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 من ٥١ - ٤٥ اآليات في د رِ ي الذي " العبد األمين والعبد الخائن " مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 من األصـحاح الثـاني ٤٨ - ٤٢ من إنجيل متَّى، وأيضاً في اآليات األصحاح الرابع والعشرين

نشَر منِ . لوقا إنجيل عثُ عتحدثٌَل يم وهة ومداهللا الخ لَكوتفي م . 

 تأمالتنا، تعاَل بنا نَقرُأ هذا المثَل كَما ورد على ِلسان السيد المسيح دراستنا و وقبل أن نبدأ
 : عشَر من إنجيل لوقا الثاني من األصحاح ٤٨ - ٤٢ في اآليات

 فَمن هو الْوكيُل اَألمين الْحكيم الَّذي يقيمه سيده علَى خَدمه ِليعطيهم الْعلُوفَةَ "
 بِـالْحقِّ ! ذَا في حينها؟ طُوبى ِلذِلك الْعبد الَّذي ِإذَا جاء سيده يجِده يفْعُل هكَـ

َأقُوُل لَكُم : اِلهويعِ َأمملَى جع هيمقي ِإنَّه . ي قَلْبِـه فـ دبالْع قَاَل ذِلك ِإن نلكو : 
بشْـريْأكُـُل ويو ،ارِيـوالْجو انلْمالْغ رِبضُئ يتَدبفَي ،هومُئ قُدطبي يديس 

كَرسيو . ديي سْأتـا، يرِفُهعالَ ي ةـاعـي سفو هرنْتَظمٍ الَ يوي يف دبالْع ذِلك 
ينالْخَاِئن عم هيبُل نَصعجيو هقْطَعفَي . هدـيةَ سادِإر لَمعي يالَّذ دبالْع ا ذِلكَأمو 

برضفَي ،هتادبِ ِإرسُل بحفْعالَ يو دتَعسالَ يا ويركَث . ،لَـمعي الَ يالَّـذ ـنلكو 
 فَكُلُّ من ُأعطي كَثيرا يطْلَـب منْـه . ويفْعُل ما يستَحقُّ ضربات، يضرب قَليالً

بَِأكْثَر ونَهطَاِلبا ييركَث ونَهعودي نمو ،يركَث ." 

 . المألوف االعتيادي أن نَفْهم القصة بمعناها المثَل هي ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
برلقد ض د الخائن بلغة مجازية يسوعبد األمين والعبثَل العالمعنى الروحـي لهـذا لهذا، . م فإن 

 تعال بنا نُلقي بعض الضوء على معاني الكلمـات لذلك، . المثل يعتمد على الرموز المستخدمة فيه
: مها يسوع والعبارات التي استخد



ى ه د ي في هذا المثل هو شخص أقامه س األمين ) أو العبد ( الوكيل كلمة  ليكون رئيسـاً عـل
ى عمـل هـؤالء الخَـدم . الخَدم أثناء غيابه  ولم تَكُن مهمة هذا العبد تقتصر على اإلشراف عـل

عتني بهم، وأني م والعبيد؛ بل كان ينبغي عليه أيضاً أنقَدلهـم الط ي ـنسحعـام والمـاء، وأن ي 
 . معاملتهم

 فنحن ال نعرف اليوم الذي رجع . غير مفَسرة في هذا المثَل فهي السيد دةُ و ع ب وفيما يتعلَّق
 أميناً أو خائنـاً عنـد ه وفي هذا المثَل، نرى أن السيد قد يجد وكيلَ ! فيه، وال الساعة التي عاد بها

 . وقف السيد من الوكيل يعتمد على أمانة ذلك الوكيل أو عدم امانته وبالتالي، فإن م . عودته

 وجـد أن و رجع السيد ن إ ف . على الوكيل ومكافأته في حال كونه أميناً ثَّناء ال ثُم نقرُأ عنِ
 بكفـاءة بعملـه قـام ألنه كان أميناً في كل ما اْئتَمنَه عليه، فسوف يقيمه على جميع أمواله ه وكيلَ

 . وأمانة في غياب سيده

 وجـد و عاد السيد ن إ ف . توبيخ الوكيل ومعاقبته في حال عدم أمانته من جِهة ُأخرى، هناك
 ولم يكُن أمينـاً فـي مـا كما يحلو له أن وكيله لم يكُن أميناً، فسوف يوبخه ويعاقبه ألنه تَصرف

 وأن ، يريـد أن السيد سيتأخَّر في العودة فقَرر أن يفْعـَل مـا الوكيل د ظَن فق . اْئتَمنَه عليه السيد
 فقـد . لكن تلك المتْعة لم تَكُن متْعة بريئة، بل كانت متْعة على حساب اآلخرين . يقضي وقتاً ممتعاً

