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 . ؛ وهو مثٌَل يتحدثُ عنِ الوكالَة في ملَكـوت اهللا " وكيِل الظُّلْم " مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 - ١ في اآليـات َل بنا نَقرُأ هذا المثَل كَما ورد على ِلسان السيد المسيح وقبل أن نبدأ تأمالتنا، تعا

 : عشَر من إنجيل لوقا السادس من األصحاح ١٣

" الَهوَأم ذِّربي بَِأنَّه هِإلَي بِه يشيٌل، فَوكو لَه يغَن انِإنْس كَان . قَاَل لَهو اهعفَد : 
 ذي َأسمع عنْك؟ َأعط حساب وكَالَتك َألنَّك الَ تَقْدر َأن تَكُون وكـيالً ما هذَا الَّ

دعب . هي نَفْسيُل فككَالَةَ : فَقَاَل الْونِّي الْوْأخُذُ مي يديس ُل؟ َألناذَا َأفْعـتُ . ملَس 
تَعَأس ي َأنتَحَأسو ،َأنْقُب َأن يعتَطَأس يتَّـى ِإذَا . طـُل، حـاذَا َأفْعتُ مملع قَد 

هِموتيي بي فلُونقْبي كَالَةنِ الْوزِلْتُ عع . ،هدـيي سونيدم نم داحا كُلَّ وعفَد 
 ك خُـذْ صـكَّ : فَقَاَل لَـه . مَئةُ بثِّ زيت : كَم علَيك ِلسيدي؟ فَقَاَل : وقَاَل ِلَألوِل

ينسخَم اكْتُباجِالً وع سلاجو . قَاَل آلخَر ؟ فَقَاَل : ثُمكلَيع َأنْتَ كَمو : َئةُ كُرم 
 فَمدح السيد وكيَل الظُّلْمِ ِإذْ بِحكْمـة . خُذْ صكَّك واكْتُب ثَمانين : فَقَاَل لَه . قَمحٍ

هذَا الد نَاءَأب َل، َألنفَع هِمي جِيلالنُّورِ ف نَاءَأب نم كَمرِ َأحه . َأنَا َأقُوُل لَكُـمو : 
ةيدظَالِّ اَألبي الْمف لُونَكُمقْبي يتُمتَّى ِإذَا فَناِل الظُّلْمِ، حبِم قَاءدَأص وا لَكُمنَعاص . 

ا فـي اََألمين في الْقَليِل َأمين َأيضا في الْكَثيرِ، وا ضـَأي يِل ظَاِلمي الْقَلف لظَّاِلم 
 فَِإن لَم تَكُونُوا ُأمنَاء في ماِل الظُّلْمِ، فَمن يْأتَمنُكُم علَى الْحقِّ؟ وِإن لَم . الْكَثيرِ

 ادم َأن تَكُونُوا ُأمنَاء في ما هو ِللْغَيرِ، فَمن يعطيكُم ما هو لَكُم؟ الَ يقْـدر خـَ
ـداحالْو ـالَزِمي َأو ،اآلخَـر بحيو داحالْو ضغبي ا َأنِإم نِ، َألنَّهيديس مخْدي 

اآلخَر رتَقحياَل . والْموا اَهللا ومتَخْد َأن ونرالَ تَقْد ." 

 . المألوف االعتيادي بمعناها المثَل هي أن نَفْهم القصة ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
الغَني اإلنسان حِ أنجرالم ند ( ممتلكـات ) أو السيأصحاب األراضي والم نثَل كان مفي هذا الم ،



متلكاته ومشاريعه وأنده الذي ائتمنه على كل ميدير أموال سهذا الوكيـل . الوكيل كان ي وقد اتُّهِم 
ى أي . بِـه يبذِّر أموال سيده، لكن المثَل ال يخْبِرنا منِ الذي وشـى ه بأن ) أو المدير المالي ( وعـل

 . حاٍل، من الواضحِ أن الوكيل كان مذْنباً ألنه لم يقُْل إنه بريء، ولم يحاول أن يثْبت براءته

 جرة األرض من نتاجِ األرض رين عند السيد، وكانوا يدفعون ُأ أما المدينون فكانوا مستأجِ
 . أو ربما كانوا قد اقترضوا بعض المال أو اشتروا بعض السـلَع مـن السـيد . التي يعملون فيها

 . لهذا، فقد كان كُلٌّ منهم مديناً للسيد بدينٍ كَبير

منه أن الوكيل على أمواله غير أمينٍ، استدعاه وطَلَب د بأنالسي ملعطيه حسـاب حين عي 
 ه، بعبارة أخرى، فقد طلَب منه دفاتر الحسابات التي تَبين كل التفاصيل المتعلِّقة بأراضـي . وكالته

