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كنت أقرأ كتاًبا عن إشعیاء النبي، وٕاذا بي أشعر كأن سفر إشعیاء یسحب قلبي 
لیمأل أعماقي تعزیة وسط المتاعب. وكانت المفاجأة العجیبة أنني اكتشف في الصباح أن 

تلك اللیلة كانت عشیة استشهاد إشعیاء النبي، هذا ما دفعني أن أبدأ في دراسة السفر لنوال 
بركة كلمة اهللا مع إشعیاء.  

 الدراسي لیصیر مكمًال لسلسلة كتب األب المحبوب يلقد أخذت بالمنهج اآلبائ
القس لوقا سیداروس في ذات السفر الذي اتسم بمنهجه الوعظي وأسلوبه العذب.  

 القدوس.  أسمهالرب قادر أن یستخدم هذا العمل لمجد 
 . 1988شیكاغو في سبتمبر 

القمص تادرس یقوب ملطي 
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األنبیاء 
"أسفاًرا نبویة". هذا ال یعني أن النبوة قد  ُتدعى األسفار من إشعیاء حتى مالخي

بدأت بإشعیاء، إنما وجدت منذ بدایة ظهور موسى النبي كأول قائد لشعب إسرائیل، وٕان كان 
بعض اآلباء یرون أن النبوة تمتد منذ بدء الحیاة البشریة، فیحسبون آدم نفسه نبًیا.  

هذا من جانب ومن جانب آخر فإن األسفار النبویة ال تقف عند عرض النبوات 
وٕانما ضمت تاریًخا ونوامیس وحكمة وشعًرا الخ...  

 األنبیاء
بمعنى أناس یتنبأون بأحداث مستقبلیة بقدر ما تعني الكشف  "أنبیاء" ال یفهم تعبیر

 الذي یتحقق خالل السید األبديعن فكر اهللا وٕارادته من جهة اإلنسان، خاصة خالصه 
المسیح. لقد أقام اهللا أنبیاءه كرجاله الذین یشهدون له بقوة وشجاعة بفعل روحه القدوس في 

وقت انحرفت فیه القیادات الدینیة والمدنیة من كهنة وملوك. فقد انشغل كثیر من الكهنة 
بالسلطة والكرامة مع االنغماس في حیاة الترف والبهرجة، لهذا اهتموا بإرضاء الملوك 

والعظماء على حساب خدمة النفوس، وانشغلوا بالحرف القاتل كتغطیة للفساد الداخلي. أما 
الملوك واألشراف فانشغلوا بالمجد الباطل معتمدین على خطط بشریة متجاهلین عنصر 
اإلیمان باهللا واالتكال علیه... لهذا ظهر األنبیاء یقاومون فساد القیادات والشعب أیًضا؛ 

األمر الذي أثار الكل ضدهم الضطهادهم.  

جاء الخط واضًحا في كل كتابات األنبیاء، وهو:  
التوبة والرجوع إلى اهللا بالقلب ال بالممارسات الشكلیة هو طریق عالج . 1

للمشاكل الداخلیة والخارجیة، االجتماعیة والسیاسیة والروحیة.  
فضح األخطاء خاصة التي ترتكبها القیادات الدینیة والمدنیة ال للتشهیر بهم . 2

وٕانما لطلب العالج الروحي الحق.  
التنبوء عن أحداث محلیة مستقبلیة قریبة لتأكد تأدیب الرب لهم بسبب فسادهم . 3

وعدم الثقة فیه، أو لتأكید رجمته بسبب توبتهم، مثل السبي والرجوع منه.  
 التنبوء عن أحداث مستقبلیة بعیدة مركزها مجيء المسیا المخلص، الذي ُیقیم. 4

 داود الساقطة، وُیقیم مملكة روحیة تضم الشعوب واألمم.  مظلة
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اهللا وحده هو المخلص... والخالص هو الموضوع األوحد الذي یلزم أن یشغل . 5
فكر الكل.  

نبوات األنبیاء مع كثرتها تشبه قیثارة یلعب على أوتارها روح اهللا القدوس الذي ال 
.  ي العزف، فیقدم سیمفونیة حب اهللا المعلن خالل عمل المسیح الخالصیخطئ

األنبیاء الكبار والصغار  
اعتاد الدارسون أن یقسموا أسفار األنبیاء إلى أنبیاء كبار [إشعیاء، إرمیا، حزقیال، 

دانیال] وأنبیاء صغار [بقیة أسفار األنبیاء]، هذا التقسیم ال یقوم على أساس التمییز بین 
األنبیاء أنفسهم وٕانما بین األسفار حسب حجمها. یشبه البعض بعض أسفار األنبیاء 

 . Ïالصغار بالقنابل الذریة الصغیرة في حجمها لكنها تحمل طاقات جبارة

1 J. Vernon McGee: Isaiah, 1982, p. 7. 
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مقدمة 
في سفر إشعیاء 

"اإلنجیل  "إنجیل إشعیاء"، أو وُدعي سفره: "النبي اإلنجیلي"، ُدعي إشعیاء:
الخامس". من یقرأه یظن أنه أمام أحد أسفار العهد الجدید، وأن الكاتب أشبه بشاهد عیان 

 اإللهیة"الصلیب"؛ یرى صورة حیة للفداء وأسراره  لحیاة السید المسیح وعمله الكفاري خاصة
العمیقة.  

 إنجیلًیا یصف  -عند قراءته-  أتمثل في سفر إشعیاء إني: [ القدیس جیرومیقول
].  Ïحیاة یسوع المسیح، فضًال عن كونه نبًیا یتكلم عن األمور اآلتیة

[أكثر من أي كتاب نبوي آخر، یحوى أكمل  :H. A. Ironsideیقول عنه 
النبوات المسیانیة التي وجدت في العهد القدیم، یشهد بطریقة أكیدة عن آالم المسیح وما 

].  Ðیتبعها من أمجاد
اهتم به آباء الكنیسة خاصة في حوارهم مع غیر المؤمنین ألجل ما تضمنه من 

نبوات كثیرة وصریحة عن شخص السید المسیح وعمله الفدائي وكنیسته وعطیة روحه 
. Ñالقدوس الخ...

بعد تحول القدیس أغسطینوس إلى اإلیمان المسیحي بفترة قلیلة سأل القدیس 
.  Òاألسقف الشیخ أمبروسیوس عما یقرأه، فأجابه"إشعیاء"

إشعیاء  
كان إسم إشعیاء شائًعا بین الیهود، فنجد في الكتاب المقدس على األقل سبعة 

.  االسمأشخاص یحملون هذا 
"خالص  ؛ یعني)21: 3 أي 1؛ 7: 11؛ نح 8: 7عز  ("یشعیا" ُیقابل "إشعیاء"

"اهللا ُیخلص". وقد جاء اسمه یكشف عن رسالته، فالسفر في مجمله یحمل خًطا  أو اهللا"

Ï  ،8، ص 1949أنطون یعقوب: تفسیر نبوات إشعیاء .
2 H. A. Ironaide: Expositary notes on the Prophet Isaiah, 1985, p. 3. 
3 See: Epistle of Barnabas; St. Justin: Apology 1, dial. With Trypho. 
4 Harry Bultema: Commentary on Isaiah, Michigan 1981, p. 19. 
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واضًحا عن خالص اهللا العجیب الذي یتحقق بمجيء المسیا الذبیح مقیم الملكوت وواهب 
المجد.  

لتمییزه عن بقیة األشخاص الحاملین ذات االسم. هذا  "إشعیاء بن آموص" ُدعي
، وبحسب التقلید الیهودي هو Ïویرى الكثیر من الدارسین أن آموص هنا غیر عاموس النبي

أخو أمصیا ملك یهوذا وأنه نبي أیًضا.  
: 39؛ 5: 38؛ 2: 37؛ 15، 1: 22؛ 3: 7نشأ في أورشلیم وعمل فیها (إش 

رمیا ُمنع من الزواج حتى ال ُتعاني أسرته من إ). على خالف إرمیا تزوج وأنجب أوالًدا؛ 3
الضیق الُمّر الذي یحل بالشعب ومن الفساد الذي حّل بالجمیع كوباٍء معٍد، أما إشعیاء 

 ال لممارستها النبوة وٕانما لمشاركتها رجلها جهاده )3: 8إش  ("النبیة" فتزوج وُدعیت زوجته:
 ومشاعره، فكانت خیر رفیق له في تحقیق رسالته. أنجبت على األقل ابنین حمال الروحي

"مهیر  ؛ والثاني)3: 7إش  ("البقیة سترجع" معناه "شآریشوب" أسمین رمزیین؛ ُدعى األكبر
. وكان االسمان متناسبین )3: 8إش  (رع الغنیمة"س"عجل النهب، ا معناه شالل حاش بز"

مع نبوات إشعیاء كما سنرى.  
اعتز إشعیاء النبي بأسرته المقدسة في الرب، وأیًضا بتالمیذه الروحیین الذین 

"هأنذا واألوالد الذین أعطانیهم الرب آیات وعجائب في  حسبهم أبناء له وكأفراد أسرته، فقال:
. وقد استخدم الرسول بولس هذه العبارة كرمز لربنا یسوع الذي یقود )8: 8إش  (إسرائیل"

).  13: 2تالمیذه إلى المجد (عب 

ظروف إشعیاء الدینیة واالجتماعیة واألخالقیة  
 في أورشلیم، في جٍو  -كأحد أعضاء العائلة الملكیة - نشأ إشعیاء. 1

أرستقراطي، ُیجالس الملوك ویصادقهم، ویقدم لهم المشورة الصالحة. كان نبًیا في مملكة 
 إلمامهیهوذا، وربما كان یشغل مركًزا سیاسًیا هاًما في البالط الملكي، كما یظهر من 

 بالتیارات الدینیة واالجتماعیة. فقد كشف إلمامهبالتیارات السیاسیة في ذلك الحین بجانب 
) واستطاع أن یطرد َشْبَنا 1: 30؛ 15: 29عن جماعة أنصار التحالف مع مصر (إش 

). 15: 22من مركزه الخطیر (إش 

1 Ibid, 1. 
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 739) أو 740 في السنة التي مات فیه ُعّزیا ملك یهوذا (سنة النبويباشر عمله 
ق.م)، هذا ال یعني أنه بدأ بعد موت الملك وٕانما ربما قبل موته في ذات العام الذي مات 

ق.م)، وبحسب التقلید الیهودي  696  أو697فیه؛ وقد استمر في خدمته حتى وفاة حزقیا ( 
 50 أكثر من النبوي بن حزقیا، بهذا تكون مدة عمله منسي في عهد النبويباشر عمله 

عاًما، یرى بعض الدارسین أنها بلغت الستین عاًما. انتهت حیاته على األرض بنشره 
 إمعاًنا في تعذیبه كما جاء في التقلید الیهودي وبعض منسيبمنشار خشبي كأمر الملك 

: 11، وربما َقصَده الرسول بولس عندما تحدث عن الذین ُنشروا (عب Ïكتابات آباء الكنیسة
37  .(

 مركبات الملك واألسرة الملكیة  -أورشلیم –شاهد إشعیاء في شوارع العاصمة . 2
والعظماء المتعجرفین، یركبونها في زهو وغرور، خاصة نساؤهم المدلالت في حیاة ترف 
فاحش وبذخ شدید. تطلع إلى الوالئم الیومیة التي ُتقام في القصر الملكي بغیر انقطاع، 

ُتدعى إلیها القیادات العسكریة والمدنیة والدینیة، الكل یشرب الخمر بال حساب لتتحول إلى 
مجالس هزء قانونها المداهنة والریاء. وفي نفس الوقت كان ُیشاهد األغنیاء یدخلون الهیكل 
لیقدموا تقدمات وذبائح بال حصر لیجدوا تكریًما من القیادات الدینیة الجشعة، ویخرج هؤالء 
األغنیاء من الهیكل لیمارسوا الرجاسات الوثنیة بالقرب من الهیكل! هذه هي صورة المدینة 

التي ُنسبت هللا وُأقیم فیها هیكله المقدس، بینما كانت صرخات األرامل واألیتام والفقراء 
 في أذني النبي بل ترتفع إلى عرش اهللا.  تدويوالمظلومین 

"كل الرأس مریض،  ُأصیب یهوذا بالفساد، من جهة قیاداته كما من جهة الشعب،
وكل القلب سقیم، من أسفل القدم إلى الرأس لیس فیه صحة بل جرح وٕاحباط وضربة طریة 

.  )6-5: 1إش  (لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلین بالزیت"
 ما حّل بیهوذا یصیب العالم اآلن بشكل أو آخر مثل:  أنیرى بعض الدارسین 

-9: 8 تكتالت من أجل التمتع بالسلطة البشریة ال االتكال على عمل اهللا (إش .أ
13  .(

، فبینما تخضع الطبیعة غیر العاقلة بالغریزة لصاحبها وراعیها الروحي الجهل .ب
).  4-2: 1 خالقه المعتنى بخالصه وأبدیته (إش اإلنسانیجهل 

1 Origen: Comm. On Is. 3:6-12; St. Justin: Dial with Trypho. 
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 فساد القیادات وانحاللها بتصرفات صبیانیة غیر ناضجة مع دخول العنصر .ج
)، وتفشِّى روح 12: 3 بطریقة تسلطیة منحرفة حتى في بعض القیادات الدینیة (إش النسائي

المداهنة والمجاملة وغیر موضوعیة الحق ذاته.  
: 1انیة ومحبة المال وما یتبع ذلك من ممارسة للظلم وحب الرشوة (إش ن األ.د

23  .(
 أو االلتزام ي میوعة اإلیمان، یقبل اإلنسان الدین وینكر عمل اهللا الخالصـ.ه
 بالدینونة األبدیة...  االعترافبالحق أو 

 : Ïالظروف السیاسیة
عاش إشعیاء النبي في وقت قیام القوى العظمى في العالم والصراع بینها. بدأ هذا 

یرة خالصراع بین مصر وأشور على السیطرة على العالم في ذلك الحین، وفي أیام إشعیاء األ
"القوة هي الحق".   وكان مبدأ هذه الدول هو: كان الصراع بین أشور وبابل،

أما أثر هذا الصراع على إسرائیل (مملكة الشمال) ویهوذا فیظهر مما ورد في 
 : )17-15(ملوك الثاني 

  20-19: 15مل  2 لیتركه في مملكته (اآلشوريقدم منحیم ملك إسرائیل فضة لفول  .(

  فقح اآلشوريفي األیام األخیرة من عزیا حیث تسلم إشعیاء رسالته، غلب تغلث فالسر 
)؛ وقام األخیر بتخریب جیش آحاز ملك یهوذا حیث قتل 29: 15مل  2ملك إسرائیل (

 ألًفا إلى السامرة كمسبیین، كما تحالف مع َرِصین ملك سوریا 200 ألًفا وحمل 120
ضد یهوذا، وذلك ألسباب سیاسیة. فقد أرادا من یهوذا أن یتحالف معهما ویستندا على 

فرعون مصر لمقاومة أشور، لكن یهوذا رفض ذلك، مفضًال االلتجاء إلى أشور 
ضدهما.  

 ما حدث هو أن هوشع قتل إنماال أرید الدخول في تفاصیل األحداث السیاسیة، 
 لم یثق اآلشوري) غیر أن شلمنأَسر 3: 17مل  2فقح، وأن األول خضع للجزیة ألشور (

وكان ذلك سنة  )،6 4: 17مل  2 سنوات ثم سبى إسرائیل (3فیه فسجنه وحاصر السامرة 
ق.م.   722

1 J. Bultema, p. 12-15. 
  The New Century Bible Comm.: R. E. Clements, Isaiah 1-39, 1988, p. 9-11. 
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إن كانت السامرة عاصمة األسباط العشرة في أنانیة تحالفت مع آرام سوریا ضد 
 أخطأ فقد أرسل آحاز إلى تغلث فالسر یقول له أنه عبده وابنه جانبهیهوذا، فإن یهوذا من 

)، مقدًما خزائن الهیكل والقصر هدیة 7: 16مل  2یطلب نجدة ضد سوریا و إسرائیل (
). 21-20: 28أي  2ألشور. وبالفعل سنده، لكن تغلث فالسر احتقره فیما بعد ولم یسنده (

 على یهوذا في أیام حزقیا بن آحاز وقد سمح لیستوليبعد ذلك قام سنحاریب بجیش عظیم 
اهللا بتدمیر كثیر من المدن لكنه حافظ على أورشلیم إلى حین.  

 ملتهب حًبا نحو شعبه. فكانت نفسه ناريعاش إشعیاء النبي في هذا الجو بقلب 
 مع دول غریبة إحداهماُمتمّرة بسبب االنقسام بین أفرایم ویهوذا الذي بلغ أقصاه بتحالف 

 ما حدث هضد األخرى. هذا من جانب ومن جانب آخر فقد شاهد إشعیاء یهوذا یرى بعیني
) 1: 22وما حدث لها من خراب (إش   میًال من أورشلیم،40-35 حواليللسامرة التي تبعد 

ومع هذا ازداد یهوذا في الشر والعناد.  
 منشغًال بأورشلیم عاصمة یهوذا ومدینة اهللا، كانت قومي -كرجل - كان إشعیاء 

مركز أحالمه وآماله، كثیًرا ما یتحدث عنها، لكنه في صراحة یصف نجاساتها وفجورها، 
معلًنا نضاله ال ألجل حمایتها سیاسًیا فحسب وٕانما ألجل تقدیسها لحساب اهللا القدوس.  

 روح اهللا القدوس، أدرك شئون عصره وبإرشاد حكیم سیاسيإشعیاء، كرجل 
واألحوال التي كانت سائدة. فقد تنبأ عن سقوط دمشق والسامرة وامتداد سلطان أشور على 

إلى مستقبل أبعد لیرى بابل - بروح النبوة - كما امتد نظره  )،7الشرق األوسط (إش 
جمیع -     )، وبروح الرجاء یعلن عن عودة الشعب كله 39وخطرها المحدق بیهوذا (إش 

من السبي البابلي.   - األسباط
 رأى إشعیاء في أشور (وبعد ذلك بابل) أداه تأدیب إلهي إلسرائیل وأیًضا لیهوذا،

ولم یكن بنو یهوذا قادرین على تصدیق غزو أشور ألورشلیم. لقد أكد النبي أن التاریخ كله 
والشعوب في یّد اهللا یستخدمهم من أجل توبة شعبه ورجوعه إلیه... وأنه ال عالج حتى 

لمشاكلهم السیاسیة بغیر التوبة.  
 تمسك إشعیاء بكلمة الحق في قوة وبسلطان الروح، ففي شجاعة یقول آلحاز الملك:

خ بكما و ،)13: 7إش  ("هل هو قلیل علیكم أن تضجروا الناس حتى تضجروا إلهي أیًضا؟!"
وسخر  ،)10: 1أش  ("قضاة سدوم" )، ودعى العظماء4: 1 شر (إش كفاعليالشعب 

باألعداء الثائرین في وقت كانت فیه أورشلیم ترتعب منهم حاسًبا إیاهم كشعلة مدخنة (إش 
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، 4: 21) ویرثى لسقوط بابل (إش 5: 15)... ومع هذا نراه یئن قلبه ألنَّات موآب (إش 4: 7
).  4: 22 ؛10

سماته  
حمل  .Ïمنذ القدم ُدعى إشعیاء بالنبي العظیم بسبب شخصیته وأعماله وكتاباته. 1

في شخصیته شجاعة دانیال ورقة حس إرمیا وآالم هوشع وثورة عاموس، وفاق الكل في 
قدرته األدبیة الفریدة على النقد المقدس الالذع مع فتحه باب الرجاء على مصراعیه ال 

لشعبه وحده وٕانما لكل بشر.  
تحدث اهللا مع إشعیاء النبي بالطرق الثالثة الشائعة الخاصة باإلعالن . 2

:  Ðاإللهي
). رأى السید 10: 30 (إش بالرائي)؛ وقد ُدعى 6 خالل الرؤیا المجیدة (إش .أ

 كل العالم، فاهتزت السماء لتسبحه من أجل قداسته الروحيالمسیح القادم وقد مأل مجده 
ومجده. هذه الرؤیا سیطرت على حیاته وأفكاره وتصرفاته وكلماته؛ فنجد القداسة مع المجد 

. يهما الخط الواضح في السفر، مصدرهما لیس الذراع البشرى وٕانما عمل المسیح الخالص
هذا الخط صبغ على السفر روح الرجاء بالرغم مما أعلنه عن بغض اهللا للخطیة وسقوط 

األمم تحت التأدیبات القاسیة بسببها.  
)، وألهب 11: 8عمل الروح في حیاة إشعیاء، الذي أمسكه كما بیٍد قویة (إش . ب

حیاته، فصارت كلمة اهللا أشبه بنار تلتهب في عظامه.  
 أذني؛ فیتحدث رب الصباؤوت المهوب في األبوياإلعالن خالل الحدیث . ج

)، 14: 22؛ 2: 20؛ 11: 8إشعیاء كما یتحدث الصدیق مع صدیقه، یحدثه فًما لفم (إش 
ویعتبر هذا النوع أسمى أنواع اإلعالنات اإللهیة، إذ یقدم روح الصداقة اإللهیة.  

وكما تسلم النبي النبوة بهذه الوسائل الثالثة، قدمها بدوره خالل ثالث وسائل:  
 الكرازة العلنیة في الهواء الطلق من أجل توبة الجمیع. . أ

 أنه صار عالمة وأعجوبة، فقد سار )3-2: 20إش (؛ جاء في الرمزيالعمل . ب
 سنوات لیؤكد لیهوذا سبیه وتسلیمه للعبودیة تحت نیر أشور.  3حافي القدمین عارًیا لمدة 

خالل الكتابة بإعالن واضح في مكاٍن عاٍم مثل الهیكل للتحذیر.  . ج

1 H. Bultema, p. 3. 
2 Ibid, p. 10-11. 
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تمتع إشعیاء بّسر اهللا في وقت طغت فیه الشكلیة في العبادة على حیاة القادة . 3
واتسم الكل بالریاء مع فساد الحیاة الداخلیة. لقد فشل الكهنة والملوك في تحقیق  والشعب،

رسالتهم في ذلك الحین إلصالح إسرائیل ویهوذا، لذلك استمر اهللا یخدم شعبه خالل 
األنبیاء. جاء إشعیاء لیعلن أنه ال طریق لإلصالح أو النصرة أو المجد إالَّ خالل الحیاة 

المقدسة؛ وأن اهللا القدوس یترفق بالخطاة ویشعر بضعفاتهم ویشتاق إلى خالصهم.  
لقد قدم إشعیاء نبوات عن أحداث مقبلة، لكن غایته األولى هي االعالن عن فكر 

والمستقبل، العامل خالل كل الشعوب حتى   والحاضر،الماضياهللا العامل عبر الزمن في 
: Ïالمقاومة له. وكأن هذا السفر ُیجیب على األسئلة التالیة

 الحق"؟   هل القوة تعطى األمم"
   ما هو دور اهللا في العالم؟
   هل دینونة اهللا أو عقابه یعنى رفضه اإللهي للشعب؟
   ما هي طبیعة االتكال علیه والثقة فیه؟
   ما هو مستقبل مملكة داود؟

 رائع. فالسفر كله أدبيیعتبر هذا السفر من أروع الكتابات النبویة في أسلوب . 4
.  Ð""هبة الشعر De Costa، یدعوه )39-36( باستثناء األصحاحات شعري

) ورأى السماء واألرض مملؤتین من 6لقد سمع بنفسه تسابیح السمائیین (إش 
المجد اإللهي فاهتزت أعماقه لتسبح الرب، وسكب نفسه مستخدًما بروح اهللا القدوس كل 

 وغنى أفكاره لیهز كل نفس تستمع إلیه لحساب ملكوت أسلوبهقدرته األدبیة الفائقة وبالغة 
اهللا. قدم أنواًعا مختلفة من التسابیح تحمل حمًدا وفرًحا ووصایا ودموًعا وحزًنا ومجًدا هللا! 

جاء كتابه حدیثًا نبوًیا فیه یسكب نفسه في نفوسنا بحب فائق، عجیب في لغته، عذب في 
 مع واقع یعیشه، معبًرا مستقبلي نبوي بروح واإلخالصتشبیهاته، یتحدث بلغة الحب 

بصراحة وشجاعة عن أحاسیسه تجاه القیادات المدنیة والدینیة والشعب خاصة المحرومین 
مما جعل كتاباته حیة وفعالة.   والمظلومین،

قدم إشعیاء الطبیعة غیر العاقلة كالجبال والغابات واألنهار والودیان كلها ُتشارك 
اإلنسان حیاته.  

1 The New international Comm. On the O.T., Book of Isaiah 1-39, John N. Oswalt, 1986, p. 
28. 
2 H. Bultema, p. 4. 
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لم یترك تشبیًها أو تصویًرا إالَّ واستخدمه.  
:  Ï التعلیقات التالیة على لغة هذا السفرH. Bultemaیذكر 

[یستحیل على أیة ترجمة (للسفر) إلى لغة أخرى أن تحتفظ بزهرة هذا الطابع دون 
 القدیس جیروم.ضرر] 

 لن أتجاسر وأترجم فإنني تماًما، يّ  غریبة علecstasy[إن كانت لغة الوجدان 
. Van Der Palmشعًرا مثل إشعیاء] 

.  Dillmann[( إشعیاء ) فنان كامل في كلماته] 
.  De Costa واألمیر] المالئكي[إشعیاء 

 یتمیز إشعیاء بكثرة النبوات عن السید المسیح، من جهة میالده من عذراء . 5
)، معلن الحق 2: 11( )، ممسوح ألجلنا1: 11)، من نسل یّسى (6: 9)، الهوته (14: 7(

)، هروبه إلى مصر 3: 42)، واهب الرجاء للكل (2: 42)؛ یسلك بالوداعة (1: 42لألمم (
)؛ فتح 12-1: 53؛ 6: 50)؛ آالمه وصلبه (19وٕاقامة مذبح كنیسة العهد الجدید هناك (

)، إقامة عصر جدید مملوء سالًما یجمع 10-8: 35طریق الفرح للمفدیین بقیامته (
 داخلي كعصر ملوكي يالمؤمنین من الیهود واألمم مًعا. كما أفاض عن العصر المسیان

یحمل بركات فائقة.  
؛ 2: 11 (يتحدث أیًضا عن الروح القدس وعطیته الفائقة في العصر المسیان

 الخ).  1: 61؛ 3: 44؛ 1: 42؛ 7: 40؛ 15: 32
لیس في الكتاب المقدس مواجهة مع الصلیب في أعماق أسراره أروع مما سجله 
إشعیاء. أما میاه الروح القدس، میاه الخالص التي نادى عنها السید المسیح في یوم العید 

 فقد سجلها العظیم في األنبیاء إشعیاء في األصحاح "يّ "إن عطش أحد فلیقبل إل العظیم
)55(Ð  .

إشعیاء في العهد الجدید  
 ابن سیراخ  "تعزیة صهیون" لسفر إشعیاء أهمیته الخاصة فقد حسبه ابن سیراخ

1 Ibid, p. 5-6. 
Ð  5، مقدمة للقمص بیشوي كامل، ص 1القس لوقا سیداروس: تأمالت في سفر إشعیاء، ج .
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 نًصا مباشًرا 21  -أغلبهم من الیهود- ؛ وقد اقتبس منه كّتاب العهد الجدید )24: 48(
.  Ïبجانب تلمیحات كثیرة

منذ بدء انتشار المسیحیة ُینظر إلى سفر إشعیاء كسفر هام للشهادة عن شخص 
). وقد قرأ السید المسیح في إشعیاء 25-22: 2بط  1؛ 39-27: 8السید المسیح (أع 

).  11: 1مشیًرا إلى شخصه (مر 

إشعیاء واللیتورجیات القبطیة  
 والكشف عن يلما كان سفر إشعیاء قد ركز على عمل السید المسیح الخالص

عصره الذي اتسم بعطیة الروح (المشار إلیه بالماء والمطر ) لهذا غالًبا ما تقرأ فصل من 
إشعیاء في طقس باكر من كل أیام الصوم الكبیر، وأیًضا في صلوات اللقان في خمیس 

العهد وعید الرسل والغطاس المجید.  

الفكر الالهوتي عند إشعیاء  
 یرى بعض الدارسین أن منهج إشعیاء الالهوتي یمكن تقدیمه تحت أربعة عناوین:

[اهللا القدوس  . ویمكن إجماله في العبارة التالیة:Ð""اهللا، البشریة والعالم، الخطیة، الخالص
وقد حمل مخلصنا  ُیدین الخطیة التي أفسدت البشریة تماًما فسقط العالم كله تحت الدینونة،

الدینونة في جسده لُیقیمنا فیه قدیسین نتمجد معه].  
 البشري؛ االنحطاط-  جاء السفر یحمل مقابالت عجیبة مثل: المجد اإللهي

عجز العبادة -  خالص اهللا الفائق؛ تنزیه اهللا غیر المدرك  -الدینونة الجامعة المرعبة
 تدمیر الخطیة للبركات.   - غباوة األوثان؛ غنى عطایا اهللا- الوثنیة؛ حكمة اهللا الشاملة 

 لیرفعه ، نحو اإلنسانيخالل هذه المقابالت وأمثالها یعلن اهللا عن حبه الخالص
)، مع حكمة ونصرة وأمجاد.  13: 57إلیه ویهبه میراثًا لجبل قدسه (إش 

...  Ñ"قدوس إسرائیل" اهللا. 1

1 Oswalt, p. 29. 
2 Ibid, p. 53. 
3 H. Bultema, p.20. 
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الذي لم ُیستخدم في  "قدوس إسرائیل"االسم كثیًرا ما یستخدم إشعیاء النبي هذا 
: 78؛ 22: 71؛ مز 7: 39؛ حز 5: 51؛ 29: 50األسفار األخرى سوى ست مرات (إر 

14 ،89 :18  .(
، 19: 5؛ 4: 1استخدامه بكثرة خالل السفر كله یكشف عن وحدة السفر (إش 

؛ 1: 31؛ 15، 12، 11: 30؛ 23، 19: 29؛ 7: 17؛ 6: 12؛ 20، 17: 10؛ 24
 :49؛ 17: 48؛ 4: 47؛ 11: 45؛ 15، 14، 3: 43؛ 20، 16، 14: 41؛ 23: 37
).  14، 9: 60؛ 5: 55؛ 5: 54(مّرتان)؛  7

خص السید المسیح خالق إسرائیل شماذا یعنى بقدوس إسرائیل في هذا السفر إالَّ 
 لیحمیه ویمجده. في كل أصحاح من هذا السفر يوموحده ومجدده خالل عمله الخالص

یتجلى السید المسیح كمركز الحدیث.  
 السید المسیح المخلص جالًسا على عرش النبويلقد رأى إشعیاء في بدء عمله 

). وقد شاهد القدیس یوحنا في 6مجده والسارافیم یسبحونه: قدوس، قدوس، قدوس (إش 
 العرش اإللهي ینشدون ذات التسبحة في السماء (رؤ حامليرؤیاه األربعة مخلوقات الحیة 

4 :8  .(
كما سبق فقلنا إن إشعیاء تعلم أال یفصل بین قداسة اهللا المطلقة وأمجاده األبدیة؛ 

"قدوس إسرائیل"، فألنه القدوس الذي یقیم شعًبا مقدًسا له لیشاركه أمجاده  أما دعوته اهللا
األبدیة. هو قدوس في ذاته، لكن قداسته تمس عالقتنا به في صمیمها.  