ذلك، . الشرب والسكْر كما أنه انغمس في األكل و . راح يعامل العبيد والجواري معاملة قاسية  ـل
 ثَقَـة سـيده وأثْبـتَ أنـه عـديم سيد فإنه يعاقب ذلك الوكيل عقاباً شديداً ألنه خان ال حين يرجع
 . المسؤولية

 فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
 ، مـا هـي اً إذ . اآليات التي تأتي قبل المثَل وبعده هو مباشرة ال وما نَعنيه بالقرينَة . عناصر المثَل

 ؟ العبد األمين والعبد الخائن القَرينَة المباشرة لمثَل

 فبعد . من األصحاح الثاني عشر من إنجيل لوقا ٤١ - ٣٥ اآليات هذا المثل في خلفية نجد
حين، طَردتَعسبيد المثَل العيسوع م برض س السؤال التالي أنطْرا : " عليه بَألَنَا تَقُوُل هذَا ي ،بر 

يجِبـه يسوع لم إالَّ أن ، بطْرس على الرغْمِ من الفضول الذي كان عند و " الْمثََل َأم ِللْجميعِ َأيضا؟



 يقول لبطـرس وكأن يسوع . ٢٤ - ٢٣ : ١٣ هذا يحدثُ ثانيةً في إنجيل لوقا نَرى و . ةً مباشر إجابةً
 بدالً من أن تَنْشَغْل بطرح مثل هذه األسئلة بدافع الفضول، احرص على أن تكـون وكـيالً : " هنا

 . ولزيادة التوضيح، ضرب يسوع مثَل العبد األمين والعبد الخائن ". أميناً وحكيماً

ثَل، فإنخالل قراءتنا لهذا الم نة وكما رأينا مصثَل قفي اآليـات رِ تَ الم ٤٦ - ٤٢ د ـنم 
 . األصحاح الثاني عشَر من إنجيل لوقا

 وَأمـا ذِلـك : " فقد قال يسوع . ٤٨ و ٤٧ تين فَنَجِده في اآلي ، ) أو تَطبيقه ( تفسير المثَل أما
تادبِ ِإرسُل بحفْعالَ يو دتَعسالَ يو هديةَ سادِإر لَمعي يالَّذ دبا الْعيركَث برضفَي ،ي الَ . هالَّـذ ـنلكو 

 فَكُلُّ من ُأعطي كَثيرا يطْلَب منْـه كَثيـر، ومـن . يعلَم، ويفْعُل ما يستَحقُّ ضربات، يضرب قَليالً
بَِأكْثَر ونَهطَاِلبا ييركَث ونَهعودد، سوف ". يوهكذا، عند مجيء السي حاسي ب امـه أو ( بيـده عأو خُد 

هكالءو ( عليه ح منَهساباً عادالً على كيفية أدائهم لكل ما اْئتَم . 

 . ، سوف يكافئ السيد كُلَّ وكيـٍل أمـينٍ ١٩ و ١٧ : ١٩ وبحسب ما ورد في إنجيل لوقا
 وبحسب ما . للوكالة ، سوف يعاقب كُلَّ وكيٍل خائنٍ ٤٨ - ٤٧ : ١٢ وبحسب ما ورد في إنجيل لوقا

 أمـا . نقرأ هنا، فإن البعض سيعاقبون أقل من غيرهم ألنهم فعلوا تلك األشياء الخاطئة دون قَصد
 سيعاقبون بشدة فَهم أولئك الذين عرفوا مشيئة سيدهم ولم يعملوا بها، أو الـذين الذين األشخاص

تَعم مهديمشيئة س ددين عملوا ضم . 

 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
 نُالحظ هنا أن يسوع لم ينْسب أي معنى خاص ألية كلمة أو عبارة فـي . وذات الصلَة في المثَل

 . هذا المثَل

 الوكيـل فمـثالً، . هنـا ذات الصلة لمهِمة و ا على الرغم من ذلك، هناك بعض التفاصيل
 واكتشافه بأن الوكيـل عودة السيد كذلك، فإن . مهِم ألنه هو المفتاح لفهم هذا المثَل األمين والحكيم

 وأخيـراً، فـإن . قام بعمله على أكمل وجه هو من التفاصيل المهِمة ألن هذا يعلِّمنا معنى األمانة
 السيد في وقت ال يعلمه أحد هو من التفاصيل المهِمة أيضاً ألنه يبين ضـرورة أن نَكـون مجيء

