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____________________________________________________________ 

 مـن ١٣ - ١ اآليـات فـي د رِ يـ هو مثٌَل و ؛ العذارى العشْر مثَل في نتأمُل اليوم سوف
 . في ملَكوت اهللا االستعداد حدثُ عنِ يت و العشرين من إنجيل متَّى الخامس و األصحاح

 تأمالتنا، تعاَل بنا نَقرُأ هذا المثَل كَما ورد على ِلسان السيد المسيح دراستنا و وقبل أن نبدأ
 ): ١٣ - ١ : ٢٥ إنجيل متَّى (

" نهـابِيحصم ى، َأخَذْنذَارع شْرع اتاوملَكُوتُ السم شْبِهي ينَِئذح نجخَـرو 
 َأما الْجاهالَتُ . وكَان خَمس منْهن حكيمات، وخَمس جاهالَت . ِللقَاء الْعرِيسِ

 فََأخَذْن مصابِيحهن ولَم يْأخُذْن معهن زيتًا، وَأما الْحكيماتُ فََأخَذْن زيتًا فـي
هِنابِيحصم عم هِنتيآن . ـنمنو نهيعمج نسنَع رِيسطََأ الْعا َأبيمفـي . وفَف 

 فَقَامتْ جميع ! هوذَا الْعرِيس مقْبٌِل، فَاخْرجن ِللقَاِئه : نصف اللَّيِل صار صراخٌ
نهابِيحصم نلَحَأصى وذَارالْع ُأولِئك . كالَتُ ِللْحاهالْج فَقَالَت اتينَنَـا : يمطَأع 

 لَعلَّه الَ يكْفي لَنَا : فََأجابت الْحكيماتُ قَاِئالت . من زيتكُن فَِإن مصابِيحنَا تَنْطَفُئ
لَكُن نتَعابو ةاعِإلَى الْب نبِل اذْهب ،لَكُنو . ـاءج نـتَعباتٌ ِليبذَاه نا هيمفو 

رِيسالْع ابقَ الْبُأغْلسِ، ورِإلَى الْع هعم خَلْناتُ ددتَعسالْمتْ . ، وـاءا جيرَأخ 
ا قَاِئالَتضى َأيذَارةُ الْعيقلَنَا : ب افْتَح ،ديا سي ،ديا سقَاَل ! يو ابقَّ : فََأج الْحـ 

َأقُوُل لَكُن : رِفُكُنا َأعِإنِّي م . رهةَ فَاساعالَ السو موالْي رِفُونالَ تَع وا ِإذًا َألنَّكُم 
 ". الَّتي يْأتي فيها ابن اِإلنْسانِ

 . المألوف االعتيادي المثَل هي أن نَفْهم القصة بمعناها ا الخُطوة األولى في دراستنا لهذ
 كمـا أنـه . مناسبة اجتماعية ودينية فقد كان حفْل الزواج . عند اليهود صورة حفْل الزواج فهناك

وكـان أصـدقاء . يرتدي فيه العريس والعروس ثياباً خاصةً تليق بهذه المناسـبة كان حفْالً عاماً



دة أسـبوع فـي بعـض . العريس والعروس يرافقون العروسين وكانت الوالئم تُقام وتستمر لمـ 
 . و عهد الزواج الذي كان الزوجان يقطعانـه أمـام اهللا وكان أهم عنصرٍ في الزواج ه . األحيان

 ، عـائالتهم بحضور أفراد يتزوجون علَناً أمام اهللا – ا وما زالو – وعبر القرون، كان المسيحيون
 . وأعضاء كنيستهم ، وأصدقائهم

 ولئك العذارى؟ لَكن من هن أ . الستقبال العريس هن خارجات العذارى و صورة ثُم هناك
صديقات الع نـ هل هس؟ هل في بيت العرفـي بيـت روسِ روس َأم جاراتها؟ وأين ُأقيم الع َأم 