 "بشر فائق تأكید فكرة قداسة اهللا ُتحطم الفكرة الوثنیة التي سادت بان اهللا مجرد
Superhuman" جد  أو"grand father عظیم في السماء". اهللا مختلف تماًما عن 

... لكنه في نفس الوقت غیر معتزل Ïخلیقته، هو عال، ُیغایر عالمه، هو القدوس وحده
خلیقته بل هو مقدسها.  

بقدر ما أبرز النبي مدى فساد البشریة حتى الشعب الذي أختاره الرب، أّكد أمانة 
: 48؛ 4: 47؛ 15-14، 3: 43؛ 14: 41اهللا الواحد القدوس والقدیر من جهة الخالص (

).  12: 62؛ 14: 60؛ 2: 48؛ 8: 35 الخ )، لیهبهم شركة سماته (17
وبقدر ما أبرز بطالن األوثان وعجزها أّكد أن القدیر هو الخالق والمعین والقائد 

والدینان، في یده الزمن، وبقدرته یحرك األمم لتحقیق إرادته المقدسة من جهة مؤمنیه.  

1 Oswalt, p. 33. 
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البشریة والعالم  . 2
نظرة إشعیاء نحو البشریة والعالم انعكست على شخصیته، فقد آمن أن اإلنسان 

الكائن العجیب موضع حب اهللا وتدبیره من أجله یحرك اهللا كل شيٍء لیقدسه بل یقوم بنفسه 
بخالصه، وفي نفس الوقت یرى اإلنسان في ذاته ضعیًفا كل الضعف، صار كال شيء، 

حطم نفسه بنفسه، ال یقدر على الخالص خارج العمل اإللهي.  
 إني"ویل لي  هذا ما نراه في شخصیة إشعیاء نفسه، فقد وقف أمام اهللا یعلن:

. لكنه )5: 6إش  ( إنسان نجس الشفتین وأنا ساكن بین شعب نجس الشفتین"ألنيهلكت، 
إذ تمتع بلمسة من الجمرة التي قدمها أحد السارافیم من المذبح اإللهي ینطلق لیعمل بطاقات 
جبارة: حمل شخصیة قویة جذابة تجمع روح النبوة مع اتساع األفق، الحركة المستمرة للعمل 
مع عذوبة أسلوبه وسحر كلماته، یوبخ وینتهر بشجاعة مع فتح باب للرجاء، أمین لقومیته 

 یدرك ما یحوط به في زمانه أما قلبه فمنطلق نحو المستقبل واقعي ومحب لكل البشریة،
حتى یبلغ األبدیة عینها.  

هكذا تكشف شخصیة إشعیاء النبي عن نظرته نحو اإلنسان والعالم، أیًضا طریقة 
مدرًكا  تعامله مع الغیر تكشف ذات نظرته هذه. فهو ال ینشغل كثیًرا باأللقاب وال بالمراكز،

 مع الواحد القدوس، لذا ال یخف من الحدیث الداخليأن القوة الحقیقیة تنبع في اللقاء الخفي 
بكل جرأة مع الملوك أو ضد األمم وفي نفس الوقت بكل رقة وحنان مع األیتام واألرامل 

والمظلومین... لقد عرف قیمة النفس البشریة مجردة عن األمور الزمنیة والشكلیات 
الخارجیة.  

الخطیة  . 3
ضد الواحد  "عصیان"  أیا كانت أشكالها هي -في نظر إشعیاء النبي- الخطیة 

. هذه النظرة واضحة في كل السفر، فإن Ïالقدوس كما یظهر من افتتاحیة السفر وختامه
وكل خطیة أشبه بثورة ضده.   القدوس یعمل ألجل تقدیسنا لنشاركه سماته،

الخالص  . 4

1 Ibid, p. 39. 
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) تؤكد كراهیة اهللا للخطیة وتأدیب الخطاة 39-1إن كانت األصحاحات األولى (
) تعلن خالص اهللا العجیب للخطاة من كل 66-40 فإن األصحاحات التالیة (نالعاصیي

األمم والشعوب.  
اهللا الدیان هو بعینه المخلص، یكشف الجراحات ال لتشهیر بها وٕانما لمعالجتها 
برقة وحنو مهما كلفه الثمن. لهذا في كل مرة یعلن حزمه ضد الخطیة سرعان ما یكشف 

 لیبعث في النفس الرجاء المفرح. لقد تحدث إشعیاء بفیض عن الحیاة يعن عمله الخالص
: 65؛ 16، 15: 41؛ 2: 62؛ 19، 18: 43الجدیدة التي صارت لنا في المسیح (إش 

 الخ...). 17

 (عبد الرب)  هعبد یهو
الذي  "عبد الرب" أو "ه"عبد یهو من أهم المشاكل التي تقف أمام النقاد هي تعبیر

: 42؛ 9، 8: 41إش ( قرابة عشرین مرة: )50-40(أشیر إلیه في األصحاحات ما بین 
؛ 10: 50؛ 6، 5: 49؛ 20: 48؛ 4: 45؛ 26، 21، 2، 1: 44؛ 10: 43؛ 19، 1

. وتتلخص المشكلة في أمرین:  )17: 54، 11: 53؛ 13: 52
 قدمته بكونه إسرائیل أو یعقوب.  اإلشاراتأغلب . 1
 غیر األمین وتارة العبد المختار موضع سرور األب، هتارة یظهر أنه عبد یهو. 2

المتألم ألجل خالص البشر.  
؟ همن یكون هذا العبد لیهو

بكونه  "عبد یهوه" في بدایة العصر المسیحي ُوجد بعض الیهود یفسرون. 1
المسیا، لكن البعض اآلخر رفضوا ذلك ألنهم لم یكونوا یتوقعون في المسیا ابن داود الذي 

... هذا التفسیر Ïیقیم المملكة الغالبة أن یتألم، لذا رأوا أن هذا العبد هو رمز ألمة الیهود
األخیر ال یقبله المنطق وال یتفق مع ما ورد في السفر فقد أعلن النبي بوضوح أنه یتألم 

)، فهل تألمت األمة 11-5: 53؛ 6-5: 49ألجل الخالص، ویعمل من أجل ذلك (إش 
الیهودیة من أجل خالص العالم؟  

حاول بعض النقاد تفسیر هذا الشخص بكونه شخصیة تاریخیة أو فكرة . 2
 التفسیرین. عن األول C. R. North معین، وقد رفض الهوتيأسطوریة لتقدیم مفهوم 

1 C. R. North: Isaiah 40-55, 1981, p. 29-30. 
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یتساءل: من یكون هذا الشخص التاریخي؟ هل هو النبي نفسه أم آخر؟! واضح أن الحدیث 
 فغیر مقبول ألن العهد الثانيیة تاریخیة في العهد القدیم. أما التفسیر صال ینطبق على شخ

 North. وقد رأى Ïالقدیم لم یستخدم قط األساطیر التي أتبعها الشرق األدنى في ذلك الحین
 ینطبق على المسیا.  أيأن ما ورد عن عبد یهوه إنما یجب تفسیره مسیانًیا، 

: 49؛ 4-1: 42إش ( قد ركز على تسابیح العبد Northیرى البعض أن . 3
 یعقوب أو التي لم یذكر فیها العبد بكونه إسرائیل )12: 53-13: 52؛ 9-4: 50؛ 1-6

.  Ðي لهذا قبل التفسیر المسیانيإنما تركز على العمل الخالص
إن عدنا إلى الكتاب المقدس نجد فیلبس الرسول یفسر هذا العبد بكونه یسوع . 4
). فكیف یقدمه السفر تارة العبد غیر األمین وأخرى العبد المختار 35-30: 8المسیح (أع 

بأن إسرائیل هو عبد اهللا الذي لم یستطع أن   IronsideÑموضع سرور اآلب. ُیجیب 
َیْخُلص بنفسه فاحتاج إلى المختار من ِقَبل یهوه العبد الذي جاء لیحقق رسالة الخالص. آدم 

األول َقِبل مشورة العدو فخل تحت العقوبة وصار في مذٍلة لتغّربه عن اهللا لذا جاء آدم 
: 12؛ 18: 8 لُیحطم العدو ویقیم كنیسته (إسرائیل الجدید) ویعلن حضوره فیها (إش الثاني

).  9: 31؛ 29: 30؛ 6
 ما ورد عن عبد یهوه تارة یتحدث عن آدم األول أو اإلنسان الذي حطمته إذن

 ابن اإلنسان الذي حّطم سلطانها.  الثانيالخطیة وتارة عن آدم 
أن عبد یهوه یرمز للسید المسیح، كما ُیشیر أحیانا القدیس أغسطینوس هذا ویرى 

. Òإلى كنیسته، إسرائیل الجدید، بكونها العروس المتحدة به، وجسده المتمتع بخالصه

نسبة السفر إلشعیاء ووحدته  
یحاول بعض النقاد المحدثین أن ینكروا وحدة السفر ونسبته بأكمله إلشعیاء النبي. 

)، وأن آخر اصطلحوا على 39: 1فیّدعى البعض أن إشعیاء كتب القسم األول منه (إش 
 كتب فقط الثانيكتب بقیة السفر. وادعى آخرون أن المدعو إشعیاء  "الثاني"إشعیاء  تسمیته

. وقد بدأت هذه النظریة )66-56( بینما ثالث كتب األصحاحات )55-40(األصحاحات 

1 C. R. North: The Suffering Servant in Deutro-Isaiah:  
  An Historical and Critical Study, 1956, p. 192-219. 
2 Oswalt, p. 51. 
3 Ironside, p. 8. 
4 Cf. Augustine: Sermons on the Liturgical Seasons, trans. By M. S. Muldowney: The Fathers 
of the Church, vol. 38 (N. Y. 1959), p. 80-81. 
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 عام J. G. Eichhornم و 1775 عام J. C. Doderlein(تجزئة السفر) بتعلیقات 
. ومنذ بدء القرن العشرین بدأ بعض المفسرین یفصلون بین هذه األجزاء )1780-1783(

ككتب مستقلة.  
وأما حججهم في ذلك فهي:  

الخلفیة التاریخیة: ال یقبل الناقدون إمكانیة روح اهللا في الكشف عن المستقبل . 1
أمام رجال اهللا لبنیان الجماعة، وال یدركون قول ابن سیراخ عن إشعیاء أنه تحدث عن 

 كان )60-40(). لذا یؤكدون أن كاتب األصحاحات 24: 48المستقبل (ابن سیراخ 
)... 1: 45، 28: 44معاصًرا لإلمبراطوریة البابلیة وعن أنهیارها أمام كورش (إش 

كما سبق أن قلنا في مقدمات الكثیر من أسفار العهد القدیم أن المشكلة تقوم 
أساًسا على إنكار النقاد للنبوة ورفضهم للمعجزات اإللهیة.  

 تمثل كتاًبا مستقًال )39-1(الخلفیة الفكریة: یرى بعض النقاد أن األصحاحات . 2
له فكر واحد هو تأدیب شعب اهللا على خطایاهم خاصة اتكالهم على الذراع البشریة 

وانغماسهم في الرجاسات الوثنیة كسائر األمم المحیطة بهم، ثم فجأة تتحول األصحاحات 
 إلى فكر آخر وٕالى طابع مغایر، فیها یعلن الكاتب عن خالص جدید خالل عهد )40-66(

جدید یقوم به الخالق المهتم بتجدید خلقته التي فسدت.  
 في واألدبي اللغويالخلفیة اللغویة واألدبیة: یرى بعض الدارسین أن الطابع . 3

 . )66-40( یختلف عما جاء في األصحاحات )39-1(األصحاحات 

الرّد على القائلین بإشعیاء ثاٍن وثالث  
 بأنه أمر غریب للغایة أن ُیكتشف وجود إشعیاء ثاٍن في ÏBultemaیقول. 1

تاریخ متأخر بواسطة بعض الالهوتیین العقالنیین بینما لم یخبر بهذا األمر أحد من 
 لم البروتستانتیةحاخامات الیهود القدامى وآباء الكنیسة األولى حتى الذین قادوا الحركة 

 هذا مخفًیا عبر كل هذه العصور؟! الثانيیفكروا في هذا، فكیف كان إشعیاء 
كله إلشعیاء النبي دون  نسبت الترجمة السبعینیة في القرن الثالث ق.م السفر. 2
تجزئته.  

1 Bultema, p. 363. 
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 هذا الجزء (إش أصالة یوسیفوس شهادة خارجیة عن الیهوديیقدم لنا المؤرخ . 3
وأنه كتب في وقت مبكر جًدا عن عصر كورش، إذ قال أن  ونسبته إلشعیاء، )40-66

كورش نفسه قرأ ما ورد في سفر إشعیاء فدهش وتحركت فیه رغبة قویة أن یحقق ما كتب 
. واضح هنا أن یوسیفوس لم یعرف سوى إشعیاء واحد.  Ïعنه في هذا السفر

لو أن الكاتب غیر معروف في أیام كورش لكان هذا یعنى أحد أمرین، إما أن ما 
 قیمة، أو أن كورش كان غبًیا خدعه الیهود.  بذيكتبه یوسیفوس عن كورش لیس 

نسب یشوع بن سیراخ السفر بأكمله إلى إشعیاء النبي، وقد شهدت أسفار العهد . 4
الجدید لذلك باقتباس عبارات منه نسبتها إلى إشعیاء النبي.  

 أن محاولة Oswaltمن جهة اختالف الفكر بین أقسام السفر. فكما یقول . 3
تجزئة السفر في العصر الحدیث هي التي خلقت تجاهًال لوحدة الفكر الذي یجرى في السفر 

. وقد قدم لنا مثاًال لوحدة الفكر في السفر نقدمه هنا مع شيء من التصرف.  Ðكله
كله على تساؤلین هما:   ُیجیب السفر

ما هي طبیعة شعب اهللا؟  
وما هو مصیرهم؟  

یعرض النبي المشكلة: الخطاة مدعوون، والحل هو رؤیة اهللا.  : )6-1إش (في 
یكشف عن االتكال على اهللا ال على األمم المجاورة، وأنه : )39-7إش (وفي 

عوض االتكال علیهم في ضعف یلزم أن یدركوا رسالتهم أال وهي أن یكونوا نوًرا لألمم. وقد 
بدأ بنو یهوذا باالتكال على اهللا لكنهم لم یستمروا.  

ُیجیب على التساؤل: ما هو الحل لعدم استمرار یهوذا؟ : )48-40إش (وفي 
"أنا هنا"، مجده   لكنه ال یزال یعلني. فاهللا یسمح بالسبيحثهم على ذلك ولو بالتأدیب والسب

).  6یمأل السماء واألرض كما رأى إشعیاء (إش 
 أن الخاطئُیجیب على التساؤل: هل یمكن إلسرائیل : )55-49إش (وفي 

) هكذا یفعل بالمؤمنین 6یصیر عبد یهوه؟ كما فعل اهللا بإشعیاء مقدًسا شفتیه بالجمرة (إش 
.  يمقدًسا إیاهم بعمله الخالص

هنا یقدم مقابلة بین إسرائیل عبد یهوه والمسیا المخلص.  

1 Antiq. 11:1:2. 
2 Oswalt, p. 21. 
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اهللا الذي یختار شعبه ویخلصهم من خطایاهم یبقى عامًال : )60-56(في إش 
).  6حتى یتحقق مجده فیهم كما سبق ففعل مع إشعیاء في الرؤیا (إش 

هكذا یظهر الخط واضًحا في السفر كله، خط خالص اهللا العجیب الذي یحققه 
بدعوة الخطاة وتقدیسهم خالل المسیا مخلص العالم.  

 یواجه مشاكل كثیرة بال  -أي نظریة تفتیت وحدة السفر-  ما یدعیه النقاد .4
:  Ïحل، نذكر على سبیل المثال

   أن األصحاحات Radday تفقد الوحدة بصورة صارخة، فیرى آراءهم أن .أ
؛ فان كان هذا صحیًحا )48-40(ة لغویة واحدة مقابل األصحاحات د تمثل وح)49-66(

 لیست )35-23(). هذا ویرى أن األصحاحات 55-40فانه یعارض فكرة إشعیاء الثاني (
من قلم إشعیاء األول وهذا یعارض فكر أغلب النقاد.  

 لو كان هذا السفر هو من عمل ثالثة أشخاص، فإنه یصعب جًدا تفسیر كیف .ب
جاء السفر بشكله الحاضر. في كل المخطوطات السابقة للمسیحیة لم ُتوجد قط أجزاء منه 

 كوحدة واحدة.  66 ـقدمت ككتاب مستقل، إنما قدمت األصحاحات ال
 إنه لم تستطع هذه النظریات أن تقدم تفسیًرا لوجود Morgalioth یقول .ج

.  Ð)39-36( مع )12-7؛ 66-60( مع )7-1إش (مفاهیم مشتركة بین األجزاء مثل 
.  L. L. AdamÑ وجدت دراسات إحصائیة لغویة للسفر تؤكد وحدته مثل عمل .د

 أمثلة قلیلة لتشابه األفكار واألسلوب خالل األجزاء التي یدعى النقاد أنها يفیما یل
:  Òُكتبت مستقلة

 مرة في (إش 16)، 39-1 مرة في (إش 13وردت  "قدوس إسرائیل" * تسمیة اهللا
مرات في بقیة أسفار العهد القدیم.  7)، بینما استعلمت 40-66

: 60؛ 26: 29إش (، وأیًضا في )24: 1إش (في  "عزیز إسرائیل" * تسمیة اهللا
26(  .

1 The Unity of Isaiah in the Light of Statistical Linguistics, Hildeshein 1973, p. 274-7. 
2 Cf. E. G. Young: Who wrote Isaiah?1958, p. 58-60. 
3 L. L. Adam& A. C. Rincher: The popular Critical View of the Isaiah Problem in the Light 
of Statistical Style Analysis, Computer Studies 4, 1973, 149-157. 

Ò  وباإلنجلیزیة   26، 25لالستفاضة في هذا الشأن (في الكتب العربیة) راجع انطون یعقوب: تفسیر نبوات إشعیاء/ ص ،

H. Bultema, p. 368/371. .
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؛ 3: 24؛ 25: 22؛ 17: 21؛ 20: 1(إش  "فم الرب تكلم" * استخدام تعبیر:
  .)14: 58؛ 5: 40)؛ (8: 25

 مطابقة في الصور )39-1(* العالقة بین اهللا و إسرائیل في األصحاحات 
.  )66-40(واألفكار بما ورد في األصحاحات 

من جهة األفكار:  
: 40)؛ ( 12: 3؛ 6: 2؛ 3، 2: 1 اهللا وشعبه المحبوب (أوالد بنو إسرائیل .أ

 ).  1،15: 43؛ 9، 8: 41؛ 11
).  13، 8: 59)؛ (23، 7: 5؛ 15، 12: 3؛ 23، 17: 1 عصیانهم (.ب
: 41؛ 20، 19: 40)؛ ( 7: 31؛ 20، 8: 2؛ 29: 1 سقوطهم في الوثنیة (.ج

).  5: 57؛ 20-9: 44؛ 7
).  7، 3: 9) (4: 4؛ 21، 15: 1 سفك الدماء البریئة (.د
؛ 25-18: 42)؛ (6: 4؛ 8: 3؛ 6: 2؛ 15: 1 رفض اهللا لهم لعصیانهم (.ـه

43 :28  .(
، 5: 43؛ 22: 42)؛ (3: 14؛ 12، 11: 9؛ 13: 5 (ي الحكم علیهم بالسب.و

).  13: 45؛ 6
).  20: 48؛ 6: 47)؛ (7، 6: 39؛ 4-2: 14 إلى بابل بالذات (ي السب.ز
: 43)؛ (3، 1: 14؛ 12: 11؛ 22-20: 10؛ 13: 6 الرب ُیبقى له بقیة (.ح

 خالل السفر كله.  ذهبي). فكرة البقیة التي تخلص كخیط 20-9: 48؛ 1-6
؛ 26: 44)؛ (10: 35؛ 1: 14 الوعد بالعودة وغرسهم في األرض المقدسة (.ط

).  11: 51؛ 3: 45
). 5: 55؛ 6: 49؛ 6: 42)؛ (6: 25؛ 10: 11 انضمام األمم إلیهم (.ى
؛ 4-1: 42)؛ (17: 33؛ 1: 32؛ 23: 24؛ 7، 6: 9 الوعد بملك عظیم (.ك

49 :1-12  .(
).  11: 65؛ 13: 57، 7: 56)؛ (9: 11؛ 2: 2 یملك في جبل اهللا المقدس (.ل
 5: 53؛ 14: 41)؛ (4: 35؛ 10-9: 25؛ 27: 1 یكون فادًیا ومخلًصا (.م

).  20: 59؛ 12
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: 51)؛ (إش 7: 30 (إش نالجزئیيفي  "رهب"  استخدام االسم الرمزي لمصر.ن
9 .(

:  والتشبیهاتمن جهة الصور 
 كثرة استخدام صور النور والظالم كرمز للمعرفة والجهل؛ استخدم النور مجازیا .أ

: 13؛ 30، 20: 5مرات (إش  9مرات، وقابل بین االثنین  6مرة على األقل والظالم  18
).  3-1: 60؛ 9: 59؛ 10: 58؛ 10: 50؛ 16: 42)؛ (إش 10

، 10: 29؛ 10: 6 استخدم أیًضا العمى والصمم في حاالت متشابهة (إش .ب
).  9: 56؛ 18: 44؛ 8: 43؛ 19، 18، 16، 7: 42)؛ (إش 5: 35؛ 3: 22؛ 18

)؛ 15: 18؛ 30: 1 تصویر البشریة بالزهرة أو ورقة سرعان ما تذبل (إش .ج
).  6: 64؛ 7: 40(إش 

؛ 10: 62؛ 22: 49)؛ (إش 3: 18؛ 12: 11 تشبیه اإلصالح برایة (إش .د
66 :19  .(

).  2: 53؛ 2، 1: 11 دعوة المسیا الغصن أو القضیب (إش .ـه
: 41)؛ (إش 6: 35؛ 21: 33؛ 25: 30 كعصر ماء (إش ي العصر المسیان.و

).  12: 65؛ 11: 58؛ 1: 55؛ 20، 19: 43؛ 18، 17
: 64؛ 9: 45)؛ (إش 16: 29 واإلنسان بإناء خزفي (إش بالفخاري تشبیه اهللا .ز

8  .(
).  2: 54)؛ (إش 20: 32 تشبیه أورشلیم بخیمة ذات أوتاد (إش .ح
).  10: 48)؛ ( إش 25: 1 إسرائیل بتنقیة الفضة (إش ر تشبیه تطهي.ط

 39 ـهذه أمثلة قلیلة من كثیر من وجود تشبیهات وتعبیرات مشتركة بین ال
أصحاًحا األولى وبقیة السفر... مما یدل على وحدة السفر وان الكاتب شخص واحد. هذا 

 وتصویر رائع خاصة في األصل يّ ویالحظ أنه ال یخلو أصحاح في كل السفر من تشبیه ح
 الذي یعطى سمو اللغة رونًقا خاًصا لهذه التشبیهات والتصویرات.  العبري

؛ )39-1إش (مع هذا إن ُوجد شيء من االختالف في األسلوب بین ما ورد في 
 فانه أمر طبیعي لتطور األسلوب بالنسبة لنفس الكاتب خالل حقبات حیاته )66-40إش (

 الستین عاًما.  حواليالمختلفة، خاصة وأن مدة نبوته طویلة، تبلغ 
 یظهر أنه صاحب معرفة كاملة بتاریخ شعبه.  نالجزئیي كاتب كال .5
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) لیس كما یدعى النقاد أنه إنسان یعیش في 66-40 كاتب الجزء الثاني (إش .6
:  H. Bultema المقدسة، وكما یقول األراضيأرض السبى، إنما واضح أنه كان مقیًما في 

مرة نجد هنا في هذه  160 بینما یكرر إرمیا النبي إسم بابل أكثر من .أ
) ُیذكر ثالث مرات فقط. كما لم یشر الكاتب 66-40األصحاحات السبعة والعشرین (إش 

إلى المدن المحیطة ببابل وال إلى ٌقراها أو حصونها. أما بالنسبة لكنعان فكثیًرا ما ُیشیر إلیها 
وٕالى بعض المناطق التي فیها.  

 ال ُیشیر الكاتب إلى األمم المحیطة ببابل بینما ُیشیر إلى جبال كنعان وتاللها .ب
وصخورها وكهوفها وطرقها الجبلیة وودیانها.  

؛ 6: 57؛ 19: 48 یتحدث عن حجارة ال توجد في بابل بل في كنعان (إش .ج
).  7: 50؛ 1: 51؛ 10: 62

: 44إش  ("الصفصاف"  بالنسبة للنباتات أشار إلى نوع واحد من أشجار بابل.د
 أشجار كنعان فیكررها مرات ومرات مثل األرز والزیتون والصنوبر واآلس والزان أما؛ )4

والسرو الخ... 
 بالنسبة لألخشاب، كان البابلیون یستخدمون أشجار النخیل في البناء كما في ـ.ه

الوقود بینما ُیشیر إشعیاء إلى األخشاب الكنعانیة مثل األرز والسرو وسندیان والصنوبر 
).  16-13: 44(إش 

 لم تذكر هذه األصحاحات نوًعا واحًدا من محاصیل بابل إنما أشارت إلى .و
المحاصیل التي تنمو في كنعان مثل البهرات والكتان والقصب.  

 نوًعا من الحیوانات ال یوجد من بینها نوع 25 ورد بهذه األصحاحات أكثر من .ز
واحد من الحیوانات الخاصة ببابل، وهكذا بالنسبة للطیور واألسماك.  

: 57 عندما تحدث عن األصنام أشار إلیها بكونها ُمقامة تحت األشجار (إش .ح
) وفي الكهوف وعلى الجبال والتالل؛ هذا یناسب كنعان أما في بابل فوجدت األصنام 5-7

في هیاكل ضخمة جمیلة.  
 في تشبیهاته المتعددة عبر السفر كله لم یشر إلى عجائب الدنیا في بابل مثل .ط

 و الحدائق Neriglisser ـ لالملكيأسوار بابل الفریدة في سمكها، ومعبد بیل والقصر 
المعلقة.  
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 كما السبيمن هذا كله واضح أن الكاتب یعیش في كنعان ولیس في بابل أرض 
 عن بقیة السفر بكون كاتبها إشعیاء آخر في )46-40(أدعى النقاد لیعزلوا األصحاحات 

 جاء في وقت متأخر عن إشعیاء األول.  السبيأرض 

التفسیر األلفي لسفر إشعیاء  
بینما ركز آباء الكنیسة األولى على نبوات إشعیاء النبي بكونها شهادة صادقة 

، یحاول كثیر من المفسرین المحدثین يوأمینة عن شخص السید المسیح وعمله الخالص
 الرب يصبغه بالفكر األلفي، متطلعین إلى كثیر من نبواته على أنها ستتحقق عندما یأت

لیملك ألف سنة على األرض قبل حلول الضیقة العظیمة.  
:  اآلتيولعل السبب في ذلك یرجع إلى 

 تفسیر النبوات بطریقة حرفیة، مثل إعادة مجد صهیون و أورشلیم وغلبة .1
المخلص على األمم والشعوب المقاومة الخ... هذه المفاهیم لیست إنجیلیة، فإن صهیون 

"إسرائیل الجدید". أما الغلبة على األعداء   هما كنیسة العهد الجدید، التي تدعىإنماوأورشلیم 
فإشارة رمزیة لغلبته على قوات الظلمة بالصلیب.  

 عدم إدراكهم أن الرب قد ملك فعًال بالصلیب على القلوب وأنه أقام مملكته .2
ة فرًحا وسالًما ال ینطق به.  وءالممل

 الشیطان قد ُقید بالنسبة للمؤمنین بالصلیب، وأننا قد ُأعطینا سلطاًنا أن إن .3
.  )19راجع تفسیرنا لسفر الرؤیا ص (ندوس على الحیات والعقارب. 

أقسام السفر  
یرى علماء الیهود وآباء الكنیسة األولى أن النبوات الواردة في هذا السفر جاءت 

.  الرأيحسب ترتیب إعالنها للنبي، وٕان كان بعض النقاد الحدیثین یرفضون هذا 
 . ]5-1[ص  نبوات في أیام عزیا   
 . ]6[ص  نبوات في أیام یوثام   
 .]14-7[ص  نبوات في أیام آحاز   
.  ]66-15[ص  نبوات في أیام حزقیا   

ویمكن تقسیم السفر حسب موضوعه إلى ثالثة أقسام متكاملة تبرز عمل اهللا 
 ألن  - الیهود واألمم -. ففي القسم األول یعلن النبي تأدیب اهللا لكل البشریةيالخالص
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 الثانيالطبیعة البشریة قد فسدت وصارت في حاجة إلى تدخل إلهي لتقدیسها. وفي القسم 
یعلن اهللا القدوس عن إمكانیة الغلبة على األعداء (إبلیس وجنوده) وعلى الموت وعلى األنا 

 ما ننعم به من نصرة یتحقق بواسطة ابن داود أن یظهر نبوي تاریخيباهللا نفسه. هذا القسم 
 سنة كرمز لموت المسیح 15 ـالذي یموت ویقوم [قصة حزقیا الملك الذي أنعم علیه ب

وقیامته]. وفي القسم األخیر یعلن اهللا القدوس عن تمتع البشریة بالخالص في مفهومه 
الواسع، أي شركة المجد اإللهي خالل آالم المسیح وصلبه.  

هذه األقسام الثالثة هي:  
  .]35-1[ص     أوالً : القدوس المؤدب 

.  ]12-1  [ص  نبوات خاصة بیهوذا وأورشلیم .1
 . ]23-13  [ص  نبوات خاصة باألمم المحیطة .2
.  ]35-24   [ص  نبوات خاصة بالعالم .3

.  ]39-36 [ص   ثانًیا: القدوس واهب النصرة
]. 37-36   [ص  نصرة على األعداء .1
 .]38   [ص  نصرة على الموت .2
 . ]39   [ص  نصرة على األنا .3

 . ]66-40 [ص   ثالثًا: القدوس المعزى بالخالص
.  ]44-40   [ص  شعبي عزوا عزوا .1
.  ]47-45   [ص  هجوم كورش على بابل.2
.  ]59-48   [ص  أحادیث الخالص .3
 . ]66-60   [ص  بناء مدینة الرب الجدیدة .4

یرى البعض أن هذا السفر یمثل الكتاب المقدس كله بعهدیه، القسم األول منه 
) یتحدث عن حال إسرائیل قدیًما وما بلغ إلیه من فساد وحاجة العالم إلى 39-1(إش 

) 66-40مخلص إلهي وهو بهذا یمثل العهد القدیم، أما األصحاحات السبعة وعشرون (إش 
فُتشیر إلى أسفار العهد الجدید السبعة وعشرین تعالج سّر الفداء بكل وضوح وتعلن الملكوت 

  وعطیة الروح القدس إلقامة مدینة الرب الجدیدة. يالمسیان
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محتویات 
 صفحة

 : األنبیاء الكبار والصغار  األنبیاء
 مقدمة في سفر إشعیاء: 

إشعیاء، ظروف إشعیاء الدینیة واالجتماعیة واألخالقیة، الظروف السیاسیة، 
سماته إشعیاء في العهد الجدید، إشعیاء واللیتورجیات القبطیة، الفكر 

. 3. البشریة والعالم،  2. اهللا "قدوس إسرائیل"،  1الالهوتي عند إشعیاء: 
. الخالص، عبد یهوه (عبد الرب)، نسبة السفر إلشعیاء ووحدته، 4الخطیة، 

الرد على القائلین بإشعیاء ثاٍن وثالث، التفسیر األلفي لسفر إشعیاء، أقسام 
 السفر.