 وحسب ما نَقرُأ في هذا المثَل فإن تُهمة الوكيل لم تَكُن . والديون التي على المزارعين ومشاريعه،
 يعني هذا أنه كان متَّهماً بسوء اإلدارة، أو اإلهمال، وقد . االحتيال أو السرقة، بل تبذير مال السيد

 إلنهـاء لهذا، فقد أراد السيد أن ينهي خدمات الوكيل؛ لكنه أعطـاه بعـض الوقـت . أو التقصير
ة سابات الحقبل رحيله المالي . 

 لكنه كان فـي ورطَـة . وهذا يعني ضمنياً أنه أقَر بذَنْبِه . لَزِم الوكيل الصمت بعد طَرده
 ومن جِهة ُأخرى، لم تَكُن كرامتُـه . فمن جِهة، لم يكُن يمتلك القوة الالزمة للعمل اليدوي . حقيقية

 فقد فَكَّر في أن يصنَع معروفـاً مـع . وأخيراً، لَمعت في ذهنه فكرة ذَكية . تَسمح له أن يستَعطي
 وكانـت خطَّتـه تقتضـي أن . ي يصنَعوا معه معروفاً بالمقابل في وقت الحق بعض المدينين لك

 . يخَفِّض ديون هؤالء المدينين على أمِل أن يساعدوه مالياً الحقاً

دينون في وقتها المقَّعن التي ويكوك الدنة في صودوهكذا، قام الوكيل بتغيير المبالغ الم 
نٍ فكما . سابقيد نَدس قِّعوي دينهو الحال في وقتنا الحاضر، كان الم ـنمـاالً م قتـرضحين ي 

 لهذا، قام الوكيل باستدعاء المدينين واحداً تلو اآلخر وجعلَهم يغَيرون صكوك الدين . شخصٍ آخر
 . في صالح السيد وبالطبع، لم يكُن هذا التصرف . التي عليهم لما فيه خيرهم ومصلحتهم

 فَكَّـر فقد ! ال لعدم أمانته، بل لذكائه وفطْنَته – وحين علم السيد بما فعله الوكيل، امتدحه
. الوكيل في المستقبل، وتَصرف بطريقة تَضمن له مستقبالً جيداً



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

 ؟ وكيِل الظُّلْم القَرينَة المباشرة لمثَل

 ، ١٥ األصـحاح ففـي . من إنجيل لوقا ١٦ و ١٥ األصحاحين هذا المثل في خلفية نجد
 وهـذه . علَّم فيها عن موقف اهللا من األشخاص الضالِّين فـي العـالم ضرب يسوع ثالثة أمثاٍل

 وقد ضرب . مثَل الخروف الضال، ومثَل الدرهم المفقود، ومثَل االبن الضال : األمثال الثالثة هي
 شـريعة يسوع هذه األمثال الثالثة رداً على الموقف السلبي الذي أبداه القادة الدينيون ومعلِّمـو ال

 األوُل هو وكيُل الظُّلْم : ، ضرب يسوع مثَلَين ١٦ وفي األصحاح . اليهود تجاه العشَّارين والخُطاة
 والمثَُل الثاني هو مثَـل الغَنـي . الذي بين يسوع من خالله االستخدام الخاطئ للممتلكات المادية

 لَكـن ". وكيل الظلم " خاطب تالميذه في مثَل ، نرى أن يسوع كان ي ١ : ١٦ وبحسب لوقا . وِلعازر
 ويمكننـا تقسـيم . من المؤكد أن الفريسيين سمعوا هذا المثَل وفهموا أنه يشير إليهم هـم أيضـاً

 تتحدث عنِ االسـتخدام ١٣ - ١ فاآليات : من إنجيل لوقا إلى ثالثة أجزاء مترابطة ١٦ األصحاح
 وأخيـراً . محبي المـال ) أو نفاق ( تتحدث عن رِياء ١٨ - ١٤ واآليات . لمادية الخاطئ للممتلكات ا

 نهاية المروعة ِلمن يسيئون لآلخرين وِلمـن يسـيئون اسـتخدام تُعلِّم عنِ ال ٣١ - ١٩ فإن اآليات
 . أموالهم

 وفيما . ر من إنجيل لوقا من األصحاح السادس عشَ ٨ - ١ المثَل فتَرِد في اآليات قصة أما
 ويمكن تلخيص تعاليم هذا المثَل فـي . ١٣ - ٩ فَنَجِده في اآليات ، ) أو تَطبيقه ( بتفسير المثَل يتعلَّق

