
 

  تَلْمـذَة
  }٧٤م ـتعلي -  ٩٨الحلقة {

  الطبيب، ومثَل الملْح، ومثَل النُّورمثَُل 
____________________________________________________________  

  
مثَـُل  المثَُل األوُل هو  :من أمثال السيد المسيحأمثاٍل ُأخرى  ثالثةسوفَ نتأمُل اليوم في   
مثَـل  والمثَُل الثاني هـو   .متَّىمن إنجيل التاسع من األصحاح  ١٣-٩في اآليات رِد الوا الطبيب
مـن األصـحاح    ١٦-١٣؛ وهما مثالن يرِدان في اآليـات  مثَُل النُّور، والمثَل الثالث هو الملْح

  . اهللا ملَكوتفي نِ المسيح عوهذه األمثال الثالثة تَتعلَّقُ بالشَّهادة . الخامس من إنجيل متَّى أيضاً
  

لَكن قبل ذلك، تعال بنا نقرُأ اآليات . سوف نبدُأ بدراسة المثَِل األول أال وهو مثَُل الطبيب  
  : من األصحاح التاسع من إنجيل متَّى ١٣-٩
  

انِ الْجِباية، اسمه وفيما يسوع مجتَاز من هنَاك، رَأى ِإنْسانًا جاِلسا عنْد مكَ"

وبينَما هو متَّكـٌئ فـي الْبيـت، ِإذَا    . فَقَام وتَبِعه. »اتْبعني« :فَقَاَل لَه. متَّى

هيذتَالَمو وعسي عاتَّكَُأوا موا واءج قَد ونيرخُطَاةٌ كَثو ونشَّارع .  ا نَظَـرفَلَم

فَلَما » ِلماذَا يْأكُُل معلِّمكُم مع الْعشَّارِين والْخُطَاة؟« :لُوا ِلتَالَميذهالْفَريسيون قَا

مقَاَل لَه وعسي عمِإلَى طَبِيبٍ« :س اءحاَألص تَاجحى الَ يضرِل الْموا  . ببفَـاذْه

وا هوا ملَّمتَعو :ةً الَ ذَبِيحمحر ـْل    ِإنِّي ُأرِيدا بارـرَأب ـوعَألد آت ةً، َألنِّي لَم

ةبخُطَاةً ِإلَى التَّو."  

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

. أو تَصـريح  يرِد هذا المثَل علـى شَـكِْل جملَـة    المثَل؟هذا فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة 
ـ . فاءلشِّالمرضى الذين يتَرجون الصحة وا عم ونيتالقاألطباء ف فال ي اءحا األصأمإلـى   ذهبون

  . الطبيب
  



 

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

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

  
وبحسب ما . متَّىمن إنجيل التاسع من األصحاح  ١١-٩نَجِد خَلفيةَ هذا المثَل في اآليات   

أو " (الوي"شَّار اسمه من األصحاح الثاني من إنجيل مرقُس، فقد كان هناك ع ١٣نقرأ في اآلية 
" متَّى"عمل وكان . التي كانت مركزاً تجارياً مزدهراً يجلس في مكتب الجِباية في كُفْرناحوم) متَّى

. وبالعكس سورياإلى  مصرمن جميع البضائع التي تَمر على هو أن يجمع الضرائب المفروضة 
كان قد التقـى  ويبدو أن متَّى . التي اختارها يسوع مقَراً له وكان هذا العشَّار يسكُن في كُفْرناحوم

وعلى أي حاٍل، عندما قال يسوع لمتَّى أن يتْبعه، تَرك . بيسوع أكثر من مرة وسلَّم قَلبه وحياته له
  .مكتب الجِباية وتَبِع يسوع دون تَرددعملَه في متَّى 

  
أقام ليسـوع وليمـةً   " متَّى"ن ألوقا من األصحاح الخامس من إنجيل  ٢٩نقرُأ في اآلية و  