 

  )35- ص1القدوس المؤدب (صالباب األول: 

األصحاح األول: المحاكمة العظمى     
مقدمة السفر، استدعاء الطبیعة، استدعاء الحیوانات، وصف لحال الشعب، 

استدعاء القضاة، اإلتهام: "العبادة الشكلیة"، دعوة للتوبة، عتاب من واقع 
  الماضي، الدیان یتقدم كمخلص.

 

     األصحاح الثاني: جبل بیت الرب
مقدمة، جبل بیت الرب، علة رفض اهللا شعبه، بطالن الذراع البشریة.  

 

     األصحاح الثالث: مجاعة مهلكة
انتزاع سند الخبز وسند الماء، انتزاع القیادات الناضجة، انتزاع امكانیات 

الترف والتشامخ.  

 

األصحاح الرابع: غصن الرب هو العالج 
الحاجة إلى المخلص، غصن الرب، البقیة المقدسة، حلول المسیح في وسط 

   كنیسته، كنیسة المسیح مظلة وملجأ. 

 

األصحاح الخامس: نشید الكرمة 
رعایة اهللا لكرمه، محاكمة بین اهللا وكرمه، عرض تفصیلي لخطایا إسرائیل، 

 تأدیب إلهي، الغزو اآلشوري.
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األصحاح السادس: رؤیا إشعیاء ودعوته    
 رؤیا النبي في الهیكل، تقدیس فم إشعیاء، إرسالیة إشعیاء النبي.

 

األصحاح السابع: خالص آحاز والخالص المسیاني 
تحالف رصین وفقح ضد آحاز، خوف آحاز، إشعیاء یطمئن آحاز، آحاز 

 یرفض طلب آیة، اآلیة اإللهیة: عمانوئیل، آشور الحلیف یصیر عدًوا.

 

األصحاح الثامن: مهیر شالل حاش بز 
غلبة آشور على آرام وٕاسرائیل، انذار بني یهوذا، بالد عمانوئیل، تشكیك 

 وتعثر في عمانوئیل، البقیة المقدسة، االلتجاء إلى العرافین.

 

األصحاح التاسع: المولود العجیب 
 نور أشراق في الظلمة، المولود العجیب، الید الممدودة، تأدیب الرب لهم.

 

األصحاح العاشر: هجوم آشور على یهوذا ومعاقبت آشور  
الویل األول ضد القیادات، الویل الثاني ضد آشور، الناجون من إسرائیل، ال 

 تخف یا شعبي، الغزو اآلشوري لیهوذا، سقوط آشور.

 

األصحاح الحادي عشر: المسیا والعصر المسیاني 
ظهور ابن یسى، المخلص وروح الرب، أعمال المخلص، سمات العصر 

 المسیاني، سالم بین الشعوب.

 

األصحاح الثاني عشر: تسبحة المفدیین 
مراحم اهللا وسط غضبه، یهو سّر خالصنا وقوتنا وفرحنا، الشهادة ألعمال 

 اهللا.

 

األصحاح الثالث عشر: وحي من جهة بابل 
 وحي من جهة بابل، دعوة األمم لمقاتلة بابل، یوم خراب بابل.

 

األصحاح الرابع عشر: سقوط بابل 
ترفق اهللا بشعبه، هجوم على ملك بابل، خراب بابل، خراب آشور، خراب 

 فلسطین.

 

األصحاح الخامس عشر: وحي من جهة موآب 
سرعة تحقیق النبوة، تحطیم المدن العظمى، حلول المجاعة. 

 

 األصحاح السادس عشر: خضوع موآب لیهوذا 
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مشورة للخضوع لیهوذا، الكبریاء محطم لإلنسان، ولولة على موآب. 
األصحاح السابع عشر: وحي من جهة دمشق وأفرایم 

تدمیر دمشق، هزیمة أفرایم، هجوم األعداء. 
 

األصحاح الثامن عشر: كوش تقدم هدیة هللا 
إرسالیة من كوش، كوش تقدم هدیة هللا. 

 

األصحاح التاسع عشر: مبارك شعبي مصر 
هروب العائلة المقدسة، تأدیب مصر، اقامة مذبح للرب. 

 

األصحاح العشرون: خضوع مصر آلشور 
سبي مصر وكوش، انهیار یهوذا. 

 

األصحاح الحادي والعشرون: انهیار بابل أمام فارس ومادي 
انهیار بابل، نبوة عن آدوم، نبوة عن العرب. 

 

األصحاح الثاني والعشرون: حصار أورشلیم 
حصار أورشلیم، حسابات بشریة للخالص، تجاهل التوبة، عزل شبنا، اقامة 

الیاقیم عوض شبنا. 

 

األصحاح الثالث والعشرون: انقالب صور وتجدیدها 
انقالب صور، تجدید صور. 

 

األصحاح الرابع والعشرون: تدنیس األرض 
ضربات عامة، فرح المؤمنین بالرب، تسبیح مع رعب. 

 

األصحاح الخامس والعشرون: تسبحة شكر من أجل الملكوت 
تسبحة حمد هللا، ولیمة العهد الجدید، هالك موآب. 

 

األصحاح السادس والعشرون: تسبحة القیامة 
مزمور للحث على الثقة باهللا، انهیار العدو، مساندة الرب لصدیقیه، دخول 

شعبه في الضیق، اهللا مخلص شعبه. 

 

األصحاح السابع والعشرون: تحطیم لویثان 
قتل لوثیان، حمایة الكرمة المشتهاة، ضرب العدو، اهللا یجمع شعبه. 

 

األصحاح الثامن والعشرون: انهیار السامرة وتمجید لیهوذا 
ویل للسامرة، كشف وفضح للخطیة، الحاجة إلى المخلص، معامالت اهللا 
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مع شعبه. 
األصحاح التاسع والعشرون: ویل ألریئیل 

ویل ألریئیل، انتشار الجهل بین شعبه، شكلیة العبادة، وعود ثمینة 
للمخلصین. 

 

األصحاح الثالثون: االتكال على فرعون 
تحذیر من االتكال على فرعون، تأدیبات بسبب احتقار وصیة الرب، مراحم 

اهللا نحو شعبه التائب، غضب اهللا على آشور. 

 

األصحاح الحادي والثالثون: االتكال على الذراع البشري 
االلتجاء إلى فرعون، اهللا حامي أوالده، دعوة للرجوع إلى اهللا. 

 

األصحاح الثاني والثالثون: المسیح واهب السالم 
بركات مملكة المسیح، اضطراب خارج المسیح، الروح القدس والسالم. 

 

األصحاح الثالث والثالثون: الغزو اآلشوري والعصر المسیاني 
ویل للمخّرب، التجاء إلى اهللا، ادانة آشور، الملك ومملكته.  

 

األصحاح الرابع والثالثون: ادانة األعداء مقامي الحق 
دعوة جماعیة، دمار آدوم، تأكد عن تحقیق ذلك. 

 

األصحاح الخامس والثالثون: بركات مملكة المسیح 
تحویل البریة إلى فردوس، اشباع احتیاجات المؤمنین، مملكة فرح وبهجة. 

 

  )39- ص 36القدوس واهب الغلیة (ص الباب الثاني: 

األصحاح السادس والثالثون: اثارة سنحاریب للشعب 
سنحاریب یستولى على مدن یهوذا، ارساله ربشاقي إلى أورشلیم، ربشاقي  

یثیر الشعب، عودة المسئولین إلى حزقیا. 

 

األصحاح السابع والثالثون: التجاء حزقیا إلى الرب 
التجاء حزقیا إلى اهللا وٕالى نبیه، إشعیاء یطمئن حزقیا، ملك آشور یعّیر اهللا، 

صالة حزقیا، إشعیاء یعود فیطمئن حزقیا، ضرب جیش آشور، موت 
سنحاریب وابنه شراصَّر. 

 

األصحاح الثامن والثالثون: مرض حزقیا وشفاؤه 
أوِص بیتك ألنك تموت، مزمور شكر، عالجه بقرص تین. 
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األصحاح التاسع والثالثون: حزقیا یكشف ذخائره 
استعراض الذخائر، األمر بسحب الذخائر، اعتراف حزقیا بالخطأ.  

 

 ) 66- ص 40القدوس المعزي بالخالص (ص الباب الثالث: 

األصحاح األربعون: عزوا عزوا شعبي 
عزوا عزوا شعبي، تهیئة الطریق للرب، خطة اهللا فائقة االدراك، موقف غیر 

المؤمنین. 

 

األصحاح الحادي واألربعون: خالص من المشرق 
نصرة من المشرق، عبدي الذي اخترته، الدودة تصیر نورًجا، البریة تصیر  

بستاًنا، اهللا رب المستقبل. 

 

األصحاح الثاني واألربعون: العبد المختار 
عبد الرب المختار، دعوة عبد الرب، التسبحة الجدیدة، تفریغ للقدیم، دعوة 

للشعب األصم األعمى. 

 

األصحاح الثالث واألربعون: لیس غیري مخلص 
ال تخف فأني معك، أنتم شهودي، سقوط بابل، خروج جدید، الخالص  

عطّیة مجانیة. 

 

األصحاح الرابع واألربعون: انسكاب الروح والحیاة الجدیدة 
انسكاب الروح، أنتم شهودي، الوثنیة والفراغ، لّي أنت، نبوة عن كورش. 

 

األصحاح الخامس واألربعون: كورش والخالص 
حدیث إلهي لكورش، تذمر على اختیار كورش، اهللا المخلص المحتجب،  

دعوة للخالص في المسیح. 

 

األصحاح السادس واألربعون: اهللا حامل اثقالنا 
اهللا حامل اثقالنا، دعوة كورش من المشرق 

 

األصحاح السابع واألربعون: انهیار بابل 
انهیار بابل، خطایا بابل.  

 

األصحاح الثامن واألربعون: الخروج الجدید 
اهللا ُیعاتب شعبه، قصد اهللا من السبي، الخالص السریع المبهج. 

 

 األصحاح التاسع واألربعون: ارسالیة الخالص 
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اتضاع المخلص وتمجیده، عمله الخالصي، اقامة المتروكة عروًسا، اقامة  
الذلیلة ملكة، اهللا فادي كنیسته. 

األصحاح الخمسون: بذلت ظهري للضاربین 
كتاب الطالق، طاعة الصلیب، دعوة للطاعة. 

 

األصحاح الحادي والخمسون: الشعب المفدي 
دعوة للتمتع بعمل الفداء، سّر سقوط أورشلیم، قیام بعد سقوط.  

 

األصحاح الثاني والخمسون: بهجة الخالص 
البسي ثیاب جمالك، خالص مجاني، بشارة مفرحة، اعتزال الشر، مجد عبد 

الرب. 

 

األصحاح الثالث والخمسون: المسیح المصلوب 
الصلیب سّر فائق، الصلیب عار وخزي، الصلیب فداء وخالص.  

 

األصحاح الرابع والخمسون: دعوة الكنیسة للترنم 
تسبیح من أجل األثمار، تسبیح من أجل العریس السماوي، تسبیح من أجل  

تجدیدها، تسبیح من أجل نصرتها. 

 

األصحاح الخامس والخمسون: دعوة عامة للخالص 
دعوة للخالص، تجاوب اإلنسان. 

 

األصحاح السادس والخمسون: بیت الصالة لكل الشعوب 
بیت الصالة لكل الشعوب، رفض جاحدي اإلیمان.  

 

األصحاح السابع والخمسون: الرجاسات كعائق للخالص 
موت الصدیق، ادانة األشرار، بركات الرجوع إلى اهللا.  

 

األصحاح الثامن الخمسون: الصوم المرفوض 
عبادة ریاء، الصوم المرفوض، الصوم المقبول، ثمار العبادة الحقة، حفظ 

السبت. 

 

األصحاح التاسع والخمسون: عصیاننا یحجب الخالص عنا 
الخطایا الحاجبة وجه الرب، أثر الخطایا، الحاجة إلى اهللا المخلص.  

 

األصحاح الستون: المدینة المنیرة 
مدینة منیرة، جذابة لألمم، مدینة مجیدة.  
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األصحاح الحادي والستون: الحیاة الجدیدة 
برنامج المسیح الخالصي، الحیاة الكنسیة الجدیدة، الحیاة الكنسیة المجیدة، 

حیاة زوجیة مفرحة. 

 

األصحاح الثاني والستون: الكنیسة عروس المسیح 
إسم جدید وحیاة مجیدة، عروس سماویة، حراسة مع تهلیل، تهیئة الطریق  

لها. 

 

األصحاح الثالث والستون: المسیح دائس المعصرة 
المسیح المصلوب، تسبحة من أجل احسانات الرب، تذكیر اهللا ألعماله 

القدیمة معهم، صالة وتوبة. 

 

األصحاح الرابع والستون: تضرعات من أجل مجيء المسیا 
نزول المسیا من السماء، بركات انتظار المسیا، اعتراف بالخطایا.  

 

األصحاح الخامس والستون: السموات الجدیدة واألرض الجدیدة 
دعوة األمم، جحود شعبه، اهتمامه بالبقیة، مقارنة بین المؤمنین والجاحدین، 

السموات الجدیدة واألرض الجدیدة. 

 

األصحاح السادس والستون: أورشلیم الجدیدة 
فساد العبادة الشكلیة، التمییز بین الشكلیین في العبادة والجادین في  

العبادة، أورشلیم الجدیدة. 
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غایة السفر الظروف المحیطة الملوك المعاصرین اسم النبي الفترة 

 

ي 
الـب

ل 
 قـب

مـا

 یونان .1
 یوئیل .2
 عاموس .3
  هوشع.4
 إشعیاء  .5
 میخا  .6

. (مملكة إسرائیل) یربعام الثاني
  .ربما عاصر الملك یوشیا

  .یربعام الثاني
. 2 عزیا، بوتام، آحاز، حزقیا [یهوذا]؛ یربعام

. عزیا، بوتام، أحاز، حزقیا
[یهوذا].  حزقیا بوتام، أحاز،

  .ُأرسل إلى نینوى لیتوبوا
  .التوبة القائمة على تجدید القلب

  .الخطایا الجماعیة
  .اهللا یطلب زوجته الخائنة لترجع إلیه
. االنجیل الخامس (العصر المسیاني)

  .یعلن التأدیب مع نبوات مسیانیة

. 11: 4اهللا للجمیع: للیهود كما لألمم 
.  18: 3یوم الرب 

.  13: 5التأدیب (نبي الویالت) 
.  1: 6هلم نرجع إلي الرب: ألنه أفترسنا فیشفینا 

.  5: 53القدوس المخلص 
.  18: 7من هو مثلك غافر اإلثم ؟! 

 

ل 
رائی

إس
ي 

سب
ن 

بی
ذا 

هو
ي ی

سب
و

 ناحوم .7
 صفنیا .8
 أرمیا  .9

 باروخ  .10
 حبقوق  .11

. حزقیا [هرب إلى یهوذا عند سبي السامرة]
. أوائل ملك یوشیا

  .یوشیا، یهویاكین، یكنیا، صدقیا
. [عصر أرمیا صدیقه الشخصي]

. كتب بعد معركة كرمشیش في أیام یهویاقیم

. یتحدث عن إدانة نینوى ویطمئن شعبه
. یتحدث عن قرب مجيء سبي یهوذا

  .یؤكد تحقق السبي ویطالب باالصالح القلبي
  .یبدو أنه سافر إلى المسیین لیسندهم
  .أسئلة حول تأدیب الشعب بالكلدانیین

.  8: 1نهایة الشر 
.  18: 1اإلله الغیور 

.  13-12: 3تأدیبات الرب ممتزجة بحنوه 
.  3-1: 4الحفاظ على اإلیمان 

.  3: 1الحوار مع اهللا 

 

ي 
سب

ذا 
هو

 دانیال  .12ی
 حزفیال  .13

  .خدم أیام ممالك: بابل، مادي، فارس، في السبي
. عاصر دانیال

  .شهد أمام الملك الوثني بسیرته وحكمته
  .فتح باب الرجاء ببناء الهیكل المسیاني

.  22: 2إدانة الظلمة بالنور 
.  18، 4: 10مجد الرب 

 

ي 
ســـب

 ال
عــد

 حجي .14ب
 زكریا  .15
 عوبدیا  .16
 مالخي  .17

داریوس الملك   
داریوس الملك   

. التشجیع على البناء الداخلي للهیكل (القلب)
  .تشجیع الشعب على اعادة بناء الهیكل

  .اهللا یؤدب أدوم لكبریائه، كراهیته
  .یعلن عن مجيء السید المسیح بسبقه إیلیا

.  15: 2بناء بیت الرب الداخلي 
.  14: 1غیرة اهللا 

.  15: 1كما فعلت ُیفعل بك 
.  11: 1محبة اهللا العملیة للبشریة 

 

 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

 
 

 الباب األول
 
  
 
 

القدوس المؤدب  
] 35ص - 1 [ص 
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الباب األول 

 القدوس المؤدب 
 ]35- ص1[ص 

هو الكشف عن إنجیل الخالص أو جذب البشریة كلها للتمتع  غایة إشعیاء النبي
بالمخلص القادر أن یصلح الطبیعة البشریة ویردها إلى صالحها الذي ُخلقت علیه بل 

ویرفعها إلى شركة المجد السماوي.  
لكي یحقق هذا الهدف كان البد أن یكشف عن مدى ما وصلت إلیه الطبیعة 

"الثور یعرف  البشریة من فساد، لهذا یبدأ سفره بالحدیث عما بلغ إلیه شعب اهللا، حاسًبا أن
 قانیه والحمار معلف صاحبه أما إسرائیل فال یعرف، شعبي ال یفهم؛ ویل لألمة الخاطئة"

 لقد أصاب المرض الرأس (الملوك والرؤساء وكل القیادات المدنیة). كما )4-3: 1إش (
  .أصاب القلب (الكهنة والقیادات الدینیة) وكل بقیة الجسم (الشعب)

تمثلت مملكة إسرائیل باألمم فقبلت رجاساتها، وأیًضا مملكة یهوذا صارت فیما بعد 
أشر من إسرائیل. استخدم اهللا أشور للتأدیب فتعجرف على اهللا؛ أذله بقیام مملكة بابل 

 ُیحطمان بابل. على أى األحوال يفامتألت بابل غطرسة ضد الرب، لذلك أرسل فارس وماد
ت الدینونة: إسرائیل، یهوذا، أشور، مصر، قیكشف إشعیاء في نبواته أن جمیع األمم استح

بابل، فارس ومادي، أدوم، موآب الخ... وهكذا ُیرید النبي أن یعلن أنه ال خالص من هذا 
الدمار الذي جلبه اإلنسان لنفسه إالَّ بالتدخل اإللهي. لهذا وسط النبوات الّمرة الخاصة 

 كل السفر، هما:  يبالتأدیبات نجد خطین رئیسیین في هذه األصحاحات بل وف
 التطلع إلى المسیا المخلص: كلما تحدث النبي عما یحل باألمم أو باإلنسانیة .1

یفتح باب الرجاء بالتنبؤ عن المخلص القادم یسوع المسیح بن یّسى.  
 اهللا یغضب على الخطیة ولن یقبل الشركة مع الخطاة ألنه القدوس، وفي نفس .2

الوقت یده ممدودة للخالص لكي یقدس المقبلین إلیه من كل األمم. بمعنى آخر اهللا یكره 
الخطیة لكنه ُیحب الخطاة، یحب كل البشریة، ویفتح بابه لألمم. هذا ما یؤكده بكل وضوح 
في األصحاح التاسع عشر حیث یعلن عن هروب السید المسیح إلى مصر، واقامة مذبح 

. "مبارك شعبي مصر" للرب في وسطها، مؤكًدا
) اآلتي:  35-1لقد أبرز في هذه األصحاحات (
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 اهللا في تأدیباته ال ینتقم لنفسه لكنه كطبیب یود أن یعالج ویشفي، لذا امتزجت .1
التأدیبات بإعالن الخالص حتى ال یسقط السامعون في الیأس.  

ؤكد للبشریة ي) وقداسته في نفس الوقت، ل6 أعلن اهللا عن مجده إلشعیاء (إش .2
راع بشري، فإننا إن ذولكي ینزع عنهم كل اتكال على  أنه ال شركة في المجد بدون القداسة،

تمجدنا إنما بقوة اهللا الممجد من السمائیین، وٕان تقدسنا فخالل شركتنا مع الواحد القدوس.  
 في كرمة العزیز لدیه ا اهللا في تأدیباته هو صاحب الكرم المشتاق أن یجد ثمرً .3

).  5جًدا، موضع رعایته الفائقة (إش 
)، لیؤكد رغبته 12) نشید الخالص (إش 10 یعقب الحدیث عن الویالت (إش .4

في تحویل التأدیب إلى تسبیح، وفرج حزن التوبة بفرح الخالص.  
 اهللا یؤدب، لكن لیس خالل أوامر ونواه، وٕانما بروح الحب والحوار، ال یكف .5

)، مطالًبا بحوار وّدي بینه 27-25السفر عن الكشف عن مقاصد اهللا من التأدیب (إش 
وبین اإلنسان.  
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األصحاح األول 

 المحاكمة العظمى 
ُیفتتح هذا السفر بإعالن اهللا عن محاكمة شعبه؛ فیها یقف اهللا مدعًیا وقاضًیا. ال 

ُیرید أن یحكم علیهم دون إعطائهم فرصة للدفاع عن أنفسهم. یستدعى الطبیعة الجامدة 
واألحداث الجاریة حتى القضاة الظالمین شهوًدا ضد شعبه. یعلن االتهام وفي نفس الوقت 
ُیقدم فرصة للحوار ویفتح باب العفو إن رجعوا إلیه بالتوبة. یقف قاضًیا ودیَّاًنا وفي نفس 

 الوقت طبیًبا ومخلًصا، یفتح ذراعیه للنفوس الساقطة. 

. ]1[ مقدمة السفر    .1
.  ]2[ استدعاء الطبیعة   .2
.  ]3[ استدعاء الحیوانات   .3
.  ]9-4[ وصف لحال الشعب   .4
.  ]10[ استدعاء القضاة   .5
.  ]15-11["العبادة الشكلیة"   االتهام:.6
.  ]20-16[ دعوة للتوبة    .7
.  ]23-21[ عتاب من واقع الماضى  .8
.  ]31-24[ الدیَّان یتقدم كمخلص   .9

:    مقدمة السفر.1
"رؤیا إشعیاء بن آموص التي رآها على یهوذا وأورشلیم في أیام عزیا ویوثام 

.  ]1[ وآحاز وحزقیا ملوك یهوذا"
تعتبر هذه العبارة مقدمة للسفر كله الذي یضم مجموعة رؤى ونبوات ُأعلنت 

إلشعیاء في ظروف مختلفة أیام عزیا العظیم ویوثام الملك الصالح وآحاز بعهده المظلم 
وحزقیا ومنسى الخ... لكنه یدعوها جمیًعا "رؤیا"، ألنها وٕان كانت رؤى متباینة إنما تمثل 
وحدة واحدة، لها هدف واحد هو إعالن اهللا عن فكره ومشیئته وخطته الخالصیة من أجل 

بنیان الجماعة المقدسة أو لتقدیس البشریة المؤمنة به.  
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الرؤى هنا لیست أحالًما تمتع بها النبي أثناء نومه، وٕانما هي إعالنات إلهیة 
قدمت للنبي أثناء یقظته بینما كانت حواسه ساكنة بسبب قصورها وعجزها، لیقول النبي مع 

 اإللهي ي. وربما قصد بالرؤیا الوح)10: 1رؤ  ("كنت في الروح" :يالقدیس یوحنا الرائ
الخاص بالنبوة.  

، أي تخص مملكة یهوذا أو مملكة الجنوب على یهوذا وأورشلیم"" هذه الرؤى
(یهوذا وبنیامین) وتركز على العاصمة أورشلیم بكونها مدینة اهللا بها هیكله المقدس؛ لكنها 

ضمت أیًضا نبوات عن مملكة الشمال (بقیة األسباط) وعن الممالك المجاورة التي لها عالقة 
بالشعب.  

 فحسب وٕانما .هذه الرؤى هي كلمة اهللا التي ال تمس یهوذا في القرن الثامن ق.م
تمس حیاة كل إنسان یشتاق نحو خالص نفسه وتمتعه بالشركة مع اهللا، وكما جاء في سفر 

لهنا قطع معنا عهًدا في حوریب، لیس مع آبائنا قطع الرب هذا العهد بل إ"الرب  التثنیة:
... إنها كلمة اهللا وٕاعالناته لكل نفس بشریة!  )3: 5تث  (معنا نحن الذین هنا الیوم أحیاء"

:   استدعاء الطبیعة. 2
 أیتها األرض ألن الرب یتكلم: ربیت بنین ي أیتها السموات وأصغي"إسمع

 . ]2 ["يّ ونشأتهم. أما هم فعصوا عل
یبدأ السفر بمحاكمة عظمى طرفاها اهللا واإلنسان، ُتستدعى فیها الطبیعة الجامدة 

 لتشهد هذه المحاكمة.  - السماء واألرض-
 أیتها ي"انصت ربما استدعى إشعیاء النبي الطبیعة كما سبق ففعل موسى النبي:

. كأن إشعیاء یؤكد لشعبه أن ما )1: 32تث  ("يالسموات فأتكلم، وتسمع األرض أقوال فم
. ولعله أراد أن یؤكد يینطق به إنما هو امتداد لكلمات موسى النبي الذي یعتز به كل یهود

مدى قساوة قلب اإلنسان وعمى بصیرته لذا یستدعى الطبیعة الجامدة للشهادة ضده، األمر 
 خصومة الرب أیتها الجبال ویا ُأسس األرض ي"اسمع الذي أوضحه معاصرة میخا النبي:

. )2: 6مى  (الدائمة، فإن للرب خصومة مع شعبه"
ربما تمَّ هذا االستدعاء من مالك من قبل الرب للشهادة على اإلنسان في قساوة 

ولعل الرب نفسه هو الذي حقق هذا االستدعاء، إذ لم یستدع هیكله المقدس وال  قلبه.
شهد علیهم بل طلب الطبیعة الجامدة التي حققت مقاصد اهللا وتمّمت رسالتها تشریعته ل

بالخضوع له، أما اإلنسان ففسد تماًما بسبب عصیانه.  
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[یلیق اآلن استدعاء السماء (للشهادة) إذ ال  القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
].  Ïیوجد إنسان یسمع ویشهد لهذه األمور

 الغنوسیین، أي يان اهللا یستدعالقدیس إكلیمنضس السكندري یرى القدیس 
 من انشغلت قلوبهم يالمؤمنین أصحاب المعرفة اإللهیة السماویة (السماء) كما یستدع

.  Ðبالزمنیات واألرضیات

.  ]2 ["يّ ربیت بنین ونشأتهم، أما هم فعصوا عل"
عینه، فرید  "الحب" اهللا ال یحمل مشاعر إنسانیة لكنه لیس كائًنا جامًدا، إنما هو

في حبه لخلیقته السماویة واألرضیة، خاصة حبه نحو اإلنسان. لهذا إذ یتحدث معنا نحن 
البشر ُیحثنا بلغتنا البشریة معبًرا عن حبه كما بمشاعر إنسانیة حتى یمكننا التالمس معه 

واختبار االتحاد والشركة معه.  
اهللا یعلم أنه لیس شيء یمكن أن یحزن اإلنسان ویفقده طعم الحیاة مثل شعوره بأنه 

 في تربیة أوالده، خاصة إن قاموا ضده یعلنون العصیان علیه. مع الفارق الشاسع، لقد فش
نه ابن محبوب، یقدم له أبوه السماوي كل أیكشف اهللا عن مشاعرة نحو اإلنسان الساقط: 

إمكانیات الحیاة الفائقة، لكنه ُیقابل الحب بالعصیان.  
وهكذا یدعونا أوالًدا له، إذ لم نأخذ  ،)22: 4خر  ("االبن البكر" لقد دعى شعبه

).  15: 8 الذي به نصرخ أیها اآلب أبانا (رو يروح العبودیة بل روح التبن
یتوقع اهللا فینا أن نحمل روح النبوة المتجاوبة مع أبوة اهللا الفریدة الحانیة التي كلفته 

القدیس الكثیر، مقدًما ابنه الوحید الجنس ذبیحة لیقتنینا له أبناء في میاه المعمودیة. یقول 
[كراٍع صالح سعیت في طلب الضال، كأب حقیقي تعبت  :غریغوریوس الناطق باإللهیات

]. Ñمعي أنا الذي سقط
ن كنا أوالًدا إعن التزامنا كأوالد هللا نحو أبیهم، قائالً : [القدیس كبریانوس ُیحدثنا 

هللا، إن كنا بالفعل قد بدأنا أن نكون هیاكله، إن كنا نتقبل روحه القدوس، یلزمنا أن نحیا 
].  Òبالقداسة والروحانیة

1 In Hebr. Hom. 23:8. 
2 Stromata 4:26. 
3 The Coptic Liturge of St. Gregory. 
4 On Jealousy and Enby 14. 
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ل عصیانهم، فإن عصیان البنین أمّر من عصیان األجراء جُیعاتب اهللا أوالده من أ
والعبید، جراحات األحباء خاصة البنین أقسى من تلك التي ُیسببها األعداء.  

 أن اهللا خلق اإلنسان كابن له یمتثل به، ویتمٍم إرداته القدیس إیریناؤسیرى 
اإللهیة من نحوه، لكنه إذ یمجد اهللا ویقبل مشورة عدو الخیر یصیر ابًنا إلبلیس. لهذا دعى 

 عنهم أنتسابهم الروحي إلبراهیم (یو ى، ونف)44: 8یو  ("أبناء إبلیس" السید المسیح مقاومیه
8 :39  .(

  ُیقال إننا ابناء اهللا، إذ نحن جمیًعا خلیقته. أما من - حسب الخلقة -بحسب الطبیعة 
جهة الطاعة والتعلیم فلسنا جمیًعا ابناء اهللا، إنما الذین یؤمنون به ویتممون إرادته وحدهم 

(أبناء). أما الذین ال یؤمنون وال یطیعون إرادته فهم أبناء الشیطان ومالئكته، ألنهم 
یفعلون أعمال الشیطان.  