الع ـْل كُـنعلناً قُـدوم العـريس؟ فَهى ذلك الصوت مون كانت هؤالء العذارى حين دريس؟ وأي 
 روس َأم في بيت العريس؟ وما هو خارجاً في العراء، َأم داخل أحد البيوت؟ وهْل كُن في بيت الع

 دور هؤالء العذارى في العرس؟

 من المرجح أن العروس كانت تظل في بيت أبيها بانتظار من يصحبها هي ووصـيفاتُها
 أو ربما كانت العروس والوصـيفات والمـدعوون . إلى بيت العريس إلقامة وليمة العرس هناك

 وعلى أي حال، فإن هـذه . إلى حين وصوله ) أو في بيته الجديد ( العريس ينتظرون في بيت أهل
 فما يعنينا هنا هو أن كل شيء كان معداً وجاهزاً، وأن العريس لم يكُن . التفاصيل ال تَعنينا كثيراً

 . قد جاء بعد

ة ألن ونجد في اآلية األولى . ثُم نرى أن العذارى خَرجن للقاء العريس تلخيصـاً للقصـ 
 وفي األصل، كانـت أولئـك . أولئك العذارى لم يخْرجن فعلياً للقاء العريس إالَّ في اآلية العاشرة

 العذارى العشْر قد عقَدن العزم على الخروج للقاء العريس، لكن خَمساً منْهن فقط خَـرجن فعليـاً
دتَعسم كُن نت . ات ألنهيلشراء الز نبس اُألخريات فقد ذَها العذارى الخَمأم أن ـنلَه نيتَب بعد أن 

 . مصابيحهن لم تَكُن جاهزة

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

د األمـين هي نفس هذا المثل خلفية إنبثَل العرة التِّين ومثَل شَجة مـة . خلفيصونجـد ق 
. من األصحاح الخامس والعشرين من إنجيل متَّى ١٢ - ١ المثَل في اآليات



 فَاسـهروا ِإذًا : " حيث يقول السيد المسيح ١٣ نجده في اآلية ف ) أو تطبيقه ( المثَل تفسير أما
رِفُونالَ تَع ْأ َألنَّكُمي يةَ الَّتاعالَ السو موانِ الْياِإلنْس نا ابيهي فوهذا يتوافق مع ما يقوله الرسوُل ". ت 

 وَأما اَألزمنَةُ واَألوقَاتُ فَـالَ : " حيث نقرأ ٦ - ١ : ٥ بولُس في رسالته األولى إلى أهل تسالونيكي
ي حاجةَ لَكُم َأيها اِإلخْوةُ َأن َأكْتُب ِإ فـ ـصكَل بالر موي َأن يققبِالتَّح ونلَمتَع َأنْتُم ا، َألنَّكُمنْهع كُملَي 

جِيءِل هكَذَا ياللَّي . قُولُونا يينَمح َألنَّه : » انَأمو الَمخَـاضِ » سغْتَـةً، كَالْمب ـالَكه مفَاجُِئهي ينَِئذح ، 
نْجلَى، فَالَ يبِللْح ون . كَلَِص موالْي ذِلك رِكَكُمدتَّى يح ةي ظُلْمف تُمةُ فَلَسا اِإلخْوهَأي ا َأنْتُمَأمو . كُمـيعمج 

 ". فَالَ نَنَم ِإذًا كَالْباقين، بْل ِلنَسهر ونَصح . لَسنَا من لَيل والَ ظُلْمة . َأبنَاء نُورٍ وَأبنَاء نَهارٍ

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

 فيسوع يقارن ملكـوت اهللا بِهِـن ألنهـن يمـثِّلْن . العذارى العشْر قبل كل شيء، هناك
 وفـي . ما زالوا يعيشون معاً في العالم الحاضـر ن ي ذ المؤمنين الحقيقيين والمؤمنين االسميين اللَّ