 : أربع حقائق مهِمة

 فقـد . يجب على المؤمنين المسيحيين أن يتصرفوا بحكمة في هذا العـالم : الحقيقة األولى
كيلَهو دالسي حكمة الخائن ال ألجل خيانته، بل امتَدفَ بحرد . ألنه تَصالسـي ـعوقد اتَّفَقَ يسوع م 

 ويجب أن نُدرك أن يسوع ال يعلِّمنا هنا بأن نَكون غيـر . فامتَدح فطْنَة الوكيل ونَظرته المستقبلية
 فكثيراً ما نَجِد أن غير المؤمنين يظْهِرون . ُأمناء، بل يعلِّمنا أن نكون حكَماء وأن نُخَطِّطَ للمستقبل

 . حكْمةً في األمور الدنيوية أكْبر من تلْك التي يظْهِرها المؤمنون في ما يتعلَّق باألمور السـماوية
حيـاتهم لذلك، فإن يسوع يعلِّم تالميذه أن يكونوا حكَماء؛ أي أن يستخدموا فطْنَتَهم وذكاءهم أثناء



 فكما أن غير المؤمنين يستأهلون المدح والثَّناء بسبب تخطيطهم للمسـتقبل، فـإن . على األرض
 يسوع يحض أبناء النُّور على أن يتصرفوا بحكمة وذكاء لكي يصبحوا مستحقِّين للمـدحِ والثَّنـاء

 ففي حين أن أبناء . الدهر وبين المؤمنين المسيحيين لَكن هناك فَرقٌ كبير بين أبناء هذا . هم أيضاً
 أمانة أثناء تخطيطهم للمسـتقبل، فـإن المـؤمنين عدمِ يتصرفون ب ) أي غير المؤمنين ( هذا الدهر

فون بأمانةتصري . 

 يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستخدموا أموالهم وممتلكـاتهم لكسـب : الحقيقة الثانية
 اصنَعوا لَكُم َأصدقَاء بِماِل الظُّلْـمِ، : وَأنَا َأقُوُل لَكُم : " ٩ : ١٦ يقول يسوع في إنجيل لوقا . دقاء األص

ةيدظَالِّ اَألبي الْمف لُونَكُمقْبي يتُمتَّى ِإذَا فَنح ." د عـكون لديهم بي يسوع تالميذه أن لِّمعفي هذه اآلية، ي 
ى " لْم مال الظُّ " أما عبارة . طِّطوا للمستقبل نَظَرٍ وأن يخَ  فإنها تُشير إلى الغنى في هذا العالم، أو إـل

د . المال والممتلكات فـي حـ نى شَرالماَل أوِ الغ نا إنيسوع ال يقوُل ه نُدرك أن ويجب علينا أن 
م  ذاته؛ لكنه يلَمح إلى أن طريقةَ الناس في التعامل مع المال والممتلكات فيهـا كثيـر مـن الظُّلـْ

ى النقـيض " الغنى األرضي " تَعني " مال الظُّلْم " لذلك، يمكن القول إن عبارة . لشر وا  الذي هو عـل
ننى السماوي تماماً مالغ . 

 وهكذا، يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستخدموا أموالهم وممتلكاتهم آخـذين بعـين
 ستخدم أموالنا وممتلكاتنا لفعل الخَيـر، بعبارة ُأخرى، يجب علينا أن نَ . االعتبار مستقبلهم األبدي

 فاالستخدام الحكيم للغنى األرضي يعنـي . ولمساعدة الفقراء والمحتاجين، ولرِبح النفوس للمسيح
 . فإن فَعلْنا ذلك فسوف نُكافُأ على ذلك . أن نَستثمر أموالنا ألجل ملكوت اهللا

 يكونوا ُأمناء في القيـام بمسـؤولياتهم يجب على المؤمنين المسيحيين أن : الحقيقة الثالثة
 : على األمانة في األمور الصـغيرة فيقـول ١٢ - ١٠ يركِّز يسوع في اآليات . الصغيرة والكبيرة

 ونُـوا فَِإن لَم تَكُ . اََألمين في الْقَليِل َأمين َأيضا في الْكَثيرِ، والظَّاِلم في الْقَليِل ظَاِلم َأيضا في الْكَثيرِ "
 فَمن يعطـيكُم ُأمنَاء في ماِل الظُّلْمِ، فَمن يْأتَمنُكُم علَى الْحقِّ؟ وِإن لَم تَكُونُوا ُأمنَاء في ما هو ِللْغَيرِ،

