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 اللؤلؤة كث�ة اثلمن َمَثل ل الك� اذلي يف احلقل وثَ مَ 
 توماس ك�بقلم  

، ومع ذلك فإن الرض�ة  أَمثَاهل  أقرصمن ب�  أ�يد  �اتلالرب �سوع و  قاهل  ا  هما أ�سط م�ل ثَ ن المَ ي ن هذإ  يم�ن القول
؟ ألنهما يتناغمان مع خيانلا اذلي وهبه  يم�ن �سيانهما ال  ه  . ملاذا ثبت أنلكماتهما عدد    تفوق ب�ث�دانها  اليت �سدِّ 
، إن كنت قد من ذلك  ما �ري هنا. ىلع العكس  فهممة يف الالهوت لإىل درجة علمية متقدِّ   لست حباجةنلا اهللا.  

 ىلع أملاخلاصة بك    الُعليَّةيف    مهجورة  زاو�ةعن    نفضت الغبارة من قبل، أو  يَّ فحبثت عن نارنيا يف حديقتك اخلل
ك ببساطة قائًال: "هل هناك طر�قة أفضل نلفعل بها  ت يف رسِّ منذ زمن بعيد، أو فكرَّ   مفقودة  قطعة أثر�َّة  اكتشاف

: "ماذا سأفعل تتساءلير�د الرب �سوع أن �عل أذهاننا    .�سوع   يقوهل الرب ًدا لسماع ما  ل جيِّ هذا األمر؟" فأنت مؤهَّ 
 وات. ا ملكوت السم إنَّهوجدناه: رنا أننا قد املستحيل؟" ثم يذكِّ  وجدُت  ذاإ

المَ  لالهتمامالن  ثَ هذان  إرثً   مجيًعا نا  ألنَّ   مث�ان  اكن  ر�ما  "ابلحث".  دلفع  امفقودً   ا اختربنا  طر�قة  أو  ت�ايلف ، 
للبحث   ةالعامليَّ   ةالبرش�َّ   توفِّر اتلجر�ة  اذلي تبحث عنه.  ا مك تعلم  ، لكنَّ بعيد املنال  ثايلالقهوة امل  فنجانجلامعة، أو  ا

ابل ونقطة  السياق  المَ   املجاز�َّة  دايةواالكتشاف  ختيَّ ثَ هلذين  ومُ   حبثكأن  اآلن  ل  ل�.  باكتشاف �يد    غ�ِّ انتهت 
تماًما،    العكسىلع  غ� مثمر.  حبث املرء فيه قد ي�ون اعلًما  يصوِّرنا ال   الَمثَل�  ينفرح أن هذللحياة، ألنه من المُ 

رله وتخيَّ نل�سوع  الرب  ع. هذا ما يدعونا  توقَّ االكتشاف �يد �شلك غ� مُ ف انت�    إذافيه هنا: ماذا ستفعل    نفكِّ
 ة حًقا؟ حبثك باكتشاف بالغ األهميَّ 

هو ابلحث واالكتشاف    جازي الرغم من أن السياق املىلع  .  َمثَل�ال  ينهذا السؤال إىل اهلدف الرئييس من هذ يقودنا  
 
َّ

الرتاملذهل، إال الواقع  ي�من  رئييسال  �� أن  الك�.  ثَ ر يف مَ يف اتللكفة. فكِّ   يف  ك�    العثور ىلعة  حتمايلَّ ااكنت  ل 
العالم القديم.  نادرة ولكنَّ   ولاحلق  أحد   مدفون يف  املنال تماًما يف    عدم وجود صناديق ودائع ل   نظًرا ها ليست بعيدة 

�سوع لم    ل�ن الرب   ."حتت املرتبة"بالفعل  ملمتلاكت الفرد اثلمينة قد ت�ون    أمنًا   األ�رث  اكناملفإن    ،وأنظمة إنذار
مُ  انصبَّ باتلفاصيلكثً�ا  ا  هتمًّ ي�ن  بل  وتر��ه    .  ي   سعرال  ىلعاهتمامه  الك�    رغباذلي  دفعه. يف  ابلاحث عن 
، وهو ال  يشءيُ�لِّف الرجل لك  ىلع الك�   إن احلصولمبارش.    بقدر ما هو  الفت للنظر�سوع هنا  الرب  وهدف  
ةكه  حترِّ و،  بدافعٍ يعمل    بلة.  ة احلسابيَّ للقيام بالعمليَّ حىت  ينتظر   امللكوت  و�د  مجال  إن  ).  ٤٤:  ١٣"فرحه" (مىت    قوَّ
  ال �سبه خسارة ضحيًا ب�ل يشء و، مُ غر�زي من الفرح ال  بدافعن �ده وهو يعلم ما وجده يتعامل برد فعل  �عل مَ 