 حين أن المؤمنين االسميين ليسوا متيقِّظين وليسوا مستعدين، فإن المؤمنين الحقيقيـين متيقِّظـين
 يشير إلى جميع المـؤمنين ١٠ ويقول بعض المفسرين إن الرقم . ثانيةً مجيء المسيح ومستعدين ل

الرقم . ين الذين عاشوا على األرض المسيحي طعيسوع لم ي حيث أن نخاصاً في هذا ١٠ لَك معنى 
 . المثَل، فال يمكننا قبول هذا التفسير

 لَكن كما نَعرِفُ جميعنـا، فقـد . فال نجد لها أي معنى خاص في هذا المثَل المصابيح أما
 لذلك، فال حاجة إلضفاء أي معنـى . البدء باستخدام الكهرباء كانت المصابيح تُستخدم لإلنارة قبل

 . روحي على هذه المصابيح

روحي عنىم يسوع أي بنْست كذلك، لم ييفقد . لذلك، ال حاجة لنا أيضاً للقيام بذلك . للز 
 لتسـكين كما أنه كان يستخدم . كان الزيت يوضع على رأس األشخاص الذين يتم تنصيبهم كملوك

دس ١ : ٦١ لَكن بِحسب ما جاء في سفْر إشعياء . األلم  ، فإن الزيت يرمز إلى مسحة الـروح القـُ
 لذلك، سوف يكـون . يعطي المؤمنين مسحةً خاصةً النتظار يسوع والترحيب به عند مجيئه الذي

. انيةً المؤمنون الحقيقيون مستعدين دوماً لمجيء يسوع المسيح ث



 ؟ لقد كانت العذارى العشْر يتوقَّعن مجـيء الخَمسِ حكيمات والخَمسِ جاهالت وماذا عنِ
 كما أنَّهن جميعاً كُن يملكْن مصـابيح وينتظـرن . العريس رغم أنهن لم يكُن يعرِفْن ساعة مجيئه

 تَظرن داخل البيت الذي كان مناراً بمصـابيحه وقد كُن ينْ . بشوق للمشاركة في احتفاالت العرس
 ونرى هنا أن الفَرقَ الوحيد بينَهن هـو أن خمسـاً . وبسبب إبطاء العريس نَعسن ونمن . الخاصة

نهعزيتاً م أخَذْن نألنَّه حكيمات فقط كُن ننْهجاهالت ألنهـ . م س اُألخريات فكُنا الخَمم أم  ن ـل
 على عـدم لُّ د وهذا ي ! فقد كان لديهن مصابيح، لكنَّها بدون زيت . يكُن جاهزات الستقبال العريس

وسوء تخطيطهن ،نر نَظَرِهصوق ،وإهمالهن ،وعدم استعدادهن ،هِنباالتم . 

 يـع العـذارى فبحسب ما جاء في المثَل، فإن جم . نُعاس العذارى ونومهِن وهناك أيضاً
نمنو نسنَع . دون خوف نمالعذارى الخمس الحكيمات ن نلَك ات لمجيء أو قَلَقدستعم ألنهن كُن 

 أما . وهذا هو حال المؤمنين الحقيقيين ألنهم مستَعدون دوماً لمجيء يسوع المسيح ثانيةً . العريس
 وهذا هو حـال ". إحساس زائفٌ باألمان " مكننا تسميته فكان لديهن ما ي العذارى الخمس الجاهالت

 أو أنه سيكون لديهم دائماً الوقت الكـافي المسيح لن يأت في زمانهم، يظُنُّون أن األشخاص الذين
 لكن كما رأينا في مثَل العذارى العشْر، فـإن . لهم ملكوت السماوات و للقيام بالتغييرات الكفيلة بدخ

ئون وجاهلون أمثال هؤالء مخْط . 

