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 مقدمة
 مركزه عند الیهود

تسلمت الكنیسة المسیحیة من یدي الكنیسة الیهودیة هذا السفر ضمن أسفار العهد 
 خاًصا بین األسفار لما یحمله من أسلوب رمزي یعلن عن مركًزا السفر  هذاالقدیم، وقد احتل

الحب المتبادل بین اهللا وكنیسته، أو بین اهللا والنفس البشریة كعضو في الكنیسة. 
وقد ضمت النسخة العبریة للتوراة التي جمعها عزرا الكاتب في القرن الخامس قبل 

 ضمن أسفار النسخة السبعینیة في القرن الثالث الیونانیةالمیالد هذا السفر، كما ترجم إلى 
 الروحیة. معانیهقبل المیالد، دون أي اعتراض أو شك من جهة 

وفي أیام السید المسیح، حاول الحاخام شمعي استثناءه من الكتاب المقدس بسبب 
لیل الیهودیة لرغبته في التفسیر الحرفي للكتاب المقدس بطریقة قاتلة، فأكدت مدرسة ه

م) قانونیته. Ï Jamnias) 95-100التقلیدیة قانونیة السفر. وأكد مجمع
"الكتاب كله مقدس، كیبا أهمیته العظمى، قائالً : أم أكد الحاخام 135وفي عام 

 فهو أقدس األسفار، العالم كله لم یأِت بأهم من ذلك الیوم الذي األناشیدأما سفر نشید 
 فیه أعطي هذا السفر".

 "األناشید والمدائح التي نطق بها سلیمان النبي، ملك Ð الیهودي الترجوموجاء في
إسرائیل، بالروح القدس، أمام یهوه الرب العالم كله في ذلك رنمت عشرة أناشید، أما هذا 

النشید فهو أفضل الكل". 
: "نشید األناشید هو أسمى جمیع األناشید، قدمت Ñ Midrashوأكدت المدراش

 نه النشید الذي فیه یمتدحنا اهللا، ونحن نمتدحه!" إهللا الذي سیحل بالروح القدس علینا.
لماذا استخدم الوحي هذا األسلوب الرمزي الغزلي في ل البعض: اءربما یتس

 ؟تهالتعبیر عن الحب المتبادل بین اهللا وكنیس

1 James Hastings: Dictionary of the Bible, N.Y. P. 930. 
Ð الترجوم: إذ عاد الیهود من السبي البابلي كانوا غیر قادرین على فهم لغة آبائهم العبریة، لهذا كانت فصول الكتاب التي 

 تقرأ في المجامع تترجم شفاها إلى اآلرامیة، وأخیًرا صارت هناك حاجة إلى ترجمة آرامیة مكتوبة دعیت "الترجوم".
Ñ  ،المدراش عبارة عن دراسات یهودیة في الكتاب المقدس، تشرحه بطریقة وعظیة (راجع كتابنا: التقلید واألرثوذكسیة

 .).29، ص 8، فصل 1979

                                                 



 اعتاد اهللا أن یتحدث معنا خالل الوحي بذات األسلوب الذي نتعامل به في .1
 بل ویستخدم أیًضا تعبیراتنا، حتى ال ،حیاتنا البشریة، فهو ال یحدثنا فقط باللغات البشریة

یكون الوحي غریًبا عنا. 
 ،نذكر على سبیل المثال أن الوحي یتحدث عن اهللا بأنه حزن أو غضب أو ندم

مع أن اهللا كلّي الحب لن یحزن ألنه ال یتألم، وال یغضب إذ هو محب، وال یندم ألن 
المستقبل حاضر أمامه ولیس شيء مخفي عنه. لكنه متى تحدث الكتاب عن غضب اهللا 

ود أن یعلن لنا أننا في سقطاتنا نلقي بأنفسنا تحت عدل اهللا، وما یعلنه الوحي كغضب يإنما 
إلهي إنما هو ثمر طبیعي لخطایانا، نتیجة هروبنا من دائرة محبته. 

بنفس الطریقة یستخدم الوحي التعبیرات البشریة عندما یقول: "عینا الرب نحو 
، فهل یعني )15 :34مز (الصدیقین، وأذناه إلى صراخهم، وجه الرب ضد عاملي الشر" 

  أو وجه! إنما هو یحدثنا عن رعایة اهللا لنا بأسلوبنا! أذنانوأهذا أن هللا عینان 
هكذا أیًضا إذ یتحدث الكتاب المقدس عن كرسي اهللا أو عرشه، فهل أقام اهللا له 

كرسًیا أو عرًشا محدوًدا یجلس علیه؟ ألم تكتب هذه كلها لكي نتفهم ملكوت اهللا ومجده 
 وبهاءه حسب لغتنا وتعبیراتنا البشریة؟!

على نفس النمط یحدثنا الوحي عن أعمق ما في حیاتنا الروحیة، أال وهو اتحادنا 
باهللا خالل الحب الروحي السري، فیستعیر ألفاظنا البشریة في دالئل الحب بین العروسین، 

ال لنفهم عالقتنا به على مستوى الحب الجسداني، وٕانما كرموز تحمل في أعماقنا أسرار 
الحب ال ینطق له. 

هذا األمر لیس بغریب، فقد استخدمه كل األمم حین تحدثوا عن العشق اإللهي 
 حینما تعلن النفس رغبتها في أن ترتمي في أحضان اهللا لتحیا به . في محبة اهللاوالهیام

ومعه وحده، لیشبع كل أعماقها. 
 هذا المفهوم للحب اإللهي كحب زوجي روحي یربط النفس باهللا لیس غریًبا عن .2

الكتاب المقدس، فقد استخدمه أنبیاء العهد القدیم كما أستخدمه رجال العهد الجدید أیًضا، 
كما سنرى ذلك عند حدیثنا عن "العرس السماوي". 

  



  

ق على الحب الجسداني، وال تتفق مع ب عبارات هذا السفر ال یمكن أن تنط.3
القائلین أنه نشید تغنى به سلیمان حین تزوج بابنة فرعون أو ما یشبه ذلك، نذكر على سبیل 

: Ïالمثال
. هكذا تُناجي )1 :1("لیقبلني بقبالت فمه، ألن حبك أطیب من الخمر"  .أ

 مع أنها تعلن له "حبك" أطیب من الخمر. ،العروس عریسها، لكنها تطلب قبالت آخر "فمه"
كیف یمكن لعروس أن تطلب من عریسها أن یقبلها آخر بینما تستعذب حب العریس نفسه؟ 

 الكنیسة للسید المسیح مناجاةیستحیل أن ینطبق هذا على الحب الجسداني، لكنه هو 
عریسها، فتطلب قبالت فم اآلب، أي تدابیره الخالصیة، والتي تحققت خالل حب االبن 

بر".  العملي، كقول الكتاب "االبن الوحید الذي في حضن اآلب هو خَّ
 إذ )1 :2("لرائحة أدهانك الطیبة، اسمك دهن مهراق، لذلك أحبتك العذارى"  .ب

ُتشید العروس برائحة عریسها الطیبة المنعشة، وأن اسمه عطر كالدهن المسكوب، تعلن أن 
حببنه. هل یمكن لعروس أن تفرح ألن عریسها موضع حب عذارى غیرها؟ لكن أالعذارى قد 

العروس هنا هي الكنیسة التي ُترید أن كل المؤمنین - كالعذارى - یحبون عریسها. 
 كیف تغیر ضمیر المتكلم المفرد إلى .)1 :4("اجذبني وراءك فنجري"  .ج

 فكیف ،ن كانوا جمًعاإالمتكلمین الجمع في عبارة واحدة؟! هل المتكلم هنا مفرد أم جمع؟ 
تلتقي الجماعة في حب الواحد جسدانیا؟! وأي عروس تطلب من عریسها أن یجتذبها فتجري 

ومعها كثیرات نحو حبه؟!  
عبر يُ من هذه األمثلة وما على شاكلتها كما سنرى، یظهر هذا السفر قد كتب ال ل

عن حب جسداني بین عریس وعروسه، بل حب إلهي یربط اهللا بكنیسته ومؤمنیه. 

 كاتب السفر وعنوانه
). 32 :4 مل 1كتب هذا السفر سلیمان الحكیم، الذي وضع أناشید كثیرة (

شید" ُتشیر إلى أفضلیته على نوقد لقب "نشید األناشید"، وذلك ألن تكرار كلمة "
غیره من األناشید، كالقول "ملك الملوك، رب األرباب، قدس األقداس، سبت السبوت، سماء 

 .Ð عبد العبید،السموات، باطل األباطیل

Ï  22،23القمص عبد المسیح النخیلي: اضواء على سفر النشید، ص. 
Ð  35:9، تك 17:10، تث 2:1، جا 15:6 تى 1، 16:19، 14:7رؤ. 

                                                 



  

 سماته
 إن كان سلیمان قد كتب سفر الجامعة مدرًكا حقیقة الحیاة األرضیة أنها "باطل .1

  تالمس مع الحیاة السماویة وجدها "نشید األناشید".  إذ فإنه،األباطیل"
في سفر الجامعة یعلن الحكیم أنه ال شبع للنفس خالل كثرة المعرفة، أما في سفر 

نشید األناشید فتشبع النفس وتستریح تماًما بالحب اإللهي، وال تكون بعد في عوز. 
في سفر الجامعة یتحدث عن كل ما هو تحت الشمس وٕاذا لیس فیه جدید، أما في 

النشید إذ تدخل النفس إلى أحضان اهللا ترى كل شيء جدیًدا. 
 فهم الیهود هذا السفر بطریقة رمزیة تمثل العالقات القائمة بین اهللا (العریس) .2

وشعبه (العروس) منذ الخروج حتى مجيء المسیا، وفهمه المسیحیون أنه یمثل العالقة بین 
 اتجاهات في التفسیر الرمزي ةالمسیا المخلص والكنیسة عروسه. وقد أخذ المسیحیون ثالث

لهذا السفر، هذه االتجاهات في الحقیقة متكاملة ومتالزمة مًعا، وهي: 
 وغیرهم أن السفر  جیروم وأغسطینوسیننوس والقدیسيالعالمة أوریج یرى .أ

ُیشیر إلى العالقة بین السید المسیح وكنیسته ككل، أي جماعة المؤمنین. 
 Bernard of القدیس غریغوریوس أسقف نیصص وبرنارد یرى .ب

Clairvaux أن السفر ُیعبر عن العالقة بین السید المسیح والنفس البشریة على المستوى 
 جنًبا إلى جنب مع االتجاه Ï بهذا االتجاه أیًضانوسيالعالمة أوریجالشخصي. وقد أخذ 

السابق. 
 الكاثولیك هذا السفر بكونه ُیعالج موضوع التجسد اإللهي، إخوتنا ُیفسر بعض .ج

 مریم والدة اإلله. ةویروا في العروس أنها القدیس
والحقیقة أن المؤمن إذ یتذوق المحبة المتبادلة بین اهللا والكنیسة الجامعة، إنما یراها 

  العالقةمحبة شخصیة تمس حیاته هو بالذات. فالعالقة التي تربط اهللا بالجماعة تؤكد وتثبت
بین اهللا والنفس البشریة، ال كعالقة فردیة خاللها ینعزل الفرد عن الجماعة، بل عالقة 

شخصیة یختبرها الفرد بكونه عضو في الجماعة. أما عن القدیسة مریم، فهي تمثل بطریقة 
ن فسر البعض هذا السفر كعالقة محبة تربط إ، فÐما الكنیسة الجامعة، كعضو أمثل وسام

1 Origen Comm. on the Cont. Prol. 1. 
Ð  ،50، ص 1978للمؤلف: القدیسة مریم في المفهوم االرثوذكسي. 

                                                 



  

 قد تمتعت بحب اهللا كواحدة منا. ما قد تمتعت به ألنهاالسید المسیح بالقدیسة مریم، إنما 
 ن كان بدرجة مختلفة!إیحمل بشكٍل أو آخر ما ننعم نحن به أیًضا، و

 أن المؤمن وهو منطلق من بریة هذا العالم لیدخل نوسيالعالمة أوریج یرى .3
أورشلیم السمائیة یتغنى بأناشید كثیرة، حتى متى استقر في حضن العریس األبدي في 
الحجال السماوي یترنم بنشید األناشید، أما األناشید التي ُیسبح بها في الطریق، فهي: 

 تقول: "أرنم للرب ألنه ، إذ تعبر النفس مع الشعب بني إسرائیل البحر األحمر.أ
خر (قد تعظم. الفرس وراكبه طرحهما في البحر. الرب قوتي ونشیدي، وقد صار خالصي" 

15: 1( .
ن كنت تترنم بهذا النشید إ على هذا النشید قائالً : "ونوسيالعالمة أوریجیعلق 

". Ïاألول إالَّ أن الطریق ال یزال طویًال للوصول إلى نشید األناشید
هذا هو بدء األناشید، تترنم به النفس البشریة عندما تنعم بالدخول إلى میاه 

. لقد ..المعمودیة، فتدرك أن "اهللا" هو سّر قوتها وخالصها وغلبتها على إبلیس وكل جنوده
صارت بالمعمودیة ابنة له، تحت رعایته، یهبها روحه القدوس لیتمم خالصها. 

لهذا جعلت الكنیسة هذا النشید جزًءا أساسًیا في التسبحة الیومیة، وكأنها ُترید أن 
یتذكر أوالدها كل یوم عبورهم من عبودیة الخطیة وتمتعهم بالتبني هللا خالل المعمودیة، 

فتتأكد في أذهانهم غلبتهم على قوات الظلمة، ویشهدوا للرب مخلصهم! 
 أن النشید الثاني في هذه الرحلة الروحیة نترنم به نوسيالعالمة أوریج یرى .ب

 في البریة، "حیث قال الرب لموسى أجمع Ðعندما نأتي إلى البئر التي حفرها الرؤساء
 أجیبوا لها، ، أیتها البئراصعدي.. فترنم الكل هكذا: ").16 :21عد (الشعب فأعطیهم ماء" 

بئر حفرها الرؤساء، بئر حفرها شرفاء الشعب بصولجان بعصیهم". 
هذه أنشودة النفس التي تتقبل من اهللا نفسه - خالل الكنیسة (الرؤساء) - ینابیع 

المیاه الحیة. فآبار اآلباء أو الرؤساء هي عطیة اهللا نفسه، كقول الرب لموسى "أعطیهم 
ماء"، لكن الذي یحفرها هم الرؤساء، أي العاملون في كرم الرب. 

 نترنم بالنشید الثالث حین نقف مع موسى النبي على ضفاف األردن، ونسمعه .ج
وات فأتكلم، ولتسمع األرض ایترنم في مسامع الشعب قبیل رحیله، قائالً : "أنصتي أیتها السم

1 Origen: On Cant., gom. 1. (Ancient Christian Writers, vol. 26. P. 266). 
2 Ibid. P. 267. 

                                                 



  

أقوال فمي. یهطل كالمطر تعلیمي ویقطر كالندى كالمي... كما یحرك النسر عشه وعلى 
فراخه یرف ویبسط جناحیه ویأخذها ویحملها على منكبیه، هكذا الرب وحده اقتاده ولیس معه 

إله أجنبي. أركبه على مرتفعات األرض فأكل ثمار الصحراء، وأرضعه عسًال من حجر، 
غنم مع شحم خراف وكباش أوالد باشان وتیوس ولبن وزیًتا من صوان الصخر. وزبدة بقر 

. )32تث (مع دسم لب الحنطة، ودم العنب شربته خمًرا" 
هذه أنشودة النفس وقد أدركت رعایة اهللا لها وسط البریة، یرافقها كما یرافق األب 
ابنه كل الطریق، یقودها ویهتم بكل احتیاجاتها الروحیة والمادیة. تراه النفس كالنسر الذي 

 ویحملها على منكبیه، یعطیها كل  بهایرف على فراخه، ویبسط جناحیه فیحمیها، یترفق
غیره. یشبعها وسط القفر، فیخرج لها من الحجر عسًال آخر رعایته وال یتركها تعتاز إلى 

  أي یصنع من أجلها المستحیالت!،ومن صوان الصخر زیًتا
 عن النشید الرابع في الطریق أثناء الجهاد الروحي نوسيالعالمة أوریج یتحدث .د

المستمر، قائالً : "یجب علیك أیًضا أن تحارب تحت قیادة یشوع، وتملك األرض المقدسة 
ن "دبورة" تعني "نحلة"، لكي ما إمیراثًا لك، وتتنبأ النحلة (دبورة) لك وتكون قاضیة لك، ف

". Ïتنطق شفتاك بالتسبحة التي وردت في سفر القضاة
هذه التسبحة نترنم بها أثناء جهادنا الروحي، فنكون كالنحلة، حتى نملك السماء 

قض (میراثًا لنا، قائلین: "أنا أنا للرب أرنم. أزمر للرب... تزلزلت الجبال من وجه الرب" 
. فان الرب یزلزل أمامنا الجبال الوعرة أثناء جهادنا الروحي، ویفتح لنا باب السماء )5

لندخل بالفرح ونرث إلى األبد. 
 أما النشید الخامس فهو الذي نطق به داود حین هرب من أیدي أعدائه، إذ قال: ـ. ه

"الرب سند لّي، قوتي وملجأي ومخلصي". هكذا تملك النفس مع الملك داود حین تتحطم قوى 
الشیطان عدوها باهللا سندها وقوتها وملجأها وخالصها. وكما ورث داود شاول نرث نحن أیًضا 

ونحتل مركز إبلیس قبل السقوط، إذ كان من أعظم الطغمات السمائیة. 
  النشید السادس، قائلة: "الاألنبیاءشف النفس أسرار الملكوت، تنشد مع ت إذ تك.و

. )1 :5ش (إ" هنشدن عن حبیبي نشید محبي لكرم
 شاهد النفس في حالة ترنم مستمر نوسيأوریجفي اختصار نستطیع القول بأن 

 أناشید: النشید األول وهي خارجة من جرن المعمودیة في حالة التبني هللا، ةتسبح سبع

1 Ibid. 267 
                                                 



  

والثاني وهي تشرب من ینابیع اهللا التي تفیض في كنیسته، والثالث وهي تتلمس رعایة اهللا 
المستمرة وهي في البریة، والرابع تسبحة أثناء جهادها كالنحلة، والخامس تترنم به كلما 

تحظى بغلبة ونصرة فتملك مع الرب، والسادس تنشد مع األنبیاء حین تتحسس أسرار األبدیة 
 إلى األبد حین تدخل إلى هوالسماویات، وأخیًرا السابع هو سفر نشید األناشید الذي تنطق ب

= له السماوي وجًها لوجه.احضرة العریس نفسه، وتبقى معه في حج
 بكونه نشید Ï كان هذا السفر ُیقرأ في الیوم الثامن من االحتفال بعید الفصح.4

الحب األبدي المقدم هللا، أو الذي یربط اهللا بالمؤمنین الذین ینعمون بالخالص خالل الدم... 
 أیام)، أي ُیشیر إلى الحیاة الجدیدة، أو 7فالیوم الثامن ُیشیر إلى ما بعد أیام األسبوع (

الحیاة األخرى التي ننعم بها خالل السید المسیح فصحنا الحقیقي. وكأن النشید یحمل نبوة 
له "سماء السماوات"، عروًسا اعن الفصح الحقیقي الذي ینقذنا من الموت ویدخل بنا إلى حج

عفیفة، متحدة به اتحاًدا أبدًیا. 
سفر نشید األناشید في الحقیقة هو سیمفونیة رائعة، تطرب بها النفس المنطلقة من 
عبودیة هذا العالم، متحررة من سلطان فرعون الحقیقي "الشیطان"، متكئة على صدر ربها، 
تدخل أورشلیم السمائیة في حریة مجد أوالد اهللا، لهذا ال یتحدث هذا السفر عن وصایا أو 

تعالیم، بل عن سّر الحب األبدي والحیاة مع العریس السماوي. هو سیمفونیة القلب المتحد 
نیه، یترنم به في تقدیس بدم الحمل، داخًال امع مخلصه! هو نشید فرید في نوعه وفي مع

 حتى یستقر في .بدالة الحب إلى قدس األقداس السمائي بغیر كلفة أو روتین أو رسمیات
حضن اآلب، مرتفًعا فوق كل فكر مادي جسداني إلى الفكر الروحي الحق. وكما یقول 

یأمرنا الكلمة في النشید أال نفكر فیما هو للجسد - [: القدیس غریغوریوس أسقف نیصص
حتى ونحن بعد في الجسد - بل نرتفع إلى الروح، فنحول كل تعبیرات الحب التي نجدها 

هنا كتقدمات طاهرة غیر مدركة، نقدمها للرب الصالح الذي یفوق كل فهم، والذي فیه وحده 
 ]نجد كل عذوبة وحب ومشتهي.

فنشید األناشید في الحقیقة هو أغنیة الحب اإللهي، مسجلة برموز غزلیة، تحمل 
اهرها... یترنم بها الناضجون روحًیا، الذین عبروا ظمعان سماویة، أكثر عمًقا مما یحمله 

 "سفر نوسيالعالمة أوریجاهتمامات العالم والجسد وانطلقوا سالكین بالروح، لذلك یسمیه 

1 J. Daniclou: The Bible & The Lituegy 
The New Westminister Dictionary of the Bible. 

                                                 



  

أما الطعام القوي للبالغین... الذین بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس [البالغین"، إذ یقول: 
مدربة، وأما األطفال في اإلیمان فلهم في كالم اهللا غذاء یجدونه في األسفار األخرى... 

نها إواخطر ما نخشاه أن یجد الجسدانیون األرضیون سبیًال إلى هذا السفر! 
 للجسداني الذي ال عهد له أن یسمع أو یتعامل بلغة الحب في الطهارة...  قاتلةمجازفة

ونصیحتي لكل إنساٍن مازال في ظلمة الجسد وتتحكم فیه الطبائع البشریة أن یبتعد عن قراءة 
هذا السفر. 

نیین كانوا محقین لما جعلوا هذا السفر - مع أجزاء أخرى من اوعندي أن العبر
] .Ïالعهد القدیم - ممنوًعا على الذین لم یبلغوا الكمال

نني إ عن هذا السفر قال: "القدیس غریغوریوس أسقف نیصصوعندما تحدث 
أتحدث عن سّر نشید األناشید معكم أنتم جمیًعا یا من تحولتم إلى ما هو إلهي... 

ة غیر الفاسدة، یا من لبستم ثوب أفكار النقاوة يدخلوا إلى حجرته الزیجأتعالوا 
والطهارة األبیض! فان البعض ال یرتدي ثوب الضمیر النقي الالئق بعروس إلهیة، فیرتبكون 
بأفكارهم الذاتیة، ویحدرون كلمات العریس النقیة إلى مستوى اللذات البهیمیة، وهكذا یبتلعون 

] .Ðفي خیاالت مشینة
، من آباء بریة مصر، فیرى في كتب سلیمان الحكیم القدیس بفنوتیوسأما 

 ترتفع باإلنسان إلى حیاة الحب والوحدة مع اهللا في سفر "نشید يدرجات النسك الثالثة، الت
األناشید"، إذ یقول: "سفر األمثال یقابل النوع األول من النسك، فیه نقمع الشهوات الجسدیة 
والخطایا األرضیة. والنوع الثاني یطابق "سفر الجامعة"، حیث یعلن أن كل ما یحدث تحت 

الشمس باطل. وأما النوع الثالث فیطابقه "سفر نشید األناشید"، فیه تسمو النفس فوق كل 
". Ñالمنظورات، مرتبطة بكلمة اهللا، بالتأمل في األمور السماویة

 سفر العرس السماوي
الزواج" یلیق بنا أال نحبس أفكارنا في نطاق الجسد، "إذ نتحدث عن "العرس" أو 

 هذا عن الحیاة ..فالزواج هو اتحاد سري داخلي عمیق یحمل حًبا فوق حدود الجسدیات.

Ï  2، عدد1العالمة أوریجانوس: نشید األناشید، ترجمة الدكتور راغب عبد النور، مجلة الكرازة، سنة 
2 Comm. on Cant., Sermon 1. 

Ñ  3للمؤلف: مناظرات یوحنا كاسیان، مناظرة. 

                                                 



  

الزوجیة بین بني البشر، فماذا نقول عن الزوجیة الروحیة التي فیها تقبل النفس ربها كعریس 
. لها، یضمها إلیه لتكون واحًدا معه!

ففي العهد القدیم فهم األنبیاء العهد الذي بین اهللا وشعبه كعهد زوجي فیقول 
 :62(..." إلهكشعیاء النبي مثالً : "ألن الرب ُیسّر بك... كفرح العریس بالعروس یفرح بك إ
. ویقول هوشع النبي: "ویكون في ذلك الیوم یقول الرب أنك تدعیني "رُجّلي"... )4-5

 لنفسي أخطبك والمراحم، واإلحسانأخطبك لنفسي بالعدل والحق ووأخطبك لنفسي إلى األبد، 
) 45. وهكذا جاءت عبارات مماثلة في سفر الخروج ()20-14 :2(باألمانة فتعرفین الرب" 

). 14-7 :16)، حزقیال (2 :2رمیا (إو
 الذي عبر عنه األنبیاء، كان رمًزا التحاد أكمل حققه "الكلمة االتحاد الزوجيهذا 

اإللهي" أو "اللوغوس" في ملء الزمان. 
حو اإلنسان. نرادة اهللا األزلیة إفسفر النشید هو سفر العریس السماوي، فیه تتحقق 

)، فیه تزف الكنیسة الواحدة، الممتدة من آدم (األخرويهو نبوة لسّر الزفاف االسخاتولوجي 
إلى آخر الدهور، عروًسا مقدسة. 

یو (هذا العرس تطلع إلیه یوحنا المعمدان حین قال: "من له العروس فهو العریس" 
ني أغار علیكم غیرة اهللا، ألني إ. وهو غایة كرازة الرسل، إذ یقول الرسول: "ف)19 :3

، "هذا السّر العظیم، )2 :11 كو 2(خطبتكم لرجل واحد، ألقدم عذراء عفیفة للمسیح" 
ولكنني أنا أقول من نحو المسیح والكنیسة". 

ویقول القدیس یوحنا: "رأیت المدینة المقدسة، أورشلیم الجدیدة، نازلة من عند اهللا 
. )2 :21رؤ (كعروس مزینة لرجلها" 

 هیأت نفسها، وأعطیت وامرأته"قد ملك الرب اإلله... ألن عرس الخروف قد جاء، 
 .)17 :22رؤ ( Ï""الروح والعروس یقوالن تعال .)8-6 :19رؤ (أن تلبس بزا نقًیا بهًیا..." 

نه خالل نشید األناشید یمكننا العبور إلى األبدیة وممارسة أنستطیع اآلن أن نقول 
لغة الحب السماوي، إذ یحوي حواًرا بین المسیا العریس وكنیسته الجامعة الرسولیة العروس، 

 به كعضو حّي في كنیسته. اتحدتأو بینه وبین كل نفس 

Ï  27 -23:5، أف 29:3، یو 15:9راجع مت. 
                                                 



  

یكشف هذا الحوار الروحي عن الحب المشترك من الجانبین: اهللا واإلنسان، 
والبحث المشترك من جانب كل منهما نحو اآلخر، وینتهي بالراحة الحقیقیة خالل الملكیة 

المشتركة التي یقدمها كل منهما لآلخر. 

 Îسفر األسرار الكنسیة
یحمل هذا السفر في مجمله نبوة صادقة عن عمل اهللا السرائري القدسي في كنیسته، 

 خالله نتفهم األسرار. Sacramental تفسیًرا سرائرًیا األولىوقد فسره آباء الكنیسة 
فعندما یتحدث السفر عن الدخول في "حجال الملك"، إنما یتكلم سرًیا عن دخول 

الوعوظ في جرن المعمودیة، لیرتبط بالعریس السماوي، یدفن معه، ویصلب معه، ویقوم 
معه، حامًال في داخله الخلیقة الجدیدة على مثال المسیا. 

سّر المعمودیة هو سّر الزوجیة الروحیة مع المسیا المصلوب القائم من األموات، 
 أن جرن المعمودیة هو "حجال القدیس كیرلس األورشلیميوالذي یتم بالروح القدس، فیرى 

الذي خلق لنا النفس، یتقبلها عروًسا له في [: القدیس دیدیموس الضریر". ویقول Ð"العریس
  طالبي العماد، قائالً : القدیس غریغوریوس النزینزي كما یحدث .]Ñجرن المعمودیة

بقي لّي أن أبشركم بأمر واحد، أن الحال الذي تصیرون علیه بعد عمادكم قدام [
الهیكل العظیم إنما هو مثال للمجد العتید أن یكون:  

التسبیح الذي یستقبلونكم به إنما هو تمهید لتسبیح السماء! 
] Òالمشاعل التي تضیئونها هي سّر االستنارة الذي تستقبلون به العریس!

إذ تدخل النفس إلى سّر الزوجیة الروحیة في المعمودیة، یراها المالئكة في ثیاب 
 5 :8نش (العرس الداخلي فیترنمون قائلین: "من هذه الصاعدة التي صارت بیضاء؟!" 

الترجمة السبعینیة). 

1 Danielou: The Bible & The Liturgy. 
. 193- 188، ص 1973للمؤلف: المسیح في سر األفخاؤستیا، طبعة 

 
Ð 2:3 للمؤلف: القدیس كیرلس األورشلیمي، مقال. 

3 St. Didymius The Blind: On the Holy Trinity. 
4 St. Greg. Naz.: Oration on the Holy Baptism 46. 

                                                 



  

، ولیمة العرس، وكما یقول اإلفخارستیاّر ـوفي هذا السفر نجد دعوة إلهیة للتمتع بس
یهب السید المسیح أبناء الحجرة الزوجیة أن یتمتعوا بجسده [: القدیس كیرلس األورشلیمي

 ]ودمه.
وفي هذا السفر أیًضا یمكن أن نتفهم "سّر المیرون" حیث یطبع العریس بختمه 

على قلب عروسه وساعدها، لكي تتهیأ بالروح القدس للعرس األبدي. 

 سفر البتولیة
لما كان هذا السفر هو سفر الزوجیة الروحیة التي تربط السید المسیح البتول بكنیسته 
البتول رباًطا روحًیا، لهذا رأي بعض اآلباء األولین في هذا السفر أنه "سفر سّر البتولیة"، حیث 
تشبع النفس البتول بعریسها البتول، فال تحتاج إلى شيء... حتى وال إلى الزوجیة الزمنیة. وهي 

في هذا ال تحتقر الزواج لكنها ُترید زواًجا على مستوى أعظم وأبدي! 
وقد استخدم كثیر من اآلباء بعض عبارات السفر في مدح البتولیة والبتولیین. 

نوس محتقر البتولیة. اني ضد جوفالقدیس جیروم عینة بسیطة من كلمات  هناوأنني أقتطف
فقد أعلن القدیس كرامة البتولیة مستشهًدا بالكتاب المقدس، ولما جاء إلى سفر النشید رآه 

"سفر البتولیة"، فقد ربط بین اإلنجیل والبتولیة كما ربط بین الناموس الموسوي وعفة الزواج، 
ففي رأیه أن هذا السفر قد أعلن أن وقت الشتاء قد مضى، أي كمل زمان الناموس الذي 
یحث على العفة خالل الزواج المقدس وجاء وقت الربیع حیث تظهر زهور البتولیة كثمر 

ني [إ :من ثمار اإلنجیل... وقد حسب القدیس السفر كله یؤكد البتولیة ویمدحها، إذ یقول
، فقد ظن خصمنا أن هذا السفر یتحدث بكلیته عن الزواج، لكنني ]Ïأعبر إلى نشید األناشید

 أسرار البتولیة. ىأوضح كیف حو
لنسمع ماذا قیل للعروس قبل مجيء العریس على األرض وتألمه ونزوله إلى 

العالم السفلي وقیامته: "نصغ لك شبه ذهب مع حلي من الفضة، مادام الملك على مائدته" 
 اإلنجیل، بل وٕاشراقنه لم یكن للكنیسة ذهب (البتولیة) قبل قیامة الرب إ ف،)10-12 :1(

كان لها شبه ذهب (الزواج العفیف)... كان لها حلي من الفضة، بل أنواع منها: أي 
  ومتزوجون.یفونأرامل وعف

1 Against Jovinianus 1:30. 31. 
                                                 



 أن ظالل الناموس القدیم قد عبرت، وأن إیاهالقد أجاب العریس العروس معلًما 
حق اإلنجیل قد جاء، قائًال لها: "قومي یا حبیبتي یا جمیلتي وتعالي... ألن الشتاء قد 

 .)11-10 :2(مضى والمطر مّر وزال" 
الزهور ظهرت في األرض. بلغ [مرة أخرى یتحدث عن اإلنجیل والبتولیة فیقول: 

 ألیس من الواضح أنه یردد قول الرسول: "الوقت منذ اآلن مقصر لكي ]ن قضب الكروم.اوأ
. وفي أكثر وضوح یعلن عن الطهارة، )22 :7 كو 1(یكون الذین لهم نساء كأن لیس لهم" 

ن الیمامة هي أطهر الطیور، تسكن عالًیا إقائالً : "صوت الیمامة سمع في أرضنا"، ف
باستمرار كرمز للمخلص... 

 الصخر، في ستر ئ"قومي یا حبیبتي یا جمیلتي وتعالي. یا حمامتي في محاج
. )14-13 :2(سمعیني صوتك، ألن صوتك حلو ووجهك جمیل" أالمعاقل. أریني وجهك، 

سمع  نزل الأأن سترتي وجهك مثل موسى ووضعتي برقع الناموس ال أرى وجهك وال 
. أما اآلن فانظري مجدي بوجه )15 :1ش (إ "وٕان أكثرتم الصالة ال أسمع"صوتك. أقول: 

 الصخر، وفي ستر المعاقل. إذ تسمع العروس ذلك تكشف ئغیر مقنع، فتحتمي في محاج
أن سّر ، أي )16 :2(عن أسرار الطهارة، قائلة: "حبیبي لّي وأنا له، الراعي بین السوسن" 

 طهارتها هو ذلك الراعي الذي یرعى جماعات العذارى الطاهرات.
"اذهب إلى جبل المرّ "، أي إلى أولئك الذین أماتوا أجسادهم، "إلى جبل  یقول:

، أي إلى جماهیر العذارى الطاهرات... )6 :4(اللبان" 
یكمل العریس حدیثه قائالً : "شربت خمري مع لبني. كلوا أیها األصحاب واشربوا 

. فقد قیل عن الرسل أنهم امتألوا خمًرا جدیًدا ولیس خمًرا )1 :5(" األحباءواسكروا أیها 
). والخمر الجدید إنما یوضع في زقاق جدید، إذ لم یسلك هؤالء بالحرف 17 :4عتیًقا (متى 

 هذا هو الخمر الذي متى سكر به الشبان ).6 :7القدیم بل سلكوا في جدة الروح (رو 
 والشابات یعطشون إلى البتولیة ویمتلئون بروح العفة...

... وهكذا ال باالستشهاد"حبیبي أبیض وأحمر"، أنه أبیض بالبتولیة، أحمر 
یسعفني الوقت أن أشرح الكتاب وأوضح كل أسرار البتولیة كما وردت في سفر نشید 

األناشید. 

  



 المسیح في سفر النشید
یلیق بنا في دراستنا للكتاب المقدس بوجه عام، ولهذا السفر بوجه خاص أال نقف 

عند الحرف واللفظ، بل ندخل إلى األعماق، لنلتقي مع اهللا الكلمة نفسه، نرى یسوعنا 
واضًحا، حًیا، ُیرید االتحاد بنا لنعیش به ومعه إلى األبد. 

في فن الرسم من یتأمل [: القدیس غریغوریوس أسقف نیصصفي هذا یقول 
 بطریقة ماهرة ال یقف بصره عند حدود األلوان، بل بالحرى األلوانصورة تكونت باستخدام 

یتطلع إلى الشكل الذي أوجده الفنان بألوانه. هكذا یلیق بنا في دراسة الكتاب المقدس أال 
نقف عند مادة األلوان، بل ننظر شكل الملك الذي ُتعبر عنه مفاهیم الذهن الطاهرة خالل 

 هنا هي الكلمات الحاملة لمعان غامضة مثل (ما جاء في هذا السفر من نفاأللواالكلمات. 
كلمات): "الفم، القبالت، المّر، الخمر، أعضاء الجسد، السریر، الجواري، وما أشبه ذلك..." 

أما الشكل الذي عبرت عنه هذه الكلمات فهو: هالة الكمال والطوباویة، االتحاد مع اهللا، 
عقاب الشر، المجازاة عما هو بحق صالح وجمیل". 

 شخصیات السفر
یتحدث هذا السفر عن عدة شخصیات هم: 

 :5، وهو السید المسیح الذي یخطب الكنیسة عروًسا مقدسة له (أف العریس .1
27 .(

، وهي الكنیسة الجامعة، أو المؤمن كعضو حّي فیها، وتسمى  العروس.2
"شولمیث". 
 هم المؤمنون الذین لم یبلغوا بعد العمق العالمة أوریجانوس في رأي  العذارى،.3

الروحي، لكنهم أحرزوا بعض التقدم في طریق الخالص. 
، ویمثلن األمة الیهودیة التي كان یلیق بها أن تكرز بالمسیا  بنات أورشلیم.4
المخلص. 
). 13 :4 الكامل (أف اإلنسان، وهم المالئكة الذین بلغوا  أصدقاء العریس.5
 وهي تمثل البشریة المحتاجة من یخدمها ویرعاها في المسیح األخت الصغیرة، .6

 یسوع.

  



 أقسام السفر
سفر القلب الذي ال یتطلب. أقساًما معینة،  سفر النشید هو سفر الحب العمیق، أو

بل یحمل وحدة الحب الفیاض المتبادل. لكننا من أجل تسهیل الدراسة یمكننا تقسیم السفر 
 إلى ستة فصول:

 

 الفصل األول: شخصا العروسین
. ]6-2 :1  [ المسیا المتألم  .1
]. 12-7: 1 [   المسیا الراعي.2
 .]16-12: 1  [ المسیا الملك .3
 .]7–1 :2[   المسیا الحبیب .4

 الفصل الثاني: الخاطب یطلب خطیبته
 .]14-8 :2 [ ینزل إلیها بنفسه .1
 .]15: 2 [ یحذرها من الواشین .2
  ، األصحاح الثالث].17-16 :2[ ولیمة العرس "القیامة والصلیب"  .3

 الفصل الثالث: الزفاف السماوي
 .]15–1 :4 [ العروس المقامة .1
. ]16: 4[   العروس تشارك عریسها.2

 الفصل الرابع: الحیاة الزوجیة
 .]1 :5 [ بدء الحیاة الزوجیة  .1
 .]3-2: 5 [ ظالل في حیاة الزوجیة  .2
. ]9-4: 5 [ بالصلیب یعود الحب .3

 الفصل الخامس: الحب الزوجي المتبادل
 .]16–10 :5 [ العروس تمدح عریسها  .1
 .]6 [األصحاح  حوار في الحدیقة  .2
 .]7[األصحاح  وصفه للعروس "شولمیث". .3

  



 .]8األصحاح [  الفصل السادس: العروس العاملة
 

  



 
 

الفصل األول  

 
شخصا العروسین 

العروس تعلن شخصیة خطیبها: 
في فترة الخطوبة تتعرف العروس على عریسها، تتكشف شخصیته، وتعرف 

أسراره، وتتحقق صدق حبه لها وتعرف إمكانیاته حتى ترتبط به عریًسا إلى األبد. 
وٕاذ تذوق حبه یبتلع العریس كل تفكیرها، ویمتص كیانها كله، فیصیر موضوع 

حدیثها مع أقاربها ومعارفها، بل یصیر بالنسبة لها الكل في الكل. 
فماذا رأت الكنیسة في "المسیا" عریسها؟ لقد رأته: 

 . المسیا المتألم .1

 . المسیا الراعي .2

 . المسیا الملك .3

 . المسیا الحبیب .4

  



 
 

األصحاح األول 

1 
 المسیا المتألم 

قبالت الفم اإللهي 
لو أن هذا السفر خاص بالمبتدئین لبدأ بمناجاة اهللا العریس لعروسه، یالطفها 

ویعلن حبه لها، لیدخل بها إلى حیاة التوبة، فتصطلح معه وتقبل االتحاد معه، لكنه هو سفر 
الناضجین الذین ذاقوا بالفعل محبته والتهبت قلوبهم به. لقد تقبلوا تیار حبه المتدفق خالل 

الصلیب، فیطلبون أن یعیشوا حیاتهم كلها یلهجون في هذا الحب اإللهي، قائلین بلسان 
الكنیسة: 

، ِلُیَقبِّْلِني ِبُقْبَالِت َفِمهِ "
  ، َألنَّ ُحبََّك َأْطَیُب ِمَن اْلَخْمرِ 

  ، اْسُمَك ُدْهٌن ُمْهَراقٌ ،ِلَراِئَحِة َأْدَهاِنَك الطَّیَِّبةِ 
]. ٣-٢" [ِلَذِلَك َأَحبَّْتَك اْلَعَذاَرى

إنه صوت الكنیسة الجامعة وقد رفعت أنظارها إلى الصلیب، فاشتمت رائحته 
الطیبة، ورأت اسمه مهرًقا من أجلها، فوجدت لذة في حبه، لهذا أخذت تناجیه، قائلة: 

". وهنا نالحظ اآلتي: ِلُیَقبِّْلِني ِبُقْبَالِت َفِمهِ "
(هو)". حًقا لقد قبلها اهللا بقبالت كثیرة  ِلُیَقبِّْلِني. إنها تطلب قبالت فم اآلب. "1

على مر العصور. أعلن حبه لها فخلق العالم كله من أجلها، أوجدها من العدم، وأعطاها 
صورته ومثاله، وباختصار لم یعوزها شيء. بعد السقوط لم یتركها بل وعدها بالخالص، 

ووهبها الناموس المكتوب عوًنا، وأرسل لها األنبیاء یؤكدون لها خالصه... لكن هذا كله لن 
یشبع العروس، فإنها تریده هو بنفسه یقترب إلیها ویهبها ذاته... ترید كل قبالت فمه 

المباشرة! وكأنها بالعروس التي تفرح بالعریس الذي یطلب یدها ویرسل لها أقاربه، ویبعث 
إلیها الهدایا المستمرة الثمینة... لكنه لن تشبع إنما تطلبه هو! 

  



 
 

  

: [إن الكنیسة في العهد القدیم كانت كفتاة العالمة أوریجینوسفي هذا یقول 
صغیرة غیر ناضجة، لم تتمتع بصحبة العریس نفسه مباشرة بل تمتعت بصحبة أصحابه أي 

المالئكة واآلباء واألنبیاء، ومن خاللهم تقبلت قبالت اهللا التي هي تعلیم العهد الجدید 
. كانت في طریق النمو، تسیر نحو النضوج لترى عریسها قادًما إلیها على جبال Ïووصایاه

الناموس وتالل النبوات فالتهب قلبها بالحي نحوه، قائلة: "لیأت وینزل إلى ویقبلني بنفسه 
على الصلیب، لیضمني إلیه بالحب العلمي فأتحد معه". هذا ما أعلنه الرسول بولس في 

حدیثه مع العبرانیین إذ یقول: "اهللا بعدما كلم اآلباء باألنبیاء قدیًما بأنواع وطرق كثیرة، كلمنا 
)... كلمنا بقبالت الحب العملي المباشر. 2-1: 1في هذه األیام األخیرة في ابنه" (عب 

. ال تستحي أن تطلب من االبن قبالت اآلب، ألن ما هو لآلب فهو لالبن 2
أیًضا. وما قدمه االبن بإرادته إنما قدمه طاعة اآلب. لهذا یؤكد الكتاب: "هكذا أحب اهللا 

)، وفي نفس الوقت یقول الرسول "أحبني ١٦: ٣(اآلب) العالم حتى بذل ابنه الوحید" (یو 
 .وأسلم ذاته من أجلي"... إن قبالت الصلیب لنا هي عالمة حب اآلب واالبن أیًضا!

لقد سبق فرأینا استحالة انطباق هذه العبارة على أي حب جسداني زمني، إذ تطلب 
العروس من عریسها قبالت آخر غیره، لكن الحدیث هنا عن القبالت اإللهیة الروحیة التي 

تحمل معنى االتحاد الخفي لتكون واحًدا مع اآلب في ابنه خالل قبالت الصلیب. 
. ال تطلب العروس قبلة أو قبلتین أو أكثر بل ترید كل "قبالت فمه"... هذه 3

أحساسات المؤمن حین ینفتح قلبه لمحبة اهللا، فإنه یرى كأنه ال یوجد في الحیاة إالَّ اهللا وهو، 
 فیطلب كل حب اهللا له.

. ال تطلب الكنیسة قبالت الرب جمیعها فحسب، لكنها تطلب نوعیة خاصة من 4
"، التي ُتعبر عن العالقة الزوجیة الوطیدة والفریدة التي ال  ُقْبَالِت َفِمهِ القبالت، أال وهي "

 یشترك فیها آخر معهما.

لقد سجل لنا الكتاب المقدس نوعیات مختلفة من القبالت، لكنها لیست بالقبالت 
)، واستقبل یعقوب حفیدیه ابني ٥٥: ٣١المشبعة، فقد ودع البان بنیه وبناته بالقبالت (تك 

)، ٩: ١)، وودعت نعمى كنتاها بالبكاء والتقبیل (راعوث ١٠: ٤٨یوسف بالقبالت (تك 
)، وتقدم أبشالوم بن ٢٦: ٢٧وطلب إسحق من ابنه یعقوب أن یتقدم ویقبله لیأخذ بركة (تك 

1 Hom. 1:2. A.C.W., vol 26, p. 269. 
                                                 



 
 

)، وقبل یوناثان داود النبي عالمة ٥: ١٥ صم ٢داود لیقبل أبناء الشعب لیكسب قلوبهم (
)، وودعت كنیسة أفسس الرسول بولس بالبكاء ٤١: ٣٠ صم ١الصداقة ومیثاق الوفاء (

). هذه كلها قبالت تمت بسبب رباط الدم أو القرابة أو الصداقة أو ٣٧: ٢٠والتقبیل (أع 
عالمة آالم الفراق... لكنها قبالت مؤقتة، أما الكنیسة فتطلب قبالت الحب األبدي، قبالت 

فم اهللا التي ال تتوقف. 

: الحب األطیب من الخمر
". َألنَّ ُحبََّك َأْطَیُب ِمَن اْلَخْمرِ تُناجي الكنیسة عریسها المصلوب من أجلها، قائلة: "

هو حب یسكر النفس، فتنسى كل ما هو أرضي لتهیم في حب اهللا وحده. 
" في الترجمة السبعینیة "ثدیاك"، وكأن المؤمنین یجدون في اللبن ُحبَّكَ جاءت كلمة "

اإللهي النابع من الثدیین والمشبع لألطفال الصغار عذوبة وفاعلیة وقوة أكثر مما للخمر 
: القدیس غریغوریوس أسقف نیصصالذي یستخدمه الرجال للدفء والقوة. في هذا یقول 

[ما هو سام في حكمة العالم، یصغر جًدا أمام التعالیم التي نتقبلها من الكلمة اإللهي 
المقدمة لألطفال. هنا نجد الثدیین اإللهیین أطیب من الخمر البشري]. 

إذ ُتردد النفس: "ثدیاك أطیب من الخمر" تعود إلى بساطة الطفولة تتطلع إلى 
خطیبها المرتفع على الصلیب وتتعلق به في بساطة اإلیمان كالطفل على صدر أمه... 

ترضع من ثدیین حب اهللا فتنسى كل هموم الحیاة وتمتليء تعزیة، كقول المرتل: "عند كثرة 
). ١٩: ٩٤همومي في داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي" (مز 

"... كان الخمر ُیقدم للضیوف، خاصة في األعیاد، ثدیاك أطیب من الخمر"
)، ٥٠: ١٥؛ عد ١٣: ٢٣؛ ال ٤٠: ٢٩عالمة الفرح، كما كان ُیقدم عند تقدیم الذبائح (خر 

أما حب السید المسیح ففرید، یهب فرًحا ال یستطیع العالم أن ینزعه! 
كان العنب ُیعصر في مصر وربما في فلسطین بأن یسحق بالدوس باألقدام في 

)، فینساب عصیر (دماء) العنب األحمر، ویخرج ١١: ١٤؛ أي ١٥: ١٣المعصرة (نح 
 عظیًما – العریس المحب –الرجال ثیابهم محمرة، أما إشعیاء النبي فقد رأى السید المسیح 

في القوة، بهًیا، یجتاز المعصرة بثیاب محمرة من أجل خالص عروسه... فتساءل قائالً : 

  !َمْن َذا اآلِتي ِمْن َأُدوَم ِبِثَیاٍب ُحْمٍر ِمْن ُبْصَرَة؟"

  



 
 

  

ِتهِ ،َهَذا اْلَبِهيُّ ِبَمَالِبِسهِ    ؟! اْلُمَتَعظُِّم ِبَكْثَرِة ُقوَّ
  اْلَعِظیُم ِلْلَخَالصِ . ،َأَنا اْلُمَتَكلُِّم ِباْلِبرِّ 

  !َما َباُل ِلَباِسَك ُمَحمٌَّر َوِثَیاُبَك َكَداِئِس اْلِمْعَصَرِة؟
). 4–١: ٦٣" (إش  َوِمَن الشُُّعوِب َلْم َیُكْن َمِعي َأَحدٌ ،َقْد ُدْسُت اْلِمْعَصَرَة َوْحِدي

... فقد أجتاز الرب المعصرة وحده، ال Ïهذا هو الحب الفرید األطیب من الخمر
لیقدم خمًرا أرضًیا بل یقدم دمه المبذول عنا، سّر حیاتنا وقوتنا وخالصنا. 

ال عجب أن یبدأ السید خدمته في عرس قانا الجلیل، محوًال الماء خمًرا، ال 
لیسكروا بل بالحري أفاقهم من السكر، وهبهم الخمر الجدید عالمة حبه واهب الفرح والقوة. 

: [في ذلك الوقت واآلن أیًضا ال یكف عن تغییر القدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 
ضعفنا وٕارادتنا الواهیة. نعم فإنه یوجد أناس ال یختلفون عن الماء في شيء، باردون 

وضعفاء ومملؤون سیولة (میوعة). لنأت بمثل هؤالء إلى حضرة الرب لیحول إرادتهم إلى 
خمر، فال یعودوا كالماء المهو بل یصیرون متماسكین، ویصیروا سّر بهجة لنفوسهم 

]. هذا هو الحب األطیب من الخمر الذي یدخل بطبیعتنا الضعیفة إلى الحیاة Ðولغیرهم
الجدیدة فتحمل قوة الحیاة. 

خالل هذا الخمر الجدید، أو خالل الحب العریس األطیب من الخمر تشتم النفس 
المؤمنة رائحة أدهان المسیح الطیبة، وترى اسمه دهًنا مهرًقا، إذ اجتاز الصلیب وحده، إنها 

تُناجیه قائلة: 

  ،ِلَراِئَحِة َأْدَهاِنَك الطَّیَِّبةِ "
]. 2" [اْسُمَك ُدْهٌن ُمْهَراقٌ 

: الممسوح بالدهن الطیب
على الصلیب سكب الرب كمال حبه فأفاح برائحته الطیبة في المسـكونة كلها،  

وظهر أسمه في األرض كلها. 

Ï  ٢٨؛ إش ٣٥ –٢٩: ٢٣؛ أم ٢٠: ٩أساء الیهود إستخدام الخمر فوبخهم اهللا، وأعلن لهم سوء نتائج التلذذ بالخمر (تك :
)، ولم تسمح للكاهن أن یشربها عند ١٤: ١٢؛ قض ٣: ٦) كما حرمت الشریعة على النذیر شربها (عد ١١: ٤؛ هو ٧

 ).٩: ١٠دخوله لخدمة المقدس (ال 
2 Hom. on St. John 22. 

                                                 



 
 

الممسوح بالدهن من قبل اآلب فاحت رائحة طیبة، فأدركت الكنیسة أنه بعینه 
، الذي شهد له النبي: "أحببت الحق وأبغضت اإلثم. من أجل ذلك مسحك اهللا إلهك لخالصنا

)، بل وأكد الرب ذلك عندما دخل ٩: ١؛ عب ٤٤بدهن االبتهاج أكثر من رفقائك" (مز 
 ألُبشر مسحنيالمجمع كعادته وفتح سفر إشعیاء النبي، وقال: "روح الرب علّي، ألنه 

المساكین، أرسلني ألشفي المنكسري القلوب، ألُنادي المأسورین باإلطالق والعمي بالبصر، 
وأرسل المنسحقین في الحریه..." عندئذ بدأ یقول لهم أنه قد تم الیوم هذا المكتوب في 

). ١: ٦١؛ إش ٢١–١٧: ٤مسامعهم (لو 
وحین هاج الیهود على الرسل صلت الكنیسة هكذا: "بالحقیقة اجتمع على فتاك 

: ٤، هیرودس وبیالطس البنطي مع أمم وشعوب إسرائیل" (أع یسوع الذي مسحتهالقدوس 
٢٧ .(

في العهد القدیم، مسح یعقوب الحجر الذي كان تحت رأسه وأقامه لیكون عموًدا 
)، كعالمة إنفتاح السماء على األرض، أو اللقاء بین ١٣: ٣١؛ ١٨: ٢٨في بیت للرب (تك 

: ٤٠اهللا واإلنسان، أو سكنى اهللا وسط شعبه. وبحسب الشریعة كان الكهنة ُیمسحون (خر 
)، والهیكل وكل ما بداخله وأواني بیت اهللا ُتمسح بمسحة ١: ١٠ صم ١)، كذلك الملوك (١٥

مقدسة. هذه المسحة سواء لألشخاص أو األشیاء تعني تكریسهم للرب، فال ُیمارس 
األشخاص أعماًال أخرى في العالم سوى خدمة الرب وال یستخدم الهیكل أو األواني المقدسة 

لغرض آخر غیر خدمة الرب. وحین نتحدث عن "خدمة الرب" نقصد "خدمة الرب وسط 
شعبه" أو الدخول باإلنسان إلى حضرة الرب، إي خدمة الرب خالل البشریة ولیس في معزل 
عنهم. لهذا حین نتحدث عن العریس "كلمة اهللا" كممسوح نرى فیه تحقیق المسحة في أكمل 

صورها، إذ حملنا فیه ودخل بنا إلى االتحاد مع اهللا... هذا هو عمل المخلص، إذ یقول "من 
أجلهم ُأقدس ذاتي (أي كرس عمله من أجلنا)... لكي یكونوا هم أیًضا مقدسین في الحق". 

هذه المسحة الفریدة قد فاحت رائحتها في السماء، فقد اشتمها اآلب رائحة رضا، إذ 
حملت رائحة طاعة االبن الوحید الحبیب الذي أطاع حتى الموت، ونحن أیًضا على األرض 

 ٢)، وتجعل منا "رائحة ذكیة" (٥: ٨٣نشتمها رائحة طیبة إذ تقتل رائحة نتانة خطایانا (مز 
). هذه هي فاعلیة مسحته، أنه المسیح الذي یجعل من الخطاة مسحاء لهم ١٥: ٢كو 

رائحته الذكیة. 

  



 
 

  

القدیس لقد تحدث آباء الكنیسة عن آثار هذه المسحة المقدسة في حیاتنا، فیرى 
 في سّر العماد... أن المعمد یتمتع بسمات المسیح، فتفوح رائحة غریغوریوس النزینزي

: [لیتنا نشفى من جهة الشم أیًضا... فال یصعد Ïالمسیح الذكیة في كل أحاسیسه، إذ یقول
)، لنشتم الدهن المهرق ألجلنا، لنقبله فینا روحًیا، ٢٤: ٥علینا الغبار بل الرائحة الذكیة (إش 

فنتشكل ونتغیر بواسطته، فیشتمون فینا الرائحة الذكیة.] 
 أن األدهان الطیبة هي رائحة المسیح السماوي الذي القدیس أغسطینوسویرى 

:  Ðیجتذب بصلیبه القلب في السماء، إذ یقول
[لنحبه ولنتمثل به، لنجري وراء أدهانه... 

لقد جاء وأفاح رائحته الطیبة التي مألت العالم! 
من أین جاءت هذه الرائحة الطیبة؟ من السماء!] 

إًذا، فلتسیروا نحو السماء إن أردتم أال تجاوبوا باطًال عندما یقال لكم: إرفعوا 
... إرفعو أفكاركم، إرفعوا حبكم ورجاءكم، حتى ال تفسد هذه األشیاء على األرض... Ñقلوبكم

). ٢١: ٦فإنه حیث یكون كنزكم هناك یكون قلبكم أیًضا (مت 
: Ò أیًضا عن جاذبیة هذا الدهن الطیب، قائالً القدیس أغسطینوسویتحدث 

[لنحول حواسنا عن رائحتنا الكریهة ونتوجه إلیه، فنتنسم أنفاسنا قلیالً !] 

: االسم المهرق
على الصلیب أهرق هذا الدهن الطیب، ودخل به القبر حتى یتنسم األموات رائحة 

الطیب عوض الفساد الذي لحق بهم، وبقیامته قدم للعالم هذا الدهن المهرق الطیب. 
 [بإن هذا هو ما یختبره المؤمن حیث یدفن مع المسیح القدیس أمبروسیوس:یقول 

في المعمودیة ویقوم فیشتم رائحة ثیاب الرب، ویتنسم أسمه المهرق على الصلیب، وینهل 
.] Óمن رائحة القیامة

1 On the Holy Baptism 38. 
2 On Psalm 91 (90): 16. 

Ñ نقًال عن القداس اإللهي حیث یطلب الكاهن من الشعب: إرفعوا قلوبكم. 
4 On Psalm 38 (37): 5. 
5 On the Mysteries 6. 

                                                 



 
 

  

والعجیب أن هذا االسم الطیب إذ أهرق على الصلیب فاحت رائحته في العالم 
كله، فلم یعد أسم اهللا معروًفا بین الیهود وحدهم كما كان قبًال بل تعرف علیه أمم وأجناس 

: [كان اهللا معروًفا في یهوذا واسمه عظیًما في Ïالقدیس أمبروسیوسالعالم. في هذا یقول 
)، أما وقد ارتفع على الصلیب فصار أسمه عجیًبا في األرض كلها.] ١: ٢٦إسرائیل (مز 

بمعنى آخر على الصلیب تعرفت البشریة على إسمه، أنه "یسوع" مخلص البشر، 
وٕانه عمانوئیل (اهللا معنا). إذ خالل الصلیب أدركنا خالصه وتفهمنا؟ معینة معنا بمصالحنا 

مع اهللا، لهذا ُنناجیه قائلین: "اسمك دهن مهراق". 

: حب العذارى له
إذ إشتمت البشریة رائحة اسمه المهرق انجذبت إلیه بقلوب عذراویة ال ُترید أن 

تنشغل بآخر غیره، وانسابت أفكارها نحوه في عذراویة ال ُترید أن تفكر في اهتمامات الحیاة 
ِلَذِلَك أو إغراءاتها، وانطلقت أحاسیسها وعواطفها وكل طاقاتها الداخلیة نحوه... قائلة: "

 ].٣[" َأَحبَّْتَك اْلَعَذاَرى
هذه الجاذبیة التي خلقها الصلیب في أعماقنا الداخلیة حتى خرج كل ما في داخلنا 

كعذارى نطلب العریس وحده تولد فینا جاذبیة، فال نجري إلیه وحدنا، بل ونجتذب معنا 
كثیرین یجرون إلیه بفرح، لهذا تُناجیه النفس البشریة قائلة: 

  ،ُاْجُذْبِني َوَراَءَك َفَنْجِريَ "
  ،َأْدَخَلِني اْلَمِلُك ِإَلى ِحَجاِلهِ 

  ،َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح ِبكَ 
 َنْذُكُر ُحبََّك َأْكَثَر ِمَن اْلَخْمرِ . 

