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 الخامس من األصحاح ٣٠ - ١٤ اآليات في د رِ ي الذي نات ز الو مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 . في ملَكوت اهللا المكافآت نِ وهو مثٌَل يتحدثُ ع . والعشرين من إنجيل متَّى

 تأمالتنا، تعاَل بنا نَقرُأ هذا المثَل كَما ورد على ِلسان السيد المسيح دراستنا و وقبل أن نبدأ
 ): ٣٠ - ١٤ : ٢٥ إنجيل متَّى (

س وكََأنَّما ِإنْسان مسافر دعا عبِيده وسلَّمهم َأموالَه، فَـَأعطَى واحـ " ا خَمـد 
 وسـافَر . كُلَّ واحد علَى قَـدرِ طَاقَتـه . وزنَات، وآخَر وزنَتَينِ، وآخَر وزنَةً

قْتِللْو . ات  فَمضى الَّذي َأخَذَ الْخَمس وزنَات وتَاجر بِها، فَربح خَمـس وزنـَ
نِ، . ُأخَرنَتَيزي َأخَذَ الْوهكَذَا الَّذنِ ويينِ ُأخْرنَتَيزا وضَأي بِحي َأخَذَ . را الَّذَأمو 

هديةَ سضَأخْفَى فضِ وي اَألرف فَرحى وضنَةَ فَمزالْو . 

مهباسحو بِيدالْع ُأولِئك ديانٍ طَوِيل َأتَى سمز دعبو . س ي َأخَذَ الْخَمـالَّذ اءفَج 
نَاتزقَاِئالً و ُأخَر نَاتزو سخَم مقَدـي : و تَنـلَّمس نَـاتزو سخَم ،ديا سي . 

 نعمـا َأيهـا الْعبـد : فَقَاَل لَه سيده . هوذَا خَمس وزنَات ُأخَر ربِحتُها فَوقَها
يناَألمو اِلحالص ! يِل فَُأقي الْقَلينًا فيرِ كُنْتَ َأملَى الْكَثع كحِ . يمخُْل ِإلَى فَـراُد 

كديقَاَل . سنِ ونَتَيزي َأخَذَ الْوالَّذ اءج ـي : ثُمتَنلَّمنِ سنَتَيزو ،ديا سذَا . يـوه 
 د الصـاِلح نعما َأيهـا الْعبـ : قَاَل لَه سيده . وزنَتَانِ ُأخْريانِ ربِحتُهما فَوقَهما

ينيرِ ! اَألملَى الْكَثع كيميِل فَُأقي الْقَلينًا فكُنْتَ َأم . كديحِ سخُْل ِإلَى فَراُد . ثُـم 
 يا سيد، عرفْتُ َأنَّك ِإنْسان قَاسٍ، : جاء َأيضا الَّذي َأخَذَ الْوزنَةَ الْواحدةَ وقَاَل

ثُ لَميح دصتَح ذُرتَب ثُ لَميح نم عمتَجو ،عرـتُ . تَزَأخْفَيتُ وـيضمفْتُ وفَخ 
َأيها الْعبد الشِّرير : فََأجاب سيده وقَاَل لَه . هوذَا الَّذي لَك . وزنَتَك في اَألرضِ



،عرَأز ثُ لَميح دصفْتَ َأنِّي َأحرع ،الَنالْكَسو فَكَان ،ذُرَأب ثُ لَميح نم عمَأجو 
ـعي م ينْبغي َأن تَضع فضتي عنْد الصيارِفَة، فَعنْد مجِيِئي كُنْتُ آخُذُ الَّذي لـِ

 َألن كُلَّ مـن لَـه . فَخُذُوا منْه الْوزنَةَ وَأعطُوها ِللَّذي لَه الْعشْر وزنَات . رِبا
ي نْهْؤخَذُ مي هنْدي عفَالَّذ لَه سلَي نمو ،اددزطَى فَيع . ـوهحطَّاُل اطْرالْب دبالْعو 

 ِإلَى الظُّلْمة الْخَارِجِية، هنَاك يكُون الْبكَاء وصرِير اَألسنَانِ

 . المألوف االعتيادي ة بمعناها المثَل هي أن نَفْهم القص ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 لذلك، فقد اْئتَمن عبيده الثالثة على أمواله فأعطى كُـال مـنهم . جل على وشْك السفَر ر ذاك ال كان

 وبالطبع، فإنها تُشير في هذا . ، أو وِحدة نَقْدية وزن لقياس ال وِحدة هي " الوزنَة " و . وزنات مختلفة
 . تقريبـاً وفي زمن يسوع، كانت الوزنَة الواحدة تُساوي ستة آالف دينـار . حدة نَقْدية المثَل إلى وِ