ما يقصده يسوع هنا هو أن الغنى األرضي هو غنى مؤقت وزائل بالمقارنـة مـع " ما هو لَكُم؟
 لهذا، فإن األمانة في األمور الصغيرة تقود إلـى األمانـة . ي ينتظرنا في السماء الغنى األبدي الذ

. في األمور الكبيرة



 فإن كانت لدينا أموال وممتلكـات، . كذلك، فإن يسوع يشَبه الغنى األرضي بما هو للغَير
 هي هللا، في نهاية المطاف، وليسـت فيجب علينا أن نُذَكِّر أنفُسنا دوماً أن هذه األموال والممتلكات

 ثُـم يشَـبه يسـوع الغنـى . فما نَحن سوى وكالء على ما اْئتَمنَنا اهللا عليه على هذه األرض . لنا
 . الحقيقي بما هو لَنا؛ أي الغنى السماوي أو ملَكوت اهللا الذي يعطيه اهللا ميراثاً للمؤمنين

 بين كيفية إدارتهم لما ائتمنهم اهللا عليه قوية صلَة الميذه أن هناك وهكذا، فإن يسوع يعلِّم ت
 لهذا، يجـب علينـا أن . ة واألرض الجديد الجديدة على األرض، وما سيؤتمنون عليه في السماء

 فاألشياء المنظـورة مؤقتـة . نُركِّز أعينَنا ال على األمور المنظورة، بل على ما هو غير منظور
ة وزائلة؛ أما األشياء غير المنظورة فإنها دائمة وأبدي . 

 فالصراع النَّفْسي الذي . إلنسان أن يخدم اهللا والمال في آنٍ واحد يقْدر ا ال : الحقيقة الرابعة
 ينشأ داخل اإلنسان الذي يحاول أن يخْدم اهللا والمال في آنٍ واحد سيصبح صراعاً مريراً بمرور

 فمحبة اهللا وخدمته ال تتوافقان مـع . النهاية، ال بد أن تَرجح كَفَّةَ أحدهما على اآلخر وفي . الوقت
 حبتهم هللا وأن لذلك، فقد علَّم يسوع تالميذه بأنه ينبغي عليهم أن يظهِروا م . محبة المال والتعلُّق به

 الممتلكات األرضية لما فيه مجد اهللا وخدمـة وهذا يتضمن استخدام األموال و . يخدموه بكل قلوبهم
 . اآلخرين

 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
 نُالحظ هنا أن يسوع لم يعط أهمية خاصة ألي عنْصرٍ من عناصر هـذا . وذات الصلَة في المثَل

 ليس مـن الصـواب أن لذلك، . ليس من التفاصيل المهِمة ) أوِ الرجُل الغَني ( السيد فمثالً، . المثَل
 . نقول إن السيد الغَني في هذا المثَل يشير إلى الرب يسوع أو إلى أي شخصٍ آخر

 و الشخصية الرئيسية فـي فَه . الخائن فإنه من التفاصيل المهِمة في هذا المثَل الوكيل أما
 لذلك، يمكـن القـول إن . لكنه ال يشير إلى المؤمنِ المسيحي ألن المؤمن المسيحي أمين . القصة

 . وكيل الظُّلْم في هذا المثَل يشير إلى األشخاص غير اُألمناء

ة الوكيل كذلك، فإنكْمنا حة ههِمالتفاصيل الم نم . دخيانة الوكيل أو عـدم فالسي حتَدملم ي 
طْنَتَهأو ف هستقبله . أمانته، بل امتدح ذكاءمان ماستخدام تلك األموال ِلض نسفقد أح .



 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 أما الرسالة الرئيسية لهذا . عنِ األمانَة في الوكالة في ملكوت اهللا " م وكيل الظُّلْ " يتحدثُ مثَل . للمثَل

 يجب على المؤمنين المسيحيين أن يكونوا حكَمـاء فـي اسـتخدام أمـوالهم : " المثَل فهي كالتالي
 . والحكْمة هنا تَعني الفطْنَة وحسن التصرف ". وممتلكاتهم األرضية

 فشعب ملكـوت . في الوكالة هي سمة رئيسية من سمات ملَكوت اهللا ونرى هنا أن األمانة
 اهللا يستخدمون أموالهم وممتلكاتهم األرضية أثناء حياتهم على األرض لربح اآلخرين إلى المسيح

 وما من شَك أن اهللا سيكافئ المـؤمنين الـذين أحسـنوا اسـتخدام أمـوالهم . ونَشْرِ ملكوت اهللا
 وفي هذا تَحذير لنا من البخِْل، ومن الجشَعِ، ومـن عـدمِ . تهم أثناء حياتهم على األرض وممتلكا