]. ٤..." [ِباْلَحقِّ ُیِحبُّوَنكَ 
تقول: "أجذبني (أنا) فنجري (نحن) إلیك،  

أدخل (أنا) إلى حجالك، فنبتهج (نحن) ونفرح (نحن) بك ...". 
هذا هو سّر الصلیب وفاعلیته، إنه یحمل قوة الشهادة والجاذبیة، وسّر البهجة 

والفرح! 

1 On the Holy Spirit 96. 
                                                 



 
 

إذ تتمتع نفسي بك، وتكون أنت في داخلي خالل الصلیب، وأصیر أنا فیك، 
متلئ قلوبنا بهجة وفرًحا حتى السمائیون تیتعرف الناس علیك خاللي ویطلبونك، حینئذ 

یفرحون أیًضا معنا! 
أنجذب زكا العشار وراء السید المسیح، فجمع الخطاة والعشارین لیلتقوا بالرب 
ویفرحوا به، وٕاذ جلست المرأة السامریة معه نادت أهل المدینة لیجالسوه وینعموا بحدیثه 

الفعال. 
هذا هو سّر الكنیسة... قوة الصلیب الجذابة، أما أن نسیت الكنیسة هذا الصلیب، 

واهتمت بطرق العالم، ال تقدر أن تسابق العالم فیما یخصه، لكنها تغلبه بالحب خالل 
الصلیب العامل في حیاة أوالدها.  

بالصلیب وحده تنجذب النفوس إلى الكنیسة خالل التوبة، أما وسائل العالم 
المغریة، فتحطم صورة الكنیسة حتى في عیني العالم نفسه. 

: الحجال اإللهي

]. ٤" [َأْدَخَلِني اْلَمِلُك ِإَلى ِحَجاِلهِ "
طلبت النفس ید العریس السماوي قائلة: "اجذبني" لكي یسندها ویمسك بها ویدخل 

بها إلى حجاله الروحي في أبهج لقاء. 
 النفس وهي في حالة انجذاب ودخول إلى حجال الرب العالمة أوریجینوسیرى 

صورة للمؤمنین الروحیین الذین انطلقت أذهانهم من التفسیر الحرفي لكلمة اهللا ودخلت بقوة 
، تدخل إلى العریس نفسه التفسیر الروحي العمیقالروح القدس إلى أسرار الكلمة أو 

وتكشف أسرار ملكوته، هذا هو الحجال اإللهي... الذي هو تفسیر الكلمة روحًیا، المشبع 
 هو العالمة أوریجینوسللنفس ال في هذه الحیاة فحسب بل وفي األبدیة أیًضا، أو كما یرى 

طعام النفس السماوي. 
". ففي جرن سّر المعمودیةویرى بعض اآلباء أن "الحجال اإللهي"، هو "

المعمودیة یلتقي المؤمن بالسید المسیح عریًسا له. یلبس اإلنسان الجدید، وینعم بالملكوت 
اإللهي. تلبس النفس مسیحها كثوب أبیض للعرس األبدي، تلبسه كبّر لها لسّر قداستها، 

  



 
 

  

: ٣یتجمل به، وتحیا به إلى األبد. في هذا یقول الرسول بولس: "قد لبستم المسیح" (غال 
2٧ .(

: بین السواد والجمال
إذ تلبس النفس مسیحها بًرا لها وتقدیًسا لحیاتها ُتقارن ماضیها بحاضرها، فتخاطب 

"  َكِخَیاِم ِقیَداَر َكُشَقِق ُسَلْیَمانَ ،َأَنا َسْوَداُء َوَجِمیَلٌة َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیمَ بنات أورشلیم هكذا: "
 إنها تعترف بضعفها الذاتي لكنها ُتعلن عن جمالها الذي اقتنته خالل اتحادها بالمسیح ].٥[

 التي بال جمال، لكنني في نفس الوقت جمیلة Ïیسوع ربها، قائلة: "أنا سوداء كخیام قیدار"
. Ð كستائر سلیمان (أو كما جاء في الترجمة الالتینیة كستائر سلما)

 النفس البشریة قبل اتحادها بالسید كقطعة الفحم القدیس أغسطینوسیرى 
السوداء، لكنها متى اتحدت به التهبت بناره المقدسة یزول سوادها وتصیر جمر نار حارة 

: Ñ شاول الطرسوسي مثاًال، إذ یقولالقدیس أغسطینوسفي الروح، مملوءة جماالً . وقد قدم 
 ومضطهًدا وضاًرا، كان فحًما أسود غیر متقد، لكنه إذ نال رحمة كان الرسول قبًال مجدًفا[

ألتهب بنار من السماء. صوت المسیح ألهبه ناًرا وأزال كل سواد فیه، صار ملتهًبا بحرارة 
الروح، حتى ألهب آخرین بذات النار الملتهبة فیه.] 

 في هذه العبارة صورة لحالة الكنیسة التي تمتعت القدیس أمبروسیوسویرى 
: [إذ لبست تلك Òبالجمال الروحي، وباإلیمان تكملت في جرن المعمودیة بنعمة اهللا، إذ یقول

الثیاب خالل جرن المعمودیة تقول في نشید األناشید: أنا سوداء وجمیلة (كاملة) یا بنات 
أورشلیم. إنّي سوداء خالل الضعف البشري، كاملة خالل سّر اإلیمان!] 

: [الكنیسة سوداء بخطایاها، كاملة بالنعمة. إنها سوداء بالطبع Óكما یقول أیًضا
 البشري، كاملة بالخالص... سوداء بأتربة الجهاد، كاملة عندما تتكلل بحلي النصرة!]
وتعتبر هذه العبارة في الحقیقة دواًء للمؤمن، متى شعر ببّره الذاتي وحورب 

بالكبریاء یصرخ في أعماقه: "أنا سوداء"، وٕان تثقلت نفسه بالضعف وحورب بصغر النفس 

Ï  ١٣: ٢٥؛ تك ٥: ١٢٠قیدار منطقة صحراویة بسوریا، اسمها یكشف عن سوادها (مز.( 
Ð  سلماSalmaمنطقة مالصقة لقیدار ،. 

3 On Psalm 140 (139): 10. 
4 De Myst. 7. 
5 The Holy Spirit 112. 

                                                 



 
 

  

أو الیأس یردد بقوة "أنا جمیلة". وكأن الشعورین "بالسواد والجمال" لیسا متناقضین، بل یكمل 
أحدهما اآلخر. شعور یسند في لحظات واآلخر یسند في لحظات أخرى. الشعوران یؤدیان 
إلى حالة توازن داخل النفس: الشعور بالضعف الذاتي مع إدراك لقوة عمل النعمة اإللهیة. 

:  Ï تفسیر جمیل لهذه العبارة... إذ یقولوللعالمة أوریجینوس
[الكنیسة هنا توجه خطابها - ال إلى العریس، وال إلى العذارى الساعیات في 

 بل إلى بنات أورشلیم، اللواتي اتهمن الكنیسة العروس بالقبح وشهرن بسوادها، –الطریق 
فُتجیب الكنیسة على هذا االتهام بحدیث تؤكد به صدق االتهام، ألنها فعًال سوداء، وهكذا 
تبدو وكما حكمت علیها بنات أورشلیم. ولكن لیت بنات أورشلیم یدركن جمال الداخل الذي 

للكنیسة، إذ بینما هي سوداء فهي جمیلة. 
 بیت – أي ستائر –إنها وأن كانت في سواد وقبح قیدار إالَّ أنها في جمال شقق 

الملك سلیمان. 
إن الكنیسة صاحبة هذا الحدیث هي كنیسة جماهیر األمم... وبماذا یمكن لكنیسة 

األمم أن تتفاخر أمام بنات أورشلیم األرضیة، أي الیهود؟ الذین صبوا جام غضبهم على 
الكنیسة وعریسها، وكالوا للكنیسة كل احتقار وازدراء، ونسبوا إلیها دناءة األصل وخسته، 

ألنه ال یجري في عروق أعضائها وأبنائها دم النسب إلى إبراهیم وٕاسحق ویعقوب... هذا هو 
الذنب العظیم في نظر الیهود، إن كنیسة األمم لیست من ساللة اآلباء. وتعترف الكنیسة 
بهذا، وتردد نفس االتهام الذي تعیرت به من بنات أورشلیم "أنا سوداء"، وهذا السواد لیس 

فقط للحرمان من نسب اآلباء، وٕانما أیًضا للحرمان من تعلیم اآلباء واألنبیاء. 
هؤالء الذین رفضهم الناموس وطردوا من خیمة إسحق، خلع علیهم اإلنجیل جمال 

شقق وستائر بیت الملك سلیمان... وما هي ستائر بیت ملك السالم إالَّ ستائر خیمة 
االجتماع حیث یسكن اهللا مع شعبه... الخیمة التي غطتها من الخارج جلود الماعز غیر 
الجمیلة... واحتوت من الداخل روعة الستائر، فضال عن مجد اهللا فیها... وستائر الخیمة 

هي... من خارج شعر الماعز وجلود الكباش المحمرة وجلود التخس، أما من داخل فالستائر 
من أسمانجوني وأرجوان وقرمز وبوص.] 

Ï ترجمة الدكتور راغب عبد النور، مجلة الكرازة، السنة األولى. 
                                                 



 
 

  

 بعض أحداث العهد القدیم وعباراته التي أنبأت بدعوة العالمة أوریجینوسعرض 
جماعة األمم السوداء ودخولها إلى االتحاد مع المسیح كعروس جمیلة ومقدسة له، أال وهي: 

. زواج موسى النبي بالمرأة الكوشیة (سوداء البشرة)، األمر الذي أثار أخته 1
)، لهذا ُضربت بالبرص وُأخرجت خارج المحلة. حمل هذا ١٢فتكلمت ضده وشهرت به (عد 

العمل صورة رمزیة التحاد السید المسیح بكنیسة األمم األمر الذي أثار الیهود حتى رفضوا 
 اإلیمان به، وصاروا یعیرون األمم بماضیهم الشریر.

: Ï على لسان كنیسة األمم إذ تخاطب الیهود، قائالً العالمة أوریجینوسیتحدث 
[حًقا إنّي أعجب یا بنات أورشلیم أنكن توبخنني على سواد بشرتي. هل نسیتن ما ورد في 

ناموسكن وما عنته مریم حین تحدثت ضد موسى ألنه إتخذ لنفسه امرأة كوشیة سوداء؟! وال 
تعرفن أن هذا الرمز قد تحقق فّي بحق؟! أنا هي الكوشیة! حًقا أنّي سوداء بسبب رداءة 
أصلي، لكنني جمیلة بالتوبة واإلیمان. لقد اتخذت لنفسي ابن اهللا. لقد قبلت "الكلمة الذي 

)، لقد أتیت إلى ذاك الذي هو "صورة اهللا، بكر كل خلیقة" (كو ١٤: ١صار جسًدا" (یو 
)، فصرت جمیلة! ماذا تفعلن؟ ٣: ١)، "الذي هو بهاء مجده ورسم جوهره" (عب 1: 15

أتوبخن من تركت خطیتها. األمر الذي یمنعه الناموس؟! أتطلبن مجد الناموس وأنتن 
تنتهكن إیاه؟!] 

) التي حملت رمًزا ١٠ مل ١. قصة ملكة سبأ التي جاءت تسمع حكمة سلیمان (2
) التي وقد أشار السید نفسه إلیها، ١٠ مل ١لكنیسة األمم، إذ جاءت تسمع حكمة سلیمان (

 ستقوم في الدین مع هذا الجیل وتدینه ألنها أتت من التَّْیَمنموبًخا الیهود، قائالً : "ملكة 
 ).٤2: ١٢أقاصي األرض لتسمع حكمة سلیمان، وهوذا أعظم من سلیمان ههنا" (مت 

) وامتحنته بأسئلة ٢: ١٠ مل ١جاءت ملكة سبأ وتكلمت معه بكل ما في قلبها (
وألغاز ظنت أنها بال إجابة، لكن سلیمان الحقیقي حّل كل مشاكلها، وأعلن لها معرفة اهللا 
الحقیقي، وأوضح لها خلود النفس والدینونة األخیرة... األمور التي لم یستطع الفالسفة أن 

یوضحوها لألمم بحق. 

1 Origen: Comm. on Cant. 2: 1. 
                                                 



 
 

  

، والسید المسیح في أسبوع Ïجاءت الملكة إلى "أورشلیم" التي تعني "رؤیة السالم"
آالمه أعلن للكنیسة امكانیاته، قائالً : "سالمي أنا أعطیكم".  

)، والكنیسة إذ ٥: ١٠ مل ١حین رأت الملكة ما لسلیمان "لم یبق فیها روح بعد" (
تكتشف أسرار مسیحها المتألم تذوب حًبا، وال تطیق بعد إالَّ أن تنطلق وتكون معه. 

)، وهو ذات ١٠: ١٠ مل ١لقد قدمت للملك سلیمان مئة وعشرین وزنة ذهب (
)، وهو عمر موسى النبي ٣: ٦الرقم الذي سمح به الرب في أیام نوح لعمر اإلنسان (تك 

)، وكأن كنیسة األمم أرادت أن ُتقدم كل عمرها كوزنات ذهبیة، أي تحمل ٧: ٣٤(تث 
الطبیعة السماویة. 

) وهي تقدمة الحب التي یتقبلها السید ١٠: ١٠ مل ١قدمت أیًضا أطیاًبا كثیرة (
المسیح من الخطاة التائبین. 

. جاء في سفر المزامیر: "یأتي شرفاء من مصر. كوش تبسط یدیها إلى اهللا. یا 3
). هكذا تبسط كنیسة األمم ٣٢، ٣١): ٦٧ (٦٨ممالك األرض غنوا هللا، رنموا للسید" (مز 

السوداء (كوش) یدیها هللا فتصیر جمیلة، ومن خاللها ینطلق لسان كل ممالك األرض 
 بالتسبیح له.

. ورد في صفنیا: "فانتظروني یقول الرب... ألنّي أحول الشعوب إلى شفة نقیة، 4
لیدعوا كلهم باسم الرب، لیعبدوه بكتف واحدة... من عبر أنهار كوش المتضرعون إلّي، 

). هكذا تتحول الشعوب الوثنیة إلى شفاة تسبیح نقیة، ١٠–٨: ٣متبددي یقدمون تقدمتي" (
 وتعبر أنهار كوش أي تترك سوادها وظلمتها خالل تعبدها هللا وتقدیم ذبیحة المسیح.

) صارت ١٣–٧: ٣٨. إذ أنقذ ملك الكوشي إرمیا واخرجه بحبال من الجب (إر 5
كلمة الرب إلى إرمیا: إذهب وكلم عبد ملك الكوشي قائالً : هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل: 

هأنذا جالب كالمي على هذه المدینة للشر... ولكنني أنقذك في ذلك الیوم یقول الرب فال 
ُتسلم لید الناس الذین أنت خائف منهم، بل إنما ُأنجیك نجاة فال تسقط بالسیف بل تكون لك 

). هكذا كان هذا الرجل ١٨–١٥: ٣٩نفسك غنیمة ألنك قد توكلت علّي یقول الرب" (إر 
الكوشي رمًزا لكنیسة األمم السوداء التي اتكلت على اهللا فخلصها. 

Ï  :یرى القدماء أن كلمة "أورشلیم" تعني "رؤیة السالم أنظر
Philo: De Somm. 2: 250; St. Clem. Alex: Strom: 1: 29; Origen: In Lib. Jesu. Nav. 21: 2; 
Com. On Cant. 2: 1 

                                                 



 
 

  

 – كما ترون – مقارنته هذه بقوله: [توجد عبارات كثیرة العالمة أوریجینوسختم 
تشهد لهذه السوداء والجمیلة تتصرف حسًنا مع بنات أورشلیم، وتؤكد بثقة: حًقا أنّي قاتمة 

(سوداء) كخیام قیدار، لكنني جمیلة كستائر سلیمان.] 
 مالحظة أخرى: [مع أن المتحدث یبدو أنه شخصیة واحدة، لكنه ُتشبه وللعالمة

نفسها بالخیام والستائر بصیغة الجمع، لهذا یلزمنا أن نعرف أن المتحدث هنا جماعة من 
الكنائس بال حصر منتشرة في العالم وتجمعات من الشعوب، وذلك كما قیل عن ملكوت اهللا 

).] ٢: ١٤أنه واحد ومع ذلك یذكر وجود منازل كثیرة في بیت اآلب (یو 

: بین شمس التجارب وشمس العدل
تقدم العروس سبًبا لسوادها أو ظلمتها، قائلة: 

َحْتِني(داكنة اللون) َال َتْنُظْرَن ِإَليَّ ِلَكْوِني َسْوَداَء " ]. ٦" [َألنَّ الشَّْمَس َقْد َلوَّ
كان یلیق بالیهود أن یسندوا األمم ویكرزوا لهم بالصلیب، لكن عوض الكرازة وقفوا 
یعیرونهم بالسواد الذي لحق بهم بسبب الوثنیة، أما األمم فأجابوا بأن سوادهم لیس طبیعًیا، 

العالمة " تحت الشمس فلوحتهم. ویعلق نزلواجبلوا علیه، إنما هي نتیجة ما عانوه إذ "
: [صارت سوداء ألنها نزلت، لكنها حالما بدأت ترتفع "طالعة Ï على ذلك بقولهأوریجینوس

) مستندة على ابن أختها (الذي جاء مولوًدا من جماعة الیهود)، ال ٥: ٨من البریة" (نش 
تسمح بشيء یفصلها عنه، تصیر بیضاء وجمیلة. فإن سوادها یتبدد تماًما وتضيء بأشعة 

النور المحیط بها. هكذا تعتذر (كنیسة األمم) لبنات أورشلیم عن سوادها قائلة: ال تحسبن یا 
بنات أورشلیم أن السواد المرتسم على وجهي طبیعي، لكن لتفهمن أنه قد حدث بسبب 

تجاهل شمس العدل ليّ . فإن "شمس العدل" لم یصوب أشعته علّي مباشرة، ألنه وجدني 
غیر مستقیمة. أننّي شعب األمم الذي لم یتطلع إلي شمس العدل وال وقفت أمام الرب (لو 

)... فإنني إذ لم أؤمن في القدیم أختارك اهللا ونلت أنت رحمة واهتم بك "شمس ٣٦: ٢١
العدل" بینما تجاهلني أنا، ولوحني بسبب عصیاني وعدم إیماني. أما اآلن فإنك إذ صرت 

غیر مؤمنة وعاصیة، صار لّي رجاء أن یتطلع "شمس العدل" إلّي أنا فأجد رحمة!] 

1 Origen: Comm on Cant. 2: 2. 
                                                 



 
 
لعل هذا یوضح قول الرسول بولس: "أن القساوة قد حصلت جزئًیا ألسرائیل إلى أن 
یدخل ملء األمم... فإنه كما كنتم أنتم مرة ال تطیعون اهللا ولكن اآلن رحمتم بعصیان هؤالء" 

). ففي القدیم كان األمم مثقلین بشمس التجارب، محرومین من شمس ٢٥،٣٠: ١١(رو 
العدل، فأعطیت الفرصة إلسرائیل أن ُیختاروا وینعم علیهم بالرحمة، أما اآلن إذ رفض 
الیهود شمس العدل وسقطوا تحت شمس العصیان وعدم اإلیمان، تمتعت كنیسة األمم 

بالمسیح شمس العدل. لقد زال سوادها القدیم بإشراق شمس العدل علیها! ولم تعد شمس 
: ١٢٠الخطیة تقوى علیها، كقول المرتل "ال تحرقك الشمس بالنهار وال القمر باللیل" (مز 

٦ .(

: الحرب الداخلیة
إذ التقت الكنیسة بعریسها المتألم، جذبها إلیه فدخلت حجاله وفرحت به، أرواها 

بمحبته الالنهائیة، ففاحت رائحته الذكیة، مقدًسا كل أعماقها وأحاسیسها، نازًعا عنها ظلمة 
الخطیة وسواد الشر، عاكًسا جماله علیها، لهذا ال تطیق قوات الظلمة إالَّ أن تثور ضد 

العروس. 
في هذا تقول العروس:  

  ، اْلُكُرومِ  (حارسة)َبُنو ُأمِّي َغِضُبو َعَليَّ َجَعُلوِني َناُطوَرةَ "
]. ٦" [َأمَّا َكْرِمي َفَلْم َأْنُطْرهُ 

من هم بنو أمها؟ وما هو سّر غضبهم علیها؟ 
وما هو الكرم الذي تحرسه العروس وكرمها الذي ال تحفظه؟ 

 أن الترجمة الدقیقة للنص هي: "بنو أمي حاربوا في" العالمة أوریجینوس. یرى 1
ولیس ضدي. هنا "بنو أمها" هم الرسل الذین هم من جماعة الیهود، إذ األمم والیهود من أم 

واحدة. هؤالء الرسل لم یكفوا عن أثارة حرب عنیفة داخل األمم حتى یهدموا كل أبراج الباطل 
ویحطموا حصون التعالیم الوثنیة الخاطئة ویغلبوا كل شر، فیقیموا من األمم الوثنیین "حارسة 

لكرم الرب" وحافظة للناموس واألنبیاء، أما "كرمها الخاص" أي تعالیمها الوثنیة فال تعود 
 تحفظها أو تهتم بها.

  



 
 

  

 رأي آخر وهو أن المالئكة هم "بنو أمها"، فقد صار . وللعالمة أوریجینوس2
البشر والمالئكة منتمین إلى أم واحدة، صار الكل أعضاء في كنیسة المسیح. هؤالء 

المالئكة یسندوننا ویحاربون عنا ومعنا، إذ یرسلهم الرب لعوننا في الحرب الداخلیة ضد 
الخطیة، حتى تقدر النفس أن ترعى كرم الرب الذي هو "القلب" وتتخلى عن كرمها الذاتي 

 .Ïأو أعمال إنسانها القدیم، فال تعود تحتفظ بها بل تتخلى عنها

. هناك تفسیر ثالث وهو أن "بني األم" ُتشیر إلى "األنا" أو "الذات" إذ "أعداء 3
). الذات البشریة هي عدو یثور ضد عمل المسیح فینا. ٣٦: ١٠اإلنسان أهل بیته" (مت 

خالل هذه الحرب یهتم المؤمن بكروم اآلخرین وینشغل في كبریاء بمظاهر الخدمة والكرازة 
 دون أن یهتم بكرمه الداخلي أو حیاته الداخلیة.

1 Ibid 2: 3. 
                                                 



 
 

  

2 
 المسیا الراعي

إذا تحدثت الكنیسة عن عریسها "المسیا المتألم"، فرأت في آالمه جاذبیة حتى 
انسحبت كثیرات معها إلیه، هاج العدو علیها. لهذا تستنجد الكنیسة بالعریس نفسه بكونه 

"الراعي الصالح"، الذي یدخل إلى حیاتها ویرعاها بنفسه، أنها تناجیه، قائلة: 

]. 7؟" [ َأْیَن ُتْرِبُض ِعْنَد الظَِّهیَرةِ ؟ َأْیَن َتْرَعى،َأْخِبْرِني َیا َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي"
في وسط مرارة قلبها بسبب شدة حرب العدو ضدها تشعر النفس البشریة بعذوبة 

القدیس غریغوریوس أسقف عنایة اهللا راعیها، فتدعوه "یا من تحبه نفسي". وكأنها تقول مع 
: [هذا هو االسم الذي أدعوك به (یا من تحبه نفسي)، ألن اسمك فوق كل األشیاء، نیصص

وهو غیر مدرك حتى بالنسبة لكل الخالئق العاقلة. هذا االسم یعلن عن صالحك، ویجذب 
)، فبذلت ٤: ١نفسي إلیك. كیف أقدر أال أحبك، یا من أحببتني هكذا وأنا سوداء (نش 

.] Ïحیاتك من أجل القطیع الذي هو موضوع رعایتك؟!

: موضوع الرعایة
إنها تسأل الراعي الذي أحبته من كل القلب والنفس عن موضع راحته، لتستریح 

معه وبه... تسأله الطریق حتى ال تسلك حسب أهوائها الشخصیة. 
في القدیم إذ اشتدت شمس التجارب على داود النبي التجأ إلى بیت اهللا بكونه 

الموضع الذي فیه یرعى اهللا ویربض عند الظهیرة، إذ قال: 

  ،ِإْن َنَزَل َعَليَّ َجْیٌش َال َیَخاُف َقْلِبي"
  َفِفي َذِلَك َأَنا ُمْطَمِئنٌّ . ،ِإْن َقاَمْت َعَليَّ َحْربٌ 

  ،َواِحَدًة َسَأْلُت ِمَن الرَّبِّ َوإِیَّاَها َأْلَتِمُس َأْن َأْسُكَن ِفي َبْیِت الرَّبِّ ُكلَّ َأیَّاِم َحَیاِتي
  ،ِلَكْي َأْنُظَر ِإَلى َجَماِل الرَّبِّ َوَأَتَفرََّس ِفي َهْیَكِلهِ 

  ،َأنَُّه ُیَخبُِّئِني ِفي َمَظلَِّتِه ِفي َیْوِم الشَّرِّ 
  ،َیْسُتُرِني ِبِسْتِر َخْیَمِتهِ 

1 Com. on Cant 
                                                 



 
 

  

 َعَلى َصْخَرٍة َیْرَفُعِني. 
 َفَأْذَبُح ِفي َخْیَمِتِه َذَباِئَح اْلُهَتاِف ُأَغنِّي ،َواآلَن َیْرَتِفُع َرْأِسي َعَلى َأْعَداِئي َحْوِلي

). ٦–1: ٢٧" (مز َوُأَرنُِّم ِللرَّبِّ 
حًقا، ما أحوجنا أن یمسك الراعي نفسه بأیدینا ویدخل بنا إلى كنیسته، موضع 
راحته، مرعى الخالص... هناك نلتقي بالسید المسیح نفسه سّر راحتنا وسالمنا، وننعم 

بمواهب روحه القدوس الذي یعزینا. في بیته نلنا البنوة هللا خالل المعمودیة، وقبلنا روحه 
القدوس، ساكًنا فینا خالل سّر المیرون. في بیته نجد غفران الخطایا وننتعش بالذبیحة 

المحییة، جسد ابن اهللا ودمه المبذوالن من أجلنا... في بیته نجلس تحت ظالل صلیبه، سّر 
مصالحتنا مع اهللا وسالمنا الداخلي. متى قسى العدو الحرب ضدنا، ومتى ثارت الخطیة 

داخلنا، نجري إلى بیته بدموع التوبة فنجد الراعي نفسه یبحث عنا، وروحه القدوس یشتهي 
تقدیسنا! 

: الظهیرة
َأْیَن لماذا اختارت العروس أن تلتقي بعریسها الراعي في وقت الظهیرة، قائلة "

؟" ُتْرِبُض ِعْنَد الظَِّهیَرةِ 
إن كنا نلتقي بالراعي الصالح في كنیسته الواحدة الممتدة عبر العصور إنما تدخل 
إلیه لنراه متجلًیا فیها كشمس الظهیرة... فال یعرف أعضاؤها الظلمة أو الظالل، بل یعیشون 

على الدوام في ذروة نور راعیهم، یستنیرون به فیصیرون بدورهم نوًرا للعالم. في هذا یقول 
الحكیم: "أما سبیل الصدیقین فكنور مشرق یتزاید وینیر إلى النهار الكامل، أما طریق 

). ١٩-١٨: ٤األشرار فكالظالم" (أم 
: [إنك تجعلني أربض في الظهیرة... Ïالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 

في النور ال یعرف ظًال، إذ ال یجد ظل في الظهیرة حیث تكون الشمس عمودیة علینا.] 
ال یمكن ألحد أن یتأهل لراحة الظهیرة ما لم یكن ابن النهار والنور... تقول 

العروس: "أرني كیف أربض؟ عرفني طریق راحة الظهیرة لئال أضل عن قیادتك األمینة، 
ویصیبني جهل للحق، األمر الذي یصیب القطعان المضادة لقطیعك!". 

1 Sermon 2. 
                                                 



 
 

  

: [ماذا تعني الظهیرة؟ حرارة شدیدة وضیاء عظیم! Ïالقدیس أغسطینوسویقول 
إًذا، أنّي أتعرف علیك یا من حكماؤك هم حارین في الروح، مضیئین في التعلیم.] 

 في الظهیرة رمًزا لكمال بهاء اهللا، فالعروس ُترید أن العالمة أوریجینوسویرى 
تلتصق بالرب في ملء عظمته، إذ تناجیه هكذا، قائلة: "یحلو لّي أن أبحث عنك في هذا 

الوقت بالذات، فال أجد في طلبك مساًء أو عندما ترعى في الصباح، أو عند مغیب 
الشمس، إنما أبحث عنك في هذا الوقت... في وسط النهار حیث تكون أنت في ملء 

نورك... في ضیاء عظمتك!". 
 تفسیر آخر لكلمة "الظهیرة"، أال وهو إدراك كمال معرفة وللعالمة أوریجینوس

: [ما تدعوه بالظهیرة ُیشیر إلى مواضع القلب الخفیة، حیث تقتفي Ðأسرار كلمة اهللا، إذ یقول
النفس أثر نور معرفة كلمة اهللا األكثر وضوًحا، ألن الظهیرة هي الوقت الذي تكون فیه 

 أسرار قوته العالیة – شمس العدل –الشمس في ذروتها. لذلك إذ یظهر السید المسیح 
والسامیة لكنیسته ُیعرفها مواضع مراعیه المفرحة وأماكن راحته عند الظهیرة. فالكنیسة في 

البدایة إذ تتعلم األمور "األولیة" تتقبل منه أشعة المعرفة الخفیة، لذا یقول النبي: "یعینها اهللا 
)، أما اآلن وهي تبحث عن األمور األكثر كماًال ونشتاق ٦: ٤٥عند إقبال الصباح" (مز 

إلى أشیاء أكثر علًوا، فأنها تطلب نور المعرفة الذي للظهیرة.] 

: لقاء مع الراعي عند الظهیرة
ُترید الكنیسة أن تلتقي بعریسها وقد الظهیرة، ألن لهذا الوقت ذكریات فعالة في 

حیاتها، نذكر على سبیل المثال: 
. في وقت الظهیرة ظهر الرب إلبراهیم ومعه مالكان، وبشره هو وسارة امرأته 1

)... یقیم لهما من مستودع سارة الذي في ١٨أنه یقیم لهما نسًال، یكون بركة ألمم كثیرة (تك 
حكم الموت ومن شیخوخة إبراهیم حیاة جدیدة. هذا هو ما تطلبه الكنیسة من راعیها وقت 

الظهیرة، أن تلتقي به محوط بمالئكته، تدخل معه في شركة األمجاد السمائیة، لیهبها 
اسحاقها الداخلي، أي یهبها "الحیاة الجدیدة"، یقیم فینا هذه الحیاة رغم ما كنا فیه... إننا 

1 Sermons on the N.T. Lessons 88: 7. 
2 Com. on Cant. 3: 4. 

                                                 



 
 

  

تحت حكم الموت وبال ثمر، وكما اختبر إبراهیم وسارة "قوة القیامة"، إذ أقام لهما الرب من 
 موتهما حیاة، هكذا نطلب من راعینا أن نختبر على الدوام قوة القیامة فینا.

كما التقى إبراهیم أب اآلباء باهللا وقت الظهیرة خارج الخیمة، هكذا یلتزم أوالد 
)، أي أن یخرجوا خارج حدود خیمة الجسد ٣٩: ٨إبراهیم الذین یعملون أعمال إبراهیم (یو 

الوقتیة طاردین عنهم بالروح القدس كل فكر جسداني وشهوة جسدیة حتى ینعموا برؤیة اهللا 
والتمتع برعایته. 

. وفي وقت الظهیرة التقى یوسف بأخیه األصغر بنیامین، فحنت أحشاؤه إلیه، 2
). هذه هي صورة اللقاء التي نشتهیها حیث ٤٣ولم یقدر إالَّ أن یدخل المخدع ویبكي (تك 

یلتقي الراعي الحقیقي البكر بیسوع المسیح بنا نحن اخوته األصاغر، یرانا فتحن أحشاؤه 
 علینا، ویدعونا "بنیامین" أي "أبناء الیمین".

. عند الظهیرة سخر إیلیا بكهنة البعل، قائالً : "أدعوا بصوِت عال ألنه إله العله 3
)، هكذا ُترید الكنیسة ٢٧: ١٨ مل ١مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فیتنبه" (

 الذي یسخر من إبلیس Ïأن تقترب من راعیها وقت الظهیرة لتراه إیلیا الحقیقي، أي "إلهي"
وكل جنوده... وقد تحقق ذلك حیث ارتفع المسیا على الصلیب في الظهیرة لیسحق الشیطان 

 وكل جنوده، معطًیا إیانا سلطاًنا أن ندوسه تحت أقدامنا.

. في وقت الظهیرة أعلن الراعي الحقیقي یسوع المسیح ذاته لشاول الطرسوسي 4
)، فاكتشف شاول حقیقة الراعي الحّي الذي ٩: ٢٢الذي كرس طاقاته إلباده أسم یسوع (أع 

ال یموت، وتحولت حیاته إلى إناء مختار یشهد باسم یسوع المسیح بین أمم كثیرة. هذه هي 
 رعایة المسیا أن یحول المضطهدین إلى كارزین وخدام للكلمة.

"، ُیذكرنا بنبوة أبینا یعقوب َأْیَن ُتْرِبُض ِعْنَد الظَِّهیَرةِ . أخیًرا، فإن تعبیر العروس "5
لیهوذا، قائالً : "یهوذا جرو أسد... جثا وربض كأسد... من ینهضه؟ ال یزول قضیب من 

، ٩: ٤٩یهوذا ومشترع من بین رجلیه حتى یأتي شیلون وله یكون خضوع شعوب" (تك 
). تحققت هذه النبوة حین ربض األسد الخارج من سبط یهوذا ونام على الصلیب وقت ١٠

 الساعة السادسة ال لیستریح بل لیرعى بالحب البشریة، مقدًما دمه فدیة وخالًصا.

Ï "كلمة إیلیا تعني "إلهي. 
                                                 



 
 

  

: مراع غریبة
ُمَقنََّعٍة ِعْنَد  Ïَخفیَفةَأُكوُن ؟... َلِئَال  َأْیَن ُتْرِبُض ؟َأْیَن َتْرَعى تسأل الكنیسة راعیها: "

]. ٧" [ُقْطَعاِن َأْصَحاِبَك؟
 على هذه العبارة هكذا: [إنها تشتاق أن تتعلم الطریق العالمة أوریجینوسیعلق 

الذي یلزمها أن تسیر فیه، لئال بسبب عدم معرفتها لمنحنیاته تعرج إلى قطعان أصحابه... 
فیراها كثیرون غیره. وكأنها تقول: ُأرید أال یراني أحد غیرك أنت وحدك. أود أن أعرف 

الطریق الذي یحضرني إلیك... وال یدخل أحد بیننا.] 
إنها ُترید أن تعرف الطریق الحقیقي فتنعم برعایة المسیح، لئال تصیر "خفیفة"، 

تهزها ریاح التعالیم الغریبة، فترتمي عند قطعان الرعاة الذین یعملون لحسابهم الخاص ولیس 
لحساب السید المسیح. بهذا تصیر "ُمقنعة"، یحجب وجهها خلف القناع بدًال من أن تلتقي 
براعیها بوجه مكشوف بمعنى آخر ُتحرم من كونها العروس المتحدة بعریسها دون وجود 

حجاب یحجز بینهما. 
، فإنه إذ Ð"برقع الشریعة القدیمة أن القناع هنا ُیشیر إلى "القدیس چیرومویرى 

تلتقي العروس براعیها عند الصلیب وقت الظهیرة ال تعود تلبس قناًعا، إذ أنشق الحجاب 
وزال عهد الظالل، ودخلنا في عهد جدید فیه نلتقي مع اهللا بوجه مكشوف، أي بدالة الحب 

البنوي أو الحب الزوجي. ال نعود نحتاج إلى برقع نضعه على وجهنا مثل موسى، بل ندخل 
إلى أسرار اهللا، ونكون في حضرته متحدین معه. 

 طریق الرعایة
یجب الراعي كنیسته هكذا: 

  ،َأیَُّتَها اْلَجِمیَلُة َبْیَن النَِّساءِ (نفسك) ْن َلْم َتْعِرِفي "أِ 
،  َفاْخُرِجي َعَلى آثَاِر اْلَغَنمِ 

]. 8" [ ِجَداَءِك ِعْنَد َمَساِكِن الرَُّعاةِ ىْرعَ أوَ 

Ï الترجمه السبعینیة. 
2 St. Jerome: Against Jovianianus 1: 30. 

                                                 



 
 

إذ سألته عن الطریق الخاص به حتى ال تصیر خفیفة ومقنعة، تنحرف إلى 
قطعان األصحاب، أوضح لها الراعي معالم الطریق في نقط ثالث: 

 . تتعرف أوًال على نفسها، وتدرك الطبیعة الجدیدة التي ُوهبت لها خالل رعایته.1

 . تخرج عن االنعزالیة والذاتیة، ممتثلة باآلباء القدیسین.2

 . تشهد للراعي أمام الجداء لتدخل بهم إلى موضع رعایته.3

. یسألها الراعي الصالح أوًال أن تتعرف على ذاتها، أي تبدأ بالداخل، لتدرك أن 1
اهللا قد خلقها على صورته ومثاله بال عیب، وقد زینها بالجمال الفرید "الجمیلة بین النساء"، 

 وقد دفع الثمن في رعایته لها خالل الصلیب.

بهذا یدفع الراعي بأوالده إلى روح الرجاء، فیؤكد للنفس البشریة أنها حتى إن لم 
تعرف هي ذاتها، فهو یعرفها تماًما أنها "الفریدة في الجمال"، إذ صارت مسكًنا لروحه 

القدوس وقد لبست المسیح نفسه، وتهیأت به لتكون عروسه األبدیة. 
إًذا، لیفحص المؤمن أعماقه ولیدرك الطبیعة الجدیدة التي ُوهبت له في المعمودیة، 

ولیعلم أنه، في عیني الراعي السماوي، جمیل بین الخلیقة كلها. 
. یأمرها أیًضا بالخروج (اخرجي)، فأنها ال تقدر أن تصیر "جمیلة بین النساء" 2

). لتخرج من األنا أو الذات ١٣: ١٣أن لم تخرج مع راعیها خارج المحلة لتحمل عاره (عب 
البشریة، وتصلب مع عریسها، فتحیا فیه وبه، وكأنه ینصحها بل یأمرها هكذا: "إن أردتي 

 رعایتي فاخرجي عن ذاتك وتعالي إلى صلیبي".

في خروجها تخرج مع الرأس نفسه الراعي المصلوب، ومع بقیة أعضاء الجسد 
"على آثار الغنم"، سواء مع اآلباء القدیسین السابقین أو مع المجاهدین. لهذا ینصحنا 

). أن كنا نخاف ٧: ١٣الرسول أیًضا: "انظروا إلى نهایة سیرتهم وتمثلوا بإیمانهم" (عب 
الصلیب، فلننظر كیف خرج آباؤنا القدیسین إلى الصلیب فتقدسوا وتجملوا. 

. إذ تعرف النفس مركزها الجدید كعروس جمیلة وتتمثل باآلباء القدیسین، حاملة 3
عار الصلیب خارج المحلة، أي خارج الذات البشریة یلزمها أن تعمل... تشهد للراعي أمام 
الجداء. هكذا ال تعیش في سلبیة، بل یحترق قلبها من أجل الخطاة كقول المرتل: "الكآبة 

ملكتني من أجل الخطاة الذین حادوا عن ناموسك"، حتى تدخل بهم إلى "مسكن الرعاة"، أي 
 إلى كنیسة المسیح التي یقطن بها الرعاة.

  



 
 

  

 دعوة للجهاد والعمل
إذ تلتزم الكنیسة وهي تحت رعایة المسیا المخلص أن تحمل مسئولیة الشهادة 

العملیة لخالصه فتدخل بالجداء إلى الحظیرة لیصیروا خراف المسیح یطلب منها أن تعمل 
بروح القوة التي ال تعرف الخوف، وروح الوحدة بغیر انقسام، قائًال لها: 

 ].٩["  ِفي َمْرَكَباِت ِفْرَعْونَ Ïي ِبَفَرس (صاحبتي)َلَقْد َشبَّْهُتِك َیا َحِبیَبِتي"
. هنا نالحظ دعوته لها؟ "فرسي"، بصیغه الجمع فإذا تدخل النفس تحت رعایة 1

السید المسیح وتحمل مسئولیة الشهادة لصلیبه تلتزم بالعمل بروح الوحدة مع بقیة الخیل، 
تعمل في موكب المسیح الواحد! في جهادها الروحي كما في كرازتها ترتبط بكل أعضاء 

جسد المسیح، تقتفي أثار اآلباء األولین (أخرجي على آثار الغنم)، وتهتم باألجیال المقبلة 
(أرعي جداءك)، وتنضم في العمل مع المجاهدین إذ تسیر كأحد الفرسان التي في موكب 
المسیح یسوع ربنا. وكأن سّر القوة في حیاة المؤمن أنه وقد ارتبط بالمسیح رأس الكنیسة 

الواحدة یرتبط بالكنیسة كلها الممتدة منذ آدم إلى آخر الدهور، یعمل مع بقیة األعضاء بروح 
 واحد.

. بدعوته لها "فرسي" یعلن ملكیة الكنیسة للسید المسیح. هذا هو سّر قوتها، أنها 2
قد صارت في ملكیته، اقتناها بدمه، ویقودها بنفسه، تعمل لحساب ملكوته، لهذا رأى القدیس 
یوحنا الالهوتي الكنیسة كفرس الرب األبیض "والجالس علیه معه قوس، وقد أعطي إكلیًال، 

 ). كل نصرة لنا إنما هي باسمه ولحسابه.٢: ٦وخرج غالًبا ولكي یغلب" (رؤ 

ومن اعتزاز الرب بكنسیته التي یقودها كفرس لقب بـ "الجالس على الفرس" (رؤ 
٢١، ١٩: ١٩ .(

. یمتاز الخیل بالقوة والقدرة على دخول المعارك بسرعة بغیر خوف، فقد قیل 3
؟!. أتوثبه كجرادة؟؟... أیخرج للقاء ُعْرفاً عنها: "هل أنت تعطي الفرس قوته وتكسو عنقه 

). ٢١–١٩: ٣٩األسلحة؟ یضحك على الخوف وال یرتاع وال یرجع عن السیف" (أي 
وتحدث زكریا النبي عن قوة بیت یهوذا هكذا: "أن رب الجنود قد تعهد قطیعه بیت یهوذا، 

). ورأى الرسول بولس نفسه أحد هذه الفرس ٣: ١٠وجعلهم كفرس جالله في القتال" (زك 

Ï الترجمة السبعینیة. 
                                                 



 
 

  

: ١٥ كو ١في مركبة الخالص، فقال: "شكًرا هللا الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح" (
٥٧.( 

. ُیشیر الخیل إلى قوة اهللا السماویة أو العلویة، ففي سفر حبقوق یقول النبي 4
 َیا َربُّ َهْل َعَلى ىَ َهْل َعَلى اَألْنَهاِر َحمِ ...  اَألْرَض ىَوَقَف َوَقاَس ... َجَالُلُه َغطَّى السََّمَواِت "

"  َمْرَكَباِتَك َمْرَكَباِت اْلَخَالصِ ،اَألْنَهاِر َغَضُبَك َأْو َعَلى اْلَبْحِر َسَخُطَك َحتَّى َأنََّك َرِكْبَت َخْیَلكَ 
). وعندما رأى خادم الیشع النبي الجیش محیط بالمدینة اضطرب، لكن الیشع ٨–٣(حب 

طلب من الرب أن ینفتح عیني الغالم، "فأبصر وٕاذا الجبل مملوء خیًال ومركبات نار حول 
 )... الخ.٨: ٦ مل ٢الیشع" (

أما قوله هنا "في مركبات فرعون" ربنا یؤكد أنه وٕان صار المؤمنون خیًال للرب 
یحملون السمة السماویة لكنهم "مركبات فرعون" أي یعیشون على األرض (في مصر)، وقد 

). ٢٩-٢٨: ١٠ مل ١عرفت مصر بجودة خیلها (
 في القول "مركبات فرعون" إعالن عن استحقاقها Ïالعالمة أوریجینوسویرى 

الذاتي أن تغرق في البحر األحمر، لكنها إذ تدخل میاه المعمودیة تخرج طاهرة ومقدسة 
فتصیر فرًسا بیضاء! 

: ثمار الرعایة
إذ تم لقاء الراعي مع كنیسته فأعلن لها حقیقة مركزها الجدید، أنها "جمیلة بین 

النساء" وطالبها بالجهاد كأحد فرسه في مركبات الخالص، بدأ یعلن لها ثمر هذا العمل في 
حیاتها، قائًال لها: 

،  Ð(كحمامة)َما َأْجَمَل َخدَّْیِك ِبُسُموٍط "
 َوُعُنَقِك ِبَقَالِئدَ ! 

ةٍ . اُع َلِك َسَالِسَل ِمْن َذَهٍب َمَع جُ ْض◌َ نَ   َماٍن ِمْن ِفضَّ
]. ١٢–١٠ (على مائدته)" [َما َداَم اْلَمِلُك ِفي َمْجِلِسهِ 

 یمكننا أن نلخص ثمار الرعایة في اآلتي: 

1 Origen: Com. on Cant. 2: 6. 
Ð الترجمة السبعینیة. 

                                                 



 
 

  

 . یصیر لها خدي الحمامة، أي تحمل روح االتضاع مع العفة.1

 . یتزین عنقها بروح الطاعة وخدمة اآلخرین.2

. تتمتع بشبه الذهب ومرصعات الفضة، أي الناموس والشریعة، حتى تتمتع 3
 بالذهب ذاته أي "إنجیل النعمة" أو "الحیاة السماویة". 

: . خدي حمامة1
لقد تزین خدي الكنیسة بالسموط أي صفوف الجواهر، إذ حملت في داخلها الروح 

القدس الذي یمأل حیاتها الداخلیة، انعكس هذا على وجهها، فحمل ثمر الروح الذي هو 
). ٢٢: ٥الحب والفرح والسالم وطول األناة واللطف والصالح واإلیمان والتعفف (غل 

جاءت الترجمة السبعینیة "ما أجمل خدیك كحمامة"... وكأن سّر جمال وجه 
الكنیسة هو تمتعها بثمار الروح القدس الذي یظهر على شكل حمامة. 

: [إنه لم یقل: "ما أجمل Ï على هذا النص قائالً العالمة أوریجینوسویعلق 
خدیك"، بل یقول: "ما أجمل ما صار إلیه خدیك". لقد أراد أن یوضح بأنهما لم یكونا قبًال 

جمیلین هكذا، أنما صار لها هذا الجمال بعد أن تقبلت (الكنیسة) قبالت العریس، وبعد أن 
جاءها ذاك الذي تحدث قلبًال باألنبیاء. لقد طهر هذه الكنیسة لنفسه في جرن المیاه، وجعلها 

بال غضن أو دنس وأعطاها أن تعرف نفسها، بهذا صار خدیها جمیلین، فإن العفة 
 قد انتشرت فیها بجمال لذیذ خالل – األمور التي لم تكن لها قبًال –والفضیلة والبتولیة 

الكنیسة.] 
ُیشیر خد الحمامة إلى الوداعة والطهارة، فمن جهة الوداعة یوصینا السید: "كونوا 

)، أي ال تحملوا مكر العالم ودهاءه، وأما من جهة الطهارة، ١٦: ١٠بسطاء كالحمام" (مت 
العالمة  الوارد في هذه العبارة یقول عنه Turtle-doveفإن هذا النوع من الحمام 

 له طبیعة عجیبة، إن مات أحد الزوجین ال یقبل الطرف اآلخر عوًضا عن أوریجینوس
المفقود... 

-Turtle على هذا النص، قائالً : [ینطبق رمز الحمامة العالمة أوریجینوسیعلق 

dove على الكنیسة تماًما، أما ألنها ال تعرف أن تتحد مع آخر غیر المسیح، أو ألن 
طیران الحمام یرمز للعفة والوداعة.] 

1 Inid 2: 7. 
                                                 



 
 

. العنق المزین بقالئد: 2
 غالًبا ما ُیشیر إلى غالظة الطبع البشري، أما وقد – بغیر زینة –عنق اإلنسان 

تزین بمواهب الروح القدس فیصیر رمًزا للجمال الروحي والرقة في احتمال اآلخرین... هذه 
هي القالئد (الكردان أو العقد) الكنیسة! فقد كان عنقنا یحمل عاًرا وخزًیا بسبب عصیاننا 
وكبریائنا. أما اآلن فصار یحمل نیر المسیح، ویقبل طاعته، فصار له الجمال الروحي 

الفائق. 

. الذهب والفضة: 3
جاء في الترجمة السبعینیة: "نصنع لك شبه ذهب مع مرصعات من الفضة، ما 

دام الملك على مائدته". فالكنیسة في العهد القدیم لم یكن لها ذهب بل شبه الذهب 
ومرصعات من الفضة، أما وقد اتكأ الملك على مائدته صار لعروسه "الذهب". 

إذ اتكأ الرب الملك على صلیبه صار لنا "الذهب" أي "الحیاة السماویة" بعد أن كنا 
؛ عب ١٩: ٣نعیش قبًال في شبه السماویات، "شبه الذهب"، خالل الرموز والظالل (غال 

). ١١: ١٠ كو ١؛ ١: ١٠
ویرى بعض اآلباء أن كنیسة العهد القدیم كانت تتمتع بشبه الذهب مع مرصعات 

الفضة، أي تتمتع بالناموس واألنبیاء حیث كانت عفة الزیجة والترمل هي دستور الحیاة، أما 
وقد جاء الملك البتول واتكأ على مائدته بعث في أعضاء جسده أمكانیة "حیاة البتولیة" التي 

هي "شریعة السماء"، حیث هناك ال یزوجون وال یتزوجون. 

  



 
 

  

3 
 المسیا الملك

أما وقد شبه العریس كنیسته بفرسه في مركبات الخالص، یقودها بنفسه، ویجتاز 
بها إلى ملكوته، فإن الكنیسة أیًضا تتطلع إلیه كملك حارب عنها واتحد بها لیقیمها ملكة 

تجلس عن یمینه. 

 ناردین الملكة:

]. ١٢" [ َأَفاَح َناِرِدیِني َراِئَحَتهُ متكًئا على مائدتهَما َداَم اْلَمِلُك "
إذ ملك ربنا یسوع المسیح بالصلیب، ساكًبا حیاته من أجلها، تقدمت الملكة إلیه ترد 
الحب بالحب، فتقدم حیاتها ناردیًنا خالًصا، تسكبه علیه، فتفوح رائحته حیثما یكرز باإلنجیل. 

على مائدة الرب أو مذبحه یلتقي الملك بالملكة، فُتقدم الملكة ذبیحة الملك نفسه، 
رائحة ذكیة مقبولة لدى اآلب، وُتحسب ذبیحته ذبیحتها، ورائحته ناردینها! ألن كل ما قدمه 
الملك على الصلیب إنما قدمه باسم الكنیسة ولحسابها. لهذا ُأعطى للملكة أي الكنیسة أن 

ُتقدم ذات ذبیحته، كرائحة ناردین حب الملك للملكة وحب الملكة للملك. 
 إلى ذبیحة الملك، فیراها بعینها ذبیحة الملكة، إذ القدیس أغسطینوسهكذا یتطلع 

: Ïیقول
[أنتم فوق المائدة! أنتم داخل الكأس! 

هذا ما تقدمه الكنیسة خالل سّر المذبح! وٕاذ هي ترفع القرابین هللا تقدم نفسها له 
قرباًنا! 

هذه الذبیحة العظیمة القدر، السامیة، هي نحن أنفسنا!] 
: [ما دامت الكنیسة هي جسد ذاك الذي هو الرأس فإنها تتعلم أن تقدم Ðیقول أیًضا

نفسها (تقدمة) خالله.] 

Ï  ،١٠٧، ١٠٥، ص ١٩٧٣للمؤلف: المسیح في سّر األفخارستیا. 
2 City of God 10: 20. 

                                                 



 
 

  

هكذا ما دام الملك متكًئا على مائدته، تجتمع به الملكة، فتظهر فیها رائحة معرفته 
)، ُتقدم ناردین حبها له، وتبذل حیاتها من أجله، كما بذل حیاته عنها... ١٥: ٢ كو ٢(

فتدخل معه إلى المّر، قائلة: 

]. ١٣" [ ِليّ . َبْیَن َثْدَیيَّ َیِبیتُ  (ابن أختي)ُصرَُّة اْلُمرِّ َحِبیِبي"
إن كان قد تألم ألجلها ومات فإنها تتقدم إلیه بالمّر الذي ُیستخدم في دهن المسحة 

وفي األطیاب... تدخل معه إلى القبر تحمل المّر لتكفین جسده. 
لقد أدركت الملكة أن عریسها هو الملك "قاهر الموت" ال یستطیع القبر أن یمسك 

به وال أبواب الهاویة أن تحجبه... عرفته أنه "القیامة" واهب الحیاة، فأعدت له مر�ا في 
داخلها حتى یدخل إلیها في قلبها، الذي صار قبًرا جدیًدا... هناك بین ثدییها یبیت لیدخل 

إلى قبره المقدس، حیث ال تشتم فیه رائحة موت، بل ناردین ومّر، ویتحول القبر إلى هیكل 
مقدس، یعلن اهللا فیه ویسكن. 

ویالحظ في هذه الدعوة التي توجهها الملكة للملك اآلتي: 
. ال ُتقدم الملكة المّر بأیة طریقة كانت وٕانما تحزمه وتغلق علیه "صرة المرّ "، 1
: [بهذا ال تتشتت رائحة المّر خارًجا، بل تبقى في الداخل Ïالعالمة أوریجینوسوكما یقول 

فتكون رائحته أطیب وأقوى، عندئذ یقطن الملك في قلبها حیث یجد راحته، ویسكن في 
 حضنها.]

. استخدمت الملكة عبارة "صرة المّر حبیبي ليّ "، ألنه بحسب الشریعة كل شيء 2
)، والنفس التي تلمس ما هو دنس تتدنس. ١٥: ١٩غیر مربوط أو مغلق یكون دنًسا (عد 

 أما یسوع فلیس فیه عیب قط، بل كل ما فیه طاهر ونقي... تتالمس معه النفس فتتقدس.

 أن عبارة "صرة نقطة المرّ " ُتشیر إلى تعالیم الكنیسة العالمة أوریجینوسویرى 
الخاصة بالتجسد اإللهي، التعالیم التي تربط بالحق وتحزمه، فال یتسرب إلیها هرطقات. أما 

 فتصیر دنسة. – التعالیم غیر المربوطة –النفس التي تلمس الهرطقات 
 أن التعبیر هو "صرة نقطة المرّ "... فإن اهللا الكلمة العالمة أوریجینوس. یرى 3

 غیر المحدود صار بتجسده "كنقطة"، مخلًیا ذاته حامًال طبیعتنا.

1 Com. on Cant. 2: 10. 
                                                 



 
 

  

 أیًضا أن كلمة "حبیبي" هنا هي "ابن أخي" أو ابن العالمة أوریجینوس. یرى 4
، ولما كان المتحدث هنا هو كنیسة األمم، فإن جماعة األمم تمثل My Nephewأختي 

: ٩رد أختها البكر في التعرف على اهللا، وقد جاء السید المسیح من الیهود حسب الجسد (
). فتقول الملكة "صرة نقطة المّر ابن أختي ليّ " إنما ُیشیر إلى میالد السید المسیح ٥–٣

 حسب الجسد.

. لم تقل الملكة "في قلبي یبیت" بل بین ثدیي یبیت، ولعل هذا التعبیر مأخوذ 5
عن العادة القدیمة أن تعلق الزوجة في عنقها سلسلة بها صورة مصغرة لزوجها الغائب 

 .Ïعالمة حبها ووالئها له، إذ تستقر الصورة على صدرها

وكما أن للملك ثدیان هما "العهد القدیم والعهد الجدید"، بهما تتغذى كنیسته فأن 
الملكة لها ذات الثدیان. فإن كتاب اهللا إنما هو كتاب الكنیسة، یفرح الرب حین یجد كنیسته 

 للراهب باماخیوس القدیس چیرومتقدم للعالم كلمته غذاء للنفوس. بهذا المفهوم كتب 
Pamachius یشجعه على دراسة الكتاب المقدس قائالً : [أعطه ثدییك لیرضع من حضنك 

 ).]١٢: ٦٨مز المثقب، ولیسترح في میراثه (

. أخیًرا تدعوه أن یبیت بین ثدییها وكأنها تقول له مع هوشع النبي: "أنّي أعزل زناي 6
) حتى تجد لك مسكًنا في أیها القدوس. لتدخل ٢: ٢عن وجهي وفسقي من بین ثدیي" (هو 

وتبت اللیل كله، فأنّي ما دمت في ظلمة هذه الحیاة الزمنیة أحتاج إلیك... لتدخل حتى یفیح 
 نهار األبدیة. لتبت بین ثدیّي، فأخفیك یا إلهي داخلي، لن أخلیك، فلیس لّي غیرك!.

: الطاقة الفاغیة

]. ١٤" [ ِلّي ِفي ُكُروِم َعْیِن َجْديٍ  (ابن أختي)َطاَقُة َفاِغَیٍة َحِبیِبي"
الطاقة الفاغیة هي حزمة زهر الحناء، التي تطبق العروس یدها علیها طوال اللیلة 

، Ðالسابقة لزفافها حتى تصیر في الصباح حمراء، ذات رائحة طیبة، وبهذا تتهیأ لعریسها
 بالحناء الطیبة الرائحة. Ñوقدت أمتازت عین جدي

Ï  ٥٩، ٥٨القمص عبد المسیح النخالي: أضواء على سفر النشید، ص. 
Ð ال تزال هذه العادة قائمة في بعض قرى صعید مصر. 
Ñ  میًال عن ٣٥)، تبعد ٦٢: ١٥عین جدي هي واحدة على الشاطيء الغربي للبحر المیت، هي مدینة لیهوذا (یش 

 أورشلیم، یعرف موقعها اآلن بتل الجرن.

                                                 



 
 

  

إن كان الملك یمسك بصلیبه كصولجان ملكه، فإن الملكة تمسك بعریسها في یدها 
وتطبق علیه فترتسم سماته وعالمة ملكه علیها... أي تحمل اللون األحمر. إنها لن تكون 
ملكة ما لم تحمل عالمات الصلب والبذل، وتصیر حمراء كعریسها. هذا هو سّر قوتها، 

وسّر عرسها وجمالها... لهذا یناجیها الملك قائالً : 

، َأْنِت َجِمیَلٌة َیا َحِبیَبِتي َها"
  ،َها َأْنِت َجِمیَلةٌ 

]. ١٥" [َعْیَناِك َحَماَمَتانِ 

: سّر جمالها
للمرة الثانیة یدخل العریس الملك في حوار مع عروسه. في المرة األولى كان 

]، أما اآلن فهو ُیناجیها ٨یحثها أن تتعرف على ذاتها وتدرك أنها "الجمیلة بین النساء" [
مؤكًدا لها: "ها أنت جمیلة یا حبیبتي، ها أنت جمیلة". وهنا كلمة "حبیبتي" جاءت "القریبة 

" وكأنه یقول لها أن سّر جمالها هو اقترابها إلیه، بعد أن أقترب هو My Neighborمني 
: [إنها لیلة Ï في لیلة عید المیالدالقدیس مار أفرام السریانيمنها ونزل إلیها. في هذا یقول 

جمیلة، فیها جاء من هو جمیل، وجعل الكل جمیالً .] أما تكرار الملك لقوله "ها أنت جمیلة" 
فیؤكد إعجابه بها... هنا یخلط الُملك بالُعرس، والجهاد بالجمال، والتقدیر واالحترام بالحب. 

