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 ة اخلردل واخلم�ة مثال حبَّ 
 رون جار�وت أ بقلم

 :٤؛ لوقا  ١٥  :١؛ مرقس  ١٧  :٤ملكوت اهللا ماكنة بارزة يف تعايلم املسيح منذ بداية خدمته ىلع األرض (مىت    احتلَّ 
مستمعيه. ملكوت اهللا يف وسط    سؤسِّ يُ فقد اكن  أعلن أن �يئه إىل األرض يع� اقرتاب ملكوت اهللا.  فقد  ).  ٤٣

 �تلفة، ول�ن   يحاملس . اختذت تعايلمجزات واتلعايلم ترافق تأسيس امللكوت وتربهن عليهاملع وقد اكنت 
ً

أشاكال
ة اخلردل (مىت حبَّ   لثَ مَ   ي�شفها األمثال اليت استخدمها تلعليم سامعيه شيئًا عن طبيعة امللكوت.  اكن من أهمِّ 

مرقس  ٣٢-٣١:  ١٣ لوقا  ٣٢-٣٠:  ٤؛  و١٩-١٨:  ١٣؛  (مىت  ل  ثَ مَ )  لوقا  ٣٣  :١٣اخلم�ة  شيئًا  ٢٠  : ١٣؛    يف اخل انلمو    عن) 
 ىلع حدة.   لثَ مَ لك  ىلعبإ�از  سنليق نظرةلكوت اهللا. مل واتلدر�يج

ث� ل�هشة،  مع شلكها انلهايئ المُ   مقارنةً الصغ�    لشلكها األوَّ   �سبب  ،اليت  ة اخلردل�سوع ملكوت اهللا حببَّ الرب  ه  شبَّ 
من أصغر ابلذور يف    و�  ،لاخلرد   ةحبَّ   إنواكتماهل.    هتأسيسملكوت اهللا ب�    نلمو  ا مناسبً   نموذًجا لمسيح  ل  أعطت

صغ�ة و�مرور الوقت قد يصل ارتفاعها إىل أ�رث من عرشة أقدام. ستنمو ابلذرة الصغ�ة  ج�ة  شُ ستنتج  فلسط�،  
 فيها طيور السماء. ى آو تتتلصبح كب�ة جًدا حبيث 

فيها طيور   سكنتشجرة نمت و�ربت حبيث  ل  ا لمً حُ   رأىقد  ف  يعود هذا الوصف إىل امللك نبوخذ نرص ملك بابل.
السماء. ومع ذلك، تم قطع الشجرة يف حلظة. كشف تفس� دانيال أن لك مالك البرش ستنهار، حىت نبوخذ نرص  

 ا �سيطً اكن  لكوت  امل  اهذ  تأسيسع� الرغم من أن  ف). ملكوت اهللا �تلف.  ٤(دانيال    عظيمال
َّ

مو حىت ينس  ه أنَّ ، إال
 ). ٦: ٣١(حزقيال لك طيور السماء   يف أغصانه شعشِّ تُ ليك انلهايئ املجيد،  شلكهصل إىل  ي

مَ  املسيح  قال  الرسالة،  الفكرة  ثَ ئلال ينىس سامعيه  المَ تقر�بًا  ًال آخر تلوضيح نفس  ل، ثَ عن ملكوت اهللا. يف هذا 
هلا تأث�ها ىلع اكن    قطعة صغ�ة من اخلم�ةودقيق.  أ�يال  أت امرأة مخ�ة من عجينة األسبوع السابق يف ثالثة  خبَّ 

ق تأث�ه  يتحقَّ   أنإىل  ا وغ� مر�،  فيًّ �ثل اخلم�ة، يبدأ ملكوت اهللا صغً�ا، واغبًلا ما ي�ون عمله  . مِ لكهالعج�  
 الاكمل.

أن    ا اثلا�. أظهر املسيح فيهم  �يئهيح و للمس  لاألوَّ يجء  امل ح هذان املثالن املتالزمان نمو ملكوت اهللا ب�  يوضِّ 
وامللكوت. لم    املسيا�  ة منصبهة ورشعيَّ ملكوت اهللا ال حتتاج إىل إثارة أي شكوك حول قوَّ بها    س أسَّ الطر�قة اليت  

   البسيط  اتلأسيسي�ن  
ً
تقرة،  ببداية ضعيفة وُ�   ملكهالرب    سأسَّ "  :جون اكلفنقال  ط هل اهللا.  فقد خطَّ   –  خطأ

 . ع"توقَّ مه غ� المُ لغرض رص�ح، وهو أن تظهر قدرته �شلك اكمل من خالل تقدُّ 
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. أوئلك  ضاعفةفًا مُ أضعا ختمر  العج� المُ   كربرت بذور اخلردل وازدهرت.  املسيح بهذه األمثال، جتذَّ منذ أن نطق  
قبل أن تتجاوز أورشليم.    – الشجرة   قطع–الصغ�ة  اذلين اعرضوا املسيح وأتباعه بعد صعوده حاولوا سحق الكنيسة  

فانوس هو مثال  ترة. إن استشهاد اسدية. يف الواقع، لكما قطعوا أ�رث، نمت الشجومع ذلك، اكنت �اوالتهم غ� ُ� 
أدَّ واضح، ألنَّ  السامرة، و�ىل  والكرازة باإل�يل إىل ما وراء أورشليم، إىل ايلهودية،    محلاذلي  ت  تشتُّ ال ى إىل  ه  �ىل 

ه لن تقوي حىت أبواب اجلحيم ىلع  تار�خ الكنيسة هو حتقيق وعد املسيح بأنَّ إن  ).  ٤:  ٨أقايص األرض (أعمال الرسل  
 ). ١٨:  ١٦كنيسته (مىت 

امللك الاكمل وانلهايئ.    سهأسَّ وت اذلي  ل�ن  اكتماهل  ينتظر عودته من أجل  �ذلكو�ىل أن �دث  املسيح    سلك ، 
). عندما يعود  ٢٨  :١٢ال يزتعزع (عرباني�    نحن مواطنون يف ملكوٍت ف).  ٧:  ٥كورنثوس    ٢باإليمان ال بالعيان (

). إن اذلي  ٦٢  : ١٤؛ مرقس  ٣١  : ٢٥(مىت    امللكوت   ن أحد من إن�ار �دملكوت اهللا، لن يتم�َّ   كتمالالاملسيح  
، أخً�ا،  امللكوت. ثمَّ   إلكمال)  ٧:  ١؛ رؤ�ا  ١٦  :٤�سالونييك    ١قضاء (الهاء وابليف ماكن متواضع سيعود يف    دلَ د ووُ جتسَّ 

 ). ٤- ٣: ٢١(رؤ�ا  نلاساسيكون مس�ن اهللا مع  

 

جار�وت  أالقس   �لة    )AaronGarriott@(رون  حتر�ر  مدير  مساعد  هو  وأستاذ  اإلصالح    ةب�ليَّ تيبوتلوك، 
 .)Presbyterian Church in Americaيف أمر��ا ( ة يف الكنيسة املشيخيَّ  وقس مر�سم ،سقدَّ للكتاب المُ 

 

 .  تيبوتلوك تم �رش هذه املقالة يف األصل يف �لة 

https://ar.ligonier.org/
mailto:info@ar.ligonier.org
http://twitter.com/AaronGarriott
https://tabletalkmagazine.com/article/2020/02/the-parables-of-the-mustard-seed-and-leaven/