ه : " ثُم نقرُأ أنه في منتصف الليل دوى صوتٌ  وقـد !" هوذَا الْعرِيس مقْبٌِل، فَاخْرجن ِللقَائـِ
د . وال يخْبِرنا المثَُل منِ الذي صرخَ . تسبب هذا الصوت العالي بإيقاظ الجميع فقـد يكـون أحـ 

 لَكن يبدو جلياً أن العريس لم يكُـن قـد وصـل . الضيوف، أو أحد األشخاص المرافقين للعريس
 وم، وأصـلَحن مصـابيحهن، وخَـرجن والدليل على ذلك هو أن الفتيات قُمن من الن . البيت بعد

 أن المجيء الثاني للمسيح سيستغرق وقتاً طويالً؛ لكنـه سـيحدث وهذا يعني . الستقبال العريس
 . على نحوٍ غير متوقَّع

ثَل أنخالل هذا الم نـا ونرى مفي إشـعال مصـابيحهن؛ أم نحذارى الحكيمات نَجالع 
دعم . فقد انطفأت مصابيح العذارى الجاهالت غم أننا ال نجد توضيحاً لهذا األمر، إالَّ أنـه يـور 

 فعندما دوى ذلك الصوت في منتصف الليل، قامت جميع العـذارى مـن . الرسالة الرئيسية للمثَل
وبعد لحظات، أدركت خمس من هؤالء العذارى أنه لم يعـد هنـاك . النوم و أشْعلْن مصابيحهن



 لهذا، فقد رحن يتوسـلْن . وهذا دليل على عدم استعدادهن لمجيء العريس . مصابيحهن زيت في
 . إلى العذارى الخمس الحكيمات لكي يعطيهِن بعض الزيت

 الزيـت بعـض رفَضتْ العذارى الحكيمـات أن يعطـين وكما قرأنا في هذا المثَل، فقد
م . الحكْمة والجهل وهذا يوضح الفَرق بين . للجاهالت  ويجب أن نُدرك أن العذارى الحكيمـات ـل

 فقد كان موكب العرس يتحرك ببطْء . يفعلن ذلك لقسوة قلوبهن، بل ألنهن كُن بحاجة ماسة للزيت
 فقد كان . كما أن الوقت كان قد جاوز منتصف الليل، والظالم حالك . شديد، وكانت المسافة بعيدة

 ولكـي ال . ن أن يخْرجن الستقبال العريس واصطحابه إلى البيت والمصابيح مشتعلة ينبغي عليه
 نُسيء فهم هذا المثَل، يجب علينا أن نتذكَّر أنه يشير إلى االستعداد الروحي؛ وهو شيء ال يمكـن

 لمجـيء ) استعداده أو عدمِ ( عنِ استعداده يتَحمُل المسؤولية فكل شخصٍ . ين آلخر ل ألحد أن يعطيه
 لهذا، يجـب . هذا االستعداد ألي أشخاصٍ آخرين يقَدم وال يمكن ألي منَّا أن . في أي وقت المسيح

 على كل مؤمنٍ أن يصلح مصباحه الروحي، وأن يمأله بالزيت لكي يكون جاهزاً ومستعداً عنـد
 . االستعداد أمراً مستحيالً فسوف يأتي وقت يصبح فيه . مجيء المسيح ثانيةً

 وربما يكون هذا مخالفـاً لمـا . ُأغْلقَ قد الباب حيث أن ه في هذا المثَل أ ر ق وهذا هو ما ن
 ففي الواقع األرضي، ال يمكن للعريس أن يمنع أولئك الفتيات المتـأخِّرات . يحدثُ في األعراس

 إلى إغـالق ر ظُ نْ لذلك، يجب أن نَ . ة لها مدلوالت روحية لَكنَّنا هنا أمام قصة أرضي . من الدخول
 لَكن الشيء المطَمِئن هو . فسوف يأتي وقتٌ يغْلَقُ فيه باب ملكوت اهللا . أمراً واقعياً الباب باعتباره