: العینان الحمامتان
. یرى السید المسیح الملك في الكنیسة جماًال ال یشیخ، سّره العینان الحمامتان، 1

 ووهبها إستنارة داخلیة أو – الذي یظهر على شكل حمامة –فقد حّل فیها الروح القدس 
 بصیرة روحیة.

: [ُتقارن عیناها بالحمامتین بالتأكید ألنها قد صارت Ðالعالمة أوریجینوسیقول 
اآلن تفهم الكتب المقدسة حسب الروح ولیس حسب الحرف. صارت تدرك األسرار الروحیة 
في الكتب المقدسة، ألن الحمامة رمز للروح القدس. متى فهمنا الناموس واألنبیاء بطریقة 
روحیة یصیر لنا العینان الحمامتان. لهذا ففي سفر المزامیر اشتاقت نفس ما أن یكون لها 

1 Hymns on the Nativity 1. 
2 Com. on Cant. 3: 1. 

                                                 



 
 

  

)، لعلها تقدر أن تطیر إلى فهم األسرار الروحیة وتستقر في ١٤: ٦٧جناحي حمامة (مز 
ساحات الحكمة.] 

 تفسیر هذه العبارة، قائالً : [إنه یقول "عیناك العالمة أوریجینوسمرة أخرى یلخص 
حمامتان" تنظران وتدركان بطریقة روحیة.] 

 أن عیني الحمامة ُتشیران إلى القلب العفیف العالمة أوریجینوسمرة ثالثة یؤكد 
النقي، الذي یستطیع أن یتطلع إلى كلمة اهللا بفهم روحي، قائالً : [من له عینا الحمامة یرى 

). من هو هذا ٤٢: ١٠٧الحق ویستحق الرحمة... "یرى ذلك المستقیمون ویفرحون" (مز 
الذي یرى الحق إالَّ صاحب النظرة العفیفة النقیة؟ هذا األمر ال ینطبق على العینین 

الجسدیتین بل على عیني القلب. فلتدخل إلى العمق، ولتبحث بروحك عن عینین أخریتین 
). ٩: ١١٨تستمدان نورهما من وصایا اهللا... ألن وصیة الرب مضیئة تنیر العینین (مز 

من له العین البسیطة یستطیع أن یدرك الروح النازل من السماء على شكل حمامة....] 
: [عندما تكون حدقة عیني القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول أیًضا 

اإلنسان نقیة یمكنك أن ُتعاین فیهما وجوه المتطلعین إلیهما. هكذا ُیمدح جمال عیني 
العروس بسبب صورة الحمامة (الروح القدس) التي تظهر فیهما، إذ یحمالن في داخلهما 

صورة لما تتطلعان إلیه. فاإلنسان الذي ال یعود یتطلع إلى الجسد والدم، بل بالحري یشخص 
إلى حیاة الروح كقول الرسول، فیحیا ویسلك بالروح، فبقتله أعمال الجسد بواسطة الروح ال 

یعود بعد یكون إنساًنا طبیعًیا أو جسدانًیا بل روحًیا تماًما. من أجل هذا یمدح العریس النفس 
التي تحررت من الشهوات الجسدیة، بقوله أن صورة الحمامة تظهر في عینیها، بمعنى أن 

انطباعات الحیاة الروحیة تنیر داخل صفاء النفس.] 
. ُتشیر العینان الحمامتان إلى النفس البسیطة التي سرعان ما تعترف بخطیتها 2

وتأتي إلى الرب في توبة صادقة، كقول النبي حزقیال: "یكونون كالحمام یهدرون كل واحد 
 ).١٦: ٧على إثمه" (حز 

. العینان البسیطتان ُتشیران إلى بساطة القلب في التعامل مع اآلخرین، كقول 3
 على هذا القول اإللهي هكذا: Ïالقدیس أغسطینوسالرب "كونوا بسطاء كالحمام". ویعلق 

Ï  ٤: ١٤عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید. 
                                                 



 
 

  

[الحظ كیف یحفظ الحمام حیاة الحب، فإنه حتى إن تنازع، ففي بساطة ال یفترقون عن 
 بعضهم البعض.]

 أن السید المسیح یرى كنیسته دائًما كحمامة، إذ القدیس أمبروسیوس. یقول 4
یراها في المعمودیة تلبس الثوب األبیض الذي بال دنس. ُتحطم كل ظلمة في المیاه، 

 وتصیر عیناها حمامتین ألن الروح القدس ینزل من السماء على شكل حمامة.

. أخیًرا إذ تصیر عینا المؤمن في المعمودیة كحمامتین، إنما تصیر حیاته كلها 5
كحمامة، ألنه "إن كانت عینك بسیطة فجسدك كله یكون نیًرا، وٕان كانت عینك شریرة 

)، هكذا یستنیر الجسد كله، ویصیر اإلنسان ٢٣-٢٢: ٦فجسدك كله یكون مظلًما" (مت 
 كحمامة نوح تنطلق بالروح القدس إلى داخل الفلك، لتكون دوًما في أحضان نوح الحقیقي!

: سّر الوحدة
إذ صار للنفس عیني حمامة، تتطلع إلى أسرار اهللا بالروح القدس، وتدرك جمال 

عریسها، تدخل معه في اتحاد أعمق... إذ تُناجیه، قائلة: 

  ،َوُحْلوٌ (ابن أختي) َها َأْنَت َجِمیٌل َیا َحِبیِبي "
 َوَسِریُرَنا َأْخَضرُ .

، َبْیِتَنا َأْرزٌ (عوارض) َجَواِئُز 
]. ١٦..." [َسْروٌ (السقف المائل) َوَرَواِفُدَنا 

بالروح القدس تطلعت الكنیسة إلى عریسها الملك فرأته بحق جمیل في محبته 
: [یبدو العالمة أوریجینوسوحلو، وكأنها أدركت أن كل جمال فیها إنما یرجع إلیه. وكما یقول 

أن العروس قد رأت جمال عریسها بأكثر قرب، وأدركت بعینیها اللتین دعیتا "حمامتین" جمال 
كلمة اهللا وعذوبته. فإنه بالحق ال یستطیع أحد أن یدرك أو یتعرف على عظمة سمو الكلمة ما 

.] Ïلم یتقبل أوًال عیني حمامة، أي ینعم باإلدراك الروحي
وكان من ثمرة هذا اإلدراك الروحي لجمال الملك العریس وعذوبة أعماله 

الخالصیة أنها دخلت معه في اتحاد أعمق، وهي بعد مرتبطة بالجسد في هذا العالم، 
فقالت: 

1 Com. on Cant. 3: 2. 
                                                 



 
 

  

]. ١٦" [َسِریُرَنا َأْخَضرُ "
ما هو هذا السریر الذي ُینسب للملك والملكة (سریرنا)، إالَّ الجسد الذي تستریح 
فیه النفس، والذي یتقبل سكنى الرب فیه؟ فجسدنا لم یعد بعد ثقًال على النفس وال مقاوًما 

لعمل اهللا، لكنه تقدس وصار هیكًال للرب تستریح فیه نفوسنا ویفرح به الرب. فیه یلتقي اهللا 
بالنفس البشریة وخالله تنعم نفوسنا بالشركة مع اهللا، ویكون لها ثمر الروح... لذلك دعي 

"أخضر" أي مثمر! 
: [بالرغم من أن النفس ال تزال في الجسد Ïالعالمة أوریجینوسفي هذا یقول 

لكنها ُتحسب أهًال أن تكون في صحبة كلمة اهللا... فتمتد القوة اإللهیة لتهب الجسد صالًحا، 
نزرع فیه نعمة الطهارة والعفة وغیرهما من األعمال الصالحة.] 

ال تقل الملكة "سریري" بل "سریرنا" فإن جسدها لم یعد ملًكا لها وحدها، بل ملك 
). لقد ١٥: ٦ كو ١للعریس الملك، لذلك دعى الرسول بولس أجسادنا أعضاء المسیح (
حملت أجسادنا انعكاًسا للوحدة الداخلیة بین الكلمة اإللهي والنفس. 

والسریر األخضر یعلن أیًضا "سّر التجسد"، فهو جسد الملك، إذ أخذ الكلمة 
اإللهي مالنا... أخذ بشریتنا، وحملنا فیه. هكذا نتطلع إلى جسده كسریر لنا، إذ صار لنا فیه 

راحة، نرى فیه اتحادنا معه! لقد أثمر جسد الرب طاعة لآلب عوض عصیاننا، ونقاوة 
عوض نجاستنا، وغلبة على الشیطان وكل جنوده لحسابنا وباسمنا، بل وتعبد لآلب باسمنا، 

مقدًما ثماًرا جدیدة لحساب البشریة! 

: العاملون في القصر الملكي
بعد أن تحدثت الملكة عن سّر اتحادها بالملك، أعلنت مسئولیة العاملین في 

القصر الملكي لحساب هذه الوحدة، فقالت: 

، َبْیِتَنا َأْرزٌ (عوارض) َجَواِئُز "
]. ١٦" [َسْروٌ (األسقف المائلة) َوَرَواِفُدَنا 

 أن الروافد أي األسقف المائلة التي فوق المنزل والتي العالمة أوریجینوسیرى 
تحمیه من حرارة الشمس والعواصف واألمطار، إنما هم األساقفة الذین یعملون بروح المسیح 

1 Ibid. 
                                                 



 
 
وٕامكانیاته للحفاظ على المؤمنین، أما الجوائز أي العوارض التي خاللها یتماسك القصر كله 

فهم الكهنة الذین یخدمون لبنیان أوالد اهللا. إنه یقول: [أظن إذ ُیمارس األساقفة عملهم 
األسقفي في الكنیسة بأمانة یلیق أن یلقبوا بالروافد التي تحفظ المبنى كله، وتحمیه من 

األمطار ومن حرارة الشمس. وأظن أن المكان التالي لهم هم الكهنة الذین یدعون بالجوائز.] 
ینبغي أن یكون األسقف من شجر السرو، إذ یمتاز باآلتي: 

العالمة . ُتعرف شجرة السرو بقوتها العظیمة ورائحتها الجمیلة، وكما یقول 1
: [في هذا إشارة إلى التزام األسقف أن تكون له أعمال صالحة ویحمل عبیق أوریجینوس

نعمة التعلیم...]، أي یحمل جانبین: السلوك الروحي المسیحي الحّي والقدرة على التعلیم 
 ونشر رائحة المسیح الذكیة، یخدم بحیاته وبتعلیمه!.

)، ٨: ١٤؛ إش ٢٣: ١٩ مل ٢. ُیكنى بأشجار السرو عن القوة والعظمة (2
). كأن األسقف وهو ٣: ٢وُیقابل اهتزاز أغصانه مع الریح باهتزاز الرماح في الحروب (نا 

راع یلزم أن یكون قوًیا في روحه وٕایمانه یحمل سلطاًنا داخلًیا بالروح القدس وخالل حیاته 
 المقدسة. ألنه إن ضعف أو أضطرب تعثرت الرعیة واهتزت وراءه.

)، 15: ٦ مل ١. في بناء هیكل سلیمان فرش أرض البیت بأخشاب سرو (3
وكأن األسقف وقد أقامه الروح لیكون قائًدا ومدبًرا وراعًیا للشعب یلزم أن یكون متضًعا 
(مفروًشا في أرض البیت)، یجلس عند أقدام أوالده، یغسل أرجلهم بروح الحب المملوء 

اتضاًعا! ُیقدمه الشعب كرأس یمثل السید المسیح، أما في قلبه فیرى نفسه في آخر الصفوف 
یترفق بالضعفاء والمنكسرین والمحَتَقرین... إنه ملتزم أن َیخِدم الكل ال أن ُیخَدم من 

 اآلخرین.

)، لیعبر بهم خالل بحر هذا ٥: ٢٧. ُیستخدم خشب السرو في بناء السفن (حز 4
) لیبعث في ٥: ٦ صم ٢العالم إلى المیناء السماوي، كما یستخدم لعمل آالت الطرب (

 شعبه روح الفرح والبهجة، ویطفئ علیهم روح الرجاء في المسیح یسوع!

) إذ یلزم باألسقف أن یحفظ ٣: ٢. ُیستخدم خشب السرو في صنع الرماح (نا 5
 اإلیمان ضد كل هرطقة أو بدعة.

  



 
 

)، هكذا یرى ٧: ١٠٤. بسبب شدة أرتفاعه یختاره اللقلق لیبني عشه فیه (مز 6
 في األسقف الروحي القلب المرتفع نحو السمویات – حتى غیر المؤمنین –كل إنسان 

 والفكر المنشغل باألبدیات، فیستریح له في المسیح یسوع.

: العالمة أوریجینوسوما قلناه عن األسقف نقوله أیًضا عن الكاهن، إذ یقول 
[بنفس الطریقة قیل عن العوارض أنها من األرز، لكي یظهر الكهنة مملؤین من كل فضیلة 

عدم الفساد ویكون لهم رائحة معرفة المسیح]، إذ یمتاز األرز باستقامته ورائحته الطیبة. 
) لیقودوا الشعب إلى ٥: ٢٧واألرز كان ُیستخدم في صنع صواري السفن (حز 

المیناء اإللهي، وفي صنع اآلالت الموسیقیة، یبعثون بروح الفرح في حیاة أوالدهم. وقد 
) كما في صنع المذبح ٢٠: ٦ مل ١أستخدم في صنع الجزء الداخلي في هیكل سلیمان (

)، لیعلم الكاهن أن رسالته هي بناء بیت الرب الداخلي في القلب فال یهتم ١٨: ٦ مل ١(
بالمظهر الخارجي أو ینشغل في عمل آخر، وأنه إنما یمثل المذبح، ال عمل له سوى أن 
یحمل إلى شبعه المسیح الذبیح، ویقدم عنهم تقدمة الصلوات. إنه یشهد للصلیب وال یكف 

 عن الصالة حتى یدخل بالجمیع إلى الحیاة األبدیة.

  



  

األصحاح الثاني 

4 
 المسیا الحبیب

إن كانت النفس قد تحدثت مع قریباتها عن السید المسیح كعریس لها، تمدح حبه 
وتسترسل في وصفه، ثم عادت فتالقت مع خطیبها الراعي الصالح، وتعرفت علیه كملك 

ُیقیمها ملكة تجلس معه، اآلن تنزل معه الحدیقة بعیًدا عن كل تكلف أو رسمیات یتناجیان 
مًعا في حدیث عذب. 

إنه یقول لها: إن كان العالم قد جذبك بكل مغریاته، فطلبتّي ملذاته ومباهجه، فإنّي 
أنزل إلیِك في العالم، وأكون في األودیة بین یدیِك لتتعرفي عليّ : 

 ].١["  َسْوَسَنُة اَألْوِدَیةِ ،َأَنا َنْرِجُس َشاُرونَ "
شارون سهل في الیهودیة، منطقة خصبة جًدا والمیاه فیها متوفرة، لكنها لم ُتزرع إذ 
هي مكان ضیق كان یستخدم كطریق بین مصر وسوریا. نرجس هذا السهل من نوع ممتاز، 
یظهر دون أن یزرعه أحد من البشر أو یتعب فیه. هكذا یظهر حبیبنا في أرضنا، جاء إلینا 

بنعمته، ولیس لبرٍّ فینا. 
القدیس غریغوریوس وفي وسط األودیة القاحلة یظهر الرب كسوسنة، یصفها 

 أنها تصعد مستقیمة إلى أعلى، زهرتها في القمة بعیدة عن األرض... هكذا أسقف نیصص
جاء الرب إلى أودیتنا القاحلة حتى یرفعنا به إلى فوق ویكون لنا الزهرة السماویة. 

جاءت هذه العبارة في الترجمة السبعینیة هكذا: "أنا زهرة الحقل (السهل)، سوسنة 
: [الحقل هو قطعة األرض التي تحت الفالحة، Ï هكذاالعالمة أوریجانوساألودیة". ویعلق 

یحرثها الفالحون، أما األودیة فغالًبا ما تكون أراضي محجرة لم یسبق فالحتها. هكذا یمكننا 
أن نفهم بالحقل أو السهل الشعب الذي فلحه الناموس واألنبیاء، وباألودیة المحجرة غیر 

المحروثة الشعوب األممیة... هكذا یظهر العریس كالزهرة بین ذاك الشعب، ألن الناموس لم 
)، إذ لم تستطع كلمة اهللا (في العهد القدیم) أن تتقدم ١٩: ٧یدخل بأحد إلى الكمال (عب 

بهم لیكونوا زهرة وال بلغت بهم إلى كمال الثمرة. وفي األودیة التي  

1 Com. on Cant. 3: 4. 
                                                 



  

هي جماعة األمم صار هو السوسنة]. 
السید المسیح هو زهرة الشعب الیهودي، فقد قاد الناموس إلى المسیح، وهو سوسنة 

الشعوب األممیة إذ قبلته مخلًصا... أنه مسیح العالم كله: الیهود واألمم. 
 أن زهرة الحقل أو سوسنة البریة (األودیة) إنما هي شخص القدیس چیرومویرى 

المسیا الذي نبت في عصا هرون، الزهرة التي نبتت في القدیسة مریم، التي وٕان كانت في 
.  Ïذاتها ال تحمل حیاة لكنها حملت "الحیاة" ذاته

 ُیشیر إلى البتول التي قدمت لنا اهللا في Ðیقول أیًضا: [القول بأنه جاء من (البریة)
شكل دون وجود عالقة جسدیة أو زرع بشري... فنرنم بكلمات المزمور: "كما في أرض 

)]. ٢-١: ٦٣ناشفة ویابسة بال ماء أظهر لك في القدس" (مز 
: [مریم هي العصا، والمسیح هو زهرة مریم التي Ñالقدیس أمبروسیوسویقول 

تنتشر رائحة اإلیمان به الذكیة في العالم كله، إذ یظهر كبرعم في األحشاء البتولي، إذ قال 
]. ١عن نفسه: "أنا زهرة السهل أو سوسنة األودیة" [

إذ ُتقطف الزهرة تحتفظ برائحتها، وٕاذ ُتسحق یزداد عبیرها، وٕان قطعت إرًبا ال تفقد 
رائحتها. هكذا أیًضا إذ علق الرب یسوع على الصلیب لم یفشل حین ُسحق، وال ضعف حین 
ُمزق، وٕاذ ُطعن بالحربة صار أكثر جماًال بالدم المنسكب منه، وكأنه قد حمل جماًال جدیًدا 

ال یقدر أن یموت في ذاته (موًتا روحًیا) إنما یهب األموات عطیة الحیاة األبدیة. وقد أستقر 
الروح القدس على هذه الزهرة التي أفرخت في العصا الملوكیة]. 

هذا هو حبیبنا بالنسبة لنا نحن عروسه، لقد حمل بآالمه الرائحة الذكیة، یشَتّمها 
الذین في السهل أي الیهود والذین في الوادي أي جماعة األمم... أما نحن فماذا بالنسبة له؟ 

 ].٢["  َكَذِلَك َحِبیَبِتي َبْیَن اْلَبَناِت ،َكالسَّْوَسَنِة َبْیَن الشَّْوكِ "
: [إذ صار هو سوسنة األودیة إنما لكي تصیر حبیبته Òالعالمة أوریجانوسیقول 

أیًضا سوسنة تتمثل به... بمعنى أن كل نفس تقترب إلیه وتتبع خطواته وتتمثل به تصیر 
سوسنة]. 

1 Epist. 22: 18 to Eustachium. 
2 Epsist. 75: 1 to Theodora. 
3 On the Holy Spirit 38, 39. 
4 Com. on Cant. 3: 4. 

                                                 



  

 أن النفس كالسوسنة تصعد مستقیمة القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویرى 
إلى فوق نحو المسیا كّرامها الحقیقي. إنه یرتفع بها فوق هموم هذه الحیاة وأشواك الخطیة 

)، ویعلو فوق أتربة هذه الحیاة لكي ال تتدنس... ١٨: ٤الخانقة للنفس (مز 
المؤمن في عیني الرب كالسوسنة "الزنبقة" بهیة للغایة، وال سلیمان في كل مجده 

یلبس مثلها، جمیلة ال ببّرها الذاتي، بل بنعمة الدم الذي یجري فیها... 
إن كان اإلنسان قد قبل أشواك الخطیة، فأحاطت به من كل جانب، إالَّ أن الرب 

یراه كالسوسنة، ینزل إلیه ویجتاز وسط الشوك، ویحمل اللعنة عنه!. 
" توجیه لها أیًضا أنها إن أرادت أن َكالسَّْوَسَنِة َبْیَن الشَّْوكِ في مناجاة الحبیب: "

: Ïالقدیس أمبروسیوستتجمل بالفضائل یلزمها أن تتحمل آالم الشوك بحذر، وكما یقول 
[ُتحاط الفضائل بأشواك الشر الروحي، حتى أنه ال یقدر أحد أن یجمع الثمر ما لم یقترب 

بحذر]. 
 في هذا القول صورة صادقة للكنیسة الجمیلة وقد العالمة أوریجانوسویرى 

أحاطت بها الهرطقات والهراطقة یریدون إبادتها... 
 في هذه العبارة وما یماثلها إعالًنا عن قلة الصالحین Ðالقدیس أغسطینوسویرى 

الذین یعیشون وسط العالم "كالسوسنة بین أشواك كثیرة" حتى یأتي یوم الحصاد ویفرز 
السوسن عن األشواك. 

: الحاجة إلى الحبیب
إن كانت النفس البشریة قد صارت كسوسنة بین األشواك، لكنها ال تنشغل 

باألشواك المحیطة بها، إنما بالعریس الذي یشبعها ویرویها ویهبها رائحة... إنها تراه قادًما 
إلیها، مقترًبا نحوها حتى تقترب إلیه، یرتفع على الصلیب حتى تستریح بظل محبته األبدیة، 

ویقدم لها ثمر الصلیب حالوة في حلقها، لهذا تُناجیه، قائلة: 

  ، َكَذِلَك َحِبیِبي َبْیَن اْلَبِنینَ ،َكالتُّفَّاِح َبْیَن َشَجِر اْلَوْعرِ "
، ْشَتَهْیُت َأْن َأْجِلَس أَتْحَت ِظلِِّه 

]. ٣" [ َحْلِقي فيَوَثَمَرُتُه ُحْلَوةٌ 

1 Concerning virgins 1: 8. 
2 Reply to Fastus the Manichoce 8: 16. 

                                                 



  

إن كانت تعیش وسط األشواك وال تقدر أن ترتفع إلیه، فهو ینزل إلیها، یصیر 
كشجرة التفاح (رمز التجسد اإللهي) بین یدیها. لقد حّل بیننا نحن الوعر بال ثمر، وصار 

كواحد منا، لكن لیس بال ثمر مثلنا، بل كشجرة التفاح: جمیلة المنظر، رائحتها منعشة، 
یؤكل ثمرها، وُیشرب عصیره... إنه شجرة الحیاة التي نقتطفها عوض شجرة معرفة الخیر 

والشر. 
حًقا، لقد جفت األرض زماًنا هذا مقداره، ألننا أكلنا من شجرة العصیان، وجاء 

الحبیب "االبن المطیع"... جاءنا وسط أشواكنا، ودخل إلى آالمنا، وحمل لعنة الشوك عنا، 
حتى نجلس عند قدمیه ونستظل بصلیب محبته وسط شدة ضیق هذا العالم. 

 هي شجرة –في العالم أشجار وعر كثیرة ُنخالها مریحة لنا، لكن شجرة واحدة 
 فیها كل الشبع. –التفاح الروحي 

إن كانت "شجرة التفاح" ُتشیر إلى التجسد اإللهي، فإن شجر الوعر ُیشیر إلى 
الهرطقات والتعالیم الغریبة، فإنه ال راحة لنا إالَّ في الكلمة المتجسد وحده، بعیًدا عن كل 

: [تشتهي العروس أن تجلس تحت ظل شجرة Ïالعالمة أوریجانوسهرطقة. في هذا یقول 
التفاح هذه، بمعنى أن الكنیسة كما قلنا تكون تحت حمایة ابن اهللا، أو أن النفس تهرب من 

كل التعالیم الغریبة لتلتصق بكلمة اهللا وحده فتجد ثمرته حلوة في حلقها، خالل التأمل 
المستمر في ناموس اهللا، تمضغه وكأنها تجتره كما یفعل الحیوان الطاهر]. 

) إذ جلسوا تحت ١٦: ٤؛ مت ٢: ٩في القدیم جلس األمم تحت ظل الموت (إش 
ظل شجرة العصیان، أما اآلن فیتمتعون بظل واهب الحیاة بجلوسهم تحت ظل صلیب 

الطاعة. 
في القدیم جلس الیهود تحت ظل الناموس، خالل الفهم الحرفي القاتل. إما اآلن 
فقد وهب لنا أن ندخل تحت ظل المسیح بتذوقنا الفهم الروحي للناموس الذي یبني. وفیما 

 بین ظل الناموس وظل المسیح: للعالمة أوریجانوسیلي مقارنة 
[یبدو أن كل نفس ما دامت في هذه الحیاة الحاضرة تحتاج إلى ظل، وذلك كما 
أظن بسبب حرارة الشمس التي تجعل البذار بال جذور عمیقة تذبل وتموت. لقد قدم ظل 

الناموس القلیل من الحمایة ضد هذه الحرارة، أما ظل المسیح الذي یعیش تحته األمم اآلن 
 فُیقدم حمایة كاملة من الحرارة بل ویطفئها. فقد شوهد (الشیطان) – أي اإلیمان بالتجسد –

1 Com. on Cant. 3: 5. 
                                                 



  

الذي أعتاد أن یحرق المساكین الذین كانوا تحت ظل الناموس ساقًطا من السماء كالبرق 
وقت آالم المسیح. لكن زمان هذا الظل یكمل في نهایة الدهور، ألنه كما قلنا أنه في نهایة 

]. Ïالزمان ال نعود نرى (المسیح) في مرآة وال في لغز، بل وجًها لوجه
القدیسة مریم وهي تمثل الكنیسة، كعضو أمثل فیها، جلست تحت ظل العلّي 

خالل التجسد اإللهي، كقول المالك لها: "قوة العلّي تظللك، والمولود منك قدوس ُیدعى ابن 
اهللا..." بهذا صار للمؤمن أن یجلس تحت ظل الرب ویأكل ثمرته الحلوة بعد أن تمرر فمه 

) ١١: ٥زماًنا هذا مقداره بسبب الخطیة. بعد أن قیل عن نفسه "فمها قبًرا مفتوًحا" (مز 
صارت تفتح فمها ال كقبر یحمل موت الخطیة بل بالحري تأكل جسد ابن اهللا واهب الحیاة، 

). ١٣١: ١١٨وتتذوق حالوة ثمرته... تقول أیًضا "فتحت فمي واجتذبت لّي روًحا" (مز 
" ینطبق على النفس َوَثَمَرُتُه ُحْلَوٌة ِلَحْلِقي: [إن قولها "Ðالعالمة أوریجانوسیقول 

التي ال یوجد في فمها شيء میت أو دنيء، وال تتشبه مطلًقا بالذین قیل عنهم (حلقهم قبر 
مفتوح) فإن مثل هذه األفواه التي تخرج كلمات الموت والهالك تسمى قبوًرا، هذه التي تنطق 

بكلمات مضادة لإلیمان الحقیقي، وُتعارض تدبیر الطهارة والعدل والوقار]. 

: في بیت المحبة الكاملة
إذ تجلس النفس مع حبیبها عند الصلیب، وتتذوق حبه الالنهائي، تطلب منه 

الدخول إلى أحشائه لترتوي من ینابیع حبه العمیقة، قائلة: 

،  َأْدَخَلِني ِإَلى َبْیِت اْلَخْمرِ "
  ،َعَلُمُه َفْوِقي َمَحبَّةٌ 

ِبیِب    ،َأْسِنُدوِني ِبَأْقَراِص الزَّ
،  َأْنِعُشوِني ِبالتُّفَّاحِ 

]. ٥-٤" [ ُحّباً َمجرّوحةَفِإنِّي 
 التي صارت لنا خالل آالم Ñسبق أن رأینا "بیت الخمر" هو بیت "الحیاة الجدیدة"

السید المسیح الخالصیة. ویرمز بیت الخمر إلى "بیت الولیمة والحكمة"، حیث تدخل النفس 

1 Ibid. 
2 Ibid. 

Ñ  ٢: ١راجع تفسیر نش. 

                                                 



  

إلى السید المسیح وتنال عصیر تعالیم الحق ومزیجها في أناء الحكمة اإللهیة، تنتعش به 
النفس جدیًدا كل یوم... إذ تتعرف على أسرار اهللا كأنها جدیدة كل یوم. 

: [أما الخمر الذي یستخرج من الكرمة الحقیقیة Ïالعالمة أوریجانوسفي هذا یقول 
"السید المسیح" فهو جدید على الدوام، به یتجدد فهم المتعلمین للمعرفة الروحیة والحكمة 

على الدوام لهذا السبب قال یسوع لتالمیذه: سأشرب هذا الخمر معكم جدیًدا في ملكوت أبي 
)، ألن فهم الخفیات وٕاعالن األسرار یتجدد على الدوام خالل حكمة اهللا، ٢٩: ٢٦(مت 

وذلك لیس فقط بالنسبة للبشر، بل أیًضا بالنسبة للمالئكة والقوات السمائیة]. 
إذ یدخل الرب المحب بالنفس المؤمنة إلى بیت محبته ویكشف لها أسرار حكمته 

الجدیدة كل یوم، تتفهم "المحبة" كعالمة نصرة حبیبها وملكها فُتقیم "علم النصرة" فوقها، 
". لقد ملك علیها بالحب تماًما. إالَّ أن الترجمة السبعینیة لهذا َ◌َعَلُمُه َفْوِقي َمَحبَّةٌ قائلة: "

العبارة جاءت هكذا: 

 ].٤[" ضع في تدبیر المحبة"
إذ تدخل النفس بیت حبیبها تلتزم بقانون بیته أال وهو "المحبة"، لكنها إذ ال تقدر 

أن تطبقه بذاتها تسأله أن یقوم بنفسه بتدبیر حیاة الحب فیها أي تتسلم من اهللا "الحب 
الحقیقي" قانون محبته، فتعرف كیف تحب اهللا والوالدین واألخوة... الخ. 

الحب له تدبیره الخاص، فاإلنسان یلتزم أن یحب اهللا من كل القلب ومن كل 
النفس ومن كل القدرة... أي یحب بغیر حساب وبال حدود. ویلتزم اإلنسان أن یحب قریبه 

كنفسه (لخالصها) وحبه ألخیه یكون محبته قد فقدت تدبیرها الحسن. یلتزم اإلنسان أن 
یحب الوالدین خالل تكریمه لهما في الرب عملًیا، كما یلتزم الزوج بحب زوجته بطریقة 
تختلف عن حب األبناء للوالدین، وغیر حب الرعاة لشعبهم. حًقا في "بیت الحب" تنال 

طبیعة الحب الواحدة من مصدرها "اهللا نفسه" لكننا نلتزم أن نتعرف أیًضا على قانون الحب 
. Ðالعملي

تعود النفس تصرخ معلنة حاجتها إلى "المحبة" قائلة: 

ِبیِب " ، Ñ (األطیاب)َأْسِنُدوِني ِبَأْقَراِص الزَّ

1 Com. on Cant. 3: 6. 
Ð .أطال العالمة أوریجانوس والقدیس غریغوریوس أسقف نیصص شرح تدبیر المحبة الحسن حسب الوصیة اإللهیة  
Ñ .الترجمة السبعینیة  

                                                 



  

، َأْنِعُشوِني ِبالتُّفَّاحِ 
]. ٥" [ُحّباً مجروحة ٌ َفِإنِّي 

إذ دخلت النفس "بیت المحبة اإللهیة" وتسلمت من اهللا تدبیر الحب، تعلن أنها قد 
صارت مجروحة حًبا یستحیل أن تكون هذه الجراحات خاصة بحب جسداني، فإنه حسب التقالید 

الشرقیة ال یلیق بالمحبوبة أن تقول أنها مجروحة حًبا بل للرجل وحده. هذا ومن جهة أخرى 
 أن یسندوها أو ینعشوها؟! هل یمكن ألقراص – غیر حبیبها –كیف تطلب المحبوبة من آخرین 

الزبیب أو األطیاب أو التفاح أن تضمد جراحات الحب أو تشفي مرضه؟ 
إنها صرخات النفس داخل الكنیسة "بیت المحبة"، إذ تطلب من خدام المسیح أن 

یسندوها بأقراص الزبیب أو األطیاب التي هي التعالیم اإللهیة المعزیة التي تسكب حب 
المسیح في الداخل، وتفیح رائحته الذكیة. إنها تطلب التفاح الذي هو رمز للجسد المقدس، 
فهو سّر انتعاشها الروحي! إذ هو وحده یقدر أن یشبع القلب حًبا، ویهب النفس تدبیر حب 

حسن والئق. 
 هو المسیح Ïالعالمة أوریجانوسأما سّر جراحات النفس بالحب، فكما یقول 

نفسه، الذي هو كلمة اهللا الحّي الفّعال، األمضى من سیف ذي حدین، یدخل إلى أعماق 
النفس ویجرحها بالحب اإللهي وفیما یلي بعض تعلیقات لآلباء على هذه العبارة. 

 !لیت غیر األصحاء یجرحون، فإنهم إذ یجرحون كما یلیق یصیرون أصحاء  

 Ðالقدیس أغسطینوس

 ) فقد صوب ابنه الوحید "السهم ٨: ٤ یو ١یعلمنا الكتاب المقدس أن اهللا محبة ،(
 ) نحو المختارین، غارًسا قمته المثلثة في روح الحیاة.٢: ٤٩المختار" (إش 

رأس السهم هو اإلیمان، الذي یربط ضارب السهم بالمضروبین به، وكأن النفس 
ترتفع بمصاعد إلهیة، فترى في داخلها سهم الحب الحلو یجرحها. متجملة بالجروح... 

إنه جرح حسن وألم عذب، به تخترق "الحیاة" النفس. إذ بواسطة دموع "السهم" 
. Ñتفتح النفس الباب الذي هو مدخلها

 القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

1 Com. on John 36.  
Ð  ٧: ١٤٤ تفسیر المزامیر. 

3 Sermon 4. 

                                                 



  

  إن التهب أحد ما في أي وقت بالحب الصادق لكلمة اهللا، أن تقبل أحد الجراحات
الحلوة لهذا "السهم المختار" كما یسمیه النبي، إن كان قد ُجرح أحد برمح معرفته 

المستحقة كل حب حتى أنه یحن ویشتاق إلیه لیًال ونهاًرا، فال یقدر أن یتحدث إالَّ عنه، 
وال ینصت إالَّ إلیه، وال یفكر إالَّ فیه، وال یمیل إلى أي رغبة أو یترجى سواه، متى صار 

األمر هكذا تقول النفس بحق: "أنّي مجروحة حًبا". إنها تتقبل جرحها من ذاك الذي 
 ).٢: ٤٩تقول عنه: "جعلني سهًما مختاًرا، وفي جعبته یخفیني" (إش 

یلیق باهللا أن یضرب نفوسنا بجرح كهذا، یجرحها بمثل هذه السهام والرماح، 
یضربها بمثل هذه الجراحات الشافیة... 

ما دام اهللا "محبة"، فإنهم یقولون عن أنفسهم: "أنّي مجروحة حًبا". أحًقا أنها دراما 
الحب إذ تقول النفس: أنّي تقبلت جراحات الحب! 

النفس التي تلتهب بالشوق نحو حكمة اهللا، أي التي تقدر أن تنظر جمال حكمته، 
تقول بنفس الطریقة: "أنّي مجروحة بالحكمة". والنفس التي تتأمل سمو قدرته، وتدهش بقوة 

كلمته، یمكنها القول: "أنّي مجروحة بالقدرة". أظن أن مثل هذه النفس هي بعینها التي قالت: 
). والنفس التي ٢٦"الرب نوري وخالصي ممن أخاف، الرب حصن حیاتي ممن أجزع؟!" (مز 

تلتهب بحب عدالة اهللا وتتأمل عدل تدابیر عنایته تقول بحق: "أنّي مجروحة بالعدل". والنفس 
التي تتطلع إلى عظمة صالحه وحنو محبته تنطق أیًضا بنفس الطریقة. أما الجرح الذي یشمل 

هذه األمور جمیعها فهو جرح الحب الذي به تعلن العروس: "أنّي مجروحة حًبا". 
 Ïالعالمة أوریجانوس
هذه هي جراحات الحب التي ُجرحت بها النفس بواسطة "السهم المختار"، السید 
المسیح، الذي بمحبته یضع شماله تحت رؤوسنا حتى یوجهها بعیًدا عن الزمنیات، قاطًعا 

فینا كل محبة لألرضیات وبیمینه یجتذبنا نحو السمویات، لهذا تُناجیه النفس هكذا:  

 ].٦[" ِشَماُلُه َتْحَت َرْأِسي َوَیِمیُنُه ُتَعاِنُقِني"
بمعنى آخر، بشماله یؤدب، فتصغر أمامنا الحیاة الزمنیة وكل ملذات الجسد 
والعالم، وبیمینه یترفق إذ یفتح القلب أمام السمویات فتشتهیها. على أي األحوال، یضع 

الرب تأدیباته تحت رؤوسنا، إذ بدونها ال تكون رؤوسنا متزنة، ویحوط رؤوسنا بیمینه حتى 
تمتلئ قلوبًنا رجاًء فیه! هذه هي جراحات الحب اإللهیة الصادقة الشافیة. 

1 Com. on Cant. 3: 8. 
                                                 



  

إذ دخلت النفس إلى بیت المحبة اإللهیة، وجرحت بالسهم الشافي، تتلمس محبته 
الالنهائیة سواء في تأدیباته أو حنوه، وتشعر خالل األمرین (التأدیب والحنو) كأن رأسها 
 متكئة على شماله ومحوطة بیمینه، بهذا یصیر كیانها كله في أحضانه اإللهیة أما وجهها
فیصیر قبالة وجهه، تتقبل كل قبالت فمه اإللهیة... لهذا فهي تحرص أال یقطع أحد هذه 

الشركات العمیقة، إذ تقول: 

اْلُحُقوِل َأالَّ تَُیقِّْظَن َوَال تَُنبِّْهَن (قوى) ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیَم ِبالظَِّباِء َوِبَأَیاِئِل "
 ].٧[" ...اْلَحِبیَب َحتَّى َیَشاءَ 

كأنها قد حملت مشاعر الرسول بطرس حین أنسحبت أعماقه بالكامل نحو السید 
). ٤: ١٧المسیح المتجلي أمامه، فقال: "یا رب جید أن نكون ههنا" (مت 

بالتأكید، هذه العبارة ال یمكن أن تنطبق على الحب الجسداني، إذ كیف تطلب 
الحبیبة من صدیقاتها أال ییقظن الحبیب؟! وهل هذا هو عملهن؟! لكنها صورة رائعة للكنیسة 
األم التي تطلب من أبنائها "بنات أورشلیم" أن یبقین في األحضان اإللهیة، وال یزعجن الرب 
المستریح في قلوبهم بارتكابهن شًرا أو خطیة! أنه صوت الكنیسة األم تجاه كل نفس مؤمنة 
تدعى "ابنة أورشلیم" تتطلع إلى أورشلیم السمائیة كأم لها، تحلفها بقوى حقلها الداخلي الذي 

) أن تبقى محتضنة الحب ٩: ٣ كو ١)، إذ هي فالحة الرب (٢٧: ٢٧باركه الرب! (تك 
. Ïاإللهي الساكن فیها

ولعله أیًضا صوت الكنیسة الموجه إلى جماعة الیهود "بنات أورشلیم" التي رأت 
المسیا نائًما على الصلیب، مدفوًنا في القبر أالَّ تضطرب من هذا فتنكر اإلیمان به، فإنه 

وٕان ظهر كما في ضعف لكنه یقوم متى شاء، في الیوم الثالث. لقد نام على الصلیب 
بإرادته، ویقوم أیًضا بإرادته، إذ یقول:  

"لّي سلطان أن أضعها ولّي سلطان أن آخذها"، لكن بكل أسف رفض الیهود قبول 
السید المسیح المصلوب منتظرین مسیًحا حسب أهواء قلوبهم. 

Ï  یرى القدیس غریغوریوس أسقف نیصص أن العروس هنا تحدث النفوس التي تحت إرشادها وقیادتها، فتطلب منهن أن 
یجتزن حیاتهم في هذا العالم (الحقل) وال یعطین أهمیة للقوى الزمنیة الخارجیة بل یمتثلن للنقاوة الداخلیة خالل بذل 

  في تفسیر النشید).٤ذواتهن، بهذا یقطن الحب فیهن لیقوم وینموا متزایًدا داخلهن (عظة 
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ینزل إلیها بنفسه 
، اِفرًا َعَلى اْلِجَبالِ ظَ  ُهَوَذا آٍت  (ابن أختي)،َصْوُت َحِبیِبي"

  ، َقاِفزًا َعَلى التَِّاللِ 
  یل، اآلصغیرِ  َشِبیٌه ِبالظَّْبِي َأْو ِب )ابن أختي(َحِبیِبي 

، ُهَوَذا َواِقٌف َوَراَء َحاِئِطَنا
، َیَتَطلَُّع ِمَن اْلُكوى

 ].٩-٨[" الشََّباِبیكِ یبرق خالل 
تتحدث كنیسة األمم مع الشعب الیهودي في عتاب لطیف، فتقول لهم: لقد تعرفت 

على "كلمة اهللا" أو صوت الحبیب، الذي جاء متجسًدا خالل الیهود (ابن أختي)، عرفته 
خالل جبال الشریعة التي تسلمتموها وتالل النبوات التي بین أیدیكم. لقد جاءني ظافًرا بفرح 
وسرور خالل الشریعة والنبوات، لكن في ملء الزمان جاءني بنفسه كالظبي حامًال طبیعتنا، 

 یتحدث معنا مباشرة. – واقًفا وراء حائطنا –مختفًیا وراءها 
لقد تقبلت رسالة تجسده خالل كوى الشریعة وشبابیك األنبیاء... لقد عرفت صوته 

). ٤-٣: ١٠وأمكنني أن أمیزه (یو 
: [لقد بلغ بهاء (الكلمة) إلى القدیس غریغوریوس أسقف نیصصفي هذا یقول 

الكنیسة عن طریق األنبیاء أوالً . أخیًرا بإعالن اإلنجیل زالت ظالل الرموز بتمامها وانهدم 
الحائط الحاجز، واتصل جو البیت الداخلي بنور أعالي السموات، لم تعد هناك حاجة لنور 

الشبابیك ما دام النور الحقیقي قد أضاء كل الداخل بأشعة اإلنجیل.] 

: لقاء على الجبال
إن كانت الكنیسة قد تعرفت على كلمة اهللا المتجسد خالل شریعة العهد القدیم 

والنبوات، فقد جاء الحدیث هنا بمثابة دعوة موجهه لكل نفس لكي ترتفع بالروح القدس على 
جبال الكتاب المقدس لتلتقي هناك بالخطیب القادم یخطب مخطوبته. لهذا یقول المرتل: 

: ٨٦"أساساته في الجبال المقدسة"، "رفعت عیني إلى الجبال من حیث یأتي عونيّ " (مز 
). ١: ١٢٠؛ ١

  



  

 أن النفس التي ُترید االلتقاء مع "كلمة اهللا" الظافر على العالمة أوریجانوسویرى 
الجبال القافز على التالل في كمال الحریة یلزمها أن تلتقي به على جبال أسفار العهد 

الجدید الحالقة وفوق تالل أسفار العهد القدیم التي بقیت زماًنا طویًال مختفیة وغیر مدركة. 
في سفر إرمیا نجد الرب ُیرسل قانصین وصیادین لیقتنصوا البشر على كل جبل 

)، وكأنها نبوة عن العمل الكرازي الذي للكنیسة، حیث تصطاد ١٦: ١٦وفوق كل تل (إر 
الكنیسة النفوس خالل الكتاب المقدس لتتمتع ببركات الخالص. 

على هذه الجبال المقدسة تلتقي النفوس بكلمة اهللا، فتراه الخاطب الذي یطلب 
یدها. هناك تسمع صوت دعوته لها فتختبر حبه وتتكشف أسراره اإللهیة وتعاین مجده. 

كأن النفس ترتفع مع موسى النبي على جبل حوریب فترى العلیقة المتقدة ناًرا وال 
)، تدرك سّر التجسد اإللهي، إذ ترى العذراء مریم (العلیقة) وقد حملت ٢: ٣تحترق (خر 

جمر الالهوت ولم تحترق... 
أقول أنها تصعد أیًضا مع موسى على الجبل لتتسلم الشریعة اإللهیة لیست 

منقوشة على لوحین من الحجارة، بل یسكن كلمة اهللا نفسه في قلبها!. 
أو كأنها تجلس مع الجموع لترى یسوعها صاعًدا على الجبل، یفتح فاه ویتحدث 

)، أو ترتفع معه على جبل تابور لیتجلى أمامها وتدرك ١: ٥معها مباشرة وبال حواجز (مت 
بهاء الهوته وتسمعه یتحدث مع موسى وٕایلیا عن األمور الخاصة بأحداث خالصها. أو 

كأنها تتسلق مع "كلمة اهللا" على جبل التجربة، لتراه ُیجرب ویغلب من أجلها! 
بهذا تفهم النفس المؤمنة لماذا دعى السید المسیح نفسه بالحجر المقطوع من جبل 

)، ولماذا ُدعیت الكنیسة أیًضا جبل صهیون ٤٣: ٢بغیر ید، وقد صار جبًال عظیًما (دا 
إشارة إلى سكنى اهللا الساكن في األعالي مع شعبه. إنها تنصت لقول المالكین للوط: "أهرب 

). ١٧: ١٩بحیاتك... أهرب إلى الجبل لئال تهلك" (تك 

: بهه بالظبي وصغار اآلیلشت
بماذا ُتشبه العروس خطیبها؟ 

 ].٩[" Ïیل على جبال بیت آیلَحِبیِبي (ابن أختي) َشِبیٌه ِبالظَّْبِي َأْو ِبصغیِر اآل"
. ُیشبه السید المسیح بالظبي (الغزال)، وكلمة "ظبي" في العبریة تعني "جمال"،  1

Ï الترجمة السبعینیة  .
                                                 



  

فقد جاء السید المسیح یطلب ید البشریة التي أفسدتها الخطیة وشوهت طبیعتها الداخلیة 
وجمالها الروحي، لیتحد بها فیسكب جماله علیها. وقد لخص الرب هذا العمل الخالصي 

َمَرْرُت ِبِك َوَرَأْیُتِك َمُدوَسًة ِبَدِمِك َفُقْلُت َلِك العجیب في حدیث عتاب مع البشریة، جاء فیه: َ"
 َفَرَبْوِت َوَبَلْغِت ِزیَنَة اَألْزَیانِ . َنَهَد َثْدَیاِك َوَنَبَت ،ِبَدِمِك ِعیِشي.... َجَعْلُتِك َرْبَوًة َكَنَباِت اْلَحْقلِ 

 َوَقْد ُكْنِت ُعْرَیاَنًة َوَعاِرَیةً . َفَمَرْرُت ِبِك َوَرَأْیُتِك َوإَِذا َزَمُنِك َزَمُن اْلُحبِّ . َفَبَسْطُت َذْیِلي ،َشْعُركِ 
 َفِصْرِت ِليّ . ،َعَلْیِك َوَسَتْرُت َعْوَرَتِك َوَحَلْفُت َلِك َوَدَخْلُت َمَعِك ِفي َعْهٍد َیُقوُل السَّیُِّد الرَّبُّ 

ْیِت باْلَماِء َوَغَسْلُت َعْنِك ِدَماَءِك َوَمَسْحُتِك باَفَحمَّْمُتِك  َزةً ،لزَّ  ،لتَُّخسِ ا َوَنَعْلُتِك ِب ، َوَأْلَبْسُتِك ُمَطرَّ
ْرُتِك ِب   ، َفَوَضْعُت َأْسِوَرًة ِفي َیَدْیِك َوَطْوقًا ِفي ُعُنِقكِ ،ْلُحِليِّ ا َوَحلَّْیُتِك ِب ، َوَكَسْوُتِك َبّزاً ،ْلَكتَّانِ اَوَأزَّ

لذََّهِب ا. َفَتَحلَّْیِت ِب َوَتاَج َجَماٍل َعَلى َرْأِسكِ  ،َوَوَضْعُت ِخَزاَمًة ِفي َأْنِفِك َوَأْقَراطًا ِفي ُأُذَنْیكِ 
ْیَت  زُ . َوَأَكْلِت السَِّمیَذ َواْلَعَسَل َوالزَّ ِة َوِلَباُسِك اْلَكتَّاُن َواْلَبزُّ َواْلُمَطرَّ َوَجُمْلِت ِجّدًا ِجّدًا َواْلِفضَّ

ِمًال ِبَبَهاِئي الَِّذي َجَعْلُتُه اَن كَ اَوَخَرَج َلِك اْسٌم ِفي اُألَمِم ِلَجَماِلِك َألنَُّه كَ  َفَصُلْحِت ِلَمْمَلَكةٍ .
). ١٤–٦: ١٦" (حز َعَلْیِك َیُقوُل السَّیُِّد الرَّبُّ 

حًقا ما أروعه حدیث من الرب المخلص نحو الكنیسة التي ضمها إلیه بعد أن مّر 
علیها فوجدها ملقاة في الطریق عاریة ومدوسة بدمها، فقدسها بالتمام. بسط ذیله علیها، أي 

خطبها عروًسا له، وستر بدمه عارها وعریها، غسلها بماء المعمودیة ومسحها بدهن 
المیرون، وألبسها حیاته، وأعطاها إنجیله سّر خالصها، زینها بأعمال الروح القدس، ووضع 
نیره المقدس كالطوق في عنقها، وأفاح برائحته الذكیة تشتمها أنفها، وقدس أذنیها وجملهما 

بسماع الوعود اإللهیة والتسابیح السماویة، وأشبعها بالخبز السماوي وباختصار جعلها 
" فاستحقت أن تكون ملكة، تعكس بهاء المخلص في حیاتها. جمیلة جًدا جدً "

: Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 
[كما قلت أن ذاك الذي هو عظیم وقوي، رغب في زانیة، وأننّي أتكلم عن الطبیعة 

البشریة تحت ذلك االسم: (زانیة). 
إن كان إنسان یرغب في زانیة فإنه ُیدان، فكیف یرغب اهللا في زانیة لیكون عریًسا 
لها؟! ماذا یفعل؟ إنه لم یرسل لها واحد من خدامه، ال مالًكا، وال رئیس مالئكة وال شاروبیم 
وال ساروفیم، بل نزل بذاته ذاك الذي یحبها مقترًبا إلیها... إنه ال یقودها كزانیة إلى العال، 

ألنه ال ُیرید أن یدخل بزانیة إلى السماء، بل هو بنفسه نزل إلیها. فطالما تعجز هي عن أن 

Ï  ٥٤، ٥٣، ص ١٩٦٦ عظتان عن اتروبیاس، – القدیس یوحنا الذهبي الفم: الكنیسة تحبك. 
                                                 



  

تصعد إلى العال، نزل هو على األرض. جاء إلى الزانیة ولم یخجل أن یمسك بها وهي في 
سكرها...]. 

بمعنى آخر جاءنا الرب "كظبي" لیجعل منا ظبیة جمیلة وكاملة تقدر أن تعیش 
، كقول المرتل: "الذي یجعل رجلي كاملة كرجلي الظبي، وعلى في المرتفعات (السمویات)

مرتفعات یقیمني". 
: [یجعل حبي كامًال، فیرتفع Ï على ذلك، قائالً القدیس أغسطینوس. ویعلق 2

فوق شباك هذا العالم المملوء أشواًكا وظلمة. إنه یقیمني على المرتفعات، ویثبت هدفي نحو 
 )].١٩: ٣المسكن السماوي حتى أمتليء بملء اهللا (أف 

 أن كلمة "ظبي" في الیونانیة جاءت عن حدة العالمة أوریجانوس. یرى 3
: [ومن یقدر أن یرى كما یرى المسیح؟ فإنه وحده الذي یرى Ðإبصاره، ویعلق على ذلك قائالً 

اآلب أو یعرفه. فإنه وٕان قیل عن أنقیاء القلب أنهم یعاینون اهللا، لكنهم یرونه من خالل 
). فمن طبیعة الظبي لیس فقط یرى ویدرك بدقة ٨: ٥؛ مت ٦: ٦إعالن المسیح لهم (یو 

وٕانما یهب اآلخرین قدرة على اإلبصار... لهذا ُیقارن المسیح بالظبي أو الغزال، إذ لیس فقط 
یرى اآلب، بل یجعله منظوًرا بالنسبة للذین یهب نظرهم شفاءً . لكن، یلیق بك أالَّ تأخذ 

الحدیث عن "رؤیة اآلب" بأي فهم جسداني، أو تظن أن اهللا كأنه منظور. فإن اهللا ال ُیرى 
ببصیرة جسدیة، بل ببصیرة الذهن والروح... أخیًرا، فإنه یهب الذین یعطیهم قوة اإلبصار هللا 
روح المعرفة وروح الحكمة، حتى أنهم بهذا الروح یعاینون اهللا، لهذا أخبر تالمیذه: "من رآني 

 )].٩: ١٤فقد رأى اآلب" (یو 

)، فأن ٨: ١٢ مل ١؛ ١٨: ٢ صم ٢. ُیعرف الظبي واآلیل بسرعة المشي (4
كلمة اهللا المتجسد، وأن كان قد جاء إلینا في أواخر الزمان، إي بعد السقوط بآالف السنوات، 

لكن هذا ال یعني تباطؤ اهللا في خالصنا... إنما كان ُیسرع بتهیئة الخالص، یجري نحونا 
 حتى نزل إلینا في ملء الزمان، هو أسرع إلینا قبل أن نطلبه أو نبحث عنه.

 في اآلیل لیس فقط سرعة الحركة بكل طاقاته، وٕانما القدیس أغسطینوس. یرى 5
في جریه یظمأ فیجري نحو جداول المیاه. وفي الطریق یقتل الحیات فیزداد ظمأه لجداول 

1 On Psalms 18 (17): 14. 
2 Origen: Com. on Cant. 3: 12. 

                                                 



  

. لهذا یقول المرتل: "كما یشتاق اآلیل إلى جداول المیاه هكذا Ïالمیاه أكثر من ذي قبل
 ).١: ٤٢تشتاق نفسي إلیك یا اهللا" (مز 

إن كان المؤمنون یجتمعون مًعا بروح واحد كآیل واحدة تشتاق إلى جداول میاه 
حب اهللا، فإن ابن اهللا بالحق جاءنا كاآلیل في ظمأ إلى "حبنا"... وفي طریق خالصنا حطم 

الحیة القدیمة، إبلیس، من أجل حبه فینا. 
)، فإن ١٩: ٣؛ حب ٣٤: ٢٢ صم ٢. من عادات اآلیل القفز على الصخور (6

الخاطب الذي قدم إلینا لم یطلب الطریق السهل بل أسرع إلى اآلالم بفرح ألجل خالصنا. 
وكما یقول الرسول بولس: "ناظرین إلى رئیس اإلیمان ومكمله، الذي من أجل السرور 

 ).٢: ١٢الموضوع أحتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي" (عب 

. حسب الشریعة الموسویة، كان الظبي واآلیل من الحیوانات المقدسة، أكلهما 7
)... لهذا أختیر التشبیه بالظبي واآلیل، ألن الخاطب وهو یمد ٥: ١٤؛ ٢٢: ١٢محلًال (تث 

 یده لعروسه، یقدم جسده ودمه األقدسین مهًرا لها، سّر تقدیسها وأبدیتها!.

. كما ُشبه الخاطب باآلیل فإن خطیبته التي حملت سماته ُشبهت أیًضا باآلیل، 8
). ٩: ٢٩إذ جاء عنها في سفر المزامیر: "صوت الرب یكمل اآلیل ویكشف الوعور" (مز 

وفي حدیث الرب مع أیوب في العاصف خالل السحاب قال له: "هل علمت متى تلد أوعال 
الصخور أو رقبت نتاج (مخاض) األیائل؟! هل حسبت أشهر حملهن وعلمت أوان 

وضعهن؟! یجثمن فیخشفن بأوالدهن (یلدن) ویدفعن مخاضهن، ثم تكبر أوالدهن وتربى في 
 ).١: ٣٩ (أي Ðالبر. تخرج وال تعود إلیهن"

 على النصین السابقین قائالً : [بإن الحدیث هنا عن العالمة أوریجانوسیعلق 
األیائل الروحیة، فإن "صوت الرب" الذي هو المسیح كلمة اهللا هو الذي یهب اآلیائل حیاة 

)... هو سّر كمالها. أما عن حدیث الرب مع أیوب بخصوص األیائل ٩: ٢٩الكمال (مز 
فإن الرب یؤكد هنا رعایته الشخصیة بنفوس المؤمنین، یهتم بأشهر حملهن روحًیا، وحین 

یلدن الفضائل، ویهتم بصغارها ویربیها ویقوتها... وكأن اهللا الذي في سفر النشید شبه 
باآلیل، هو بدوره یشبهنا باآلیل وبحیاتنا الداخلیة وفضائلنا، أي سلوكنا في المسیح یسوع. 

1 St. Augustine: On Ps. 42: 1. 
Ð .النسخة الیسوعیة  

                                                 



وفي سفر األمثال ُتشبه الزوجة باآلیل وأوالدها بالوعلة... بكونها صورة الكنیسة، 
العروس الحقیقیة، الزوجة المحبة للرب عریسها والمملوءة نعمة... لهذا قیل: "لیكن لك آیلة 

). ١٩: ٥محبة ووعلة نعمة" (أم 
. أما تشبیهه بصغار اآلیل فهو تأكید للتجسد، فإن اهللا غیر المحدود قد صار 9

 طفًال بتجسده مخلیًا ذاته عن كل شيء من أجلنا.

. ُیذكرنا تشبیهه باآلیل بما ورد كعنوان للمزمور الثاني والعشرین "المام 10
المغنیین على آیله الصبح"، وهو المزمور الذي یصف أحداث الصلب والقیامة بشيء من 

التفصیل، فماذا یقصد بآیله الصبح، إالَّ الحیاة الجدیدة التي قدمها لنا المخلص (الذي 
 .كاآلیل) بقیامته في صباح األحد؟!

وقد جاء ظافًرا على الجبال، قافًزا على التالل لیدخل بخطیبته إلى قوة القیامة، أي 
لتقبل الحیاة الجدیدة التي صار لها في المسیح یسوع، وكما یقول الرسول بولس: "أقامنا معه 

). ٦: ٢في السمویات" (أف 
. أخیًرا فإن ذكره "جبال بیت آیل" ُیشیر إلى الكتب المقدسة التي لبیت اهللا 11

(آیل)، أي الكنیسة، فإننا ال نستطیع أن نختبر جمال الرب وال نتقبل تجسده وقیامته وعمله 
 فینا إالَّ من خالل الكنیسة (بیت اهللا)!