. وأن نكون مستعدين دائماً لمجيء المسيح ثانيةً ، ُأمناء في كل وقت



 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
ثَل . ثَل للمثُ متحدد الخائن " يبد األمين والعبنِ " العع ةمدة . في ملكوت اهللا الخا الرسالة الرئيسـيأم 

 يجب على المؤمن المسيحي أن يحذَر من التصـرفات الطائشـة ومـن " : لهذا المثَل فهي كالتالي
 ئته هو، وأن نتصرف بأمانة وحكْمة فـي كـل مـا فاهللا يريدنا أن نَفعل مشي . القيام بما يريده هو

ى و ، فذات يومٍ، سوف يحاسبنا اهللا على كل شيء وضعه بين أيدينا . اْئتَمنَنا عليه  كـل شـيء عـل
 . أوكله إلينا

 فشـعب . يجدر بنا أن نَعرف أن روح الخدمة هي إحدى السمات الرئيسية لملكـوت اهللا و
 . دمون عن طريق القيام بالمهام واألعمال التي اْئتَمنَهم اهللا عليها بأمانة وإخالص ملكوت اهللا يخْ

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

 : حيـث نقـرأ ٣٤ : ١٣ إنجيل مرقس ن هذا المثَل بما ورد في فعلى سبيل المثال، لنُقارِ
" لَـهمع داحِلكُلِّ وو ،لْطَانالس هبِيدطَى عَأعو ،تَهيب كتَر رافسم انا ِإنْساهللا ". كََأنَّم نـا أننـرى ه 

 . لى أكمل وجه ويجب علينا أن نؤدي هذا العمل ع . أو مهمة يعطي كُلَّ واحد منا عمالً

 هكَذَا : " حيث نقرأ ٢ - ١ : ٤ كذلك، لنقارن هذا المثل بما ورد في رسالة كورنثوس األولى
ـدوجي ِلكَي كَالَءي الْوَأُل فسي اِئرِ اِهللا، ثُمرس كَالَءويحِ، وسامِ الْمكَخُد اننَا اِإلنْسبسحفَلْي ـاناِإلنْس 

 . نرى هنا أنه يجب على كل مؤمنٍ أن يكون أميناً في أدائه لعمله ". َأمينًا

 وَأما ذِلك الْيـوم : " حيث نقرأ ٣٣ - ٣٢ : ١٣ ولنقارن هذا المثل بما ورد في إنجيل مرقس
 ! اُنْظُـروا . االبـن، ِإالَّ اآلب وتلْك الساعةُ فَالَ يعلَم بِهِما َأحد، والَ الْمالَِئكَةُ الَّذين في السماء، والَ

 نرى هنا أنه ما من أحد يعرف متى سيرجع ". اسهروا وصلُّوا، َألنَّكُم الَ تَعلَمون متَى يكُون الْوقْتُ
. لهذا، فإن األمر يتطلب استعداداً دائماً . سيده لمحاسبته



 ينبغي على فلماذا . ذا المثَل في ما يتعلق بالخدمة وهناك آيات أخرى يمكننا أن نُقارنها به
 أن الخدمة هي المقيـاس الحقيقـي ٢٨ - ٢٥ : ٢٠ نقرأ في إنجيل متَّى ؟ أن يخْدم المسيحي المؤمنِ

 أن الخدمـة تَجعلنـا نَتشـبه ٧ - ٥ : ٢ ونقرُأ في الرسالة إلى أهل فيلبي . للعظَمة في ملكوت اهللا
ذْوبالمسيح ونَحذو ح دمة هي ٢٣ - ١٩ : ٩ ونقرُأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس . هالخ أن 

 أن ١١ - ١٠ : ٤ ونقرُأ في رسالة بطرس األولـى . الطريقة الوحيدة لرِبح النفوس ليسوع المسيح
 أن اهللا يكـافئ ٢٦ : ١٢ ونقرأ في إنجيـل يوحنَّـا . الخدمة هي إحدى الطرق العملية لتمجيد اهللا

هامخُد . 

