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 مـن ١٦ - ١ اآليـات فـي د رِ يـ هو مثٌَل و ؛ الفَعلَة في الكَرم مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 . في ملَكوت اهللا المكافآت حدثُ عنِ يت و األصحاح العشرين من إنجيل متَّى

 تأمالتنا، تعاَل بنا نَقرُأ هذا المثَل كَما ورد على ِلسان السيد المسيح دراستنا و وقبل أن نبدأ
 ): ١٦ - ١ : ٢٠ إنجيل متَّى (

 ِليستَْأجِر فَعلَـةً فَِإن ملَكُوتَ السماوات يشْبِه رجالً رب بيت خَرج مع الصبحِ "
همِإلَى كَر ملَهسَأرمِ، ووي الْيينَارٍ فلَى دع لَةالْفَع عفَاتَّفَقَ م ،همِلكَر . جخَر ثُم 

مفَقَاَل لَه ،طَّاِلينب وقي السا فاميق َأى آخَرِينرو الثَّاِلثَة ةاعالس ووا : نَحباذْه 
َأنْتُم قُّ لَكُمحا يم كُميطمِ فَُأعا ِإلَى الْكَرضا . َأيـوضفَم . ـوـا نَحضَأي جخَـرو 

َل كَذِلكفَعو ةعالتَّاسو ةسادالس ةاعالس . جةَ خَرشْرةَ عيادالْح ةاعالس ونَح ثُم 
فَقَاَل لَه ،طَّاِلينا باميق آخَرِين دجوو ؟ : مطَّـاِلينارِ بنَا كُلَّ النَّههه قَفْتُماذَا وِلم 

قَالُوا لَه : دنَا َأحتَْأجِرسي لَم َألنَّه . ممِ : قَاَل لَهـا ِإلَـى الْكَـرضَأي وا َأنْـتُمباذْه 
قُّ لَكُمحا يمِ ِل . فَتَْأخُذُوا مالْكَر باحقَاَل ص اءسالْم ا كَانفَلَم هيلكلَةَ : والْفَع عاد 

ِلينِإلَى اَألو رِيناآلخ نًئا متَدبةَ مراُألج هِمطَأعو . ةـاعالس ابـحَأص اءفَج 
 فَلَما جاء اَألولُون ظَنُّوا َأنَّهم يْأخُـذُون . الْحاديةَ عشْرةَ وَأخَذُوا دينَارا دينَارا

ا فََأ . َأكْثَرينَارا دينَارا دضَأي مخَذُوا ه . بلَـى روا عرتَـذَم ْأخُذُوني ما هيمفو 
ينقَاِئل تيالْب : ـنبِنَا نَح متَهياوس قَدةً، وداحةً واعلُوا سمع ونراآلخ هُؤالَء 

رالْحارِ وقََل النَّهلْنَا ثتَماح ينالَّذ ! ابفَأج منْهم داحقَاَل ِلوـا : وم ،بـاحا صي 
تُكظَلَم ! َأن فَـِإنِّي ُأرِيـد ،باذْهو ي لَكالَّذ ينَارٍ؟ فَخُذلَى دي ععا اتَّفَقْتَ مَأم 

ثْلَكم يرهذَا اَألخ يطُأع . نُـكيع ا ِلي؟ َأمبِم ا ُأرِيدَل مَأفْع ي َأن َأو ما يحلُّ لـِ



َألن ،ـرِينآخ لُوناَألوو ِلينَأو ونراآلخ كُون؟ هكَذَا ياِلحةٌ َألنِّي َأنَا صيررش 
وننْتَخَبي ينيلقَلو نوعدي يرِينكَث ." 