: وقوفه وراء حائطنا
. إذ نزل المخلص إلینا یطلبنا عروًسا له جاءنا من السماء ونزل حتى إلى 1

حائطنا الذي أقمناه بعصیاننا هللا. جاء إلى الحجاب الذي فصلنا عن قدس أقداس اهللا ووقف 
 وراءه یعمل ویجاهد حتى الدم، فحطمه، وفتح لنا طریًقا سماوًیا نسیر فیه.

نحن أقمنا الحجاب، فصرنا عاجزین عن الصعود إلیه، لهذا نزل هو إلینا، وعلى 
الصلیب انشق حجاب الهیكل، لكي یشرق لنا بقیامته خالل الكوى والشبابیك التي صنعها بنفسه. 

. وُیشیر حائطنا أیًضا إلى طبیعتنا البشریة، فقد نزل إلینا مختفًیا وراء بشریتنا 2
 حتى ال نرتعب منه أو نخافه، بل نقبله ونحب االتحاد به.

: دعوة للقیامة
نزل الخاطب إلى بیت مخطوبته وهو یعلم أن شباًكا وفخاًخا كثیرة قد نصبت لها 
تجعلها غیر قادرة على الخروج من بیتها وحدها واالرتفاع إلى بیته... نزل بنفسه ذاك الذي 

  



وحده ال تقدر فخاخ الخطیة أن تمسك به وال شباك الموت أن تقتنصه، فقد وطأ الخطیة 
تحت قدمیه وبموته المحیي داس الموت وحطمه في عقر داره... واآلن یدعو خطیبته أن 
تخرج معه وال تخف، لكي تختبر "الحیاة المقامة" أو الحیاة الجدیدة التي صارت لها خالل 

) ال تخافي. ثقي أنا قد غلبت العالم وكل ١٠: ٢" (نش قومي یا قریبتيقیامته... قائًال لها "
شروره والموت بكل سلطانه. 

 على دعوة المسیح لخطیبته قائالً : [إنه یقول لها هذا العالمة أوریجانوسیعلق 
لیظهر لها كیف یلیق بها أن تحتقر الشباك التي نصبها العدو في الطریق، وال تخف الفخاخ 

إذ تراها ممزقة بواسطته]. 
 إنه ُینادیها بسلطان أن تقوم لتلتصق به وتصیر حمامته الودیعة، تحمل ثمار 

القیامة في حیاتها قائًال لها: 

  َوَتَعاَلي. ، یا حمامتي َجِمیَلِتيقریبتي، یاُقوِمي َیا "
  َواْلَمَطَر َمرَّ َوَزالَ . ،َألنَّ الشَِّتاَء َقْد َمَضى

،  َبَلَغ َأَواُن اْلَقْضِب ،الزُُّهوُر َظَهَرتْ 
 ُسِمَع ِفي َأْرِضَنا.  قد Turtle-doveَوَصْوُت اْلَیَماَمِة 

َها ، التِّیَنُة َأْخَرَجْت ِفجَّ
]. ١3–١٠" [َ◌ُقَعاُل اْلُكُروِم ُتِفیُح َراِئَحَتَها

إنها دعوة للقیامة األولى، قیامة النفس البشریة في المسیح یسوع من موت الخطیة 
وانطالقها فوق األحاسیس الجسدیة والشهوات األرضیة، فتعیش حسب الروح ال الجسد. 

 على هذا النص قائالً : [یتحدث كلمة اهللا للتو مع النفس العالمة أوریجانوسیعلق 
 أي خالل قراءتها للكتاب –الجمیلة النبیلة، التي یظهر لها من خالل أحاسیسها الجسدیة 

 كما من الشبابیك، من خاللها یظهر (كلمة اهللا) كشخص فارع –المقدس وٕانصاتها للتعلیم 
الطول وعظیم یتحدث إلیها بالكلمات السابقة، وینحني نحوها یدعوها أن تقوم وتخرج عن 

نطاق األحاسیس الجسدیة، وتكف عن البقاء داخل نطاق الجسد، بهذا تستحق سماع 
). ٩: ٨الصوت: "أنتم لستم في الجسد بل في الروح" (رو 

: ٦ كو ١ما كان لكلمة اهللا أن یلقبها قریبته ویتحد بها ویصیر معها روًحا واحًدا (
). وما كان قد ١٦: ٤ كو ٢) وال أن یدعوها جمیلة، لو لم یرى صورتها تتجدد كل یوم (١٧

رآها قادرة على تقبل الروح القدس الذي نزل على یسوع في األردن على شكل حمامة (مت 

  



) وال دعاها "حمامته" لو لم تكن قد أدركت حب كلمة اهللا واشتهت االنطالق إلیها ٦: ٣
). إنّي أطیر ٦: ٥٥مسرعة وهي تقول: "لیت لّي جناًحا كالحمامة فأطیر وأستریح" (مز 

). ٣: ٢بعواطفي، أطیر بادراكاتي الروحیة، وأستریح عندما أدرك كنوز حكمته ومعرفته (كو 
یبدو لّي أنه كما أن الذین یتقبلون موت المسیح ویمیتون أعضاءهم التي على 

)، هكذا أیًضا الذین یتقبلون ٥: ٦، رو ٥: ٣األرض یصیرون شركاء في شبه موته (كو 
قوة الروح القدس ویتقدسون به ویمتلئون بعطایاه، یصیرون حماًما، على مثاله إذ ظهر في 

شكل حمامة. إنهم یرتفعون بجناحي الروح القدس ویطیرون منطلقین من األرضیات 
والمحسوسات إلى المواضع السماویة. 

ولكي یظهر أن الوقت قد صار مناسًبا لتحقیق هذه األمور، یتدخل بطریقة منطقیة 
". فإن النفس ال تصیر واحًدا مع كلمة اهللا وتتحد َألنَّ الشَِّتاَء َقْد َمَضى َواْلَمَطَرَ َزالَ قائالً : "

معه ما لم یمضي مثل ذلك الزمان أي یزول كل شتاء اضطراباتها الشخصیة وعواصف 
). عندما تمضي كل هذه ١٤: ٤رذائلها، فال تعود تهتز وال ُتحمل بكل ریاح تعلیم (أف 

األمور عن النفس، وتهرب عنها عواصف الشهوات، یمكن لزهور الفضائل أن تبدأ في 
" الذي ُیشیر صوت الیمامةالظهور داخلها، ویحل أوان القضب... عندئذ أیًضا یسمع "

بالتأكید إلى الحكمة التي ینطق بها المفوض من "الكلمة" بین الكاملین، حكمة اهللا العمیقة 
). ٦: ٢ كو ١المخفیة في سّر (

 ُیشیر إلى هذه الحقیقة: أن هذا الطائر یقضي Turtle-doveهذا و ذكر الحمامة 
حیاته في األماكن الخفیة جًدا والنائیة بعیًدا عن الجماهیر. إنه یحب الصحارى الجبلیة أو 

المناطق الخفیة في الغابات، ویوجد دائًما بعیًدا عن الجموع غریًبا عن الجماهیر. 
وماذا أیًضا ُیناسب هذا الزمن ومباهجه؟ 

َهایقول: " "، فإن اإلنسان الروحي الذي ُتشیر إلیه التینة لم یحمل التِّیَنُة َأْخَرَجْت ِفجَّ
)، إنما بدأ اآلن یحمل ٢٢: ٥بعد ثمار الروح: محبة وفرح وسالم وبقیة هذه األمور (غل 

الفج (البراعم الصغیرة). 
حًقا أن األشجار على اختالف أنواعها ُتفهم في الكنیسة بوجه عام كرمز لنفوس 

). وأیًضا ١٣: ١٥المؤمنین، إذ كتب عنهم: "كل غرس لم یغرسه أبي السماوي ُیقلع" (مت 
) یقول: "أنا غرست وأبلوس ٩: ٣ كو ١بولس الذي یدعون نفسه "العامل مع اهللا" في كرمه (

). والرب نفسه یقول في اإلنجیل: "اجعلوا الشجرة جیدة وثمرها جیًدا" ٦: ٣ كو ١سقى" (

  



  

). هكذا إذ ُیفهم الشجر على اختالف أنواعه في الكنیسة بكونه نفوس ٣٣: ١٢(مت 
المؤمنین، فإن تعدد أنواعه إنما یرمز إلى القوى المختلفة والفضائل المتنوعة لهذه النفوس. 
إذن یوجد في النفس التینة التي تخرج فجها كما توجد الكرمة التي تخرج قعالها 

وتفیح رائحتها الطیبة. أما صاحب الفالحة فهو األب السماوي، الذي ُیقلم الكرمة حتى تأتي 
.... Ï)١: ١٥بثمر أكثر (یو 

والعجیب أنه وهو یدعوها لخبرة القیامة قائًال لها "قومي" یقول لها "بلغ أوان 
القضب" أي أون تقلیم الكرم الذي ُیشیر إلى الصلب واأللم... حیث ینزع عنها فروع أعمال 

إنسانها العتیق واألفكار الجسدانیة الزمنیة حتى تأتي بثمر روحي أكثر یحمل سمات 
سماویة! یدخل بها إلى اآلالم والصلیب حتى تحمل ثمر القیامة. أنه یفصلها عن شتاء 

برودة الروح القارصة لیدخل بها إلى ربیع الحیاة الجدیدة المقامة في المسیح یسوع. 
ویمكن أیًضا أن نرى هذه الدعوة للقیامة موجهة للعالم كله... للیهود واألمم، فإن 

شجرة التین ُتشیر إلى الشریعة، فبنزول الكلمة إلى العالم لم تعد ُتفهم الشریعة خالل الحرف 
القاتل بل ُأعطى لنا أن نفهمها روحًیا...  

فحمل الیهود الذین قبلوا السید المسیح ثمر الروح واتسع قلبهم بالحب نحو البشریة 
كلها. لم یعد الناموس بالنسبة لهم موضع كبریاء وتشامخ على األمم كما كانوا قبالً ... لذلك 

یقول "التینة أخرجت فجها". ویقول أیًضا: "بلغ أوان القضب" أي تقلیم الكرمة، فإن كانت 
الكرمة قد أشارت في العهد القدیم إلى الشعب الیهودي فإنه یلزم تقلیم أغصانها المتعجرفة 

حتى تقبل عضویة جماعة األمم معها فتفوح رائحة المسیح الذكیة لتمأل العالم كله. یلزم تقلیم 
الكرمة من المفاهیم الزمنیة األرضیة لیكون لها اإلدراكات الروحیة السمائیة. 

: Ïالقیامة: خروج من البرودة إلى الدفء
 أن هذا الربیع الذي فیه ظهرت الزهور القـدیس غریغوریوس أسقف نیصصیـرى 

وأخرجت التینة فجها وفاح رائحة قعال الكروم إنما هو من صنع اهللا، كقول المرتل: "الصیف 
). فقد انتهى فصل الشتاء القارص البرد وجاء الربیع ١٧: ٧٣والربیع أنت خلقتهما" (مز 

بدفئه. ففي الشتاء كان اإلنسان في برودة الوثنیة، قد تحولت طبیعته المتغیرة إلى طبیعة 
األشیاء الجامدة التي كان یتعبد لها. فإنه كما أن الذین یتطلعون إلى اهللا الحقیقي یتقبلون 

1 Origen: Com. on Cant. 3: 14. 
Ð  ٥ راجع تفسیر القدیس غریغوریوس أسقف نیصص، عظة. 

                                                 



سمات الطبیعة اإللهیة داخلهم، هكذا الذین یتطلعون إلى بطالن األوثان یتحولون هم أنفسهم 
إلى ذات األشیاء التي ینظرون إلیها، فیصیرون حجارة ال بشر. بتعبدهم األوثان صاروا 
حجًرا غیر متحرك وغیر قادر على التقدم... لهذا أشرق "شمس العدل" في هذا الشتاء 

القارص وحل الربیع. أزالت ریح الجنوب هذا الجمود، وبظهور أشعة الشمس ساد الدفء 
على كل من سقطت علیه األشعة... 

إن كانت برودة الشتاء الوثنیة قد حولت اإلنسان إلى حجر، فإن الكلمة اإللهي 
"شمس العدل" قد أشرق محوًال الحجر الصقیع إلى میاه دافئة، كقول المرتل: "المحول 

الصخرة إلى غدران میاه، الصوان إلى ینابیع میاه"، لقد أخرج من الحجارة أوالًدا إلبراهیم 
). ٩: ٣(مت 

في هذا الربیع الذي صنعه الرب (بقیامته)، یدعو الكلمة اإللهي عروسه أن تقوم، 
. هنا الدعوة موجهة ]١٠["  َوَتَعاَليیا حمامتي ، َیا َجِمیَلِتيَیا قریبتي،ُقوِمي قائًال لها: "

للعروس أن تقوم وأن تتقدم في طریق الكمال، ذلك كما قال السید للمفلوج: "قم أحمل سریرك 
)، فإن الكلمة لم یطلب منه فقط أن یحمل سریره بل أمره أن یمشي، ٦: ٩وأمشي" (مت 

  ُقوِميوأّني أظن أنه قصد بالمشي هنا التقدم والنمو في الكمال. هنا أیًضا یأمر عروسه "
"... هذا األمر یحمل قوة یقدمها العریس لعروسه أن تقوم وأن تسیر في طریق َوَتَعاَلي

الكمال. 
" فقد جاءت الكلمات بترتیب دقیق، ، حمامتي َجِمیَلِتي، قریبتيأما دعوته إیاها "

: [الحظ ترتیب الكلمات، كیف ترتبط كل كلمة بالسابقة القدیس غریغوریوسوكما یقول 
لها. أنظر كیف أن التفكیر جاء مترابًطا كما في سلسلة. فإن العروس تسمع الوصیة، إنها 

تحمل قوة التنفیذ بواسطة الكلمة: تقوم، ثم تتقدم، وتصیر جمیلة، ثم ُتدعى حمامة. فإنه 
كیف یمكنك أن ترى صورة جمیلة في مرآة ما لم تتقبل هذه المرآة انعكاسات شكل جمیل؟! 

هكذا أیًضا بالنسبة لمرآة الطبیعة البشریة، فإنه ال یمكنها أن تصیر جمیلة ما لم یقترب إلیها 
الجمیل (اهللا)، وتتشكل بواسطة صورة الجمال اإللهي. حین سقطت طبیعتنا البشریة على 

األرض وتطلعت إلى الحیة حملت صورتها. واآلن تقوم وتتطلع إلى الصالح معطیة ظهرها 
للخطیة، تحمل صورة الصالح الذي تواجهه، إذ تنظر اآلن إلى الجمال األصیل أي 

الحمامة. إذ تتجه نحو النور تحمل صورة النور، وخالل هذا النور تحمل شكل الحمامة 
المحبوب، أقصد بالحمامة التي رمزت لحضرة الروح القدس.] 

  



  

هذا هو سّر االثمار في الربیع بقیامته اقترب إلینا فاقتربنا إلیه (قریبتي)، وحملنا 
جماله فینا (جمیلتي) فصرنا حمامته (إذ حّل الروح القدس في حیاتنا الداخلیة). 

: تكرار الدعوة للقیامة

یكرر السید الدعوة لخطیبته أن تقوم، قائًال لها:  
  ، َیا َجِمیَلِتيَیا قریبتي، ،ُقوِمي َوَتَعاَليْ "

ْخرِ    ِفي ِسْتِر اْلَمَعاِقلِ . ،َیا َحَماَمِتي ِفي َمَحاِجِئ الصَّ
،  َأْسِمِعیِني َصْوَتكِ ،َأِریِني َوْجَهكِ 

]. ١٤-١٣" [ َوَوْجَهِك َجِمیلٌ ،َأنَّ َصْوَتِك َلِطیفٌ 
القدیس غریغوریوس أسقف لماذا یكرر الخاطب الدعوة لعروسه أن تقوم؟ ُیجیب 

: [بإنه یدعو العروس القائمة أن تقوم ثانیة، والتي اقتربت إلیه أن تأتي Ï قائالً نیصص
)، وهي دوًما تتطلع إلى ١٨: ٣ كو 2إلیه... ألنها یلیق بها أن تدخل من مجد إلى مجد (

ما هي علیه فترى نفسها أقل بكثیر مما تود أن تكون علیه. فمع كونها "حمامة" لكمالها في 
المسیح، لكنه یوصیها مرة أخرى أن تصیر "حمامة" أي تدخل إلى حال أكمل، وٕاذا هي 

قائمة یدعوها أن تقوم معطًیا إیاها قوة للقیام على الدوام ولحیاة النمو والتقدم. 
في المرة األولى یدعوها أن تقوم وتأتي إلیه: "قومي... وتعالي"، أما اآلن فهو 

یدعوها أن تخرج من بیتها ومن مدینتها وتنطلق إلى محاجئ الصخر إلى ستر المعاقل. فإذ 
مضى وقت الشتاء الذي فیه أغلقت العروس على ذاتها، یلزمها اآلن أن تخرج وتنطلق لیس 
فقط عن شهوات الجسد الشریرة بل وعن العالم المنظور كله... إنه یدعوها للقاء معه داخل 

الحصون األبدیة غیر المنظورة! 
إن كان الرسول قد رأى في الصخرة التي كانت تتبع الشعب قدیًما شخص المسیح 

)، فإن العریس هنا یطلب من عروسه لیس فقط أن تخرج من ذاتها ومن ٤: ١٠ كو ١نفسه (
العالم المنظور بل بالحري أن تدخل إلى المسیح نفسه، الصخرة الحقیقیة، حتى تعیش معه بغیر 

)، وتتحدث معه. ١٨: ٣ كو ٢حجاب أو نقاب... إنما ترى مجده بوجه مكشوف (
دخولها الصخرة للقاء مع العریس ُیشیر إلى آمانها، فهناك ال تقدر الحیة القدیمة 
أن تجد لها مسلًكا، إذ جاء في سفر األمثال: "ثالثة عجیبة فوقي وأربعة وال أعرفها: طریق 

1 Sermon 5. 
                                                 



  

 العالمة أوریجانوس). ویعلق ١٨: ٣٠نسر في السموات وطریق حیة على صخر..." (أم 
: [إنه ال یوجد مسلك للحیة (على الصخر)، أي ال یمكن أن یوجد أثر Ïعلى ذلك بالقول

للخطیة على هذه الصخرة التي هي المسیح، إذ هو وحده بال خطیة. فإذ تستفید النفوس من 
االحتماء داخل هذه الصخرة، تذهب بسالم إلى موضع الحصون، أي تتمتع بالتأمل في 

األمور األبدیة غیر الجسدیة]. 
لقد تحدث داود عن هذه الصخرة بطریقة مجازیة أخرى في المزمور: "أقام على 

). ال تعجب إن كانت الصخرة بالنسبة لداود كأنها ٣: ٤٠صخرة رجلي، ثبت خطواتي" (مز 
أرض أو أساس تسیر علیها النفس نحو اهللا، وهي بالنسبة لسلیمان الغطاء الذي ُیقام على 

: ١٤النفس لتتمتع بأسرار الحكمة الداخلیة، فإن السید المسیح نفسه ُدعي مرة الطریق (یو 
) الذي یسیر فیه المؤمنون، كما ُدعي مرة أخرى بالسابق كقول بولس: "حیث دخل یسوع ٦

). ٢٠: ٦كسابق ألجلنا" (عب 
بنفس الطریقة جاء قول اهللا لموسى: "إنّي أضعك في نقرة من الصخرة فتنظر 

). هذه الصخرة هي المسیح، لم تغلق تماًما بل كان بها نقرة، ٢٣-٢٢: ٢٣ورائي" (خر 
(وفي نفس الوقت) هذه النقرة من الصخرة هي أیًضا ذاك الذي یعلن اهللا للناس فیجعله 

). ال یرى أحد وراء اهللا، أي 2٧: ١١معروًفا لهم، إذ ال یعرف أحد اآلب إالَّ االبن (مت 
األمور التي تحدث في األزمنة األخیرة ما لم یدخل في النقرة التي في الصخرة، أي یتعلمها 

خالل إعالن المسیح نفسه. 
إذن دعوة المسیح للنفس بالقیامة إنما هي دعوة للدخول في المسیح یسوع لتلتقي 

".  َأْسِمِعیِني َصْوَتكِ ،َأِریِني َوْجَهكِ مع اهللا بوجه مكشوف... "
هذا القول ال یعني أن وجهها مخفي عنه أو صوتها مجهول بالنسبة له، لكنه 

ُیریدها أن تدخل إلى االتحاد معه، فتظهر أمامه في دالة الحب كعروس تظهر بغیر قناع، 
وتتحدث في صراحة كاملة!. 

: Ð على هذه الدعوة، قائالً العالمة أوریجانوسیعلق 
[هنا تحت غطاء الصخرة یدعو كلمة اهللا النفس التي صارت قریبته للدخول إلى 

الحصون، وكما سبق أن قلنا أنها تعني التأمل في األمور األبدیة غیر المنظورة. هناك یقول 

1 Com. on Cant. 3: 15. 
2 Origen: Com. on Cant. 3: 14. 

                                                 



". فإنه بالتأكید ال یوجد بعد أثر للقناع القدیم الذي كان على وجهها بل َأِریِني َوْجَهكِ لها: "
صار لها أن تتأمل مجد اهللا بغیر خوف قائلة: "ورأینا مجده مثل مجد ابن وحید ألبیه مملوء 

)]. ١٤: ١نعمة وحًقا" (یو 
وٕاذ تصیر مستحقة أن ُیقال عنها ما قیل عن موسى: "موسى یتكلم واهللا ُیجیبه" 

". حًقا یا له من مدٍح عظیم یتمتع به إذ َأْسِمِعیِني َصْوَتكِ ) یتحقق فیها قوله: "١٩: ١٩(خر 
!" هكذا قال أیًضا داود اآلب الحكیم جًدا: "یلذ له صوتي" (مز َصْوَتِك َلِطیفٌ ُیقال لها: "

)، فإن صوت النفس یكون لطیًفا حینما تنطق بكلمة اهللا وتفسر اإلیمان وتعالیم ٣٤: ١٠٤
الحق وتكشف معامالت اهللا وأحكامه. أما إذا خرج من الفم حدیث سخیف أو مزاح منمق أو 

) فال یكون هذا ٣٦: ١٢تفاهات أو كلمات بطالة تعطى عنها حساًبا یوم الدین (مت 
الصوت لطیًفا أو مبهًجا. مثل هذا الصوت ال یعطیه المسیح أذًنا! لهذا فإن النفس الكاملة 

تضع حافًظا على فمها وباًبا حصیًنا على شفتیها حتى یكون ما تنطق به مصلًحا بملح، له 
". َصْوَتِك َلِطیفٌ )، فیقول كلمة اهللا: "٦: ٤نعمة لدى سامعیه (كو 
". تستطیع أن تدرك أي نوع من "الوجه" هذا الذي َ◌َوْجَهِك َجِمیلٌ یقول أیًضا "

مدحه كلمة اهللا ووصفه أنه جمیل أن فهمت ما عناه بولس بالوجه في قوله: "ونحن جمیًعا 
 كو ١)، وقوله أیًضا: "لكن حینئذ وجًها لوجه" (١٨: ٣ كو ٢ناظرین... بوجه مكشوف" (

)، حسب صورة ١٦: ٤ كو ٢). إنه بال شك نوع من الوجه یتجدد یوًما فیوم (١٢: ١٣
)، لیس فیه دنس أو غضن أو شيء من مثل ذلك بل یكون مقدًسا وبال ١٠: ٣خالقه (كو 

)، بمعنى آخر یعني النفوس التي ٢٧: ٥عیب، كالكنیسة التي یحضرها المسیح لنفسه (أف 
بلغت الكمال، هذه التي تكون جسد الكنیسة، یظهر هذا الجسد بالحق جمیًال ووسیًما، متى 

كانت النفوس التي تتكون منه مثابرة على نوال جمال الكمال. فإنه كما أن النفس حین تكون 
ثائرة تشوه شكل الوجه الجسدي وتجعله مثیًرا، أما إذا كانت في هدوء فتعطي للوجه شكًال 
یحمل سالًما ورقة، هكذا أیًضا وجه الكنیسة یكون جمیًال أو قبیًحا حسب سمات المؤمنین 

)، وفي 26: 13وطموحهم. لقد كتب "الوجه الطلق ُیشیر إلى قلب ناجح" (ابن سیراخ 
: ١٥موضع آخر قیل "القلب الفرحان یجعل الوجه طلًقا، وبحزن القلب ینسحق الوجه" (أم 

). یكون القلب فرًحا متى كان روح اهللا فیه، هذا الذي أولى ثماره هي المحبة والثانیة هي ١٣
). وٕاننّي أظن أن الحكم العالمیة قد أخذت أفكارها من هذه الحقائق إذ ٣٢: ٥الفرح (غل 

قالت أن الحكیم جمیل وكل إنسان شریر هو قبیح. 

  



بقي لنا أن نقدم شرًحا مطوًال عن "ستر المعاقل". فإن هذا التعبیر كما قلنا قبًال 
یعني وجود سور أمام سور، وهذا ما عبر عنه إشعیاء: "یجعل الخالص سوًرا وسوًرا حولها" 

). السور ُیشیر إلى المدینة، والسور اآلخر الذي أمام األول أو حوله فُیشیر إلى ١: ٢٦(إش 
حصانات أعظم وأقوى. وكان كلمة اهللا یدعو النفس ویقودها من أهتماماتها الجسدیة 

وٕادراكاتها الحسیة ویخرج بها لیعلمها أسرار الحیاة األخرى، فتكون في حصانة حتى إذ 
تتقوى وُتحاصر بالرجاء في األبدیات، ال یسحبها طعم ما وال تقلقها التجارب. 

هكذا فإن دعوة السید المسیح للكنیسة أو للنفس البشریة لخبرة القیامة، إنما هي 
دعوة لالنطالق من الذات البشریة والخروج عن الجسدیات. وعبور إلى الحیاة الجدیدة 

 السماوي الذي فیه تتحصن حضن اآلب" أي إلى ِسْتِر اْلَمَعاِقلِ السماویة... هي دخول إلى "
الكنیسة كحمامة المسیح. هكذا ُیرید المسیح القائم من األموات أن یدخل بمؤمنیه إلى حضن 

أبیه ویعلن لهم األسرار اإللهیة إذ یقول لهم: "اهللا لم یره أحد قط. االبن الوحید الذي في 
). مرة أخرى یقول: "أنّي أعلمتكم بكل ما سمعته من أبي" ١8: 1حضن اآلب هو خبر" (یو 

: ١٧)، وأیًضا: "أیها اآلب ُأرید أن هؤالء الذین أعطیتني یكونون معي" (یو 15: 15(یو 
٢٤ .(

إنه یدعوها لالتحاد به "الصخرة الحقیقیة" والدخول معه إلى حضن أبیه "ستر 
المعاقل" لتكون معه إلى األبد... هذه هي الحصون األبدیة التي ُتضفي على الكنیسة جماًال 

فیكون صوتها لطیًفا ووجهها جمیالً !. 
هكذا یدعو الخاطب خطیبته أن تطیر من نطاق الفكر الجسدي إلى الفكر 

) بل یراها ودیعة طاهرة یشتاق إلى صلواتها ١١: ٧الروحي، فال تعود حمامة رعناء (هو 
والتصاقها به... یرى وجهها على الدوام ویسمع صوتها. 

  



  

2 
 یحذرها من الواشین

إن كان "كلمة اهللا" قد نزل إلى اإلنسان یمد له یده، وقد قبله اإلنسان، فإنه یعود 
فیحذره من الواشین، العاملین على تحطیم اتحاد اهللا مع اإلنسان المؤمن، قائالً : 

َغاَر اْلُمْفِسَدَة اْلُكُرومِ  (أمسكوا)ُخُذوا"   ، َلَنا الثََّعاِلَب الثََّعاِلَب الصِّ
. ]١٥[" (أزهَرتْ ) َألنَّ ُكُروَمَنا َقْد َأْقَعَلتْ 

في تكراره كلمة "الثعالب" تحذیر منها، إذ هي تزحف بخفة وتدخل من الثقوب 
الصغیرة لتفسد الكرم في بدء نموه... بهذا تفسد كمیات ضخمة من الثمار المقبلة، فمع 

صغرها تفسد نمو اإلنسان ونضوجه. 

ما هي هذه الثعالب الصغیرة؟ 
. إن أخذنا هذا التحذیر موجًها من السید المسیح إلى المؤمن أو النفس التي 1

ترتبط بمسیحها فإن هذه الثعالب الصغیرة قد تكون خطایا نحسبها هینة كالكذب األبیض أو 
الهزل... وقد تكون أصدقاء ظرفاء أو كتًبا معینة أو مكاًنا معیًنا... لهذا یلیق بنا أن نحفظ 

: ٥ تس ١كل أبوابنا الداخلیة مغلقة تجاه أي ثعلب صغیر، ممتنعین عن كل شبه شر (
٢٢.( 

 أن هذه الثعالب الصغیرة [هي قوى الشیاطین المضادة العالمة أوریجانوسویرى 
التي ُتحطم زهور الفضائل في النفس وتبدد ثمر اإلیمان خالل األفكار الفاسدة والمفاهیم 

]. كما یقول أیًضا: [إنه بالتأكید في لحظة الخطیة، یكون روح شریر ما Ïالمضللة التي تبثها
حاضًرا في قلب اإلنسان، وهناك یعمل. إننا نسمح له بالدخول ونستقبله في داخلنا بمیولنا 

]. Ðالشریرة
: [یقدم لنا الشیطان خطایا صغیرة تبدو كأنها القدیس مرقس الناسكوكما یقول 

]. Ñتافهة في أعیننا، ألنه بغیر هذا ال یقدر أن یقودنا إلى الخطایا العظیمة

1 Origen: Com. on Cant. 3: 15. 
2 Hom. Num 4: 3. 

Ñ  ١٢٦، ص ١٩٦٦ (الفیلوكالیا ٩٤ مقالتان عن الناموس الروحي.( 

                                                 



  

العالمة . إذا أخذنا هذا التحذیر موجًها من السید المسیح إلى الكنیسة، یقول 2
: [فإن هذه الكلمات تظهر موجهة إلى معلمي الكنیسة، فُتطعي لهم األوامر أوریجانوس

باقتناص الثعالب المفسدة الكروم. هنا ُتفهم الثعالب بكونها المعلمین الذین یروجون التعالیم 
الهرطوقیة، هؤالء الذین یضللون قلوب البسطاء ویفسدون كرم الرب فال یأتي بزهر اإلیمان 
األرثوذكسي مستخدمین حججهم المنمقة. لهذا تعطى األوامر لمعلمي الكنیسة الجامعة أن 

 هذه الثعالب ومقاومتها وهي بعد صغیرة ومبتدئة في تعالیمها الفاسدة، انتهاریسرعوا إلى 
 ].Ïوأن ُیخضعوا مقاومي كلمة الحق ویأسروهم بإظهار الحق

: Ïالثعالب الصغار في الكتاب المقدس
جاء في سفر المزامیر: "أما الذین یطلبون نفسي للهالك فسیدخلون إلى أسافل 

). ١٠-٩: ٦٣األرض ُیدفعون إلى ید السیف ویكونون نصیًبا لبنات آوي (الثعالب)" (مز 
هؤالء هم المعلمون األشرار الذین یرغبون في خداع النفس فیدفعون بالكلمات المنمقة الباطلة 
للهالك، یستخدمون الحكمة األرضیة الزمنیة فیدخلون بنفوس األبرار إلى أسافل األرض بدًال 

من أن یرتفعوا بها نحو األبدیات والسمویات، ویجعلون من نفوسهم ونفوس من یعلمونهم 
نصیًبا للثعالب (التعالیم الشریرة أو الشیاطین) بدًال من أن یكونوا من نصیب الرب. لمثل 

هؤالء یقول الرب "للثعالب أوجرة ولطیور السماء أوكار، وأما ابن اإلنسان فلیس له أین یسند 
). هؤالء ال یجد الرب له مكاًنا في قلوبهم لیستریح، إنما تستریح ٢٠: ٨رأسه" (مت 

الشیاطین (الثعالب) وتتحول نفوسهم إلى أوجرة لها. 
). ٣١: ١٣إذ صار هیرودس مضلًال دعاه الرب أیًضا ثعلًبا (لو 

وفي سفر القضاة نجد شمشون قد أمسك ثالث مئة ثعلًبا وأخذ مشاعل وجعل ذنًبا 
إلى ذنب ووضع مشعًال بین كل ذنبین في الوسط، ثم أضرم المشاعل ناًرا وأطلقها بین زروع 

). إنه یمثل المعلم ٥–٣: ١٥الوثنیین الغرباء فأحرق األكداس والزروع وكروم الزیتون (قض 
الحقیقي واألمین الذي یعرف كیف یجمع كل الهرطقات ویربط أذیالها مع بعضها البعض 

مظهًرا تعارض الهرطقات ضد بعضها البعض، وٕاذ یلهب فیها نار الحق تحترق حقول الشر 
والبدع والهرطقات. 

1 Origen: Com. on Cant. 3: 15. 
2 Ibid. 

                                                 



  

وفي سفر نحمیا یقف طوبیا العموني مستهزًئا بما یفعله نحمیا قائالً : "إن ما یبنونه 
). هذه صورة رمزیة لما یفعله العالم ٣: ٤إذا صعد ثعلب فإنه یهدم حجارة حائطهم" (نح 

حین یرى أسوار اإلنجیل قد ارتفعت بالمؤمنین الحجارة الحیة الذین انطلقوا من سبي الخطیة 
لیصیروا سوًرا وهیكًال على مستوى سماوي. یستهزئ العالم قائًال إن اإلنجیل لم یقم على 

أساسات فلسفیة أرضیة، حاسبین أن أي ثعلب أو حجة أرضیة قادرة على هدمه!. 
لقد علمنا الكتاب المقدس أن نحذر الثعالب الصغیرة لكن ال نخافها، فقد أعطینا 

)... إننا نقول بالمسیح ١٩: ١٠سلطاًنا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو (لو 
). فإننا ُنجاهد لنحطم ٩: ١٣٧یسوع "طوبى لمن یمسك أطفالك ویدفنهم عند الصخرة" (مز 
الشر منذ بدء انطالقه وندفنه تحت أقدام المسیح صخرتنا. 

: صیادو الثعالب الصغیرة
 أن صیادي الثعالب الصغار هم Ïالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 

القوات المالئكیة أو جماعة الرسل القدیسین: 
. ربما یكونون القوات المالئكیة الذین یصحبون الرب في نزوله على األرض، 1

 ).٨: ٢٣ویعملون لحساب ملكوته، فقد قیل عن الرب أنه قوي وقدیر في المعركة (مز 

. قد یمثلون الرسل الذین ُأرسلوا الصطیاد مثل هذه الحیوانات المفترسة من قلوب 2
 البشر لیجعلوا البن اإلنسان موضًعا یسند رأسه فیها.

 

Ï  ٥ عظة. 
                                                 



األصحاح الثالث 

3 
 ولیمة العرس

بالتجسد اإللهي نزل الخاطب إلى خطیبته یطلب یدها، وبقیامته دعاها أن تقوم به 
ومعه فال تخاف الموت وال ترتعب من سلطان الخطیة، لكنه طالبها أن تحذر الثعالب 

المفسدة لكرم االتحاد معه. استجابت العروس لدعوة الخاطب المتكررة "قومي... تعالي" 
فدخلت ولیمة العرس التي هي صلبه وقیامته لتنعم باالتحاد به، فناجته قائلة: 

  الرَّاِعي َبْیَن السَّْوَسنِ . ،ِلّي َوَأَنا َلهُ (قریبي) َحِبیِبي "
  ،ِإَلى َأْن َیِفیَح النََّهاُر َوَتْنَهِزَم الظَِّاللُ 

  اَألَیِل وصغیرالظَّْبَي (قریبي) اْرِجْع َوَأْشِبْه َیا َحِبیِبي 
]. ١٧-١٦ (الضیقة)" [َعَلى اْلِجَباِل اْلُمَشعََّبةِ 

 عقد أمالك مشترك
اعتادت الكنیسة القبطیة أن تسمي سّر الزواج "عقد أمالك وزواج" ففي هذا السّر 
ُیقدم كل منهما نفسه في ملكیة اآلخر، كقول الرسول بولس "لیس للمرأة تسلط على جسدها 

). فال ٤: ٧ كو ١بل للرجل، وكذلك الرجل أیًضا لیس له تسلط على جسده بل للمرأة" (
یطلب أحدهما ما لنفسه بل ما هو لآلخر، متخلًیا عن الكثیر من میوله ورغباته ألجل 

اآلخر، مقدًما كل ما یملك للطرف اآلخر. 
هذا السّر تراه النفس البشریة أو الكنیسة في أكمل صورة على الصلیب، حیث ُیقدم 

". حبیبي لّي وأنا لهالرب دمه مهًرا لیدخل كل منهما في ملكیة اآلخر... لتقول العروس "
رأته على الصلیب معلًقا، فأدركت بحق مفهوم العرس السماوي، فقد اشتراها بكمال 
حبه، قدم حیاته فدیة لحیاتها، لهذا هي أیًضا تلتزم أن ُتقدم حیاتها له بفرح وسرور. حتى في 

 ِبَدِمَك ِمْن ُكلِّ َقِبیَلٍة َوِلَساٍن َوَشْعٍب هللاَألنََّك ُذِبْحَت َواْشَتَرْیَتَنا الحیاة األبدیة تتغنى هكذا: "
). ١: ٥" (رؤ َوُأمَّةٍ 

أدرك الرسل سّر االتحاد الزوجي خالل الدم المبذول على الصلیب فأعلن بطرس 
ٍة َأْو َذَهٍب الرسول: " ، َبْل ِبَدٍم َكِریٍم، َكَما ِمْن ...َعاِلِمیَن َأنَُّكُم اْفُتِدیُتْم َال ِبَأْشَیاَء َتْفَنى، ِبِفضَّ

  



  

). وطالبنا الرسول بولس أن ُنقدم ١٩-١٨: ١ بط ١" (َحَمٍل ِبَال َعْیٍب َوَال َدَنٍس، َدِم اْلَمِسیحِ 
 كو ١حیاتنا لفادینا ال لذواتنا أو للناس قائالً : "قد اشتریتم بثمن فال تصیروا عبیًدا للناس) (

)، "أنكم لستم ألنفسكم ألنكم اشتریتم بثمن، فمجدوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم ٢٣: ٧
). ورأى القدیس یوحنا أن سّر تبعیتنا هللا في الحیاة األبدیة ٢٠-١٩: ٦ كو ١التي هي هللا" (

هي هذا الثمن إذ قال: "هؤالء هم الذین یتبعون الخروف حیثما یذهب، هؤالء اشتروا من بین 
). ٤: ١٤الناس باكورة هللا وللخروف" (رؤ 

 ولیمة العرس التي تحققت على الصلیب، فرأى كأن القدیس أغسطینوستذوق 
: Ïاهللا لم یهتم بأحد غیره (حبیبي ليّ )، إذ یقول

[إلهي... إننّي إذ أتأمل ضمیري، أراك ناظًرا نحوي دائًما، ومتنبًها إلي نهاًرا ولیًال 
بجهد عظیم، حتى كأنه ال یوجد في السماء وال على األرض خلیقة غیري. 

تسهر علّي، وكأنك قد نسیت الخلیقة كلها! 
تهبني عطایاك، كأنّي وحدي موضع حبك!] 

هكذا إذ شعر القدیس كأن اهللا ال یهتم إالَّ به، أراد هو بدوره أال ینشغل إالَّ به، وٕاالَّ 
: Ðیوجد إالَّ معه، وكأنه یقول مع العروس "أنا لحبیبي"... إذ یقول

[أتوسل إلیك: اخبرني أین أنت؟! 
أین ألقاك فأختفي فیك بالكلیة وال أوجد إالَّ فیك! 

إننّي أشتهي الموت لكي أراك، إننّي ال أرید العیش بعد لكي أحیا بك! 
امتلكني بكلیتي فألتصق بك تماًما!]. 

خالل الصلیب تُناجى النفس عریسها األبدي، قائلة: "حبیبي لّي وأنا له". كأنها 
تقول له لقد قدمت لّي كل حیاتك فماذا أرد لك؟! أنت لست محتاًجا إلى عبودیتي وال إلى 

خدمتي وال إلى تسبیحي لكنك ترید حیاتي كلها! 

Ï  ١٧، ١٦، ١٥ للمؤلف: الحب اإللهي، ص. 
Ð  ٥٤، ٤٠، ٣٩ المرجع السابق ص. 

                                                 



  

 الراعي بین السوسن
)، واآلن فإن ١: ٢إن كان العریس قد سبق فدعى نفسه "سوسنة البریة" (نش 

الكنیسة تود أن تفرح قلبه فتدعوه: "الراعي بین السوسن"، وكأنها تقول له: أیها السوسنة 
المتألمة، لقد أثمرت شجرة صلیبك اتحادا، فجعلت منا نحن أیًضا "سـوسن" على مثالك.  

لتفرح وتسر، فإن كنیستك قد حملت سماتك وشاركتك حتى في أسمك! 
 أن السوسن ُیشیر إلى البتولیة، وكأن الرب البتول قد صار Îالقدیس چیرومویرى 

راعًیا للبتولیین الذین لم یدنسوا ثیابهم. أتحد البتول بنا فصار كل ما فینا بتوًال، صار لنا 
الفكر البتولي والقلب البتولي والحواس البتولة... الخ. 

 ولیمة القیامة أو الولیمة األبدیة
إذ دخلت النفس ولیمة العرس اإللهي، وتذوقت قیامة الرب في حیاتها، أي اختبرت 

القیامة األولى، قیامة النفس من موت الخطیة، اشتهت القیامة الثانیة أو قیامة الجسد في 
". وكأنها تقول له ْرِجْع َیا َحِبیِبيأمجيء الرب األخیر، فصارت تستعطف العریس قائلة: "

في مجیئك األول كنت وراء حائطنا ولم أعرفك، وال انتظرتك، اآلن قد عرفتك أنت كالظبي 
، صارت لّي خبرة معك، أقول: نعم، تعال أیها الرب یسوع فأنّي ألقاك Ðأو كصغیر اآلیل

ألعیش معك إلى األبد. 
إنها تتوسل إلیه أن یأتي إلیها، لكن لیس كالمرة األولى وراء الحائط یبرق من 

َیِفیَح النََّهاُر َوَتْنَهِزَم الشبابیك، إنما یأتي على السحاب عالنیة، في النهار الجدید، إذ "
". الظَِّاللُ 

بمجیئه األول وتمتعها بشركة آالمه وتعرفها على قیامته تحول لیلها إلى نهار 
جدید، كقول الرسول بطرس: "عندنا الكلمة النبویة وهي أثبت التي تفعلون حسًنا أن انتبهتم 
إلیها كما إلى سراج منیر في موضع مظلم إلى أن ینفجر النهار ویطلع كوكب الصبح في 

). ١٩: ١ بط ٢قلوبكم" (
إذ یحل الرب القائم من األموات في القلب یشرق بنوره فینا، فینفجر النهار داخلنا، 

)، لكي یجعلنا على ٣٧: ٢١ویبقى الرب "عامًال في النهار في الهیكل أي داخل القلب" (لو 
). خالل هذا العمل اإللهي ٥: ٥ تس ١الدوام "أبناء نور وأبناء نهار، لیس من لیل وال ظلمة" (

1 Epist. 730. 
Ð  ٨: ٢ راجع تفسیر نش. 

                                                 



  

)، قائلین مع المرتل: "اللیل ١٨: ١٤تصیر "كنور مشرق یتزاید وینیر إلى النهار الكامل" (أم 
ُیضيء حولي. الظلمة أیًضا ال تظلم لدیك، واللیل مثل النهار یضيء كالظلمة هكذا النور" (مز 

)، مرددین مع الرسول: "قد تناهى اللیل وتقارب النهار. فلنخلع أعمال الظلمة ١٢-١١: ١٣٩
). ١٣-١٢: ١٣ونلبس أسلحة النور لنسلك بلیاقة كما في النهار" (رو 

: ٦٥إذ ندخل إلى ولیمة القیامة نرى اهللا ُیردد: "بسطت یدي طول النهار" (إش 
)، أي نرى اآلب قد بسط یدیه بالحب خالل صلیب االبن ُیرید أن یضم حتى الشعب ٢

المعاند. ویبقى اهللا عامًال ما دام الوقت نهاًرا، أي یعمل فینا ما دام الرب منیًرا في داخلنا، 
). ٩: ١١حتى نمشي نحن أیًضا في النهار وال نعثر (یو 

بالقیامة األولى ندخل إلى النهار الجدید، لكننا إذ نرفع أعیننا إلى القیامة األخیرة 
ومجيء الرب األخیر نرى كأن حیاتنا في ظالل تنتظر النهار األبدي فنصرخ معترفین 

"... نراه قادًما على الجبال المشعبة المملوءة ِإَلى َأْن َیِفیَح النََّهاُر َوَتْنَهِزَم الظَِّاللُ بضعفنا: "
ضیًقا، لكي یهزم ظالل الزمن ویدخل بنا إلى النهار الذي لیس فیه لیل، الذي وصفه الرسول 

یوحنا هكذا: 
"وال یكون لیل هناك وال یحتاجون إلى سراج أو نور شمس، ألن الرب اإلله ُینیر 

). ٥: ٢٢علیهم وهم سیملكون إلى أبد اآلبدین" (رؤ 
). ٢٥: ٢١"أبوابها لن تغلق نهاًرا، ألن لیًال ال یكون هناك" (رؤ 

: التعرف على القائم من األموات
بعد أن ترنمت العروس تمتدح فاعلیة الصلیب في حیاتها معلنة أن ولیمة القیامة 
هي ولیمة العرس، خاللها تنعم باالتحاد مع العریس وتنطلق أعماقها الداخلیة نحو مجیئه 

األخیر، استعرضت في صورة رمزیة ألحداث القیامة بالنسبة لها، فقالت: 

،  َعَلى ِفَراِشي َطَلْبُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسيÏِفي اللَّْیلِ "
،  Ïدعوته فما سمع ليّ  ،َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتهُ 

 ، َأْطُلُب َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي، ِفي اَألْسَواِق َوِفي الشََّواِرعِ ،ِإنِّّي َأُقوُم َوَأُطوُف ِفي اْلَمِدیَنةِ 
  ،َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتهُ 

Ï ."الترجمة الكاثولیكیة "اللیالي  
Ð الترجمة السبعینیة  

                                                 



 َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِئُف ِفي اْلَمِدیَنِة َفُقْلتُ : َأَرَأْیُتْم َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي؟ 
، َفَما َجاَوْزُتُهْم ِإالَّ َقِلیًال َحتَّى َوَجْدُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي

 َفَأْمَسْكُتُه َوَلْم َأْرِخِه َحتَّى َأْدَخْلُتُه َبْیَت ُأمِّي َوُحْجَرَة َمْن َحِبَلْت ِبيّ . 
  اْلَحْقِل َأالَّ تَُیقِّْظَن اْلَحِبیَب َحتَّى  (قوي)ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیَم ِبالظَِّباِء َوِبَأَیاِئلِ 

]. ٥–١" [َیَشاءَ 
یمكننا تفسیر هذا الحدیث من وجهتین، كحدیث الكنیسة الجامعة لعریسها المسیح، 

أو حدیث النفس كعضو في الكنیسة مع مسیحها. 

 . التفسیر األول: حدیث الكنیسة الجامعة١
حمل هذا الحدیث الرمزي صورة حیة ألحداث القیامة بالنسبة للكنیسة منذ ارتفع 

عریسها على الصلیب فقد طلبته ثالث مرات ولم تجده إالَّ في المرة األخیرة. 
أ. ففي المرة األولى طلبته "في اللیل"، ولعل ذلك إشارة إلى الظلمة التي غطت 

األرض في لحظات الصلیب، إذ یقول الكتاب: "ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على كل 
األرض إلى الساعة التاسعة. ونحو الساعة التاسعة صرخ یسوع بصوت عظیم... وٕاذا 

حجاب الهیكل قد انشق إلى اثنین من فوق إلى أسفل، واألرض تزلزلت، والصخور تشققت، 
 ).٥٢–٤٥: ٢٧والقبور تفتحت وقام كثیر من أجساد القدیسین الراقدین" (مت 

صار النهار لیًال، وكانت ظلمة على كل األرض، ولم یستطع حتى التالمیذ أن 
یدركوا سّر الخالص في ذلك الحین. إذ لم یكونوا بعد قد تمتعوا باالستنارة. طلبوه وهم على 

فراشهم فما وجدوه، ودعوه فلم یسمع لهم. طلبوه وهم في ظلمة الفكر الجسداني البشري، وهم 
على فراشهم غیر قادرین على الجهاد معه أو إدراك أسرار الروح، فلم یجدوه. لعلهم كانوا 

حد تعبیر تلمیذي یتساءلون في داخل أفكارهم: هل هذا هو المسیا المخلص؟! أو على 
). ربما كانوا ٢٠: ٢٤عمواس فیما بعد: "كنا نرجو أنه هو المزمع أن یفدي إسرائیل" (لو 

یتوقعون أنه یفلت من أیدي صالبیه وینتقم لنفسه ویقیم مملكته في ذلك الحین، لكن شيء 
من هذا لم یحدث قط! 

ِإنِّي ب. وفي المرة الثانیة طلبته العروس لیًال، لیس على فراشها، وٕانما كما قالت: "
"، وهذا إشارة إلى حال التالمیذ بعدما دفن َأُقوُم َوَأُطوُف ِفي اْلَمِدیَنِة ِفي اَألْسَواِق َوِفي الشََّواِرعِ 

الرب، ودخلوا إلى العلیة، وتحول وقتهم كله إلى لیل، إذ طلبوا الرب وهم خائفین واألبواب 
مغلقة. لقد حاولوا أن یسترجعوا قوتهم ویقومون یبحثون عنه في المدینة في األسواق 

  



  

والشوارع. لقد كان الوقت سبًتا، لكنهم لم یذوقوا طعم الراحة، وال قدروا أن یستكینوا، إنما 
تحولت علیتهم ولیس المدینة، وتحولت أفكارهم وربما أحادیثهم مًعا إلى أسواق وشوارع، 
یتساءلون كل في داخله أو مع زمالئه: وما نهایة األمر؟! بحثوا عنه فیما بینهم وهاجوا 

 وماجوا في أعماقهم وال سالم!.

ج. أما في المرة الثالثة فقد تم البحث عنه عند القبر الفارغ، فقد خرجت مریم فجر 
األحد والظالم باق لم تباِل أن تسیر في الشوارع واألسواق حتى اجتازت القبر. لقد خرجت 
نیابة عن الكنیسة حزینة القلب، وسألت المالك بدموع عمن تحبه نفسها، وما جاوزته قلیًال 

. لقد أمسكت به أوًال لكنها إذ أرادت أن تبقى هكذا سألها أن Ïحتى رأت الرب والتصقت به
تسرع وتخبر التالمیذ أن یلتقوا به في الجلیل. وكأن القدیسة مریم قد دخلت به إلى الكنیسة 

 بیت أمها وحجرة من حبلت بها.

 اْلَحْقِل َأالَّ  (قوي)ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیَم ِبالظَِّباِء َوِبَأَیاِئلِ أما حدیث الكنیسة: "
" فهو حدیث عتاب مملوء حًبا موجه من الكنیسة المسیحیة إلى تَُیقِّْظَن اْلَحِبیَب َحتَّى َیَشاءَ 

جماعة الیهود. لقد سخروا بالعریس على الصلیب قائلین: "إن كنت ابن اهللا فانزل عن 
)، وكذلك رؤساء الكهنة أیًضا وهم یستهزئون مع الكتبة والشیوخ ٤٠: ٢٧الصلیب" (مت 

قالوا: "خلص آخرین وأما نفسه فلم یقدر أن یخلصها. إن كان هو ملك إسرائیل فلینزل اآلن 
). وكأن الكنیسة بعد أن دخلت إلى قیامته ٤٢-٤١: ٢٧عن الصلیب فنؤمن به" (مت 

عادت تقول لبنات أورشلیم: لماذا كنتن تستعجلن العریس أن یقوم، أسألكن بحق األنبیاء 
" أن تتركن إیاه لیقوم في الیوم الثالث حیث شاء هكذا! إن كان قد رقد الظَِّباِء وَأَیاِئِل اْلَحْقلِ "

على الصلیب فراجعن النبوات واذكرن أنه یقوم متى شاء! لقد عرفت اآلن سّر موته ودفنه، 
إنه مات عن قوة، وقام لیقیمنا معه! 

. التفسیر الثاني: حدیث النفس البشریة: ٢
إن كانت الكنیسة قد طلبته ثالث مرات، وهو على الصلیب، وهو في القبر، وأخیًرا 
بعد قیامته عند القبر الفارغ، وفي الیوم الثالث وجدته، فإن النفس البشریة في بحثها عنه قد 
تطلبه ثالث مرات أو بثالث طرق لكنها ال تجده إالَّ في الطریق األخیر: تطلبه بمجهودها 

Ï  :١٣، ١٢: ١٤ راجع القمص تادرس یعقوب ملطي: القدیس كیرلس األورشلیمي عظة. 
                                                 



  

الذاتي، أو تطلبه خالل الخدام وحدهم، وأخیًرا تطلبه بثقة في إمكانیات عمل اهللا فیها دون 
تجاهل لجهادها أو لخدمة العاملین في كرمه. 

ِفي اللَّْیِل َعَلى أ. طلب الرب بالمجهود البشري الذاتي: لقد بدأت النفس حدیثها: "
..." لعلها في وقت ضعفها حلمت حلًما مزعًجا أنها قد فقدت عریسها، فخرجت تبحث ِفَراِشي

 عنه بمجهودها الذاتي لكنها ال تقدر أن تلتقي معه إن لم یجتذبها هو إلیه.

ربما عنت باللیل إنها صارت مسترخیة في ظلمة االستهتار، تطلبه وهي مستلقیة 
على فراشها في تواكل بال جهاد روحي حق... لذلك طلبته فما وجدته. إنما لم تسترح على 

)، لكنها أرادت أن تستلقي على ١٦: ١السریر الذي وصفته قبًال "سریرنا أخضر" (نش 
سریرها البشري. 

رأینا أن الحدیث عن "سریرنا األخضر" ُیشیر إلى اتحاد اهللا الكلمة ببشریتنا، فحمل 
جسدنا فیه، أما الحدیث عن "سریري" أو "فراشي" فُیشیر إلى "جسدي" أو "بشریتي" في 

 الرب وهو مستلقي على فراشه القدیس أغسطینوساعتزالها أو اعتدادها بذاتها. لقد طلب 
: [إننّي أغلقت على نفسي باب إلهي... Ïحین خرج یبحث عنه في كبریاء فلم یجده إذ قال

وعندما أردت القرع علیه لیفتح لّي كنت أعمل باألكثر على إحكام غلقه ألننّي تجاسرت 
بالبحث بكبریاء، عن ذاك الذي ال یعرفه غیر المتواضعین... بینما كنت أنا هالًكا كنت أظن 
أنّي قادر على الطیران فتركت العش وسقطت قبل أن أطیر، ولكن إله الرحمة أقامني حتى 

ال یطأني المارة بأقدامهم حتى الموت، ووضعني في العش]. 
" وال َمْن ُتِحبُُّه َنْفِسي أنها تدعوه هنا "Ðویرى القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

تعطه اسم، ألنها حین طلبته باسم له، ذاك الذي ال یسمى، لم تجده. سألت عنه القوات 
المالئكیة المجتمعین یسبحون مًعا في أعداد بال حصر فصمتوا. إذ هي تطلب ذاك الذي ال 
ُیدَرك بطریقة محدودة مدركة. وفي صمتهم أدركت خطأها. لهذا فإنها تحرص اآلن أالَّ تلقبه 

باسم ما. 
ب. في المرحلة الثانیة خرجت النفس من ذاتها، إذ تركت فراشها قائلة "أقوم"، 

 ودخلت المدینة تبحث عن عریسها، تبحث عنه داخل المدینة في األسواق والشوارع.

Ï  ٦: ١ عظات على فصول منتخبة من العهد الجدید. 
2 Sermon 6. 

                                                 



 إلى األسواق بالبحث عن اهللا خالل كتب الفالسفة، وٕالى الشوارع أغسطینوسخرج 
بالبحث عنه في الطبیعة، لكنه لم یجد اهللا، إذ لغباوته خرج یطلب اهللا خارج نفسه، مع أن 

اهللا كان في داخله عمیًقا أعمق من عمقه وعالًیا أعلى من علوه. 
ولعل المدینة هنا ُتشیر إلى الكتاب المقدس، فدخلت النفس إلى أسواق الكتاب 

وشوارعه أي رموزه ونبواته ومع هذا لم تستطع أن تلتقي بعریسها، ألنها لم تطلب عون اهللا 
الذي یجتذبها إلیه. هذا ما صنعه رؤساء الكهنة وكتبة الشعب حین فتشوا في الكتاب وعرفوا 

)، مخبرین هیرودس بذلك دون أن ٦–٤: ٢عن المسیا أنه یولد في بیت لحم الیهودیة (مت 
یلتقوا هم بمسیحهم! 

ج. في المرحلة الثالثة بحثت عنه خالل "الحراس" الذین هم خدام الكلمة اإللهي 
وفي هذه المرة أیًضا ال تقدر أن تلتقي بعریسها إالَّ بعد تجاوزهم قلیالً . فالعاملون في الكرم 
یسندون النفس للدخول إلى العریس، لكنهم ال یقدرون أن یدخلوا بها إلیه إالَّ بعمله هو، إذ 

 وحده یقدر أن یجتذب القلب نحوه.

حًقا، إن الكهنة ملتزمون بالحراسة، لكن "إن لم یحرس الرب المدینة فباطًال سهر 
). إن كانوا یقومون بالعمل الكهنوتي فمن خالل العریس نفسه "الكاهن ١: ٢٧الحراس" (مز 

على رتبة ملكي صادق إلى األبد". 
لقد أدرك الرسول بولس التزام شعبه أن تجاوزه هو ورفقاءه، إذ أكد ألهل كورنثوس 

: ٣ كو ١"من هو بولس ومن هو أبلوس... أنا غرست وأبلوس سقى، لكن اهللا كان ینمي" (
٦-٥ .(

بالمسیح یسوع نفسه تختبر النفس االتحاد معه، فتدخل به إلى أعماقها إلى القلب 
الداخلي، یتناجیان بعیًدا عن كل األنظار، یكشفان أسرارهما لبعضهما البعض بغیر تكلف! 

إنها تسأل بنات أورشلیم، أي المقربات إلیها، أن یتركونها مع عریسها في حیاة 
السكون والصالة الخفیة... فإنها تود أالَّ یشغلها شيء عن بقائها في أحضان هذا العریس 

الواهب الحیاة. 