 Ïالقدیس إیریناؤس

  أما طهد الفریسیون ربنا ومخلصنا بكى بسبب هالكهم القادم. لقد أساؤا معاملته،ضعندما ا 
هو فلم یبادلهم ذلك وال بالتهدید، حتى عندما استخفوا به وقتلوه، وٕانما على العكس حزن 

ینهم في الكتب المقدسة، فقد تنبأ ععلى تجاسرهم... هذه األمور جمیًعا كانت أمام أ
"ربیت  . وقال إشعیاء:)45: 18مز  ( باطالً "ي"األبناء الغرباء صنعوا ب المرتل، قائالً :

. لم یعودوا بعد شعب اهللا أو أمة مقدسة )2: 1إش  ("يّ ا هم فعصوا علمبنین ونشأتهم وأ
). تعدوا خطیة أهل سدوم كما تنبأ 10: 1إنما صاروا والة سدوم وشعب عمورة (إش 

). فقد قاوم أهل سدوم 6: 4 ا؛ مر48: 16(راجع حز  "سدوم تتبرر أمامكم" النبي:
مالئكة، أما هذا الشعب فهاجموا رب الكل وٕاله الجمیع وملكهم، تجاسروا فقتلوا ملك 

 المسیح الذي قتلوه یحیا حتى الیوم.  نالمالئكة ولم یعرفوا أ
  Ðالبابا أثناسیوس الرسولي

:    استدعاء الحیوانات.3
"الثور یعرف قانیه، والحمار معلف صاحبه، أما إسرائیل فال یعرف، شعبي ال 

 . ]3 [یفهم"

1 Adv. Haer. 
2 Fest. Letters 8. 
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)؛ فكان یلیق باالبن أن یعرف 22: 4إن كان اهللا قد دعى إسرائیل ابنه البكر (خر 
أباه ویدرك أسراره ویتجاوب مع مقاصده وٕارادته، لكن اإلنسان خالل عصیانه انحط منحدًرا 

ان القدیس یوحنا الذهبي الفم إلى ما هو أدنى من الحیوانات العجماوات. وكما یقول 
اإلنسان انحط إلى ما هو أقل من الحیوان، فأخذ السید المسیح طبیعتنا وصعد إلى السموات 

.  Ïلیرفع طبیعتنا إلى ما هو سماوي
"اذهب إلى النملة أیها الكسالن؛  لقد انحط اإلنسان حتى قیل في سفر األمثال:

.  )6: 6أم  (تأمل طرقها وكن حكیًما"
ُعرف الثور والحمار بغباؤهما إن قورنا ببقیة الحیوانات ومع هذا إن جاعا یسیران 

 فقد  إسرائیلبالغریزة نحو صاحبهما عند موضع الطعام كأنهما یطلبان منه أن یأكال. أما
 وصار جائًعا وعریاًنا ومع هذا لم یرجع إلى اهللا أبیه الذي یرعاه ویهتم يتمررت حیاته بالسب

به، ما ُتمارسه الحیوانات بالغریزة فاق تصرفات اإلنسان العاقل في شره!  
إن كان اإلنسان قد انحط هكذا إلى ما هو أدنى من الحیوان، فقد ُولد كلمة اهللا 

المتجسد في مزود حتى إذ یقترب اإلنسان كما إلى المزود یجد السید المسیح مأكًال له. یأكل 
 سرار اهللا خالل اتحاده باالبن الوحید العارف بأسرار أبیه، إذ یقول:أفتنفتح بصیرته لیدرك 

 "لیس أحد یعرف االبن إالَّ اآلب وال أحد یعرف اآلب إالَّ االبن ومن أراد االبن أن یعلن له"
.  )27: 11مت (

هنا دعوة إلهیة موجهة إلینا نحن الذین اقتنانا السید المسیح بدمه، وقدم جسده 
ودمه طعاًما لنفوسنا، لذا الق بنا أن نصغى إلى كلماته ونستجیب لدعوته.  

بین الیهود في العهد القدیم والمؤمنین في العهد القدیس یوحنا الذهبي الفم ُیقارن 
الجدید من جهة معرفة اهللا فیقول بأن األولین عرفوا اهللا بفكرهم لكن لیس بحیاتهم وخبرتهم 

).  16: 1وأعمالهم (تى 

  خطأهم لیس في جهلهم (العقلي) وٕانما في شرهم، في إرادتهم الشریرة، فإنهم حتى عندما 
. Ðعرفوا ذلك أختاروا أن یكونوا جهالء

 د ـ"إسرائیل لم یعرف"، أما بع رفوا (اآلب)، إذ قیل:ـ قبل الصلیب حتى الیهود لم یع
.   Ïالصلیب فجرى العالم كله إلیه

1 On the Ascention of Chirst. 
2 In John hom. 50:2. 
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 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  بال شك كان سّر ملكوت السموات محجوًبا في العهد القدیم، وكان یجب أن ینكشف في 
"ألنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة  ملء الزمان في العهد الجدید. یقول الرسول:

... المسیح نفسه ُرِمَز إلیه  بالصخرة )4: 10كو  1 (تابعتهم والصخرة كانت المسیح"
عندهم، أما لنا فأعلن عنه بالجسد.  

  Ðالقدیس أغسطینوس

  كیف ال تحسبه أمًرا مرعًبا إن كان الذین یعرفون اهللا (عقلًیا) لم یدركوا الرب (عند 
وقد ُوجد إسرائیل  مجیئه)، بینما یعرف الحیوانان الغبیان - الثور والحمار- من یقوتهما،

أكثر منهم غباوة؟!   
 Ñالقدیس إكلیمنضس السكندري

   .لقد كللوا یسوع ورفعوه إلى فوق شاهدین عن جهلهم 
  Òالقدیس إكلیمنضس السكندري

   : وصف لحال الشعب.4
بعد أن استدعى الطبیعة الجامدة والحیوانات غیر العاقلة لتشهد محاكمة اهللا مع 

اإلنسان، كشف عن الحال الذي بلغ إلیه الشعب، كأنه عریضة اتهام، جاء فیها:  
"من أجل ذنوب  وكأنه یقول مع عاموس النبي ،]4[ وصفهم بسبع ِسمات في أوالً :

. الثالثة )6، 4: 2عا  (یهوذا الثالثة واألربعة... من أجل ذنوب إسرائیل الثالثة واألربعة"
ُتشیر إلى خطایا النفس الداخلیة التي على صورة الثالوث، واألربعة ُتشیر إلى خطایا الجسد 

وكأن الشعب قد تدنس في الداخل . الظاهرة الذي ُأخذ من األرض (أربع جهات المسكونة)
والخارج، بخطایا خفیة وظاهرة، في الجسد والروح. 

ویل لألمة " السِّمات األربع األولى هنا ُتشیر إلى الخطایا الجسدیة الظاهرة:
؛ والسِّمات الثالثة األخیرة سدین"فالخاطئة، الشعب الثقیل اإلثم، نسل فاعلى الشر، أوالد م

 تركوا الرب، أستهانوا بقدوس إسرائیل، ارتدوا إلى الوراء"." تمثل الخطایا الداخلیة:

1 In John hom., p. 80-1. 
2 On Ps. 78. 
3 Paed. 19. 
4 Ibid, p. 2:8. 
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، وكأن خطایاهم Completeness "التمام"  ُیشیر إلى7على أي األحوال فإن رقم 
قد بلغت إلى تمام الحدّ . 

سمات في وضعه لألمور  7 فكثیًرا ما ُیقدم 7یالحظ أن إشعیاء مغرم بالرقم 
المختلفة.  

جاءت عریضة االتهام تعلن هذه الخطایا، ملخصها: 
. إن كانت خطیة عاخان بن كرمى ]4[ ویل لألمة الخاطئة""  خطایا جماعیة:.أ

) فكم بالحرى إن انحرفت األمة كلها إلى الشر؟! لقد دبَّ 11: 7سببت هالًكا للشعب (یش 
الفساد في الكهنة كما في الشعب، في األشراف كما في العامة، فصارت الحاجة إلى رجوع 

"األمة المقدسة"، لكنه عزل   إلى اهللا مثلما فعل أهل نینوى. لقد ُدعى هذا الشعبيجماع
، وهو تعبیر goiمستخدًما الكلمة العبریة  "األمة الخاطئة" نفسه عن القدوس فحمل سمة،

خاص باألمم لعدم التصاقها باهللا. وكأن هذا األمة انحرفت عن غایتها لتدخل في زمرة األمم 
الغریبة عن اهللا.  

. إذ یتنبأ إشعیاء النبي عن المخلص ]4[ الشعب الثقیل اإلثم""   ثقل إثمهم:.ب
والخالص كان البد أن یبرز ثقل الخطیة التي تنحنى تحت ثقلها النفوس... اهللا وحده یعرف ثقل 

).  36، 29: 1هذا اإلثم، فقد جاء كلمة اهللا المتجسد حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم (یو 
تحت ثقل الخطیة تنحنى النفس حتى تغوص كما في میاه العالم فتحمل طبیعة 

خر  ("غاصوا كالرصاص في میاه غامرة" العالم ال السماء، لذا قیل عن فرعون وجنوده:
. )8: 5زك  ("ُطرح ثقل الرصاص على فمها" ، وقیل عن الشر:)10: 15

أن اإلنسان الذي یسلك في الحیاة الفاضلة  Ïالقدیس غریغوریوس النیصىیرى 
یكون خفیف الوزن روحًیا، أما اإلنسان الشریر فیكون ثقیًال یغطس في المیاه. الفضیلة 

خفیفة تجعل اإلنسان كالسحابة مرتفًعا إلى فوق وكالحمامة التي تطیر بأجنحتها الصغیرة 
مظهًرا كیف كاد بطرس أن  في ذلك باسهاب، أوریجانوسالعالمة ). وقد تحدث 8: 9(إش 

.  Ðیغرق بسبب الخطیة (الشك) وٕاذ وهبه الرب إیماًنا سار على المیاه

1 On Virginity 18. 
2 In Exod. Hom. 6. 
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. دبَّت الخطیة في ]4 [ الشر، أوالد مفسدین"ينسل فاعل"  متأصلین في الشر:.ج
وكما قال الرب للكتبة  حیاة أسالفهم، فجاءت األجیال متأصلة في الشر عن آبائهم وأجدادهم.

.  )33-32: 23مت  ("ي"فامألوا أنتم مكیال آبائكم، أیها الحیات أوالد األفاع والفریسیین:
تركوا الرب؛ استهانوا بقدوس إسرائیل؛ ارتدوا "  تركهم للرب مصدر القداسة:د.
. لیس شيء أشر من أن یترك اإلنسان إلهه، مصدر حیاته وسّر قداسته. ]4[ إلى الوراء"

 أنا ینبوع المیاه الحیة لینقروا ي"ألن شعبي عمل شرین؛ تركونى یقول الرب على لسان إرمیا:
.  )13: 2إر  (باًرا مشققة ال تضبط ماءَ "آألنقسهم آباًرا 

مصدر تقدیس  قدوس إسرائیل"" )، فهو6إن كان إشعیاء قد رأى اهللا القدوس (إش 
  مرة.    20سماته عاملة فینا! لقد كرر النبي هذا التعبیر ، یهبنا همؤمني

عالَم ُتضربون بعد؟! تزدادون زیغاًنا، كل الرأس مریض " :ي مرض مستعصـ.ه
وكل القلب سقیم؛ من أسفل القدم إلى الرأس، لیس فیه صحة بل جرح وٕاحباط، وضربة 

   . ]6-5[ طریة لم تعصر ولم تلین بالزیت"
یعلن اهللا أن هذا الشعب قد رفض النبوة هللا لذا لم  عالَم ُتضربون بعد؟!"" بقوله:

یعد مستحًقا أن یكون موضع اهتمام اهللا وتأدیبه. فقد سبق فأدبهم كأبناء له لكنهم أزدادوا 
: یقول، إذ يزیغاًنا، لذا یود أن یوقف التأدیبات األبویة تارًكا إیاهم لنوال ثمر فسادهم الطبیع

، فسلمتهم إلى قساوة قلوبهم، لیسلكوا في ي، وٕاسرائیل لم یرَض بي"لم یسمع شعبي لصوت
 لباطل ضربت ؟!...ي"لماذا تخاصمونن . وجاء في إرمیا:)12-11: 18مز  (مؤامرات أنفسهم"

إر  ("ضربتهم فلم یتوجعوا. أفنیتهم وأبوا قبول التأدیب" ،)30: 2إر  (بنیكم؛ لم یقبلوا تأدیًبا"
5 :3(  .

اآلن یتركهم اهللا لفسادهم الذي اختاروه بإرداتهم فیدبُّ المرض في جسمهم من 
الرأس إلى القلب إلى القدم. یدّب في الفكر فیصیروا عاجزین عن التدبیر، وأیًضا في القلب 

فتتنجس عواطفهم وأحاسیسهم الداخلیة، حتى القدمین من أسفل فیصیروا عاجزین عن 
التحرك نحو اهللا في طریق ملكوته الملوكي. دّب الفساد بالرؤساء والعظماء (الرأس) كما 

وبعامة الشعب (الجسد) حتى بالمحتقرین منهم (أسفل القدم).   بالخدام والكهنة (القلب)،
صارت الجراحات قاتلة ونزف الدم غیر متوقف... لیس من یتحرك لینقذ ویخلص، 

وال من ُیقدم زیت محبة لیلین الضربة القاسیة!  
  القدیس كیرلس األورشلیمى:ول ـأصاب الفساد الطبیعة البشریة ذاتها، وكما یق

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

].  Ï[عظیم هو جرح طبیعة اإلنسان، من القدم إلى الرأس ال توجد فیه صحة
بالدكم خربة؛ مدنكم محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء "  خراب مطبق:.و

قدامكم وهي خربة كانقالب الغرباء، فبقیت ابنة صهیون كمظلة في كرم، كخیمة في 
.  ]8-7[ مقثأٍة، كمدینة محاصرة"

، حاسًبا ما يیتحدث النبي هنا عما سیحل بیهوذا بعد غزو سنحاریب اآلشور
سیحل بهم في المستقبل كأنه حاضر، ألنه أمر حادث ال محالة.  

 عام، وقد رأى 1000[عاش إشعیاء منذ قرابة  القدیس كیرلس األورشلیمى:یقول 
)؛ كانت المدینة في ذلك الوقت قائمة وجمیلة بمنافعها العامة يصهیون كسقفیة (للمواش

) في كرم، ي"فبقیت ابنة صهیون كمظلة (سقفیة للمواش وملتحفة بالعظمة... لكنه یقول:
كخیمة في مقثأةٍ ". اآلن نجد الموضع مملوء بزراعة مقثأة. أنظر كیف ینیر الروح القدس 

]. Ðالقدیسین
األرض التي تفیض عسًال ولبًنا، أرض الموعد التي وهبها اهللا لشعبه، والتي من 
 46أجلها احتمل الشعب السیر في البریة أربعین سنة صارت خربة. استولى سنحاریب على 

 أو  "كخیمة" و " "كمدینة محاصرة مدینة حصینة فصارت أورشلیم مهددة بخطر مباشر
من السهل احتاللها... لقد شاهد أهلها ما فعله الغرباء (األشوریون) بمدنهم، حیث  "مظلة"

ام أعینهم وهم عاجزون عن الحركة. صارت مأشعلوا النار فیها، فكانت تأكل مخاصیلهم أ
مدنهم خربة كانقالب الغرباء، أي كما سبق انقلبت سدوم وعمورة، أو كما لو فاض علیها 

طوفان ماء شدید حطمها.  
 ةوحتمیة طبیعي هذا الخراب الذي حّل هو عالمة على ما ارتكبه یهوذا من آثام،

"ولكن إن لم تسمع  لتركهم اهللا مقدسهم وارتدادهم عنه، وعدم طاعتهم لصوته، فقد قیل:
 علیك جمیع هذه اللعنات يلصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجمیع وصایاه... تأت
.  )16-15: 28تث  (وتدركك؛ ملعوًنا تكون في المدینة، وملعوًنا تكون في الحقل"

هكذا كل نفس ال تلتصق باهللا مقدسها یحل الخراب بكل مدنها: بالجسد والنفس 
والفكر والقلب مع كل األحاسیس والمشاعر الخ... تُنتزع عنها كل حصانة وتصیر كمظلة 

أو خیمة في العراء، فریسة سهلة في أیدى الخطیة.  

1 Cat. Lect. 12:7. 
2 Cat. Lect. 
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  هؤالء هم الذین یدنسون أنفسهم ویحولونها عن كونها بیت اآلب السماوي، أورشلیم 
المقدسة، بیت الصالة، إلى مغارة لصوص... یأخذون منها ما هو ثمین، ویسلبونها 

أفضل ما لدیها لتصیر كال شيء.  
  Ïالعالمة أوریجانوس

هنا ُیشیر إلى مركز شعب اهللا الذي حسبه شعبه  بقیت ابنة صهیون"" تعبیر
"بقیت وحدها"؛ تشعر بالعزلة  الخاص، االبنة العذراء، والعروس المدللة، قد صارت متروكة

Loneliness والترك، وهذه أقس عقوبة على نفس اإلنسان! هذه العقوبة جلبتها ابنة 
العالمة صهیون على نفسها بنفسها. كانت عروًسا مدللة فصارت مهجورة ومّطلقة. یقول 

[أظن أن الزوج (اهللا) قد كتب كتاب طالق لعروسه القدیمة، وأعطاها إیاه في  :أوریجانوس
 ]. Ðیدها، وطردها من بیته

هذا الخراب المطبق یجد اهللا بقیة قلیلة أمینة تشهد له، بسببها لم یحطم شعبه  وسط
لوال أن رب الجنود أبقى لنا بقیة صغیرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا " الذي فسد، إذ قیل:

وكأن ما حدث في  .)29: 9رو (. وقد اقتبس الرسول بولس هذه العبارة في ]9[ "عمورة
 حیث قبلت قلة أمینة من يأیام إشعیاء یتكرر في كل األجیال حتى في العصر الرسول

الیهود اإلیمان بالسید المسیح.  
ال یهتم اهللا بكثرة العدد وٕانما بالبقیة القلیلة التي تتقدس له وسط الفساد الذي یحل 

: 12الذي یسر اآلب أن یعطیهم الملكوت (لو  "القطیع الصغیر" بالكثیرین. هذه البقیة هي
)؛ هذه البقیة أبقاها رب الجنود لنفسه بكونها عمله، یهبها روحه القدوس لتقدیسها له 1

فتكون خمیرة مقدسة تخمر العجین كله.  

 الكثیرین؛ عش كالقلة يببرود متمثًال بترخ  إلى القلة المختارة، وال تسلكي أنظر أن تنتم 
).  16: 20حتى تتأهل معهم للتمتع باهللا ألن كثیرین یدعون وقلیلین ینتخبون (مت 

   Ñالقدیس یوحنا كاسیان
من أجل هذه البقیة القلیلة یقصر اهللا أیام الضیق خاصة في األزمنة األخیرة، إذ 

.  )22: 24مت  ("من أجل المختارین تقصر تلك األیام" قیل:

1 Comm. On John, Book 10-18. 
2 Comm. On Matt. Book 14:19. 
3 Institutes 4:38. 
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:    استدعاء القضاة.5
 "اسمعوا كالم الرب یاقضاة سدوم، اصغوا إلى شریعة إلهنا یا شعب عمورة"

ویلقب  "قضاة سدوم" . في شجاعة بال خوف وال مداهنة یدعو إشعیاء قضاة الشعب]10[
"شعب عمورة"، وذلك من أجل الظلم والفساد الذي اتسم به كل من الرؤساء  الشعب نفسه

والمرؤوسین.  
ال نجد في كل السفر موقًفا واحًدا یشعر فیه النبي بالخوف أو الضعف سوى عند 

)، إذ یخشى إشعیاء اهللا ال الناس.  6رؤیته للسید المسیح في مجده (إش 
یرى أن العالج الوحید للقضاة كما للشعب هو كلمة الرب وشریعته.  

:    االتهام: العبادة الشكلیة.6
االتهام الموّجه إلیهم هنا خطیر للغایة؛ فإنه لم ینسب إلیهم اإللحاد وال ممارسة العبادة 
الوثنیة إنما ینسب إلیهم الریاء؛ یمارسون العبادة هللا بدقة شدیدة مع حرفیة قاتلة؛ یقدمون الكثیر 

من الذبائح والتقدمات ویحفظون األعیاد أما قلوبهم فبعیدة عن اهللا،وحیاتهم فاسدة.  
اإلیمان عبر كل األجیال، الذین یحفظون الحرف  هذا االتهام ُموّجه ضد ُمّدعى

 وقد ي أنا غني"ألنك تقول إن مع تجاهل للروح الداخلي، وكما قیل لمالك كنیسة الالودكیین:
  والبائس وفقیر وأعمى وعریان"ي إلى شيء ولست تعلم أنك أنت الشقياستغنیت وال حاجة ل

 الناس ي لست مثل باقي"اللهم أنا أشكرك أن  القائل:ي، ألنه تشّبه بالفریس)17: 3رؤ (
الخاطفین الظالمین الزناة وال مثل هذا العشار؛ اصوم مرتین في األسبوع وأعشر كل ما 

. )12-11: 18لو  (أقتنیه"
هذا األتهام أثار آباء الكنیسة للكشف عن غایة العبادة في حیاة الكنیسة سواء في 

العهد الجدید أو القدیم وااللتزام بعدم األنحراف عن هذه الغایة اإللهیة:  
)، 11: 1[ُیظهر اهللا أنه لیس في حاجة إلى شيء (إش  :القدیس إیریناؤس یقول . أ

].  Ï یمارسوا هذه األمور حتى یتبرر اإلنسان ویقترب من اهللايإنما یحثهم وینصحهم ك
اهللا یرید من عبادتنا أن نقترب منه ونتحد به لنحمل طبیعته فینا، طبیعة الحب 

). لهذا یوبخ الیهود قائًال بأنهم 13: 9؛ مت 6: 6والرحمة. فهو یرید رحمة ال ذبیحة (هو 
یبسطون أیدیهم للصالة بلجاجة فال ُیسمع لهم، ألن أیدیهم مملوءة دًما بارتكاب جرائم قتل 

1 Adv. Haer. 4:17:1. 
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)، عوض الحب حملوا كراهیة وقتل للنفوس واألجساد، خاصة قتل األنبیاء 15: 1(إش 
والمتكلمین بكلمة الحق.  

  لماذا هذه االنقسامات؟ لننا نحفظ العید لكن بخمیرة الخبث والشر، فنقسم كنیسة اهللا إلى 
أجزاء، نحفظ ما یخص أمورها الظاهرة بینما نستبعد األمور األفضل: اإلیمان والحب. 

لقد سمعنا من الكلمات النبویة أن مثل هذه األعیاد واألصوام ال ُتسر الرب.  
 Ïالقدیس إیریناؤس

  واضح لكل أحد أن التقوى التي تقود إلى العبادة والتكریم هي أقدم العلل وأعظمها، وان 
الشریعة نفسها تحث على العدل وتعلم الحكمة... بالدعوة إلى خالق العالم وأبیه.  

  Ðالقدیس إكلیمنضس السكندري
واختاروا المسّمنات، لكن اهللا   لقد قدموا ذبائح كثیرة ومحرقات في هیكل الرب،.ب

ال ُیسر بها، فإنه لم یطلب الذبائح في ذاتها ألنه غیر محتاج إلیها، إنما یطلبها كرمز 
لذبیحة السید المسیح الفریدة، من أجل مصالحة اإلنسان مع اهللا وتمتعه بالشركة معه. لكن 

الهدف ضاع منهم فإنه لما جاء المسیح الذبیحة رفضوه؛ قدموا الذبائح الحیوانیة واحتفلوا 
بعید الفصح  وجحدوا الفصح الحقیقي، حمل اهللا الذي یحمل خطیة العالم.  

  في أیام الرب ظن الیهود أنهم یحتفلون بالفصح لكنهم فعلوا هذا باطًال ألنهم اضطهدوا 
) ال 4: 6الرب. بشهادتهم لم یعد یحمل الفصح اسم الرب، إذ دعى فصح الیهود (یو 

فصح الرب... ألنهم جحدوا رب الفصح.   
  Ñالبابا أثناسیوس الرسولي

  لقد ُأبطلت هذه (الذبائح) جمیعها حتى تتحقق شریعة ربنا یسوع المسیح الجدیدة التي 
یتممها لیس تحت نیر االلتزام (بل بإرداته إذ قدم نفسه فدیة).  

 Òرسالة برناباس
 كانوا یجتمعون لالحتفال باألعیاد األسبوعیة (السبوت) والشهریة والسنویة التي .ج

 و، ُیسر بها ألنه یجتمع مع شعبه فیمألهم من فرحه اإللهي. ـحسبها الرب أعیاده ه

1 Frag. 38. 
2 Stromata 2:16. 
3 Fest. Letters 6. 
4 Ep. Of Barnabas 2. 
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)، فال یعود یحسبها محافله.  14: 1هذه المحافل صارت ثقًال على اهللا تبغضها نفسه (إش 

  لم ینسب الرب (هذه الممارسات التي حفظوها) إلیه بل حسبها أعمال الخطاة (إذ هي
مكروهة بالنسبة له)، سواء كانت الشهور الجدیدة أو السبوت أو الیوم العظیم أو األصوام 

أو األعیاد.  
"... السبت هو راحة  في الشریعة الخاصة بالسبت نقرأ في سفر الخروج: 

.  )28، 23: 16خر  ("كلوا، الیوم هو سبت للرب"... مقدسة للرب"
  Ïالعالمة أوریجانوس

 في أكثر من موضع یؤكد اهللا لشعبه أنه حین أخرجهم من أرض العبودیة لم .د
)، حتى ال یظنوا أنه یخرجهم عن عوز إلى 12: 1یقدم لهم شرائع خاصة بالذبائح (إش 

إن اهللا أراد أن البابا أثناسیوس الرسولي عبادتهم أو تقدماتهم إنما لیتمتعوا هم به... یقول 
یسحبهم بعیًدا عن األوثان ویجتذبهم إلیه، مقدًما لهم الشرائع في الوقت المناسب (بعد 

خروجهم)، ومع هذا نسوا اهللا الذي صنع معهم عجائب في مصر وعادوا یعبدون العجل 
). لقد جاءت الشرائع الخاصة بالذبائح بعد استالمهم الناموس حتى ال یقدموها 3: 16(خر 

لألوثان بل هللا الحق. كان المطلوب منهم أن یتعلموا أوًال ترك األوثان واالهتمام بوصایا اهللا 
.  Ð)22: 7وبعد ذلك تقدیم الذبائح (إر 

 ،وال أمركم أوًال بتقدیمها عن احتیاج إلیها إنما بسبب خطایاكم.   ال یقبل منكم الذبائح
  Ñالقدیس یوستین الشهید

. فقد أكثروا الدخول ]12[ ؟!"يمن طلب هذا من أیدیكم أن تدوسوا دور"  یقول:ـ.ه
في الهیكل لیقدموا ذبائح بال حصر، فرآهم اهللا - في عدم توبتهم - أشبه بالحیوانات التي تدوس 

بیته وتدنسه! تحول تقدیم الذبائح عن المصالحة مع اهللا إلى صّب غضب اهللا.  
جاءوا بتقدمات كالبخور الذي یرمز إلى الصالة، لكنهم إذ أعطوا الرب القفا ال 

) صار بخورهم مكرهة للرب، ألنه حمل رائحة ریائهم وعدم توبتهم.  27: 2الوجه (إر 

  تنفع       األعمال التي ُتمارس بطریقة تضاد إرادة اهللا، أو تقدم في غیر وقار الئق ال
 شیًئا... اهللا غیر محتاج إلى شيء، مادام ال شيء یجعله دنًسا! لقد بلغ إلى النهایة 

1 In John Book 10:11. 
2 Fest. Letters 12. 
3 Dial. With Trypho 32. 
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.  ]11[بسبب تصرفاتهم المملوءة ریاًء 
  Ïالبابا أثناسیوس الرسولي

  الرب إلهنا ال ُیسر بحفظ مثل هذه األمور؛ إن وجد بینكم إنسان حانث بقسمه أو لًصا 
فلیكف عن هذا؛ وٕان وجد زانًیا فلیتب؛ وعندئذ یحفظ سبوت اهللا العذبة الحقة. إن كان 

ألحد أید غیر طاهرة فلیغتسل ویتطهر.  
  Ðالشهید یوستین

:   دعوة للتوبة. 7
فضحهم اهللا أمام أنفسهم مظهًرا بشاعة الفساد الذي حّل بهم دون أن ُیحطمهم 

 السماوي قدم لهم العالج لیستر علیهم ویردهم يبالیأس أو یجرح نفوسهم إنما بالحب األبو
إلى طبیعتهم الصالحة التي خلفهم علیها. هذا العالج هو التوبة النابعة عن اإلیمان 

والممتزجة بالحب، أما خطواتها فهي:  
 ال یقصد التطهیرات الناموسیة، ألنه في ]16[ اغتسلوا""  االغتسال: بقوله.أ

 الذي Ñ للعبادة، إنما عنى اغتسال المعمودیةياتهامه لهم یطلب أال یقفوا عند الشكل الخارج
فیه نخلع اإلنسان العتیق لنحمل فینا اإلنسان الجدید الذي على صورة خالقنا. هذا ما عناه 

"وأرّش  ، إذ جاء في نفس السفر)9: 16حز  ("حممتك بالماء" الرب بقوله للنفس البشریة
كل نجاساتكم... وأعطیكم قلًبا جدیًدا وأجعل روًحا جدیًدا في   فتطهّرون مناعلیكم ماًء طاهرً 

.  )26-25: 36حز  (داخلكم"
في العهد القدیم ال یستطیع الكهنة أن یدخلوا الهیكل مالم یغتسلوا أوًال وٕاالَّ یموتوا 

مز  ("أغسل یدّي في النقاوة فأطوف بمذبحك یارب" )، ویقول المرتل:21-19: 30(خر 
[ ال یقصد غسل الماء الذي مارسه  القدیس الذهبي الفم:! یقول ي. إنه غسل داخل)6: 26

].  Òالیهود وٕانما غسل الضمیر
      ، إن كنا بالمعمودیة نلنا اإلنسان الجدید، إنما نلنا إمكانیة ]16[ تنقوا""

 جدیدة لنمارس الحیاة الجدیدة في المسیح، التي هي نقاوة القلب، كشرط لرؤیة اهللا، إذ یقول 

1 Fest . Letters 12. 
2 Dial with Trypho 12. 
3 Justin: Apology 1:61: Greg. Naz. Oration on the Holy Lights 20: Cyril of Jerusalem: Cat. 
Lect. 1:1 etc. 
4 In John Hom. 70:2. 
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.  )5مت  ("طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" الرب:

  إذ تدخلون الجرن الصالح العظیم المجد اجروا بوقار في سباق الصالح. فإن ابن اهللا 
 یا جمیع المتعبین يّ "تعالوا إل الوحید الجنس هو حاضر هنا ومستعد لیخلصكم، قائالً :

. لقد أرتدیتم ثوب معاصیكم الخشن )28: 11مت  ( االحمال وأنا أریحكم"يوالثقیل
"اغتسلوا، تنقوا فُتمحى خطایاكم من  وُربطتم بحبال خطایاكم، اآلن اسمعوا قول النبي:

 غفر اثمه وُسترت ي"طوبى للذ حتى ترنم جوقة المالئكة فوقكم قائلة: "يأمام عین
من تشعلون مشاعل اإلیمان احفظوها في أیدیكم غیر مطفأة.   . یا)1: 32مز  (خطیته"

  Ïيالقدیس كیرلس األورشلیم

  ّتتطهر ي إذن إن كنا بالغتسال (في المعمودیة) كما یقول النبي، في ذلك الجرن السر ،
إرادتنا وُینزع الشر عن نفوسنا، فإننا بهذا نصیر أناًسا أفضل فنبلغ حاًال أحسن.  

 Ðيالقدیس غریغوریوس النیس
. إذ ینال اإلنسان النقاوة التي بها ]16[ "يّ اعزلوا شر أفعالكم من أمام عین". ب

ُیعاین اهللا یقدر أن یمیز أعمال الشر عن العمل اإللهي، فیرفض كل ما هو شر، حتى ال 
یعرج بین الطریقین: اهللا والخطیة.  

نوالنا سر االغتسال والتنقیة یهبنا إمكانیة إلهیة للعمل الجاد في اكتشاف أنفسنا 
بالرب لندخل في غسل مستمر (بالتوبة) وتطهیر من كل ما یتعلق بداخلنا من شر... 