 وهذا يعني أنه كان ينبغي على العامل العادي أن . وكان الدينار هو ُأجرة العامل في اليوم الواحد
 نياً جداً ويريـد غ بالتالي، فقد كان هذا السيد و ! يعمل حوالي عشرين سنة لكي يكسب وزنَة واحدة

 . أن يستثمر أمواله أثناء غيابه

عزو دنات على عبيده بحسب طاقاتهم وقدراتهم السيزوهذا . تلك الو لَّ على شـيءد إن 
 لذلك، فقـد . فقد كان يعرف أن عبيده ال يمتلكون نفس المهارات التجارية . ته على حكْم لُّ د ي فإنما

م لَكن . ت، وأعطى الثاني وزنَتَين، وأعطى الثالث وزنَة واحدة أعطى واحداً خمس وزنا  من المهـِ
 ! عشرين سنة ر ج فهي تساوي َأ ! أن الوزنَة الواحدة ليست بالمبلغ القليل أن نَتذكَّر

 ورغـم أن القصـة ال . قام اثنان من العبيد بتشغيل المال فضاعفا المال الذي بحوزتهما
 . يف قاما بذلك، إالَّ أنها توحي بأنهما فعال ذلك بطريقة نزيهة تُخبرنا ك

 . في األرض خوفاً مـن اللصـوص الوزنَة التي أعطاها له سيده طَمر أما العبد الثالث ف
ثَل أنرفيقيه أفضل منه، بل ألنه ذلك ونقرأ في الم بأن ركـان العبد أهمل القيام بعمله ال ألنه شَع 

 . وأنانياً، وألنه فَكَّر بسيده بطريقة شريرة كسوالً

. ع السيد من السفَر، قام بتسوية حساباته مع عبيده الثالثة أخيراً، حين رجع رج و



 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 المباشرة ة وما نَعنيه بالقرينَ . عناصر المثَل

 ؟ الوزنات القَرينَة المباشرة لمثَل

ى هذا المثل في خلفية نجد  الرابـع ففـي األصـحاح . ١٣ : ٢٥ – ١ : ٢٤ إنجيـل متـَّ
 بحسـب تعلـيم و . من إنجيل متَّى، علَّم يسوع عن عالمات مجيئه الثاني ونهاية الدهر والعشرين

 وَأما ذِلك الْيوم وتلْك الساعةُ فَالَ يعلَم بِهِمـا َأحـد، والَ مالَِئكَـةُ : " ٣٦ : ٢٤ يسوع في إنجيل متَّى
هدحِإالَّ َأبِي و ،اتاوميبقـى سـاهراً، وأن يكـون ". الس لذلك، يجب على كل مؤمن مسيحي أن 

و . المسيح سيأتي في أي لحظة مستعداً، وأن يحيا حياته وكأن الحظ أنالم نة مثَـل خلفيهـذا الم 
 . مثَل العبد األمين، ومثَل العذارى العشْر : ما ا يسوع أال وه م ضربه هي نفس خَلْفية مثَلَين آخرين

 ، فإنـه " ذا كذا وكـ ... يشْبِه ملَكوتُ السماوات : " ويجدر التنويه إلى أنه حين يقول يسوع
 ففي يوم الدينونـة . اآلن وعما سيحدث الحقاً عند مجيء المسيح ثانيةً يريد أن يعلِّم عما سيحدث

 وهذا يعني أن الناس الـذين يعيشـون . األخير، سوف تتحقَّق األحداث المذكورة في هذه األمثال
 رة أخرى، فإن كـل مثَـل بعبا ! اآلن على األرض مشمولين باألحداث الموصوفة في هذه األمثال

 فعلى سبيل المثال، فإن عودة السيد في مثَل الوزنـات ! ضربه يسوع يحمل رسالةً لي ولك اليوم
 هي صورة لما سيحدث في يوم الدينونة األخير عند مجيء المسـيح مع عبيده ه وتسويته لحسابات

 . ثانيةً

 مـن ٣٠ - ١٤ رِد في اآليـات تَ المثَل قصة ل، فإن وكما رأينا من خالل قراءتنا لهذا المثَ
 . األصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متَّى

 فهذا المثَل يتعلَّـق بملكـوت . سياق القصة نفسها فَنَجِده في ، ) أو تَطبيقه ( تفسير المثَل أما
 ننا أن نجـد تفسـير المثَـل أو ويمك . السماوات؛ وال سيما ما سيحدث عند المجيء الثاني للمسيح