 العروس المقامة
انتهى الحلم المزعج وتبددت الظلمة بقیامة الرب، فتعرفنا علیه وتمتعنا باالتحاد 

به، وصار لنا سمة "قیامته"، لهذا وقفت المالئكة كأصدقاء العریس القائم من األموات تترنم 
ممتدحة العروس القائمة مع عریسها، قائلین: 

  



یَّةِ ِعدَ اصَّ َمْن َهِذِه ال" ، ُة ِمَن اْلَبرِّ
، َكَأْعِمَدٍة ِمْن ُدَخانٍ 

]. ٦" [ُمَعطََّرًة ِباْلُمرِّ َواللَُّباِن َوِبُكلِّ َأِذرَِّة التَّاِجِر؟
یالحظ أن هذا الحدیث ال یمكن أن ینطبق على الحب الجسداني، وٕاال ما وجه 
االرتباط بینه وبین الحدیث السابق له، ففي أول األصحاح نرى العروس مسترخیة على 

فراشها تطلب عریسها وال تجده، وبعد الجهد التقت به ودخلت به إلى بیت أمها، واآلن نراها 
فجأة توصف أنها صاعدة من البریة معطرة بالمر وباللبان ومزینة بكل أدوات التجمیل 

(األذرة) المشتراة من التاجر... فهل تدخل به إلى بیت أمها وتتركه لتخرج بالعطور والزینة؟! 
لكنه حدیث روحي رائع فإن العروس وقد التقت بعریسها القائم من األموات الصاعد إلى 

سمواته قد أدخلته إلى قلبها... وكانت الثمرة الطبیعیة لهذا العمل أن صعدت به ومعه إلى 
سمواته، كقول الرسول بولس: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات". دخوله إلى أعماقها 
رفعها عن بریة هذه الحیاة، فصارت تُناجیه: "لّي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذلك 

). ٢٣: ١أفضل" (في 
اِعَدةُ لعل هذه الكلمات " " تصدر عن العریس نفسه الذي یسندها ...؟ َمْن َهِذِه الصَّ

ویشجعها مؤكًدا لها أنه یراها صاعدة إلى السموات بالرغم وجودها اآلن على األرض، إنها 
وهي بعد في الجسد صارت كالدخان الحامل رائحة الصالة الذكیة، فیه نسمات العریس 

نفسه. ولعلها كلمات السمائیین الذین تطلعوا إلى البشریین الترابیین وقد أنفتح أمامهم باب 
الفردوس وانطلقوا بالسید المسیح الساكن فیهم مرتفعین من یوم إلى یوم نحو السمویات 

ولعلها أیًضا كلمات بنات أورشلیم هؤالء اللواتي كن قبًال یعیرون الكنیسة بسوادها كما سبق 
فرأینا بسبب عدم انتسابها لآلباء واألنبیاء... إذ هي من األمم، لكنها تظهر اآلن خالل 

اتحادها بالمسیا المخلص جمیلة وبهیة، تصعد من مجد إلى مجد!. 

 صعود من البریة
في القدیم تاه شعب إسرائیل أربعین عاًما في البریة، تعرضوا فیها للدغات الحیات 
القاتلة بسبب عصیانهم وتذمرهم، وارتبط األمم ببریة العالم وتدنسوا بالشرور... أما اآلن فقد 

اتحد المؤمنون بالمسیا الذي وحده یقدر أن یخرج باإلنسان من بریة هذا العالم إلى حریة 
الملكوت السماوي، وكما یقول الرب نفسه: "لیس أحد صعد إلى السماء إالَّ الذي نزل من 

القدیس یوحنا الذهبي ). وكما یقول ١٣: ٣السماء ابن اإلنسان الذي هو في السماء" (یو 

  



  

: [نحن الذین كنا قبًال غیر مستحقین للمجد األرضي، نصعد اآلن إلى ملكوت Ïالفم
السموات، وندخل السموات، ونأخذ مكاننا أمام العرش اإللهي]. 

 أعمدة من دخان معطرة
في القدیم كان اهللا ینزل على جبل سیناء فیدخن عالمة بهاء مجده وقدرته (خر 

)، وٕاذ كان مجده ینزل في بیته المقدس، ٥: ١٤٤؛ ٣٢: ١٠٤؛ مز ١٨: ٢٠؛ ١٨: ١٩
). أما وقد ٨: ١٥؛ راجع رؤ ٤: ٦سواء الخیمة أو الهیكل، كان الموضع یمتلئ دخاًنا (إش 

أنفتح قلب المؤمن للرب صارت حیاته نفسها مجًدا هللا، صارت دخاًنا طیًبا صاعًدا من بریة 
هذا العالم ومرتفًعا نحو السماء. 

كان الدخان ُیشیر إلى حلول اهللا وحضرته لیعطي وعًدا ألحبائه كما فعل مع إبرام 
حین شق الذبائح الدمویة من الوسط ودخل الرب معه في وعود حیة، إذ بتنور دخان 

)، أما اآلن فقد حّل الرب في قلب شعبه ١٧: ١٥ومصباح نار یجوز بین القطع (تك 
وانطلق بهم كالدخان ال لیسمعوا وعوًدا من اهللا إنما لینعموا باهللا نفسه نصیبهم ومیراثهم. 
ِإَذا وكان الدخان أیًضا ُیشیر إلى حضرة الرب لتقدیس شعبه كقول النبي إشعیاء: "
 ،َغَسَل السَّیُِّد َقَذَر َبَناِت ِصْهَیْوَن َوَنقَّى َدَم ُأوُرَشِلیَم ِمْن َوَسِطَها ِبُروِح اْلَقَضاِء َوِبُروِح اِإلْحَراقِ 

َیْخُلُق الرَّبُّ َعَلى ُكلِّ َمَكاٍن ِمْن َجَبِل ِصْهَیْوَن َوَعَلى َمْحَفِلَها َسَحاَبًة َنَهارًا َوُدَخانًا َوَلَمَعاَن َناٍر 
)، أما اآلن وقد تقدست الكنیسة في دم المسیح واغتلست في میاه ٥-٤: ٤" (إش ُمْلَتِهَبٍة َلْیالً 

المعمودیة ألهبها نار الروح القدس فصارت دخاًنا مقدًسا یرتفع إلى حیث المسیح جالس. 
وُیشیر الدخان إلى حیاة الصالة كقول القدیس یوحنا الالهوتي: "فصعد دخان البخور 

)... لهذا جاء في سفر النشید أن ٤: ٨مع صلوات القدیسین من ید المالك أمام اهللا" (رؤ 
الصاعدة كأعمدة من بخور معطرة بالمر واللبان... ألن اللبان رمز لحیاة الصالة. 

: ٢٩على أي األحوال، إنها لیست دخاًنا یمأل الدنیا اختناًقا عالمة غضب اهللا (تث 
)، فتكون كسدوم وعمورة حیث ٣: ١٩؛ ١٨، ٩: ١٨، ١١: ١٤، ٢: ٩؛ رؤ ١٠: ٣٤؛ إش ٢٠

). كذلك ال یحمل عالمة الضعف 2٨: ١٩صار دخان األرض یصعد كدخان األتون (تك 
)، وقول المرتل: "ألن أیامي ٦: ٥١والموت إذ یقول النبي: "السموات كالدخان تضمحل" (إش 

Ï  ٧٣٢ الحب اإللهي، ص. 
                                                 



  

)، وال عالمة الشر والكسل اللذین یفسدان البصیرة الداخلیة كقول ١٠٢قد فنیت في دخان" (مز 
). ٢٦: ١٠الحكیم: "كالدخان للعینین كذلك الكسالن للذین أرسلوه" (أم 

هذا الدخان خانق للنفس ومفسد للعینین، أما العروس فأعمدة دخان معطرة ُتفرح 
السماء وتُبهجها، أما مواد عطارتها فهي:  

، ألنها دفنت مع المسیح یسوع الذي ُكفن بالمر واألطایب، فإنه إن لم . المر1
ُتدفن معه ال تقدر أن تنعم بالحیاة الجدیدة المقامة والمرتفعة نحو السموات، إذ یقول الرسول: 
"ُدفنا معه بالمعمودیة للموت حتى كما أقیم المسیح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن 

). ُندفن في المعمودیة، فیموت إنساننا العتیق، ونولد میالًدا ٤: ٦أیًضا في جدة الحیاة" (رو 
 جدیًدا روحًیا حتى نقدر بالروح القدس أن نرتفع إلى أبینا السماوي.

: [لیس بأم وأب، لیس باضطجاع بشر، Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 
وال بآالم المخاض نولد ثانیة، ولكن من الروح القدس ُتصنع أنسجتنا الجدیدة، وفي الماء 

ُتشكل، ومن الماء ُنولد سًرا كما من الرحم... الرحم یحتاج إلى زمن كثیر لیتشكل فیه 
الجسد، أما الماء والروح فمنهما تتشكل حیاة الروح في لحظة في طرفة عین! المولود من 

)]. ٦: ٣الجسد هو الجسد والمولود من الروح هو روح (یو 
: [حین تغطس الرأس تحت الماء كأنه قبر، فیه تدفق كل إنسانیتنا Ðویقول أیًضا

القدیمة... وٕاذ تخرج بعدئذ، فإنه یطفو ویخرج إنساننا جدیًدا. وكما أنه یسهل علینا أن 
نغطس ثم نطفو، هكذا یسهل على اهللا أن یدفن اإلنسانیة القدیمة ویلبسنا اإلنسان الجدید]. 

، فإن رائحة بخور صلواتها تصعد نحو الرب... بل تردد مع المرتل: . اللبان2
"أما أنا فصالة". في اتحادها بالقائم من األموات تتعرف على حیاة العبادة الحقیقیة أو 

 "الصالة الدائمة".

، وهي أدوات التجمیل التي تشتریها النفس من المسیح نفسه . كل أذرة تاجر3
 "التاجر" الذي وحده یقدر أن یزین النفس ویجملها عروًسا له.

هكذا تحتاج النفس أن تتعطر بالمعمودیة وتستند على الروح القدس، تعیش حیاتها 
صالة دائمة، وترتمي في أحضان عریسها لكي یزینها... بهذا تستحق أن ُتمنح كعروس 

). ٢: ٢١مزینة لرجلها (رؤ 

Ï  ٨٤٨ للمؤلف: الحب اإللهي، ص. 
Ð  ٨٥٣ المرجع السابق، ص. 

                                                 



 زمان ولیمة العرس

  ، ُسَلْیَماَن َحْوَلُه ِستُّوَن َجبَّارًا ِمْن َجَباِبَرِة ِإْسَراِئیلَ َسرِیرُهَوَذا "
 ُكلُُّهْم َقاِبُضوَن ُسُیوفًا َوُمَتَعلُِّموَن اْلَحْربَ . 

 ُكلُّ َرُجٍل َسْیُفُه َعَلى َفْخِذِه ِمْن َهْوِل اللَّْیلِ . 
 َاْلَمِلُك ُسَلْیَماُن َعِمَل ِلَنْفِسِه َتْختًا ِمْن َخَشِب ُلْبَنانَ . 

ًة َوَرَواِفَدُه َذَهبًا َوَمْقَعَدُه ُأْرُجوانا   ،َعِمَل َأْعِمَدَتُه ِفضَّ
]. ١٠–٧" [َوَوَسَطُه َمْرُصوفًا َمَحبًَّة ِمْن َبَناِت ُأوُرَشِلیمَ 

إن كان صلیب الرب وقیامته هما سّر ولیمة العرس، إذ یتقدم العریس القائم من 
األموات ویقیم عروسه التي دخلت معه دائرة آالمه وصلبه، یسكن في قلبها فترتفع به 

صاعدة إلى السماء معطرة ومزینة بكل جمال روحي، فإننا نتساءل: متى یكون هذا؟ أو ما 
هو زمان الولیمة؟. 

لقد جاءت اإلجابة تحمل جانبین: جانب زمني وآخر أبدي. ندخل إلى موكب 
العریس وولیمته في زمان غربتنا، في لیل هذا العالم لنحارب أهوال اللیل، مجاهدین حتى 

الدم، وننعم بموكبه األبدي، في النهار الذي بال لیل حیث نجلس عن یمینه، شركاء معه في 
المجد. لهذا یظهر العریس في موكبین أحدهما في اللیل حیث یقیم على السریر في وسط 

أوالده المجاهدین، واآلخر في النهار جالًسا على تخته األبدي. 
في هذا الموكب یظهر العریس حوله ستون جباًرا، كلهم رجال : . الموكب الزمني١

حرب، حاملین سیوفهم على فخذهم، یجاهدون وسط أهوال لیل هذه الحیاة. أنه الموكب 
 الذي تعیشه الكنیسة المجاهدة حول المسیح عریسها.

" في وسط الكنیسة، لكنه لیس كسریر العروس سریًراهنا یظهر العریس وقد أقام "
) تطلب عریسها في تراخ وال تجده، تدعوه وال یسمع ١: ٣التي استلقت علیه في اللیل (نش 

) عالمة غضب اهللا وضرباته على ٣: ٨لها! وال كاألسرة التي صعدت إلیها الضفادع (خر 
: ٤٩فرعون، وال كاألسرة التي یرقد علیها البشر حین یسلمون الروح ویرقدون بال حركة (تك 

)، إنما ٦: ٦) وال كالسریر الذي عومه داود المرتل بالدموع كل لیلة (مز ٤: ١ مل ٢؛ ٣٣
)، هو صلیب ٩: ٤٩هو سریر فرید علیه "ربض األسد الخارج من سبط یهوذا" (راجع تك 

الرب الذي حقق سالًما للكنیسة، إذ به تصالحت السماء مع األرض، وأعطى الغلبة والنصرة 
للكنیسة على قوات الشر الروحیة. 

  



لقد أقامه "سلیمان" لیعلن أنه سّر سالم الكنیسة وعالمة راحتها، علیه استراح 
بطرس الرسول سرًیا في السجن، ونام بغیر اضطراب حتى جاءه المالك ییقظه ویخرجه (أع 

)... إنه یعطي ألحبائه نوًما... أي سالًما!. ١٠–٦: ١٢
أقام سلیماننا حقیقي سریًرا وسط شعبه لكي ینام على الدوام في داخل سفینة حیاتنا 

) فال نهلك مهما حدث من اضطرابات شدیدة في البحر. ٣٨: ٤؛ مر ٢٤: ٨(مت 
ولكي یوضح أنه سریر الراحة الروحیة والسالم الداخلي دون التراخي أو الكسل، 
یوضح لنا سفر النشید أن حوله ستون جباًرا كلهم قابضون سیوًفا ومتعلمون الحرب، كل 

رجل سیفه على فخذه من أجل أهوال اللیل. حول الصلیب تجتمع الكنیسة المجاهدة كرجال 
حرب حتى كما غلب ذاك یغلبون هم أیًضا به ومعه. كل مؤمن یحمل على فخذه سیفه 
الذي هو كلمة اهللا لكي یغلب، كما جاء في سفر الرؤیا: "وهم غلبوه بدم الخروف (أي 

). ١١: ١٢بالصلیب) وبكلمة شهادتهم (كلمة اهللا) ولم یحبوا حیاتهم حتى الموت" (رؤ 
من هم الستون جباًرا من جبابرة إسرائیل المحیطون به؟ هم أبناء الملكوت، إسرائیل 
الجدید الروحي، المختارون الذین قبلوا الصلیب ودخلوا مع اهللا في عهد جدید. هؤالء جاءوا 
إلى الولیمة في دالل الحب لكن بغیر میوعة، إنما تسلحوا بسیف الروح وخوذة الخالص، 

َأِخیرًا َیا مجاهدین حتى الدم ضد الخطیة بغیر هوادة. لهذا ینصحنا الرسول بولس قائالً : "
ِتهِ . اْلَبُسوا ِسَالَح اِهللا اْلَكاِمَل ِلَكْي َتْقِدُروا َأْن َتْثُبُتوا ِضدَّ  ِإْخَوِتي َتَقوُّوا ِفي الرَّبِّ َوِفي ِشدَِّة ُقوَّ

َؤَساِء، َمَع السََّالِطیِن، َمَع ُوَالِة  َمَكاِیِد ِإْبِلیَس . َفِإنَّ ُمَصاَرَعَتَنا َلْیَسْت َمَع َدٍم َوَلْحٍم، َبْل َمَع الرُّ
وِحیَِّة ِفي السََّماِویَّاِت . ِمْن َأْجِل َذِلَك اْحِمُلوا  اْلَعاَلِم، َعَلى ُظْلَمِة َهَذا الدَّْهِر، َمَع َأْجَناِد الشَّرِّ الرُّ

، َوَحاِذیَن َأْرُجَلُكْم ِباْسِتْعَداِد ...ِسَالَح اِهللا اْلَكاِملَ   ُمَمْنِطِقیَن َأْحَقاَءُكْم ِباْلَحقِّ، َوَالِبِسیَن ِدْرَع اْلِبرِّ
ِإْنِجیِل السََّالمِ . َحاِمِلیَن َفْوَق اْلُكلِّ ُتْرَس اِإلیَماِن، الَِّذي ِبِه َتْقِدُروَن َأْن ُتْطِفُئوا َجِمیَع ِسَهاِم 

یِر اْلُمْلَتِهَبةِ . َوُخُذوا ُخوَذَة اْلَخَالِص،  وِح الَِّذي ُهَو َكِلَمُة اهللاِ الشِّرِّ  –١٠: ٦" (أف َوَسْیَف الرُّ
١٧ .(

 ُیشیر إلى ملكوت اهللا على األرض، إذ ١٢ فنحن نعلم أن رقم ٦٠أما سّر عددهم 
). إذن ٤) یملك على أركان المسكونة (٣ أن الثالوث القدوس (القدیس أغسطینوسیقول 

). لهذا كان أسباط بني إسرائیل أثني عشر، ١٢ (٤ × ٣ملكوت اهللا على األرض یعني 
وعدد تالمیذ العهد الجدید إثني عشر، كما أن عدد أبواب أورشلیم أثنا عشر باًبا. ویرى 

 أن كل واحد منهم حمل خمسة سیوف التي هي القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  



). كأن كل الذین ٦٠ =٥×١٢تقدیس الحواس الخمس بالمسیح یسوع ربنا، فیكون العدد (
صاروا أعضاء في ملكوته تقدست حواسهم بالكمال في المسیح یسوع. 

 أن سیف العین هو أن تتطلع على القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیقول 
الدوام نحو الرب لترى باستقامة وال تتدنس بشيء ما. وسیف السمع هو اإلصغاء للروحیات 
وعدم اإلنصات للباطل... وهكذا بالنسبة للتذوق واللمس والشم یتقدس هذا كله بسیف ضبط 

النفس والتالمس مع السید المسیح وتنسم رائحته الذكیة... بهذا ُیحارب اإلنسان كل ظلمة 
الخطیة. 

في الموكب الزمني ظهر العریس على سریره لیعطي لشعبه . الموكب األبدي: ٢
طمأنینة بكونه سّر راحتهم وسالمهم وسط جهادهم في هذا العالم أو في هذه الحیاة الزمنیة، 

أما في الموكب األبدي فال حرب وال جهاد، لذا یظهر ملًكا محموًال على تخت أو محفة 
تحمل على األذرع... یظهر على عرشه األبدي الذي تحمله الكائنات الحیة األربعة (رؤ 

٤ .(
وما هو هذا التخت إالَّ الكنیسة نفسها التي یحل الرب في داخلها، ویتربع علیها 

إلى األبد، أما سماتها فهي:  
أ. اتحدت بصلیب الرب فصارت واحًدا معه، لهذا ُوصفت أنها مصنوعة من 

الخشب. تبقى آالمها وصلبها مع الرب هو سّر حیاتها ومجدها األبدي، إذ یقول الرسول: 
 ).١٧: ٨"إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أیًضا معه" (رو 

ب. أما كونها من خشب لبنان، فقد رأینا لبنان قد اشتهرت بأرزها المعروف 
باستقامته ورائحته الطیبة، فإن كنیسة المسیح التي عاشت في غربتها باستقامة ال تعرج بین 

 الطریقین: اهللا والعالم، تحمل رائحة المسیح عریسها.

ج. أعمدتها من فضة، من صنع سلیماننا نفسه. والفضة ُتشیر في الكتاب المقدس 
إلى كلمة اهللا المصفاة سبع مرات، وكأن رعاة الكنیسة وخدامها قد صاروا أعمدة  

 فیها بسبب اختفائهم وامتزاجهم مع كلمة اهللا...

د. أما القاعدة الذهبیة فُتشیر إلى أن الشعب وقد حمل السید المسیح في حیاته 
العملیة، صاروا سمائیین (الذهب)، یعیشون على األرض وكأنهم مالئكة اهللا. أو كما یقول 

الرسول: "الذین لهم نساء كأن لیس لهم، والذین یبكون كأنهم ال یبكون، والذین یفرحون كأنهم 

  



  

ال یفرحون، والذین یشترون كأنهم ال یملكون. والذین یستعملون العالم كأنهم ال یستعملون" 
 ).٣١–٢٩: ٧ كو ١(

 هـ. المقعد األرجواني ُیشیر إلى طبیعة الكنیسة كملكة اتحدت بالملك األبدي.

و. وسطها مرصوف بالمحبة ألجل بنات أورشلیم، إذ حملت الكنیسة سمة عریسها 
 الذي هو الحب لخالص البشریة.

 دعوة للولیمة

َجْتُه ِبِه ُأمُّهُ ،ُاْخُرْجَن َیا َبَناِت ِصْهَیْونَ "  ِفي ، َواْنُظْرَن اْلَمِلَك ُسَلْیَماَن ِبالتَّاِج الَِّذي َتوَّ
 ].١١[" َیْوِم ُعْرِسِه َوِفي َیْوِم َفَرِح َقْلِبهِ 

هذه هي الدعوة التي توجهها الكنیسة للعالم للتمتع بولیمة الصلیب. إنها تطلب من 
"، حتى یستطعن التمتع برؤیة الملك ُاْخُرْجنَ البشریة أن تخرج من ذاتها، من األنا... "

الحقیقي "سلیمان الجدید"، وقد توجته أمة الیهود بإكلیل الشوك. 
خالل البصیرة الروحیة یرى المؤمنون التاج السري للمصلوب أال وهو "غفران 

. Ïخطایانا وٕازالة اللعنة"
هذا هو یوم عرسه ویوم فرح قلبه، إذ قدم دمه مهًرا لعروسه! 

 

Ï  ١٧: ١٣ القدیس كیرلس األورشلیمي: مقال. 
                                                 



 الثالث  لالفص

 
 

 الزفاف السماوي
 

 . العروس الُمقامة.1

 . العروس تشارك عریسها.2



  

األصحاح الرابع 

1 
العروس المقامة 

إن كان بالتجسد اإللهي نزل كلمة اهللا إلینا یخطبنا عروًسا له، وبصلبه أقام حفل 
العرس، فإنه بقیامته قد بررنا، فصرنا العروس المقامة التي بال عیب، لهذا یمتدحها 

العریس، ناظًرا فیها كل جمال، قائًال لها: 

 .]١["  َها َأْنِت َجِمیَلةٌ !،َها َأْنِت َجِمیَلٌة َیا َحِبیَبِتي"
خالل القیامة وهب الكنیسة كل جمال روحي وقوة، الذي یتحدث عنه القدیس 

َكَما َأنَّ ُقْدَرَتُه اِإلَلِهیََّة َقْد َوَهَبْت َلَنا ُكلَّ َما ُهَو ِلْلَحَیاِة َوالتَّْقَوى، ِبَمْعِرَفِة بطرس الرسول قائالً : "
الَِّذي َدَعاَنا ِباْلَمْجِد َواْلَفِضیَلِة، اللََّذْیِن ِبِهَما َقْد َوَهَب َلَنا اْلَمَواِعیَد اْلُعْظَمى َوالثَِّمیَنَة ِلَكْي َتِصیُروا 

). ٤-٣: ١بط ٢" (ِبَها ُشَرَكاَء الطَِّبیَعِة اِإلَلِهیَِّة، َهاِرِبیَن ِمَن اْلَفَساِد الَِّذي ِفي اْلَعاَلِم ِبالشَّْهَوةِ 
أما عالمات هذا الجمال فهي:  

 .]١ (صمتك)" [َعْیَناِك َحَماَمَتاِن ِمْن َتْحِت َنَقاِبكِ . "١
: [العینان جمیلتان كعیني حمامة ألنها في شبه Ïالقدیس أمبروسیوسیقول 

حمامة الروح القدس التي نزلت من السماء.] لقد سبق فرأینا الرب یشبه كنیسته بعیني 
، ألنها إذ تنظر على الدوام الروح القدس تتجلى صورته على عینیها فیكون لها Ðالحمامة

البصیرة الروحیة البعیدة عن كل انطباع أرضي أو جسدي، وتكون بسیطة ال تطلب إالَّ ما 
هللا، تحب كالحمام، وال تستریح إالَّ في أحضان نوح الحقیقي كما فعلت الحمامة التي انطلقت 

من الفلك. 
أما كونهما تحت النقاب، فذلك ألن أسرار الروح التي تعاینها عیني الكنیسة ال 

یستطیع العالم أن یفهمها أو یدركها، فتبقى بالنسبة له كأنها تحت نقاب! 
أما الترجمة الحرفیة فهي "في صمتك"، فإن الكنیسة وقد انفتحت بصیرتها لمعاینة 

أسـرار محبة اهللا الروحیة تقف في صمت تتأمل أعمال اهللا الفائقة، وكما یقـول  

1 De Myste 7: 37. 
Ð  ١٥: ١ راجع تفسیر نش. 

                                                 



  

: Ïالقدیس یوحنا سابا
[من شاء أن یتكلم عن محبة اهللا، فهو یبرهن على جهله، ألن الحدیث عن هذه 

المحبة اإللهیة غیر ممكن البتة. 
عجیبة هي أیًضا المحبة! 

هي لغة المالئكة، ویصعب على اللفظ ترجمتها!... 
لیس لنا یاربي أن نتكلم من الذي لنا عن الذي لك. لكنك أنت تتكلم فینا عنك، 

وعن كل ما هو لك، كما یحسن لك.] 
ولعله وصف العینین أنهما تحت النقاب ألن المؤمنین مهما تمتعوا ببصیرة روحیة 
في هذا العالم، لكنها تعتبر كما لو أنها تحت النقاب متى قورنت بالرؤیا في الحیاة األبدیة، 
إذ یقول الرسول: "ألننا نعلم بعض العلم... فإننا ننظر اآلن في مرآة في لغز، لكن حینئذ 

، ٩: ١٣ كو ١وجًها لوجه، اآلن أعرف بعض المعرفة لكن حینئذ سأعرف كما عرفت" (
١٢ .(

 .]١" [َشْعُرِك َكَقِطیِع ِمْعٍز َراِبٍض َعَلى َجَبِل ِجْلَعادَ . "٢
 Ðإن كان السید المسیح هو رأس الكنیسة، فإن الكنیسة هي الشعر المحیط بالرأس

الذي یعیش علیه، بدون الرأس ال تساوي شیًئا، وال یكون لها وجود. 
هذا هو شعب المسیح، إنه كقطیع ماعز یرعى على جبل جلعاد العالي، جبل 

كلمة اهللا المرتفعة التي تنطلق بقلوب أوالد اهللا نحو السماء. 
كلما ارتفع القطیع على الجبل یراه اإلنسان من بعید في وحدة واحدة، فال یقدر أن 

یمیز واحدة عن األخرى. وهكذا إذ نقوم مع الرب ونرتفع خالل كلمة الخالص إلى فوق 
ونتمتع برعایته الكنسیة لنعیش بروح سماوي تزول عنا روح الفرقة واالنشقاق التي علتها 

الفكر األرضي وطلب الكرامة الوقتیة ومحبة العالم. 
إذ نقوم مع الرب نصعد على جبل جلعاد كقطیع الماعز الذي یجتمع مًعا على القمم، 

فُیرى من بعید كشعٍر صقیل أسود برَّاق ال یدخله الشیب، إذ یجدد الرب كالنسر شبابنا. 
أما وصف القطیع أنه رابض على الجبل، أي جالس یستریح في كلمة اهللا بغیر 

عجلة، والمستقر تحت رعایة اهللا في طمأنینة. 

Ï  ٤ الحب اإللهي، ص. 
Ð  ١٤ القدیس امبروسیوس: الروح القدس. 

                                                 



أما اختیاره جبل جلعاد فألسباب كثیرة: 
أ. على جبل جلعاد تراءى اهللا لالبان وحذره قائالً : "أحذر أن تكلم یعقوب بخیٍر أو 

 )... هكذا یشعر المؤمن بالطمأنینة، ال یقدر أحد أن یمسه.٢٤: ٣١شرٍ " (تك 

ب. امتازت منحدرات جبل جلعاد بوفرة العشب، فصار مثًال لحیاة الشبع، فحینما 
َوَأُردُّ وعد الرب شعبه قدیًما أن یخلصهم من بابل العنیفة، ویدخل بهم إلى الشبع، قال لهم: "

: ٥٠" (إر ِإْسَراِئیَل ِإَلى َمْسَكِنِه َفَیْرَعى َكْرَمَل َوَباَشاَن َوِفي َجَبِل َأْفَراِیَم َوِجْلَعاَد َتْشَبُع َنْفُسهُ 
 ).١٤: ٧)، وفي سفر میخا قیل: "لترَع في باشان وجلعاد كأیام القدم" (میخا ١٩

ج. قدیًما كان البلسان ینبت في جلعاد، ُیعرف برائحته العطرة التي طالما أطنب 
الشعراء والمؤرخون القدماء في مدحه، واستخدمه األطباء في شفاء الجروح واألمراض، لهذا 

 َأْم َلْیَس ُهَناَك َطِبیٌب؟ َفِلَماَذا َلْم ُتْعَصْب ِبْنُت ،َأَلْیَس َبَلَساٌن ِفي ِجْلَعادَ جاء في إرمیا النبي: "
 – یسوع المسیح –). وكأنه على جبل جلعاد یعصب الطبیب الحقیقي ٢٢: ٨!" (إر َشْعِبي؟

 جراحات شعبه ویشفي أمراضهم ببلسان دمه المبذول على الصلیب.

د. حین دخل جدعون في حرب مع جیش المدیانیین اجتمع اثنان وثالثون ألًفا من 
الشعب للحرب، لكن الرب قال لجدعون: "من كان خائًفا ومرتعًدا فلیرجع وینصرف من جبل 

). فال یهتم اهللا بكثرة العدد لكنه یطلب مؤمنین مجاهدین ال یعرفون ٣: ٧جلعاد" (قض 
الخوف وال الرعب! هذه هي كنیسة المسیح الحقیقیة التي حملت سلطاًنا أن تدوس على 

 الحیات والعقارب وكل قوة العدو، تعیش في ثقة كاملة بغیر خوف.

اِدَرِة ِمَن اْلَغْسلِ (المجزوزة) َأْسَناُنِك َكَقِطیِع اْلَجَزاِئِز . "٣   .]٣" [الصَّ

الق بالكنیسة أن یكون لها أسنان، فقد نمت ونضجت ولم یعد یكفیها لبن التعلیم، 
إنما تطلب دسمه، تمضغه وتهضمه في حیاتها. 

 أن أسنان الكنیسة هم خدامها الذین یمضغون الطعام القدیس أغسطینوسیقول 
كالمرضعات ویقدمونه لبًنا لألطفال الصغار في اإلیمان. هذه األسنان مختلفة األصناف من 

أنیاب وضروس... لكنها تعمل لغایة واحدة وبروح واحد للبنیان. 
بهذه األسنان طلب الرب من بطرس الرسول أن یأكل الحیوانات بعد ذبحها، وال 

   لتقدم – خالل خدامها –یقول عن شيء ما أنه نجس أو دنس. فالكنیسة تعمل على الدوام 
كلمة الخالص للجمیع، تذبح نجاسات الشـر وتمضغ األمم الوثنیین وتمزق شـرهم  

  



  

. Ïوأخطاءهم حتى یصیروا أعضاء في جسدها
الخادم كالغنمة المجزوزة، یقص صوفها، أي یقطع عن نفسه أفكار الجسد وأعماله 
بواسطة الروح القدس الذي وهب له في جرن المعمودیة (الغسل). فإن الصوف في الكتاب 

المقدس ُیشیر إلى الحیاة الجسدیة، لهذا كان محظوًرا على الكهنة في العهد القدیم أن یدخلوا 
القدس بثیاب مصنوعة من الصوف، إنما تكون ثیابهم من الكتان عالمة بّر المسیح. كما 

)، "ألنه أیة ١١: ٢٣أكدت الشریعة الموسویة: "ال تلبس ثوًبا مختلًطا صوًفا وكتاًنا مًعا" (تث 
خلطة للبّر واإلثم، وأیة شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال، وأي نصیب 

) ١٥-١٤: ٦ كو ٢للمؤمن مع غیر المؤمن؟!" (

 .]٣" [ َوَلْیَس ِفیِهنَّ َعِقیمٌ ،اللََّواِتي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتِئمٌ . "٤
الطفل الطبیعي غالًبا ما تنبت في لثته األسنان مثنى مثنى، وهكذا كان اهللا یرسل 

 أثنین أثنین للكرازة، لعله كي ینطق الواحد بكلمة الكرازة بینما – أسنان الكنیسة –تالمیذه 
یصلي له اآلخر حتى تخرج الكلمة ممسوحة بالنعمة اإللهیة. 

 لماذا سمح أن یعیش الرهبان في قالیاتهم، كل القدیس باخومیوسولما ُسئل 
أثنین مًعا، أجاب ألنه إن سقط واحد اآلخر یقیمه. 

" إشارة إلى الوصیتین المتكاملتین َواِحَدٍة ُمْتِئمٌ  في عبارة "Ïالقدیس أغسطینوسویرى 
). بینما یرى ٤٠: ٢٢مًعا "محبة اهللا" و"محبة القریب". إذ بهما یكمل الناموس واألنبیاء (مت 

 أنها ُتشیر إلى النعمة المزدوجة، أي أن یتكمل اإلنسان بواسطة Ñالقدیس كیرلس األورشلیمي
الماء والروح، أو خالل النعم التي أشار إلیها العهدان: القدیم والجدید. 

: [إن كان لیس فیهن عقیم، فإنه Ò على هذه العبارة قائالً القدیس چیرومویعلق 
یلزم أن یكون للكل أضرًعا مملوءة لبًنا، قادرین أن یقولوا مع الرسول: "یا أوالدي الذین 

 ١)، "سقیتكم لبًنا ال طعاًما" (١٩: ٤أتمخض بكم أیًضا إلى أن یتصور المسیح فیكم" (غل 
). 2: ٣كو 

أخیًرا یمكننا القول بأن من تمتع بكلمة الخالص عن طریق أسنان الكنیسة النقیة، 
أي خدامها الحقیقیین، یلزمه أالَّ یبقى عقیًما بل یلد أكثر من واحد، أي یكون له ثمر 

1 St. Augustine: On Ps. 95 (94): 7, 3 (4): 7; On Christian Doctorine 2: 6. 
2 St. Augustine: On Ps. 95 (94): 7. 
3 Lect. 3: 16. 
4 Epist. 69: 6. 

                                                 



مضاعف. یتمثل بالسامریة التي إذ سمعت صوت الرب، وتالقت معه داخلًیا، نادت مدینة 
السامرة لكي یلتقوا به مثلها، والوي أیًضا الذي جمع زمالءه للتمتع بالمخلص. 

 .]٣" [َشَفَتاِك َكِسْلَكٍة ِمَن اْلِقْرِمزِ . َوَفُمِك ُحْلوٌ . "٥
إن كان أعضاء الكنیسة جمیًعا ملتزمین بالثمر المضاعف، فإن سّر هذا "الشفتین 
اللتین كسلكة من القرمز والفم الحلو"، أي أن المؤمن ملتزم بالشهادة للمخلص خالل شفتیه 

وفمه. أما مدلوالت هاتین الشفتین وهذا الفم فهي: 
أ. في القدیم ربطت راحاب الزانیة حبًال من القرمز في الكوة، دلیل إیمانها بالرب 
المخلص، واحتمائها بدمه غافر الخطایا، وٕاقرارها بملكیته علیها وعلى بیتها، فُأنقذت هي 

وكل من في داخل بیتها من الهالك. هذه صورة حیة للمؤمن الذي یربط كل ما یخرج فمه 
بالدم الكریم، شاهًدا للرب بكلماته كما بأعماله حتى یدخل بالجمیع إلى بیت اهللا ویخلص 

 الكل من الهالك.

ب. إذ أراد الجند أن یسخروا من السید ألبسوه ثوًبا قرمزًیا عالمة الملك. أما 
الكنیسة وقد اتحدت بالملك صارت شفتاها كسلكٍة من القرمز، ال یخرج منها غیر الئقة بها 

 كملكة أو عروس للملك السماوي.

ج. شفتا العروس كسلكة رفیعة مما یجعل فمها حلًوا، ال تخرج منه كلمة جارحة، 
 ال یغش وال یداهن، لكنه یترفق بالكل ویحب الجمیع.

 .]3" [َخدُِّك َكِفْلَقِة ُرمَّاَنٍة َتْحَت َنَقاِبكِ . "٦
–٢٤: ٣٩؛ ٣٤، ٣٣: ٢٨كان ثوب رئیس الكهنة وأفوره تزین برمان مطرز (خر 

). ١٨: ٧ مل ١)، كما زین الهیكل في مواضع مختلفة بمنحوتات على شكل الرمان (٢٦
هكذا ُیشیر الرمان للزینة، تتجمل به الكنیسة بكونها ثوب السید المسیح رئیس الكهنة 

األعظم، والهیكل الذي یقطنه روحه القدوس. 
وقد خص الخد بالرمان، ألن الخد ُیشیر إلى مالمح اإلنسان، علیه تظهر عالمات 

الفرح أو الحزن، السالم أو الضیق، فمالمح الكنیسة جمیلة، مفرحة ومملوءة سالًما. 
لم یقل "خدك كرمانة" بل كفلقة رمانة"، لكي یظهر ما بباطنها، إذ هي غنیة 

بالبذور المكتنزة بالعصیر الحلو األحمر، دائمة النضرة، ال تعرف الضمور!. 

  



خدها كفلقة رمانة، مملوءة احمراًرا، سّر جمالها هو دم السید المسیح الذي ُیقدسها، 
فال یكون للدنس أثًرا في داخلها. هذا كما ُیشیر هذا االحمرار إلى احتشام النفس وحیائها، 

فهي ال ُتشاكل أهل هذا العالم في العجرفة وصفاقة الوجه. 
أما كون خدها "تحت نقابها"، فسّره لیس الخجل من الناس، بل أعالن حقیقة 

). ٤٥مجدها أنه من الداخل (مز 

  ،ُعُنُقِك َكُبْرِج َداُوَد اْلَمْبِنيِّ ِلَألْسِلَحةِ . "٧
،  ُعلَِّق َعَلْیهِ  (درع)َأْلُف ِمَجنٍّ 

 ].٤" [ُكلَُّها َأْتَراُس اْلَجَباِبَرةِ 
غالًبا ما یربط الرب جمال الكنیسة بجهادها حتى یفهم المؤمنون أن جمالهم في 

المسیح یسوع سّره أیًضا جهادهم الروحي القانوني فال یبقى خد الكنیسة جمیًال كفلقة رمانة 
بدون العنق المنتصب كبرج داود المبني لألسلحة، أي بدون اإلیمان الحّي المستقیم غیر 

المنحرف المرتبط بالجهاد. 
خالل هذا العنق، الذي هو اإلیمان، یرتفع وجه الكنیسة إلى السماء فیشرق الرب 

 –١١: ١٣علیه بنوره، یجعلها تعیش مستقیمة، لیست كالمرأة المنحنیة نحو األرض (لو 
)، بل منتصبة ترى في اهللا سّر قوتها وجهادها. تسمعه یقول لها: "أنا ترس لك" (تك ١٦
). ١٦: ٦)، خالله تحتمي من كل سهام العدو الملتهبة ناًرا (أف ١: ١٥

لقد شبه عنقها ببرج داود، إذ یمثل داود اإلیمان الذي حارب جلیات الجبار وغلبه 
: ١٧صم ١قائًال له: "أنت تأتي إلي بسیف وبرمح وبترس، وأنا آتي إلیك باسم رب الجنود" (

). داود النبي أعلن في مزامیره أن اهللا هو ملجأه وحصن حیاته، وفي نفس الوقت ال ٤٥
یكف عن الجهاد. 

لقد أعتاد القادة الجبابرة أن یعلقوا أتراسهم على البرج ذكرى انتصاراتهم الباهرة 
وإلبراز بطولتهم، هكذا یستخدم المؤمنون هذا البرج الروحي الذي هو اإلیمان كمركز 

لنصرتهم في المسیح یسوع وغلبتهم على العدو الشریر. 
 ُیشیر ١٠٠٠أما ذكر عدد الدرع "ألف" فُتشیر إلى طبیعة هذه األسلحة، إذ رقم 

إلى الحیاة السماویة، وكأنه یقول أن أسلحة الكنیسة سماویة روحیة، كقول الرسول بولس:  
). ٤: ١٠ كو ٢"أن أسلحة محاربتنا لیست جسدیة بل قادرة باهللا على هدم حصون" (

  



  

  ،َثْدَیاِك َكِخْشَفَتْي َظْبَیٍة َتْوَأَمْیِن َیْرَعَیاِن َبْیَن السَّْوَسنِ . "٨

]. ٦-٥" [ َأْذَهُب ِإَلى َجَبِل اْلُمرِّ وَتلِّ اللَُّبانِ ،ِإَلى َأْن َیِفیَح النََّهاُر َوَتْنَهِزَم الظَِّاللُ 
: ١إن كان السید المسیح یظهر للكنیسة متمنطًقا عند ثدییه بمنطقة من ذهب (رؤ 

) إذ ُیقدم العهدین القدیم والجدید كثدیین ترضعهما الكنیسة وتتقوت بهما، فإن الكنیسة ١٢
أیًضا وهي كنیسة المسیح صار لها هذان العهدان كثدیین یتقوت بهما أوالدها. 

تظهر كلمة اهللا الواردة في العهدین كتوأم من الغزالن الصغیرة ُولدا من أم واحدة، 
إشارة إلى تكامل العهدین مًعا دون تمییز بینهما، فإن العهد القدیم تنبأ عن العهد الجدید، 

واآلخر كشف األول وأوضحه. 
وقد رأینا أن السوسن ُیشیر إلى جماعة المؤمنین الذین تشبهوا بالسید المسیح نفسه 

)، وُیشیر إلى طاقات اإلنسان الداخلیة وعواطفه ودوافعه التي ١: ٢"سوسنة األودیة" (نش 
تصیر غذاء لكلمة اهللا الحيّ ! 

أمام هذا المدیح الذي صار للعروس من جهة بصیرتها الداخلیة واحتشامها 
وجهادها في وحدة الروح وعملها الكرازي وخصوبتها ورقتها وٕایمانها وتمسكها بكلمة اهللا... 
تعلن العروس لعریسها أن سّر هذا كله هو صلیب العریس وقیامته، لهذا تتعهد أمامه أن 

تذهب معه إلى جبل المّر تدخل معه حیاة األلم، وُتدفن معه في القبر كما تذهب معه إلى 
تل اللبان فتحیا كل أیام غربتها في صالة دائمة حتى یفیح نهار األبدیة ونتهزم ظالل 

الزمن. 
وتكون إجابة العریس المتوقعة: 

 .]٧" [ َلْیَس ِفیِك َعْیَبةٌ ،ُكلُِّك َجِمیٌل َیا َحِبیَبِتي"
كأنه یختم حدیثة بالقول: انه یطول الحدیث عن وصف جمال من خرجت معه 
إلى شركة آالمه ودخلت معي في حیاة الصالة والشركة. إنّي ألمس فیِك كل جمال، ألن 

حبي لك یخفي كل ضعفاتك، ودمي یستر كل خطایاِك، مبرًزا كل جمال أزینك به، فال أرى 
فیِك عیًبا قط. 

: [أي شيء أجمل من Ï على حدیث العریس هذا هكذاالقدیس چیرومویعلق 
: ٣ بط ١)، التي ال تطلب لنفسها الزینة الخارجیة (١٠: ٤٥النفس التي تدعى ابنة اهللا (مز 

1 St. Jerome: Epist. To Furia 54. 
                                                 



  

). إنها تؤمن بالمسیح، وٕاذ یوهب لها روحه فإنها تأخذ طریقها نحو المسیح الذي هو 2
عریسها وربها في نفس الوقت، برجاء عظیم.] 

 دعوة للعمل والجهاد
ي،  َیا َعُروسÐ ِمْن ُلْبَنانَ Ïَهُلمِّي َمِعي"

، َهُلمِّي، ِمْن ُلْبَنانَ 
، Ò ِمْن َرْأِس َشِنیَر َوَحْرُمونَ ،Ðاإلیمانْنُظِري ِمْن َرْأِس ا

]. ٨" [ ِمْن ِجَباِل النُُّمورِ ،ِمْن ُخُدوِر اُألُسودِ 
إن كان في بدء اللقاء مع العریس تشعر النفس بتعزیات كثیرة وراحة، لكنها لتعلم 
أنها مدعوة أن تنطلق مع عریسها في صحبته لحیاة الجهاد الروحي القانوني. ویالحظ في 

هذه الدعوة التي یكررها الرب اآلتي: 
إنها دعوة للخروج مع العریس، فإن الحرب الروحیة هي للرب، لحسابه وباسمه، 

 فإن خرجت النفس محتمیة فیه غلبت وانتصرت، بدونه ال تعرف إالَّ الهزیمة.

 Libanusإن كانت الدعوة هنا موجهة للنفس أن تخرج مع عریسها الروحي من 
 تكون بهذا قد دعیت أن تنطلق خالل حیاة الصالة – كما جاءت في الترجمة السبعینیة –

 مشتقة من اللبان) لتدخل في مواجهة األسود والنمور، فالحیاة المسیحیة Libanus(ألن 
لیست مجرد تعزیات في المخدع فحسب ولكنها أیًضا حرب طاحنة ضد قوات الروح 

الشریرة، ضد إبلیس والخطیة. حًقا لقد أشتاق بطرس أن یبقى مع الرب على جبل التجلي 
قائًال له: "جید یارب أن نكون ههنا" لكن الرب ألزمه أن ینزل مع زمیلیه لمواجهة أحداث 

 الصلیب.

وٕان كانت الدعوة موجهة للخروج معه من لبنان، وهي بلد سیاحي، عرف بحیاة 
الترف، فإن العریس السماوي یدعو النفس البشریة أن تصحبه، تخرج من الحیاة السهلة، 

Ï  الترجمة السبعینیة Libanus.مأخوذة عن اللبان أو البخور  
Ð .غیر موجودة في الترجمة السبعینیة  
˼ " وتعني "إیمان"، وهي قمة جبل في لبنان. Amana األصل العبري "أمانة  
Ò  قدًما، له ثالثة قمم دعاها الصیدونیون "سیریون ٍ ٩٢٣٢حرمون" تعني "المحرم". وهو جبل في لبنان ارتفاعه Serion "

"، من فوق هذه القمم یمكن رؤیة لبنان والسهل المحیط بدمشق Senir"، أو "سنیر Shenirبینما دعاها األمرویون "شنیر 
 وصور والكرم والجلیل األعلى... ویسمى هذا الجبل حالًیا "جبل الشیخ".

                                                 



  

حیاة الراحة الجسدیة، وتواجه الصراع مع قوات الظلمة، وهي في صحبة عریسها قاهر 
 األسود والنمور.

أما عالمات الخروج فهي أن تنطلق من رأس اإلیمان (أمانة)، وخالل اإلیمان 
تقدر أن تدخل إلى رأس حرمون إلى حیاة الحرمان والترك االختیاري، تمارس الصلیب في 
داخلها، بأن تخلي ذاتها باإلیمان من شهوات الجسد ورغباته لتحیا في حالة شبع بالمسیح 

 تي ١یسوع وحده. تقول باإلیمان مع الرسول بولس: "إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتف بهما" (
)، "قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص، أستطیع كل شيء في ٨: ٦

). ومن خالل هذه الحیاة الداخلیة الحیة في المسیح ١٣-١٢: ٤المسیح الذي یقویني" (في 
 یسوع تدخل النفس إلى الحرب لتغلب بالمسیح یسوع األسود والنمور.

هذا هو منطلق حیاة النصرة التي هي عبور مع الرب الغالب من بدایة اإلیمان 
 للدخول إلى حرب طاحنة بل إلى نصرة روحیة وعبور لألبدیة.

 على هذه الدعوة معلًنا أن الدعوة هنا لیست عبوًرا القدیس أغسطینوسلقد علق 
مع المسیح، بل هي عبور إلیه، أي دخول إلى االتحاد معه لتمارس الحیاة الزوجیة الروحیة، 

: [اعبري إلّي من رأس اإلیمان... فإن اإلیمان بدء الزواج.] Ïقائالً 
 أیًضا أنه عبور للعروس إلى اآلب السماوي خالل القدیس أغسطینوسویرى 

اتحادها بالعریس المسیح إذ یقول: [إنها تأتي كمركبة اهللا، تضم ألوف من الرجال الفرحین، 
تسیر بنجاح، وتعبر هذا العالم إلى اآلب، إذ یجتاز بها عریسها نفسه الذي عبر هذا العالم 

إلى اآلب: "أرید أن هؤالء یكونون معي حیث أكون"، بهذا یجتازون بدء اإلیمان.] 
 في هذه العبارات إعالن عن العطش المتزاید القدیس غریغوریوس النیصيویرى 

: [من یقوم متجًها نحو اهللا یختبر على الدوام Ðبغیر حدود لتبعیة العروس لعریسها، إذ یقول
َیا  Libanusَهُلمِّي َمِعي ِمْن ُلْبَناَن میًال مستمًرا لتقدم متزاید.] ویفسر عبارة العریس "

" هكذا: َعُروُس 
[قصد بهذا: لقد فعلتي حسًنا إذ قمتي معي حتى اآلن، وجئتي معي إلى جبل 

البخور. لقد دفنتي معي في المعمودیة حتى الموت، لكنك قمتي وصعدتي في شركة 
الهوتي... واآلن ارتفعي من هنا وتعالي إلى قمتین آخریتین، فتنمین وتصعدین على الدوام 

1 St. Augustine: Sermon on N.T. Lessons 55: 6. 
2 Sermon 8. 

                                                 



خالل المعرفة... ما دمتي قد بلغتي هذا االرتفاع فال تتوقفین عن االستمرار في التسلق... 
هذا اللبان هو بدء إیمانك الذي به اشتركتي في القیامة. إنه بدء تقدمك لنوال نعم أعظم. 

 وانك تصلین لكنك ال تتوقفین عن العبور – أي اإلیمان –اعبري وتعالي من هذه البدایة 
الدائم واالستمرار في القیام.] 

"، إن ِمْن ُخُدوِر اُألُسوِد ِمْن ِجَباِل النُُّمورِ ویرى القدیس في دعوتها أن تعبر معه "
اإلنسان وقد جعلت منه الخطیة وحًشا مفترًسا كاألسد والنمر، فإنه قد تحول عن هذه الطبیعة... 
لكن العریس یخشى على عروسه أن تنكص إلى الخطیة مرة أخرى، لهذا یدعوها أن تخرج دوًما 

عن أعمال إنسانها القدیم، إنها دعوة الجهاد المستمر المرتبط بحیاة اإلیمان... 
على أي األحوال، إذ یدعوها عریسها للعبور معه خالل حیاة اإلیمان مع الجهاد 

المستمر والصراع ضد الوحوش الروحیة، تشعر أحیاًنا بمرارة هذا الصراع فترفع عینیها 
الداخلیتین إلیه تستنجد به، فتسمعه ُیجیبها هكذا: 

  ،َقْد َسَبْیِت َقْلِبي َیا ُأْخِتي اْلَعُروُس "
  ،َقْد َسَبْیِت َقْلِبي
  ،ِبِإْحَدى َعْیَنْیكِ 

]. ٩" [ِبَقَالَدٍة َواِحَدٍة ِمْن ُعُنِقكِ 
في بدء عالقتها مع اهللا دخل بها إلى لبنان كما یفعل العریس مع عروسه إذ غالًبا 
ما یبدأ معها الحیاة الزوجیة في منطقة سیاحیة بعیًدا عن هموم الحیاة، هناك یتعرفان على 

بعضهما البعض. لكن لن تبقى الحیاة الزوجیة هكذا على الدوام، إنما یلزمهما أن یتركا لبنان 
لیعیشا في بیت الزوجیة ُیجاهدان ویتعبان... وهكذا دعاها الرب أن تخرج معه من لبنان 
لتواجه األسود والنمور في خدورها. أو تخرج معه من جبل لبنان إلى حیاة الصراع ضد 

أعمال اإلنسان العتیق التي كالوحوش الضاریة. 
في وسط جهادها المّر تئن في داخلها ویبكي قلبها، أما هو فال یقدر أن یحتمل 

أنینها ودموعها... فینجذب قلبه إلیها، ویأسره تنهدها الداخلي. 
"، ألن ِبِإْحَدى َعْیَنْیكِ  أن العریس هنا یقول "القدیس غریغوریوس النیصيالحظ 

اإلنسان له بصیرتان، البصیرة الخارجیة التي یرى بها األمور المنظورة، والبصیرة الداخلیة 
التي یعاین بها اهللا... التي هي القلب. هنا ما یأسر قلب اهللا هي دموع البصیرة الداخلیة 

السریة. 

  



  

إنه كعریس سماوي یفهم قلب عروسه، یهتم بها وقت جهادها وآالمها، وال یتطلب 
منها كالًما، بل یفهم لغة عینیها الداخلیتین... حین سقط بطرس الرسول في إنكار سیده لم 

تكن هناك كلمات یعتذر بها لكن الرب عرف ما في قلبه خالل دموعه. وحینما دخلت المرأة 
الزانیة بیت سمعان الفریسي لم یوجد مجال للحدیث، لكن الرب فاحص القلوب قال: "لقد 

). ٤٧: ٧غفرت خطایاها الكثیرة ألنها أحبت كثیًرا" (لو 
 في غروب كل – لغة الدموع –وقد علمتنا الكنیسة أن نتحدث مع الرب بهذا اللغة 

یوم، قائلین: 

  ،إلیك رفعت عینّي یا ساكن السماء"
 فها هما مثل عیون العبید إلى أیدي موالیهم، 

 ومثل عیني األمة إلى یدي سیدتها. 
 كذلك أعیننا نحو الرب إلهنا حتى یترأف علینا. 

  ،ارحمنا یا رب ارحمنا
  ،فإننا كثیرًا ما امتألنا هواناً 

  المخصبین، أردده علىوكثیرًا ما امتألت نفوسنا عارًا 
). ١٢٢" (مز  المتعظمین. هللویاعلى والهوان

وتكون إجابة الرب: إننّي ال أحتمل انكساركم وهوانكم. لقد سبیتم قلبي وكل حبي، 
فال أدعوكم عبیًدا بل أحباء. أنتم أخوتي. أنتم عروسي! 

 بأسبانیا Baetica إلى كاهن ضریر في القدیس چیرومفي رسالة بعث بها 
: [یلیق بك أال تحزن بسبب حرمانك من Ïتحدث عن العین التي تسبي قلب اهللا قائًال له

العینین الجسدیتین اللتین یشترك فیهما النمل والذباب والزحافات كسائر البشر، بل بالحري 
". هذه َقْد َسَبْیِت َقْلِبي ِبِإْحَدى َعْیَنْیكِ تفرح بأن لك العین التي قیل عنها في نشید األناشید: "

العین ُتعاین اهللا، وقد أشار إلیها موسى عندما قال: "أمیل اآلن ألنظر هذا المنظر العظیم" 
). ونحن نسمع عن فالسفة من هذا العالم فقؤا أعینهم حتى تتحول أفكارهم ٣: ٣(خر 

بالكامل إلى أعماق ذهنهم النقي....] 
یسبى قلب اهللا بلغة العینین المنكسرتین أمامه، كما یسبى أیًضا بلغة البذل 

". ما هذه القالدة التي تزین َقْد َسَبْیِت َقْلِبي... ِبَقَالَدٍة َواِحَدٍة ِمْن ُعُنِقكِ والطاعة؛ إذ یقول: "

1 Epist. to Abigaus 2. 
                                                 



  

العنق الداخلیة للنفس إالَّ حمل النیر وطاعة الوصیة اإللهیة فقد جاء في سفر األمثال: 
"اسمع یا ابني تأدیب أبیك وال ترفض شریعة أمك، ألنها إكلیل نعمة لرأسك وقالئد لعنقك" 

). فالعروس تتزین بقبولها تأدیبات أبیها (اهللا) بفرح وسرور وحفظها شریعة أمها ٩-٨: ١(أم 
(الكنیسة)! بمعنى آخر تحمل على عنقها نیر الطاعة، الذي هو نیر المسیح الهین. 

اآلن ماذا فعلت آالم الجهاد بنا؟ 
إن كنا وسط اآلالم نشعر بضعفنا فنرفع أعیننا الداخلیة بتذلل نحو إلهنا الذي في 
أعماقنا فنجتذب قلبه ونسبي حبه بانسحاقنا، إذا به یعلن حقیقة مركزنا، أننا في موقف القوة 

ال الضعف، والمجد ال الهوان. إن كنا نئن خالل شعورنا بالضعف لكنه یؤكد لنا الحقیقة 
 یعلن حالوة حبنا وتفوح – رغم كل ما یبدو فیه من ضعف –المخفیة عن أعیننا: أن جهادنا 

منه رائحة أدهان فریدة في أطیابها، إذ یقول: 

 ! ؟َیا ُأْخِتي اْلَعُروُس  Î)(ثدیاكِ  ُحبَِّك ْطیبَ َما أَ "
  ؟ِ !َكْم َمَحبَُّتِك َأْطَیُب ِمَن اْلَخْمر

]. ١٠" [ِب !ييَ اَ◌َكْم َراِئَحُة َأْدَهاِنِك َأْطَیُب ِمْن ُكلِّ اَألطْ 
لقد جاءت كلمات العریس مطابقة لكلمات العروس في مدحها له، لكن في صورة 

أروع وأقوى... فما أبعد هذه الكلمات من قول العروس: 
،  َأْطَیُب ِمَن اْلَخْمرِ ثدییك  )ُحبَّكَ (َألنَّ "

). ٣-٢: ١..." (نش ِلَراِئَحِة َأْدَهاِنَك الطَّیَِّبةِ 
َما َأْطیَب ُحبَِّك بینما نقول له: "ألن ثدییك أطیب من الخمر"، إذا به یقول لنا: "

َراِئَحِة َأْدَهاِنَك ". نحن ُنناجیه ِ"! َكْم َمَحبَُّتِك َأْطَیُب ِمَن اْلَخْمرِ !؟(ثدیاكِ ) َیا ُأْخِتي اْلَعُروُس 
؟ِ !". َكْم َراِئَحُة َأْدَهاِنِك َأْطَیُب ِمْن ُكلِّ اَألْطاَییب"، أما هو فبقوة یقول: َ"الطَّیَِّبةِ 

عجیب هو الرب في نظرته إلینا وفي مدحه إیانا، مع أن ما نحمله من حب إنما 
هو انعكاس لحبه فینا، وما نحمله من رائحة أطیاب إنما هي ثمر أطیابه العاملة فینا! یا 

للعجب، یعطینا ما له ثم یعود فینسبه لنا ویمتدحنا من أجله ویكافئنا علیه! 

Ï .الترجمة السبعینیة  
                                                 



  

 سمو كنیسة العهد الجدید خالل الرائحة القدیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
"، فاقت رائحة كل عبادة ُقدمت سابًقا، إذ َأْطَیُب ِمْن ُكلِّ اَألْطاَییِب التي تفوح منها إذ هي "

یقول: 
[سّر الحق الذي تحقق خالل رسالة اإلنجیل هو وحده حلو بالنسبة هللا، وُیحسب  

أسمى من كل أطاّیب الشریعة، فإنه لم یعد مخفًیا وراء رمز أو ظل، بل تفوح رائحته بإعالن 
للحق واضح ومكشوف. إن كانت إحدى األطایب السابقة قد أرضت الرب كرائحة ذكیة، 
فسّر قبولها لیس سمو مادتها أو مظهرها التي استخدمت في أفعال العبادة وٕانما المعنى 

الذي أعلنته خالل هذه األفعال. هذا واضح من القول العظیم للنبي: "ال آخذ من بیتك ثوًرا، 
، ٩: ٤٩... فإنّي ال آكل لحم الثیران وال أشرب دم التیوس" (مز َأْعِتَدةً وال من حظائرك 

١٣(Ï [.
أما اآلن فلم تعد الذبائح الحیوانیة، بل الذبیحة الفریدة التي یشتمها اآلب رائحة 

رضا... خالل هذه الذبیحة یشتم اهللا كل عبادتنا وكل جهادنا الروحي كرائحة طیبة "أفضل 
من كل األطاییب". 