نعترف هللا بخطایانا فننعم بمصاعد مستمرة نحوه حتى نراه وجًها لوجه. 

  ها أنتم ترون أنه في سلطانكم أن ُتودعوا في قلوبكم إما َمصاعد أي أفكاًرا تخص اهللا أو
مهابط أي أفكاًرا منحطة نحو الجسدیات واألرضیات.  

 Ñاألب سیرینیوس
نعترف بخطایانا ونعتزل شرنا فنرى اهللا فینا یعلن ذاته ومجده داخلنا. وكما یقول 

].  Ò[اظهر ذاتك لذاك الذي یعرفك فیكشف هو ذاته لك یا من ال تعرفهالقدیس أغسطینوس:
  ير عن عینـ. إن كنا بالتوبة الصادقة نعزل الش]16[ "رـوا عن فعل الشـكف"

1 Cat. Lect. 1:1. 
2 The Great Catechism 40. 
3 Cassian: Conf. 7:4. 
4 On Ps. 104. 
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الرب، فإن عالمة إخالصنا له أن نكف تماًما عن كل عمل شریر. هذه عطیة إلهیة لكنها 
ال توهب دون طلبها بإیمان والحاح، مع جهاد ومثابرة.  

  ،لنطع إرادته ف إنه یود أن یقدم فرصة للتوبة لكل محبوبیه، ُمثبًتا إیاها بإرادته القادرة إذن
مته وحنو ترفقه، تاركین كل عمل بطال وخصام حالعظیمة الممجدة؛ وٕاذ نضرع طالبین ر
 بأنفسنا في مراحمه.  يوحسد یقود إلى الموت، نعود إلیه ونلق

  Ïيالقدیس إكلیمندس الرومان
، أي نزع كل ما هو شر ي: ال یكفي الجانب السلب]17[ "تعلموا فعل الخیر". ج

 ، نحمل سمة المسیح الذي هويوالكف عنه دائًما وٕانما هنا یوجد التزام بالعمل اإلیجاب
وعامًال بنا، نمارس عمل  أي نطلب مسیحنا الحّي ساكًنا فینا "الحق" نطلب فینا. "الحق"

اطلبوا الحق، " المسیح محب البشر والمهتم بالمظلومین والمحتاجین والضعفاء. لهذا یوصینا
. هذه هي التوبة اإلیجابیة التي خاللها انصفوا المظلوم، اقضوا للیتیم، حاموا عن األرملة"

 والرحمة، ينرجع إلى اهللا ال لنكف عن الشر والظلم فحسب وٕانما لنمد أیدینا بالحب العمل
خاصة تجاه العاجزین واألرامل.  

  .لیتنا نمد أیدینا نحن جمیًعا - رجاًال ونساء - لهن، فال نسقط تحت أحزان الترمل
لنتعهدهن فنعد ألنفسنا مخزًنا عظیًما من الحنان، فإن دموع األرامل تقدر أن تفتح 

السماء عینها. لیتنا ال نطأ علیهن فتزداد مصائبهن بل نساعدهن بكل وسیلة.   
  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  أنظروا كیف أنه في كل موضع یحسب اهللا أعمال الرحمة العظیمة، فإنها تقف في 
.  Ñصالح المخطئین

القدیس یوحنا الذهبي الفم  
 لخبرتنا مع اهللا يلمین والمعوزین هو انعكاس طبیعأ تجاه المتي الحب العمل.د

المترفق بنا، الذي ال یتعالى علینا بل یطلب الحوار معه كأصدقاء له. یفتح أبواب مراحمه 
هلم نتحاجج یقول الرب: إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض " أمامنا نحن الخطاة، قائالً :

.  ]18 [كالثلج، وٕان كانت كالدودى تصیر كالصوف"

1 Ep. 1:8,9. 
2 In John hom. 70:3. 
3 In Heb. Hom 12:7. 
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هذه دعوة إنجیلیة صریحة تعلن عن شوق اهللا نحو خالص كل إنسان یقبل الشركة 
مع القدوس خالل الصلیب.  

 یهوذا المرعبة لكنه سرعان ما یطلب ياهللا في حبه وٕان كان قد أثبت دینونة بن
المصالحة. أنه لیس كاإلنسان یوجه العناد بالعناد، والغضب بالغضب، إنما یسكب زیًتا 

مرطًبا على الجراحات الملتهبة، لیرد كل نفس إلیه .  
اهللا یطلب من اإلنسان أن یدخل معه في حوار، بینما نجد أحیاًنا بعض األباطرة 
المسیحیین أغلقوا الباب أمام من أخطأوا، بل وأحیاًنا نجد الرعاة حتى الوالدین یحملوا ذات 

الروح الغریب عن روح اهللا محب البشر.  
) بدمه الطاهر فنصیر كالثلج في ياهللا ُیرید أن یغسل دم خطایانا (القرمز والدود

)، نصیر ثوبه المضیىء كما في تجلیه. 5: 8البیاض والصوف في النقاوة (نش 
 نضع حًدا للتحاج، إذ یدرك يهنا تعن "Cheyene"نتحاجج  یرى البعض أن كلمة

 ياهللا أنه لم یعد أمام اإلنسان ما ینطق به بسبب خطایاه التي صارت ظاهرة كاللون القرمز
الذي ال ُیمحى، لهذا أراد أن یخرجه من المأزق ویفتح له باب الصفح اإللهي حتى ال یجرح 

مشاعره... حب إلهي عجیب!  
بدعوته الموجهة إلینا لكي نتحاجج معه یسألنا أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا، فإننا 

). نحكم على 9: 1یو  1إذ ندرك خطایانا ونعترف بها فهو أمین وعادل لكي یغفرها لنا (
أنفسنا فال ُیحكم علینا.  

 وٕان عبر إلى العادة في  لیته ال ییأس أحد من نفسه حتى وٕان بلغ أقصى الشر، حتى
صنع الشر، نعم حتى وٕان حمل طبیعة الشر نفسها ال یخف... عظیمة هي قوة التوبة، 

فإنها على األقل تجعلنا كالثلج، نبیض كالصوف، حتى وٕان كانت قد ملكت الخطیة 
.  Ïعلینا وصبغت نفوسنا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 إنه ال یذكر استحقاقاتنا الردیئة إنما ال یزال یتحنن علینا ویحثنا على التوبة Ð  .

1 In Heb. Hom 12:7. 
2 Exhort. To Heath 10. 
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 إذ یأمرنا أن نغفر يفي سلطان اهللا وحده أن یهب مغفرة الخطایا وأن یتهمنا بالمعاص 
 . Ï)14: 6(مت  "فیغفر لنا" إلخوتنا التائبین كل یوم

  يالقدیس إكلیمندس الرومان
 تقدیس الحریة اإلنسانیة: یفتح اهللا أبواب محبته أمام الجمیع لكنه ال یلزم أحًدا، ـ.ه

؛ یقدم له الطریق ویهبه إمكانیة العمل وفي نفس هفهو یطلب قلب اإلنسان كتقدمة اختیاري
إن شئتم وسمعتم تأكلون خیر األرض، وٕان أبیتم " الوقت یترك له حریة االختیار، إذ یقول:

.  ]20-19 [وتمردتم تؤكلون بالسیف ألن فم الرب تكلم"

  ها أنتم ترون أنه یجب علینا أوًال أن نطهر أنفسنا (أي نحمل إرادة مقدسة) وعندئذ 
.  Ðُیطهرنا اهللا

 نحن سادة، في إمكاننا أن نجعل كل عضو فینا آلة للشر أو آلة للبر Ñ .

  یمكن لإلنسان أن یتغیر فجأة ویتحول من خزف إلى ذهب. ما یخص الفضیلة والرذیلة
 أعلم أن الكل یرغبون أن يلیس (إلزامًیا) بالطبیعة، إنما یمكن تغییرة بسهولة... إنن

.  Òیطیروا إلى السماء من اآلن، لكن الحاجة إلى إظهار الرغبة بالعمل
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  یبرهن أن القبول أو الرفض یعتمد علینا.  ]19[ بقوله هذا 
  Óالقدیس إكلیمنضس السكندري

 سبع: خطوتان سلبیتان في ]17-16[ خطوات التوبة الواردة في نیالحظ هنا أ
، یلزم 17( االغتسال والكف عن الشر) وخمس خطوات إیجابیة وردت في العدد 16عدد 

ممارستها.  

:  ي  عتاب من واقع الماض.8

1 Who is the rich that shall be saved? 39. 
2 In Hebr. Hom 12:7. 
3 Ad pop. P.G. 49:66,67. 
4 In John 1:5. 
5 Stromata 1:19. 
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یقارن هنا بین ما كانت علیه أورشلیم قبًال وما صارت علیه خالل انحرافها 
راحة، لكنه مملوء ـلوب مملوء رثاء وحزًنا عمیًقا. إشعیاء النبي صریح كل الصـوفسادها، بأس
حًبا وعاطفة!  

"زانیة". یشبهها بالعروس التي  ، وقد صارت]21[ "القریة األمینة"  كانت أورشلیم. أ
كانت مخلصة لعریسها السماوي، تحفظ وصایاه وتعلن بهاءه ومجده خالل حیاتها، وقد جرت 

). 36، 32، 25: 16وراء آخر (العبادة الوثنیة) فتنّجست بزناها الروحي مع محبیها (حز 
) تتحد مع عریسها واهب القداسة لكنها تركته واتحدت بالرجاسات.  37كانت عذراء (إش 

  یمكنك القول بأن اهللا الكلمة ترك مجمع الیهود كزاٍن، فارقه وأخذ لنفسه زوجة زنا من 
صاروا زناة، بینما أولئك صاروا  "صهیون المدینة األمینة" األمم، ألن هؤالء الذین كانوا

.  Ï)5: 6 یشوع وخُلَصت هي وكل بیتها (یش يمثل راحاب الزانیة التي قبلت جاسوس
 نوس يالعالمة أوریج

. كانت ]21 [مآلنة حًقا، كان العدل یبیت فیها، وأما اآلن فالقاتلون""  كانت.ب
"العدل"، یبیت الرب فیها إذ یجد فیها راحته، لكنها  و "الحق" مسكًنا للقدوس الذي هو

، 10: 8مت  ("لیس البن اإلنسان أین یسند رأسه" صارت مسكًنا للقتلة، لذا یقول الرب
؛ لكنها )13: 1نش  (، بین ثدیي یبیت"ي لي"حبیب . حین تكون مقدسة تقول:)58: 9لو 

مسكًنا للشر.   "بین ثدییها" متى تنجست یصیر قلبها
یحمل لمعان الفضة ومنظرها لكنه ال تسرب الزیف إلیها فصارت فضتها زغًال  .ج

 یحمل لون الخمر لكنه ]22 [خمرها مغشوًشا بالماءیحمل مادة الفضة وال قیمتها. صار 
مغشوش ماءً ... هذه صورة عن األهتمام بشكلیات العبادة وحرفیة تنفیذ الوصایا بالمظاهر 

الخارجیة دون االهتمام باألعماق. مسیحنا یحول الماء خمًرا، أما الشریر فیحول الخمر ماءً .  
)، والخمر ُیشیر إلي فرح الروح. االنسان 6: 12الفضة ُتشیر إلى كلمة اهللا (مز 

 "كلمة اهللا"  یتمسك بكلمة اهللا، وربما یحفظها عن ظهر قلب لكنه ال یحمل المسیحيالشكل
في قلبه وال في سلوكه. له منظر الفرح الروحي وهو بعید كل البعد عن الحیاة السماویة 

المفرحة وشركة المالئكة والقدیسین في الرب.  

1 Comm. On Matt. Book 12:4. 
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 في ي، ویشیر الخمر إلى الحب والعاطفة؛ فالشكليتشیر الفضة إلى كنوز الغن
إیمانه یلجأ إلى حكمة العالم ككنز غاش له مظهر الفضة الثمینة وهو زغل؛ ویبدو مملوء 

حًبا وعاطفة بینما یحمل قلبه ماء (بال حرارة).  
 أن الشیوخ اعتادوا على خلط خمر وصایا اهللا البسیطة القدیس إیریناؤسیرى 

[لسنا مثل  القدیس غریغوریوس النزینزى:ویقول  .Ïبماء التقلید البشري المضاد لكلمة الحق
الكثیرین القادرین على على افساد كلمة الحق ومزج الخمر الذي یفرح قلب اإلنسان (مز 

]  .Ð وبال وبال طعميَّ ) بالماء، أي خلط تعلیمنا بما هو مبتذل ورخیص ودن15: 104
، أي یؤاكلون اللصوص ویحفظون ]23 [رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص"". د

ثیابهم أثناء السرقة. كان یلیق بالرؤساء أن یدبروا أمور الشعب ویرعونهم، فإذا بهم یحولون 
الرعایة إلى سلطة وعناء، قد ال یسرقون لكنهم یتركون عدو الخیر بجنوده یسرقون الشعب 
ویغتصبون قلوبهم وهم غیر مبالین بسبب حبهم للسلطة. یحبون الرشوة والعطایا المادیة أو 

 شغلهم عن التفكیر فیهم. حّولوا ياألدبیة، وال یبالون باألیتام واألرامل، ألن المجد الزمن
إلى بیت للظلم والقسوة والعنف.   "كنیسة المسیح" أورشلیم

عوض أن تكون القیادات مثاًال حًیا للشعب في الخضوع لكلمة اهللا وممارسة الحیاة 
[بدأ الكتبة والفریسیون منذ عصور  القدیس إیریناؤس:التقویة صاروا عثرة لهم. یقول 

].  Ñالناموس یحتقرون اهللا وال یقبلوا كلمته، أي لم یؤمنوا بالمسیح

    : الدیان یتقدم كمخلص.9
"رب الجنود،  ، وٕانما یقوميأمام هذه الصورة البشعة ال یقف اهللا مكتوف األید

كقائد للجنود السماویة اعتزت یده بالقوة من أجل خالص شعبه ] 24 [عزیز (قدیر) إسرائیل"
مما حّل بهم.  

یالحظ هنا اآلتي:  
)، رب الجنود، عزیز (قدیر) إسرائیل]. یرى ه دعى اهللا بثالثة ألقاب [السید (یهو.أ

 هبعض الدارسین انها إشارة خفیة عن الثالوث القدوس. فاآلب غیر المدرك وال منظور (یهو
والكلمة الذي تجسد لیقود المعركة ضد عدو الخیر واهبا لجنوده كل نصرة  = أنا هو)،

1 Adv. Haer 4:12:1. 
2 In Defense of His Flight to Pontus 46. 
3 Adv. Haer. 4:1:6. 
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روحیة، والروح القدس القدیر الذي یعمل في المؤمنین لیشكلهم على صورة المسیح فیجدوا 
لهم نصیًبا في حضن اآلب.  

 ألقاب: مدینة العدل، القریة األمینة، صهیون ُتفدى بالعدل 3وحملت أورشلیم 
]26-27[  .

. ]28[وُدعى األشرار بالقاب ثالثة أیًضا: المذنبون، الخطاة، تاركو الرب 
)، فال یكف عن مقاومة 24: 23 یحسب اهللا من ُیتلف شعبه حمًال ثقیًال (إش .ب

.  ]24[ "ي، وأنتقم من أعدائيأستریح من خصمائ" الشر حتى یستریح ویستریح معه شعبه:
تبقى أحشاء الرب تحّن على شعبه حتى ُیحطم الشر!  

إذ یعید  (ربما یقصد بوتاسا المعادن)"؛ ي أورشلیم من الزغل كما بالبورققِّ ُین". ج
خلقة الطبیعة البشریة لیرد للكنیسة جمالها األصیل كما بنار الروح القدس المطهر.  

إنه ینقینا أیًضا بالتأدیب ولو ظهر قاسًیا كالنار:  

  مغبوط هو اإلنسان الذي ُیؤدب في هذه الحیاة، فإن الرب ال ُیعاقب عن أمٍر ما مرتین
 .LXX(Ï 9: 1(نا 

  ال یهذب األب ابنه لو لم یكن یحبه، والمعلم ال یصلح من شأن تلمیذه ما لم یَر فیه
عالمات نوال الوعد. عندما ینزع الطبیب عنایته عن مریض ُیحسب هذا عالمة یأسه 

.  Ðمن شفائه
 القدیس جیروم 

 یحفظنا له.   اهللا یوبخ لكي ُیصلح، وُیصلح لكي
 Ñالقدیس كبریانوس

. إذ یعید اإلنسان إلى كرامته وتعقله كما ]26[ "وأعید قضاتك كما في األول". د
كان في بدء خلقته فیكون كقاٍض حكیم.  

. إذ ]26 [مدینة العدل القریة األمینة""  یرد ألورشلیم أو للنفس البشریة لقبها:ـ.ه
تصیر الكنیسة - أورشلیم الجدیدة - مدینة اهللا - عامود الحق وقاعدته، العروس األمینة 
لعریسها. تمتلئ بالمفدیین التائبین الحاملین بّر المسیح فیهم، أما تاركوا الرب أو رافضوه 

1 On Ps. Hom 51. 
2 Ep. 118:1P 22:39. 
3 Ep. 7:5. 
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فلیس لهم موضع في الكنیسة الحقیقیة وال نصیب لهم في الكنیسة السماویة. هؤالء یمتلئون 
خزًیا ألنهم اشتهوا العالم - أشجار البطم - وحسبوه جنتهم فضاع العالم وضاعت آمالهم.  
یشّبه العالم هنا بالبطمة، ألن الیهود اعتادوا أن یقیموا عبادة البعل والعشتاروت 

تحت شجرة البطمة.  
، لماذا؟ ]29[ُیشبه تاركو الرب بالبطمة التي ذبل ورقها، وبالجنة التي بال ماء 

خلق اهللا اإلنسان كجنة یجد الرب فیها ثمرته حلوة في الداخل. كل ما یحمله اإلنسان من 
طاقات وامكانیات وعواطف وغرائز هي عطایا إلهیة أشبه بأشجار مغروسة في جنة یرویها 

ماء الروح القدس فتثمر بركات ال حصر لها. أما إن ُحِرمت منه الروح فتجف وتحرق 
، أي ما تبقى من كتان بعد مشطة ]31 [بالنار، وتتحول كما إلى مشاقة (نسالة كتان)

لیستخدم وقیًدا للنار.  
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  ياألصحاح الثان

جبل بیت الرب 
-   ركز إشعیاء أنظاره على أورشلیم - جبل بیت الرب)4–2(في األصحاحات 

مع أنه لم یفارقها لكن حنینه إلیها وشوقه إلى تقدیسها ال یقل عن ذات حنین أنبیاء السبي 
الذین عاشوا بالجسد في بابل أما قلوبهم فتعلقت بمدینة اهللا التي أصابها الخراب.  

. ]1[ مقدمة    .1
. ]5-2 [ جبل بیت الرب  .2
.  ]9-6 [ علة رفض اهللا شعبه .3
.  ]22-10 [ بطالن الذراع البشري .4

:    مقدمة.1
. كان قلب ]1 ["األمور التي رآها إشعیاء بن آموص من جهة یهوذا وأورشلیم"

إشعیاء مشغوًال بشعب اهللا (یهوذا) وبالمدینة المقدسة (أورشلیم)، فقد امتأل حزًنا على ما بلغ 
إلیه الحال، رأى شعًبا ضربه الفساد، ومدینة تهدم هیكلها الروحي فأنّت أحشاءه علیها.  

أمام هذا الحب الخالص وهبه اهللا بصیرة وقدم له رؤى ونبوات لتعزیته وتعزیة كل 
  .نفس جریحة من أجل البشریة، قدم له اهللا كلمته المحییة

  جاء (الكلمة) إلى (هوشع وٕاشعیاء وٕارمیا) فأنار األنبیاء بنور المعرفة، وجعلهم یرون
أموًرا لم یفهموها في ذلك الحین.  

 Ïالعالمة أور یجین

:    جبل بیت الرب.2
مله بالروح إلى ملء الزمان لیرى یهوذا حماذا قدم اهللا إلشعیاء الجریح النفس؟ 

الجدید - السید المسیح - وأورشلیم الجدیدة حیث ُیبنى هیكل الرب وُیقام ملكوت اهللا في 
القلب... یرى الجماعة المقدسة قادمة من كل األمم والشعوب لتعبد الرب بالروح والحق في 

1 Comm. On John Book, 1 2:1. 
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یكون في آخر األیام أن جبل بیت الرب یكون ثابًتا المسیح یسوع مخلص العالم، لذا قال: "
.  ]2[في رأس الجبال ویرتفع فوق التالل وتجرى إلیه  كل األمم" 

)، أو ربما 5-1: 4یرى البعض أن هذه النبوة اقتبسها إشعیاء عن میخا النبي (
اقتبسها اإلثنان عن مصدر سابق. لكن ما الذي یمنع الروح القدس من أن یهب ذات العطیة 

- النبوة - للنبیین ولغیرهما إذ یجد فیهم القلب المخلص والملتهب نحو خالص اإلنسان 
 يوبنیانه، فیقدمها إلشعیاء في أیام آحاز ولمیخا في أیام حزقیا لتأكید أن ما ینطق به الوح

. Ïلن یسقط
سحب الرب قلب إشعیاء إلى ملء الزمان لیرى السید المسیح الذي ُیقیم كنیسته 

علیه شخصًیا بكونه صخر الدهور، الجبل الذي رآه دانیال النبي المقطوع بغیر أیدى الذي 
كو  1)، الصخرة الحقیقیة التي تفیض میاه الروح على شعبه (45 ،34: 2یمأل األرض (دا 

) والتي ال تستطیع الحیة أن تزحف علیه لتقترب إلى شعبه.  4: 10
].  Ðلجبل كما تعلمنا الشهادة النبویة هي الرب نفسها[ القدیس أغسطینوس:یقول 

  توجد أیًضا جبال غیر معروفه ألنها قائمة في مواضع معینة في األرض... أما هذا 
الجبل فغیر ذلك إذ مأل كل وجه األرض، عنه قیل "یكون ثابًتا في رأس الجبال" إنه جبل 

قائم فوق قمم كل الجبال، "تجرى إلیه كل األمم".  
من یعجز عن إدراك ما هو هذا الجبل؟!  
من هو هذا الذي ُیحطم رأسه بمقاومة هذا الجبل؟!   
من یجهل المدینة القائمة على الجبل؟!    

ت هذه المدینة مجهولة بالنسبة للذین یكرهون االخوة، إذ یسلكون نال تتعجبوا إن كا
في الظلمة وال یعرفون إلى أین یذهبون، ألن الظلمة أعمت أعینهم. إنهم ال یرون الجبل.  

ریدكم أال تتعجبوا، فانهم بال أعین؛ كیف؟ ألن الظلمة أعمتهم. برهن على ذلك؟ أُ 
ألنهم یبغضون االخوة!  

  Ñالقدیس أغسطینوس
) لیهبها روح الغلبة 8: 4أسس الرب كنیسته حین ارتفع على جبل التجربة (مت 
 [لم یصعد :القدیس جیروموالنصرة على قوات الظلمة؛ ذهب بنفسه إلى الجبل، وكما یقول 

1 Ironside, p. 18,19.   Bultema, p. 50,51. 
2 Sermons On N.T. Lessons, 39:2. 
3 In 1John, hom, 1:13. 
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القدیس یوحنا قتید باشتیاق إلى المعركة]، وأیًضا یقول أُ كمن هو ُملزم أو من هو أسیر، إنما 
[ذهب الشیطان إلى اإلنسان (آدم) لیجربه، لكن إذ ال یستطیع الشیطان أن  الذهبي الفم:

ُیهاجم المسیح ذهب المسیح إلیه].  
) حیث قدم لشعبه وصیته سّر 1: 5أسس أیًضا كنیسته على جبل التعلیم (مت 

: 9حیاة. وأیًضا على جبل تابور حیث أعلن بهاءه ودخل بكنیسته إلى السموات عینها (لو 
)، وأخیًرا على جبل الجلجثة حیث تنعم بعریسها الذبیح مخلص البشریة بدمه الثمین. 41

)، لهذا یكمل 32: 12على هذا الجبل بسط الرب یدیه على الصلیب لیجتذب إلیه الكل (یو 
وتجرى إلیه كل األمم وتسیر شعوب كثیرة ویقولون: هلم نصعد إلى جبل الرب النبي قائالً : "

إلى بیت إله یعقوب فیعلمنا من طرقه ونسلك في سبله، ألنه من صهیون تخرج الشریعة 
  .]3-2[" ومن أورشلیم كلمة الرب

، لذا فهو یتحدث عن يمعروف أن الشریعة صدرت من جبل سیناء للشعب الیهود
شریعة جدیدة تصدر من أورشلیم موجهة إلى المسكونة كلها.  

  هذه الشریعة لیست ملًكا ألمة واحدة بل لكل األمم، فإن شریعة الرب وكلمته ال تبقیان 
في صهیون وأورشلیم بل تنتشران في كل المسكونة. لذلك یقول الشفیع نفسه لتالمیذه 

"هذا هو الكالم الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه البد أن یتم جمیع ما هو  الخائفین:
. هذا هو )47-44: 24لو ( في ناموس موسى واألنبیاء والمزامیر..." يمكتوب عن

... Ï لخالص النفس الذي سبق أن أعلنه المالئكة واألنبیاء القدیسینيالطریق المسكون

 :اذهبوا وتلمذوا جمیع األمم وعمدوهم باسم اآلب   هناك (في أورشلیم) أخبر التالمیذ"
.  Ð)19: 28مت (واألبن و الروح القدس" 

  یتعین أن ُیعطى (الروح القدس) بعد قیامة المسیح في ذات المدینة التي تبدأ فیها 
 فإن الشریعة األولى، التي تدعى العهد القدیم  -الشریعة الجدیدة - أي العهد الجدید

 ُأعطیت على جبل سیناء خالل موسى، أما هذه فأعطیت بالمسیح كما سبق التنبؤ عنها 

.  Ñ"من صهیون تخرج الشریعة ومن أورشلیم كلمة الرب"
 القدیس أغسطینوس 

1 City of God 10:22. 
2 In John tr. 6:9. 
3 City of God 18:54. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

ویالحظ في هذه الكنیسة المؤسسة على جبل الجلجثة والُمنطلقة من أورشلیم تحمل 
قوة الروح القدس اآلتي:  

، یدعوها الرسول بولس "جبل ]2[ كنیسة ثابتة، تقوم على جبل بیت الرب الثابت .أ
 أورشلیم السماویة وٕالى يّ صهیون" قائالً : "قد أتیتم إلى جبل صهیون وٕالى مدینة اهللا الح
. سّر )23-22: 12عب (ربوات هم محفل مالئكة وكنیسة أبكار مكتوبین في السموات" 

قوتها وثباتها هو الرب نفسه الذي یقدسها له ویرفعها إلى سمواته فتحمل سماته.  
؛ لقد صارت نور العالم، تجاهر بالحق عالنیة دون ]2[ عالیة في رأس الجبال .ب
). أعضاؤها قائمون بالجسد على األرض أما قلوبهم وأفكارهم فمرتفعة 26: 16خوف (أع 

[یكفي انك  العالمة أوریجانوس:كما فوق الجبال العالیة تسبح في جو السماء. وكما یقول 
]. Ïال تبقى على األرض وال تسكن الودیان وال تبطىء في األماكن المطمورة

: أبوابها مفتوحة للجمیع، تحمل أمومة حب نحو ]3-2[ جذابة لألمم والشعوب .ج
كل البشریة مستمدة من حب عریسها الجامع لكل البشر.  

. بالحب تنزل إلیهم دون أن تفقد قدسیتها ]3[ عملها المستمر أن تصعد بالبشر .د
أو طبیعتها السماویة لكي ترفع الكل بروح اهللا القدوس إلى أورشلیم العلیا فیمارسوا الحیاة 

الجدیدة السماویة في المسیح یسوع.  
كل نفس وتقدم وصیته  لىإ، تحمل كلمته ]3[ رسالتها اعالن طریق الرب ـ.ه

  .)26: 4لیعیشها كل مؤمن، فینعم بشریعة الحریة (غل 
 تعلن أحكام المسیح العادلة، حیث یخضع المؤمنون من كل األمم لملكوته .و

 فریدة في نوعها.  ةوسیادته، كسیادة روحي
 تهب سالًما بین النفوس المقدسة له، إذ ال یرون لهم أعداء بشریین على كل وجه .ز

فیطبعون سیوفهم سكًكا ورماحهم مناحل؛ ال ترفع أمة على أمة سیًفا، وال " الخلیقة. لهذا یقول:
 یمتلىء قلبه سالًما حتى تجاه مقاومیه، فتتحول ي. المسیح]4[یتعلمون الحرب في ما بعد" 

طاقاته الداخلیة من الصراع إلى العمل البنَّاء، من أدوات حرب إلى أدوات انتاج للرخاء.  
 في حیاة البشر، وُتقام مملكة يكلمة اهللا ُتحّول األرض سماًء، فیحل السالم السمائ

السالم أو ملكوت اهللا المفرح في داخلهم التي ال تستطیع عداوة الناس وال قسوة األحداث أن 
تهزها.  

1 In Num. Hom 3. 
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  خرج من أورشلیم إلى العالم رجال هم اثنا عشر بالعدد؛ كانوا أمیین لیس لهم قدرة على
الكالم، لكنهم بقوة اهللا أعلنوا لكل جنس البشر أنهم مرسلون من المسیح لیعلموا الجمیع 

حكمة اهللا. ونحن الذین كنا قبال ُنقاتل بعضنا البعض لیس فقط امتنعنا عن الحرب ضد 
أعدائنا بل وصرنا ال نكذب وال نخدع الذین یفحصوننا (للمحاكمة) ونموت بإرادتنا 

معترفین بالمسیح.  
 Ïالشهید یوستین

بیت یعقوب هلم نسلك  یا"  التمتع بالمسیح "نور الرب"، إذ سمع إشعیاء النبي:.ح
. السید المسیح الحّال في كنیسته هو بهاء مجد اآلب ورسم جوهره ]5[في نور الرب" 

: 4)، هو شمس البر والشفاء في أجنحتها (مال 3: 1وحامل كل األشیاء بكلمة قدرته (عب 
). یشرق على كنیسته فتصیر هي ذاتها نوًرا للعالم، تقدم النور للجالسین في ظلمة 2

الخطیة، ُتقدم مسیحها لكل أحد.  
هذه الدعوة الموجهة لبیت یعقوب للسلوك في نور الرب هي دعوة لرفع برقع 

الحرف عن الناموس لكي یكتشف بیت یعقوب "المسیا" المختفي وراء الكلمات، تتمتع بكلمة 
.  ياهللا ال كوصایا حرفیة وٕانما كشركة مع المسیح النور الحقیق

[یلیق بنا هنا أن نالحظ وجود نسلین  الشهید یوستین:من هم بیت یعقوب؟ ُیجیب 
لیهوذا، یوجد نسالن، كما یوجد بیتان لیعقوب؛ واحد مولود من لحم ودم واآلخر من اإلیمان 

 ].Ðوالروح

:  علة رفض اهللا شعبه .3
ُیقارن النبي بین تصرفات شعبه المعاصرین له وتصرفات األمم في المستقبل حیث 

یقبلون االیمان باهللا المخلص ویدخلون ملكوت السالم وینعمون ببركات فائقة بسكناهم في 
جبل بیت الرب.  

رفض بیت یعقوب اهللا عملًیا بالرغم من اهتامه الشدید بحرفیة العبادة لذا رفضه 
اهللا، وكان ذلك رمًزا لرفض الیهود لشخص السید المسیح تحت ستار دفاعهم عن الحق 

وغیرتهم على شریعة موسى.  