الـذين جـاؤوا   وقد حضر هذه الوليمة جمع كبير من جباة الضرائب والخُطاة . عظيمةً في بيته
فجباة الضرائب لم يكونوا يتقيدون كثيراً باألنظمة والقـوانين  . تناول الطعام مع يسوع وتالميذهل

 ،يوقِّرون شـريعة اهللا كما أنهم لم يكونوا . التي فَرضها الفريسيون ومعلِّمو الشريعة على الشَّعب
  . بل كانوا يتَعدون عليها تَعدياً سافراً

  
ويمكنُنا أن نُضيف إلى ذلك أن جباة الضرائب كانوا بال أمانة، وجشعين، وغَير مـوالين    

على وجه العموم، والفريسيون على وجـه الخُصـوص،   بنو إسرائيل لذلك، كان  .لبني إسرائيل
   !خَونَةيحتقرون جباة الضرائب ويعتبرونهم 

  
مع الخُطـاة وجبـاة   يتناولون الطعام يسوع وتالميذَه أن الفريسيون عرفَ فقد بالطبع، و  
ِلماذَا يْأكُُل معلِّمكُـم مـع   : "ريسيون تالميذ يسوعحال انصرافهم من البيت، سأل الفو. الضرائب

  . لَهم مثََل الطَّبيبفَضرب ويخبرنا الكتاب المقدس أن يسوع سمع سؤالهم " الْعشَّارِين والْخُطَاة؟
  

تاسـع مـن   وكما رأينا، فإن قصة المثَل تتلخَّص في اآلية الثانية عشرة من األصحاح ال  
  . فنَجِده في اآلية الثالثة عشرة من األصحاح نفسه) أو تطبيقه(أما تَفسير المثَل . إنجيل متَّى



 

  
تحديد التفاصيل المهِمـة وذات  : المثَل أال وهي االخُطوة الثالثة في دراسة هذنأتي إلى   

المثَل، إالَّ أنه من الواضح أن األصحاء  على الرغم من عدم تَفْسير يسوع لهذا. الصلَة في المثَل
 –ال األصحاء  –فالمرضى . والمرضى والطَّبيب يشَكِّلون التفاصيل المهِمة في هذا المثَل القصير

ويمكن القول إن األصحاء يمثِّلـون الفريسـيين   . هم الذين يذهبون إلى الطبيب على أمِل الشِّفاء
بـالطبع فـإن   و. يمثِّلون الخُطاة والعشَّارينفَالمرضى أما ). ذين كانوا يظُنُّون أنفسهم أصحاءال(

الطبيب ثُِّل يميالمسيح سوع.  
  

تَحديـد الرسـالة الرئيسـية    : المثَل أال وهي االخُطوة الرابعة في دراسة هذنَنتقل إلى   

أما الرسالة الرئيسية للمثـل فهـي   . الشَّهادة في ملكوت اهللاعلِّم عنِ يالطَّبيب هذا إن مثَل . للمثَل
؛ وال سيما عندما يكون هدفُنا المنبوذين في المجتمع قد يكون من الصواب أن نَجلس مع": كالتالي

. ن سمات ملكوت اهللاهي سمةٌ رئيسيةٌ مليسوع فالشهادة ". المادية أوِ الروحية هو تسديد حاجاتهم
وشَعب ملكوت اهللا يخرجون ويختلطون بالناس من مختلـف الجنسـيات واألعمـار والطبقـات     

  .االجتماعية، لكي يقَدموا لهم الخالص والشِّفاء
  

التعليم الـوارد فـي   مقارنة : المثَل أال وهي االخُطوة الخامسة في دراسة هذنأتي إلى   

في ضوء الرسالة الرئيسية لمثَـل الطبيـب،    .م الكتاب المقدس المباشرة والواضحةبتعاليالمثَل 
  . حاوِْل أن تَبحث في الكتاب المقدس عن آيات تُعلِّم الحقَّ نفسه

  
تلخـيص التعـاليم الرئيسـية    : يهِلهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا   