 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 رضٍ تشتمل على منزٍل للسكَن المذكور في هذا المثَل كان صاحب أ " رب البيت " مرجحِ أن فمن ال

 . وكَرمٍ كبير

 فَهم عماٌل كان يتم استئجارهم في موسم الحصاد للعمل " الفَعلَة في الكَرم " وفيما يتعلَّق بـ
رٍ يوميبأج . ال يمتَ فقد كان هؤالء الع عون جفي السوق م ل بانتظار أنملالتفاق يأتي أصحاب الع 

 أي مـن ( وكان يوم العمل الكامل يتألَّف من اثنَتَي عشرة سـاعة . معهم على القيام بأعمال معينة
 . م ه ر و ج وفي نهاية اليوم، كان هؤالء العمال يقبضون ُأ ). شروق الشمس إلى غروبها

 فقد اتفق العمال األوائل مـع رب البيـت . رض والعمال االتِّفاق بين صاحب األ ثُم هناك
 وبالطبع، لم يكُن بإمكان العمال . على أن يعملوا لديه بأجر مقداره دينار واحد في اليوم ِلكُلٍّ منهم

 لَكن رب البيت وعدهم بـأن . الذين جاؤوا الحقاً أن يطالبوا بنفس األجر ألنهم عملوا ساعات أقل
 . يكون منْصفاً معهم

ي سـاعة ال ففي نهاية . لعمال األجور ل دفع وقت حان وأخيراً،  يوم الذي يتألَّف مـن اثنـت
 بـدفع رب البيـت التَـزم وبحسب هذه القصة، فقد . عمل، كان كل عامٍل يتقاضى ديناراً واحداً

 فقد بـدأ بـدفع األجـور . فَعَل شيئاً غريباً ه كن لَ . لعمال الذين جاؤوا أوالً األجر المتَّفق عليه مع ا
 ! وقد دفع لهم نفس األجر الذي دفعه للعمال الذين جاؤوا أوالً . للعمال الذين جاؤوا أخيراً

 فَحص القَرينَة المباشـرة بهـدف تحديـد : المثَل هي ا هذ ل تنا الخُطوة الثانية في دراس
 . عناصر المثَل

ى ٣٠ - ١٦ اآليات مثل في هذا ال خلفية نجد  . من األصحاح التاسع عشَر من إنجيـل متـَّ
كلمة والدليل على ذلك هو أن " فإن " قَهبثَل بما سثَل تربط المنتهـي . في بداية المثَـل يالم كما أن



ي الذي يسبقه بنفس الكلمات التي ينتهي بها المقطع هـشَـر أال وفي نهاية األصحاح التاسـع ع : 
" ِلينَأو ونرآخو ،رِينآخ كُونُوني لُونَأو ونيركَث نلكثَل ما يلي ". وة هذا المخالل خَلفي نونرى م : 

م ددتَّى . خول ملكوت اهللا أوالً، خَطَر ع٢٦ - ١٦ : ١٩ فنحن نقرأ في إنجيل م شـاب نع 
 أو ( اً أنه لـم يحصـل علـى الحيـاة األبديـة لكنه كان يدرك أيض . كان يمتلك الكثير من المال

 فقد كان يبحث عنِ الحياة األبدية بالطريقة الخاطئة ألنه كان يظن أنه ينبغي عليـه أن ). الخالص
 ِإن َأردتَ َأن : " لكن يسوع أجابـه قـائالً . يحصل على الخالص من خالل القيام بأعمال الناموس

بالً فَاذْهكَام ي تَكُوننعاَل اتْبتَعو ،اءمي السف كَنْز لَك كُونفَي ،اءالْفُقَر طَأعو الَكَكَأم بعو ." 

 وهكذا، لم يطْلُب يسوع من ذلك الشاب الغَني أن يحصَل على الخالص عن طريق القيام
 فـال . ملة به من خالل طاعتـه لـه بل إنه طَلَب منه أن يثْبِتَ ثقته الكا ! األعمال الصالحة ببعض

 يمكن ألحد أن يتوقَّع من ذلك الشاب الغَني أو غيره أن يذهب ويبيع كل أمالكه وأن يوزع المـال
ه بالتمـام له ، وما لم يسلِّم حياته كاملة ثقة يثقْ بيسوع ما لم على الفقراء عـطبالكامل، وما لـم ي . 