1 Apology 1:39. 
2 Dial, with Trypho 135. 
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قدم اهللا أربعة أسباب لرفض الشعب، وهي: التشبه بالغرباء، حبهم لغنى العالم، 
اتكالهم على إمكانیاتهم العسكریة، قبولهم العبادة الوثنیة.  

.  ]6[" امتألوا من المشرق التشبه بالغرباء: ".أ
لقد أفرزهم اهللا لنفسه لیمتلئوا من روحه ویحملوا حكمته السماویة ویكونوا شهود حق 

 المشرق، یتعلمون منهم السحر يوخمیرة مقدسة للعالم، لكنهم فتحوا أبوابهم للغرباء خاصة بن
 يوالعبادة الوثنیة والرجاسات عوض الشهادة أمامهم بعمل اهللا فیهم. من أجل المكسب الماد

: 7 واالنغماس في الرجاسات شجعوا الوثنیین على اإلقامة في وسطهم، واختلطوا بهم (هو
)، وخانوا العهد اإللهي.  8

. عوض الرجوع إلى اهللا في كل ]6[" وهم عائفون كالفلسطینیین" یقول أیًضا:
أمورهم تشبهوا بالفلسطینیین في ذلك الوقت ُملتجئین إلى العیافة والعرافة، مخالفین الوصیة 

).  26: 19اإللهیة (ال 
امتألت أرضهم فضة وذهًبا وال نهایة "  انشغالهم بغنى العالم والمادیات:.ب

". امتألت قلوبهم بمحبة المال، فحسبوه قادًرا على إشباعهم، واحتل موضع اهللا في لكنوزهم
فكرهم وأحاسیسهم.  

" امتألت أرضهم خیًال وال نهایة لمركباتهم"  اتكالهم على إمكانیاتهم العسكریة:.ج
. اتكلوا على الخیل والمركبات عوض اإلیمان والرجوع إلى اهللا.  ]7[

.  ]8[ قبولهم العبادة الوثنیة .د
هذه هي األسباب التي من أجلها رفض اهللا شعبه، أما ثمرة ذلك فهو االنحدار 

. انهیار في كل جوانب الحیاة عوض التقدیس بالتمام ]9[المستمر عوض النمو والصعود 
 بالرب الصاعد إلى السموات. 

:    بطالن الذراع البشرى.4
إن كان اهللا قد رفض شعبه فألن شعبه ُمصّر على رفض اهللا بكل وسیلة، لكن اهللا 

یبقى في حبه مترفًقا بهم وبكل البشریة معلًنا خالصه لإلنسان.  
 نفسه وتضخمت األنا، یعلن الرب بهاءه يإذ تعاظم اإلنسان جًدا في عین

فیتصاغر اإلنسان ویطلب الخالص. یدخل كما في صخرة ویختبىء في التراب أمام هیبة 
. عندما ظهر اهللا إلبراهیم أدرك أب اآلباء أنه تراب ورماد، ]10[الرب ومن بهاء عظمته 

وعندما رأى موسى مجد الرب ارتعب وارتعد، وهكذا التصقت نفس أیوب في التراب. لیس 
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شيء ُیحطم كبریاء اإلنسان مثل مالقاته مع اهللا. یتحطم الكبریاء وال تتحطم نفسه بل ُتشفي 
وتمتلئ رجاء في الرب.  

ما هي الصخرة التي نختفي فیها أمام العظمة اإللهیة إالَّ السید المسیح، إذ فیه 
نجد ألنفسنا ملجأ أمام العدل اإللهي. لذلك عندما اشتهي موسى النبي أن یرى المجد اإللهي 

 مكان فتقف ي ویعیش... هوذا عندي"ال تقدر أن ترى وجهي، ألن اإلنسان ال یران قیل له:
 أضعك في نقرة من الصخرة ي إنيعلى الصخرة (المسیح صخرتنا) ویكون متى اجتاز مجد

.  )21-20: 33خر ( حتى أجتاز" ي(االتحاد مع المسیح) واسترك بید
مادمنا نتكئ على مسیحنا الصخرة الحقیقیة ونثبت فیه ونوجد كما في نقرة داخله 

 فإننا نهلك ونحرم ينرى بهاء المجد اإللهي، أما إن اتكلنا على أنفسنا أو على الذراع البشر
من معاینة اهللا .  

ُیشبه النبي تشامخ اإلنسان باآلتي:  
 ُتشیر إلى االتكال على ]13["  المرتفع وكل بلوط باشانيأرز لبنان العال ".أ

.  يغنى موارد الطبیعة، كما ُتشیر إلى الملوك والقادة المتعجرفین مثل َرْبشاق
 ي، ُتشیر إلى الصالبة والجمود، وربما تعن]14[" الجبال والتالل الشامخة ".ب

أیًضا الممالك الكبرى والممالك الصغرى التي قانونها الكبریاء مع العنف.  
، ُتشیر إلى االتكال على أعمال البر ]15[" األبراج العالیة واألسوار المنیعة ".ج

ن ذاته ضد كل عدو؛ لعلها ُتشیر إلى المدن يالذات ، فاإلنسان قادر أن یرتفع إلى فوق ُیحصِّ
الحصینة.  
، ُتشیر إلى االنهماك بالتجارة ]16[" سفن ترشیش والزینات واألعالم المبهجة ".د

والمال مع الترف والغنى على حساب االهتمام بالنفس.  
التشبیهات السابقة كلها تدور حول اعتداد اإلنسان بذاته وبإمكانیات الطبیعة 

ومواردها مع تقدمه المستمر حاسًبا أنه قادر بنفسه على خلق جو من الشبع والفرح والسالم 
مع آمان واستقرار في العالم متجاهًال الذراع اإللهي. لهذا فهو محتاج أن یتجلى الرب له 

لیكشف له عن زوال كل هذه األمور خاصة في یوم الرب العظیم.  
ارتبط الكبریاء بالعبادة الوثنیة لهذا یؤكد النبي أنه عندما یكتشف اإلنسان عجز 

 مستخًفا بها، عوض أن یأخذها معه في ]20[ بها أمام الجرذان والخفافیش ياألوثان یلق
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أسفاره لمساندته. عوض تكریمها في أماكن للعبادة یلقى بها في أماكن ظلمة مهجورة تلهو 
بها الفئران والخفافیش.  

كفوا عن  ":، فیقول النبييأخیًرا یدرك اإلنسان خطأ االتكال على الذراع البشر
. لیصمت كل إنسان مهما بلغت ]22[" اإلنسان الذي في أنفه نسمة، ألنه ماذا ُیحسب؟!

عظمته أو قدرته أو غناه، فإنه تخرج نسمة حیاته فال یكون بعد في العالم. تخرج روحه 
).  29: 104فیعود إلى التراب (مز 
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األصحاح الثالث  

مجاعة مهلكة 
خلق اهللا العالم بكل إمكانیاته المدركة وغیر المدركة من أجل سالم اإلنسان 

وسعادته، حتى یفرح كل بشر باهللا محبوبه، متكأ علیه، مشتاًقا أن ینعم بشركة حب أعمق. 
. ]1[كل سند خبز وكل سند ماء" أما وقد انشغل اإلنسان بالعطیة ال العاطي استند على "

صار اإلنسان یفتخر بغناه وقدراته وكثرة خبراته وجماله عوض افتخاره بالرب واتكاله علیه. 
لهذا ینتزع اهللا العطایا ویحرم اإلنسان من البركات الزمنیة، ال لإلنتقام منه وال إلذالله أو 

حرمانه وٕانما لكي یرجع بقلبه إلى اهللا مصدر حیاته وشبعه وسالمه وفرحه ومجده فینال في 
 العالم اآلتي حیاة أبدیة؛ ینال اهللا نفسه نصیًبا له ومیراثًا!  يهذا العالم أضعاًفا وف

هنا ُیهدد النبي بحدوث مجاعة وحرمان وتحطیم لإلثنى عشر عموًدا التي تتكئ 
علیها الجماعة [للخبز والماء، الجبابرة (القادرین) ورجال الحرب، القضاة، األنبیاء، العرافین، 

]. لقد يالشیوخ، رؤساء الخمسین، المعتبرین، الُمشیرین الماهرین بین الصناع، الحاذقین بالرق
أنتزع الرب الموارد الطبیعیة خالل المجاعة والطاقات البشریة خالل السبي حتى یرجعوا 

إلیه.  

.  ]1[ انتزاع سند الخبز وسند الماء   .1
.  ]15-2[ انتزاع القیادات الناضجة   .2
.  ]26-16[ انتزاع إمكانیات الترف والتشامخ  .3

 :   انتزاع سند الخبز وسند الماء.1
"فانه هوذا السید رب الجنود ینزع من أورشلیم ومن یهوذا السند والركن وكل 

.  ]1[ "ءسند خبز وكل سند ما
 یهوذا، شعبه العروس، أن تصیر في عوز إلى يحین یسمح اهللا ألورشلیم ولبن

) 5: 8الخبز والماء إنما ُیحطم السند والركن لعلها تعود فتفكر في االتكاء على حبیبها (نش 
لتجد فیه شبعها وارتواءها.  

 لقد انتزع اهللا من شعبه رائحة اللحم والُكرَّات والبصل بإخراجهم من مصر لكنه 
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 في البریة وسار بهم إلى أرض تفیض عسًال ولبًنا؛ حرمهم من میاه يوهبهم المن السماو
: 10كو  1الترع لُیقدم لهم الصخرة التي تتبعهم تفیض ماًء، وكانت الصخرة هي المسیح (

 الذي يّ  والینبوع الحي لیصیر هو سندنا وخبزنا السماوي). اهللا یحرمنا من السند الزمن4
 نفوسنا بكل طاقاتها.  يیرو

)، وقد تحقق ذلك 28، تث 26هنا ُیهدد النبي بحدوث مجاعة كثمرة للعصیان (ال 
في التاریخ عند خراب السامرة وأورشلیم.  

"هوذا أیام تأتي  ما هو أخطر، حدوث جوع لكلمة اهللا كما جاء في عاموس النبي:
بقول السید الرب أرسل جوًعا في األرض ال جوًعا للخبز وال عطًشا للماء بل الستماع 

).  11: 8كلمات الرب" (عا 

   !(كلمة اهللا) طعام للنفس، وحلیها، وآمانها، ففي عدم االستماع لها مجاعة وحرمان   
  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

:    انتزاع القیادات الناضجة.2
أقام اهللا لشعبه قیادات ناضجة قادرة على العمل مثل موسى العظیم في األنبیاء 
وداود الملك البار ودبورة النبیة والقاضیة الخ... لكن الشعب انحرف مع قیاداته العسكریة 
والقضائیة والمدنیة والروحیة. اتكلوا على الذراع البشري بقدراته وفكره وظنوا أنهم ینجحون 
ویتقدمون بالرغم مما حلَّ بهم وبقیاداتهم من فساد. لهذا انتزع اهللا منهم القیادات الناضجة 

الحكیمة لیتركهم یقیموا ألنفسهم قیادات ضعیفة وعاجزة، فیدركوا حاجتهم إلى العون اإللهي 
حتى في التمتع بقیادات حّیة وقویة.  

 والنبي والعرّاف (المتدبر) ي(ینزع) الجبار (القدیر) ورجل الحرب؛ القاض"
الرقیة (الحاذق بوالشیخ، رئیس الخمسین والمعتبر والُمشیر والماهر بین الصناع والحاذق 

.  ]3-2[في الخطابة)" 
ربما قصد بانتزاعهم لیس طردهم وال موتهم وٕانما تجریدهم مما وهبهم من قدرات 
وٕامكانیات، فیضعف الجبابرة وینهار رجال الحرب أما العدو ویفقد القضاة الحكمة وتفسد 

، إذ یجد ي الشعب ثمرة اتكاله على الذراع البشريبصیرة األنبیاء الكذبة الخ... بهذا یجن
نفسه منهاًرا في الداخل والخارج.  

1 In Matt. Hom 2:10. 
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هذا ما یحل باإلنسان الرافض لعمل اهللا فیه؛ تُنزع النعمة اإللهیة (القدیر) عنه؛ 
 بال عون إلهي وال سند هوُیحرم من الشركة مع السمائیین (رجال الحرب الروحیین) لیجد نفس

) وتمییز (النبي)، وال یستطیع أن یأخذ قراًرا يسماوي؛ ویفقد مواهب الروح من حكمة (القاض
 (انتزاع الماهر في ي(انتزاع المتدبر والشیخ)؛ ویشعر بالفشل حتى في عمله الزمن

الصناعة)؛ ویعجز حتى عن الكالم (انتزاع الحاذق في الخطابة). بمعنى آخر یفقد اإلنسان 
 وفساد وفشل بالرغم مما یحمله من يحیاته وقدراته حتى الطبیعیة لیعیش في فراغ داخل

مظاهر القوة والحكمة والغنى والنجاح.  
واآلن إذ ینتزع اهللا القیادات الناضجة ویفقد اإلنسان نعمة اهللا، ماذا یحدث؟  

. حین ملك رحبعام بن ]4 [ "وأجعل صبیاًنا رؤساء لهم وأطفاًال تتسلط علیهم".أ
سلیمان َقِبل مشورة األحداث المتسرِّعة العنیفة والمتطرفة ورفض مشورة الشیوخ الحكیمة 

)، فانقسم الشعب وحلت الحروب الداخلیة بین 12مل  1المتزنة والمملوءة حًبا وترفًقا (
األسباط، وسادت العداوة عوض الحب والوحدة.  

اهللا محب للشباب، یسندهم ویطلب نموهم المستمر، لكن ماعناه هنا بالصبیان 
. لقد كان یوحنا المعمدان جنیًنا ناضًجا روحًیا، ي والفكري النضوج الروحمواألطفال هو عد

شهد للسید المسیح وهو بعد في أحشاء البتول مریم، بینما كان كثیر من الكتبة والفریسیین 
والصدوقیین والكهنة ناضجین من جهة السن دون الروح، فكانوا یسلكون كصبیان، یطلبون 
قتل السید المسیح والتخلص منه. هكذا نرى في تاریخ شعب اهللا منذ نشأته حتى الیوم كثیر 
من الشباب قادة ناضجین بینما نجد رجاًال وشیوًخا سلكوا بروح الطفولة غیر الناضجة. لذا 

، بمعنى النضوج والقوة )13: 16كو  1("كونوا رجاالً "  یوصى الرسول جمیع المؤمنین:
الروحیة، إذ یلیق بكل المؤمنین: رجاًال ونساًء وأطفاًال وشیوًخا وشباًبا أن یكونوا من جهة 

الروح رجاًال ناضجین.  
 إذ شمل الرجال 1  على إحصاء الشعب الوارد في عددالعالمة أوریجانوسُیعلق 

 أنه إذا اجتذت سذاجة الطفولة، أي ي النص الحاليدون األطفال أو النساء قائالً : [ُیعلمن
: 13كو  1 أفكار الطفولة، إذ "لما صرت رجًال أبطلت ما للطفل" (يتوقفُت عن أن یكون ل

)، فظهرت كمستحق 13: 2یو  1)، أقول قد صرت شاًبا قادًرا على الغلبة على الشریر (11
أن أكون بین الذین قیل عنهم إنهم یسیرون في قوة... وُأحسب أهًال للتعداد اإللهي. لكن إن 

 كان ألحد منا أفكاًرا جسدانیة متأرجحة... فال یستحق أن ُیحصى أمام اهللا 
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].    Ïفي سفر العدد الطاهر والمقدس
 الذي تولى الحكم وهو في سن الثانیة عشرة يربما ُیشیر إشعیاء النبي إلى منس

عندما مات والده حزقیا.  
 على الشیخ ي "ویظلم الشعب بعضهم بعًضا والرجل صاحبه، یتمرد الصب.ب

. عالمة فقدان القیادات السلیمة الناضجة اختالل الموازین فیسود ]5[والدنئ على الشریف" 
قانون الظلم ویحل روح الفوضى في حیاة الجماعة كما في داخل اإلنسان. إذ ال توجد قیادة 

ه أحكم نصادقة ومخلصة یطلب كل إنسان ما ِلذاته على حساب الغیر، ویحسب كل واحد أ
وأفضل من غیره.  

أقول حینما یفقد اإلنسان قیادة الروح القدس یحل في داخله قانون األنانیة والظلم 
والتمرد، فیدخل في صراعات بال حصر بین النفس والجسد وبین العقل والعاطفة والحواس، 

ویتمرد الجسد على النفس لیمتطى حیاة اإلنسان بُكّلیته ویقودها في شهوات جسدیة مع خنوع 
واذالل للملذات الزمنیة.  

الدخول في حالة یأس شدید، خاللها یرفض أي إنسان استالم مسئولیة،  .ج
عالمة قبوله رئیًسا، ألن تسلیم الثوب للغیر "لك ثوب"  فیمسك كل إنسان بأخیه ویقول له:

هو رمز لتسلیم اإلنسان جسده تحت قیادة الغیر. لكن بسبب ما حّل بالبلد من خراب مع 
، معلًال ذلك ]7[ رئیس شعب" ي"ال تجعلون عجز الجمیع عن التصرف یقول كل واحد:

. هكذا صار ]7[ ال خبز وال ثوب" ي"ال أكون عاصًبا (اضمد الجراحات) وفي بیت بقوله:
، فمن یقبل الرئاسة؟ من یقدر أن یضمد جراحات شعب كهذا بینما هو يالكل في جوع وعر

 لمن یطلب مخلًصا بشرًیا یظن أنه قادر ينفسه ال یجد طعاًما أو ملبًسا؟ هذا ثمر طبیع
"ال تتكلوا  على انقاذه وقیادة حیاته دون االلتجاء إلى المخلص اإللهي الفرید. یقول المرتل:

.  )3: 146مز ( آدم حیث ال خالص عنده" يعلى الرؤساء وال على بن
 المكشوف الذي ال یخجل من ارتكاب هفقدان الحیاء ومخافة اهللا، إذ صار لهم الوج .د

. بلغت الخطورة أن أورشلیم انحدرت في ]9[" ن بخطیتهم كسدوم، وال یخفونهاوُیخبر" الشر:
. ترتكب الشرور بالقول ]9[عثرات متكررة ال عن ضعف أو جهل وٕانما عن عمد إلغاظة الرب 

والفعل بال خجل أو حیاء. هذه هي صورة العالم في العصر الحدیث إذ یشعر كثیر من الشباب 
 لإلنسان.  يأن ما یمارسه من انحرافات في كل صورها هو حق طبیع

1 In Num. Hom 1. 
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، فإن مجرد التطلع إلى وجوههم یكشف ]9["نظر وجوههم یشهد علیهم"  یقول:
والد اهللا أ" عن بصمات الخطیة وحرمانهم من عمل النعمة عنهم، وكما یقول الكتاب:

.  )10: 3یو  1(ظاهرون وأوالد إبلیس" 
إن كان األشرار ظاهرین وقد صاروا أغلبیة لكنه توجد قلة مقدسة للرب، لن 

قولوا للصدیق خیر، ألنهم " یتجاهلها اهللا، ال تضیع وال یصیبها ضرًرا، لذا یقول النبي:
. في وسط الضیق الشدید یحفظ الرب صدیقیه، ویحّول كل ]10[" یأكلون ثمر أفعالهم

األمور التي تحل بهم إلى خیرهم ومجدهم. لقد عانى یوسف الصدیق الكثیر، وكانت أتعابه 
 خیًرا" ي شًرا، أما اهللا فقصد بي"أنتم قصدتم ل هي بعینها طریق مجده؛ فنراه یقول الخوته:

.  )20: 50تك (
)، إنما یحفظ أبراره وقت التجربة، 25: 16اهللا ال ُیهلك البار مع األثیم (تك 

)، یعرفهم إذ نقشهم على 5: 27یخفیهم في مظلته في یوم الشر ویسترهم بستر خیمته (مز 
).  16: 49كفه (إش 

ویل لنفوسهم ألنهم یصنعون ألنفسهم " على قول النبي:القدیس یوستین ُیعلق 
: [حًقا إن یدكم مرتفعة ]10-9[شًرا، قولوا للصدیق خیر، ألنهم یأكلون ثمر أفعالهم" 

الرتكاب الشر ألنكم قتلتم المسیح وال تتوبون، إنما ال تزالوا تكرهون وتقتلون من یؤمنون به 
عون، وتلعنوننا دون سبب، وتفعلون هكذا مع الذین یقفون في يفي اهللا أب الكل قدر ما تستط
 ألجلكم وألجل كل البشر كما علمنا مسیحنا رب الكل عندما يصفنا. أما نحن فجمیعنا ُنصل

القدیس ]. ویقول Ï حتى من أجل أعدائنا وأن نحب مبغضینا ونبارك ألعنینايأمرنا أن ُنصل
[قیدوا یسوع وجاءوا به إلى قاعة رئیس الكهنة. أُترید أن تعرف أن هذا  كیرلس األورشلیمى:

"ویل لنفوسهم ألنهم یصنعون ألنفسهم شًرا  أیًضا قد ُكتب عنه وُنطق به؟ یقول إشعیاء:
].  Ðقائلین: لُنقید البار فإنه مسبب متاعب لنا"

لقد ظنوا أنهم یصنعون بالبار شًرا لكنهم كانوا یصنعون ذلك ألنفسهم فیجنون ثمر 
ویل للشریر شر،  لتصرفاتهم وحیاتهم. "يعملهم ال كعقوبة إلهیة لالنتقام وٕانما كثمر طبیع

.  )6: 9كو  2(. "ما یزرعه اإلنسان إیاه یحصد" ]11[" ألن مجازاة یدیه تعمل به

1 Dial. With Trypho 133. 
2 Cat. Lect, 13:12. 
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حب السلطة ال رعایة الحب: الرؤساء الحقیقیون أشبه بآباء یحتضنون الكل  ـ.ه
أبناء لهم، یقدمون حیاتهم مبذولة من أجل الشعب، لكن متى ُأنتزعت نعمة اهللا یتحول 

- إلى متسلطین، ال هّم لهم سوى الدفاع عن مراكزهم وسلطانهم  حتى الدینیون الرؤساء -
بتبریرات متنوعة تحت ستار الدفاع عن الحق وهیبة المراكز القیادیة والقدرة على بتر الشر. 
هؤالء یتحولون من آباء باذلین إلى أطفال صغار تسیطر علیهم "األنا"، أو إلى ما هو أشبه 

 ظالموه أوالد، ونساء يشعب" ) یطلبون السیطرة، إذ یقول:يبنساء (رمز للضعف الجسمان
.  ]12[ مرشدوك مضلون ویبلعون طریق مسالكك" يیتسلطن علیه. یا شعب

یرى بعض الدارسین أن هذا تحقق حرفًیا إذ تسلم بعض الصبیان الملك في یهوذا 
 فالمرشدون هنا يوقامت بعض النساء بأدوار خطیرة في تدبیر األمور. أما من الجانب الرمز

 يخاصة الكهنة واألنبیاء تسلط علیهم روح التهور وحب السیطرة، فانحرفوا عن الحب الحقیق
). وكما یقول 24: 24والرعایة األمینة. هؤالء في نفاقهم یقولون للشریر أنت ِصّدیق (أم 

.  )16: 3 جا("صار موضع الحق هناك الظلم، وموضع العدل هناك الجور"  الحكیم:
وسط هذا الفساد خاصة من جانب القیادات یتدخل اهللا من أجل البسطاء في 

شعبه، فینتصب لمحاكمتهم بكونهم الكرامین الذین أكلوا الكرم عوض االهتمام به، موبًخا 
"ویل لرعاة إسرائیل الذین كانوا یرعون أنفسهم؛ أال یرعى الرعاة الغنم؟! تأكلون  إیاهم هكذا:

. یسلبون )3-2: 34حز (الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمین وال ترعون الغنم" 
)؛ یسحقون الشعب 21مل  1حقوق البائسین كما سلبت ایزابل حقل نابوت الیرزعیلي (

.  ]15[ویطحنون وجوه البائسین 

:   انتزاع إمكانیات الترف مع التشامخ.3
بعد الحدیث عن محاكمة القیادات الفاسدة بدأ الحدیث عن بنات صهیون 

المتشامخات، لعلهن كن وراء فساد هذه القیادات. فقد نسیت بنات صهیون انتسابهن 
لصهیون وللرب وسلكن كالوثنیات في عجرفة مع ترف ولهو.  

[لم توجه هذه الكلمات إلیهن وحدهن وٕانما هي  القدیس یوحنا الذهبي الفم:یقول 
موجهة إلى كل امرأة تتشبه بهن. یقف بولس أیًضا كمتهم فیقول لتیموثاوس أال تكون زینة 

. فإن لبس الذهب )9: 2تى  1(النساء "بضفائر أو ذهب أو آللئ أو مالبس كثیرة الثمن" 
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ضار في كل موضع خاصة عندما تدخل (المرأة) الكنیسة وتجتاز أمام الفقیر. أترید أن 
]. Ï مظهر القسوة وعدم اإلنسانیةي موضع اتهام؟ احمليتكون

 ال للترف في ين حیاتنا هي وقت للجهاد الروحأالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
. یلیق بنا اآلن أن نجاهد كما فمعركة روحیة فال نهتم Ðيالملبس والتشامخ في المش

.  ي حتًما وقت المجد العلنيبالمظاهر الخارجیة إنما بنوال النصرة والغلبة فسیأت
مرة أخرى ُیطلبنا ذات القدیس أن نركز أنظارنا على مسیحنا فنهتم بالزینة الداخلیة 

[لك المسیح عریسك أیتها العذراء، فلماذا تطلبین أن  الالئقة به وال نطلب األمور الظاهرة.
].  Ñ محبوبین بشریین؟!يتجتذب

ُیقدم لنا النبي بعض مالمح الخالعة التي اتسمت بها بنات صهیون:  
وقال الرب من أجل أن بنات صهیون یتشامخن ویمشین ممدودات  التشامخ: ".أ
. لقد سیطر الكبریاء علیهن فصرن متشامخات، یمشین ممدودات األعناق ]16[" األعناق...

بعد أن نسین آباءهن وأمهاتهن الذین انحنت أعناقهن تحت نیر العبودیة في مصر.   
"قبل الكسر الكبریاء، وقبل السقوط تشامخ الروح، تواضع الروح مع الودعاء خیر 

.  )19-18: 16أم (من قسم الغنیمة مع المتكبرین" 
: انشغلن بأصطیاد قلوب الرجال وأسرها كثمرة طبیعیة ]6[ الغمز بالعیون .ب

"فوجدت أمّر من  ، فنصبن بعیونهن شباًكا للموت، إذ یقول الحكیم:يلفراغ القلب الداخل
: 7جا (الموت المرأة التي هي شباك وقلبها أشراك ویداها قیود، الصالح قدام اهللا ینجو منها" 

26(  .
وجاءت كلمة "غامزات" في األصل بمعنى ُیجّملن عیونهن بمسحوق أسود، إذ كان 

.     Ñالشرقیون مغرمین بالعیون الواسعة المحاطة بدائرة سوداء
، داللة ]16[خاطرات في مشیهن، یخشخشن بأرجلهن" " :ي الخالعة في المش.ج

. یمشین في عجب وخیالء ویضعن "خالخیل" في أرجلهن أو يعلى فساد القلب الداخل
أجراًسا في أحذیتهن للفت النظر إلیهن.  

ماذا یفعل الرب بهؤالء البنات المتعجرفات السالكات في لهو وترف؟  

1 In 1 Tim. Hom. 8:3. 
2 In 1 Tim. Hom 8. 
3 Ibid. 
4 Bultema, p. 70. 
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. الصلع أو ]17[ الرب عورتهن" يُیصّلع الرب هامة بنات صهیون ویعر ".أ
القرعة بالنسبة للفتاة عالمة القبح الشدید، فقد وهب اهللا المرأة الشعر تاج مجد لها لتعیش 

مكرمة ومحبوبة في الرب، ُیعجب بها رجلها ویحبها ویكرمها فتشاركه الحیاة األسریة على 
قدم المساواة، بكونها الجسد الذي ال یستغنى عنه الرأس. لكنها إذ تخرج عن الناموس 

 وكرامتها فتصیر كمن ُأصیبت ي بروح الكبریاء واللهو تفقد حتى جمالها الطبیعيالطبیع
بقرع.  

تعریة عورتها كنایة عن كشف فساد طبیعتها، أو إشارة إلى ُعریها، لیس من یبسط 
 فیه وترتبط به.   يذیله علیها ویستر حیاتها ویهبها اسمه لتحتم

هذه هي حالة النفس البشریة الساقطة بالكبریاء، إذ تفقد عطایا اهللا لها، وینفضح 
فساد طبیعتها فتصیر بال جمال وال قوة وال كرامة، تسخر بها أتفه الخطایا ویلهو بها مجرد 

الخیال وأحالم الیقظة.  
 انتزاع كل مظاهر الغنى والزینة من خالخیل وضفائر وأهله وحلقان وأسوار .ب

 يوبراقع وعصائب وسالسل ومناطق وحناجر الشمامات (خمارات - ُطرَّح) واحراز ومرائ
(مالبس شفافة لإلثارة الجسدیة) وقمصان (مالبس داخلیة غالیة) وعمائم وأُزر.  

هكذا ینزع عنها الزینة الخارجیة والمالبس الداخلیة لتصیر في عرى وقبح... لعلها 
ترجع إلى اهللا وتطلب أن یستر علیها بنفسه فیصیر الرب نفسه ملبسها الساتر علیها (غل 

).  10: 3؛ كو 27: 3
یسمح اهللا بهذا التأدیب لبنات صهیون لكي تجد في المخلص سّر زینتها ومجدها.  

، إذ یقول:  يهنا ُیشیر إلى ما یحل ببنات صهیون خالل السب
 كن منشغالت بالطیب والروائح ن؛ بعد أ]24[فیكون عوض الطیب عفونة" "

الذكیة، ینفقن الكثیر على ذلك، ُسبین بواسطة العدو وُحملن إلى أرض غریبة ینهمكن في 
 يالعمل دون راحة فتصیر رائحة العرق كریهة. هذا ما حدث فعًال، أما من الجانب الروح

رجیة المخادعة فتنكشف عفونة طبیعتها وفقرها وعریها، افإن النفس المتكبرة تفقد زینتها الخ
لعلها تشعر بالحاجة إلى من یخلصها ویشبعها. وكما قیل لمالك (أسقف) كنیسة 

 إلى شيء ولست تعلم أنك ي أنا غنى وقد استغنیت وال حاجة ليالالودكیین:" ألنك تقول إن
 بالنار ى ذهًبا ُمصفي مني والبائس وفقیر وأعمى وعریان، ُأشیر علیك أن تشتريأنت الشق
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 عریتك، وكحل عینیك بكحل لكي يلكي تستغنى، وثیاًبا بیًضا لكي تلبس فال یظهر خز
.  )18-17: 3رؤ (تبصر 

عن تقدیس حاسة الشم فینا حتى ال یتحول القدیس غریغوریوس النزینزى یتحدث 
 أیًضا من جهة ىطیب الروح القدس فینا عنا فتصیر لنا عفونة طبیعتنا الذاتیة، قائالً : [لُنشف

لنشتم رائحة المسحة التي فالشم...، وبدًال من أن یسكب علینا التراب عوض الروائح الذكیة 
   ].Ïُسكبت علینا التي تقبلناها روحًیا فشَّكلتنا (من جدید) وغیّرتنا، فتخرج منا رائحة زكیة

 كانت بنات صهیون یتمنطقن ن، بعد أ]24[" عوض المنطقة حبلیقول النبي "
 يبمناطق ذهبیة مزخرفة وُمرّصعة بحجارة كریمة ُربطن بالحبال لسحبهن إلى السب

كمذلوالت. صورة مؤلمة تكشف عن ثمر الخطیة!  
"، كعالمة لإلذالل ُیقص شعر الشریفات لیظهرهن قبیحات.  وعوض الجدائل قرعة"
هكذا صارت  ...]24[" عوض الدیباج زنار المسح، وعوض الجمال كيّ "

مالبسهن المسوح عوض الثیاب الفاخرة وظهر الكّي على جبائهن أو أیدیهن عالمة 
العبودیة... إذ كان العبید من الجنسین ُیختمون بختم معین بالكّي لیعرف السید من هم له.  

