْرة من األصحاح الثامن من إنجيل ، ثانياً  
فاألرض الجيدة تُشير إلى المؤمنين الذين يحفظون كلمـة الـرب فـي    . لوقا عنِ األرض الجيدة

ثَمراً فـي  تُعطي أن  وفالهدفُ من كلمة اِهللا ه. وفيراًلوبهم، ويطَبقونها في حياتهم فينتجون ثَمراً ق
  . حياة المؤمنين المسيحيين

  
لنُقارِن هذا المثَل بما جاء في اآلية السادسة من األصحاح الثاني من رسالة بطرس ، ثالثاً  

كما نَقرُأ . يسوع المسيح هو حجر الزاوية، وأن من يؤمن به لَن يخْزى نقرُأ أن. الرسول األولى
في اآلية الحادية عشْرة من األصحاح الثالث من رسالة الرسول بولُس األولى إلى أهل كورنثوس 

". ضع، الَّذي هو يسوع الْمسـيح فَِإنَّه الَ يستَطيع َأحد َأن يضع َأساسا آخَر غَير الَّذي و: "يقول –
 بني حياتهي ةُ التي ينبغي على كُلِّ إنسانٍ أنخْرلإلنسان، وهو الص الوحيد األساس وه يسوع ،إذَن

  . عليها
  

تلخـيص التعـاليم الرئيسـية    : يهِلهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا   

  :في مثَِل البنَّائين الحكَماء والبنَّائين الجهالءرز التعاليم وفي يلي أب. للمثَل
  



 

كما قُلنا قَبَل قليٍل، فإن الرسالة الرئيسية لهـذا   ما هي الرسالة الرئيسية لهذا المثَل؟، أوالً  
بل يعتمـد علـى   المثَل هي أن المصير األبدي لإلنسان يعتَمد ال على األشياء، وال على البشَرِ؛ 

وهذا األساس يبنى عن طريق تَطبيق وصايا يسوع وتعاليمـه فـي   . شَخْصِ الرب يسوع المسيح
  .حياتنا الشخصية

  
يجـب   ما الذي ينبغي على جميع الناس أن يعرفوه عنِ اهللا من خالل هذا المثَـل؟ ، ثانياً  

لصخْرة التي ينبغي على كُلِّ إنسانٍ أن يبنـي  على جميع الناس أن يعرفوا أن يسوع المسيح هو ا
ولَـيس  : "نقرأ في اآلية الثانية عشْرة من األصحاح الرابع من سفْر أعمال الرسـل . حياته عليها

الْخَالَص رِهغَي دـ   . بَِأح ه ينْبغـي َأن  َألن لَيس اسم آخَر تَحتَ السماء، قَد ُأعطي بـين النَّـاسِ، بِ
بني حياته على ". نَخْلُصي نكُلَّ م لذلك، فإن قُطالربستزعزع ولن يي أبـداً   يسوع المسيح لَن !

يسوع خالل تعاليمه وقد أعلَن نومشيئته م هشَخْص نس . عنة في الكتاب المقدودوهذه التعاليم م
التطبيق، فإنه يبني حياتَه ومصيره  عضمن يضع تعاليم المسيح مولذلك، فإن كُلَّ . الذي بين أيدينا

أما أولئك الذين يبنون حياتَهم ومصيرهم األبدي على أنفُسهم أو على . األبدي على يسوع المسيح
  . اآلخرين فسوف يسقُطون، ويكون سقوطُهم مريعاً

  
 –كمؤمنين مسيحيين  –يجب علينا  أن نَفعله كمؤمنين مسيحيين؟ما الذي يريدنا اُهللا ، ثالثاً  

ونَحن نَفعل ذلك حين نُطَبـقُ تعـاليم   ! نَفسه أن نَبني حياتنا على الصخْر؛ أي على يسوع المسيح
  . السيد المسيح في حياتنا الشخصية

  
من األصـحاح   ٢٣و  ٢١نقرُأ في اآليتين  لَكن لماذا من المهِم أن نُطَبقَ تعاليم المسيح؟  

اَلَّذي عنْده وصاياي ويحفَظُها فَهو الَّذي يحبني، : "الرابع عشَر من إنجيل يوحنَّا على لسان المسيح
ي َأحد يحفَظْ كَالَمي، ويحبه َأبِي، ِإن َأحبن.. . والَّذي يحبني يحبه َأبِي، وَأنَا ُأحبه، وُأظْهِر لَه ذَاتي

  ".وِإلَيه نَْأتي، وعنْده نَصنَع منْزِالً
  

كما أننا سـنَنْمو فـي   . وهكذا، حين نُطيع تعاليم المسيح فسوف نَعرفُ يقيناً أن اهللا يحبنا  
ئاً فشيئاً، ويجعُل حضوره ملموساً فـي  عالقتنا الشخصية معه حيث أن المسيح سيعلن ذاته لنا شي

  . حياتنا
    



 

 العريس"مثَل : أال وهيأخرى ثالثة أمثاٍل  ، سوف ندرس معاًالدرس التعليمي القادمفي   
ه األمثـال  هذلذلك، أرجو أن تقرأ . "والزقاق الخَمر"، ومثَل "القماشرقْعة "، ومثَل "وأهل العرس

   .متَّىإنجيل من التاسع من األصحاح  ١٧-١٤اآليات في  تكما وردالثالثة 
  

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

  