 هو الذي فَمن . واآلن، هناك سؤاٌل آخر يساعدنا على فهم الخدمة المسيحية فهماً صحيحاً
 أنه ينبغي على المـؤمن المسـيحي ٢ - ١ : ٤ نقرأ في الرسالة األولى إلى أهل كورنثوس نَخْدمه؟

 ؤمن أن يخـدم أنه ينبغـي المـ ١٠ : ٦ ونقرُأ في الرسالة إلى العبرانيين . أن يخْدم يسوع المسيح
 ونقرُأ في إنجيـل لوقـا . فنحن نَخدم اهللا حين نَخْدم اآلخرين بحسب وصايا السيد المسيح . الناس

ى . أنه من المستحيل على المؤمن أن يخْدم سيدين في الوقت نفسه ١٣ : ١٦  ونقرُأ في الرسالة إـل
 ريدونه، بل بحسب ما يحتـاجون أن المؤمن يخدم اآلخرين ليس بحسب ما ي ١٠ : ١ أهل غالطية

 أن المؤمن يخدم اآلخرين ال ألجل نفسه، ٥ : ٤ ونقرُأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس . إليه
 أن المـؤمن يخـدم ٨ - ٥ : ٦ ونقرُأ في الرسالة إلى أهـل أفسـس . بل ألجل الرب ومجد الرب
 أن المؤمن يخـدم ١٨ - ١٣ : ١٤ ونقرُأ في الرسالة إلى أهل رومية . اآلخرين بروح الخضوع هللا

 . اآلخرين ال بحسب الناموس، بل بحسب إرشاد الروح القُدس

 أنـه ٥١ - ٤٥ : ٢٤ نقرُأ في إنجيل متَّـى وماذا عنِ المجاالت التي ينبغي أن نَخْدم فيها؟
 فـي ونقـرُأ . ينبغي على المؤمن أن يخْدم عن طريق تقديم الطعام للفقراء والمحتاجين في حينه

 أنه ينبغي على المؤمن أن يساعد المؤمنين اآلخـرين ٤ - ١ : ٨ الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس
 أن المؤمن ٢١ - ١٨ : ٥ ونقرُأ في الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس . الذين يمرون بأزمات مالية

 - ١ : ٦ أعمال الرسل ونقرُأ في سفْر . يخدم عن طريق إعالن رسالة اإلنجيل للناس في كل مكان
 : ١ ونقرُأ فـي إنجيـل لوقـا . أن المؤمن يخدم عن طريق تعليم المؤمنين وبنائهم في كلمة اهللا ٤

 ونقرأ فـي . أن المؤمن يخدم الرب روحياً عن طريق عبادته بقداسة وبِر كل أيام حياته ٧٥ - ٧٤
 استخدام مواهبه التـي وهبـه اهللا أن المؤمن يخدم عن طريق ١١ - ١٠ : ٤ رسالة بطرس األولى

. ألجل بنيان الكنيسة إياها



 وَأما ذِلك الْعبد الَّذي يعلَـم ِإرادةَ سـيده : " يقول يسوع في مثَل العبد األمين والعبد الخائن
 الَّذي الَ يعلَـم، ويفْعـُل مـا يسـتَحقُّ ولكن . والَ يستَعد والَ يفْعُل بحسبِ ِإرادته، فَيضرب كَثيرا

 ما هو األساس الـذي سيسـتخدمه اهللا : والسؤاُل الذي نَطْرحه هنا هو ". ضربات، يضرب قَليالً
 لمحاسبة البشَر في يوم الدينونة؟

 ن نقرُأ في إنجيـل فنح . إيماننا أو عدم إيماننا بيسوع المسيح بناء على أوالً، اهللا سيحاسبنا
 َألنَّه هكَذَا َأحب اُهللا الْعالَم حتَّى بذََل ابنَه الْوحيد، ِلكَي الَ يهلك كُلُّ من يـْؤمن : " ١٨ - ١٦ : ٣ يوحنَّا

 يدين الْعالَم، بـْل ِلـيخْلُص بِـه َألنَّه لَم يرسِل اُهللا ابنَه ِإلَى الْعالَمِ ِل . بِه، بْل تَكُون لَه الْحياةُ اَألبديةُ
الَمالْع . يدحنِ اِهللا الْومِ اببِاس نْؤمي لَم َألنَّه ،يند قَد نْؤمي الَ يالَّذو ،اندالَ ي بِه نْؤمي يذلك، ". اَلَّذ  ـل

 قابل، يجب على كـل بالم . يجب على كل شخصٍ يؤمن بيسوع المسيح أالَّ يخاف من يوم الدينونة
ذلـك اليـوم وأن نخاف مي خَلِّصاً لحياته أناً ومبحتى اآلن ر لْهقْبشخصٍ لم يؤمن بيسوع ولم ي 

 . يعيد التفكير في حياته وقراراته ومستقبله األبدي

 ال ال يمكن ألي إنسانٍ أن يقـول إنـه ف . ثانياً، اهللا سيحاسبنا بناء على معرفتنا وضميرنا
 كما أنـه . فاهللا أعلن عن نفسه وقُدرته من خالل الخَليقة . يعرف أي شيء عنِ اهللا أو عن مشيئته