  : هم الدروس التي يمكننا أن نَتعلَّمها من مثَِل الطَّبيبفيما يلي أو. للمثَل
  

 المجتمـعِ المنبـوذين مـن   يسوع وتالميذه كانوا يجلسون ويأكلون مع األشخاص أوالً،   
 لكنه لـم . ويأكُُل معهم في المجتمعكان يسوع يجلس مع أفراد الطَّبقات الدنيا فقد . الدين ورِجاِل

فكما أن . يكُن يجلس معهم كَما يجلس المريض في وسط المرضى، بل كان يجلس معهم كطبيب
الطبيب يحتَك بالمرضى لكي يفْحصهم ويعالجهم، كان يسوع يجلس مع الخُطاة والعشَّارين لكـي  

  . أكْمِل وجهوبصفته الطبيب األعظَم، فقد كان يقوم بعمله على ! يشْفيهم
  



 

فقد كانوا يظُنُّون أنفسهم أبراراً فـي  . الفريسيون كانوا يتجنَّبون الخُطاة والعشَّارينثانياً،   
الرب ينيم . عهلون على بِرتَّككما أنهم كانوا ي حتقرون اآلخرينالذاتيوحيث أنهـم كـانوا   . وي

اة ينَجس طهارتهم الدينية، فقد كـانوا يتجنَّبـون االخـتالط    يرون أن االختالط بالعشَّارين والخُط
فـإن  . وبناء على تفكيرهم هذا، أدان يسوع تَصرفَهم وبرر تَصرفَه هو .بهاتين الفئتين من الناس

على انتقادات  كانوا يظُنُّون أن العشَّارين والخُطاة مرضى جداً، فلماذا لم يشْفوهم؟ وقد رد يسوع
كَما أنه بين لَهم أنهم لم يظْهِروا أي . الفريسيين بأن أشار إلى أنهم كانوا مهملين في أداء واجبهم

 شَفَقَة ةمحأو ردوهم في شَيءساعنبوذين، ولم يهؤالء الم جاهت .  
  

فقد تَحدى يسوع الفريسيين . نبوذَة في المجتَمعالم اُهللا يريدنا أن نََتعاطَفَ مع الفئاتثالثاً،   
وقد اقتبس يسوع هذه اآليـة  !" ِإنِّي ُأرِيد رحمةً الَ ذَبِيحةً: "بأن يذْهبوا ويتعلَّموا كلمات اهللا التالية

 َنفْر هوشَع ماهللا. ٦: ٦س عم ناءهوشَع، كان بنو إسرائيل غير ُأم نِ النبيمـم   . فَفي زكمـا أنه
وفعلوا الكثير مـن األشـياء دون   وعبدوا األصنام، كَسروا عهد اهللا، وتَمردوا عليه، ورفَضوه، 

كما نَقرُأ عنهم في األصحاحين السادس والسابع من سفْر هوشع أنهم كانوا يقتلـون  . الرجوع إليه
): بحسب الترجمة التفسـيرية ( ١٣: ٨م في سفْر هوشع عنهيقوُل اُهللا ثُم . الناس ويقْتَرِفون الزنى

"ا ِإلَيوهمقَدا، الَ ِليهومْأكُلُوا لُحِلي ةَ ِإلَيبقَرالْم اِئحالذَّب ونحذْبا. يبِه رنِّي الَ ُأسلَكو ." لهذا، قال النبي
بِقَد بِ ذباِئحالشَّع نم ريداهللا ال ي هوشَع إن   وأن ،قلـوبٍ طـاهرة نعبدوه مي منهم أن ريدر ما ي
نَجِد أن يسوع ركَّز علـى نُقطـة    ١٣: ٩وفي متَّى . يشْفقوا على اآلخرين ويظْهِروا لهم المحبة

  . ن يريد من الفريسيين أن يعاملوا العشَّارين والخُطاةَ معاملةً حسنَةًواحدة أال وهي أن اهللا كا
  

إذَن، لقد جاء يسوع لكي يدعو . يسوع لم يأت ليدعو أبراراً، بل خُطاةً إلى التوبةرابعاً،   
للجميـع، إالَّ أن كثيـرين ال    ورغم أن هذه الدعوة مقَدمـة . الخُطاة لقبوله رباً ومخَلِّصاً لحياتهم