بالمال وبالطبع، فقد كان يسوع ي لُّقَهتَع تعلِّقٌ بأمواله، وأنذلك الشاب م أن لَمقيم عحاجزاً عاليـاً ي 
 يسوع يقتضي منه أن يهدم ذلـك الجِـدار إن له لهذا، كان االختبار الذي أخْضعه . اهللا بينه وبين

 . أراد أن يصبح تابعاً ليسوع

 ر الشاب الغَني أن يحتفظ بثروتـه وممتلكاتـه لقد اختا . ثانياً، صعوبة دخول ملكوت اهللا
 ِإن مرور جمـل : " ذلك، قال يسوع في ضوء . ترك يسوع – بالنسبة له – رغم أن ذلك كان يعني

 ن أنه وقد قَصد يسوع ما قاله حرفياً وأعل " ! من ثَقْب ِإبرة َأيسر من َأن يدخَُل غَني ِإلَى ملَكُوت اِهللا
 فالمال، والممتلكـات، واألشـياء التـي . يستحيل على األغنياء أن يشُقُّوا طريقهم إلى ملكوت اهللا

 تُعيق قلب اإلنسان الغَني وفكره عن قبول الخالص تُرافق ذلك من نَجاح وشُهرة ونفوذ، هذه كُلُّها
 في رسالته األولى إلى تيموثـاوس وهذا هو ما قاله الرسول بولُس . المجاني الذي بيسوع المسيح

 وَأما الَّذين يرِيدون َأن يكُونُوا َأغْنياء، فَيسقُطُون في تَجرِبة وفَخٍّ وشَهوات : " حيث نقرأ ١٠ - ٩ : ٦
الَكالْهطَبِ وي الْعف قُ النَّاستُغَر ،ةرضمو ةغَبِي ةيرةَ الْ . كَثبحم ي َألنورِ، الَّذٌل ِلكُلِّ الشُّراِل َأصم 

ةيراعٍ كَثجبَِأو مهنُوا َأنْفُسطَعانِ، ونِ اِإليملُّوا عض مقَو تَغَاهاب ِإذ ."



 – قد تحدث يسوع بكلمات واضحة وصريحة لكي يرسخ في أذهان تالميذه أن الخالص ل
 وقد وقعت هذه الكلمات كالصاعقة على تالميذ يسـوع . شرياً ليس عمالً ب – من بدايته إلى نهايته

 فربما كانوا يفَكِّرون في أن الفقراء يريدون هـم أيضـاً أن " ِإذًا من يستَطيع َأن يخْلُص؟ : " فسألوه
 وعنـدها، . وفي هذه الحالة، فحتى الفقراء لن يتمكنوا من دخـول ملكـوت اهللا . يصيروا أغنياء

 فسـواء كـان ". هذَا عنْد النَّاسِ غَير مستَطَاعٍ، ولكن عنْد اِهللا كُلُّ شَيء مسـتَطَاع : " وع أجابهم يس
الخالص عتمد بالكامل على اهللا ألني هخَالص اً أو فقيراً، فإنة اإلنسان غَنيمبالنِّع . 

 هـا : " السؤال التالي ليسـوع بطرس جه و . ثالثاً، مكافأة الخدمة المضحية في ملكوت اهللا
نَاكتَبِعو ءكْنَا كُلَّ شَيتَر قَد نلَنَا؟ . نَح كُوناذَا يى ألجل " فَمحض نكُلَّ م ه وقد أجابه يسوع قائالً إن 

 بصـورته وفي المستقبل، سوف يـرِثُ هـؤالء ملكـوت اهللا . مضاعفة بركات ومكافآت سينال
 . ة النهائي