 لذلك، سوف يكون حسـاب اهللا عـادالً . أعلن عن مشيئته األخالقية في قلب كل إنسان وضميره
 . طبيقهم لهـذه المعرفـة نه سيحاسبهم بناء على ما يعرفونه وبناء على تطبيقهم أو عدم ت للناس أل

 َألن كُلَّ من َأخْطَـَأ بِـدونِ : " ١٦ - ١٢ : ٢ لهذا، يقول الرسول بولُس في رسالته إلى أهل رومية
كلهوسِ يونِ النَّاموسِ فَبِدالنَّام . انـدوسِ يوسِ فَبِالنَّامي النَّامَأخْطََأ ف نكُلُّ مو . ينالَّـذ سلَـي َألن 

ونعمسي ونرربي موسِ هبِالنَّام لُونمعي ينِل الَّذاِهللا، ب نْدع اررَأب مه وسالنَّام . ينالَّـذ ـماُألم َألنَّه 
النَّام ملَه سِإذْ لَي وسِ، فَهُؤالَءي النَّامف وا هم ةلُوا بِالطَّبِيعتَى فَعم ،وسالنَّام مهنْدع سو لَي م هـ س 

مهيرـمـا ضضا َأيدشَـاه ،ي قُلُـوبِهِما فكْتُوبوسِ مَل النَّاممع ونظْهِري ينهِمِ، الَّذَألنْفُس وسنَام 
ي ح وَأفْكَارهم فيما بينَها مشْتَكيةً َأو محتَجةً، في الْيومِ الَّذي فيه يدين اُهللا سراِئر النَّاسِ ِإنْجِيلـ بس 

". بِيسوع الْمسيحِ



 المجـيء يمكننا أيضاً أن نُقارن مثَل العبد األمين والعبد الخائن بآيات ُأخرى تتحدثُ عنِ
 إن المجـيء ٣ - ١ : ٥ فمثالً، نقرُأ في الرسالة األولى إلى أهل تسالونيكي . الثاني ليسوع المسيح

باغتاً الثاني للرب يسوع المسيح سيكون م . 

ى ١٢ - ٦ : ٣ و ٢ - ١ : ٢ كما نقرُأ في الرسالة الثانية إلى أهل تسالونيكي  أنه ينبغي عـل
 . دون فَزعٍ أو خوف المؤمنين المسيحيين أن ينتظروا مجيء الرب ثانيةً

 أنه ينبغي على المـؤمنين المسـيحيين أن ينتظـروا ٢٢ - ١٤ : ٣ ونقرُأ في سفْر الرؤيا
 . ةً بحرارة مجيء الرب يسوع ثاني

 أنه ينبغي على المؤمنين المسيحيين أن ينتظروا مجيء ١١ - ٨ : ٢ ونقرُأ في سفْر الرؤيا
 . الرب يسوع ثانيةً بأمانة

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 ؟ العبد األمين والعبد الخائن مثَِل ا في نَجِده فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي . للمثَل

 . ، لقد أوكل اهللا لكل مؤمنٍ بعض األعمال والمسؤوليات التي ينبغي عليه القيام بهـا أوالً
 . وعند مجيء المسيح ثانيةً، سوف يحاسب كل شخصٍ على أمانته في القيام بواجباته ومسؤولياته

 أميناً في المهام التي يوكلها اهللا إليه أثناء حياته على ، يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن يكون ثانياً
 ، بـل فحسـب ال على رعاة الكنائس أو المعلِّمين أو شيوخ الكنيسة ينطبق وهذا األمر . األرض

 . كل مؤمنٍ مسيحي وأيضاً على

 ب التـي ، يجب على المؤمن أن يحسن استخدام الوقت الذي أعطاه اهللا إياه، والمواه ثالثاً
 فليس من حقِّ أي شخصٍ أن يكون كسوالً، أو طائشـاً، أو . وهبه إياها، والفُرص التي أتاحها له

 فـنحن نقـرُأ . أنانياً؛ بل يجب علينا أن نَخْدم اهللا واآلخرين بكل أمانة، وأن نَفعل كل شيء بإتقان
 ون َأو تَشْربون َأو تَفْعلُون شَيًئا، فَافْعلُوا كُلَّ فَِإذَا كُنْتُم تَْأكُلُ : " ٣١ : ١٠ رسالة كورنثوس األولى في

". شَيء ِلمجد اِهللا



ذلك، أرجـو أن استعداداً . الوزنات مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في  ـل
 . من األصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متَّى ٣٠ - ١٤ اآليات تقرأ

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