 كما أن هذا المثََل يشجعنا على أن نَكون ُأمناء فـي أصـغر . األمانة في ما وضعه اُهللا بين أيدينا
 ! ثير فاألمين في القليل يقيمه اُهللا على الك . األمور واألشياء

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 فعلى سبيل المثال، لنُقارِن هذا المثَل بما . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضـحة المثَل في

ى المـؤمن ففي حين أن مثََل وكيِل الظُّ . ٢٤ - ١٩ : ٦ ورد في إنجيل متَّى  لْم يعلِّم أنه ينبغـي عـل
 تُعلِّـم أنـه ٢٤ - ١٩ : ٦ المسيحي أن يستخدم أمواله وممتلكاته األرضية بحكْمة، فإن اآليات متَّى

 فرغم أن هذا الواقع الروحـي . ينبغي على المؤمن المسيحي أن يركِّز على الواقع الروحي دائماً
 أن يكْنز له كُنوزاً في المسيحي لذلك، يجب على المؤمن . ه موجود وحقيقي ال يرى بالعين، إالَّ أن

 . وبالطبع، يجب عليه أن يفعل ذلك بأمانة واستقامة وحكْمة . السماء

 ٢٠ - ١٤ : ٢٥ كذلك، يمكننا أن نُقارن هذا المثَل بمثَِل الوزنات الوارِد في إنجيـل متَّـى
 اهللا عليه من ه نَ م تَ اْئ على المؤمن المسيحي أن يكون أميناً في استخدام كُلِّ ما والذي يعلِّم أنه ينبغي
 . ، وفُرص، وغيرها مهارات، ومواهب أموال، وعالقات، و

 ٢١ - ١٣ : ١٢ ويمكننا أيضاً أن نُقارن هذا المثَل بِمثَِل الغَني الغَبِي الوارِد في إنجيل لوقا
. غي على المؤمن المسيحي أن يبتعد عنِ األنانية فيما يتعلَّق بماله وممتلكاته والذي يعلِّم أنه ينب



 ٣١ - ١٩ : ١٦ كما يمكننا أن نُقارن هذا المثَل بمثل الغَني وِلعازر الوارِد في إنجيل لوقـا
 وأن يسـاعدهم والذي يعلِّم أنه ينبغي على المؤمن المسيحي أن يعامل الفقراء والمساكين بلُطْف،

 ء اسـتخدامنا ألموالنـا و س ء معاملتنا لآلخرين، و و س فَ . قدر استطاعته، وأن يحسن استخدام ثروته
 . وهذه العواقب تُصبح دائمة وال يمكن تَجنُّبها بعد موتنا . وممتلكاتنا له عواقب وخيمة

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 ؟ وكيِل الظُّلْم مثَِل نَجِدها في فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي . للمثَل

 ونرى من خالل . نكون وكالء ُأمناء يريدنا أن وهو . أشياء كثيرة بين أيدينا اُهللا وضع لقد
 فهو الذي خَلَق الكَـون . هتَم كثيراً بشؤون عالمنا هذا أن اهللا ي – واألمثال المشابهة له – هذا المثَل

 لذلك، سـوف . كما أنه هو الذي اْئتَمن اإلنسان على األرض وكل ما عليها . واإلنسان وكل شيء
 كيفية إدارتنا لألشياء التي ائتَمنَنا عليها، وعلى كيفية تعاملُنا مـع يأتي وقتٌ يحاسبنا اُهللا فيه على

 . الذين اْئتَمنَنا عليهم األشخاص

 واُهللا يوصينا ال بأن نَعيشَ حياةً بعيدةً عنِ األنانية فحسب، بل وأن نكون ُأمناء وجـديرين
 كما أنه يوصينا بأن نكون حكَماء وأن نُحسن التصرف بأموالنـا . نقوم به بالثقة أيضاً في كُلِّ ما

 لـرِبح لذلك، يجب علينا أن نَستخدم أموالنا وممتلكاتنا . في األصل منْه وممتلكاتنا التي هي عطيةٌ
 . نَشْرِ ملكوته ل و ، اهللا النفوس للمسيح، ولتمجيد

 لذلك، أرجـو أن استعداداً . العبد األمين مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 من ٤٦ - ٤٢ اآليات أيضاً و ؛ متَّى إنجيل من شرين الرابعِ والع من األصحاح ٥١ - ٤٥ اآليات تقرأ

 . األصحاح الثاني عشَر من إنجيل لوقا

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