في أختصار عّبر عن تحطیم حیاتهن تماًما التكالهن على المظاهر الخارجیة 
رجالك یسقطون بالسیف، وأبطالك في الحرب، فتئن وتنوح " ، لذا یقول:يوعلى الذراع البشر

. مات الرجال وُسبیت النساء وصارت ]26-25[أبوابها وهي فارغة تجلس على األرض" 
المدینة العظیمة كما في فراغ!  

 
 

1 Oration on the Holy Baptism 38. 
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األصحاح الرابع  

غصن الرب هو العالج 
في األصحاحات السابقة قدم لنا الوحي اإللهي صورة مؤلمة لما بلغه اإلنسان من 

 جماله وكرامته وأكله وشربه وزینته حتى نسانفساد وانحالل بسبب الخطیة حیث فقد اإل
صن الرب" یرد لإلنسان غحیاته ذاتها، وصار العالج الوحید هو مجيء السید المسیح "

جمال طبیعته وبشبعه ال بتقدیم خیرات معینة بل بتقدیم "نفسه" سّر حیاة وفرح وشبع.  

.  ]1 [ الحاجة إلى المخلص   .1
.  ]2 [ غصن الرب    .2
.  ]4-3[ البقیة المقدسة    .3
.  ]5[    حلول المسیح في وسط كنیسته.4
.  ]6 [ كنیسة المسیح مظلة وملجأ  .5

 :   الحاجة إلى المخلص.1
فتمسك سبع نساء برجل واحد في ذلك الیوم قائالت: نأكل خبزنا ونلبس ثیابنا، "

.  ]1 [لُیدع فقط اسمك علینا، انزع عارنا"
هؤالء النساء السبع هم جمیع األمم من بینهم الیهود، فقد شعر الكل بفراغ شدید 

یجتاح األعماق بسبب فساد الطبیعة البشریة. تجتمع هذه األمم كعروس تطلب عریسها، ُترید 
اسمه لینزع عار فسادها، حینئذ تأكل خبزها وتلبس ثیابها. مسیحها أهم من كل احتیاجاتها، 

 والحمایة من كل عار.  يفیه تجد كل الشبع والستر من الُعر
 الروحي، أما من الجانب الحرفي فقد تنبأ إشعیاء النبي يهذا من الجانب الرمز

تل عدد كبیر من الرجال، قعما كان سیحل بیهوذا حیث یتعرض لحروب طاحنة خاللها يُ 
 تحت إسمه مهما كلفها األمر. فهي مستعدة أن يفتشتاق كل إمرأة أن تجد لها رجًال تحتم

 السیدة بطبیعتها؛ بل وتطلب من رجلها هقيُتشاركها فیه ست نساء أخریات وهذا أمر ال تط
أال یستلزم بشيء إنما تأكل وتشرب من تعبها هي األمر الذي ُیخالف الطبیعة نفسها... هذا 

).  11: 1صم  1، 23: 30كله ألنها ُترید أن تنجب منه فینزع عنها عارها (تك 

:    غصن الرب.2
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اآلن، إن كانت البشریة بكل شعوبها (سبع نساء) اكتشفت حاجتها إلى المخلص، 
 ذلك الیوم یكون غصن الرب بهاًء ومجًدا وثمر يففها هو النبي یبشرها بمجیئه قائالً : "

.  ]2[" األرض فخًرا وزینة للناجّین من إسرائیل
) الذي فیه تجسد ابن اهللا الوحید 4: 4 "ذلك الیوم" ملء الزمان (غل ـُیقصد ب

: 6؛ 8: 3 ؛ زك 15: 33، 5: 23إر (الجنس، الذي ُدعى "غصن الرب"، أو "الغصن" 
. هو غصن الرب وغصن بّر لداود، إذ هو المولود قبل كل الدهور أزلًیا من ذات )12

جوهر اآلب وبتجسده ُولد من نسل داود.  
بدخوله إلى العالم أعلن البهاء اإللهي والمجد الفائق على المؤمنین الغرباء 

البسطاء كما على المخلصین من الیهود. وكما قال سمعان الشیخ "نور إعالن لألمم ومجًدا 
لشعبك إسرائیل".  

نبت هذا الغصن بتجسده، فحّل في وسطنا لیعكس البهاء اإللهي على طبیعتنا، 
 الذي جعلته علیِك ي"خرج لِك أسم في األمم لجمالك، ألنه كان كامًال ببهائ فیقول لكنیسته:

.  )14: 16حز (بقول السید الرب" 
"لكي یتم ما قیل باألنبیاء  كلمة "غصن" ُتعادل أیًضا "ناصرة "، لذا یقول اإلنجیلي:

.  )23: 2مت (أنه ُیدعى ناصرًیا" 

:    البقیة المقدسة.3
من الذي یتمتع بغصن الرب؟ 

. هؤالء هم القلة التي قبلت ]3["  ُیترك في أورشلیميالذي یبقى في صهیون والذ"
اإلیمان بالسید المسیح من جماعة الیهود، بقوا في صهیون الروحیة، في الكنیسة أورشلیم 

الجدیدة.  
، أما من الجانب الروحي يلى البقیة الباقیة من السبإمن الجانب الحرفي ُتشیر 

فهي القلة المقدسة، القطیع الصغیر الذي ال یغادر قلبه صهیون وال تفارق روحه أورشلیم 
)، وُجدت في كل عصر، ففي 9: 13العلیا. هذه البقیة تحدث عنها كثیر من األنبیاء (زك 

أیام إیلیا النبي أعلن الرب أن له سبعة آالف رجل لم یحنو ركبة لبعل بعد، وفي أثناء السبي 
، وبعد السبي يُوجد دانیال ومعه الثالثة فتیة ضمن القلة المقدسة، وأیًضا استیر ومردخا

)، والسید المسیح نفسه یتحدث عن 2: 4؛ 6: 3نسمع أیًضا عن هذه القلة المقدسة (مال 
).  12القطیع الصغیر الذي ّسر اآلب أن یعطیه الملكوت (لو 
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في اختصار، كل نفس مخلصة ترفع قلبها إلى أورشلیم العلیا ترى الكنیسة المقدسة 
في الرب فتفرح وتسر من أجلها.  

ارتبط قلب إشعیاء بأورشلیم عاصمة بلده ومدینة اهللا التي تضم هیكله المقدس، وقد 
دخل في مرارة من أجل ما حّل بها من فساد. اآلن إذ یعلن عن مجيء "غصن الرب" یرى 

ُیسمى  ":أورشلیم جدیدة یسكنها قدیسون في الرب القدوس، وینعمون بالحیاة األبدیة. یقول
.  ]3[" قدوًسا كل من كتب للحیاة في أورشلیم

الكنیسة - أیقونة السماء - هي عربون أورشلیم العلیا التي ال یدخلها شيء دنس 
: 7أو نجس وال كل من یصنع كذًبا، إنما یدخلها من غسل ثیابه وبّیضها في دم الحمل (رؤ 

14  .(
كأعضاء في الكنیسة المقدسة - أورشلیم الجدیدة - تمتعنا بمسحة روح اهللا 

"نظیر القدوس الذي دعاكم كونوا أنتم قدیسین في كل  القدوس، لُنتمم الوصیة اإلنجیلیة:
.  )15: 1بط  1(سیرة" 

إذ غسل الرب قذر بنت " من الذي ُیقدس حیاتنا؟ الرب نفسه إذ یقول النبي:
. أنه غسل ]4[" صهیون ونقى دم أورشلیم من وسطها بروح القضاء وروح اإلحراق

أدناسنا في میاه المعمودیة في استحقاقات دمه، وال یزال یغسل كل ضعفاتنا بدمه الذي جرى 
من جنبه الطعون ممتزًجا بماء. إن كانت أیدینا قد تلطخت بالدم خالل خطایانا فانه ُیقدم 

دمه كفارة عنا لُیقیمنا كنیسة مجیدة ال دنس فیها وال غضن بل مقدسة في كل شيء.  
هذا الغسل أو التطهیر یتحقق "بروح القضاء وروح اإلحراق"؛ أما روح القضاء 

 على الصلیب حامًال ثمن خطایانا في جسده، متمًما العدل اإللهي من جهتنا هفتحقق برفع
 ما سبق فأعلنته الشریعة في سفر الالویین عن "المحرقة" يفیه. وأما روح اإلحراق، فیعن

... فذبیحة المسیح التي باسمنا هي حیث ُتحرق الذبیحة تماًما إشارة إلى الحب الكامل
 فیه نحو اآلب. وربما قصد بروح اإلحراق أیًضا "المحرقة" التي ُقدمت عالمة حبنا الكامل

 الذي حلَّ على الكنیسة لتقدیسها وغسل كل عضو فیها.  يالروح القدس النار

 نفسه، بما جاء ملء زمان الحریة قام الكلمة بغسل قذر بنت صهیون دفي آخر األیام عن
   .Ï)5: 13سل بیدیه أقدام التالمیذ (یو غإذ 

 ؤسيالقدیس إیرین

1 Adv. Haer. 4:22:1 
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   .الحمیم (بالمعمودیة) الروحي الممتاز ینزع فساد النفس
  Ïالقدیس إكلیمنضس السكندري

 [هنا دم :" بالقولنقَّى دم أورشلیمعلى القول "القدیس إكلیمنضس السكندري ُیعلق 
]، فمن جحد المسیح إنما اشترك مع آبائه في قتل األنبیاء أما من Ðالجریمة وقتل األنبیاء

قبله فقد تنقى في أعماقه وتقدس.  

:    حلول المسیح وسط كنیسته.4
تغتسل الكنیسة بروح القضاء وروح اإلحراق أي خالل ذبیحة المحرقة الفریدة التي 

قدمها السید المسیح وبعمل روح القدوس في میاه المعمودیة فتطلب حلول عریسها الذبیح في 
وسطها، یستر علیها نهاًرا كسحابة تظللهم ویقودها لیًال كعمود دخان وعمود نار یضیئ لها 

الطریق. هكذا تعود الكنیسة بذاكرتها إلى خیمة االجتماع في وسط البریة حیث كان اهللا 
یجتمع فیها مع شعبه، لكنها خیمة جدیدة على مستوى مغایر لخیمة العهد القدیم، وذلك 

منجهة:  
، لم تعد الحضرة اإللهیة أو الحلول اإللهي قاصًرا على ]5[على كل مكان"  ".أ

خیمة أو على هیكل إنما یحل في كنیسته الممتدة في كل مكان، في المشارق والمغارب؛ 
یسكن في قلوب الكهنة واشعب، أبوابه مفتوحة لكل الشعوب واألمم أینما ُوجدوا.  

": ُیشیر هذا التعبیر على عمل اهللا في الكنیسة كمحفل واحد، وعلى محفلها ".ب
أو جماعة واحدة، یتمتع كل عضو فیها بعطیة الحلول اإللهي ال كفرد منعزل وٕانما كعضو 

 في الجماعة یرتبط مع بقیة األعضاء خالل المسیح رأس؛ له عالقته الشخصیة مع اهللا يَّ ح
التي تزیده اتحاًدا مع اخوته.  

"؛ یكون السید المسیح هو سّر یخلق... سحابة ودخاًنا ولمعان نار ملتهبة ".ج
حمایة كنیسته واستنارتها.  

 أن مجد ابنة الملك من داخل (مز ي" یعنكل مجد غطاء ألن على"  بقوله:.د
)، مخفي فیها. من الخارج ُتشارك مسیحها آالمه وصلبه وموته وقبره فُیقال عنها ما قیل 45

؛ وفي )2: 53إش ("ال صورة له وال جمال فنظر إلیه، وال منظر فنشتهیه"  عن عریسها:
الداخل ُتشاركه مجد قیامته.  

1 Paed. 3:9 
2 Ibid 
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 وبهجة ملكوته فیها تغطیه ألنه يالنفس التي تدرك قیمة مجد مسیحها الداخل
ثمین... فقد اعتدنا أن نخفي ما هو ثمین ونحافظ علیه أما ما هو بال قیمة فال یحتاج إلى 

: 1نش ("بین ثدیيَّ یبیت"  غطاء أو حفظ. الكنیسة في انشغالها بمسیحها الممجد تقول:
 ... ُتریده في أعماقها، مخفي في قلبها! )13

:    كنیسة المسیح مظلة وملجأ.5
 النفوس المتألمة الجریحة من حر يیحل الرب في كنیسته فُیقیم منها مظلة تق

).  6: 4مها من السیول واألمطار (إش ضالنهار، وت
أن هذه المظلة هي سحابة القدیسین العظیمة القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 

ن تذكار القدیسین ُیقیم النفس التي تثقلت بالویالت ویردها، فیكون إب[) قائالً : 1: 12(عب 
].  Ïكسحابة تحفظها من أشعة (الشمس) الساخنة جًدا والمحرقة

 
 
 

1 In Heb. Hom. 28:3 
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األصحاح الخامس  

 نشید الكرمة
في األصحاح السابق تالمس إشعیاء النبي مع محبة اهللا الفائقة نحو شعبه 

والمعلنة خالل التجسد اإللهي من أجل تقدیس البشریة بروح القضاء وروح اإلحراق... بهذا 
انفتحت بصیرة النبي على حب اهللا لعروسه أو لكرمه فصار یتغنى بنشید الكرمة، أو نشید 

. الحبیب للكرمة المشتهاة

.  2-1 رعایة اهللا لكرمه    .1
 . 7-3   محاكمة بین اهللا وكرمه  .2
 . 23-8  لخطایا إسرائیل  تفصیلي عرض .3
 .25-24  تأدیب إلهي    .4
 .30-26 الغزو اآلشوري    .5

 رعایة اهللا لكرمه  .1
لكرمه. كان لحبیبي كرم على أكمة خصبة، يَّ "ألنشدنَّ عن حبیبي نشید ُمِحِب 

ي حجارته وغرسه كرم سورق وبنى برًجا في وسطه ونقر فیه أیًضا معصرة، قفنقبه ون
.  ]2-1[فانتظر أن یصنع عنًبا فصنع عنًبا ردًیا (برًیا)" 

ب اهللا اإلنسان وال یزال یحبه ویرعاه، حیعلن هذا النشید قصة الحب اإللهي، حیث أ
ویبقى اهللا مستمًرا في حبه بینما ًیقابل اإلنسان الحب بالجفاف. تحققت هذه القصة مع أبوینا 

"إن ِقْسَم  األولین آدم وحواء، وتحققت أیًضا مع شعب اهللا في بدایة نشأته، إذ یقول موسى النبي:
الرب هو شعبه، یعقوب حبل نصیبه؛ وجده في أرض قفر وفي خالء مستوحش َخِرب؛ أحاط به 

. أخرج اهللا شعبه من العبودیة ال لیهبه األرض )10-9: 32تث (والحظه وصانه كحدقة عینه" 
التي تفیض عسًال ولبًنا فحسب وٕانما لیقیم كنیسة العهد الجدید التي تمأل األرض كلها، تنعم 

بملكوت اهللا الداخلي، وكما یقول المرتل: "كرمَة من مصر نقلَت، طردت أمًما وغرستها، هیأت 
لْت أصولها، فمألت األرض"  .  )9-8: 80مز (قدامها فأصَّ

واضح أن "الكرمة" هنا ُتشیر إلى الشعب كله: مملكة إسرائیل ویهوذا؛ فماذا قدم 
الرب لشعبه المحبوب لدیه؟  
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، إذ دخل بهم إلى كنعان التي تفیض لبًنا ]1[" أكمة خصبة أقامهم على ".أ
وعسًال، فما یحل من جفاف وما یحدث من مجاعات ال یرجع إلى طبیعة األرض أو ظروف 

المنطقة إنما هو ثمر لخطایا الشعب.  
أقام اهللا كنیسة العهد الجدید على أكمة خصبة، فقد رفع قلبها كما إلى السماء لكي 

یتمتع أبناؤها بدسم الحیاة السماویة، فیشبعون وال یعتازون إلى شيء.  
، هذا السیاج هو الناموس الذي أحاط به الرب شعبه ]2[" نقبه (سیََّج حوله) ".ب

القدیس قدیما حتى ال یختلط باألمم الوثنیة المحیطة به فینقل عنهم الرجاسات. وكما یقول 
]. یرى Ï)20: 8[الشریعة هي سیاج، ُصنعت من أجل األمان (إش  یوحنا الذهبي الفم:

 أن السور هو "العنایة اإللهیة بحفظ الكرم من هجوم الوحش القدیس أمبروسیوس
  .Ñأنه حراسة المالئكةالقدیس جیروم . ویرى Ð"الروحي

: ُتشیر الحجارة إلى العبادة الوثنیة حیث كانت األصنام ]2[" ونقَّى حجارته ".ج
الحجریة، هذه التي أنتزعها الرب من وسط شعبه أو انتزع شعبه منها لیعیش الكل في حیاة 

تقویة الئقة. كما ُتشیر الحجارة أیًضا إلى طبیعة القسوة والعنف التي یرید ربنا یسوع أن 
ینتزعها من كل قلب بعمل روحه القدوس. جاء على لسان حزقیال النبي "انزع قلب الحجر 

: 36. هذا القلب الجدید والروح الجدید (حز )9: 11حز (من لحمهم وأعطیهم قلب لحم" 
القدیس ) إنما یتحقق بنوالنا المیالد الروحي الجدید في میاه المعمودیة المقدسة. یقول 26

[إنها المعمودیة التي فیها یموت اإلنسان القدیم ویولد اإلنسان الجدید كما یعلن  كبریانوس:
].  Ò)5: 3الرسول مؤكًدا أنه خلصنا بغسل التجدید (تى 

، أي غرسه كرًما من أفضل أنواع ]2[ غرسه كرم سورق (كرًما مختاًرا)" ".د
"وأنا قد  الكروم، كشعب مختار نال عهًدا مع اهللا، لكي یحمل "الحق" فیه، كقول الرب:

.  )21: 2 إر( سروغ جفنة غریبة؟!" ليغرستك كرمة سورق زرع حق كلها، فكیف تحولت 
أما بالنسبة لكنیسة العهد الجدید فقد جاء "الحق" نفسه، كلمة اهللا المتجسد لُیقدم 

).  5: 15نفسه كرم یحملنا فیه أغصاًنا حیة تأتي بثمر كثیر (یو 
، یسكن فیه صاحب الكرم أو الرقیب لحراسة الكرم ]2[" وبنى برًجا في وسطه" ـ.ه

1 In Eph. Hom. 5. 
2 In Lue.20:9-19. 
3 Catena Aurea. St. Mark Ch. 12. 
4 Ep. 74:5. 
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یرى بعض الدارسین أن البرج هو جماعة  من هجمات اللصوص والحیوانات المفترسة.
األنبیاء والكهنة وكل القیادات الروحیة والمدنیة التي كان یجب أن تسهر على الرعیة 

وتحفظها من الثعالب الصغیرة المفسدة للكروم.  
في العهد الجدید البرج هو مذبح الرب الذي ُیقام داخل النفس، علیه یقدم المؤمن 

 صلواته وأصوامه وعطایاه وكل حیاته ذبیحة محرقة للرب، خالل اتحاده بالمسیح الذبیح.
خالل هذا البرج الروحي ُتحفظ كنیسة المسیح في كل قلب قویة وفّعالة، حیث یتمتع 

المؤمنون بشركة واتحاد مع الرب نفسه.  
، لعصر العنب وعمل خمر الحب الذي یقدم للفرح ]2[" ونقر فیه معصرة ".و

الروحي. ما هذه المعصرة إالَّ صلیب ربنا یسوع المسیح الذي اجتاز المعصرة وحده ولم یكن 
). قدم دمه المبذول خمر حب یفرح كل قلب مؤمن.  3: 63من األمم (إش  معه أحد

[حفر معصرة، ألن أسرار آالم المسیح تبدو كالخمر  القدیس أمبروسیوس:یقول 
). حفر 13: 2الجدید... وقد ظن الجمع أن التالمیذ سكارى حین نالوا الروح القدس (أع 

].  Ï ُیسكب فیه الثمر الداخليكيحوض معصرة ل
وًال أ[غرس اهللا كرم الجنس البشري عندما خلق آدم  القدیس ایریناؤس:یقول 

، وسیَّج حوله بتقدیم الموسويأقام التدبیر   الكرامین عندماأیديواختار اآلباء، ثم أودعه في 
وبنى برًجا باختیاره أورشلیم، وحفر معصرة إذ أعَد وعاء للروح  تعالیم خاصة بعبادتهم له،

. وهكذا أرسل أنبیاء قبل سبي بابل ثم أنبیاء أكثر (أثناء السبي وبعده) یطلب النبوي
...].  Ðالثمار

ماذا قدم الكرم لصاحبه؟ 
 ُحًبا ي. أنتظر الرب أن یجتن]2[" فانتظر أن یصنع عنًبا فصنع عنًبا ردًیا (برًیا)"

مقابل الحب، وتربة وندامة مقابل غفران خطایاه، لكنه وجد قلوًبا متحجرة ال تصنع ثماًرا 
تلیق بالتوبة. الكل زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد اهللا، لذا كان یلیق بكلمة اهللا أن ینزل إلینا 

).  5: 15 بثمر كثیر (یو فنأتيككرم جدید، هو وحده یغرسنا فیه 

 :یمیز نفسه دون شك عن تلك التي )1: 15یو ("أنا هو الكرمة الحقیقیة"  عندما یقول 
، إذ كیف یمكن )21: 2إر ( سروغ جفنة غریبة؟" لي"كیف تحولت  وجه إلیها الكلمات:

1 In Luc. 20:9-19. 
2 Adv. Haer. 4:36:2. 
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.  Ïلكرمة حقیقیة ُینتظر أن تصنع عنًبا فصنعت شوًكا؟!

 أن تصنع ثمًرا فوجدت خطیةانتظرت Ð  .
 القدیس أغسطینوس

 ها أنتم ترون اإلكلیل الذي أتزین به.  تقت أن تعطى (الكرمة) خمًرا فأخرجت شوًكا.شا
  Ñالقدیس كیرلس األورشلیمي

  محاكمة بین اهللا وشعبه .2
لیس أصعب من أن یدخل كائن ما في محاكمة مع ابن محبوب لدیه، لكن أمام 

ماذا ُیصنع أیًضا " الً :ئقلب اإلنسان وجحوده طلب أن یقف أمام شعبه للحوار، متسا قساوة
. والعجیب أنه ترك الحكم للطرف اآلخر، لمقاومیه، حتى ]4["  وأنا لم أصنعه؟!يلكرم

یحكموا بأنفسهم على أنفسهم. هذا هو أسلوب اهللا في تعامله معنا، یفضح أمامنا نفوسنا، 
ویترك لنا أن نحكم على أنفسنا بأنفسنا، لیس ألنه ُیرید أن  ویكشف أمام أعیننا ضعفاتنا،

 یغلب أو یعاقب وٕانما ألنه یطلب رجوعنا إلیه ودخولنا في عالقات حب وود معه. 
 یصنع اهللا معنا أكثر مما فعل؟! لقد خلقنا من العدم، وأقامنا نماذا كان یمكن أ

 على صورته ومثاله، وسلمنا األرض بما علیها وما تحتها وما فوقها، وقدم الكواكب لحسابنا،
وعندما فسدت طبیعتنا أرسل لنا ناموسه وأنبیاءه وأخیًرا جاء بنفسه یكتب نشید حبه بالدم في 

جسده على الصلیب!   
إذ لم یجد الكرم ما ُیجیب به على الكرام العجیب في حبه، بدأ الكرام یعلن تأدیباته 

حتى یتحرك الكرم، أال وهي:  
 كان مالك الرب حال حول خائفیه (مز أن. ]5[" أنزع سیاجه فیصیر للرعى ".أ

)، فإن اهللا في محبته 5: 2)، بل والرب نفسه یكون سور نار حول شعبه (زك 7: 34
یتخلى عن المقاومین وینزع عنهم الحراسة السماویة لیدركوا ضعفهم، ویشعروا أنهم بال سیاج 

وال سور، تدخل إلیهم الحیوانات المفترسة لترعى كما في قفر أو في بریة جرداء، لعلهم 
یرجعوا إلى اهللا ویطلبونه ملجأ لهم.  

إن ُنزعت نعمة اهللا عن اإلنسان یصیر بال سیاج، وتنفتح نفسه على محبة العالم، 

1 On John tr. 80:1. 
2 In Ps. 80. 
3 Cat. Lect. 13:29. 
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لتدخل قطعان خنازیره الدنسة وتخرج بال عائق، ویصیر قلبه مدوًسا بالشهوات النجسة 
وتنحدر حواسه إلى الشهوة الردیئة.   وأفكاره هائمة في الرجاسات،

 هذه األمور (نزع السیاج والسماح [إن :القدیس إكلیمنضس السكندريوكما یقول 
 بالدخول) یتحقق بسماح إلهي لیحولها للخیر والبنیان. فإن [العنایة اإللهیة هي فن لألعداء
].  Ïتأدیبي

. إذ یفارق الرب كرمه أي النفس ]6[" اجعله خراًبا ال ُیقضب وال ینقب" .ب
"هوذا  یبكیها الرب كما بكى على أورشلیم، قائالً : البشریة تصیر في فراغ وُتحسب خراًبا.

 . )38: 23 مت ( بیتكم یترك لكم خراًبا"
 بثمر أعظم، أما إذا أثمر يحین یثمر الكرم یقوم الكرام بالقْضب والنقب لكي یأت

عنًبا ردًیا فال یمد یده إلیه. فان كان القضب والنقب یشیران إلى تأدیبات الرب الحانیة نحو 
أوالده، فإننا إذ نسلك معه في الطریق یمد یده إلینا كأوالد له یهتم بنا ویرعانا وأیًضا یؤدبنا 
حتى نزداد في ثمر الروح. فعدم القضب والنقب یشیران إلى عدم التأدیب، وهذا هو أقسى 

القدیس یوحنا وكما یقول  أنواع العقوبة... التجاهل التام وعدم االستحقاق حتى للتأدیب.
 يإنه حینما یتوقف الطبیب عن تقدیم الدواء الُمّر أو استخدام المشرط هذا یعن[ :الذهبي الفم

أن حالة المریض میؤس منها تماًما.  
. هذا ثمر اعتزال اإلنسان اهللا وانفصاله عنه، إذ ]6[" فیطلع شوك وحسك ".ج

"وكما لم یستحسنوا أن یبقوا اهللا في معرفتهم  ینبت من عندیاته شوًكا وحسًكا. یقول الرسول:
 . )28: 2 رو ( أسلمهم اهللا إلى ذهن مرفوض لیفعلوا ما ال یلیق"

ما هو هذا الشوك إالَّ فقدان اإلنسان سالمه لیحمل في داخله متاعب وهموم ال 
یقدر أن ُیجابهها بنفسه وحده؟!  

. ُیشیر المطر في العهد القدیم إلى ]6[" وأوصى الغیم أن ال یمطر علیه مطًرا ".د
، فإن اإلنسان الجاحد للرب الذي یطلب االنفصال عنه یخسر سكنى Ðعطیة الروح القدس

الروح فیه، فیتحول قلبه إلى قفر، ال یحمل ثمر الروح. لهذا عوض أن یثمر "الحق" إذا به 
.  ]7[یثمر "سفك دم"، وعوض "العدل" یثمر "صراًخا" 

یطلب الرب أن یجد فینا جنته المثمرة بالروح، حیث تُناجیه النفس قائلة: "لیأت 

1 Stromata 4:12. 
2 See St. Iren. Adv Haer. 3:17:3. 
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. لكن حرمان النفس من المطر الروحي یحول ]16[ حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس"
الجنة المبهجة إلى موضع مرعب لیس فیه سوى سفك دم وصراخ مستمر !  