لهذا ففي وسط مرارتنا بسبب شعورنا بالضعف، یمتدحنا الرب بغیر مداهنة وال 
ریاء، بل یعود ویتكلم عن بركة شركة اآلالم معه أو الجهاد من أجله وباسمه في أكثر 

تفصیل، قائالً : 

  ، َتْقُطَراِن َشْهداً يَشَفَتاِك َیا َعُروُس "
، َتْحَت ِلَساِنِك َعَسٌل َوَلَبنٌ 

.] ١1" [Ðبانَ  لَوَراِئَحُة ِثَیاِبِك َكَراِئَحةِ 
ماذا یرى الرب في عروسه المجاهدة المتألمة؟ إنه یراها كالنحلة إذ قیل عنها 

). 11: 3"النحلة ضئیلة بین الطیر وشهدها أعذب ما یستساغ من الطعام" (ابن سیراخ 
 على ذلك قائالً : [النحلة محبوبة من كل أحد، ویقدرها القدیس غریغوریوس النیصيیعلق 

الجمیع، فبالرغم من ضعف قوتها لكنها تحمل حكمة علویة وتسعى دوًما لبلوغ حیاة 
الكمال.] هذا هو سّر الشهد الذي یقطر من شفتي العروس والعسل الذي تحت لسانها، لهذا 
یقول القدیس: [یلیق بنا أن نطیر على مروج التعالیم الموحى بها، ونجمع من كل منها في 
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مخازننا التي للحكمة. هكذا یتكون العسل في داخلنا وكأنه ذلك المحصول الحلو الذي یخزن 
في قلوبنا كما في خلیة نحل، وبواسطة التعالیم المتنوعة تتشكل في ذاكرتنا مخازن على 
مثال الخالیا الشمعیة التي ال تهلك. یلزمنا أن نكون كالنحلة فإن عسلها حلو ولدغتها ال 

تؤذي، ننشغل في عمل الفضیلة الهام. إنها تنهمك بالحق في تحویل أتعاب هذه الحیاة إلى 
بركات أبدیة، وتقدیم جهادها لصحة ملوك وعشب. هكذا أیًضا النفس تجتذب العریس، 

.] Ïویعجب بها المالئكة، الذین یكملون قوتها في الضعف خالل الحكمة المكرمة
ماذا یرى الرب أیًضا في عروسه المجاهدة المتألمة؟ إنه یراها األرض المقدسة 

). ١٧، ٨: ٣التي تفیض عسًال ولبًنا (خر 
لقد قدم الرب عروسه المجاهدة المتألمة في أروع صورة، فإن كان الرب قد وعد 
شعبه قدیًما بأرض تفیض لبًنا وعسًال لتكون بالنسبة لهم موضع راحة جسدیة ومكان شبع 

جسدي ومركًزا للعبادة علیه، فإن عروسه بدورها تصیر هي نفسها موضع راحة الرب، 
یستریح في داخلها الثالوث القدوس، تفیض من ثمر الروح لبًنا وعسًال یشتهیه اهللا ومالئكته 

ویفرح به القدیسون، بل ویفیض حتى على غیر المؤمنین. 
في وسط آالم المؤمن یرى الرب شفتیه تقطران شهًدا ولسانه یخفي عسًال وصدره 

لبًنا روحًیا. مملوء 
أما عن الشهد الذي یقطر من شفتیه فُیشیر إلى كلمات النعمة التي تصدر من فم 

المؤمن، قلیلة تتساقط كقطرات (تقطر) لكنها حلوة وشهیة! تعطي للمستمع بركة وعذوبة 
داخلیة وراحة في النفس! 

أما عن العسل فهو كالكنز المخفي "تحت اللسان" یقدمه المؤمن لآلخرین في غیر 
مظهریة أو حب لالستعراض... كنز وغذاء یصلح للناضجین!. 

السماوي ترى ماذا یكون هذا العسل المخفي إالَّ "كلمة اهللا" الحّي الذي ُدعي بالمن 
). إذ أكل ٣١: ١٦والذي كان رمزه المن النازل على الشعب القدیم "طعمه كرقاق بعسل" (خر 

كما وصفه المرتل )، ٣: 3حزقیال النبي كلمة اهللا قال: "صار في فمي كالعسل حالوة" (حز 
)، "أحكام الرب حق ١٠٣: ١١٩هكذا: "ما أحلى قولك لحنكي أحلى من العسل لفمي" (مز 

: ١٩عادلة كلها. أشهى من الذهب واإلبریز الكثیر وأحلى من العسل وقطر الشهادة" (مز 
). كما طالبنا سلیمان الحكیم أن ننعم بأكل كلمة اهللا الحسنة إذ قال: "یا ابني كل ١٠-٩
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)، "الكالم الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام" (أم ١٣: ٢٤عسًال ألنه طیب" (أم 
٢٤: ١٦ .(

على أي األحوال، حینما یتحدث الرب عن رعایته لشعبه یؤكد لهم أنه قدم لهم 
عسًال إشارة إلى عذوبة عطیته، أو حالوة كلمته في فمهم، إذ یقول: "أكلت السمیذ والعسل 

)، "من الصخرة كنت أشبعك ١٣: ١٦والزیت وجملت جًدا جًدا فصلحت للمملكة" (حز 
). عسل كلمة اهللا هو سّر ١٣: ٣٢)، "أرضعه عسًال من حجر" (تث ١٦: ٨١عسالً " (مز 

جمال شعبه حتى یصلح أن یصیر ملكة، وسّر شبعها وارتوائها: هذا الذي یقوت شعبه 
بالعسل یعود فیجد عسله هذا مخفًیا تحت لسان عروسه فیفرح بها!. 

إن كان الرب ُیقدم عسله خالل لسان عروسه لیشبع الناضجین، فإنه یمأل صدرها 
باللبن غیر الفاشي حتى یجد األطفال لهم موضًعا في كنیسته وراحة لدى عروسه. وكما 

: [اإلنسان الذي یعرف كیف یتحدث مع كل نوع من Ïالقدیس غریغوریوس النیصيیقول 
البشر وله تحت لسانه قوى مختلفة للكلمة اإللهیة (عسًال ولبًنا)، هو ذاك الذي یقدر أن یقدم 

لكل واحد ما یناسبه حسب قدراته في الوقت المناسب.] 
كلنا یعلم أن اإلنسان وسط آالمه وضیقاته یزهد في ملبسه، لكن العریس هنا یشتم 
رائحة العروس وسط آالمها كرائحة صالة (لبان) نقیة! إنه یسمع لتنهداتها وطلباتها ألنها في 

حالة تألم! یصغي إلیها ویستجیب طلباتها ألنها منكسرة القلب! بهذا یخلع المؤمن - في جهاده 
الروحي - ثیابه األرضیة لكي یلبس الروح القدس ثیاب السماء التي ال تبلى: "محبة، فرح، 

). هذا هو عمل الروح في حیاة العروس المتألمة! ٢٢: ٥سالم..." (غال 
أخیًرا فإن اإلنسان غالًبا ما یتطلع إلى نفسه في وقت الضیق فیظن كأنه في قفر 

بال ساكن، عقیًما بال ثمر، أما الرب فیرى عكس هذا إذ یقول: 

ٌ، ُأْخِتي اْلَعُروُس َجنٌَّة ُمْغَلَقة"
، َعْیٌن ُمْقَفَلةٌ 

] ١٢" [َیْنُبوٌع َمْخُتومٌ 
كأنه یقول لها: اذكري اإلمكانیات الكاملة في داخلك، أنِت جنة وعین وینبوع، 
إمكانیات الروح القدس الساكن فیِك، هذه التي ال تعلن فیِك إالَّ إذا قبلتي اآلالم وانحنى 

ظهرك للصلیب. 
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لماذا دعیت العروس جنة مغلقة وینبوًعا مختوًما؟ 
 أن الجنة تحوي أنواًعا مختلفة من Ïالقدیس غریغوریوس النیصي. یرى 1

األشجار. ثمرها یكون في البدایة مًرا، لكن في الوقت المناسب إذ ینضج یكون حلًوا ومفیًدا 
مبهج لكل الحواس... هكذا النفس في حیاتها الروحیة، إذ یغرسها الرب نفسه ویرویها، لكنها 

 تحمل آالًما وأتعاًبا ومرارة... وفي الوقت المناسب تأتي بالثمر المبهج للنفوس.

. یتحدث القدیس عن سّر إغالقها قائالً : [جنتنا مغلقة من كل جانب بسور 2
الوصایا حتى ال یتسلل إلیها مدخلها لص أو وحش مفترس. إنها مغلقة بسیاج الوصایا فال 

 یستطیع خنزیر بري أن یقترب إلیها.]

. إن كانت الحدیقة تحتاج إلى عین أو ینبوع، فیلزم أن تكون العین مقفلة 3
والینبوع مختوم، وكما یقول الحكیم: "أشرب میاًها من جبك ومیاها جاریة من بئرك. ال 

تفضي ینابیعك إلى الخارج، سواقي میاه في الشوارع. لتكن لك وحدك ولیس ألجانب معك. 
). هكذا یوصینا الوحي اإللهي أال نبدد میاه ینابیعنا ١٨–١٥: ٥لیكن ینبوعك مبارًكا" (أم 

 أنه حینما تنحرف القدیس غریغوریوسفي الخارج، في الشوارع، مع الغرباء... وكما یقول 
أفكارنا الداخلیة نحو الخطیة (الغریبة) نكون قد أضعنا میاه ینابیعنا وقدمناها للغرباء. [إنها 

 النقاوة هي التي تختم هذا الینبوع لیكون لسیده.]

 أن الینبوع المختوم هو المعمودیة التي تبقى مختومة Ðالقدیس أمبروسیوسیرى 
ومغلقة إن لم تغتصب باألعمال وتعلن بالكلمات. لقد صرنا بالمعمودیة فردوًسا به إمكانیة 
الحیاة واإلثمار لكنه فردوس مغلق، وعیًنا تستطیع أن تفجر میاه نقیة وعذبة تروي الكثیرین 

لكنها مقفلة، وینبوع مختوم إن فتح فجر ینابیع میاه حیة!. 
قد نظن في أنفسنا أننا فارغون، لكن اهللا یرى في داخلنا فردوًسا وعیًنا وینبوًعا 

ال یحق أن تفتح إالَّ له هو، فهو عریس النفس الوحید، الذي من حقه أن یدخل جنة 
القلب ویشرب ینابیع حبه! بمعنى آخر تلتزم النفس كعروس أن تبقى في عذروایتها 

مشتاقة إلى العریس السماوي وحده، تفتح له قلبها وأحاسیسها وعواطفها وكل طاقتها، 
)، كعضو في كنیسة األبكار. ٢٥بكونها العذراء العفیفة المنتظرة عریسها (مت 
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: [ینطق السید بهذا القول Ï تعلیق جمیل، إذ یقولوللقدیس أمبروسیوس
للكنیسة التي ُیریدها بتوًال بال دنس وال عیب. الجنة المخصبة هي البتولیة التي یمكن 
أن تحمل ثماًرا كثیرة لها رائحة صالحة... أنها جنة مغلقة ألنها محاطة بسور الطهارة 

من كل جهة. وهي ینبوع مختوم ألن البتولیة هي ینبوع العفة وأصلها، تحفظ ختم النقاوة 
مصوًنا بغیر اضحمالل، فیه تنعكس صورة اهللا، حیث تتفق نقاوة البساطة مع طهارة 

الجسد أیًضا.] 
 بین هذا الختم وسّر األفخارستیا، إذ رأى في القدیس أمبروسیوسربط 

حدیث المسیح هنا عن الكنیسة وصیة من العریس تجاه عروسه التي تقتات بجسده 
األقدس ودمه الكریم، تحتفظ بهذه األسرار في حیاتها مختومة ال تحلها بأعمال الشر 

. Ðوفقد الطهارة
) هي الكنیسة 12: 4 أن هذه الجنة المغلقة (نش القدیس أغسطینوسویرى 

: Ñإذ یقول
[الفردوس هو الكنیسة كما دعیت في نشید األناشید، 

وأنهار الفردوس األربعة هي األناجیل األربعة، 
واألشجار المثمرة هم القدیسون، 

والثمار هي أعمالهم، 
وشجرة الحیاة هي قدس األقداس أي المسیح،  

وشجرة معرفة الخیر والشر هي حریة اإلرادة، فإن أحتقر إنسان إرادة اهللا إنما 
یحطم نفسه، وعندئذ یتعلم الفارق بین تقدیس نفسه للخیر العام وبین ما یسلكه حسب 

إرادته الذاتیة.] 
وأخیًرا فإن كثیرین من اآلباء رأوا في القدیسة مریم البتول "الجنة المغلقة" وهي 

 :Òالقدیس أغسطینوسفي هذا ُتمثل الكنیسة البتول التي تقدست للرب وحده. فیقول 

[المسیح نفسه بتول، وأمه أیًضا بتول. نعم مع أنها أمه لكنها ال تزال بتوًال، إذ 
)، دخل قبره الجدید المنحوت في ١٩: ٢٠دخل یسوع فیها "خالل األبواب المغلقة" (یو 

1 Epist. 63: 63. 
2 St. Abmrose: De Myster 55. 
3 City of God 13: 21 
4 Epist. 48: 21. 

                                                 



). فمریم هي "جنة ٤١: ١٩صخر صلد حیث لم یرقد فیه أحد من قبله أو بعده (یو 
). النهر الذي ١٨: ٢مغلقة... ینبوع مختوم". من هذا الینبوع یفیض كما یقول یوئیل (

: ٥یروي السیل من الحسك والشوك، حسك الخطایا التي ارتكبناها وارتبطنا بها (أم 
)....] ٧: ١٣)، والشوك الذي یخنق البذار التي زرعها صاحب األرض (مت ٢٢

إذن الجنة المغلقة أو العین المقفول أو الینبوع المختوم ُتشیر إلى الحیاة التي 
ال یدخلها إالَّ الرب وحده الذي له مفتاح داود "یفتح وال أحد یغلق، ویغلق وال أحد یفتح" 

). هذه الحیاة تحمل ثمار الروح القدس الثمینة السمائیة، إذ یقول: ٧: ٣(رؤ 

  ،َأْغَراُسِك ِفْرَدْوُس ُرمَّاٍن َمَع َأْثَماٍر َنِفیَسٍة َفاِغَیٍة َوَناِرِدینٍ "
  ،َناِرِدیٍن َوُكْرُكمٍ 

 َقَصِب الذَِّریَرِة َوِقْرَفٍة َمَع ُكلِّ ُعوِد اللَُّبانِ . 
 ُمرٌّ َوُعوٌد َمَع ُكلِّ َأْنَفِس اَألْطَیاِب . 

]. ١٥-١٣ (اللبان)" [َیْنُبوُع َجنَّاٍت ِبْئُر ِمَیاٍه َحیٍَّة َوُسُیوٌل ِمْن ُلْبَنانَ 
ماذا یجد الرب فینا؟ أنه یجد أصناًفا متنوعة من ثمار لألكل كالرمان وروائح طیبة 

وأطیاب وبخور (لبان) ومواد تستخدم كأدهان طیبة ومیاه حیة للشرب... 
هكذا تظهر عروس المسیح غنیة في كل شيء: لدیها طعاًما یشبع، وشراًبا یروي، 
وأطیاًبا ثمینة للتجمیل، وأدویة للعالج... یفرح بها عریسها وأصدقاؤه. ویالحظ في العبارات 
المذكورة تكرار كلمة "كل"، فهي لیست في نقص إلى شيء، بل مكتفیة في كل شيء. هذا 

هو التعبیر الذي استخدمه الرسول بولس في وصفه للمؤمنین، إذ یقول: "اهللا قادر أن یزیدكم 
كل نعمة لكي تكونوا ولكم كل اكتفاء كل حین في كل شيء تزدادون في كل عمل صالح" 

). "نحن أیًضا منذ یوم سمعنا لم نزل مصلین وطالبین ألجلكم أن تمتلئوا معرفة ٨: ٩ كو ٢(
مشیئته في كل حكمة وفهم روحي، لتسلكوا كما یحق للرب في كل رضى مثمرین في كل 

عمل صالح ونامین في معرفة اهللا، متقوین بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة 
). ١١-٩: ١بفرح" (كو 

وفیما یلي أمثلة مما حملته النفس في داخلها من أغراس عدیدة، وٕان كنت قد سبق 
فتحدثت عن بعضها في شيء من التفصیل. 

  



  

: رأینا خد العروس كفلقة رمان مملوء احمراًرا عالمة الجمال Ï. فردوس رمان1
الروحي خالل دم السید المسیح، كما عالمة الحیاء في وداعة وهدوء... إنها تحمل جمال 

 حب اهللا ووداعته...

: [شجرة الرمان  Ð عن شجرة الرمان، قائالً القدیس غریغوریوس النیصيیتحدث 
تجعل اللص ییأس منها، فإن فروعها محفوفة باألشواك، وثمرها مغطى بقشرة ُمّرة للغایة 
وخشنة تقوم بحمایتها. لكن حین تنضج الثمرة في الوقت المناسب، إذ تنزع عنها القشرة 

وتتطلع إلى داخلها تجد ثمًرا حلًوا، منظره جذاب، طعمه لذیذ كالشهد، له نكهة الخمر... 
هكذا یلیق بنا نحن أیًضا أال نكون مدللین في الجهاد وال محبین للترف في هذه الحیاة، إنما 
نختار طریق الحیاة العفیفة (ضبط النفس) القاسیة. بهذا ال تقدر اللصوص أن تقترب إلى 

ثمر الفضیلة، ألنها محصنة بغطاء ضبط النفس الخشن، ومحاطة بطریقة حیاة قاسیة 
وصارمة، وكأنها أشواك توخز من یقترب إلیها بهدف شریر. لكن في الوقت المناسب نتمتع 

بما یقدمه الرمان من خلیط من البهجة ألنواع ثمر متنوعة....] 
: سبق الحدیث عنها، تستخدمها العروس للزینة في اللیلة السابقة Ñ. فاغة الحناء2

  للعریس برائحة طیبة، وهي تصبغ بها یدیها ورجلیها لتكون حمراء.تتهیألعرسها لكي 

: یستخلص من نبات صغیر الحجم، ینبت بكثرة على جبال الهمالیا، . ناردین3
 قدم فوق مستوى البحر. هو طیب كثیر الثمن، استخدم ١٧٠٠–١١٠٠على ارتفاع حوالي 

)، كما سكبته هي أو ١٣: 12في التجارة. به دهنت مریم أخت لعازر قدمي الرب (یو 
 ) عالمة حبها وشكرها له.٣: ١٤غیرها على رأسه قبل الفصح بستة أیام (مر 

: وردتها بنفسجیة اللون إلى حد ما، بها عروق حمراء اللون، أما الكركم . كركم4
نفسه فأصفر اللون، یطحن ویخلط بزیت الزیتون لیستخدم طیًبا. ویستخدم الكركم في الطعام 

 كنوع من التوابل، كما یستخدم في األدویة.

: عود له رائحة ذكیة، یستخرج منه زیت یستخدم في األمور . قصب الذریرة5
 ).٢٠: ٦؛ إر 24: ٤٣ (إش بالذبیحةالخاصة 

Ï  ٣: ٤ راجع تفسیر نش. 
2 Sermon 9. 

Ñ  ١٤: ١ راجع تفسیر نش. 

                                                 



 الخشب له رائحة طیبة، یستخدمه بعض الشرقیین عوض الشاي، من: نوع . القرفة6
)، وال یزال ٢٢: ٢٠ُأستخدم كأحد الُمركبات الخاصة بالزیت المقدس لتقدیس هرون وبنیه (خر 

 ُیستخدم كأحد عناصر زیت المیرون عند طبخه، كما استخدم أیًضا كنوع من األدویة.

" إذ اللبانَیْنُبوُع َجنَّاٍت ِمَیاٍه َحیٍَّة َوُسُیوٌل ِمْن  ". أخیًرا ُیناجیها العریس قائالً :7
تحمل في داخلها عریسها الینبوع الحّي الذي یروي غروسه وكرومه داخل جنته المغلقة، 

 یقبض علیها بسیول تجرف كل مالها نحو األبدیة...

  



  

2 
العروس تشارك عریسها 

، ِاْسَتْیِقِظي َیا ِریَح الشََّمالِ "
، َوَتَعاَلْي َیا ِریَح اْلَجُنوِب 

 ،َهبِّي َعَلى َجنَِّتي
 َفَتْقُطَر َأْطَیاُبَها. 

،  َحِبیِبي ِإَلى َجنَِّتهِ ینزللِ 
 ].١٦" [َوَیْأُكْل َثَمَرُه النَِّفیَس 

في حفل العرس مدح العریس عروسه، ودعاها لتخرج معه خارج المحلة، ُتشاركه 
آالمه وصلبه، وتتطیب بالمّر فتدفن معه، لكي تقوم معه حاملة أغراس كثیرة ومتنوعة، هي 

من عمل قیامته فیها، واآلن ُتخاطبه العروس وتطلب أن تهب على جنتها ریح الشمال 
المملوء برًدا وریح الجنوب الحار... حتى تقطر أطیابها فینزل إلیها عریسها وینعم بثماره 

فیها... فماذا تعني العروس بریح الشمال وریح الجنوب؟ 
. في الیونانیة كلمة "ریح" هي بذاتها كلمة "روح"... لعل العروس هنا تطلب من 1

عریسها أن یبعث إلیها بروحه القدوس الذي یالحقها من كل جانب، فیعطیها الثمر المتكاثر 
 الذي یفرح به العریس.

. دعوة الریح أن تهب علیها إنما هي دعوة للحبیب نفسه بكونه الریح الهادئ 2
  ویسكن فیه، فیكون لنا "عمل المسیح" فینا.Ïالودیع الذي یجتاز القلب

. ربما قصدت النفس بالریح أي  ظروف خارجیة، فإنه إذ صارت جنة مغلقة 3
مكرسة للرب، ال تخاف مما یحیط بها فإن "كل األمور تعمل مًعا للخیر للذین یحبون اهللا" 

)، فإن أعطى الرسول بولس كرامة آلت إلى تقدم اإلنجیل، وٕان قید في الحبس ٢٨: ٨(رو 
)، أو كما یقول عن نفسه "یتعظم ١٢: ١الداخلي تؤول قیوده باألكثر إلى تقدم اإلنجیل (في 
 ).٢٠: ١المسیح في جسدي سواء كان بحیاة أو موت" (في 

. ُتشیر الریح أیًضا إلى التجارب، فإن هبت على النفس تجارب شمالیة أي 4
هاجت الخطیة ضدها، أو تجارب یمینیة كأن یثور البّر ذاتي فیها... ففي هذا كله یسندها 

1 The Jerome Biblical Com. London 1970, p 509. 
                                                 



  

الرب ال لیحفظها من التجارب فحسب بل یخرج منها ثماًرا یفرح بها العریس! إنه كشمشون 
 الذي أخرج من اآلكل أكال، ووجد في الجافي حالوة!

ویالحظ أن النفس ُتسمي قلبها "جنتي" أي خاصة بها، لكنها سرعان ما تدعو 
عریسها قائلة "لینزل حبیبي إلى جنته". فهي كرمه، من عمل یدیه، وتحت رعایته، هو في 

وسطها فلن تتزعزع. ال یمكن للنفس أن تقطر أطیابها وسط التجارب ما لم تسلمه ذاتها 
لتكون جنته، یهتم بها ویأكل من ثمرها الذي هو "ثمره". 

القدیس إنها تدعوه أن ینزل إلیها، فالقلب هو له، والثمر منسوب إلیه... وقد رأى 
 أن الدعوة موجهة للعریس أن ینزل إلى النفس في جرن المعمودیة لیتسلم جنته أمبروسیوس

: Ïویعمل فیها بروحه القدوس وتأتي بثمره، إذ یقول
". حًقا یا له من شجر جمیل  التفاح الذي لهَوَیْأُكْل َثَمرَ ، ِلینزل َحِبیِبي ِإَلى َجنَِّتهِ ["

مملوء ثماًرا، تمتد جذوره في میاه (المعمودیة) الینبوع المقدس!] لقد نزل إلیها بتجسده، 
وبصلبه ودخوله القبر، وینزل إلیها عند عمادها في الینبوع المقدس، 

وال تزال تسأله أن ینزل إلیها قادًما على السحاب لیأخذها معه، فقد حملت ثماره 
داخلها! 

 

1 St. Ambrose: De Myst. 56. 
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األصحاح الخامس 

1 
بدء الحیاة الزوجیة 

ما أن دعت الكنیسة عریسها للنزول إلیها لیأكل من جنته التي في داخلها، 
المملوءة من أغراس روحه القدوس، والمرتویة من ینبوع المعمودیة المقدس، حتى استجاب 

لدعوتها فوًرا بغیر تردد، قائالً : 

،  َجنَِّتي َیا ُأْخِتي اْلَعُروُس َنزّلت ِإلىَقْد "
، یِبياطِ أَقَطْفُت ُمرِّي َمَع 

، َمَع َعَسِلي Ï(خبزي)َأَكْلُت َشْهِدي 
، َشِرْبُت َخْمِري َمَع َلَبِني

]. ١" [ َواْسَكُروا َأیَُّها اَألِحبَّاءُ ،اْشَرُبوا، ُكُلوا َأیَُّها اَألْصَحابُ 
لقد أسرع بالنزول إلى جنته بغیر تردد، ألن الدعوة هنا جاءت مطابقة لمشیئته، 
فوجدت استجابة سریعة في عیني اهللا. لقد دعته للنزول إلى جنته، التي یشتهي أن ینزل 

إلیها على الدوام. فإن كان الرب منذ األزل قد أعد أحداث الخالص حتى صارت موضوع 
لذته وسروره بالرغم مما حملته من خزي وآالم وموت، كقول الرسول بولس: "من أجل 

)، فإن عروسه 3: ١٢السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزي" (عب 
تدعوه أن ینزل إلى ذات البستان الذي دخله لیلة آالمه، وٕالى ذاك الذي فیه وضع جسده في 

)، أي تشاركه ٢٤: ١القبر. تدعوه أن یراها وهي تكمل نقائص شدائده في جسمها (كو 
آالمه وصلبه ودفنه، لهذا ال یتردد الرب في قوله: "قطفت ُمّري مع أطیابي"...  وكأن 

أحداث الخالص صارت حیة وممتدة في حیاة أوالده! 
 أن الجنة هنا لیست إالَّ الموضع الذي صلب فیه الرب، Ï األب روفینوسویرى

حیث یعلن الحكیم أن العریس یشرب الخمر ممتزًجا بالمّر، الذي ُقدم للرب في لحظات 
صلبه. 

Ï .الترجمة السبعینیة  
2 Rufinus: A. Com. On the Apost. Creed, 26. 

                                                 



لقد قبل الرب الدعوة فوًرا إذ وجد كل ما للعروس إنما یخصه، فلقَّبها جنته، وهي 
أخته وعروسه، وفي داخلها وجد مّره وأطیابه وشهده وعسله وخمره ولبنه. وجد ثمار روحه 

القدوس في داخلها فأسرع إلیها، ولم یجد في داخلها أجرة إثم أو أجرة زانیة أو غیر ذلك من 
األمور التي ال یقبلها إذ یقول: "ال تدخل أجرة زانیة وال ثمن كلب إلى بیت الرب إلهك عن 

). ١٨: ٢٣نذر ما، ألنهما كلیهما رجس لدى الرب إلهك" (تث 
 ما بداخل الجنة، تساءل:  القدیس غریغوریوس أسقف نیصصقبل أن یشرح 

  "من هو هذا الذي تدعوه للولیمة التي أعدتها؟"
)، الذي ُیعطي عوًنا لكل ١٧: ١ كو 1إنه ذاك الذي منه وبه كل شيٍء كائن (

: ١٤٤)، الذي یفتح یده فیشبع كل حّي بالبركة (مز ٤٣: ١٢أحد في حین حسن (لو 
)، واهًبا الحیاة للعالم، یسكب من ١٤: ٦)، الذي ینزل بكونه الخبز السماوي (یو ١٦

عنده وحده حیاة على كل الخلیقة. 
هذا هو الذي أعدت له العروس مائدتها، أما المائدة فهي جنة مغروسة أشجار 
حیة. وأما األشجار فهي نحن، والثمر الذي نقدمه هو نفوسنا، وذلك كقوله عندما أخذ 

). أما غایة إرادته اإللهیة ٣٤: ٤كمال ناسوتیتنا: "طعامي أن أعمل مشیئة أبي" (یو 
). ٤: ٢ تي ١فواضحة، إذ ُیرید أن الجمیع یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون (

إذن، الطعام المعد هو خالصنا، والثمر هو إرادتنا الحرة التي تقدم هللا "نفوسنا"، 
كأنها ثمر ُیجنى من الغصن. 

یلیق بنا أیًضا أن نتأمل العروس التي تمتعت قبًال بثمر التفاح، قائلة: "ثمرته حلوة 
)، أما اآلن فقد صارت هي نفسها حلوة، صارت ثمرة ناضجة ُتقدم ٣: ٢لحلقي" (نش 

للكرام ینعم بها. 
]، فهي مثابة طلب في تعبیره یماثل الصالة: "لیتقدس ١أما العبارة "لینزل حبیبي" [

أسمك" و"لتكن مشیئتك". فكما أن تكوین هاتین العبارتین یحمل صالة هكذا تصلي 
العروس قائلة: "لینزل (خلیلي)" معلنة هللا فیض ثمر كمالها. 

یستلزم نزولـه عمل محبته اإللهیة، إذ ال نقدر نحن أن نرتفع إلى العال ما لم یقف 
).  ٦): ١٤٧ (١٤٦الرب عند المتواضعین، ویرفع الودعاء (مز 

فلكي ترتفع النفس إلى السماء تطلب عون اهللا العالي، متوسلة إلیه أن ینزل من 
عظمته، ویتحد بنا هنا نحن الذین أسفل. 

  



  

)، ٩: ٥٨لقد جاءت اإلجابة خالل النبي هكذا: "حینئذ تدعو...  فیقول هأنذا" (إش 
: ١٠بل وقبلما ترفع العروس صالتها یسمع طلبتها، ویصغي إلى استعداد قلبها (مز 

 الترجمة السبعینیة). ١٧
إنه یأتي إلى جنته...  ویقطف أطیابها المملوءة من ثمر فضائلها، عندئذ یتحدث عن 

تمتعه بالولیمة وتلذذه بها، قائالً : لعروسه: "قد نزلت إلى جنتي یا أختي العروس...". 
 Ïالقدیس غریغوریوس أسقف نیصص

إنه ینزل إلى القلب ویسكن فیه ویستریح، یقطف ُمّره مع أطیابه...  أي یجني ثمار 
الصلیب (المرّ ) مع بركات قبره المقدس (األطیاب). یرى كأس مّرنا إنما هو كأسه، واألطیاب 
التي نكفن نحن بها إنما هي أطیاب تكفینه...  یرانا حاملین صلیبه ومدفونین معه عن العالم. 

في داخلنا یأكل شهده وعسله، وكأنه قد دخل أرض الموعد التي تفیض لبًنا 
وعسالً . یأكل ذات النوعین من الطعام "الشهد والعسل" اللذین أكل منهما مع تالمیذه بعد 

قیامته مبرهًنا بطرق كثیرة أنه حّي قائم من األموات یبقى عامًال وسط كنیسته. 
یجد كل ما في قلبنا حلو وشهي كالشهد والعسل. 

یشرب أیًضا خمره، أي حبه الذي سكبه فینا بروحه القدوس، مع لبنه غیر الغاش 
أي النقاوة والطهارة... 

عندئذ یدعو أصحابه وأحباءه أن یدخلوا معه جنته الخاصة لكي یشبعوا ویفرحوا 
بعروسه، فمن هم هؤالء األصحاب واألحباء؟ إنهم السمائیون الذین یفرحون بخاطئ واحد 

). هؤالء یدخلون مع ٧: ١٥یتوب أكثر من تسعة وتسعین باًرا ال یحتاجون إلى توبة (لو 
الرب القلب ال لیملكوا بل كجند الملك السماوي، أصدقاء العریس، قائلین مع القدیس یوحنا 

المعمدان: "من له العروس فهو العریس، وأما صدیق العریس الذي یقف ویسمعه فیفرح فرًحا 
). ٢٩: ٣من أجل صوت العریس" (یو 

فیما یلي مقتطفات من أقوال اآلباء عن هؤالء األصدقاء وعملهم في القلب: 

  القلب هو قصر المسیح، فیه یدخل الملك لكي یستریح، ومعه المالئكة وأرواح
  Ðالقدیسین، هناك یقطن ویتمشى وفي داخله یقیم مملكته!

القدیس مقاریوس الكبیر 

1 Sermon 10. 
Ð  ١٥ العظات المنسوبة للقدیس مقاریوس. 

                                                 



  

  إنه ال یقف بمفرده بل یذهب قدامه المالئكة قائلین: "ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم" أیة
أبواب هذه؟ تلك التي یترنم بها المرتل في موضع آخر قائالً : "افتحوا لّي أبواب البرّ " 

). ١: ١٩(مز 
 أبوابكم للمسیح كي یدخل فیكم، اإذن افتحو

افتحوا أبواب الطهارة، أبواب الشجاعة، أبواب الحكمة. 
صدقوا رسالة المالئكة: ارفعوا أبوابكم الدهریة لیدخل ملك المجد، رب الصباؤوت 

. Ï(الجنود)
القدیس أمبروسیوس 

، لیكون في داخلنا فرح سماوي. ومالئكتهإذن لنفتح القلب هللا 

1 On the Faith 4: 2: 20. 
                                                 



2 
ظالل في الحیاة الزوجیة 

، َأَنا َناِئَمٌة َوَقْلِبي ُمْسَتْیِقظٌ "
  َقاِرًعا:  (قریبي)َصْوُت َحِبیِبي

، ِاْفَتِحي ِلّي َیا ُأْخِتي َیا َحِبیَبِتي َیا َحَماَمِتي َیا َكاِمَلِتي، ِاْفَتِحي
  ، ِمَن الطَّلِّ ألَ َألنَّ َرْأِسي اْمتَ 

 َوُقَصِصي ِمْن َنَدى اللَّْیلِ . 
  َفَكْیَف َأْلِبُسُه؟ ،َقْد َخَلْعُت َثْوِبي

]. ٣-٢" [ َفَكْیَف ُأَوسُِّخُهَما؟،َقْد َغَسْلُت ِرْجَليَّ 
یا لها من صورة دقیقة للمعامالت المتبادلة بین اهللا واإلنسان. فقد عاش اإلنسان 
زماًنا طویًال وهو مسترخي ومهمًال خالصه بالرغم من كل اإلمكانیات التي قدمها له اهللا 

لیكون متیقًظا. لقد أراد اهللا أن یجعله ابًنا للنور والنهار، لكن اإلنسان أصر أن یحول زمان 
غربته كله لیًال یقضیه نائًما حتى وٕان كان قلبه متیقًظا. 

لقد أعطى اهللا للبشریة الناموس الطبیعي ییقظ قلوبهم حتى أنهم بال عذر، لكنهم 
"لما عرفوا اهللا لم ُیمجدوه أو یشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي. وبینما 
هم یزعمون أنهم حكماء صاروا جهالء، وأبدلوا مجد اهللا الذي ال یفنى بشبه صورة اإلنسان 

). ٢٣-٢١: 1الذي یفنى والطیور والدواب والزحافات" (رو 
وأعطاهم الناموس المكتوب، لكنهم إذ أخطأوا في الناموس فبالناموس سقطوا تحت 
الدینونة، "ألن لیس الذین یسمعون الناموس هم أبرار عند اهللا بل الذین یعملون بالناموس هم 

)، فالناموس المقدس أو الوصیة المقدسة والعادلة والصالحة أعلنت لّي ١٣: ٢یبررون" (رو 
). ٧الخطیة وكشفتها فعاشت الخطیة ومت أنا (رو 

وأرسل اهللا أنبیاءه، لكن ماذا فعلت البشریة بهم؟ یقول الرب نفسه: "یا أورشلیم، یا 
أورشلیم، یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع 

) ٣٧: ٢٣الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا؟!" (مت 

  



  

"...  نزل "كلمة اهللا" نفسه إلى اإلنسان یقرع باب َصْوُت َحِبیِبي َقاِرًعاوأخیًرا "
قلبه...  یقف أمام النفس یرجوها أن تفتح له. نزل شمس البّر ودخل زماننا الذي جعلناه 

لیًال، لكي ُیضئ علینا نحن الجالسین في الظلمة وظالل الموت، فنقوم من غفلتنا! 
لعل الحدیث هنا خاص بالنفس التي دعت المسیا عریًسا لها، لكنها عادت 

فاسترخت في حبه. غلبها النوم، ولم تقدر أن تسهر معه في لیلة آالمه، مع أن قلبها مسكن 
الروح القدس فیه حیاة، یؤنبها! لقد فترت في حبها له، لكن اهللا محب البشر یرى قلبها 

 َیا ،ِاْفَتِحي، ِاْفَتِحي ِلّي َیا ُأْخِتيمتیقًظا، فال یكف عن أن ینزل إلى بابها، ویدعوها: "
 "... َیا َكاِمَلِتي، َیا َحَماَمِتيَخلِیلتّي،

صوت الحبیب هنا ُیعاتب في رقٍة، فال یجرح مشاعر القلب، بل یشجع عروسه 
فیدعوها أخته وخلیلته وحمامته وكاملته... مع أنها تغط في نومها! ال ینتهرها وال یوبخها بل 

یعطیها رجاًء ویشجعها. 
..." فربما یوضح الدعوة المتكررة للبشریة في ِاْفَتِحي، ِاْفَتِحي ِليّ أما تكراره السؤال: "

العهدین، القدیم والجدید، فإن اهللا لم یتغیر، وال دعوته قد تغیرت، إذ یطلب أن ینفتح له 
القلب ویقبله!. 

وفي تكرار الدعوة أیًضا إعالن عن كمال حریة النفس، فهو الخالق والسید والملك 
لكنه ال یقتحم النفس إتقحاًما، إنما یتوسل إلیها أن تنفتح له...  ففي سفر الرؤیا نراه یقول 

"هأنذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إلیه وأتعشى معه وهو 
)، حتى عندما تقدم إلى تالمیذه ماشًیا على البحر وسط الهیاج الشدید لم ٢٠: ٣معي" (رؤ 

). ٢٠: ٦یقتحم سفینتهم بل یقول اإلنجیلي: "فرضوا أن یقبلوه في السفینة" (یو 
 هذا الحدیث الودي للسید المسیح نحو القدیس أثناسیوس الرسوليلقد استخدم 

النفس البشریة في كتابه "تاریخ األریوسیین" كحجة ضد استخدامهم العنف قائالً : [إذ  یأتي 
(الرب) لكل أحد ال یلزمه أن یفتح بالقوة، لكنه یقرع الباب قائالً : "افتحي لّي یا أختي یا 

عروسي" فإن ُفتح له دخل، وٕان تأخر فارقه وال یدخل. إنه یستخدم اإلقناع والنصح عندما 
یكرز بالحق، وال یستخدم السیوف والجند. ولكن أي إقناع هذا حین یعم رعب 

] Ïاإلمبراطور!؟

1 History of the Arians, 33. 
                                                 



إنه یقنعها أن تفتح له بالحب، فقد صارت له أخًتا وهو أخوها البكر، یقدر أن 
) إقتحم باب الموت وحطمه فصار ٣٩: ٨یعینها. لقد صار "بكًرا بین اخوة كثیرین" (رو 

)...  لتفتح قلبها لذاك الذي فتح لها باب الحیاة! ٢٠: ١٥ كو ١باكورة الراقدین (
یعود فیرجوها أن تفتح بحق الصداقة القویة بینهما إذ یدعوها "خلیلته" وهذا هو 

). إن ٢٣: ٢، مع ٨: ٤١، إش ٧: ٢٠ أي ٢اللقب الذي دعى به إبراهیم أب المؤمنین (
كان اهللا قد فتح أسرار قلبه لخلیله إبراهیم، قائالً : "هل أخفي عن إبراهیم ما أنا أفعله؟!" (تك 

)...  فكم بالحري یلیق بالمؤمن وقد صار خلیًال هللا أن یفتح قلبه بالكامل له. ١٧: ١٨
إنه یجتذبها لفتح أبواب قلبها بدعوته إیاها "حمامته"، إذ حملت "الروح القدس" الذي 

نزل على شكل حمامة في داخلها، فصار لها القدرة على فتح قلبها. 
وأخیًرا ُیشجعها على ذلك بكونها "الكاملة" التي بال عیب، فال تقدر أن تغلق الباب 

في وجهه. 
هكذا یتعامل اهللا معنا، فیوصینا ال خالل أوامٍر أو نواٍه، بل بإعالن حبه وصداقته، 

ویوضح لنا مركزنا بالنسبة له، ویكشف لنا إمكانیات روحه القدوس العامل فینا، ویشجعنا 
خالل ما بلغنا إلیه! 

أخیًرا یتوسل إلیها بكونه "حامل اآلالم واألحزان" من أجلها، إذ یقول لها: 

، َألنَّ َرْأِسي اْمَتَأل ِمَن الطَّلِّ "
]. ٢" [َوُقَصِصي ِمْن َنَدى اللَّْیلِ 

إن كنت قد جعلِت زمانك لیًال بال نهار، فصارت حیاتك نوًما، فإني بالحب اقتحم 
الزمن وادخل إلى هذا اللیل ال ألنام بل ألحمل أهوال اللیل عنك. بالفعل دخل السید البستان 

)، أما هو فكان ٤٠: ٢٦لیًال ونام تالمیذه ولم یقدروا أن یسهروا معه ساعة واحدة (مت 
یدخل إلى العمق یتسلم كأس األلم حتى یشربه عن البشریة كلها... في البستان كان "یحزن 

). كان یصرخ: "نفسي حزینة جًدا حتى الموت"، وكانت قطرات ٣٧: ٢٦ویكتئب" (مت 
العرق تتصبب كالدم! 

إنه ُیناجیها ویطلب أن تفتح له من أجل ما أحتمله بسببها في تلك اللیلة العاصفة 
الممطرة، فقد امتأل رأسه من الطل وقصصه من ندى اللیل... حمل الغضب اإللهي في 

 َوَنْحُن َحِسْبَناُه ُمَصاًبا َمْضُروًبا ،َأْحَزاَنَنا َحَمَلَها َوَأْوَجاَعَنا َتَحمََّلَهاجسده، وكما یقول النبي: "

  



 ،َتْأِدیُب َسَالِمَنا َعَلْیهِ وِمَن اللَِّه َوَمْذُلوالً . َوُهَو َمْجُروٌح َألْجِل َمَعاِصیَنا َمْسُحوٌق َألْجِل آثَاِمَنا 
). ٥-٤: ٥٣" (إش َوِبُحُبِرِه ُشِفیَنا

أما هي فقدمت اعتذارات بشریة غیر الئقة، وتحدثت بغیر اكتراث، فلم تدعوه ربها 
أو سیدها، وال حتى نادته باسمه، وال ذكرت أحد ألقابه، بل قالت: 

  !َقْد َخَلْعُت َثْوِبي َفَكْیَف َأْلِبُسُه؟"
]. ٣" [َقْد َغَسْلُت ِرْجَليَّ َفَكْیَف ُأَوسُِّخُهَما؟

یا لها من حجج واهیة، تقدمها النفس في فتورها الروحي...  اعتذار لعدم فتح 
القلب لذاك الذي تعلم عنه تماًما أنه یحبها. إنها صورة لإلنسان وقد ضن على نفسه أن 

یتحمل یسیًرا من التعب ألجل تحقیق اللقاء مع السید المسیح بالرغم من الكثیر الذي دفعه 
السید!. 

ما أسهل أن تصنع إذاًرا على جسدها وتنتعل حذاًء في قدمیها... لكنها انشغلت 
براحه جسدها عن التمتع بعریسها... تشبهت بهؤالء الذین قدموا أعذاًرا لكي ال یحضروا 

). ٥: ٢٢العرس (مت 
إن كانت قد خلعت ثوبها، فالسید المسیح نفسه هو الثوب األبدي الذي یسترنا، 

). ٢٧: ٣كقول الرسول بولس "قد لبستم المسیح" (غل 
: ١٥هذه هي الحلة األولى التي ُیقدمها اآلب السماوي لالبن الراجع إلیه (لو 

). هذا هو الثوب المزخرف الذي ُیقدم من ید اهللا كقول زكریا النبي: "قد أذهبت عنك ٢٢
). ٤: ٣إثمك وألبستك ثیاًبا مزخرفة" (زك 

إن كانت قد خلعت ثوبها، فهو یعطیها روحه لكي تلبسه، كسّر حیاة فیها، إذ یؤكد 
على تالمیذه: "ها أنا أرسل إلیكم موعد أبي فأقیموا في مدینة أورشلیم إلى أن تلبسوا قوة من 

). ٤٩: ٢٤األعالي" (لو 
إن كانت قد غسلت رجلیها، فلتعلم أن القارع على الباب هو سیدها الذي یتمنطق 

). هي غسلتهما بمیاه برها الذاتي لكي یستریح ضمیرها ٥: ١٣ویغسل أقدام عروسه (یو 
إلى حین، لكن إذ تمتد یدي الرب لغسل قدمیها یصیر لها راحة في ملكوته األبدي. لهذا قال 

). إذن فلنقم ٨: ١٣الرب لبطرس الرسول: "إن كنت ال أغسلك فلیس لك معي نصیب" (یو 
من سریر "األنا" أو "الذات البشریة" ونتقدم لعریسنا الذي یسترنا بدمه ویلبسنا روحه القدوس، 

كما یغسل حیاتنا الداخلیة فنحیا مقدسین له. 

  



3 
بالصلیب یعود الحب الزوجي 

إن كانت النفس ال تقدر أن تنصت إلى صوت من أحبها الذي أعلن بطرق 
متنوعة، فقد بقي أن یمد یده المجروحة على الصلیب إلى داخل ذهنها فترى آثار جراحات 

الحب التي احتملها من أجله، فتئن أحشاؤها علیه، قائلة: 

، َحِبیِبي َمدَّ َیَدُه ِمَن اْلُكوَّةِ "
  ،َفَأنَّْت َعَلْیِه َأْحَشاِئي
، ُقْمُت َألْفَتَح ِلَحِبیِبي
، َوَیَداَي َتْقُطَراِن ُمر�ا

]. ٥-٤" [َوَأَصاِبِعي ُمرٌّ َقاِطٌر َعَلى َمْقَبِض اْلُقْفلِ 
إذ ضاقت الدنیا في وجه التالمیذ بسبب الخوف أغلقوا األبواب وأقاموا المتاریس 

ولم یعلموا أن األبواب المغلقة لن تمنع الرب المجروح عنهم أن یدخل إلیهم لیریهم یدیه 
). لقد فتح كوة داخلیة في قلوبهم لیتالمسوا مع جراحات ٢٠: ٢٠وجنبه فیفرحون (یو 

محبته. وهكذا یمد الرب یده المجروحة خالل الكوة لیكتشف مؤمنوه سّر محبته فتئن 
أحشاؤهم علیه. أقول، أن هذه الكوة لیست إالَّ جنب الرب وجراحاته، من خاللها یمد الرب ید 

محبته فنكشف أحشاءه الداخلیة الملتهبة حًبا، فتئن أحشاؤنا أیًضا...  أحبنا أوًال لذا نحن 
أیًضا نحبه. 

وللكوة ذكریات خاصة وردت في العهد القدیم حمل بعضها جوانب رمزیة لعمل اهللا 
الخالصي في حیاة عروسه، نذكر على سبیل المثال: 

. خالل الكوة أدرك إبیمالك أن رفقة هي زوجة إسحق ولیست مجرد أخته (تك 1 
 )، وهكذا خالل جراحات الرب تعلن الكنیسة كعروس للمسیح یسوع.٨١: ٢٦

: ٢. خالل الكوة نزل الجاسوسان من بیت راحاب الذي بحائط السور (یش 2
). خالل ٢١: ١٩ صم ١)، وخاللها نزل داود من البیت هارًبا من رسل شاول ونجا (١٥

 الكوة ننزل من كبریاء هذا العالم لنعبر أسواره وننجو من كل مشورات إبلیس.

)، والتي من ١٢: ٢. الكوة التي ربطت علیها حبل من خیوط القرمز (یش 3
خاللها خلصت راحاب الزانیة وكل أهل بیتها إنما هي إشارة إلى جراحات السید المسیح التي 

  



  

أنقذت جماعة األمم الفاسدة وكل أوالدهم الذین دخلوا الكنیسة، محفوظین في دم الرب 
 الثمین.

. كما كانت الكوة عالمة للخالص، فإنها حملت أیًضا إشارة إلى هالك الشر، 4
فإذ تكحلت إیزابل الملكة الشریرة وزینت رأسها بزینة العالم، ُألقیت من الكوة ولحست الكالب 

). وأخزیا الملك الشریر أیًضا الذي اتكل على بعل زبوب إله عقرون ولیس ٩ مل ٢دمها (
) فمرض ٢: ١ مل ٢على اهللا الحّي سقط من الكوة التي في علیته التي في السامرة (

: ٥ومات. وفي تسبحة دبورة القاضیة، طلبت من أم الملك سیسرا أن تشرف من الكوة (قض 
) لترى لماذا أبطأت مركبات ابنها عن المجيء ولماذا تأخرت خطوات مراكبه... فقد ٢٨

 هلك هو ومركباته.

. خالل هذه الكوة تئن أحشاء المؤمنین من أجل محبة اهللا الخالصیة، بینما 5
یسخر غیر المؤمنین بهذه الجراحات، متشبهین بمیكال ابنة الملك الشریر شاول، فإنها إذ 

: ٦ صم ٢أشرفت من الكوة ورأت الملك داود یطفر ویرقص أمام الرب احتقرته في قلبها (
 ).٢٩: ١٥ أي ١، ١٦

نعود إلى العروس التي تمتعت بید الرب التي حلت في وسطها فأدركت سّر 
صلیبه، فتحطم قساوة قلبها الحجري، وقامت لتفتح لحبیبها. لقد صرخت مع االبن األصغر 

). أعلنت شوقها لمن أحبها بالرجوع إلیه خالل التوبة ١٥"أقوم وأذهب إلى أبي" (لو 
َ◌َیَداَي َتْقُطَراِن ُمر�ا َوَأَصاِبِعي ُمرٌّ الصادقة والدموع الُمّرة والتنهدات الخالصة، لذا قالت: "

". َقاِطٌر َعَلى َمْقَبِض اْلُقْفلِ 
 أن المّر ُیشیر إلى "الموت الذي ماته المسیح Ïالقدیس غریغوریوس النیسيیرى 

عنا"، فقد تالمسنا معه بالتوبة، وقبلنا أن نموت معه، لكي تفتح أمامنا األبواب الدهریة. 

َل َوَعَبرَ . ،َفَتْحُت ِلَحِبیِبي"   َلِكنَّ َحِبیِبي َتَحوَّ
 .  (تكلم)َنْفِسي َخَرَجْت ِعْنَدَما َأْدَبرَ 

  ،َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتهُ 
  :َدَعْوُتُه َفَما َأَجاَبِني

  ،َوَجَدِني اْلَحَرُس الطَّاِئُف ِفي اْلَمِدیَنةِ 
  َجَرُحوِني. ،َضَرُبوِني

1 Sermon 12. 
                                                 



  

 َحَفَظُة اَألْسَواِر َرَفُعوا ِإَزاِري َعنِّي. 
 ، Ï(بقوى الحقل وفضائله)ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیَم 

  ُحب�ا. Ðةٌ جروحَ ِإْن َوَجْدُتنَّ َحِبیِبي َأْن ُتْخِبْرَنُه ِبَأنِّي م
  ! َأیَُّتَها اْلَجِمیَلُة َبْیَن النَِّساءِ !،َما َحِبیُبِك ِمْن َحِبیٍب 

]. ٩–٦" [َما َحِبیُبِك ِمْن َحِبیٍب َحتَّى ُتَحلِِّفیَنا َهَكَذا!
لقد قامت تفتح لعریسها بعد طول رقاد، لكن عریسها كان قد تركها وعبر. لماذا 
فعل هكذا؟ إنه یؤدب اإلنسان لتأخره في االستجابة، وفي تأدیبه یبدو كما لو أنه قد تركنا 

 تعلیلین Ñإلى حین. هذا الترك في ذاته یعتبر عالمة اهتمام اهللا بنا، وقد أعطى األب دانیال
لهذا الترك: 
. یتركنا اهللا فترة قصیرة لكي نتنبه إلى ضعف قلوبنا، عندئذ ندرك أنه ما كان لنا 1

 من نقاوة قلب قبًال إنما هو عطیة مجانیة من قبل االفتقاد اإللهي.

. عندما یتركنا ینكشف في داخلنا هدفنا القلبي ونشاطنا في الصالة باحثین عن 2
الروح القدس، أي یكون بمثابة إمتحان لنا في المثابرة والرسوخ العقلي والغیرة الحقیقیة. فإذا 
ما نلنا السعادة الروحیة وبهجة النقاوة نتمسك بهذه األمور بأكثر حرص، ألن البشر بوجه 

 عام ال یحرصون على المحافظة على ما یظنون أنهم قادرون على نواله بسهولة.

یقول األب دانیال: [یعرفنا داود النبي الطوباوي بأن هذا الترك المؤقت من جانب 
اهللا یكون أحیاًنا لصالحنا، لذلك طلب في صالته أال یكون هذا الترك دائًما، متوسًال إلیه أن 

). بمعنى آخر یقول: أنني أعلم ٨: ١١٩یكون لحدود معینة، قائالً : "ال تتركني كثیًرا" (مز 
أنك تترك قدیسیك ألجل فائدتهم وذلك المتحانهم... لذلك فأنا ال أسأل أال تتركني، فإنه لیس 

)، وال من ٧١: ١١٩من المفید لّي أال أشعر بضعفي (لذلك قال: ویرى لّي أنّي تذللت (مز 
النافع لّي أال تتاح لّي فرصة للحرب. فإن هذه الفرصة لن تتاح لّي بالتأكید ما دمت أمتلئ 
بحمایة اهللا الدائمة. فالشیطان ال یتجاسر ویحاربني ما دمت مستنًدا على حمایتك... فأنا 

ألتمس منك أن تتركني لكن لیس للغایة (اللفظ الیوناني "لیس كثیًرا")، وذلك ألنه مفید لّي أن 
تتركني قلیًال حتى یمتحن ثبات حبي...]. 

Ï الترجمة السبعینیة  .
Ð الترجمة السبعینیة  .
Ñ  الخ).١١٠ للمؤلف: مناظرات یوحنا كاسیان: مناظرة عن الفتور الروحي (ص  

                                                 



 كثیًرا عما نسمیه بالفتور الروحي بسبب ترك اهللا لنا إلى األب دانیاللقد تحدث 
حین لكي نمتحن ونحارب ونتزكى... لكنه في الحقیقة هو لیس ترًكا بل إهتماًما إلهًیا، وقد 

 موقف اهللا بمربیة تمسك بأیدي طفل، تمشي به قلیًال، ثم القدیس یوحنا الذهبي الفمشبه 
ترفع یدیها عنه فجأة حتى یتجاسر ویمشي... تنزع یدیها لكنها تبقى تتطلع إلیه بقلبها وفكرها 

كما تترقبه عیناها، ویداها تستعدان لمساندته. 
"، مع أنه واقف بجوارها، بل هو في َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتهُ تقول النفس البشریة: "

داخلها، ینتظر أن یرى جهادها من أجله، لتقول مع یعقوب: "لن أتركك حتى تباركني". 
"، مع أنه مشغول بتدبیر كل األمور ألجل خالصي. َدَعْوُتُه َفَما َأَجاَبِني"

جالت النفس في كل العالم تطلب من تحبه مع أنه كان في داخلها، وكما قال 
 إنه في غباوة خرج یبحث عنه خارًجا في الطبیعة والكتب، مع أن اهللا القدیس أغسطینوس

كان في داخله عمیًقا أعمق من عمقه، وعالًیا أعلى من علوه. 
واآلن من هم الحرس الطائف في المدینة الذین ضربوها وجرحوها، وحفظة 

ها عنها؟ ِإَزارِ األسوار الذین رفعوا 
. إذ كان المتحدث هنا هو المؤمن في كنیسة العهد الجدید، فإنه باسم الكنیسة 1

ُیعاتب جماعة الیهود وقادتها، الذین یمثلون الحرس الطائف في مدینة أورشلیم والمسئولین 
عن حفظ كلمة اهللا، إذ كان یلیق بهم أن یكونوا خداًما للكلمة وكارزین بالمسیا المخلص، 

 لكنهم یمسكون الكنیسة ویضربونها ویجرحونها، وصاروا یشهرون بها...

أمام هذه اإلهانات، ال ینحرف المؤمن عن نظره نحو عریسه، بل بالعكس 
ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت یؤكد للمضایقین أنه مجروح بمحبة هذا العریس السماوي، قائالً : "

". ِإْن َوَجْدُتنَّ َحِبیِبي َأْن ُتْخِبْرَنُه ِبَأنِّي مجروَحٌة ُحب�ا... ُأوُرَشِلیمَ 
هذه هي المرة الخامسة التي تتحدث كنیسة األمم في عتاب مع جماعة الیهود 

 هكذا:

)، ُتعاتبهم ألنهم أهانوها قائلین عنها أنها سوداء كخیام ٥: ١أ. ففي المرة األولى (
قیدار، لیس لها أصل، لم تستلم الشریعة، وال جاء منها األنبیاء... فُتجیبهم أنها وٕان كانت 

سوداء بحكم أصلها الوثني لكنها اآلن هي في حضن اآلب، ضمها إلیه وجملها خالل ابنه 
 یسوع المسیح الذي جملها وصیرها كشقق سلیمان.

  



)، إذ بدأت اتحادها مع الرب الذي وضع شماله تحت ٧: ٢ب. في المرة الثانیة (
رأسها ویمینه تعانقها حاول الیهود إفساد هذه الوحدة وتحطیمها، أما هي فأعلنت أنه یأتي 

 الیوم الذي فیه یظهر الرب ویعلن حقیقة هذه االتحاد.

)، إذ دخل العریس القبر وقف الیهود موقف الشامتین، ٥: ٣ج. وفي المرة الثالثة (
وكأنهم یقولون: "أخرج من القبر فنؤمن بك"، أما الكنیسة فتجیبهم ال تحسبن أنه مات وزالت 
رسالته، لكنه هو حّي قائم من األموات یقیمني معه ویصعدني من البریة بیضاء كأعمدة من 

 الدخان معطرة بالمّر واللبان... خالله ارتفع إلى اآلب!.

)، إذ كان الحدیث عن الصلیب طلبت الكنیسة من ١١: ٣د. وفي المرة الرابعة (
الیهود أن یفهموا أنهم وهم یكللونه بالشوك استهزاًء به، إنما كان ُیكلل كعریس للبشریة كلها 

 في یوم عرسه ویوم فرح قلبه.