أمـا  . وبسبب رفضهم لهذا الخالص المقَدم لهم فإن روح اهللا ال يعمـل فـي حيـاتهم   . يقْبلونها
األشخاص الذين يقْبلون الدعوة ويأتون إلى يسوع كما يأتي المريض إلى الطبيب، فإنهم يتَمتَّعون 

والمعنى الذي قَصده يسوع هنا هو أن الـدعوة     .لوبهم وحياتهمبالفداء وبعمل الروح القُدس في ق
إلى الخالص ليست مقَدمة لألشخاص الذين يظُنُّون أنفسهم أبراراً، بل إنها مقَدمة إلى األشخاص 

ء بعبارة ُأخرى، فإن يسوع هو الطبيب األعظم، وقد جا. الذين يدركون حاجتهم الملحة للخالص
  . ألجل األشخاص الذين يدركون حاجتهم للشِّفاء

  



 

   ثَلَيُل في مثَِل الطَّبيب، تعاَل بنا نتأملْنا في متأم أن دعلْحِ والبفنحن نقـرُأ فـي   . نورالم
  : من األصحاح التاسع من إنجيل متَّى على لسان السيد المسيح ١٦-١٣اآليات 

  
، ولكن ِإن فَسد الْملْح فَبِماذَا يملَّح؟ الَ يصلُح بعد ِلشَيء، ِإالَّ َأنْتُم ملْح اَألرضِ"

الَ يمكـن َأن تُخْفَـى   . َأنْتُم نُور الْعالَمِ. َألن يطْرح خَارِجا ويداس من النَّاسِ

ا واجرس وندوقالَ يل، وبلَى جةٌ عوعضوينَةٌ مدْل ماِل، بكْيتَ الْمتَح ونَهعضي

تيي الْبف ينيعِ الَّذمِلج يءضفَي ةنَارلَى الْمع .    امهكَـذَا قُـد كُمْئ نُـورضفَلْي

اتاومي السي فالَّذ اكُموا َأبدجمينَةَ، وسالْح الَكُمما َأعوري النَّاسِ، ِلكَي."  

  
االعتيـادي  هي أن نَفْهم القصـة بمعناهـا    ينالمثَلَ ينولى في دراستنا لهذالخُطوة األ  

   فما هي العناصر التي تؤلِّف قصة هذين المثَلَين؟. المألوف
  

ـ تُهه الناصع، وبريقُه، ونَكْبياضمن خَواص الملْح فَ. الملْح، أوالً   ه علـى حفْـظ   ه، وقُدرتُ
ـ وقُدرالمميزة  ة الملْحِهكْنَينْصب على في هذا المثَل وربما كان التركيز . األطعمة من الفساد ته 
  .على حفْظ الطَّعام

  
وبسبب اختالطـه  . بدائية كان الملْح في ذلك الوقت يستَخرج بطُرق. الفاسدالملْح ، ثانياً  

دفْقي مكن أنالم نلوحته فال يعود صالحاً لشيء بالنباتات واألتربة، كان مخارجاً  م حطْري إالَّ أن
 نم داسالناسوي.  

  
والتركيز فـي هـذا   . ينير الظُّلْمةلون، و همرئي، ولَ ومن خَواص النُّور أنه. النُّور، ثالثاً  

دعلى قُدرة النور على كَشْف األشياء وطَر بنْصثَل ية المالظُّلْم .  
  