 تَختلف عـن اهللا إلى األشخاص ونجاحهم نَظْرةَ إن . رابعاً، التحذير بشأن األول واألخير
 َألن . َألنَّه لَيس كَما ينْظُـر اِإلنْسـان : " ٧ : ١٦ فنحن نقرأ في سفْر صموئيل األول . نظرتنا نحن

با الرَأمنِ، ونَييِإلَى الْع نْظُري انِإلَى الْقَلْبِ اِإلنْس نْظُري النـاس ". فَِإنَّه فعلى سبيل المثـال، فـإن 
 ، أو رفيعـة األشخاص الذين يتمتَّعون بالثراء، أو أصحاب المناصب ال ويقَدرون عموماً يحترمون
 لَكـن ألن . أو المظهر الجميل ، اإلنجازات العظيمة أصحاب ، أو ة العالي ة الجامعي حملَة الشهادات

 كمـا أن . اهللا ينظر إلى القلوب، فإن الكثير من هؤالء األولين سيصبحون آخرين في ملكوت اهللا
 وفي الحقيقة أننا ال نَعرف على وجه التحديد مـن هـمِ الـذين . البعض منهم سيطْرحون خارجاً

 المكافـأة التـي ب عادٌل وأنه سيكافئ كل مؤمنٍ لَكنَّنا نَعلَم يقيناً أن اهللا . سيكونون أولين أو آخرين
 . يستَحقُّها

ثَل، فإنخالل قراءتنا لهذا الم نة وكما رأينا مصثَل قي اآليـات تَ الم  مـن ١٥ - ١ رِد ـف
 . األصحاح العشْرين من إنجيل متَّى

 هكَـذَا يكُـون : " يقـول يسـوع حيث ١٦ اآلية فَنَجِده في ، ) أو تَطبيقه ( تفسير المثَل أما
وننْتَخَبي ينيلقَلو نوعدي يرِينكَث َألن ،رِينآخ لُوناَألوو ِلينَأو ونراآلخ ." نلنا م ذيروفي هذا تَح 

: وهناك ثالث مالحظات بهذا الشأن . أن نَسعى للمراكز األولى



 أنه ينبغي – خَطًَأ – تَلُّون المراكز األولى يعتقدون يح األشخاص الذين : المالحظة األولى
 سيحصل عليه هو والتالميذ المكافأة التي فقد كان بطْرس تَواقاً لمعرفة . مكافأتهم بسبب إنجازاتهم

 وقد وعدهم يسوع إنهم سينالون مكافـأة عظيمـة . اآلخرون ألنهم تركوا كل شيء وتَبِعوا يسوع
 . التفكير بأنهم يستحقون الخالص بسـبب أعمـالهم لكنه حذَّرهم من . اعتهم له بسبب ثقتهم به وط

 وحتـى أن . فالخالص هو دائماً هبة مجانية من اهللا وليس شيئاً يمكننا الحصوُل عليه بجـدارتنا
 . المكافآت التي يعطيها اهللا للمؤمنين هي عطية منه

 أن – خَطَـًأ – الذين يحتَلُّون المراكـز األولـى يعتقـدون األشخاص : المالحظة الثانية
 أن اهللا هو صـاحب السـيادة ) أو ينْسون ( لكنهم يجهلون . أن تتوافق مع إنجازاتهم جب تهم ي آ مكاف

 لذلك، يجب علينا أن نثق باهللا وبأنه . والسلطان، وأنه هو الذي يقَرر المكافأة المناسبة لكل شخص
 . ادل وليس عنده محاباة إله ع

 أن – خَطَـًأ – األشخاص الذين يحتَلُّون المراكـز األولـى يعتقـدون : المالحظة الثالثة
 وغالباً ما يأتي هذا االعتقـاد . األشخاص اآلخرين ال يستحقُّون نفس المكافأة التي يستحقُّونها هم

 وقد رأينا في هـذا . الشك في صالح اهللا وعدِله بسبب الغيرة العمياء، أو الحسد، أو التعصب، أو
 المثَل كيف أن رب البيت شاء أن يعطي العمال الذين جاؤوا أخيراً نفس األجر الـذي سـيعطيه