 أنه طالما أن يسوع المسيح لم يأت ثانيةً حتى هذه اللحظة، فإن الفُرصة متاحـة لجميـع النـاس
 فما زلنا نعـيش فـي عصـر . صالح مصابيحهم الروحية ووضع الزيت فيها استعداداً لمجيئه إل

 إليمان بيسـوع ا لتوبة، و إلى ا الناس برسالة اإلنجيل ويدعون النِّعمة، وما زال خُدام الرب ينادون
 ب الخـالص قـد لَكن عندما يأتي يسوع ثانيةً، سوف يكون با . الستعداد لمجيئه الثاني ا المسيح، و

 وعندها، سوف يقول يسوع للمتأخِّرين وغيـر . ُأغْلقَ في وجه كل شخصٍ رفض رسالة اإلنجيل
 !" خاصتي لَستُم من أنْتُم ! أنا ال أعرفكم : " المستعدين

 تَحديد الرسالة الرئيسية : المثَل أال وهي ا الخُطوة الرابعة في دراسة هذ نَنتقل اآلن إلى
يتحدثُ عـنِ االسـتعداد فـي ١٣ - ١ : ٢٥ إن مثَل العذارى العشْر الوارِد في إنجيل متَّى . للمثَل



 يجب على المؤمنين المسيحيين أن يستعدوا : " أما الرسالة الرئيسية للمثل فهي كالتالي . ملكوت اهللا
 ". غير متوقَّع ه مفاجئاً و سوف يكون مجيئ ف . جيداً لمجيء المسيح ثانيةً في أي وقت وأية لحظة

 . ونحن نَعرف من خالل دراستنا للكتاب المقدس أن وقت الدينونة اإللهية سيكون مباغتـاً
 فاالستعداد الدائم هـو سـمة . لذلك، لن يتمكَّن أحد من دخول ملكوت اهللا ما لم يكُن دائم االستعداد

 . لكوت اهللا يبدون استعدادهم الدائم لمجيء المسيح ثانيـةً وشَعب م . رئيسية من سمات ملكوت اهللا
 أما غير المؤمنين وغيـر المسـتعدين فينبغـي علـيهم أن . وهم ال ينتظرون بخوف، بل بترقُّبٍ

 فإن ُأغْلقَ الباب فسوف يبقـون خارجـاً حيـث . يسارعوا إلى اإليمان بيسوع واالستعداد لمجيئه
 . سنان البكاء وصرير األ

 لم تَكُن كـذلك، فمـا زال ن تَنتظره بشوق؟ إ ؟ وهل في أي وقت فَهْل أنْتَ مستَعد لمجيئه
 فال تُضيع الفُرصة، بل تعال إليه اآلن، واقبله رباً ومخَلِّصاً . باب التوبة والخالص مفتوحاً أمامك

 رِفُ يقيناً أين ستقضي أبديتك، وسوف فعندها، سوف تَع . لحياتك، وعشْ كما يحقُّ إلنجيل المسيح
 . تَنتظر الرب يسوع بترقُّب

 التعليم الـوارد مقارنة : المثَل أال وهي ا الخُطوة الخامسة في دراسة هذ نأتي اآلن إلى
 في ضوء دراستك لهذا المثَل، حـاول أن . بتعاليم الكتاب المقدس المباشرة والواضحة المثَل في

ثُرقَّ نَفسه تَعالح لِّمس تُعالكتاب المقد نُأخرى م على آيات . 

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

 ون الحقيقيون والمسيحيون االسميون في بعض الجوانـب، وقـد قد يتشابه المسيحي ، أوالً
 فجميع األشخاص الذين يعترفون بيسوع المسيح هـم فـي . يختلفون في بعض الجوانب األخرى

 لَكن بعض هؤالء حكماء ألنهم تركوا حياتهم القديمـة وآمنـوا بيسـوع ربـاً . طريقهم لمالقاته
 لكن الكتاب المقدس . ما أنهم استعدوا لمجيئه عن طريق ثقتهم به وطاعتهم له ك . ومخَلِّصاً لحياتهم