 فعندما يأتي المسيح ثانيةً، سـوف يحاسـب جميـع . ٣٠ - ٢٨ تطبيقه بصورة خاصة في اآليات
. الناس



 تحديد التفاصيل المهِمـة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الثالثة في دراسة هذ إلى اآلن نأتي
 . وذات الصلَة في المثَل

 . ملكوت اهللا؟ إنه ملْك وسيادة اهللا في قلوب النـاس وحيـاتهم فعلى سبيل المثال، ما هو
 أوالً، تكميل خالص المـؤمنين : طاعته السير في وهناك أربعة نتائج تنشأ عن اإلقرار بملْك اهللا و

 ثانياً، تأسيس . وهذا يشمل جميع البركات الروحية والمادية للنفس والجسد . من البداية إلى النهاية
 . واختاروا أن يطيعـوه المؤلفة من األشخاص الذين أقَروا بملْك اهللا في قلوبهم وحياتهم كنيسة اهللا

 مسـاعدة في جميع مجاالت الحياة مثل التعليم، والعالج، و ثالثاً، زيادة تأثير المؤمنين المسيحيين
د بكل مـا فيهمـا مـن تأسيس السماء الجديدة واألرض الجديدة رابعاً، . ، وغير ذلك الفقراء جـم 
 . لعمل اهللا الخالصي في الذين دعاهم إليه تكميالً نهائياً وسوف يكون هذا . وبهاء

 وحيث أن تفسير هذا المثَل يختص بملكوت اهللا في نهايـة الزمـان . سفَر السيد ثُم هناك
 سـبق حين يأتي يسوع لمحاسبة جميع الناس، فإن رِحلة السيد تُشير إلى الفترة الزمنيـة التـي ت

 فإلى أن يأتي المسيح ثانيةً، يجب على الناس أن يقوموا بكل مـا اْئتَمـنَهم . المجيء الثاني للمسيح
 بأن ملكوت اهللا قـد من خالل هذا المثَل أن يبين لتالميذه خطأ اعتقادهم يسوع أراد وقد . اهللا عليه

ى أورشـليم لهم خطأ اعتقادهم بأنه أراد أن يبين كما أنه . وبلغ مرحلته النهائية اكتمل  سيذهب إـل
 أمل التالميذ في إنشاء ملكوت على األرض فـي هذا المثَل بدد ، فقد لهذا . لتأسيس مملكة مزدهرة

 شَجعهم على العمل بأمانة وصبر بانتظار الملكوت المسـتقبلي – في الوقت نفسه – لكنه . زمانهم
 كما . ويسوع يحذِّرنا هنا من خطورة الكَسل والتراخي . الخاص بالسماء الجديدة واألرض الجديدة

 . أنه يشَجعنا على العمل بجِد وإخالص ألن عملَنا في الرب ليس باطالً

ثَل أنحسب قدرته ا ونقرُأ في الم دبد أعطى كُلَّ ععطينـا . لسياهللا ي نا بـأنذَكِّر وهذا يـ 
 لَكن كما رأينـا فـي . مواهب روحية مختلفة، وقدرات مختلفة، ومهارات مختلفة، وفُرص مختلفة

 ة المثَل، فإن الوزنَة الواحدة لم تَكُن تساوي مبلغاً صغيراً؛ فقد كانت تسـاوي َأجـر عامـل لمـد
 لهذا، فإن أصغر موهبة أو قُدرة يعطيها اهللا لإلنسـان هـي مهِمـة فـي نظـرة . عشرين سنة

. وسيحاسبه عليها وعلى كيفية استخدامه لها



ثَل أنن ونقرُأ في المام الثالثة اثْنَيالخُد ندهما أدارا مفلـيس . بأمانة وإخالص أموال سي 
 بحوزة كُلٍّ منهما، بل المهم هو كيفية تعاملهما مع ما اْئتَمنَهما المهم هنا هو مقدار المال الذي كان

 وفي يوم الحساب، لن ينظُر اهللا إلى عدد مواهبنا أو قدراتنا أو الفُرص التي أتاحهـا . السيد عليه
 و حتى ولو كان بسـيطاً أ ( لنا؛ بل سينظر إلى مقدار أمانتنا واجتهادنا في استخدام ما اْئتَمنَنا عليه

 ). ضئيالً في نظرنا

 وبهذا، فقد أهمَل عمله ومهمتـه . الوزنَة التي أعطاها له السيد فَقَد طَمر الخادم الثالث أما
 وهذا يرينا أن اهللا سيحاسب اإلنسان ال بسبب قيامه باألشياء التـي نَهـاه . التي اْئتَمنَه السيد عليها

 فنحن نقرأ في رسالة يعقوب . دم قيامه باألشياء التي أوصاه بها عنها فحسب؛ بل وأيضاً بسبب ع
١٧ : ٤ " : ةٌ لَهيخَط ُل، فَذِلكمعالَ ينًا وسَل حمعي رِفُ َأنعي نفَم ." 