 َأو مـا : " لواحد منهم لهذا، حين اعتَرض العمال األولين قال رب العمل . للعمال الذين جاؤوا أوالً
؟ ياِلحةٌ َألنِّي َأنَا صيررش نُكيع ا ِلي؟ َأمبِم ا ُأرِيدَل مَأفْع ي َأن  " حلُّ لـِ

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

نا أنت نرى هيالب بثَل هو أحد التفا رة في هذا المهِمهو و . صيل الم كتَلمـقِّ يطْلَقَ الحم 
 وفي ملكوت اهللا، فإن اهللا هو . في توظيف من يريد، وفي التصرف بأمواله بالطريقة التي يريدها

 وبالتالي، فهو صاحب السلطان المطْلَق فـي تقريـر . البشَر لجميع كُلِّ األشياء و الحقيقي ل ماِلك ال
. كما أن الخالص هو عطية مجانية وليس شيئاً نحصل عليه بجهـدنا أو بأعمالنـا . مصير الناس



 َألنَّنَـا نَحـن . لَيس من َأعمال كَيالَ يفْتَخر َأحد : " ٩ - ٨ : ٢ فنحن نقرُأ في الرسالة إلى أهل أفسس
 ". عمال صاِلحة، قَد سبقَ اُهللا فََأعدها ِلكَي نَسلُك فيها عملُه، مخْلُوقين في الْمسيحِ يسوع َأل

 ونرى هنا أن االتِّفاق كـان . االتِّفاق بين رب البيت والعمال ومن التفاصيل المهِمة أيضاً
 البيت اتَّفق مع وحيث أن رب . فقد كان أجر العامل في ذلك الوقت هو دينار واحد يومياً . منْصفاً

 العمال على العمل لديه مقابل دينارٍ واحد لكُلٍّ منهم في اليوم الواحد، فهذا يعني أن االتِّفاق كـان
 . مرضياً لكال الطرفين

البيت كما أن بر دعة وهِمال . هو أحد التفاصيل الممقْ مع العتَّفالبيت لم ي بر غم أنفر 
 . ين جاؤوا الحقاً على األجر الذي سيعطيه لهم، إالَّ أنه وعدهم بأنه سيعطيهم مـا يحـق لهـم الذ

 . ونرى هنا أن رب البيت يمتلك الحق في توظيف من يشاء وفي دفع اَألجر الذي يراه مناسباً

 مثَل يبـين لنـا أن هـذه فسياق ال . " فَلَما كان المساء " ومن التفاصيِل المهِمة أيضاً عبارة
 . الكلمات تُشير إلى نهاية تاريخ العالم حين يأتي المسيح ثانيةً ليدين األرض

ال الذين جـاؤوا كذلك، فإنمبالع ال الذين جاؤوا أخيراً وانتهاءمالع نفْع األجور بدءاً مد 
 ". ذَا يكُون اآلخرون َأوِلين واَألولُـون آخـرِين هكَ : " فقد قال يسوع . هو من التفاصيل المهِمة أوالً

 فبهذه الطريقة، سوف يتمكَّن العمال الذين جاؤوا أوالً من رؤية ما سيفعله رب العمل مع العمـال
 . الذين جاؤوا أخيراً

ثَل أنر نفسه ونرى في هذا المال حصلوا على األجمحـين حصـل وبالطبع . جميع الع ، 
 العمال الذين جاؤوا أوالً أن رب العمل سـيدفع قَّع و العمال الذين جاؤوا أخيراً على دينارٍ واحد، تَ

 وعندها، شـعر . لكنهم قبضوا نفس األجر الذي قبضه العمال اآلخرون . لهم أكثر مما اتفقوا عليه
 لك هو أن العمال الذين بدأوا عملهم في وقت متأخِّر قد والسبب في ذ . هؤالء بعدم الرضا والغيرة
م لكـنهم . أما هم الذين بدأوا أوالً فقد صاروا في المرتبة األخيـرة . جعلوا في المرتبة األولى  ـل