 يصفُ األشخاص اآلخرين بالجهل ألنهم لم يكونوا يؤمنون بيسوع إيماناً حقيقياً ولم يستعدوا جيداً
يقـرأون لهذا، رغـم أن الـبعض !" أنا ال أعرفكم : " لذلك، سوف يقول يسوع لهم . لمجيئه الثاني



 الكتاب المقدس، ويصلُّون، ويرنِّمون، ويذهبون إلى الكنيسة، إالَّ أن الرب يسوع سيقول لهم إنـه
 شخصـية؟ فهل يعرفك يسوع معرفةً . فاهللا يهتم بقلوبنا أكثر مما يهتم بأي شيء آخر ! ال يعرفهم

 ! أرجو أن تُجيب عن هذا السؤال بنفسك

 ون هناك فترة زمنية طويلة بين المجيء األول والمجيء الثـاني للسـيد سوف تك ، ثانياً
 فرغم أن بعض المؤمنين عبر التاريخ توقَّعوا مجيء المسيح في زمانهم، إالَّ أن يسـوع . المسيح

 لَكن في الوقت . كون هناك اضطهاد ي وفي هذه الفترة، سوف . وقتاً ستغرق نفسه قال إن مجيئه سي
 . سوف يكْرز باإلنجيل في كل ُأمة في العالم نفسه،

 مرئياً ومسـموعاً إالَّ أنه سيكون أيضاً مفاجئاً، المسيح ثانيةً سيكون مجيء رغم أن ، ثالثاً
 . لجميع الناس على األرض

 فـال يمكـن للمـؤمنين . االستعداد لمجيئه غير قابل لالنتقال من شخصٍ آلخـر ، رابعاً
دستعوا المدنقلوا استعدادهم هذا إلى المؤمنين الجاهلين الـذين لـم يسـتعي ين لمجيء المسيح أن . 

 لذلك، فإن كل مؤمنٍ مسؤوٌل مسؤولية شخصية عن خطاياه، وعن إيمانه بيسوع المسيح، وعـنِ
 . استعداده أو عدمِ استعداده لمجيئه

 فـاهللا . اص الذين لم يستَعدوا لمجيء المسيح لن تكون هناك فُرصة أخرى لألشخ ، خامساً
 . يعطي اإلنسان فُرصاً كثيرةً للتوبة واإليمان بيسوع المسيح طالما أنه يعيش على هـذه األرض
 أما إن مات دون أن يؤمن بيسوع، أو إن جاء يسوع المسيح ثانيةً قبل أن يؤمن هـذا الشـخص،

 ب على كل إنسانٍ أن يصنَع قراراً حاسماً بهذا الشأن فـي لذلك، يج . فسوف يكون مصيره الهالك
 . أقرب وقت ودون تأجيل

 فحيث أن وقْـتَ المجـيء . االستعداد مطلوب من جميع المسيحيين دون استثناء ، سادساً
 سـوع لهذا، يقول ي . الثاني للمسيح غير معلومٍ لدينا، فيجب علينا جميعاً أن نستعد ونَسهر لمجيئه

 فَاسهروا ِإذًا َألنَّكُم الَ تَعرِفُون الْيوم والَ الساعةَ الَّتي يْأتي فيهـا ابـن : " ١٣ : ٢٥ في إنجيل متَّى
". اِإلنْسانِ



كزيتاً لكي تكون على وصالتُنا ألجل ومألتَه الروحي كباحصتَ ملَحتكون قد أص هي أن 
 . ب يسوع عند مجيئه ثانيةً استعداد لمالقاة الر

 آخر مثٍَل من أمثال السيد المسيح أال وهـو التعليمي القادم، سوف ندرس معاً الدرس في
 الخـامس مـن األصـحاح ٤٦ - ٣١ اآليات لذلك، أرجو أن تقرأ استعداداً . الخراف والجِداء مثََل

 . والعشرين من إنجيل متَّى

 . 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