)، حیث تعلن الكنیسة لجماعة الیهود أنه وٕان ٨: ٥هـ. هذه هي المرة الخامسة (
مر أوالدها ببعض الفتور، وصار كأن اهللا قد تركهم، لكن ال زالت الكنیسة حیة مملوءة 

 حًبا... إنها ُتجاهد حتى ینزع الرب عنهم فتورهم.

. ربما ُیشیر الحرس الطائف في المدینة إلى خدام الكنیسة، مدینة اهللا، ویكون 2
حفظة األسوار هم الكارزین بالكلمة، فإن هؤالء جمیًعا ملتزمون أن یختفوا وراء كلمة اهللا في 
حدیثهم مع النفوس الفاترة. هذه النفوس تشعر كأنها قد ُضربت منهم وجرحت وصارت في 

عار وخزي برفع إزارها عنها، ذلك ألن كلمة اهللا كالسیف الذي یبتر الشر ویطرده عن 
النفس. كما أنها كالمرأة تكشف ضعفات اإلنسان وتفضح أعماقه! فالضربات والجراحات 

والعري هنا لیس لمضایقة النفس والتشهیر بها، وٕانما جراحات الحب التي تقود للتوبة 
الصادقة. وكما یقول الرسول بولس نفسه: "ألنه إن كنت أحزنكم أنا فمن هو الذي یفرحني 

 ).٢: ٢ كو ٢إالَّ الذي أحزنته" (

على أي األحوال إذ ینزع الفتور عن النفس البشریة، لیس فقط تدرك عودتها إلى 
األحضان األبویة في المسیح یسوع، لكنها تشهد لقوة هذا العمل حتى أمام غیر المؤمنین، 

الذین یتساءلون قائلین: 

  َأیَُّتَها اْلَجِمیَلُة َبْیَن النَِّساءِ !،َما َحِبیُبِك ِمْن َحِبیٍب "
]. ٩" [!؟َما َحِبیُبِك ِمْن َحِبیٍب َحتَّى ُتَحلِِّفیَنا َهَكَذا

  



إنك جمیلة، وال ینقصك شيء، فمن هو هذا الحبیب الذي تنشغلین به؟ من هو هذا 
الحبیب الفرید الذي تحلفینا هكذا من أجل بقائك في اتحاد معه؟!. 

لعل في هذا التساؤل نبوة عن قبول الیهود للسید المسیح في أواخر األیام، فإنه 
یأتي یوم یدرك فیه الیهود أنهم یخطئون إذ یطلبون مملكة أرضیة ومطامع زمنیة، لكن 

الحاجة إلى خالص أبدي وتذوق لمحبة اهللا السماویة!

  



 

الفصل الخامس 

 
 

الحب الزوجي المتبادل 
 

 . العروس تمدح عریسها.1

 . حوار الحدیقة.2

 . وصفة للعروس "شولمیث".3



1 
 العروس تمدح عریسها

إذ یكتشف العالم في العروس حبها لعریسها، ویدرك فاعلیة هذا الحب في حیاتها 
الداخلیة وانعكاساته على مالمحها ومشاعرها وتصرفاتها، یتساءل عن هذا العریس الفرید. 
وهنا تشهد العروس لعریسها ال بالكالم بل بالحیاة التي تعیشها، فإنها تعرفه تماًما وتلمسه 

متحدة به، یدخل بها إلى معرفة اآلب غیر المنظور، تحمل شهادة حقة وعملیة فتقول عنه: 

 ].١٠" [َأْبَیُض َوَأْحَمرُ (خلیلي)  َحِبیِبي. "١
ما أعذب هذا المخلص العریس ففیه أجتمع اللونان: األبیض واألحمر، كل منهما 

یوضح اآلخر ویكمله! فهو أبیض، لكنه لیس باألبیض الشاحب الذي بال حیاة كحنانیا 
رئیس الكهنة الذي قال عنه الرسول بولس: "سیضربك اهللا أیها الحائط المبیض. أفأنت 

)، ٣: ٢٣جالس تحكم علّي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالًفا للناموس" (أع 
فبمخالفته للوصیة والناموس صار في حكم الموت بال حیاة، فقد دمه عالمة الحیاة، وصار 

شاحًبا كاألموات، أما مخلص الكنیسة ففي بیاضه یحمل احمراًرا دائًما عالمة كمال القوة 
والحیاة والحیویة! كذلك ال یحمل المخلص احمراًرا منفرًدا عن البیاض وٕاالَّ كان في ذلك 

) وكما وصفت الخطیة أنها ٤: ٦إشارة إلى القتل وسفك الدم كما جاء في سفر الرؤیا (رؤ 
اآلِتي ِمْن َأُدوَم ِبِثَیاٍب ُحْمٍر ِمْن ُبْصَرَة )، ولكنه هو "١٨: ١ (إش َكالدُّوِديكالقرمز وحمراء 

). ١: ٦٣" (إش اْلُمَتَكلُِّم ِباْلِبرِّ اْلَعِظیُم ِلْلَخَالصِ ... َهَذا اْلَبِهيُّ ِبَمَالِبِسهِ 
لقد جاءت كلمة "أبیض" هنا بمعنى "بهي"، إذ هو شمس البّر الذي أضاء علینا 
نحن الجالسین في الظلمة، لیدخل بنا بواسطة روحه القدوس إلى كمال نور معرفة اآلب. 
حملنا فیه خالل بهائه في استحقاقات دمه (األحمر) لنكون في حضن اآلب نتعرف على 

كمال أسراره. هكذا یمتزج بهاؤه بعمله الخالصي، أي بیاضه باحمراره، حتى نحمل 
إنعكاسات بهائه فینا بدخولنا إلى أبیه. 

)، وفي تجلیه أیًضا "صارت ثیابه ٢: ٧في سفر دانیال نرى لباسه أبیض كالثلج (دا 
). وما هو ثوب السید المسیح إالَّ كنیسته التي یلتحف بها كالثوب، ٢: ١٧بیضاء كالنور" (مت 

یسكن في داخلها. فما یحمله من بهاء وبیاض یعكسه على كنیسته كما على السمائیین الذین 

  



، ٤: ٣) فنظهر في السماء بثیاب بیض (رؤ ١٠: ١، أع ٥: ١٦في حضرته على الدوام (مر 
). ٨: ٩)، كما نوصى هكذا: "لتكن ثیابك في كل حین بیضاء" (جا ٩: ٧

لقد تحدث الكتاب المقدس عن ظهورات كثیرة للمالئكة لكنه لم یتعرض لوصف 
ثیابهم، أما في أحداث القیامة والصعود فقد أكد لنا الكتاب أن المالئكة قد ظهرت بثیاب 

بیضاء. من أجلنا ظهرت، كي نعرف أننا خالل قیامة الرب وصعوده نغتسل فنبیض أكثر 
 وأقامنا الرب كالثلج – فقد دفنت في القبر –). إن كانت خطایانا كالقرمز ٥٠من الثلج (مز 

). ٣٥: ١١)، لهذا یقول دانیال النبي "تتطهرون فتبیضون" (دا ١٨: ١(إش 
هكذا ترى الكنیسة عریسها فتفرح ببهائه وتبتهج بدمه... أما العدو الشیطان 

فیرتعب أمام بهاء المخلص ویخاف من دم صلیبه، لهذا تقول الكنیسة:  

 ].١٠" [عَلٌم َبْیَن َرْبَوةٍ . "٢
صار معروًفا للناس والشیاطین، تعرفه الكنیسة بكونه "قائم رایة للشعوب" (إش 

) ارتفع على الصلیب فجذب البشریة إلیه لیسكب بهاءه علیها وُیقدسها بالدم، ١٠: ١١
وتعرفه الشیاطین فتصرخ: "أنزل من على الصلیب" ألنه حطم مملكتهم وأشهرهم جهاًرا. 

). ١٥: ٢ظافًرا بهم (كو 

 (خالص)،  َذَهٌب ِإْبِریزٌ َرْأُسهُ . "٣
 ].١١" [ َحاِلَكٌة َكاْلُغَراِب ،ُقَصُصُه ُمْسَتْرِسَلةٌ 

إن كان الذهب ُیشیر إلى الحیاة السماویة فإن "الذهب الخالص" ُیشیر إلى الهوته، 
). لقد أقامه اآلب رأًسا للكنیسة "الذي منه كل ٩: ٢إذ فیه "یحل ملء الالهوت جسدًیا" (كو 

)، إذ هو وحده كابن اهللا وكلمته یقدر أن یدخل بالجسد كله ٩: ٢الجسد بمفاصل وربط" (كو 
إلى السماء. إن كان الرأس سماوًیا، فالجسد ال یقدر أن یعیش إالَّ على مستوى سماوي ما 
دام الجسد متحًدا بالرأس. هذا هو سّر حبها لعریسها، أنه یدخل بها إلى السموات أي إلى 

أحضان أبیه، خالل اتحادها به. 
القدیس أما شعره المحیط بالكنیسة المسترسل إنما هو الكنیسة أو كما یقول 

: [هو جماعة القدیسین الذین بمثابة شعر الرب ال تسقط منه واحدة بدون إذن أغسطینوس
أبیه... هم یعیشون به. لهذا ال تظهر فیه شعرة بیضاء بل كله "أسود حالك كالغراب"، ال 

یشیخ مؤمن بل یتجدد كالنسر شبابه.  

  



  

هذا هو عمل الروح القدس، الذي یهب الشركة بین األعضاء والرأس، فتبقى 
األعضاء في كمال قوتها خالل الرأس الذي ال یضعف مطلًقا. 

)، فإن كنیسته ٨: ١٢كما أن السید المسیح هو "هو أمس والیوم وٕالى األبد" (عب 
تعبر خالله فوق حدود الزمن فال تصیبها شیخوخة وال تقوى علیها أحداث أرضیة!. 

،  َعْیَناُه َكاْلَحَماِم َعَلى َمَجاِري اْلِمَیاهِ . "٤
 ].١٢" [Ï (على المجاري)َمْغُسوَلَتاِن ِباللََّبِن َجاِلَسَتاِن ِفي َوْقَبْیِهَما

) ١٤: ١مع أنه الملك المرهب الذي یخیف األعداء، عیناه كلهیب نار (رؤ 
فاحصة لدقائق األمور وخفیاتها، لكنه إذ یظهر لمؤمنیه یرون عینیه كالحمام البسیط الودیع 

). ١٣: ١. عیناه كعیني الحمامة "أطهر من أن تنظرا الشر" (حب Ðالمملوء براءة
 من رجال القرن الثالث أن المیاه ُتشیر Pateuاألب فیكتوریانوس أسقف یرى 

، بهذا فإن الحدیث عن Ñإلى الشعوب الكثیرة المتعددة التي جاءت إلى اهللا خالل المعمودیة
عینیه كالحمام على مجاري المیاه إنما ُیشیر إلى تجسد الرب وٕاعالن بدء جیل جدید مقدس 

خالل عماده. 
أما كونهما مغسولتان في اللبن فُیشیر ذلك إلى أهتمام الرب أن یقدم لمؤمنیه 

: [یعتمد الرب القدیس أمبروسیوساإلیمان الخالص غیر الغاش غذاء لنفوسهم، إذ یقول 
في اللبن بمعنى أنه یعتمد في االخالص، والذین یعتمدون في اللبن هم أولئك الذین لهم 

اإلیمان الذي بال دنس]. 
 أي استقرارهما في موضعهما إنما ُیشیر إلى رعایة اهللا َوْقَبْیِهَماأما جلوسهما في 

لكنیسته وأوالده، یركز نظره اإللهي على كل عضو، وال یحول عنه عینیه حتى یدخل به 
شركة األمجاد. 

نستطیع القول أیًضا بأن عیني المسیح هم كهنته وخدامه هؤالء الذین یحملون 
نظرة المسیح نحو البشریة، لهم البصیرة الروحیة المتفتحة بالروح القدس كما "بالحمامة"، 

لیدخلوا بالشعوب إلى میاه المعمودیة، هناك یغتسلون من خطایاهم، وینعمون باإلیمان غیر 
، أي لهم موضع في الرأس "المسیح" حتى َوْقَبْیِهَماالغاش كاللبن. یجلس هؤالء العاملون في 

Ï الترجمة السبعینیة  .
Ð  ١٤ القدیس غریغوریوس أسقف نیصص، عظة. 
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یقدرون خالله أن یتطلعوا إلى كل نفس، مهتمین بخالص الجمیع. أما تشبیههم بعیني 
)، إذ یستطیع ١٢: ٧المسیح فهو تشبیه كتابي، إذ ُعرف النبي في العهد القدیم بالرائي (عا 

: ٣النبي بروح النبوة أن یرى ما ال یستطیع الشعب أن یراه. وكان ُیلقب أحیاًنا بالرقیب (حز 
) یقف على البرج لیرى إن كان هناك أعداء فینذر الشعب. ٧: 2٣، ١٧

 ].١٣" [َرَیاِحیَن َذِكیَّةٍ (تفیض) الطِّیِب َوَأْتَالِم  Ï(سلطانیة)َخدَّاُه َكَخِمیَلِة . "٥
خدا السید المسیح اللذان یشیران إلى طلعته قد تعرضا للهزء واالحتقار كما جاء 

على لسان إشعیاء النبي: "بذلت ظهري للضاربین وخدي للناتفین، وجهي لم أستر عن العار 
: ٢٧)... هذا الوجه الذي لم یحوله الرب عن بصاق األشرار (مت ٦: ٥٠والخزي" (إش 

)، تراه الكنیسة یحمل دالئل الحب الباذل فتشبه بخمیلة طیب أي مجموعة من الشجیرات ٣
المتشابكة التي تفیح رائحتها طیًبا، وبأتالم (باقات) ریاحین ذكیة، تشتمها النفس رائحة حیاة. 

 ].١٣" [ َسْوَسٌن َتْقُطَراِن ُمر�ا َماِئًعاَشَفَتاهُ . "٦
تحدثنا قبًال عن العریس كسوسنة البریة، وأنه باالتحاد معه یصیر المؤمنون أیًضا 

سوسن. أما هنا فشفتا العریس تشبهان بالسوسن (زنبق)... فماذا یعني هذا؟ 
ُیشیر السوسن إلى المجد الملوكي، إذ یتحدث عنه الرب قائالً : "وال سلیمان في كل 

). فشفتا السید المسیح تعلنان تعالیم مجیدة، أو ٢٩: ٦مجده كان یلبس كواحدة منها" (مت 
بمعنى آخر تقدم كلمة الحیاة القادرة أن تدخل بالمؤمن إلى الحیاة المجیدة األبدیة. لهذا یقول 

). ٢: ٤٥عنه المرتل: "انسكبت النعمة على شفتیه" (مز 
هاتان الشفتان تحمالن رائحة طیب عطرة تقطر كالمرّ . وقد وصف اإلنجیلیون 

)، "كان الجمیع ٤٧: ٧الكلمات الخارجة منهما هكذا: "لم یتكلم إنسان مثل هذا قط" (یو 
یشهدون له یتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ویقولون: ألیس هذا ابن یوسف؟" 

). ٢٢: ٤(لو 
أما وصفهما بأنهما یقطران مًرا ممتزًجا بالمیعة إنما یعني أن كلماته ممتزجة 

بالدخول في مرارة آالمه والدفن معه إذ كفن بالمیعة... كل من یسمعه یشتهي الدخول معه 
:  Ðالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصفي شركة آالمه والموت معه. وكما یقول 

[یفیض الُمّر من جسده، ویمأل نفوس من قبلوه، وهذا رمز واضح عن أماتة الجسد...]. 

Ï .الترجمة السبعینیة  
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 أیًضا أن هذا الفم الذي یفیض سوسًنا ومًرا مائًعا إنما القدیس غریغوریوسیرى 
یمثل الرسل، الذین هم فم الرب، یشهدون بكلمة إنجیله التي هي السوسن، ویدخلون 
بالمؤمنین إلى المّر المائع أي األمانة في المعمودیة أو الدفن معه لینالوا قوة قیامته. 

 في بیت كرنیلیوس، مالًئا نفوس – الذي هو الكلمة –فالرسول بطرس أفاض بسوسن بهي 
سامعیه بالمّر، إذ دفنوا مع السید المسیح في المعمودیة، وصاروا أموات عن العالم. 

َبْرَجدِ . "٧ َعَتاِن ِبالزَّ  ].١٤" [َیَداُه َحْلَقَتاِن ِمْن َذَهٍب ُمَرصَّ
ُتشیر "الحلقة" أو "الدائرة" إلى األبدیة، ألن لیس لها نقطة بدایة وال نقطة نهایة. 

یداه أبدیتان، تشبعان النفس والجسد مًعا إلى األبد. أما كونهما من ذهب فإشارة إلى سمتها 
السماویة... فهو یمسك بعروسه ویدخل یدها في یده السماویة لیسكب عمله فیها فتحمل 

قوته وٕامكانیاته السماویة، لتعبر معه إلى السماء. 
)، لُیشیر إلى ٦: ١٠، دا ١٦: ١أما الزبرجد فقد ورد مراًرا في العهد القدیم (حز 

قوة التأسیس... إذ "أعمال یدیه أمانة وحق"، تؤسسان عروسه على اإلیمان الراسخ والحق. 

 ].١٤" [َبْطُنُه َعاٌج َأْبَیُض ُمَغلٌَّف ِباْلَیاُقوِت اَألْزَرقِ . "٨
ُتشیر البطن أو األحشاء إلى مشاعر اهللا العمیقة المملوءة حًبا وحناًنا كما جاء في 

). أما كون هذا الحنان ٢٠: ٢١إرمیا: "حنت أحشائي إلیه، رحمة أرحمه یقول الرب" (إر 
كالعاج األبیض، فذلك ألن العاج یأتي كثمر لأللم إذ ُینزع من الفیل خالل آالمه حتى 

الموت. وأما كون أحشاؤه مغلفة بالیاقوت األزرق وهو لون سماوي، إنما لیعلن أن حبه لیس 
أرضًیا مؤقًتا بل سماوي أبدي. 

]. ١٥ (ذهب)" [َساَقاُه َعُموَدا ُرَخاٍم ُمَؤسََّسَتاِن َعَلى َقاِعَدَتْیِن ِمْن ِإْبِریزٍ . "٩
ُتشیر الساقان إلى القدرة على السیر بثبات، وأما الذهب أو اإلبریز فُیشیر إلى 
الطبیعة السماویة، وكأن من یتحد بالعریس إنما یقدر أن یسیر به في حركة مستمرة نحو 

السماء، یُدّك تحت قدمیه كل قوى إبلیس، محطًما الموت وقاهًرا الخطیة. 
 تعلیق جمیل على هذه العبارة، إذ یقول: [ساقاه عمودا رخام وللقدیس أمبروسیوس

مؤسستان على قاعدتین من ذهب، ألن المسیح یتمشى في النفوس، ویجعل له طرًقا في 
أذهان قدیسیه، فیكون فیها كما لو كانتا قاعدتین من الذهب وأساسات من الحجارة الكریمة 

ُطبع علیها آثار قدمي كلمة اهللا السماوي.] 

  



 ].١٥" [ َفًتى َكاَألْرزِ ،َطْلَعُتُه َكُلْبَنانَ . "١٠
لبنان منطقة سیاحیة جمیلة یلجأ إلیها بعض المتزوجین حدیثًا لبدء حیاتهم الزوجیة 

في جو جمیل، هكذا فإن وجه الرب یسوع بما یحمله من بشاشة وحنان یفرح النفس التي 
ُترید أن تعیش في الحیاة الزوجیة الروحیة مع الكلمة اإللهي. لقد وصف المرتل المسیا قائالً : 

"أبرع جماًال من بني البشر"، وجاء في التقریر الذي كتبه بیالطس البنطي لهیرودس عن 
السید المسیح "تشتهي أن تتطلع إلیه". 

"، المعروف بطوله الشامخ مع َفتى َكاَألْرزِ  أما سّر جماله فیكمن في كونه "
استقامته ورائحته الذكیة... هكذا یظهر السید المسیح للنفس كالفتى الذي ال یشیخ قط. 

والعجیب أن الرب في تنازله حمل ناسوتنا مشارًكا إیانا كل مراحل نمو ما عدا 
الشیخوخة، صار جنیًنا مع األجناء، وطفًال بین األطفال، وصبًیا وشاًبا فرجًال لكنه صعد 

قبل الشیخوخة، إذ ال یلیق به أن یشیخ، حتى ال تحمل كنیسته روح العجز والشیخوخة 
). وجاء في ٥: ١٠٣الروحیة. فقد جاء في الوحي اإللهي: "یتجدد مثل النسر شبابك" (مز 

الطقس الكنسي عن الكنیسة وعن العذراء مریم بكونها العضو األمثل في الكنیسة: "الكرمة 
التي ال تشیخ"... 

المسیحي ال یعرف الشیخوخة مطلًقا، بل یزداد مع األیام شباًبا، فإنه وٕان كان إنسانه 
)، وكما یقول الرسول بولس: "لبستم ١٦: ٤ كو ٢الخارجي یفنى لكن الداخل یتجدد یوًما فیوم (

)...  حًقا، إن الجسد ١٠: ٣اإلنسان الجدید الذي یتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه" (كو 
). ٣٨: ١٤، مر ٤١: ٢٦یضعف وقد یشیخ لكن الروح یبقى نشیًطا وقوًیا (مت 

،  َحْلُقُه َحَالَوٌة َوُكلُُّه ُمْشَتَهَیاتٌ . "١١
 ].١٦هَذا َحِبِیبي وهّذا َخِلِیلي َیا َبَناِت ُأوَشلیمَ " [

). ١٠3: ١١٩یقول المرتل: "ما أحلى قولك لفمي، أحلى من العسل لفمي" (مز 
هكذا یجد المؤمن في كلمات السید عذوبة خاصة وحالوة، ألن هذه الكلمات هي روح وحیاة. 

من یأكل منها یرجع إلى السید جائًعا إلیه، ومن یشرب منه یعطش باألكثر إلیه... 
إذ ینصت اإلنسان لكلمات الرب ینسحب قلبه في شوق أعظم نحو التعرف على 
هذه األسرار اإللهیة، ویبقى حیاته كلها جالًسا عند قدمي الرب ال ُیرید مفارقته، قائًال مع 

). ١١٩المرتل: "لكل كمال وجدت حًدا أما وصایاك فواسعة جًدا" (مز 

  



سّر حالوة كلماته أنها تحمل قوة وسلطاًنا، فال یعطي مجرد وصایا أو نصائح 
وٕارشادات أو تحذیرات، لكنه یعطي مع الكلمة قوة التنفیذ، فترتفع الوصیة باإلنسان لیدخل 

إلى معرفة أسرار السموات، وتنطلق النفس من مجد إلى مجد، تحمل باستمرار سّر قوة 
جدیدة ال تنتهي. 

". ُكلُُّه ُمْشَتَهَیاتٌ أخیًرا، إذ تشعر العروس بعجز اللغة عن وصف عریسها تقول: َ"
هذا هو حبیبها الصدیق الذي تطلبه وتسعى إلیه... إنه مشبع لها، فیه تجد كل حبها وٕالیه 

كل اشتیاقها! 
 

  



األصحاح السادس 

2 
 حوار في الحدیقة

إذ شهدت النفس لعریسها بدأ غیر المؤمنین یتساءلون: 

 َأْیَن َذَهَب َحِبیُبِك َأیَُّتَها اْلَجِمیَلُة َبْیَن النَِّساِء؟ "
َه َحِبیُبِك َفَنْطُلَبُه َمَعِك؟ ]. ١" [َأْیَن َتَوجَّ

إذ حملت شهادة النفس عن العریس انعكاسات مجده على حیاتها وتصرفاتها لقبوها 
". حتى منظرها في جماله الروحي ولَّد فیهم جاذبیة خاصة، ال لیتعلقوا اْلَجِمیَلُة َبْیَن النَِّساءِ "

بها في ذاتها، بل للبحث عن عریسها، الذي هو سّر جمالها! 
لقد صرن في شوق شدید نحوه مع حیرة، فتساءلن: "أین ذهب حبیبك؟ أین توجه؟ أین 

اختفي؟ إننا ُنرید أن نعرفه معِك، فندخل إلیه لیس بدونكِ ". لقد أدرك غیر المؤمنین أنهم ال 
یقدرون أن یتعرفوا على هذا العریس خارج الكنیسة، بل معها وخاللها، إنه عریس الكنیسة، لذا 

یلیق بهم لكي یدخلوا إلیه أن یقبلوا العضویة في الكنیسة... بهذا یصیر هو رأًسا لهم. فبدون 
الكنیسة ال یعرف العالم المسیح، وخارج المسیح ال توجد كنیسة. 

أما إجابة الكنیسة فهي: 

،  ِإَلى َخَماِئِل الطِّیِب ،َحِبیِبي َنَزَل ِإَلى َجنَِّتهِ "
  َوَیْجَمَع السَّْوَسنَ . ،ِلَیْرَعى ِفي اْلَجنَّاِت 

  ،َأَنا ِلَحِبیِبي َوَحِبیِبي ِليّ 
]. ٣-٢" [الرَّاِعي َبْیَن السَّْوَسنِ 

لیس باألمر العجیب أن یحوي هذا السفر تأكیدات مستمرة لوجود العریس داخل 
الكنیسة، ووجوده داخل النفس التي اقتناها بدمه. فإنه یدخل إلى القلب الحجري المقفر 

)، بل جنات داخلیة یرعى فیها، هناك یجمع ١: ٥؛ ١٦، ١٢: ٤ویجعل منه جنة له (نش 
). ١: ٢السوسن الحامل سمات العریس نفسه والذي ُدعي أیًضا بالسوسن (نش 

  



كأن العروس هنا تحذر من تضییع الوقت في البحث عن العریس خارًجا، فإنه 
بتواضعه نزل إلى كنیسته ودخل قلوب شعبه. لذا یقـول الرسول: "ال تقل في قلبك من یصعد إلى 

). ٨، ٧: ١٠ المسیح... الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك" (رو ِلُیْحِدرَ السماء أي 
هذا وفي إجابة العروس توضیح للذین في الخارج عن سّر العالقة بین النفس 

واهللا، فإن كان اهللا قد دخل إلى جنته یجمع السوسن، فهو ال یفعل ذلك كمن یستغل خلیقته 
أو كمحب للسیطرة واألخذ، إنما دخل بناء على دعوة محبة صدرت إلیه منها، إذ تقول له 

". وكأنها تقول: كل ما لّي فهو لحبیبي، لیدخل إلى قلبي ولیتسلم كل القلب وكل َأَنا ِلَحِبیِبي"
الطاقات واألحاسیس الداخلیة، ألن ما أملكه إنما هو له. وما هذه الدعوة إالَّ استجابة لعمل 

". قدم لّي حیاته... وهذا أنا أرد حبه بالحب! إنّي أحبه َ◌َحِبیِبي ِليّ المحبة الذي أظهره له إذ "
بملء اختیاري إذ هو أحبني بكمال حریته. 

" فیعني إعالنها حقیقة الموقف، أن نزول العریس إلى قلبها لیس َنَزلَ أما قولها "
عن احتیاج منه وال لإلذالل، بل هو تنازل منه أن یقبل دعوتي بالنزول إلى حیاتي حتى 

یصعدني به ومعه إلى سماواته، یأخذني بكلیتي كما أعطاني ذاته. 
لقد نزل إلى قلبي... فماذا أطلب؟ ال یلیق بّي أن أطلب منه إالَّ أن آخذه هو، وال 
یكفیني أو یشبع نفسي إالَّ هذا الطلب. فإنه ال مكافأة أرضیة وال عطایا أو هبات تقدر أن 

". َحِبیِبي ِليّ ترویني، لكنني أطلبه هو... َ"

حدیث العریس مع عروسه في الحدیقة 

 ،َأْنِت َجِمیَلٌة َیا َحِبیَبِتي َكِتْرَصةَ . "1

  ،َحَسَنٌة َكُأوُرَشِلیمَ 
]. ٤ (منتظم)" [ُمْرِهَبٌة َكَجْیٍش ِبَأْلِوَیةٍ 

إذ تدخل العروس في عالقة اتحاد مع عریسها ُیناجي كل منهما اآلخر. واآلن إذ 
أعلنت العروس لغیر المؤمنین وشهدت أنه بداخلها في جنته، وتطلب منهم أالَّ یبحثوا عنه 

) مع الكشف عن ٤في الخارج یمتدحها العریس مستخدًما بعض العبارات السابقة (نش 
جمال أعمق، َسرَّه دخولها في اتحاد معه أعمق. 

" في العبریة تعني "انشراح أو بهجة". ِتْرَصةَ ". وكلمة َ"َجِمیَلٌة َكِتْرَصةَ هنا یراها "
)، هؤالء البنات مات ٣٣: ٢٦ هي أصغر البنات الخمس لصفحاد بن حافر (عد ِتْرَصةَ وَ 

  



  

أبوهن ولیس لهن أخ، فوقفن أمام موسى وألعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى 
باب خیمة االجتماع وطلبن أن یرثن أبوهن مع أخوة أبیهن، فأعطاهن الرب هذا الحق 

)، ونلن أیًضا نصیبهن عند تقسیم األرض على ١١–١: ٢٧وصار ذلك فریضة قضاء (عد 
). ولعله في سفر النشید یشبه العروس بترصة كأصغر ٦–٣: ١٧ید یشوع بن نون (یش 

البنات اللواتي طالبن بحقهن أمام موسى النبي ویشوع، وصدر األمر من َقبل الرب أن ینلن 
میراثًا ونصیًبا. هذا هو جمال النفس المتحدة بالمسیح یسوع، أنها في دالة بغیر خوف تطلب 

میراثها ونصیبها أي حقها لتعیش كعضوة حیة في الجماعة المقدسة. وما هو هذا المیراث 
أو هذا النصیب الذي للمؤمن إالَّ الرب نفسه الذي تقبله النفس في داخلها سّر مجدها 

وغناها. 
وربما قصد بـ "ترصة" المدینة الجمیلة للغایة التي كانت أصًال للكنعانیین استولى 

)، وقدمها ألسباط بني إسرائیل. وقد كانت عاصمة مملكة ٢٤: ١٢علیها یشوع بن نون (
، ٦: ١٦؛ ٣1، ٢١: ١٥؛ ١٧: ١٤ مل ١إسرائیل (األسباط العشرة) نحو خمسین عاًما (

) حتى بني عمري السامرة. وكان سّر جمالها أنها كانت قبًال أممیة وعابدة لألوثان لكن ٢٣
إذ ملك علیها یشوع الحقیقي صارت في ملكیة الرب. 

"، سّر ُحسنها أنها كأورشلیم، مدینة الملك. أي َحَسَنٌة َكُأوُرَشِلیمَ ویراها الرب أیًضا "
صارت الكنیسة تمثل األقداس السماویة التي یقطن فیها اهللا، وعاصمة دائرة ملكوته، كل ما 

فیها جمیل وبهي. 
 ُمْرِهَبٌة َكَجْیٍش ِبَأْلِوَیةٍ جمالها كترصة أو حسنها كأورشلیم قد امتزج بالقوة، إذ هي "

"، مرهبة أمام األعداء، ألن الرب الغالب في وسطها یحمیها، إنها كجیش سماوي Ï(منظم)
یحمل ألویة (أعالم) الغلبة والنصرة، ال تعرف الهزیمة وال الیأس بل روح الغلبة والقوة. 

وبحسب الترجمة الیونانیة كجیش أحسن تنظیمه، إذ قائده الرب نفسه. 
بمعنى آخر، المسیحي یحمل مع الجمال قوة، فهو جمیل بوداعته ورقته كما قوي 
بشجاعته وحزمه. جمیل بهدوئه الداخلي وجبار في جهاده ضد الخطیة حتى الدم. أما سّر 

قوته ونصرته فهي "الدموع" التي یسكبها بقلب منكسر أمام اهللا فتأسر المحبة اإللهیة، إذ 
یقول له الرب: 

Ï .الترجمة السبعینیة  
                                                 



  

ِلي َعنِّي َعْیَنْیِك َفِإنَُّهَما َقْد َغَلَبَتاِني" ]. ٥" [َحوِّ
لقد ُغلبت مراحم اهللا بدموع المرأة الخاطئة وتنهدات اللص الیمین. فإن اهللا ال 

یحتمل أن یرى دموع اإلنسان وانسحاقه، ولعل أعظم مثل لهذا آخاب الملك الشریر الذي قتل 
)، والذي شهد عنه الكتاب: "لم یكن كآخاب الذي باع نفسه لعمل ١٩: ٢١ مل ١وورث (

: ٢١ مل ١الشر في عیني الرب الذي أغوته امرأته، ورجس جًدا بذهابه وراء األصنام..." (
)، إذ سمع كالم الرب ضده على لسان إیلیا النبي، شق ثیابه، وجعل مسًحا على ٢٦-٢٥

جسده، واضطجع بالمسح، ومشى بالسكوت، لم یحتمل الرب هذا المنظر، بل قال إلیلیا 
النبي: "هل رأیت كیف أتضع آخاب أمامي؟ فمن أجل أنه قد أتضع أمامي ال أجلب الشر 

). ٢٩: ٢١ مل ١في أیامه" (

  ،َشْعُرِك َكَقِطیِع اْلَمْعِز الرَّاِبِض ِفي ِجْلَعادَ . "2

، َأْسَناُنِك َكَقِطیِع ِنَعاٍج َصاِدَرٍة ِمَن اْلَغْسلِ 
،  َعِقیمٌ ناللََّواِتي ُكلُّ َواِحَدٍة ُمْتِئٌم َوَلْیَس ِفیهَ 

، Ï(شفتاِك كسلكة من القرمز، كالمك حلو)
]. ٧–٥" [ َتْحَت َنَقاِبكِ  (ُترَى من)َخدُِّك َكِفْلَقِة ُرمَّاَنة

)، األمر الذي سبق ٣–١لقد سبق أن أمتدحها بذات الصفات في األصحاح الرابع (
فعالجناه بشيء من التفصیل. أما سّر تكراره بذات العبارات، إنما لیؤكد حقیقة هامة أن محبة اهللا 

 كما ورد في األصحاح –لإلنسان تبقى غیر متغیرة. فبالرغم مما عاناه اإلنسان من فتور 
 لكنها إذ رجعت بدموع التوبة إلیه وجدته یمتدحها بذات العبارات التي امتدحها قبًال، –الخامس 

ونظرته إلیها لم تتغیر، بل یزداد حًبا لها. لعل هذا یذكرنا بمعامالت اهللا مع الرسول بطرس الذي 
حتى بعد إنكاره أكد له الرب ثالث مرات قبوله في العمل الرسولي، قائًال له: "یا سمعان بن یونا 

أتحبني... أرع غنمي!". وكأن محبة اهللا ال تتغیر إنما یتوقف األمر على حبنا نحن الذي 
یتغیر... أذرعه اإللهیة ال تزال مفتوحة بالحب. 

یًَّة َوَعَذاَرى ِبَال َعَددٍ . "3   ،ُهنَّ ِستُّوَن َمِلَكًة َوَثَماُنوَن ُسرِّ

 َواِحَدٌة ِهَي َحَماَمِتي َكاِمَلِتي. 

  ،مَِّها ِهيَ ألُ اْلَوِحیَدُة 

Ï .الترجمة السبعینیة  
                                                 



  

 َواِلَدِتَها ِهيَ . (المختارة) َعِقیَلُة 

ْبَنَها   ،َرَأْتَها اْلَبَناُت َفَطوَّ

]. ٩-٨" [اْلَمِلَكاُت َوالسََّراِريُّ َفَمَدْحَنَها
إنه یمدحها خالل لغة األرقام... فماذا یعني بالستین ملكة؟ والثمانین سریة؟ 

واألبكار بال عدد؟ وحمامته الكاملة الواحدة؟! 
◌ً : ربما قارنها بالخلیقة السماویة المحبة له، فرأى السمائیین طغمات كثیرة أوال

شبههم بالستین ملكة والثمانین سریة واألبكار بال عدد... هؤالء على درجات متفاوتة من 
جهة القامة، أما كنیسته التي اقتناها العریس بدمه وقدسها بروحه القدوس، فقد صارت 

العروس الواحدة الحمامة الكاملة... هذا هو سّر جمالها وكمالها وقوتها: لقد صارت جسد 
الرب الواحد، مع أنها تضم أعضاء كثیرون، إذ "یجمع أبناء اهللا المتفرقین إلى واحد" (یو 

). ١٠: ١)، یجتمعون فیه (أف ٥٢: ١١
أما سّر وحدتها فال یقوم على مجرد اجتماع األعضاء مًعا في مكان واحد، أو 

اتحادهم في لغة واحدة أو ثقافة واحدة... إنما یقوم على العوامل اإللهیة التالیة: 
 إن كان یوجد الروح القدس الواحد، الذي هو روح اآلب واالبن أ. إنها حمامته...

مًعا، فقد وهب كنیسته هذا الروح اإللهي لینطلق بالمؤمنین كحمامة واحدة، تنال حیاة الشركة 
مع اهللا. هذا هو عمل الروح القدس: یهب شركة للمؤمنین مع اهللا ومع بعضهم البعض، فإذ 
بواسطته نتصالح مع اآلب في استحقاقات دم االبن ننال في المعمودیة روح التبني الذي به 

). خالل هذه المصالحة نرى أنفسنا أعضاء بعضنا ١٥: ٨نصرخ "أیها اآلب أبانا" (رو 
 البعض.

: Ïنقتبس  هنا بعض كلمات اآلباء في هذا الشأن

 .بالروح القدس، الذي یجمع شعب اهللا في واحد، یطرد الروح الشریر المنقسم على ذاته 

  ،من اختصاص الروح القدس الشركة التي بها صرنا جسًدا واحًدا البن اهللا الواحد الوحید
إذ مكتوب "فإن كان وعظ ما في المسیح، إن كانت تسلیة ما للمحبة، إن كانت شركة ما 

 ).١: ٢في الروح" (في 

Ï  "١١٩، ص ١٩٧٤ للتعرف على مفهوم الوحده الكنسیة بمنظار آبائي راجع كتابنا "مقدمات في علم الباترولوچي – 
١٤١. 

                                                 



  

 Ïالقدیس أغسطینوس

 .عندما نزل العالي وبلبل األلسنة قسم األمم 

لكنه عندما وزع ألسنة النار (الروح القدس) دعا الكل إلى الوحدة، لهذا باتفاق واحد، 
نمجد الروح الكلي القداسة. 

 Ð لعید البنطیقستيKontakonلحن 
(في الكنیسة األرثوذكسیة الیونانیة) 

: إذ تلبس الكنیسة السید المسیح الكامل، تصیر به كاملة، فتقوم ب. أنها كاملته
وحدتها على أساس الدخول في "الحیاة الجدیدة الكاملة" التي لنا في المسیح یسوع. في هذه 

 لقانون االنشقاق أو لروح العداوة بل بالحري لروح الحب واهب نخضعالحیاة الجدیدة ال 
الوحدة الداخلیة. بهذا تصیر وحدتنا خالل تقدیسنا باالتحاد مع القدوس، فنمتثل بوحدة 

 الثالوث القدوس... هذا ما یظهر بوضوح في صالة الرب الواداعیة، لیلة آالمه، إذ یقول:

.  َواِحدًا َكَما َنْحنُ  الَِّذیَن َأْعَطْیَتِني ِلَیُكوُنوا،َأیَُّها اآلُب اْلُقدُّوُس اْحَفْظُهْم ِفي اْسِمكَ "
، ِلَیُكوَن اْلَجِمیُع َواِحداً 

.  َكَما َأنََّك َأْنَت َأیَُّها اآلُب ِفيَّ َوَأَنا ِفیكَ 
... ِلَیُكوُنوا ُهْم َأْیضًا َواِحداً 

). ١٧" (یو َأَنا ِفیِهْم َوَأْنَت ِفيَّ ِلَیُكوُنوا ُمَكمَِّلیَن ِإَلى َواِحدٍ 
: [هذا ما اشتاقه لنا: أن نعیش على نفس نمط Ñالشهید كبریانوسفي هذا یقول 

الوحدة التي تقوم بین اآلب واالبن بكونهما واحد]. 
: [یود لنا اتحاًدا مع بعضنا البعض على نفس Òالقدیس كیرلس اإلسكندريویقول 

المثال الذي لوحدة الثالوث القدوس... هذه الوحدة وهي أكمل اتحاد یلزم أن تنعكس على 
وحدة المؤمنین]. 

: من هي هذه األم أو من هذه الوالدة التي تتطلع ج. وحیدة أمها ومختارة والدتها
 والمختارة؟! إنها أورشلیم السمائیة، التي ال عمل لها إالَّ انتظار هذه كوحیدتهاإلى الكنیسة 

Ï  ٣١ أغسطینوس: عظات على فصول مختلفه من العهد الجدید، عظة. 
2 Of Archbihop Harion: Chrisitianity or Church? 
3 On the Lord’s Prayer. 
4 On St. John, Book 2, Ch. 2. 

                                                 



العروس الواحدة التي خطبها الرب یسوع لتبقى شریكة في المجد إلى األبد. كأن سّر الوحدة 
ینبع من دخول المؤمنین إلى األبدیة... أو انطالقهم من دائرة الزمن. فإن كانت حیاتنا 

الزمنیة المؤقتة تبعث روح االنشقاق والغیرة، فإن تمتعنا بعربون السمویات یهبنا حًبا نحو كل 
 البشریة، وشوًقا على مستوى أبدي. ألن قانون السماء هو السالم والوحدة ولغتها الحب.

ْبَنَهایقول العریس: " "، أي یطوبها  اْلَمِلَكاُت َوالسََّراِريُّ َفَمَدْحَنَها،َرَأْتَها اْلَبَناُت َفَطوَّ
السمائیون، إذ یرونها قد خضعت لشریعتهم وتحدثت بلغتهم، صارت منهم ولیست غریبة 

عنهم. 
: یمكن أن ُیفهم من لغة األرقام الرمزیة إعالنات عن سّر جمال الكنیسة ثانًیا

 وكمالها وقوتها:

 یمثل ملكوت اهللا ١٢: ُتشبه الكنیسة بستین ملكة، ألنه إن كان رقم أ. ستون ملكة
 × ٣على األرض كما سبق فرأینا، إذ یملك الثالوث القدوس على أربعة جهات المسكونة (

) یكون رقم ستون رمًزا لملكیة ٥ × ١٢). فإنه إذ یملك اهللا على حواس المؤمنین الخمس (٤
اهللا على حیاه المؤمنین، أو على حیاة الكنیسة الممتدة في كل جهات المسكونة. بهذا تصیر 
الكنیسة ستین ملكة... یملك فینا ملك الملوك فال تصیر حیاتنا في عبودیة بل ترتقي لتكون 

 حاملة المجد الملكي.

في الرقم األول ظهرت الكنیسة كملكة خالل ملك اهللا على ب. ثمانون سریة: 
أحاسیسها، أما هنا فتظهر الكنیسة كسریة، أي تعیش في حیاة خفیة روحیة مع العریس. أما 

 ١٠رقم ثمانون فُیشیر إلى اتسام الكنیسة بالطبع األخروي وهي بعد على األرض. فإن رقم 
ُیشیر إلى حیاتنا الزمنیة، لذلك جاءت الوصایا العشر في العهد القدیم كقانون إلهي نمارسه 

) فُیشیر إلى الحیاة األخرى كما سبق فرأینا، ألنه تعدى ٨ × ١٠ (٨على األرض أما رقم 
 الذي ُیشیر ألسبوع حیاتنا. لهذا جاء الختان في الیوم الثامن، وقام الرب في الیوم ٧رقم 

األول من األسبوع الجدید أو الثامن من األسبوع السابق، وخلص في فلك نوح ثماني 
أنفس... هذه كلها ُتشیر إلى الحیاة الجدیدة العلویة أو السماویة. فالكنیسة وهي تعیش على 

 ).٨) تحیا بالحیاة الجدیدة السماویة (١٠األرض (

: هذا الرقم غیر المحدود ُیشیر إلى عذراویة الحیاة كلها للرب، ج. عذارى بال عدد
فیقدم المؤمن قلًبا عذراوًیا ال یقبل عریًسا غیر الرب، وفكًرا عذراوًیا ال یفكر إالَّ فیما للرب، 

 وأحاسیس عذراویة... لهذا شبه ملكوت اهللا بالعذارى خرجن الستقبال العریس.

  



  

: وحدانیة الكنیسة سـمة رئیسیة في حیاة الكنیسة، إذ یعلن المـؤمن  د. الواحدة
"نؤمن بكنیسة واحدة مقدسة جامعة رسولیة"، وقـد سبق أن رأینا سـّر هذه الوحدانیة...  

 بنوتها هللا اآلب الواحد باتحادها مع المسیح بواسطة الروح القدس في المعمودیة.

: Ï أن سّر هذه الوحدة أیًضا هو "وحدة اإلیمان" إذ یقولالقدیس ایریناؤسیرى 
[الكنیسة الحقة، التي هي بحق قدیمة، هي كنیسة واحدة... الكنیسة األولى الجامعة هي 

وحدها تعمل في وحدة اإلیمان]. 
: ٦ عن قانون اإلیمان للرسل ذكر هذه العبارة (نش األب روفینوسوفي حدیث 

: [من یقبل هذا اإلیمان في Ð) موضًحا أن سّر هذه الوحدة هو اإلیمان الواحد، إذ یقول٩
الكنیسة لیته ال یخرج خارًجا إلى المشورة الباطلة، وال یشترك مع صانعي الظلم]. 

" أنها القدیس مریم العذراء، إذ كثیرات َواِحَدٌة ِهَي َحَماَمِتي َكاِمَلِتيیمكن أن نفهم "و
نلن كرامة أما هي ففاقتهن جمیًعا، وقد جاء في ثیؤطوكیة األحد: 

"السالم لك یا مریم،  
الحمامة الحسنة، 

التي ولدت لنا اهللا الكلمة" 
َباحِ وقد انطبق علیها ما ورد في سفر النشید بعد ذلك "  ،َمْن ِهَي اْلُمْشِرَفُة ِمْثَل الصَّ

 فهي مشرقة ].١٠" [؟ (منظم) ُمْرِهَبٌة َكَجْیٍش ِبَأْلِوَیةٍ ، َطاِهَرٌة َكالشَّْمسِ ،َجِمیَلٌة َكاْلَقَمرِ 
كالصباح، إذ تجسد منها شمس البّر الذي أضاء لنا نحن الجالسین في الظلمة زماًنا. وهي 
جمیلة كالقمر تستمد جمالها من نور ابنها. طاهرة أو مختارة كالشمس، إذ حّل علیها الروح 
القدس الذي طهرها وهیئها للتجسد اإللهي. مرهبة كجیش منظم، إذ تحمل في داخلها رب 

الجنود، قائد المعركة ضد الخطیة ومملكة إبلیس. 
یمكننا أیًضا أن نفهم النص بصورة أخرى، فإن كل نفس تلتقي مع اهللا وتحمل 

روحه القدوس فیها خالل الكنیسة وتلبس المسیح یسوع، ُینادیها الرب باسمها، ویشرق فیها 
بنوره فتصیر مشرقة بال ظالم، جمیلة كالقمر، مختارة وجمیلة بدمه، مرهبة ومنتصرة 

بصلیبه. 

اهتمام العروس بالعمل 

1 Against Heres. 3: 3: 1. 
2 Rafinus: A Com. on the Aposteles’ Creed, 39. 

                                                 



  

،   َألْنُظَر ِإَلى ُخَضِر اْلَواِدي،َنَزْلُت ِإَلى َجنَِّة اْلَجْوزِ "
  اْلَكْرُم؟ زهرَ َوَألْنُظَر َهْل أَ 

َر الرُّمَّاُن؟   َهْل َنوَّ
هناك أعطیك ثدیّي، 

). َقْوِم َشِریفٍ عمیناداب (َمْرَكَباِت كَفَلْم َأْشُعْر ِإالَّ َوَقْد َجَعَلْتِني َنْفِسي 
  ، اْرِجِعي َیا ُشوَلمِّیثُ ،ِاْرِجِعي
  اْرِجِعي َفَنْنُظَر ِإَلْیكِ . ،اْرِجِعي

  ؟َماَذا َتَرْوَن ِفي ُشوَلمِّیثَ 
]. ١٣–١١)" [ِمْثَل َرْقِص َصفَّْینِ  (Ïمثل انتظام صفوف في معسكر

إن كان الرب قد مدح عروسه هكذا، فإن العروس أمام هذا الحب العظیم لم تقف 
لتنصت للمدیح لكنها نزلت إلى وادیها الداخلي للعمل، نزلت إلى جنة الجوز وأعطت اهتماما 

بالكرم وشجر الرمان. 
: [نزلت العروس إلى جنة Ðالعالمة أوریجانوسماذا تعني جنة الجوز؟ ُیجیب 

الجوز لتكتشف أن الجوز قد طرح ثماره بطریقة كهنوتیة]، فإن هرون الكاهن األعظم قد 
). ٨: ١٧أفرخت عصاه وقدمت ثمر الجوز (عد 

والجوز في حقیقته یمثل كلمة اهللا التي تشغل قلب الكاهن على الدوام، مقدًما إیاها 
مائدة دسمة لشعبه لیأكلوا ویشبعوا، ویأتوا بثمر كثیر. فحین صارت كلمة الرب إلى إرمیا بن 

حلقیا الكاهن قیل له: "ماذا أنت راء یا إرمیا؟" فقال: "أنا راء قضیب لوز"، فقال له الرب: 
). ١٢-١١: ١"أحسنت الرؤیة ألنّي أنا ساهر على كلمتي ألجریها" (إر 

 استخدام "الجوز" كرمز لكلمة اهللا أن الجوز یحوي غالًفا العالمة أوریجینوسویعلل 
خارجًیا مًرا وهي القشرة التي تجف وتسقط، ثم الغالف الداخلي السمیك وهي التي تكسر لیأكل 

اإلنسان الثمر الداخلي الحلو. هكذا یرى العالمة أن كلمة اهللا لها التفسیر الحرفي المّر الذي 
أستخدمه الیهود، ثم التفسیر األخالقي أو السلوكي وهو أشبه بالغالف السمیك حیث یدفع 

باإلنسان إلى حیاة األمانة (الكسر) مجاهًدا حتى الدم لیدخل إلى المعنى الروحي الحلو الذي 
یوهب غذاء للروحیین، یعیشون به لیس فقط في هذا العالم بل وفي العالم اآلخر. 
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إذن، هوذا النفس قد نزلت إلى أعماقها الداخلیة كما إلى جنة كلمة اهللا العاملة 
فیها، هناك ترى ثمار الوادي. هناك في القلب تدرك المفاهیم الروحیة للكلمة التي تشبعها، 

وكأنها تقول للعریس: إن كنت قد مدحتني هكذا، فلیس لّي فضل وٕانما هو ثمر كلمتك 
اإللهیة المغروسة في داخلي بیدك اإللهیة. 

والعجیب أن مدیح الرب للنفس األمینة ال یدفعها للكبریاء بل ینخسها للعمل فتنزل 
لترى كرم الرب الذي في داخلها واألشجار التي غرستها یمینه: هل أزهر الكرم؟! هل نّور 

الرمان؟! 
إذ تدخل جنة الرب التي في داخلها، وتتلمس عمله فیها، تفرح بالثمر ولو أنه ال 

... وكأنها تقول له إنّي أرد حبك Ï"هناك أعطیك ثدیيّ یزال في البدایة، فتُناجي عریسها: "
بالحب. أنت قدمت لّي ثدییك اللذین هما العهد القدیم والعهد الجدید، وها كلمتك قد أثمرت 

في داخلي، فأرد لك ما هو ملكك، أعطیك ثدیّي، أي أقدم لك ذات العهدین. ألن كتابك 
صار كتابي! لكن كیف تقدم له هذه الثدیین؟ إنها إذ تشهد لكلمة اهللا عملًیا أمام اآلخرین 

وتقدم الكلمة الخوتها إنما تكون قد قدمته للعریس نفسه... إذ یقول: "بما أنكم فعلتموه بأحد 
). ٤٠: ٢٥أخوتي األصاغر فبّي فعلتم" (مت 

مع أنها ال ترى في الكرم إالَّ زهرة وفي الرمان أیًضا "نوارته" لكنها أدركت أن اهللا 
. ألن كلمة "عمیناداب" َقْوِم َشِریفقد جعل من نفسها أشبه بمركبات عمیناداب أو مركبات 

تعني "شعبي كریم". لقد صارت بقوة الكلمة شعب اهللا المكرم المحارب والمجاهد حتى النهایة 
ضد الخطیة. 

أما نظرتها إلى نفسها كمركبات عمیناداب فحملت معان أخرى أیًضا منها: 
) من سبط یهوذا، من نسله ٢٣: ٦، خر ١٩: ٤. عمیناداب والد نحشون (را 1

جاء السید المسیح، فسّر شرفها انتسابها للملك المسیح، قائد المركبات الحقیقي الذي به 
 نغلب إلى التمام.

. عمیناداب اآلخر من بني عزیئیل، وهو الوي، أحد الرؤساء الذین إختارهم 2
)... وكأن النفس قد أعطي لها في العهد ١٠، ٣: ١٥ أي ١الملك داود لحمل تابوت العهد (

 الجدید أن تحمل المسیح نفسه في داخلها... هذا هو سّر أثمارها وتقدیسها.
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)... الذي أقامه داود ٢٤: ٦ أي ١. عمیناداب بن قهات أیًضا من الالویین (3
)... ٣١: ٦ أي ١النبي مع غیرهم للغناء أو التسبیح في بیت الرب بعدما أستقر التابوت (

 وكأن هذا هو عمل النفس المتحدة بالمسیح یسوع عریسها: "التسبیح الدائم".

فالكنیسة إذن، أو النفس كعضو في الكنیسة، إنما تجد نفسها في حالة جهاد 
وحرب تحت قیادة العریس، تتقدس به، وتسبح له وتشكره!. 

في هذا الجو المملوء جهاًدا مع فرح وتسبیح ُینادي العریس عروسه قائالً : 

  اْرِجِعي َیا ُشوَلمِّیثُ . ،ِاْرِجِعي"
]. ١٣" [ َفَنْنُظَر ِإَلْیكِ .، اْرِجِعي،اْرِجِعي

لقد دعاها "شولمیث" وهو مؤنث "شالم أو سالم أو سلیمان"، وكأن السید المسیح 
الذي هو سلیمان الحقیقي، ُینادیها بلقبه هو. لقد حملت شخصه في داخلها، وسمائها في 

سلوكها، ودعي اسمه علیها. 
" أي الحاملة السالم! أما شولمیث إنه ینظر إلیها وهي في حالة الحرب ویدعوها "

سّر سالمها فهو رجوعها المستمر إلیه... وأن الثالوث القدوس ینظر إلیها ویهتم بها وال 
". اْرِجِعي اْرِجِعي َفَنْنُظَر ِإَلْیكِ ینساها... "

یعود فیتطلع إلى الذین حوله قائالً : 

  ؟!َماَذا َتَرْوَن ِفي ُشوَلمِّیثَ 
]. ١٣)" [ِمْثَل َرْقِص َصفَّْینِ  (Ïمثل انتظام صفوف في معسكر

یعتز السید المسیح بكنیسته أو بالنفس التي هي عضو في كنیسته، إذ یراها وهي 
تحمل في داخلها السالم قد صارت كصفوف جنود منتظمة للحرب الروحیة! 

"، كلمة "صفان" تعني "جیشان". ِمْثَل َرْقِص َصفَّْینِ وبحسب النص العبري یراها "
وكأن الرب یعلن أن كنیسته قد حملت رقصات الجیشین عالمة الغلبة واالنتصار. هذا 

یذكرنا برقصات الفرح التي قامت بها مریم النبیة أخت هرون مع بقیة النساء، وهن یسبحن 
). وأیًضا عندما قتل داود النبي جلیات ٢٠: ١٥الرب الذي أنقذهن من فرعون وجیشه (خر 

). ٦: ١٨ صم ١الجبار خرجت النساء من جمیع المدن بالغناء والرقص (
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األصحاح السابع 

3 
 وصفه للعروس "شولمیث"

إذ دخل العروسان الحدیقة وتبادل الطرفان الحب الزوجي خالل الوحدة الروحیة 
 مقدًما تشبیهات مختلفة عن السابقة، إذ – الكنیسة –األبدیة، یصف العریس عروسه 

ُیناجیها هكذا: 

 ].١" [!األمیر ِبالنَّْعَلْیِن َیا ِبْنَت )ِرْجَلْیكِ خطواتك (َما َأْجَمَل . "١
 إذ هي منتسبة هللا، ُولدت من الماء والروح كابنة للملك Ïیلقبها "بنت األمیر"

) "ابنة الملك". فإن كانت في أصلها (بعد ١٣: ٤٥السماوي. لهذا ُدعیت في المزمور (
السقوط) حقیرة ومزدرى بها، لكن بانتسابها هللا حملت أصًال ملوكًیا. 

) فوصفته مبتدئه من ١٥–١١: ٥لقد سبق أن مدحت العروس عریسها (نش 
الرأس حتى القدمین، ألنها بهرت بجالله ومجده فتحدثت عن الرأس الذي یمثل شخصه ثم 
تدرجت لتمدح حتى قدمیه. أما العریس ففي مدحه للعروس یبدأ بالقدمین أو خطواتها حتى 
یصف الرأس، وذلك لسببین: أولهما أنه ُیرید أن یؤكد أن سّر جمالها هو خطواتها أو سیرها 
في الطریق الملوكي، أي عودتها بالتوبة إلى العریس سّر حیاتها. أما السبب الثاني فإنه أراد 

). ٣٤-٢٣: ١٢ كو ١أن یعطي لألعضاء التي تبدو بال كرامة كرامة أفضل (
 وقد – كجماعة أو كأعضاء –أما حدیثه عن "النعلین" إنما ُیشیر إلى الكنیسة 

)، وكأن العریس قد ركز في بدء وصفها بخطواتها ١٥: ٦احتذت بإنجیل السالم (أف 
اإلنجیلیة... تسلك طریق العریس ذاته، تمارس حیاتها اإلنجیلیة المملوءة سالًما. هذا هو 

سّر جمالها الروحي، أنها عرفت الطریق ودخلته! بهذا تحمل أیًضا الشهادة لعریسها كقول 
). وقول ١٥: ١٠الرسول بولس: "ما أجمل أقدام المبشرین بالسالم، المبشرین بالخیرات" (رو 

النبي إشعیاء: "ما أجمل على الجبال قدمي المبشر المخبر بالسالم المبشر بالخیر المخبر 
)، وقول ناحوم النبي: "هوذا على ٧: ٥٢بالخالص القائل لصهیون قد ملك إلهك" (إش 
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الجبال قدما مبشر مناد بالسالم، عیدي یا یهوذا أعیادك، أوفي نذورك، فإنه ال یعود یعبر 
). ١٥: ١فیك أیًضا الملك" (نا 

إذ تحتذي النفس بكلمة الرب تصیر حاملة لسّر سالمها الداخلي، وسر سالم 
اآلخرین فتكرز بكلمة الخالص، وتعلن ملكوت اهللا المعلن على الصلیب، وتسكب فرًحا في 

قلوب المؤمنین، بهذا یحصلون على روح الغلبة والنصرة على المهلك. 