فال يمكن إخفاء أنوار مدينة قائمة على جبل، بـل  . أنوار المدينة المبنية على جبل، بعاًرا  
  . إن الجميع سيرونها من بعيد

  
كانَت المصابيح في زمـن يسـوع تَعمـُل    . نُور السراجِ الموضوع على منارة، خامساً  

فٍّ مثَبت على العمود األوسط القائم في وسـط  وكان المصباح يوضع على ر. بالزيت ولها فَتيل



 

وفي بعـض األحيـان، كـان    . واحدة من غُرفة –في أغلب األوقات  –الذي كان يتألَّف المنزل 
والنقطة المهِمة هنا هو أن السـراج  . المصباح يوضع في فتحة في الجِدار أو على قاعدة مرتفعة

  . لكي ينير جميع أركان الغُرفةكان يوضع في مكانٍ مناسبٍ 
  

فَحص القَرينَة المباشرة بهدف تحديـد  : هي ينالمثَلَ ينهذل تناالخُطوة الثانية في دراس   

إذن، ما هي  .اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو المباشرةوما نَعنيه بالقرينَة . ينعناصر المثَلَ
  ؟ ينالمثَل ينالقَرينَة المباشرة لهذ

  
. من األصحاح الخامس من إنجيل متَّـى  ١٢و  ١١نَجِد خَلفية هذين المثَلين في اآليتين   
فُ فيسوعصي العالمِ تأثير على المؤمنين ينسيحيالم  فيقوُل إنفي العالمِ األشرار  سيئونغالباً ما ي

لَي الملْح والنُّور، يصفُ يسوع الصورة المقابلـة  وفي مثَ. يضطَهِدونَهمو المسيحيين المؤمنينإلى 
تأثير المؤمنين يهأال و ينسيحيلكوت اهللا على العالم هـو أشـبه   ! على العالم المب مفتأثير شَع

  . بتأثير الملْح والنور
  

ن إنجيل من األصحاح الخامس م ١٥-١٣أما قصة مثَلي الملْح والنور فنجدها في اآليات   
  . من األصحاح نفسه ١٦في اآلية ) أو تَطبيقهما(كما أننا نَجِد تَفسير هذين المثَلين . متَّى

  
تحديد التفاصـيل المهِمـة   : أال وهي ينالمثَلَ ينالخُطوة الثالثة في دراسة هذنأتي إلى   

لقد قال يسوع إن شَعب ملكوت  فما هي التفاصيل المهِمة في هذين المثَلين؟ .هماوذات الصلَة في
لذلك، فإن الملْـح  . اهللا يشبه الملْح الذي يعطي مذاقاً طيباً للطعام، ويشبه النُّور الذي ينير الظُّلْمة

وال يمكن أيضـاً  . على جبلقائمة  مدينة فال يمكن إخفاء أنوارِ. والنور مهِمان في هذين المثَلين
وهاتان الصورتان تُعززان المقارنة الرئيسية بين المؤمنين . وضوع في مكانٍ عاٍلم إخفاء سراجٍ

  .المسيحيين والنور
  

 .الرئيسية تهماتَحديد رسال: أال وهي ينالمثَل ينالخُطوة الرابعة في دراسة هذنَنتقل إلى   
يعلِّم عنِ ) التاسع من إنجيل متَّىمن األصحاح  ١٣-٩الوارد في اآليات (لقد قُلنا إن مثَل الطبيب 

عنِ يعلِّمان أيضاً عنِ الشهادة  والنُّورِ الملْحِ يكذلك، فإن مثَلَ. في ملكوت اهللاعنِ المسيحِ الشَّهادة 
  . في ملكوت اهللالمسيحِ 



 

  
عب ملكـوت اهللا أن  يجب على شَ: أما الرسالة الرئيسية لمثَلي الملْح والنُّور فهي كالتالي  

من جِهة ُأخرى، يجب على شَعب ملكوت اهللا . يقاوم الفساد األخالقي والروحي المنتشر في العالم
  . بكل ما تَشتمل عليه من بركات الخالصِ أن ينْشُر رسالةَ

  
   نَعرف أن ة ويجب علينا أنتَنا المسيحيةٌشَهادةٌ رئيسيمس يـ  ه س نمملكـوت اهللا  مات .