 وربما تُالحظ هنا أن محاسبة السيد لعبيده هي فكـرة تتكـرر . تسوية الحسابات ثُم هناك
ر . د المسيح كثيراً في أمثال السيغْفثَل العبد الذي ال يتَّـى ( فنحن نجدها في م١٨ فـي إنجيـل م : 

 في إنجيل متَّى ( ، وفي مثَل الوزنات ) ٣٤ : ٢١ في إنجيل متَّى ( ، وفي مثَل الكَرامين األشرار ) ٢٣
 روا دائمـاً لذلك، يجب على العبيد أن يتذكَّ ). ١٥ : ١٩ في إنجيل لوقا ( ، وفي مثَل اَألمناء ١٩ : ٢٥

 . أن السيد سيعود في يومٍ ما

نه األمينَ ونقرُأ عيدبد لعكافأة السيم كافأة ين فـي . ن بنفس الميد بـفبسبب أمانة هـذين الع 
 وبالتالي، . القيام بمسؤولياتهما، قام السيد باْئتمانهِما على ضعف ما اْئتَمنَهما عليه في المرة األولى

 فتُشـير إلـى األفـراح " اُدخُْل ِإلَى فَرحِ سيدك " أما عبارة . حصل كالهما على نفس المكافأة فقد
 . السماوية

 فقد عاقـب السـيد عبـده الكسـول . عاقبة اإلهمال من جهة أخرى، نرى في هذا المثَل
 يطرحوه في الظلمـة الخارجيـة فقد أمر عبيده أن يأخذوا ما عنده، وأن . والمهمل عقاباً صارماً

. وفي هذا إشارة إلى عذاب الجحيم . حيث البكاء وصرير األسنان



 ويتَّضح هذا . مبدأ الثواب والعقاب وهذا يرينا أحد المبادئ المهِمة في ملكوت اهللا أال وهو
 عطَى فَيزداد، ومن لَـيس لَـه َألن كُلَّ من لَه ي : " حيث نقرُأ ) ٢٩ : ٢٥ متَّى ( المبدأ من خالل اآلية
نْهْؤخَذُ مي هنْدي عفَالَّذ ." 

 فـاُهللا . اهللا سيكافئ اُألمناء والمجتهـدين يعدنا بأن ) أي مبدأ الثواب والعقاب ( وهذا المبدأ
 . ن اآلخـري خدمـة و ه روحي حين نستخدم قدراتنا ومواهبنا لخدمة ملكوت ال ا ن ونُضج نا إيمان ينَمي
 وبحسب ما نقـرأ فـي . ازددنا عمقاً في دراسة كلمة اهللا، زادت البركات التي نَجنيها منها وكلما

 ثمراً مضـاعفاً ثالثـين سيثْمر ، فإن كل من يفتح قلبه ويقْبل كلمة اهللا ١٢ - ١١ : ١٣ إنجيل متَّى
 فـال : إلى حقيقة مهِمة في حياتنـا الروحيـة وهذا ينَبهنا . ضعفاً، أو ستِّين ضعفاً، أو مئة ضعف

 وكل بركَة نحصل عليها مـن الـرب . فهو إما يتقدم أو يتراجع . يمكن للمؤمن أن يبقي في مكانه
 لذلك، إذا كان المؤمن يحسن استغالل المواهب والقدرات التـي . هي ضمانة بالمزيد من البركات

 . قوةً وتأثيراً بل ستزداد ها؛ يخْسر ن فل اْئتَمنَه اهللا عليها،

 فإنـه سـيعاقب غيـر اُألمنـاء، والمهملـين، وكما أن اهللا سيكافئ اُألمناء والمجتهدين،
 فاهللا يعطي المؤمنين قُدرات ومواهب روحية ال لكي يستخدموها لمنفعتهم الشخصـية، . والكَسالى

ذلك، فـإن . فالمؤمن ليس عضواً منعزالً عن جسد المسيح . بل لخدمة اآلخرين وبنيان الكنيسة  ـل
د . المؤمن الذي يساهم في بناء جسد المسيح ينمو معه سـل نفسـه عـن جفْصا المؤمن الذي يأم 

 القيام بالعمل الذي اْئتَمنَـه اهللا أهمل المؤمن في حال أن و . يموت يذْبُل شيئاً فشيئاً ثُم المسيح فإنه
 . على تقصيره عاقَب ، فسوف يؤخذ هذا العمل منه وي عليه