 ].١" [نعٍ اَصْنَعِة َیَدْي َص ، Î(السالسل) َفْخَذْیِك ِمْثُل اْلَحِليِّ . "مفاصل٢
الفخذان یحمالن الجسد ویعینانه على الحركة، لهذا فإن مفاصل الفخذین إنما 
ُتشیر إلى وحدة الكنیسة المقدسة في المسیح یسوع خالل المحبة. في هذا یقول الرسول: 

"نكون صادقین في المحبة، ننمو في كل شيء، إلى ذاك الذي هو الرأس المسیح، الذي منه 
كل الجسد مركًبا مًعا ومقترًنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قیاس كل جزء یحصل 

: ٢). خالل هذه الوحدة ینمو الجسد ویتشدد (كو ١٦: ٤نمو الجسد لبنیانه في المحبة" (أف 
) فتتحقق رسالة الكنیسة. ١٩

هذه الوحدة كالسالسل تربط البشریة مًعا مع اختالفها في اللغة والجنس والثقافات، 
كما تربط األجیال مًعا، فتحمل الكنیسة الروح الجامعیة على المستوى المكاني (في كل 
العالم) والمستوى الزماني (عبر األجیال)... وهي من صنع یدي صانع ماهر، أال وهو 

الروح القدس واهب الشركة. 

َرةٌ . "و٣  ].٢" [ َال ُیْعِوُزَها َشَراٌب َمْمُزوجٌ ،ُسرَُّتِك َكْأٌس ُمَدوَّ
ُترشم السرة بدهن المیرون في سّر التثبیت، ألن الروح القدس یقدس األعضاء 

الظاهرة كما یقدس األحشاء الداخلیة، لیكون اإلنسان بكلیته للرب. 
حین تحدث الرب مع حزقیال عن بشاعة ما وصل إلیه اإلنسان والموت الذي حّل 

). فالجنین إذ یخرج من ١٤: ١٦به قال عنه: "أما میالدك یوم ولدت فلم تقطع سرتك" (حز 
أحشاء أمه یلزم أن تقطع سرته فیخرج إلى نور الحیاة الجدیدة ككائن حّي مستقل عن أمه، 

ال یحتاج إلى اإلغتذاء بدمها خالل الحبل السري بل یبدأ ممارسة إنسانیته لیخرج إلى 
النضوج الكامل. وبنفس الطریقة حین یدخل العروسان إلى الحیاة الزوجیة یلتزمان أن تقطع 
فیها حبال سرتیهما من بیتي أبیهما، لیعیشا الحیاة الزوجیة الجدیدة وُیمارس حبهما الناضج 

Ï .الترجمة السبعینیة  
                                                 



في وحدانیة الروح. أقول، هكذا یرى السید المسیح في كنیسته قد دخلت معه في الحیاة 
الزوجیة على مستوى سماوي، وقد قطعت سرتها فصارت كأًسا مدورة أي حملت الطبیعة 
السماویة (الدائرة التي بال بدایة أو نهایة)، ال یعوزها شراب ممزوج، إذ لم تعد في أحشاء 
العالم تطلب أفراحه الخارجیة... لقد انطلقت كما من بیت أبیها األرضي لتعیش مع بیت 

العرس الداخلي في شبع حقیقي وكفایة. 

 ].٣" [ِحْنَطٍة ُمَسیََّجٌة ِبالسَّْوَسنِ (كومة) َبْطُنِك ُصَرُة . "٤
تحوي الكنیسة في داخلها مخازن غذاء روحي (حنطة) مشبع للنفس یسكن في 

داخلها السید المسیح، الخبز الحّي النازل من السماء، الذي من یأكل منه یحیا إلى األبد (یو 
). هكذا قد تبدو الكنیسة في خارجها فقیرة وجائعة لكن أحشاؤها مخازن خیرات تشبع ٥١: ٦

النفوس الجائعة، وكما یقول الرسول بولس: "كفقراء ونحن نغني كثیرین، كأن ال شيء لنا 
). ١٠: ٦ كو ٢ونحن نملك كل شيء" (

هذه الخیرات محاطة بسیاج من السوسن الذكي الرائحة، وكأن ثمار الكنیسة 
مشبعة وجمیلة تجتذب النفوس. 

 ].٣" [َثْدَیاِك َكِخْشَفَتْیِن َتْوَأَمْي َظْبَیةٍ . "٥
 (یمكن الرجوع إلیه). ٥: ٤سبق أن وصفها بذلك في نش 

 ].٤" [ُعُنُقِك َكُبْرٍج ِمْن َعاجٍ . "٦
)، بكونها ٤: ٤" (نش ُعُنُقِك َكُبْرِج َداُوَد اْلَمْبِنيِّ ِلَألْسِلَحةِ سبق فوصفها هكذا: "

" وقد سبق فرأینا أن َكُبْرٍج ِمْن َعاجٍ راسخة وقویة تواجه كل حرب، أما اآلن فیصف عنقها "
العاج ُیشیر إلى قبول األلم حتى الموت... حیث یستخرج من الفیل خالل آالمه حتى 

الموت. فإن كان إیمان الكنیسة عالًیا كالبرج، مرتفًعا نحو السماء، فقد قبلت كل صفوف 
األلم حتى الموت... لتبقى أمینة في إیمانها، ال تنحرف وراء كل ریح تعلم غریب وال تتلوث 

بالبدع والهرطقات لقد كلفها إیمانها الرسولي األصیل الثمن الكثیر! 
إنه إیمان من العاج، ناصع البیاض، ال یشوبه شيء، ونفیس! 

ُیشیر هذا العنق أیًضا إلى طهارة الكنیسة ونقاوتها، فهي مرفوعة الرأس على 
الدوام، ال تقدر الخطیة أن تنكسه في التراب أو تذله. 

  



  

 ].٤" [َعْیَناِك َكاْلِبَرِك ِفي َحْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّیمَ . "٧
إن كان قبًال قد وصف عینیها بعیني الحمامة، حیث تتجلى فیهما صورة الروح 

القدس الذي ُیقدس سیرتها الداخلیة بتطلعها المستمر إلیه بغیر انحراف، فإنه اآلن یصفهما 
 في حشبون. هذا المنظر یكشف عن اتساع بصیرتها، فهي fishpondsببرك السمك 

كالبرك المنفتحة على السماء ال یحجبها عنها شيء. هذا االنفتاح نحو السماء یولد فیها 
انفتاًحا نحو البشر أیًضا، لذا دعاها "برك السمك"، كل من ینظر إلیها یجدها تحوي األسماك 
داخلها... ال تهتم بما لنفسها بل بما هو لآلخرین (األسماك ُتشیر إلى جماعة المؤمنین)... 

إنه ال یصفها بالینابیع لئال تحمل فقاعات هواء (ُتشیر إلى الحیاة الجوفاء)، وال 
بالبحر إذ لیس فیها اضطرابات أو قلق، بل في بساطة اإلیمان تعیش بنظرة روحیة هادئة. 

أما اختیار مدینة حشبون فألسباب كثیرة منها: 
أ. "حشبون" تعني "حساب"... فالنظرة المتسعة والبسیطة ال تعني أن یحیا اإلنسان 

 بغیر حساب أو بدون تدقیق... إنما بحكمة یضع في اعتباره حساب النفقة.

ب. مدینة حشبون، تدعى حالًیا "حسبان"، وهي آثار مدینة قائمة على تل منعزل 
 میال شرق األردن، وحوالي تسعة أمیال شمال مادابا، وهي قائمة ما بین ١٦تبعد حوالي 

آرنون وجابوك. هذه المدینة أتخذها سیمون ملك األموریین عاصمة لملكه وأعطاها موسى 
، یش ٣٧: ٣٢النبي للرأوبیین، وهي تقع على الحدود الفاصلة بین أمالك رأوبین وجاد (عد 

: 21 مدینة التي أعطیت لالویین (یش ٤٨). هي إحدى مدن الملجأ الستة من الـ ٢٦: ١٣
). كأن عیني الكنیسة أو بصیرة المؤمن الروحیة، كالبرك الهادئة في ٦٦: ٦ أي ١؛ ٣٧

 .Ïإحدى مدن الملجأ، یلجأ إلیها الناس فینعمون بالمسیح یسوع الملجأ الحقیقي

ج. كانت مدینة حشبون عند مفارق الطرق الرئیسیة تمر علیها جموع كثیرة، وهنا 
إشارة إلى انفتاح قلب المؤمن على الكثیرین لیتمتعوا بالسید المسیح "الملجأ األبدي". لهذا 

". البث هو وحدة قیاس عند الیهود تستخدم ِعْنَد َباِب َبثِّ َربِّیمَ یكمل العریس حدیثه قائالً : "
للسوائل، أما "ربیم" فتعني "ابنة الجموع"... وكأن المؤمن یصیر ابًنا لجموع كثیرة. أو كأن 

اإلنسان وقد تمتع ببصیرة روحیة یدعو الجموع لتشاركه هذه البصیرة. 

Ï  راجع مدن الملجأ ورموزها لشخص السید المسیح في كتیب "سفر العدد"، كنیسة الشهید مار جرجس باسبورتنج، ص
  (للمؤلف).٤٦، ٤٥

                                                 



  

 ].٤" [َأْنُفِك َكُبْرِج ُلْبَناَن النَّاِظِر ُتَجاَه ِدَمْشقَ . "٨
هذا التعبیر ُیشیر إلى شهامة الكنیسة وشجاعتها المقدسة في الحق، وعدم خوفها 

من الباطل، فإن كانت ودیعة متواضعة لكنها في نفس الوقت قویة وجبارة. 
واألنف أیًضا ُیشیر إلى حاسة الشم للتمییز بین رائحة المسیح الذكیة وأطاییب 

العالم الزائلة. فالمؤمن الحقیقي له أنف كالبرج یدرك خالله من هو عدو ومن هو صدیق، 
یمیز ما هو للبنیان وما هو للهدم. أما اتجاهه نحو دمشق البلد التجاري المهتم بالزمنیات 

فُیشیر إلى جسارة الكنیسة واقتدارها على مواجهة كل تیار. 
إن كان المؤمن یلتزم أن یكون له مثل هذا األنف، فباألكثر الراعي یلیق به أالَّ یكون 

: [األفطس هو الذي یعجز Ï البابا غریغوریوس (الكبیر)). وكما یقول ٢١–٧: ٢١"أفطًسا" (ال 
عن التمییز، فنحن نمیز بحاسة الشم الروائح الذكیة من العفنة. إن هذه الحاسة ُتشیر حًقا لحاسة 

َأْنُفِك التمییز التي نختار بها الفضیلة ونرفض الرذیلة. لذلك قیل في مدح الكنیسة العروس: "
". فالكنیسة المقدسة تدرك تماًما بالتمییز التجارب التي تثار علیها بأسباب متنوعة، َكُبْرِج ُلْبَنانَ 

 معارك الشر المزمعة أن تحدث]. – من فوق برجها –وتعرف مقدًما 

،  َرْأُسِك َعَلْیِك ِمْثُل اْلَكْرَملِ . "٩
  كالقرمز،َوَشْعُر َرْأِسِك 

]. ٥ [Ïحجز في الشرفات" َقْد الملك
 قدم، لیس في ٢٠٠٠رأس الكنیسة مرتفع كالكرمل، الجبل الذي یرتفع إلى أقل من 

تشامخ بشري واعتداد مملوء عجرفة، بل في قوة النصرة على محبة العالم وكل عواصفه. 
، Ñوالكرمل یعني "أرض الحدیقة" أمتاز بالخضرة الكثیفة والثمار الكثیرة والغابات
هكذا ال یظهر رأس الكنیسة فارًغا بل مثمًرا، ال تلهو فیها أیة أفكار باطلة، إنما تحمل 

أعماًال مجیدة وتقدم ثماًرا تشبع الكثیرین. 
 یحمل إلینا –) ٢٦: ١٩ كان في الحدود الجنوبیة ألشیر (یش –جبل الكرمل 

ذكریات مجیدة وفعالة. فهناك وقف إیلیا النبي أمام كهنة البعل وكل الشعب یطلب أالَّ 
–١٧: ١٨ مل ١یعرجوا بین الفریقین: فلیعبدوا اهللا أو البعل!... وهناك ُقتل كهنة البعل (

Ï  ٦٥٨، ٦٥٧، ص ١٩٦٥ المؤلف: الحب الرعوي، طبغة. 
Ð .الترجمة السبعینیة  
Ñ  ٤: ١؛ ناحوم ٢: ١؛ عاموس ٢: ٣٥؛ ٩: ٣٣ راجع إش. 

                                                 



)، هكذا إذ ترتفع الكنیسة نحو السمویات ال تعرف التعریج بین محبة اهللا ومحبة العالم، ٤٠
إنما تقتل في داخلها كل انحراف نحو الحق، وتقود الكل بالحق. 

على رأس الكرمل سجد إلیلیا النبي وخر على األرض طالًبا من اهللا أن یعطي 
)، وفي الكنیسة یتعبد المؤمنون بانسحاق أمام اهللا لكي ٤٦–٤٢: ١٨ مل ١مطًرا لألرض (

یمطر على القلوب الجافة بمیاه نعمته حتى تلین بالتوبة وتأتي بالثمر المطلوب... 
)، حیث التقت به األرملة لكي ٢٥: ٢ مل ٢وزار تلمیذه ألیشع النبي جبل الكرمل (

)... ٢٥: ٤ مل ٢ُیقیم لها وحیدها من الموت (
هذه بعض ذكریاتنا على جبل الكرمل الذي ُشبهت به رأس الكنیسة المرتفع على 

). أما الشعر فقد رأیناه قبًال ُیشیر إلى جماعة المؤمنین. أنه كالقرمز، ٦: ٢٧أعدائه (مز 
وهو لباس الملوك كما یحمل رمز دم السید المسیح باتحادنا مع العریس الملك، صارت كل 

األعضاء تحمل سمة الملوكیة خالل تقدیسها بالدم الكریم. 
" وكأنه حجز في الشرفات َقْد الملكأمام هذا المنظر الجمیل التقوى یقول العریس: "

ال یرید أن یتركها. هذا ما أكده المرتل بقوله: "الرب قد أختار صهیون، اشتهاها مسكًنا له: 
).  ١٤-١٣: ١٣٢هذه هي راحتي إلى األبد. ههنا أسكن" (مز 

یا حبیبي! َما َأْجَمَلِك َوَما َأْحَالِك . "١٠
  َقاَمُتِك َهِذِه َشِبیَهٌة ِبالنَّْخَلِة َوَثْدَیاِك ِباْلَعَناِقیدِ . ك:لَّذَّاِت هذه هي عظمتك في 

 . بسعفها العالُقْلُت ِإنِّي َأْصَعُد ِإَلى النَّْخَلِة َوُأْمِسُك 
، َوَتُكوُن َثْدَیاِك َكَعَناِقیِد اْلَكْرمِ 

.  َوَراِئَحُة َأْنِفِك َكالتُّفَّاحِ 
  ،َوَحَنُكِك َكَأْجَوِد اْلَخْمرِ 

 ].٩–٦شفتي وأسناني" [َعَلى وتسیل ِلَحِبیِبي تسوغ بلذة 
في ختام وصفه لها ُیناجیها: ما أجملك؟! ما أحالك؟!، حسب النص األصلي: "كم 

صرِت جمیلة؟!" فقد انسكب جمال العریس علیها، بسكناه في داخلها صارت لها عذوبة 
خاصة! امتزج بثمرها الذي یطلبه الرب ویجده فیها. لقد تطلع إلى قامتها فوجدها شبیهة 

بالنخلة وثدییها بالعناقید. 
هوذا قد ظهرت قامة الكنیسة، إنها كالنخلة تمتاز بطولها واستقامتها... لقد ارتفعت 

). وكما یقول المرتل: "الصدیق كالنخلة یزهو، كاألرز ١٣: ٤لتبلغ ملء قامة المسیح (أف 

  



، عد ٢٧: ١٥). لهذا رمز للسبعین رسوًال بسبعین نخلة (خر ١٢: ٩٢في لبنان ینمو" (مز 
)، ١٨: ٤١، ٢٢: ٤٠، خر ٥: ٣، أي ٢٩: ٦ مل ١)، كما زین بیت اهللا بالنخیل (٩: ٣٣

). النخلة بجذورها الخفیة ٧وفي األبدیة یحمل المؤمنون سعف النخیل عالمة النصرة (رؤ 
العمیقة تلتقي بینابیع المیاه الحیة، وهي تقدم ثمرها ظاهًرا ونافًعا لكثیرین خاصة في المناطق 

المقفرة... ویستخدم سعفها في استقبال الملوك یلوحون بها عالمة الغلبة والنصرة. وكأن 
 خالل تشبیهها بالنخلة- االتحاد الخفي العمیق معه، –العریس السماوي یرى في كنیسته 

والثمار المقدمة للعالم الجائع، والحیاة الملوكیة المنتصرة الغالبة! 
یفرح العریس بعروسه المثمرة، فیصعد إلى النخلة لیجني ثمارها. إنه لم یرسل أحد 

الخدم لیجني له الثمر، بل یصعد بنفسه ویقطف الثمار بیدیه، هنا یعلن للنفس البشریة 
كرامتها وعظمتها، فإن كان من أجلها قد نزل إلى العالم لیتحد بها، فاآلن هو یصعد 

علیها... لقد ارتفعت بعد أن كانت ساقطة، وبارتفاعها مع عریسها إلى سمواته تشاركه 
أمجاده، یرى نفسه صاعًدا على نخلته یقطف ثمارها التي هي في الحقیقة من صنع روحه 

القدوس! 
إنه یمسك بسعفها العالي... وكأنه یرى في نصرتها نصرة له، وفي علوها تمجید 

لعمله الخالصي. نحن نمسك بالسعف ألننا بالرب نغلب وننتصر. وهو یمسك بنصرتنا 
ألنها لحسابه ولمجد أسمه القدوس. أنه یفرح ویبتهج بكل نصرة نبُلغها!. 

أما أنواع الثمر فهي: 
أ. یرى ثدییها كعناقید الكرم... وقد رأینا أن ثدیّي الكنیسة هما العهدان القدیم 

 والجدید، فإنهما یبعثان روح الفرح في حیاة المؤمنین.

ب. یرى أنفها كالتفاح... وقد رأینا أن التفاح رمًزا للتجسد اإللهي، وكأنها تشتم 
 على الدوام رائحة اإلله المتجسد.

ج. حلقها كالخمر الجید، ُیشیر بكلمات الفرح المستمر، المستساغة اللذیذة الطعم 
 التي تجعل العریس نفسه أیًضا یفرح لفرحها، فتظهر عالمات الفرح على شفتیه وأسنانه.

إذ سمعت العروس وصف العریس ومدیحه لها أجابته: إن كل ما قد وصفتني به 
إنما هو منك ولك یا حبیبي. 

]. ١٠" [َوإَِليَّ اْشِتَیاُقهُ (لقریبي)، َأَنا ِلَحِبیِبي "

  



في األصحاح الثاني إذ تطلعت العروس إلى المصلوب أدركت حبه الذي خالله 
 ،ِلّي َوَأَنا َلهُ (قریبي) َحِبیِبي قدم الرب نفسه لها كعریس فقدمت هي حیاتها ملًكا له... قائلة: "

).  ١٦: ٢" (الرَّاِعي َبْیَن السَّْوَسنِ 
وفي األصحاح الخامس تطلب إلیه أن یدخل جنته أي قلبها لیقبل حبها له، ویتسلم 

َأَنا ِلَحِبیِبي َوَحِبیِبي ِلّي حیاتها بكل طاقاتها الداخلیة كاستجابة حب لعمله معها، قائلة: "
). أما هنا فقد ارتفعت إلى األبدیة ال لتقدم حیاتها له استجابة ٣: ٦" (الرَّاِعي َبْیَن السَّْوَسنِ 

َأَنا ِلَحِبیِبي َوإَِليَّ لحبه وٕانما لتكشف على مستوى العالنیة والالنهائیة مدى شوقه إلیها: "
". كأنها تقول له... لقد عرفت سّر مدیحك لّي، إنك تطلبني أكون معك ولك، أكون اْشِتَیاُقهُ 

موضع شوقك إلى األبد! 
في هذه المرة ال تقول: "حبیبي ليّ " فقد ُدهشت أمام بهجته بها واشتیاقه نحوها... 

)... ١٣: ١٣٢أنه "یشتهي صهیون مسكًنا له" (مز 
أمام هذا الحب الذي اكتشفته في عریسها نحوها صارت تُنادیه: 

  ، ِلَنْخُرْج ِإَلى اْلَحْقلِ  (قریبي)َتَعاَل َیا َحِبیِبي"
 َوْلَنِبْت ِفي اْلُقَرى. 
، ِلُنَبكَِّرنَّ ِإَلى اْلُكُرومِ 

! ِلَنْنُظَر َهْل َأْزَهَر اْلَكْرُم؟
! َهْل َتَفتََّح اْلُقَعاُل؟
َر الرُّمَّاُن؟ ! َهْل َنوَّ

]. ١٢-١١ (ثدیيّ )" [ُهَناَك ُأْعِطیَك ُحبِّي
إذ أدركت العروس محبته لها أخذت تطلبه لیخرجا مًعا وحدهما إلى الحقل ویبیتا 

في القرى بعیًدا عن ضوضاء المدینة، ویقطفا من الثمار... 

: الحقل
أي حقل هو هذا الذي دعت إلیه حبیبها لیخرج معها إلیه؟ لعله حقل العمل اإللهي 

المتسع على مستوى البشریة كلها، هذا الذي قال عنه الرب نفسه: "ارفعوا أعینكم وانظروا 
)... إن كان ربنا نفسه یدعونا للعمل، لكننا لن ٣٥: ٤الحقول أنها قد ابیضت للحصاد" (یو 

نخرج بدونه، بل معه وبه ألنه هو صاحب الكرم وهو الذي یهبه النمو. في هذا یقول 

  



الرسول بولس: "أنا غرست وأبلوس سقى لكن اهللا كان ینمي. إًذا لیس الغارس شیًئا وال 
 ١الساقي، بل اهللا هو الذي ینمي... فإننا نحن عامالن مع اهللا وأنتم فالحة اهللا، بناء اهللا" (

). ٩-٦: 3كو 
لقد خرج قایین إلى الحقل لكن في غیر معیة الرب، خرج وحده، وهناك لم یحتمل 
البار هابیل بل قتله، وحین عاتبه الرب في جسارة الشر أجاب: "أحارس أنا ألخي؟!" (تك 

)، ولعن األرض معه وبسببه: "اآلن ملعون أنت من األرض التي فتحت فاها لتقبل دم ٩: ٤
أخیك من یدك. متى عملت األرض ال تعود تعطیك قوتها. تائًها وهارًبا تكون على األرض". 

أما العروس فترفض أن تخرج إلى الحقل إالَّ مع عریسها وبه، فیتسع قلبها بالحب ألخیها، 
وتشعر بالمسئولیة نحوه، فتتبارك األرض بسببها. 

ولعل الحقل یذكرنا باللقاء المملوء حًبا بین إسحق وعروسه رفقة، فقد خرج لیتأمل 
في الحقل عند إقبال المساء ورأى امرأته مقبلة على جمل... أما هي إذ رأته نزلت عن 

الجمل والتقت به... هنا العروس تشتاق أن تخرج معه إلى حقل التأمالت، هناك یكشف لها 
عریسها السماوي أسراره اإللهیة، وتدرك أمجاده التي ال ُینطق بها، یقبلها عروسه إلى األبد 

وتعیش هي في أحضانه األبدیة. 
ولعل العروس تقصد بالحقل "حیاة الجهاد المستمر"، إذ یقول سفر األمثال: "من 

)... فال قدرة للنفس على الجهاد لتشبع ما لم یعمل ١١: ١٢یشتغل بحقله یشبع خبًزا" (أم 
الرب معها وفیها. 

 الخروج :
" لنخرج...تقول العروس "

في حدیث السید لعروسه ومدحه إیاها اكتشفت حقیقة لم تكن قبًال تدركها في 
كمالها... وهي أن اهللا لیس بالفكرة الصلدة المنعزلة في السماء، كما قال عنه أرسطو حرك 
العالم وتوقف لیسیطر علیه، ال بل اهللا دائم الحركة في تعامله مع اإلنسان. اهللا حب غیر 

منعزل، خرج إلینا تارًكا أمجاده إلى حین حتى ال نهابه ونرهبه بل نحبه ونقبله... خرج إلینا 
وحّل بیننا. من أجلنا صار عبًدا! خرج أیًضا خارج المحلة یحمل عارنا على كتفیه! وهنا نراه 

یخرج إلینا فال یكشف ذاته لنا لنحبه وٕانما یعلن فینا جماًال هو في حقیقته انعكاس جماله 
علینا وثمرة محبته التي ُتحاصرنا. واآلن تستنجد النفس به قائلة "لنخرج..."، وكأنها قد 
أدركت أنها بدونه تبقى حبیسة "ذاتها"، تعیش أسیرة قوقعتها ال تطلب إالَّ ما لذاتها. إنه 

  



توُسل بل صرخة حب فیه تترجى النفس عریسها أن یطلقها من ذاتها لتعیش معه في حقل 
الحب، تطلب ما لغیرها. 

هذه صورة حیة للحیاة الزوجیة الحقة، فال یطلب كل طرف أن یأسر اآلخر في 
داخله، یستهلكه لحساب نفسه... إنما وهو یفتح القلب لیدخل باآلخر إلیه ینطلق كالهما مًعا 

في حب وحدوي فیه یقدر اآلخر ككائن حّي مستقل. بمعنى آخر، كثیًرا ما نرى أحد 
الزوجین في حبه لآلخر یطلب ما لذاته، ویرى في الطرف اآلخر لیس شخًصا یعیش معه 
على مستوى المشاركة بل "شیًئا" یفرح به ویكتم أنفاسه ویستغله الشباع احتیاجاته النفسیة 

واالجتماعیة والبیولوچیة. في حبه للطرف اآلخر یخنق إرادة اآلخر وحریته وٕانسانیته... ظاًنا 
أنه بهذا إنما یحبه!. 

هكذا حین تفتح العروس قلبها للعریس لیدخل إلیها ال تطلبه "لتستهلكه" إن صح 
 "لتستغله"، ُترید في عریسها أن تشكله القدیس یوحنا الذهبي الفمهذا التعبیر، أو كما یقول 

حسبما ُترید، یستجیب لكل طلباتها ویشبع كل احتیاجاتها ویحل كل مشاكلها ویبارك كل 
تصرفاتها فحسب... لكن یلیق أن تخرج عن ذاتها، تخرج معه وبه فتطلب منه ذاته أوًال 

وتخضع الرادته، وٕان سألته شیًئا وطلبت حًال لمشاكلها أو بركة لعملها إنما كثمرة للقائهما 
مًعا، ال كغایة هذا اللقاء. بمعنى آخر: اهللا أوًال في حیاتها... تحبه ألجل ذاته ال على 

مستوى المنفعة! 

 لنبت في القرى
ما هي هذه القرى التي تود أن تبت فیها مع عریسها؟! 

. لعلها تقصد بالقرى حیاتها الداخلیة بجوانبها المتعددة، وكأنها تقول له هیا بنا 1
من مظاهر المدینة الخارجیة ولتدخل إلى قلبي وفكري وعواطفي وكل طاقاتي الداخلیة، 

ولتبت معي هناك، لنكشف سوًیا ثمار روحك القدوس المتنوعة في داخلي، نجد الكرم قد 
 أزهر والرمان قد نور وثدیّي ُیقدمان لبن الحب الخالص.

. لعله هنا أیًضا دعوة لخدمة القرى، فإن الكثیرین یهتمون بخدمة المدینة الغنیة، 2
  ملتزمة بالكرازة والرعایة داخل القرى حیث البسطاء والفقراء أیًضا.– الكنیسة –لكن العروس 

. هنا الدعوة للمبیت معه في قرى "متعددة"، أي ترافقه من قریة إلى قریة، وال 3
یستریح قلبها في المدینة أو في قریة ما، بل تدخل مع عریسها في حیاة االتحاد خالل 

خدمتها في كل موضع... هكذا ال یجد المؤمن كمال راحته حتى تطمئن أعماقه الداخلیة 

  



) كانت النفس ُتعاتب بنات أورشلیم أنهن أقمن ٦: ١على كل البشریة. في األصحاح األول (
إیاها حارسة للكروم، أما اآلن فهي التي تطلب التبكیر إلى الكروم المتعددة... لقد خرجت 
من كل أنانیة وكل انغالق لتبكر إلى كروم اآلخرین تعمل فیها مع الرب الكرام األصیل. 

والعجیب أنه لیس فقط اتسع قلبها لخدمة اآلخرین، لكنها تتعجل الخدمة: "لتبكرن...". لقد 
 ).١٦: ٥أدركت أن الوقت مقصر واألیام شریرة (أف 

"... هناك في مجال الخدمة، في  (ثدیيّ )ُهَناَك ُأْعِطیَك ُحبِّيأخیًرا تقول العروس "
حقل الرب، في القرى، في الكروم حین ُتقدم للبشریة اتحادها مع المسیح عریسها إنما ُتقدم 

 للرب حبها، أو تقدم ثدییها (العهدین)، تقدم كلمة اهللا بكونه الغذاء المشبع للنفوس.

أخیًرا تقول له: 

  ته،َاللُّفَّاُح َیُفوُح َراِئحَ "
  ،ِمْن َجِدیَدٍة َوَقِدیَمةٍ (الثمار) َوِعْنَد َأْبَواِبَنا ُكلُّ النََّفاِئِس 

]. ١٣" [َذَخْرُتَها َلَك َیا َحِبیِبي
من أجمل الزهور التي ُتشیر إلى الوحدة الزوجیة بین الرجل وامرأته، لهذا َاللُّفَّاح 

)... ولكن العروس تختم حدیثها بقولها ١٤: ٣٠حدثت بسببه مشاحنة بین راحیل ولیئة (تك 
لقد فاحت رائحة الحب الوحدوي أو الزوجي بین العریس السماوي وعروسه، وحان وقت 

كمال هذه الوحدة. 
هذه الوحدة التي ظهرت رائحتها تحمل ثماًرا نفیسة جاءت جدیدة في كل یوم 

وقدیمة أي أصیلة وعمیقة... هي ثمار كلمة اهللا العاملة في نفوس المؤمنین. هذه الثمار 
النفیسة ظهرت عند أبواب المؤمنین هم أعضاء في العروس المقدسة. 

هذا ما تقدمه العروس األم للمسیح العریس األبدي... تقدم ثمار أعضائها بالروح 
القدس! 

 

  



 

الفصل السادس  

 
 
 
 
 
 

العروس العاملة 
 

 



 

  

األصحاح الثامن 

العروس العاملة 
 أنه لما تأكدت األلفة بین العروس ومحبوبها أخذت القدیس أمبروسیوسیقول 

، التي تمثل البشریة غیر المؤمنة. وفي Ïتفاوضه في أمر أهلها، وأوصته بأختها الصغیرة
نفس الوقت التهب حنین العروس لحیاة الوحدة أو االتحاد األعمق مع عریسها، وكأن ختام 

المناجاة أو نشید األناشید هو دخول المؤمن إلى خدمة اآلخرین مع التهاب القلب باالنطالق 
نحو الفردوس. إنهما إشتیاقان وقد ظهرا متعارضان لكنهما في الحقیقة متكامالن ومتالزمان. 
یحیا المؤمن بقلب محترق من أجل كل نفس لم تتعرف على خالصها، وفي نفس الوقت ال 

ینحرف قلبها عن شوقه لالنطالق لیكون مع المسیح وجها لوجه. 
في بدء النشید بدأت العروس باإللحاح في الدخول إلى حیاة الشركة معه، تود أن 

تختلي به أكثر فأكثر في البریة، وأخرى في الحدیقة، وثالثة في الحقل والقرى، ورابعة في 
بیت أمها لتسقیه من خمر حبها كما أرواها هو بحبه األبدي، لهذا تُناجیه قائلة: 

، َلْیَتَك َكَأٍخ ِلّي الرَّاِضِع َثْدَیْي ُأمِّي"
  َوَال ُیْخُزوَنِني. ، َوُأَقبَِّلكَ ،َفَأِجَدَك ِفي اْلَخاِرجِ 

، Ð، وحجرة من حبلت بيّ َوَأُقوُدَك َوَأْدُخُل ِبَك َبْیَت ُأمِّي
  ،Ò ُتَعلُِّمِنيÑأنتَ وَ 

]. ٢-١" [َفَأْسِقیَك ِمَن اْلَخْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن ُسَالِف ُرمَّاِني
إن كان هذا األصحاح في جوهره حدیث عن الخدمة، فإن أساس الخدمة وأساسها 

تمتع الخادم أوًال بعریس الكنیسة، حتى متى ألتقي بأخوته یشتّمون فیه رائحة "الحیاة" 
ویتقبلون العضویة في الكنیسة جسد المسیح الحيّ . 

في هذا الحدیث أیًضا نالحظ اآلتي: 

Ï .الكتاب المقدس: طبعة الیسوعیین ببیروت  
Ð  الكتاب المقدس: طبعة الیسوعیین ببیروت. 
Ñ طبعة الیسوعیین  
Ò .ال توجد في الترجمة السبعینیة  

                                                 



 

  

. أنها تود أن تقّبله كأخ لها، الراضع ثدیّي أمها... فإنه بحسب التقالید الشرقیة 1
القدیمة ما كان یلیق ممارسة القبالت عالنیة حتى بین الرجل وزوجته، وال یستثنى من هذا إالَّ 
األقرباء من الدرجات األولى كالوالدین واإلخوة. لهذا ُتریده كأخ لها الراضع ثدیّي أمها، فتأخذه 

 بین ذراعیها، وتظهر معه عالنیة، وتقبله في حضرة البشریة كلها وال یلومها أحد.

. لعل سّر دعوتها له برجاء "لیتك كأخ ليّ ..." إنما تعلن عن شهوة كنیسة العهد 2
القدیم التي كانت تنظر إلى اهللا كمن هو في الخارج، إذ تقول "أجدك في الخارج"، تطلب 

إلیه أن ینزل إلى جنس البشر وال یبقى منعزًال، بل یصیر أًخا بكًرا باشتراكه معنا في طبیعتنا 
وحلوله في وسطنا، فنستطیع أن نتعرف علیه، ونقبله بقبالت العبادة العلنیة، وندخل به إلى 

 حیاتنا الداخلیة.

. وهو أیًضا حدیث كنیسة العهد الجدید التي أدركت في نضوح حبها أن السید 3
 ُیقبله المؤمنون بقبالت العبادة الحیة، – وهو ربها وسیدها وعریسها –المسیح األخ البكر 

  لیعیشوا معه وجًها لوجه في أحضانه األبدیة.– أورشلیم السماویة –ویدخلون به إلى بیت أمهم 

. أما قولها "أنت تعلمني"... فهو كشف بطبیعة المسیحي الحقیقي والخادم 4
 الكنیسة أو –األمین، فإن كانت النفس تلتقي بعریسها وتقبله وتعیش معه في بیت أمها 

 وهناك تسقیه من خمر بهجتها الممزوجة من عصیر رمانها، لكنها تبقى –أورشلیم السماویة 
في أتضاع ُترید أن تتعلم... إنها في حاجة إلیه لیعلمها أسراره السماویة، حتى في األبدیة 
 –حین تبقى في أحضانه تراه على الدوام جدیًدا في عینیها... وكأنها من لحظة إلى أخرى 

 تتعلم شیًئا جدیًدا عن أسراره –إن صح هذا التعبیر إذ ال یوجد في األبدیة لحظات أو زمن 
 اإللهیة.

 عند قدمي المخلص – بیت أمه –الخادم الحقیقي یبقى على الدوام في الكنیسة 
القدیس یطلب أن یتعلم، حتى إن ُدعي "معلًما" أو "أًبا" لكثیرین! في هذا یقول 

: [إننّي أرغب الجهاد في التعلم حتى أكون قادًرا على التعلیم. ألنه یوجد سید Ïأمبروسیوس
واحد (اهللا) الذي وحده ال یتعلم ما یعلمه للجمیع. أما البشر فعلیهم أن یتعلموا قبل أن یعلموا 

: [إن الفكر القدیس ایرونیموسویتقبلوا من اهللا معلمهم ما یعلمون به اآلخرین]. كما یقول 
 ].Ðالذي یتوق إلى التعلم یستحق المدیح ولو لم یوجد له معلم

Ï  ٧٠٠ للمؤلف: الحب الرعوي، ص. 
Ð  ٧٠١ المرجع السابق، ص 

                                                 



 

  

 لیس مجرد معرفة عقلیة أو حفظ تعالیم – بیت األم –. التعلم في الكنیسة 5
عن ظهر قلب، لكنه في جوهره دخول إلى ممارسة "الحیاة مع المسیح" لذلك تقول 

 هذا هو ما أتعلمه أن "... ُرمَّاِنيعصیرَفَأْسِقیَك ِمَن اْلَخْمِر اْلَمْمُزوَجِة ِمْن  العروس: "
 أرد حبك بالحب.

. حین یدخل اإلنسان الكنیسة في صحبة الرب، وهنا یجلس عند قدمي 6
المخلص یتعلم، ُیقدم اإلنسان خمًرا ممزوجة بعصیر الرمان... ماذا یعني هذا؟ رأینا 
الخمر كرمز لحیاة الفرح والبهجة... فالكنیسة هي البیت المفرح الذي یستقبل الخطاة 
التائبین فیعطیهم الرب فرًحا داخلًیا وبهجة ال تقدر األحداث الزمنیة أن تنزعها. أما 

الرمان فُیشیر إلى حیاة الجهاد، فشجر الرمان مملوء أشواًكا، وغالفه مّر، وفي داخله 
بذور كثیرة، لكن عصیره یحمل نكهة جمیلة وطعًما لذیًذا. فالفرح في المسیحیة یمتزج 

 باألتعاب والجهاد الروحي حتى النهایة.

أخیًرا تؤكد العروس اتحادها بعریسها وتعلقها به فتردد ما سبق أن قالته قبالً : 

  َوَیِمیُنُه ُتَعاِنُقِني. ،ِشَماُلُه َتْحَت َرْأِسي"
بأیائل (قوى) الحقل، ُأَحلُِّفُكنَّ َیا َبَناِت ُأوُرَشِلیَم 

]. ٤-٣" [َأالَّ تَُیقِّْظَن َوَال تَُنبِّْهَن اْلَحِبیَب َحتَّى َیَشاءَ 
إنها ذات الكلمات التي نطقت بها حین أعلنت أنها "مجروحة حًبا"، وقد سبق لنا 

. Ïشرحها
لعلها أرادت هنا أن تؤكد أنها وٕان قدمت كل حیاتها للخدمة، لكنها في هذا ال 

توقف شركتها معه وانشغالها به... بل تؤكد أنها لن تسمح بشيء أو أحد أن یعوق اتحادها 
به، فالخدمة الحیة ال ُتلهي الخادم عن مسیحه بل بالحق تدخل به إلى أعماق أكثر في 

الحیاة معه. 

 : شهادة العالم له
إذ یتطلع العالم إلى الكنیسة التي هي جسد المسیح والشاهدة له أمامه، یقول لها: 

یَّةِ " ]. ٥!" [؟ (قریبها) ُمْسَتِنَدًة َعَلى َحِبیِبَها،Ï، كلها بیضاءَمْن َهِذِه الطَّاِلَعُة ِمَن اْلَبرِّ

Ï  ٧، ٦: ٢ أنظر تفسیر نش. 
Ð .الترجمة السبعینیة  

                                                 



 

  

) حین رأین التغیر العجیب ٦: ٣سبق أن نطقت بنات أورشلیم بكلمات مشابهة (
في حیاة المؤمنین، وقد أعطتهن المعمودیة بیاًضا سماوًیا وتمتعن باتكال حق على الحبیب 
القادر أن یرتفع بهم من بریة هذا العالم ویدخل بهم إلى سمواته، واآلن یدهش العالم خالل 
شهادة العروس العاملة أمامهم... أنها ال تدهش لمجرد كثرة العمل بل بالحري للثمر الذي 

في حیاتها، فإن ظهور الخادم بثیاب المعمودیة البیضاء هو خیر شهادة للعریس... 
: [إنها لم تكن من البدایة Ï على هذا النص قائالً القدیس أغسطینوسیعلق 

بیضاء، إنما صارت بیضاء فیما بعد، ألنه "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج" (إش 
: [من هذه الطالعة بیضاء في بهاء النور ولیس بلون باطل؟!] ویقول Ð)]. كما یقول18: ١

: [لقد كانت قبًال سوداء، فكیف صارت بیضاء فجأة (خالل Ñالقدیس أمبروسیوس
المعمودیة)؟!]. 
: [اآلن هذه التي صارت Ò سّر استمرار بیاضها هكذاالقدیس أغسطینوسویعلل 

بیضاء تسلك حسًنا، ألنها مستمرة في االتكاء على ذاك الذي جعلها بیضاء. فإن یسوع نفسه 
هذا الذي تستند علیه فیجعلها بیضاء یقول لتالمیذه: "بدونّي ال تقدرون أن تفعلوا شیًئا" (یو 

٥: ١٥ .[(
ولعل هذه الدهشة لم تصب العالم فحسب، بل اجتاحت السمائیین أنفسهم إذ یرون 

ما یصل إلیه اإلنسان البشري خالل اتحاده بالسید المسیح في جرن المعمودیة، أي یرونه 
القدیس في میالده الجدید یحمل إمكانیة الصعود نحو السمویات بثیاب بیض. وكما وصف 

: [ترقص المالئكة حولك وهم یقولون من Ó اإلنسان في المعمودیة قائالً كیرلس األورشلیمي
هذه الطالعة بیضاء في مالبسها مستندة على قریبها؟! ألن النفس التي كانت قبًال عبدة 

تبناها سیدها وجعلها قریبة له]. كما یردد السمائیون القول التالي: 

ْقُتَك " ، Ô(رفعتك)َتْحَت َشَجَرِة التُّفَّاِح َشوَّ
، ُأمُّكَ ولدتك ُهَناَك 
]. 6" [ َواِلَدُتكَ وضعتكُهَناَك 

1 On Ps. 45: 24. 
2 Sermon on the N.T., Lesson 45: 5 
3 On Myst. 1: 36. 
4 On Grace & Freewill 13. 
5 Lect. 3: 16. 
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هذا هو سّر صعودها من البریة كلها بیضاء مستندة على حبیبها، أنها قد وضعتها 
أمها وأنجبتها والدتها تحت شجرة التفاح. 

لقد رأینا قبًال أن "شجرة التفاح" ُتشیر إلى التجسد اإللهي، إذ ظهر الرب "كشجرة 
). فخالل التجسد اإللهي أمكن للكنیسة األم أن تنجب أوالًدا ٣: ٢التفاح بین شجر الوعر" (

هللا في المعمودیة، قادرین على االرتفاع نحو السمویات باإلله المتجسد... هذه هي الوالدة 
الجدیدة، وهذه هي فاعلیتها في حیاة المؤمنین. 

هنا ربط بین التجسد اإللهي ووالدتنا الروحیة، فالسید ُولد جسدًیا لكي نولد نحن 
روحًیا. وهذا هو سّر االحتفال بعیدي المیالد والعماد (الغطاس) في یوم واحد في الكنیسة 

األولى...، إذ یرتبط العیدان مًعا في ذهن الكنیسة. 

 : عدم االنشغال بالخدمة على حساب العریس
تؤكد العروس العاملة التصاقها بعریسها وسط انشغالها بخدمة القریب قائلة: 

  ، َعَلى َقْلِبكَ  (ختم)ِاْجَعْلِني َكَخاِتمٍ "
   ،َكَخاِتٍم َعَلى َساِعِدكَ 

  ،َألنَّ اْلَمَحبََّة َقِویٌَّة َكاْلَمْوِت 
 . Ïلجحیم (كالقبرِ )اْلَغْیَرُة َقاِسَیٌة َكا

.  َلَظى الرَّبِّ ،َلِهیُبَها َلِهیُب َنارِ 
، ِمَیاٌه َكِثیَرٌة َال َتْسَتِطیُع َأْن ُتْطِفَئ اْلَمَحبَّةَ 

 َال َتْغُمُرَها. األنهار  وَ 
]. ٧-٦" [ِإْن َأْعَطى اِإلْنَساُن ُكلَّ َثْرَوِة َبْیِتِه َبَدَل اْلَمَحبَِّة ُتْحَتَقُر اْحِتَقاراً 

إن كانت النفس قد تمتعت خالل المعمودیة بالمیالد الجدید تحت شجرة التفاح، 
وفي سّر المیرون ختمت بختم الروح القدس، فصارت في ملكیة العریس، تحمل ختمه 

وسماته، فإنها تعتز بهذا الختم الذي صار لها في كل جوانب حیاتها. هذه الحیاة تشعل 
لهیب حبها نحوه فتسأله ال أن یقبلها بین ذراعیه أو یأخذها في أحضانه األبدیة، بل تشتهي 

أن تلتصق به كالختم على قلبه وساعدیه، ال یفصلها حتى الموت عنه! 

Ï الترجمة السبعینیة  .
                                                 



 

  

إنها تطلب أن تكون ختًما على قلب العریس، فهي ال تطلب أن یكون لها مجرد 
موضع في قلبه بل تحتل القلب كله، وكأن اهللا ال ینشغل إالَّ بها. ُترید ال أن یكون أسمها 

منقوًشا على قلبه، بل هي بكل حیاتها مختومة علیه، فال یقدر أحد أن یقترب أو یمحو 
أسمها من أمام وجه اهللا. 

)، أما هنا ١٦: ٤٩في سفر إشعیاء النبي یقول الرب: "هوذا على كفي نقشتك" (
فالعروس تطلب أن تكون خاتًما على ساعده... 

بهذا تستقر العروس في قلب اهللا "مركز العاطفة والحب" وفي ساعده "مركز 
العمل"، تستریح إلى األبد على عرش محبته وعلى كرسي قدرته! هذه هي دالة الكنیسة لدى 

عریسها!. 
أما سّر هذه الدالة القویة فهو الحب الذي سكبه الرب في قلبنا من نحوه لهذا تقول: 
"المحبة قویة كالموت، الغیرة قاسیة كالقبر..." وكأنها تقول له: إن الموت هین، ال یقدر أن 

یفصلني عن حبي لك، والمیاه الكثیرة وجمیع األنهار ال تقدر أن تطفئه أو تغمره. وكما یقول 
الرسول بولس: "من سیفصلنا عن محبة المسیح: أشدة أم ضیق أم اضطهاد أم جوع أم عري 

أم خطر أم سیف... فإنّي متیقن أنا ال موت وال حیاة وال مالئكة وال رؤساء وال قوات وال 
أمور حاضرة وال مستقبلة، وال علو وال عمق وال خلیقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة اهللا 

). ٣٩، ٣٨: ٨التي في المسیح یسوع ربنا" (رو 
: Ïالقدیس أغسطینوسیقول 

[ال تستطیع زوابع العالم أو أمواج التجارب أن تطفئ لهیب الحب. عن هذا قیل: 
"المحبة قویة كالموت". فكما أن الموت متى حل ال یوجد من یقدر على مقاومته، إذ ال یقدر 

المولودون للموت أن یصدوا عنف الموت بأي فن من الفنون أو نوع من األدویة، هكذا ال 
یقدر العالم أن یقف ضد قوة الحب. 

لقد أخذ التشبیه بمثال الموت المضاد، فكما أن الموت عنیف هكذا في التدمیر، 
كذلك الحب قوي في اإلنقاذ (الخالص). 

خالل الحب مات كثیرون عن العالم لیحیوا هللا]. 
في سط العالم قدمت العروس لعریسها ما ال یقدر العالم أن ُیقاومه، قدمت قلبها 

لذاك الذي یجد في القلب لذته، فهي لم تقف عند حدود تقدیم الخدمة والجهاد واألسهار، بل 

1 On Ps. 48: 13. 
                                                 



 

ِإْن َأْعَطى اِإلْنَساُن ُكلَّ َثْرَوِة َبْیِتِه َبَدَل قدمت أوًال قلبها أي "حبها" كله، والذي تقول عنه: "
". وكأنها تردد ما قاله الرسول بولس: "إن أطعمت كل أموالي وٕان اْلَمَحبَِّة ُتْحَتَقُر اْحِتَقاراً 

). ٣: ١٣ كو ١سلمت جسدي حتى أحترق ولكن لیس لّي محبة فال أنتفع شیًئا" (
إنها لیست كالزوجة التي تظن أنها تخدم زوجها حسًنا، فتبذل كل جهدها لخدمة 
البیت وتسلمه جسدها... لكن قلبها لیس معه! إنها ُتقدم القلب أوًال، ومن خالله ال تقدر أن 

تمتنع عن خدمته!. 

 : حبها لعریسها یشعل حبها الخوتها
عندما قدمت حبها كله للرب أتسع قلبها الخوتها فقامت تطلب عنهم، قائلة: 

 َلَنا ُأْخٌت َصِغیَرٌة َلْیَس َلَها َثْدَیانِ . "
  !ْخِتَنا ِفي َیْوٍم ُتْخَطُب؟◌ُ َفَماَذا َنْصَنُع الُ 

ةٍ    ،ِإْن َتُكْن ُسورًا َفَنْبِني َعَلْیَها ُبْرَج ِفضَّ
 َوإِْن َتُكْن َبابًا َفَنْحُصُرَها ِبَأْلَواِح َأْرزٍ . 

، َأَنا ُسوٌر َوَثْدَیيَّ َكُبْرَجْینِ 
]. ١٠– ٨" [ َكَواِجَدٍة َسَالَمةً أعینهمِحیَنِئٍذ ُكْنُت ِفي 

هذه العبارات البسیطة تحمل دستوًرا لحیاة الخدمة تتلخص بنوده في النقاط التالیة: 
. إدراك مركز غیر المؤمنین بالنسبة للكنیسة، أنهم یمثلون "األخت الصغیرة"، 1

لیست أختها فحسب، بل هي أخت للعریس كما للعروس. خالل هذا المنظر ال تتعامل 
الكنیسة مع غیر المؤمنین، حتى المضایقین لها أو المضادین للحق... وٕان كانوا حتى 

ملحدین، على مستوى المعلم مع التلمیذ بل األخ األكبر الذي یترفق باألصغر. قد تخطئ 
األخت الصغرى في حق الكبرى، فلتحتملها الثانیة ألنها "الكبرى"، ولتعطها عذًرا ألن 

 الصغرى لیس لها ثدیان... أي لم تكتشف الحق خالل العهدین.

. إن سّر ضعف الصغرى أنها بال ثدیین، فعمل الكبرى تقدیم كلمة اهللا أي 2
العهدین القدیم والجدید، لكي تتذوقهما األخت الصغرى وتحبهما وتقتنیهما كثدیین لها. هذا 

 هو عمل الكنیسة اإلنجیلي... ُتقدیم كلمة اهللا الحیة لكل إنسان.

. ماذا تفعل الكنیسة لألخت الصغرى وقد طلبها العریس كخاطب وها هي بال 3
ثدیین؟! لتعاملها بكل عطف وحب، فال تعیرها وال تجرح مشاعرها وٕانما تترفق بها وتقدم لها 

  



 

كل إمكانیة. فإن كانت الصغرى سوًرا تبني علیها برًجا فضًیا، وٕان تكن باًبا ُتحصرها بألواح 
 األرز... إنها تسندها بالعمل اإلیجابي.

ُتقدم األخت الكبرى نفسها وحیاتها للصغرى، فتقول لها إن كنتي في حاجة إلى 
سور یحوط حولك وبرجین یرتفعان بك... فأنا في خدمتك "أنا سور وثدیّي كبرجین". اقبلي 

 السید المسیح الذي في داخلي سوًرا لك وكتابي المقدس ثدیین یشبعانك.

. ال یقف األمر عند معالجة ما نقص في حیاة األخت الصغرى التي بال ثدیین، 4
لكن الكبرى تبني علیها برًجا من الفضة وتحوطها بألواح أرز... وكأنها تسند أختها حتى 

تصیر خادمة عاملة في كرم الرب. إن عمل الكنیسة هو الدخول بغیر المؤمنین إلى اإلیمان 
ودفعهم إلى الشهادة العملیة لكلمة اهللا أمام الغیر... بهذا یصیرون كالبرج الفضي (الفضة 

 ُتشیر لكلمة اهللا المصفاة كالفضة، والبرج ُیشیر للشهادة العلنیة).

 بهذا تصیر الكنیسة في أعین الجمیع كواجدة سالًما حقیقًیا في حیاة البشریة.

 : حوار ختامي

  ،َكاَن ِلُسَلْیَماَن َكْرٌم ِفي َبْعَل َهاُمونَ "
 (حراس)، َدَفَع اْلَكْرَم ِإَلى َنَواِطیرَ 

ةِ    ،ُكلُّ َواِحٍد ُیَؤدِّي َعْن َثَمرِِه َأْلفًا ِمَن اْلِفضَّ
  ،َكْرِمي الَِّذي ِلّي ُهَو َأَماِمي

 اَألْلُف َلَك َیا ُسَلْیَماُن َوِمَئَتاِن ِلَنَواِطیِر الثََّمرِ . 
  ،َأیَُّتَها اْلَجاِلَسُة ِفي اْلَجنَّاِت 
  َفَأْسِمِعیِني. ،اَألْصَحاُب َیْسَمُعوَن َصْوَتكِ 

"  اَألَیاِئِل َعَلى ِجَباِل اَألْطَیاِب  (صغیر)ُاْهُرْب َیا َحِبیِبي َوُكْن َكالظَّْبِي َأْو َكُغْفرِ 
]١٤–١١ .[
. إذ تدخل الكنیسة بالعالم إلى عریسها السید المسیح... تدعو الكل أن یتمتع به، 1

وهنا توضح الكنیسة مبدأ هاًما في الخدمة: إن الكرم إنما هو كرم المسیح، وهو الذي یعمل 
. إن الكرم لیس كرمها، "َكاَن ِلُسَلْیَماَن َكْرٌم ِفي َبْعَل َهاُمونَ فیه خالل الكرامین، لذلك تقول: "
 بل هو كرم "سلیمان الحقیقي"...

  



 

  

: [اهللا یقوم بفالحتنا نحن كرمه... أما زرعنا Ïالقدیس أغسطینوسفي هذا یقول 
فهو العمل الذي في قلوبنا، وهو ال یعمل بأید بشریة. إنه یقوم بفالحتنا، كما یصنع الفالح 

). ٥، ١: ١٥بحقله. یقول الرب في اإلنجیل: "أنا الكرمة وأنتم األغصان... أبي الكرام" (یو 
وماذا یفعل الكرام؟ إنه یقوم بفالحة حقله. فاهللا اآلب كرام له حقل یقوم بفالحته وینتظر منه 

ثمًرا. ویقول الرب یسوع المسیح نفسه أنه: "غرس كرًما... وسلمه إلى كرامین"، هؤالء 
ملتزمون بتقدیم الثمار في أوانها]. 

 تعلیًقا على قول الرسول:["فإننا نحن Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفمكما یقول 
)... الحقل ال ُینسب لمن یزرع فیه ٩: ٣ كو ١عامالن مع اهللا وأنتم فالحة اهللا، بناء اهللا" (

بل لمالكه]. 
. وكأن كرم السید Ñ. كلمة "بعل" تعني "سید" أو "ملك"، "هامون" تعني "الجموع"2

المسیح، ملك السالم، إنما هو جموع البشریة... یصیر ملًكا لهذه الجموع لیدخل بهم إلى 
 سمواته.

" لكنه ال یكف عن َدَفَع اْلَكْرَم ِإَلى َنَواِطیرَ . لقد سلم الرب هذه الكرم لكرامین... "3
أن یعتني بالكرم بنفسه ویهتم به في محبة شدیدة، إذ یقول "كرمّي الذي لّي هو أمامي". 

)، ال یبخل علیه بشيء، حتى في عتاب یقول: ٣–١: ٢٧یحرسه بنفسه لیال ونهاًرا (إش 
 ).٤-٣: ٥"احكموا بیني وبین كرمي: ماذا یصنع أیًضا لكرمّي وأنا لم أصنعه له؟!" (إش 

ُكلُّ َواِحٍد ُیَؤدِّي َعْن َثَمرِِه َأْلفًا ِمَن . ما هو الثمر الذي یطلبه ملك السالم؟ "4
ةِ  ". هذا ما یطلبه من الكرامین أن یقدم الكل ألوًفا، ألن األلف ُتشیر إلى السماء والحیاة اْلِفضَّ

. فاهللا لن یقبل من الخدام إالَّ الثمر الروحي السماوي. هذا هو عمل الكنیسة Òالسماویة
 ورسالة خدام الكلمة... أن یدخلوا بالمخدومین إلى الحیاة السماویة.

اَألْلُف َلَك َیا . إن كان الثمر ُیقدم لحساب السید المسیح فما هو نصیب الخدام؟ "5
". وربما قصد بالمئتین أن یكون مئة لرجال العهد القدیم ومئة ُسَلْیَماُن َوِمَئَتاِن ِلَنَواِطیِر الثََّمرِ 

لرجال العهد الجدید، فالثمر كثیر یتمتع به كل الخدام في العهدین. لهذا یقول الرسول بولس 
 ).١: ٤لشعبه: "یا سروري وٕاكلیلي" (في 

Ï  ١٣ للمؤلف: الحب الرعوي، ص. 
Ð  ١٤ المرجع السابق، ص. 

3 The New Westmisister Dictionary of the Bible, p. 83. 
Ò  ،٩٢، ص ١٩٧٩ للمؤلف: رؤیا یوحنا الالهوتي. 

                                                 



 

. إذ تعمل الكنیسة في كرم الرب، ویدرك العاملون أنهم یعملون لحساب السید 6
المسیح الذي له "األلف" وأیًضا لحساب أنفسهم فلهم "المئتان" یصیرون كمن هم في وسط 
الجنات. یتحول الباب الضیق والطریق الكرب إلى نیر هین وحمل خفیف. یعیشون وهم 

َأیَُّتَها اْلَجاِلَسُة ِفي على األرض كمن في فرادیس مفرحة، لذا ُیناجي الرب عروسه قائالً : "
". صوت حبك لم یعد مكتوًما، بل یسمعه  َفَأْسِمِعیِني، اَألْصَحاُب َیْسَمُعوَن َصْوَتكِ ،اْلَجنَّاِت 

الذین على األرض كما یفرح به السمائیون... واآلن تعالي إلى لكي أسمع صوتك العملي 
 المفرح، تعالي "رثي الملكوت المعد لِك منذ إنشاء العالم".

إنها كلمات عریس یفرح قلب عروسه، ویؤكد لها أن ما تصنعه تنال ثماره على 
مستوى أبدي. 

َیا َحِبیِبي َوُكْن َكالظَّْبِي َأْو َكُغْفِر (اسرع) ُاْهُرْب أما هي فُتجیبه بالفرح قائلة: "
". لقد سبق فرأینا لماذا ُتشبه الكنیسة عریسها بالظبي اَألَیاِئِل َعَلى ِجَباِل اَألْطَیاِب (صغیر) 

وبأصاغر اآلیائل... هنا تستجیب لدعوته قائلة أسرع إلّي وتعالى فإنّي مشتاقة إلیك... إن 
 كنت تدعوني أن ألتقي بك لتسمع صوتي، فأنا أیًضا محتاجة أن ألتقي بك.

ولعل مجیئه مسرًعا على جبل األطیاب یذكرنا باألطیاب التي ُكفن بها السید، 
فإنه یلتقي معها خالل دفنها معه... إذ تموت معه كل یوم، لكي تحیا معه إلى األبد. 

هذا هو ختام النشید... وكأنها ُتردد ما قالته العروس في سفر أبوغالمسیس 
(الرؤیا): "آمین. تعال أیها الرب یسوع"! 
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