يقاوم من جِهة ُأخرى فإنه و .ملكوت اهللا يعيق االنحالل األخالقي في العالم بعشَمن جِهة، فإن فَ
فالمؤمنون المسيحيون يقاومون التطرف الذي ينادي به الكثيرون ممن . عنِ العالمروح االنعزال 

كما أن المؤمنين المسيحيين يقـاومون  . االنغماس في ملذَّاته ال يفعلون شيئاً في هذا العالم سوى
 التطرف المقابل الذي يظْهِره البعض من خالل تَدينهِم الفارِغ والخالي من أي تأثيرٍ على العـالمِ 

  .فيه ونعيشيالذي 
  

 ةليم الـوارد االتعنة مقار: أال وهي ينالمثَل ينالخُطوة الخامسة في دراسة هذنأتي إلى   

، لهذين المثَلـين في ضوء الرسالة الرئيسية . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحةفيهما 
  . حاوِْل أن تَبحث في الكتاب المقدس عن آيات تُعلِّم الحقَّ نفسه

  
عاليم الرئيسـية  تلخيص الت: يهِ ينالمثَل ينلهذالخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا   

  . الواردة فيهما
  

والمقصود بذلك هـو أن  . ، يجب علينا، كمؤمنين مسيحيين، أن نكون ملْحاً لألرضأوالً  
  . نُقاوم الفساد الروحي واألخالقي المتَفَشِّي في هذا العالم

  
الفريسـيون ومعلِّمـو   فقد كـان  . ، يجب علينا أن نَحذَر من أن نُصبح كالملْح الفاسدثانياً  

لذلك، فقد . العهد القديم أنبياءأعلنها الشريعة يروجون لقوانينهم الخاصة بدالً من شَريعة اهللا التي 
وهذا يدفعنا . أصبحوا كالملح الذي فَسد ولم يعد يمتلك خاصية حفْظ األطعمة وإعطائها مذاقاً طَيباً

  . ى صوت اهللا وإطاعة وصاياه لكي نكون ملحاً للناس من حولناإلى اإلصغاء دوماً إل
  



 

فاهللا ال يريدنا أن نَكتفي بالتمتُّعِ بنعمةَ الخـالص،  . يجب علينا أن نكون نوراً للعالم، ثالثاً  
 فكما أن المصباح ينيـر البيـت، فـإن   . بل يريدنا أن نَكون قَنوات لتوصيل هذه النِّعمة لآلخرين
هم إلى اإليمان بيسوع المسيح الذي قاَل نالمؤمنين الحقيقيين ينيرون حياةَ الناسِ من حولهم ويقودو

من يتْبعني فَالَ يمشي في الظُّلْمة بْل يكُون . َأنَا هو نُور الْعالَمِ: "١٢: ٨عن نفسه في إنجيل يوحنَّا 
اةيالْح نُور لَه."   

  
ولتحقيق هذا الهدف، اخْتَلَطَ يسوع . قد جاء يسوع لكي يطْلُب ويخَلِّص ما قَد هلَك، فنعم   

إيجابيـاً  وهو يريدنا أن نؤثِّر في هذا العالم تأثيراً . بالخُطاة والعشَّارين وكان لَهم الطبيب األعظَم
الشِّفاء الذي العون وية المنبوذة لكي نُقَدم لَهم من خالل اختالطنا بأفراد الطَّبقات االجتماعوفاعالً 

  . بيسوع المسيح
    
: مثَلَين آخرين من أمثـال السـيد المسـيح    ، سوف ندرس معاًالدرس التعليمي القادمفي   

أرجو أن تَقرأ  استعداداً لذلك، .لحربالخارج ل مثَُل الملك، والثاني هو برجالبِناء مثَُل األوُل هو 
  .من األصحاح الرابع عشَر من إنجيل لوقا ٣٥-٢٥اآليات 

  
   جبرنام نم في درسٍ جديد نَلقاكُم ـات  ، "تلمذة"وإلى أنوالتحي اُألمنيـات نَّا أطيبم لكُم .

   .آمين .سوعركُم في المسيحِ يوسالم اِهللا الذي يفوقُ كُلَّ عقٍْل يحفَظُ قُلوبكُم وأفكا
  