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
 أما الرسالة الرئيسية لهذا المثَل فهـي . إن مثََل الوزنات يعلِّم عنِ المكافآت في ملكوت اهللا . للمثَل

 . إياها ا اهللا ن التي أعطا نا ومواهب نا وقدرات نا يجب علينا أن نكون ُأمناء في استخدام مهارات : " التالي ك
 ". فسوف يأتي يوم يكافئ فيه اهللا اُألمناء والمجتهدين ويعاقب فيه غير األمناء والكسالى

 فشـعب . وت اهللا نرى من خالل هذه المثَل أن األمانة هي سمة رئيسية من صفات ملكـ
وكُلُّ مـن يحسـن . ملكوت اهللا يحسنون استغالل مواهبهم وقدراتهم والفُرص التي أتاحها اهللا لهم



 بالمقابل، فإن كُلَّ من يهمل . سيكافأ من اهللا – حتى وإن كانت صغيرة – استخدام مواهبه وقدراته
ه مواهبه وقدراته والفُرص التي أتاحها اهللا له سيلعاقب على إهماله وكَس . 

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

 حيـث ٧ : ٤ فعلى سبيل المثال، لنُقارن هذا المثَل بما ورد في رسالة كورنثوس األولى
 " لَم تَْأخُذْ؟ َألنَّه من يميزك؟ وَأي شَيء لَك لَم تَْأخُذْه؟ وِإن كُنْتَ قَد َأخَذْتَ، فَلماذَا تَفْتَخر كََأنَّك : " نقرأ

 فـنحن . وهكذا، فالكتاب المقدس يعلِّم أن كل ما لدينا هو ملْك هللا الذي اْئتَمنَنا على هذه األشـياء
رجم كالء على دفيـه . األشياء التي أعطانا اهللا إياها على هذه األرض و منُقَـد وسوف يأتي يوم 

 . حساباً عن وكالتنا هذه

 كما يمكننا مقارنة هذا المثَل ببعض اآليات الكتابية التي تتحـدث عـنِ األعـذار التـي
ة يالمسؤولي نب مَل فقد . خترعها الناس عادةً للتهرمير أهد الشربالع ثَل كيف أنرأينا في هذا الم 

 لهذا فقد ألقى اللَّوم في . عمله ال ألنه شعر بأنه أقل شأناً من رفيقيه، بل ألنه كان عديم الثقة بسيده
 . ذلك على سيده واتَّهمه بالقسوة

 . ا وعلى كَسـلهِم وإهمـالهم وما أكثر الناس الذين يلومون اهللا على الخطايا التي يقترفونه
 ، سوف يدعي بعض الناس إنهم كانوا مـن أتبـاع ٢٧ - ٢٦ : ١٣ فبحسب ما ورد في إنجيل لوقا

 َأعرِفُكُم الَ : " لَكن المسيح سيقول لهم . المسيح على األرض، وإنهم أكلوا معه وأصغوا إلى تعاليمه
ا جنِّي يوا عداعتَب ،َأنْتُم نَأي ني الظُّلْمِ ملفَاع يعتَّـى " ! مفي إنجيل م در٢٣ - ٢٢ : ٧ وبحسب ما و ، 

 . فإن بعض الناس سيزعمون أنهم قاموا بالكثير من األعمال الصالحة على األرض ألجل المسيح
 " ! ثْمِ اذْهبوا عنِّي يا فَاعلي اِإل ! ِإنِّي لَم َأعرِفْكُم قَطُّ : " لَكن المسيح سيجيبهم قائالً

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 يمكن تلخيص هذه التعاليم في مـا الوزنات؟ مثَِل نَجِدها في فما هي التعاليم الرئيسيةُ التي . للمثَل
: يلي



 . في القيام باألعمال التي أوكلها اهللا إليه على اجتهاده وأمانته ، اُهللا سيكافئ كل إنسانٍ أوالً

 ، اُهللا سيعاقب كل إنسانٍ على كَسله، وإهماله، وعدم أمانته في القيام باألعمال التـي ثانياً
 . أوكلها اهللا إليه

 كما يجـب عليـه أن . ، يجب على كل إنسان أن يخْدم اهللا بقلبٍ نقي، وضميرٍ صالحٍ ثالثاً
 نة واجتهاد، وأن يستغل المواهب والقدرات والفُرص التي أعطاه اهللا إياها أحسـن يقوم بعمله بأما

. استغالل

 لذلك، أرجـو استعداداً . الفَعلَة في الكَرم مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 . من األصحاح العشرين من إنجيل متَّى ١٦ - ١ اآليات أن تقرأ

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