. يملكون أي حقٍّ في لَوم رب العمل ألنه دفع لهم األجر المتَّفق عليه يكونوا



 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ ى نَنتقل اآلن إل
 أما الرسالة الرئيسية لهذا المثَل . يعلِّم عنِ المكافآت في ملكوت اهللا الفَعلَة في الكَرم إن مثََل . للمثَل

 ق باألشخاص الذين يعينُهم في ملكوتـه اُهللا هو صاحب السيادة والسلْطان فيما يتعلَّ " : فهي كالتالي
 فَـرضِ لذلك، يجب علينا أن نَبتَعد عن محاولة ". وفي المكافآت التي يمنَحها لهم في يوم الحساب

 فاهللا يريدنا أن نَخْدمه بدافع محبتنا له وتضحيتنا ألجله، ال بسبب رغبتنا فـي . شروطنا على اهللا
 . فآت الحصول على المكا

 أن نُـدرك أن اهللا هـو صـاحب – كمؤمنين مسـيحيين – من جهة أخرى، يجب علينا
 كما يجب . السلْطان المطْلُق في اختيار العمال في حقْله، وفي مكافأتهم بالمكافأة التي يراها مناسبة

د لذ . علينا أن نَثقَ بأن اهللا عادٌل وأنه لن يظْلم أحداً منَّا سـك كُلَّ شعورٍ بـالغيرة أوِ الحلك، فلنَتْر ، 
 . منَّا ولُنركِّز على خدمة اهللا من أعماق قلوبنا ألن خدمتَنا له هي امتياز عظيم لكُلٍّ

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 في ضوء ما تَعلَّمناه عـن هـذا المثَـل، . ب المقدس المباشرة والواضحة بتعاليم الكتا المثَل في

 . حاوِْل أن تُقارن التعاليم الواردة في هذا المثَل بالتعاليم المشابهة في كلمة اهللا

 تلخـيص التعـاليم الرئيسـية : ي هِ لهذا المثَل الخُطوة السادسة واألخيرة في دراستنا
 الفَعلَة في الكَرم؟ مثَِل نَجِدها في التعاليم الرئيسيةُ التي هي ما . للمثَل

 لَكن هذه . يوم الدينونة األخير، سوف يكافئ اهللا كُلَّ مؤمنٍ حقيقي مكافأةً مناسبةً في ، أوالً
 فـي المقـام المكافآت لن تُوزع على المؤمنين بسبب استحقاقهم لها، بل بسبب محبة اهللا ونعمته

 وقد رأينا في مثَل الفَعلَة في الكَرم كيف أن رب العمل استأجر عماالً في أوقات مختلفـة . األول
 وهذا يرينا أن اهللا  سيوزع مكافآته . من اليوم؛ لكنه دفَع لجميع العمال نفس األجر في نهاية اليوم

 . بطريقته هو وليس بطريقتنا على المؤمنين

 أن نَخْدم اهللا ال ألننا ننتظر مكافأة معينـة، بـل – كمؤمنين مسيحيين – ، يجب علينا ثانياً
. ألننا نُحبه ونريد أن نَخدمه من كل قلوبنا



 فكل عطيـة . ، يجب علينا أن نَتحرر من أي شعورٍ بالحسد أوِ الغيرة تجاه اآلخرين ثالثاً
صالحة ننا علينا يجب كما . عند اهللا هي مألنفُس بلآلخرين ما نُح بنُح أن . 

 لذلك، أرجـو استعداداً . العذارى العشْر مثََل ، سوف ندرس معاً الدرس التعليمي القادم في
 . والعشرين من إنجيل متَّى الخامس من األصحاح ١٣ - ١ اآليات أن تقرأ

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