 املستحيل. احلصول ىلع من أجل 
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قد يبدو أنه ال �دث الكث� يف    إثارة ل�هشة وحتديًا يف هذا الصدد. ظاهر�ًّا،  ل اللؤلؤة كث�ة اثلمن أ�رثثَ مَ يبدو  
ذكره  ثَ المَ  يتم  لم  اذلي  اثلا�  بالفعل  وضوح  بل  المَ أ�رث  األول. يف الك  املثل  ما    باعل�،  ثَ يف  لكه  تماابلاحث لك 

ة يف عمل اتلاجر  عقالنيَّ   هناك عدمل اللؤلؤة.  ثَ يف مَ   ا صغ�ً   ا هناك منعطفً ول�ن يبدو أن  –  اجلائزة  للحصول ىلع
ىلع  ل السابق.  ثَ ، كما يف المَ �ربقيمة أ  ي ذ  من أجل احلصول ىلع يشءع لك يشء  يبي  م. فاتلاجر ل�ستديع اتلفك�

لؤلؤة واحدة.    لرشاء  –اللؤلؤ(ىلع األرجح) �زونه احلايل من  بما يف ذلك  –  اتلاجر لك يشء باع  ،  من ذلك  العكس
اللؤلؤ، واآلن وجد اللؤلؤة  ب  بل يهتم  ؛اللؤلؤ من أجل املالب   غ� مهتمه  أنَّ   فعاهلأ  تظهرًدا.  هذا ببساطة ليس مكسبًا جيِّ 

ا   ا ليس تاجرً   إنَّهعينها.   ة اللؤلؤة الوحيدة    هو امتالكاللؤلؤة    امتالك هذهلؤلؤ، والبل جامع    حقًّ تلاجر  . ملاذا باع االُمهمَّ
اذلي    فرحأجل المن  ة أخرى،  ته هلذه اللؤلؤة. مرَّ �بَّ   من أجللؤلؤة واحدة؟    (ر�ما بال مأوى؟) مالاًك لك يشء يلصبح  

ملال �شلك أقل من  مدفوع با   يبدو أنَّهاتلاجر    من املفارقات أنَّ و  ؛ ل اثلا�ثَ حبكة المَ �  ينبع من هذا األمر. هذه  
من أجل الفرح البسيط   ول�ندخل أ�رب    ليس من أجل احلصول ىلعب�ل يشء    اعمل احلقل، ألن اتلاجر ضىحَّ 

 امتالك اللؤلؤة. ب

ره ما ن إاعدة تصوُّرا الرب �سوع تنا للملكوت. يف الك�، يطلب منَّ فك� يف �بَّ إىل اتل إذن النثَ هذان المَ  يدعونا  .  قدِّ
  ادلنيوي  ب�ل اخل�  ؟ هل سنضيحِّ يت العالم والعالم اآلاألمر بأشياء هذا    يتعلَّقهل �سب �شلك صحيح عندما  

 اللؤلؤة،    �سأل يف َمثَل،  أفضل بال حدود؟ ثمَّ   يشءٍ   نلحصل ىلع 
ً

ا : هل هذه اتلضحية �  أصعب  سؤاال من أجل    حقًّ
�شلك    تفحص اللؤلؤة  أ�رث؟ ول�نأىلغ ورؤ�تنا وقيمنا: هل نرى أن امللكوت    يفحص ة؟ الك� ة امللكوت انلقيَّ �بَّ 

 أعمق قلبنا و�رادتنا: هل نرى أن امللكوت هو لك يشء؟ 

 

لكيَّ ادلكتور   يف  األ�ادي�  والعميد  اجلديد  للعهد  مساعد  أستاذ  هو  ك�  يفصلَ المُ   الالهوت ة  توماس    مدينة   حة 
 واشنطن العاصمة. 

 

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