. Ïأن المطر في الكتاب المقدس ُیشیر إلى التعلیمالقدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
هكذا إذ یجحد اإلنسان اهللا یحرم نفسه من التمتع بتعلیم الرب في أعماقه؛ یقرأ كلمة اهللا 

القدیس وربما یدرسها لكنه ال ینعم بفاعلیتها وعذوبتها في أعماقه. هذا ما أعلنه 
نه كان [إ : بحسب معلمنا متى البشیر قائالً اإلنجیلفي أول وعظة له على  Ðأغسطینوس

كعصفور صغیر في عش، في كبریاء قلبه أراد الطیران بنفسه، دارًسا الكتاب المقدس بروح 
ط على األرض وكان المارة أن یسحقوه تحت أقدامهم لوال نعمة اهللا التي انتشلته قالنقد، فس

وردته إلى عش اإلیمان حتى صار له جناحان یقدر بهما على الطیران.  
أن المطر هنا ُیشیر إلى الكرازة التي أنتقلت من الكرم القدیس أغسطینوس یرى 
.  Ñ) إلى األممي(الشعب الیهود
إن كرم رب الجنود هو بیت إسرائیل وغرس لذته رجال یهوذا. فانتظر حًقا " یقول:

. ]7[" فإذا سفك دم وعدًال فإذا صرخ
 كما يلقد قدم اهللا كل اإلمكانیات لكل الجماعة: للكهنة والالویین كما للشعب، للغن

 لكي یثمر هذا الكرم "حًقا" و"عدالً "، وقد جاء "الحق" متجسًدا من يالفقیر، للمتعلم كما لألم
 أصلبه".  "أصلبه، سبط یهوذا لكنهم سفكوا دمه وعوض العدل كان الصراخ:

 لخطایا إسرائیل  تفصیلي عرض .3
بعدما كشف الرب عن حبه لكرمه ورعایته الفائقة له، وكیف حرم الكرم نفسه من 

كلیًال على رأس السید إالثمر الحلو الروحي أو من الخمر المفرح فصنع أشواًكا ضفرت 
المسیح، بدأ یستعرض أهم خطایا الشعب وثمرهم الردئ الذي جلب ویالت ُمّرة عوض 

التمتع ببركات الرب وشركة أمجاده.  
ویل للذین َیِصلون بیًتا ببیت، ویقرنون حقًال بحقل، حتى لم یبق موضع،  ".أ

 في شراء البیوت انهمكوا بهذا أنهم ي. یعن]8[" فصرتم تسكنون وحدكم في وسط األرض
والحقول بكل الطرق، في أنانیة حتى لم یترك الواحد موضًعا ألخیه، خاصة الفقیر 

1 In Heb. Hom. 10:2. 
2 Serm. On N.T. Lessons 1. 
3 In Ps. 77. 
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والمحتاج. لقد ملكت قلة قلیلة األرض الزراعیة والبیوت لتستغل عامة الشعب، وذلك على 
) وأنه في سنة 54: 33 (عد بالتساوي موزعة األراضيخالف الناموس الذي طالب أن تبقى 

).  25الیوبیل یعود للكل ملكیته (ال 
األرض في كنعان هي عطیة مجانیة ُقدمت للشعب كله لیعیش الجمیع في رخاء 
یتمتع بما تفیضه من لبن وعسل، كأنها ملك للرب الذي یقدمها لهم. لكنهم بتصرفاتهم هذه 

یًضا الكبریاء مع العصیان وكسر الناموس. لذا انتزعت البركة وحلت أارتكبوا خطیة الجشع و
 ألًفا في الحرب. 185اللعنة، فتصیر البیوت خراًبا بسبب الموت أو السبي، ففي لحظة مات 

 كیلو جرام) عوض 27.5هذا وال تثمر الحقول كالعادة، فعشرة فدادین كرم تنتج بثَا (حوالي 
: 45 كیلو جرام) البذار یصنع ایفه (عشر حومر حز 283.5 بثًا؛ وحومر ( 500حوالي 

)، أي یبلغ المحصول ُعشر البذار التي ُألقیت في األرض.  11
" ویل للمبكرین صباًحا یتبعون المسكر، للمتأخرین في العتمة تلهبهم الخمر ".ب

 بسبب اللهو الزائد. فالثاني. إن كان الویل األول منصًبا علیهم بسبب الطمع والظلم ]11[
صاروا یسكرون في الصباح المبكر عوض قیامهم للعمل وأیًضا یبقون حتى ساعة متأخرة 

"اإلنسان یخرج إلى عمله  یالً . هكذا یكسرون الوصایا اإللهیة:لباللیل، أي یسكرون نهاًرا و
. تحولت حیاتهم عن الفرح الروحي الممتزج بجدیة )23: 104مز (وٕالى شغله إلى المساء" 

 مع االنشغال ]12[الحیاة والعبادة إلى اللهو الممتزج برخاوة یستخدمون كل آالت الطرب 
بإقامة والئم إلثارة مشاعرهم وأحاسیسهم للشر، متجاهلین الحیاة التقویة في الرب. وكما یقول 

عاموس النبي: "الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون ألنفسهم آالت الغناء كداود، 
الشاربون من كؤوس الخمر والذین یدَّهنون بأفضل األدهان وال یغتمون على انسحاق 

 . )7-6: 6عا (یوسف؛ لذلك اآلن یسبون في أول المسبیین ویزول صیاح المتمددین" 

  أنظر كیف یلوم اهللا الترف أیًضا؛ فإنه ال یدینهم هنا على طمع اقترفوه وٕانما لمجرد
. أنت تأكل كعًكا متنوًعا ضروريالتبذیر. ها أنت تأكل بتخمة والمسیح لیس له ما هو 
 وال تمنح المسیح كأس Thasianوالمسیح لیس له الخبز الجاف. أنت تشرب خمًرا من 

ماء بارد خالل من هو ظمآن. أنت ترقد على فراش ناعم مطرز وهو یهلك برًدا.  
  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 أما عمل اللهو فهو سبي اإلنسان الداخلي عن معرفة الحق، لیعیش أسیًرا للجهالة،

1 In Matt. Hom. 48:8. 
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 لعدم شعبيُبى سلذلك وال یوجد ما یشبعه أو یرویه. یقول النبي: " یجوع ویعطش داخلًیا،
"ألن  . یقول الحكیم:]13[" وتصیر شرفاؤه رجال جوع وعامته یابسین من العطش المعرفة

 . )21: 13أم (السكیر والمسرف یفتقران والنوم یكسو الخرق" 
خالل اللهو یفقد اإلنسان وعیه الداخلي لینحدر الهاویة، التي تفتح أبوابها على 

ویسقط في مذلة  ،]14[مصراعیها لتبتلع بغیر حدود. بهذا یفقد اإلنسان بهاءه وبهجته 
]15[  .

باب اللهو الدائم  هذا هو الثمر الُمّر الذي یجتنیه السالكون في الباب الواسع،
لذلك وسعت أما ما هو أخطر فهو هالكهم األبدي إذ یقول: " الشباع الشهوات الزمنیة.

 "بهاؤها وجمهورها وضجیجها والمبتهج فیها الهاویة نفسها وفغرت فاهها بال حد فینزل
 أشبه بانفتاح األرض البتالع األشرار كما حدث مع قورح Sheol. یصور الهاویة ]14[

جماعته... تنفتح لتطلب المزید، تبتلعهم إلى األعماق لیبقوا في الظلمة إلى األبد.  
هذا ما یحدث بالنسبة للمنشغلین بحیاة الترف واللهو، أما بالنسبة هللا رب الجنود 

.  ]16[فإنه یتمجد ویتقدس بإدانته للخطیة بالعدل والبر 
ربما یتساءل البعض: ما هو حال البقیة القلیلة األمینة للرب؟ ُیجیب النبي: 

. ترعى الخراف - القطیع ]17[ ویرعى الخراف حیثما ُتساق وخرب السمان تأكلها الغرباء""
الصغیر - حیثما یقودها الراعي الصالح، یسوع المسیح، إذ یحفظها من الظلم واالضطهاد. 

). عندما تخرب كنیسة 14: 34هؤالء یأكلون في هدوء وأمان دون أن یزعجهم أحد (خر 
العهد القدیم برفض الیهود اإلیمان بالسید المسیح ترث األمم (الغرباء) المواعید والعهود 

. والشریعة والنبوات الخ..
. هذا ]18[" ویل للجاذبین اإلثم بحبال البطل، والخطیة كأنه بربط العجلة ".ج

 اختیارهم الخطیة برغبة شدیدة واجتهاد، یسعون إلیها بمحض بطالبيالویل الثالث یحل 
في  ویدفعون أنفسهم إلیها دفًعا أو یسحبونها بقوة نحوهم. هؤالء یحل بهم الخطر إذ یسقطون

 ویرتبطون بعجلة الخطیة لیصیروا مالصقین لها.  ،حبال الباطل
إنهم یجتذبون الخطیة كما بحبل، وٕاذ هي ثقیلة للغایة تنهار على رؤوسهم 

فُتحطمهم.  
 وكأنهم یصنعون ،یرى بعض اآلباء أن األشرار ینحدرون من خطیة إلى خطیة

 إلى سقوط آخر وكل انحدار ي یسحبهم نحو الشر في عبودیة. كل سقوط یؤد،حبًال طویالً 
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  أن یفكر الشریر في الصعود ینهار أكثر فأكثر. ضُیسبب انحداًرا أكثر، فعو

 :18["ویل للجاذبین اإلثم بحبل طویل"  حًقا، كل إنسان یضفر لنفسه حبًال بخطایاه 
LXX[  .

من الذي یصنع حبًال طویًال؟ ذاك الذي ُیضیف خطیة إلى خطیة.   
. Ï على خطیة ارتكبت بخطیة أخرىيكیف ُتضاف خطیة على أخرى؟ حینما ُنغط

  عندما ُیهدد (األشرار) بقتل األبرار، إنما یربطون أنفسهم بقیود، بحبل قوى خشن هو
.  Ðمن عندیاتهم

  طوبى للذین بالعمل واألخالق یرنمون تسابیح المصاعد (الدرجات)، وویل للذین
.  Ñیسحبون الخطیة كحبل طویل (فینحدرون معها)

 القدیس أغسطینوس 
 تسحب اإلنسان إلى سلسلة من الخطایا، فتجعله أنهابجانب ما للخطیة من خطورة 

 تبعث روح االستخفاف والسخریة أنها هو الثاني فإن الخطر ،أشبه بُكَرة تلهو بها الخطایا
لیسرع لیعجل عمله لكي نرى، " عوض رغبة اإلنسان في التحرر منها، فیردد األشرار:

. إنهم یشكون في إمكانیة قضاء اهللا، ]19[" ولیقرب ویأتي مقصد قدوس إسرائیل لنعلم
فیحسبون أنهم قادرون على مواجهته ببراهین وحجج. في استخفاف یرددون "قدوس إسرائیل" 

اللقب الذي استخدمه األنبیاء بالنسبة لرجائهم في مجيء المسیا المخلص... وكأنهم 
یضربون بهذا الرجاء عرض الحائط.  

ول أناة اهللا ویسخرون بمواعیده ومحبته طفي كل عصر یوجد أشرار یستهینون ب
كما بتأدیباته ظانین أنها مجرد كلمات أو أوهام لن تتحقق:  

.  )15: 17إر (: أین هي كلمة الرب؛ لتأِت " لي"ها هم یقولون 
.  )22: 12حز (" قد طالت األیام وخابت كل رؤیا" 

"سیأتي في آخر األیام قوم مستهزئون سالكین بحسب شهوات أنفسهم وقائلین: أین 
: 3بط  2 (هو موعد مجیئه ألنه من حین رقد اآلباء كل شيء باٍق هكذا من بدء الخلیقة"

4(  .

1 In John tr. 80:1. 
2 On Ps. 119. 
3 On the Trinity 11:6. 
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ویل للقائلین للشر خیًرا وللخیر شًرا، الجاعلین الظالم نوًرا والنور ظالًما،  ".د
یسقط الویل الرابع على الذین یخلطون بین الحق  .]20[" الجاعلین الُمّر حلًوا والحلو مًرا

والباطل، الخیر والشر، النور والظلمة، الحالوة والمرارة، المعرفة والجهل. هؤالء یعطون 
الخطیة مسحة الفضیلة كأن یبرروا الغضب بالدفاع عن الحق أو إدانة اآلخرین تحت ستار 

 الخ...  اإلصالحالرغبة في 
أن هذا الویل هو تهدید ضد الكذابین كلیمنضس السكندري إالقدیس یرى 

. اهللا هو الحق وابلیس هو الكذاب وأبو الكذابین، من یعرف إرادة اهللا یعرف Ïوالمتكبرین
نه یخرج من دائرة الحق لیعیش في أالحق ویسلك في الخیر، أما من یتجاهل اإلرادة اإللهیة ف

الكذب، وبهذا یفقد قدرته على التمییز وٕادراك الخیر أو النور أو المعرفة الصادقة للسماویات 
واإللهیات.  
ویل للحكماء في " ادعاء الحكمة والفهم مع االستخفاف بآراء ومشورة الغیر:ـ. ه

.  ]21[" أعین أنفسهم و الفهماء عند ذواتهم

 :أرأیت رجًال  من ینشغل بذاتیته وال یطلب مشورة الغیر، إنما یحمل عالمة الغباوة. قیل"
. )12: 26أم ( نفسه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به" عینيحكیًما في 

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 القدرة على يویل لألبطال على شرب الخمر ولذو"  األبطال المفسدون لطاقاتهم:.و

؛ هكذا الحقیقي. حینما تنشغل القیادات بالوالئم والترف والسكر تفقد دورها ]22[" مزج المسكر
كثیًرا ما نفسد طاقاتنا بأنفسنا بانحرافنا عن هدفنا الجاد وانغماسنا في ملذات هذا العالم.  

الذین یبررون الشریر من أجل الرشوة، وأما حق الصدیقین  أخذ الرشوة: ".ز
.  ]23[" فینزعونه منهم

 تأدیب إلهي  .4
بسبب الخطایا التي ارتكبها الشعب حمى غضب الرب كلهیب نار یحرق القش 

. لقد سمح بتأدیبهم بحزم شدید حتى ارتعدت الجبال وصارت ]24[ بالغبار أشبهلیجعلهم 
 ما حل بشعب اهللا خالل الغزو اآلشوري العنیف.  يجثثهم ملقاة في األزقة. هنا یعن

؛ ]25[" مع كل هذا لم یرتد غضبه بل یده ممدودة بعدوسط هذا اللهیب یقول: "

1 Paed. 3:12. 
2 In Gal. Hom. 1. 
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ال یزال مملوء حًبا ینتظر عودة اإلنسان إلیه!  

 الغزو اآلشوري  .5
یقدم لنا النبي وصًفا رهیًبا لجیش أشور في غزوه شعب اهللا. هذا الوصف یكشف 

 نفس الوقت یوبخ يعن غزو عدو الخیر للنفس البشریة، بعنف وشراسة ومثابرة، وف
المؤمنین المتراخین؛ فاألشرار من أجل غنیمة زمنیة ال یكّلون حتى یحققوا هدفهم بینما أوالد 

اهللا یتراخون في نوال شركة المجد األبدي.  
. بالرغم من طول المسافة التي یقطعونها ]27[" لیس فیهم رازح (متعب) "أ.

والصعوبات التي تواجههم لكنهم ال یشعرون بتعب من أجل رغبتهم القویة في التمتع 
 أو اإلرهاقبالغنیمة... بینما كثیًرا ما نتراخى نحن المؤمنون في جهادنا الروحي تحت دعوى 

التعب.  
بالرغم من وعورة الطریق؛ ربما ألن اهللا دعاهم لتأدیب شعبه  ]27[" وال عاثر ".ب

فّسهل لهم الطریق. كان أولى بنا نحن أال نخاف وعورة الطریق فإننا مادمنا في ید مسیحنا 
"الطریق" ال نتعثر قط.  

 والشریر الموضوع الزمنيمن أجل الهدف  ]27[" ال ینعسون وال ینامون". ج
أمامهم. أفما یلیق بنا نحن المؤمنون أال ننعس وال ننام بل نبقى في یقظة الروح حتى نحقق 

غایة رسالتنا؟!  
، أي جادین ]27[" وال تنحل حزم أحقائهم وال تنقطع سیور أحذیتهم ".د

، حتى نتمم )35: 12لو ("لتكن أحقاؤكم ممنطقة"  ومتشددین للعمل. لقد أوصانا الرب:
 خدمة الرب بقوة. 

سهامهم مسنونة وجمیع قسیهم ممدودة، حوافر خیلهم ُتحسب كالصوان  "ـ.ه
 یحاربوا بقوة ولمدة طویلة كي. مستعدین بأسلحتهم وعدتهم، ]28[" وبكراتهم كالزوبعة

وبسرعة خاطفة فیحققوا الهدف. یلیق بالمؤمنین أن یستعدوا ضد معركة إبلیس بأسلحة 
).  6اإلیمان الروحیة التي تحدث عنها الرسول بولس بأكثر توسع (أف 

لهم زمجرة كاللبوة، ویزمجرون كالشبل، ویهرون ویمسكون الفریسة  ".و
. إنهم یحملون صورة سیدهم إبلیس، الذي یجول كأسد زائر ]29[" ستخلصونها وال منقذيو

 ). كان یلیق بالمؤمنین أن یصحوا ویسهروا مقاومین هذا 8: 5بط  1یلتمس من یبتلعه (
) القادر أن ُیحطم العدو.  9- 8: 5بط  1العدو راسخین في اإلیمان (
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 )5 :5لقد تقدم الحمل - رب المجد یسوع - كأسد خارج منم سبط یهوذا (رؤ 
حتى ال یهزمنا إبلیس بل نقاومه بالرب وُنحطم طاقاته.  

، إذ یسقط علیهم الجیش ]30[" یهرون علیهم في ذلك الیوم كهدیر البحر ".ز
بأصوات الجند كهدیر البحر الذي ال ُیقاوم، یكتسح ویبتلع كل ما هو أمامه... وكأنه ال أمل 

لهم في النجاة من أشور.  
إن نظر إلى األرض فهوذا ظالم الضیق  أخیًرا یفقد الشعب كل رجاء فإنه ".ح

. وقت الضیق یرفعون عیونهم لعلهم یجدون منفًذا للخالص، ]30[" والنور قد أظلم بسحبها
وسحب الدخان الصاعدة من الحرائق ُتحطم كل أمل  لكن الظالم ُیخیم على أفكارهم،
 " فملكت الظلمة على أعماقهم. لهذا یصرخ المرتل:الحقیقيعندهم. لقد رفضوا اهللا "النور 

.  )9: 36مز ("بنورك یارب نعاین النور" 
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األصحاح السادس 

 رؤیا إشعیاء ودعوته
یسجل لنا إشعیاء النبي رؤیاه الشهیرة، إذ رأى اهللا القدوس جالًسا علي كرسي عاٍل 

ومرتفع وأذیاله تمأل الهیكل، رآه في مجده الفائق تسبحه طغمة السیرافیم، وقد ُعهد إلیه 
بخدمة النبوة المقدسة.  

یتساءل البعض: هل تمتع النبي بهذه الرؤیا قبل تنبؤه بما ورد في األصحاحات 
 السابقة أم جاءت بعدها؟ ولماذا لم یفتتح النبي السفر بها؟ 

.  ]4-1[ رؤیا النبي في الهیكل   .1
.  ]7-5[ تقدیس فم إشعیاء   .2
.  ]13-8[ ارسالیة إشعیاء النبي   .3

:    رؤیا النبي في الهیكل.1
في سنة وفاة عزیا الملك رأیت السید جالًسا علي كرسي عاٍل ومرتفع وأذیاله "
.  ]1[" تمأل الهیكل

 بهذه الرؤیا في سنة وفاة عزیا الملك، ربما بعدما أعلن نبواته السابقة يبنتمتع ال
والتي حملت تهدیًدا للشعب، فقابلها الشعب بنفور واستخفاف، لهذا كشف له هذه الرؤیا 

لیعلنها للشعب مؤكًدا أنه یحمل رسالة إلهیة، یقدم كلمة اهللا. ولعل هذه الرؤیا قد تحققت قبل 
النبوات وٕانما أعلنها النبي بعد ذلك لیؤكد للشعب أن ما ینطق به لیس من عندیاته، وذلك 
كما فعل القدیس بولس حین أراد تأكید رسولیته بالحدیث عن الرؤیا التي شاهدها في بدایة 

).  12كو  2خدمته (
 سنة 16ظهرت الرؤیا في سنة وفاة عزیا الملك الذي ملك علي یهوذا وهو ابن 

عاًما وعمل المستقیم في عیني الرب، وقد نجح في كل أعماله: في الحروب وبناء  52لمدة 
مدن تعمیرها الخ... لكنه إذ ارتفع اسمه جًدا سقط في الكبریاء وأراد أن یوقد للرب علي 

مذبح البخور فضربه الرب بالبرص وهو في الهیكل، وطرده الكهنة، وكان أبرًصا إلي یوم 
وفاته، معزوًال في بیت بعید عن قصر الملك.  
 زیا مع استقامة قلبه ونموه في الروح لكنه ـلعل إشعیاء كان یتابع بفرح نجاح ع
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أغتم جًدا لسقوطه في أیامه األخیرة، وموته هكذا معزوًال عن شعب اهللا، مطروًدا من هیكله 
المقدس، ممثًال بطالن المجد الزمني.  
، خاصة ينة موت عزیا لیراه منطرًحا كغنم بال راعستطلع النبي إلي الشعب في 

وأن الملك كان قد اعتزل الشعب زماًنا قبل موته بسبب برصه. ادرك إشعیاء أن الشعب في 
حاجة إلي رعایة سماویة، ألن ذراع البشر یعجز عن اشباع احتیاجات الشعب، وكما یقول 

 البشر الذین لیس عندهم خالص، تخرج ي"ال تتكلوا علي الرؤساء وال علي بن المرتل:
.  )3: 146مز (روحهم فیعودون إلي ترابهم" 

وسط هذه المرارة أعلن الرب هذه الرؤیا إلشعیاء من أجل تعزیته: تحققت الرؤیا 
في الهیكل غالًبا في وقت انفرد فیه النبي للعبادة الخاصة، یصرخ إلي اهللا لیتسلم رعایة 

 شعبه يشعبه. ظهر له السید جالًسا علي كرسي عاٍل، ومرتفع لیؤكد له أنه هو راع
السماوي، أفكاره تعلو عن أفكار البشر، وطرقه عن طرقهم. یجلس في األعالي لكي یحمل 
كنیسته معه تشاركه أمجاده العلویة. رأى أذیاله تمأل الهیكل، إذ حال في كنیسته ینتظر كل 

) یمأل 41: 12نفس تقبل إلیه لتتمتع باإلتحاد معه. لقد رأى السید المسیح في مجده (یو 
السماء واألرض بالهوته ورعایته.  

إن إشعیاء وغیره من األنبیاء لم یروا جوهر القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
الالهوت كما هو إنما یظهر اهللا لهم خالل تنازله قدر ما یحتملون الرؤیا وذلك من أجل 

محبته لخلیقته؛ حتى بالنسبة للسمائیین وحاملي عرشه فان كل منهم یراه قدر احتماله أما 
.  Ïالجوهر في ذاته أى في كماله المطلق فال یمكن إدراكه

  یصیح السیرافیم قائلین: قدوس قدوس قدوس رب الصباؤوت... إن القوات العلویة یأخذ
ي تدیر وجهها وتبسط أجنحتها كحائط، یقیها من همنها الرعب كل مأخذ بغیر انقطاع، ف

االشعاع غیر المحتمل الصادر من قبل اهللا، ومع ذلك فما تراه إنما هو صورة مصغرة 
للحقیقة... 

بینما ال یقوى السیرافیم حتى علي مشاهدة اهللا الذي ال یتجلي لهم إالَّ كتنازل منه 
حسب ضعفهم، نرى أناًسا تجاسرون متصورین في عقلهم الطبیعة عینها التي یعجز 

 السیرافیم عن إدراكها. إنهم یزعمون أنهم قادرون علي التطلع إلیها بوضوح وبغیر حدود! 

1 In John hom 15:1. 
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.  Ï أیتها األرضي أیتها السموات واندهشيارتعد

  حًقا إن اهللا حتى بالنسبة لهذه الطغمات غیر ُمدَرك، وال یمكن الدنو منه. لهذا فهو
یتنازل لیظهر بالطریقة التي وردت في الرؤیا. اهللا الذي ال یحده مكان وال یجلس علي 

.   Ðعرش... من قبیل محبته لنا یظهر جالًسا علي عرش وتحیط به القوات السمائیة

 ،كلها أمثلة عن تنازله، ولیست رؤى لجوهره بالكشف عنه.  هذه (رؤى األنبیاء) إعالنات
ألنهم لو نظروا جوهره ذاته لما رأوه تحت أشكال مختلفة، إذ هو بسیط، بغیر شكل وال 

... Ñيأعضاء وال أسالیب محددة، طبیعته ال تجلس وال تقف وال تمش
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

السیرافیم واقفون فوقه، لكل واحد ستة أجنحة، باثنین یغطى وجهه وبأثنین "
یغطى رجلیه وباثنین یطیر. وهذا نادى ذاك وقال: قدوس، قدوس، قدوس رب الجنود، 

  .]3-2[" مجده ملُء كِل األرض
لعل ما ُیعزى نفس الخادم هو أن یرتفع قلبه لیرى الخدمة المالئكیة، فیتحقق أن 
كل متاعب الكنیسة وضعفاتها تنتهي یوًما ما لتشترك مع السمائیین في التسبیح أبدًیا. وأن 

الكنیسة هنا - كأیقونة السماء - تتمتع بعربون الخدمة السمائیة. ففي إحدى العظات القبطیة 
]. Ò[موضع تعزیة، هي اجتماع المالئكة وموضع الشاروبیم والسیرافیم ُتّعرف الكنیسة أنها:

قیل إن القدیس باخومیوس المصري كان یرى الكنیسة مملؤة بالمالئكة.  
عرش اإللهي، یحملون الرب بفرح وتهلیل، یسبحونه بال الالسیرافیم هم خدام 

انقطاع. وكأن عمل كل خادم أو نبي في الكنیسة هو جذب كل نفس إلي الرب كعرش له 
 6یسكنه، ویقیم ملكوته داخله، فیصیر أشبه بالساروف الناري السماوي. لكل ساروف 

 وجهه عالمة اتسامه بالمخافة اإللهیة، ال یقدر أن یدرك كل البهاء يأجنحة، باثنین ُیغط
 رجلیه عالمة الحیاء - إن صح هذا التعبیر- وباثنین یطیر ُمحلًقا ياإللهي، وباثنین ُیغط

1 In Isai. Hom. 2:2. 
Ð  ،299، ص 1988راجع للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم .
Ñ  32المرجع السابق، ص .

4 The author: Church, House of God, 1982, p. 333. 
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في السمویات. هكذا یلیق بنا أن نتشبه بالساروف ننعم بالمخافة اإللهیة في احتشام مع نمو 
دائم وارتفاع مستمر نحو السمویات.  

أما بالنسبة للتسبحة الساروفیمیة "الثالث تقدیسات" فقد وردت في كتابات العالمة 
. جاء في التقلید Ïأوریجانوس؛ وربما یرجع تاریخ استخدامها باإلسكندریة إلي تاریخ سابق

 ونیقودیموس اللذین اهتما بجسد الرب بعد انزاله من علي الصلیب ين یوسف الرامإ يالكنس
سمًعا هذه التسبحة وهما یضعان الحنوط علي جسد الرب قبل دفنه.  

، ال یمأل السموات فحسب وٕانما ]3[" مجده ملء كل األرض" یقول الساروفیم:
 القدیس إكلیمندس األرض كلها. أنه حال علي األرض لُیقیم من األرض سماء. وكما یقول

. إن كان جسدنا في أصله تراًبا، يإن األرض تصیر سماًء بالنسبة للمؤمن الحقیقالسكندري 
فقد قبل كلمة اهللا طبیعتنا البشریة لُیقدسها، فصار جسدنا ممجًدا فیه، ال نعود نستخف به 

ألنه یشارك النفس تعبدها هللا وجهادها واكلیلها.  
یالحظ في هذه التسبحة اآلتي:  

. ربما لهذا Adon ولیس المفرد Adonaiن كلمة "السید" جاءت بالجمع أ أ.
  Ðالقدیس غریغوریوس أسقف نیصصالسبب مع تكرار كلمة "قدوس" ثالث مرات رأى 

)، 26-25: 28ُتعلن عن مجد الثالوث، بینما ینسبها الرسول بولس للروح القدس (أع 
 قدیًما ینسبها لآلب. ي) بینما التقلید الیهود41: 12والقدیس یوحنا لإلبن (یو 

 ن سّر الثالوث بوضوح، عندما نطقوا بتلك الصیحة العجیبة لبواسطة (السیرافیم) ُأع
"قدوس" بكونها تحمل جماًال مع مهابة لكل أقنوم من الثالوث.  

 Ñيالقدیس غریغوریوس النیص
 ُدعى اهللا "رب الجنود"، وهو لقب اهللا في معركته ضد الشر أو ضد قوات .ب

، لم یظهر في أسفار موسى ویشوع والقضاة وأیوب واألمثال Òيالظلمة، له معنى تعلیم
هر بصورة نادرة في صموئیل وملوك وأخبار األیام والمزامیر؛ استخدم بكثرة ظوالجامعة، إنما 

 مرة، 50 مرة، وزكریا 14 ي مرة وحج80رمیا استخدم حوالي إفي أسفار األنبیاء، ففي 

1 Gregory Dix: The Shape of the Liturgy, p. 237. 
2 Greg. Nyssa: Adv. Eunomius 2:14. 
3 Ibid 1:23. 
4 Bultema, p. 93. 
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 مرة. أول من استخدمه حنه أم صموئیل في تسبحة النصرة التي 24 أكثر من يومالخ
نطقت بها إذ شعرت بأن اهللا هو سّر نصرتها في معركتها الداخلیة.  

 ُتستخدم هذه التسبحة في القداس اإللهي عالمة شركة المؤمنین مع السمائیین .ج
في العبادة علي مستوى سماوي، بروح الوحدة واالنسجام مًعا:  

 ا بضمائرنا في اتفاق ونصرخ إلیه بغیرة كما بفم واحد، فنشترك في عً لیتنا نجتمع م
مواعیده العظمیة المجیدة.  

  Ïالقدیس اكلیمندس الرومإني

  لتدركوا بأیة مهابة ومخافة ینطقون ذاك األسم وهم یمجدونه ویسبحونه؛ أما أنتم فتدعونه
في صلواتكم وطلباتكم برخاوة شدیدة، مع أنه كان یجب أن تمتلئوا مهابة وأن تكونوا في 

سهر مع وقار.  
  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  األمور الجدیدة تسیر في تناسق مع القدیمة، والقدیمة مع الجدیدة. هوذا الساروفان
یقوالن الواحد لآلخر: قدوس قدوس قدوس رب الجنود. العهدان یسیران في نغم واحد، 

ولهما صوت واحد... 
  Ñالقدیس أغسطینوس

.  ]4[" ساسات العتب من صوت الصارخ وامتأل البیت دخاًناأفاهتزت "
اهتزت أساسات بیت الرب أمام صرخات الساروفیم التي تمجد اهللا القدوس وامتأل 

البیت سحاًبا كثیًفا عالمة حلول مجد اهللا فیه. وعندما دخل السید المسیح أورشلیم اهتزت 
). ونحن في حاجة أن یعلن الرب حلوله فینا، لُیقیم ملكوته 10: 21أیًضا المدینة (مت 

داخلنا، نشترك مع السیرافیم تسبحتهم األبدیة فتهتز أعماق نفوسنا مع إشعیاء النبي، وُیعلن 
 مجد الرب فینا، وتتقدس أعماقنا فنحسب شهود حق إلنجیله. 

:    تقدیس فم  إشعیاء.2

1 Ep. 1:34. 
2 Conc. The Statues, hom. 7:9. 
3 On Ps. 50. 
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إذ نقف في حضرة اهللا القدوس ُیعلن لنا مجده ونكتشف نحن نجاستنا، كما حدث 
 إنسان نجس الشفتین، وأنا ساكن بین ي هلكت ألني أنيّ ویل لمع إشعیاء النبي. "فقلت: 

.  ]5[" شعب نجس الشفتین، ألن عینيَّ رأتا الملك رب الجنود
) لیس ألنه یفكر في خطایاه 15: 1 تى 1یعترف الرسول بولس أنه أول الخطاة (

نما جاء ذلك ثمرة استنارته بروح اهللا القدوس الذي یفضح أعماقنا إویحاول احصاءها، و
براهیم إننا خطاة تماًما أمام قداسته. لذلك عندما بدأ أننا كال شيء أمام مجد اهللا، وأفنكتشف 

.  )27: 17تك (أب اآلباء یتحدث مع اهللا قال: "إني قد شرعت أكلم المولي وأنا تراب ورماد" 
لعل إشعیاء أراد أن یشترك مع السیرافیم في تسابیحهم هللا فأدرك أنه نجس 

الشفتین، وٕاذ تطلع إلي جماعة السیرافیم في تهلیالتهم أدرك أنه ساكن بین شعب نجس 
الشفتین.  

  بتنهدات یومیة یحزن القدیسون علي ضعف طبیعتهم، وبینما هم یبحثون في تغییر
أفكارهم وٕارادتهم وأعماق ضمائرهم الداخلیة یصرخون متضرعین قائلین: "ال تدخل مع 
عبدك في المحاكمة فإنه لن یتبرر أمامك حيَّ "... وهكذا یدركون ضعف بّر اإلنسان 
وعدم كماله مع االحتیاج الدائم إلي مراحم اهللا. لذلك یقول ذاك الذي أزال اهللا شرورة 

وخطایاه بجمر "كلمته الحيَّ " التي علي المذبح بعد رؤیته العجیبه هللا وللسیرافیم العلویین 
"ویل لي إني هلكت إلني إنسان نجس الشفتین وأنا  وتمتعه بإعالن األسرار اإللهیة:
.  Ïساكن بین شعب نجس الشفتین"

 األب ثیوناس

 وٕانما باألكثر عن ،ها أنتم ترون كیف أن كل القدیسین بالحق یعترفون ال عن الشعب 
أنفسهم إنهم خطاة، لكنهم ال ییأسوا قط من خالصهم، إنما یتطلعون إلي التبریر الكامل 

.  Ðبنعمة الرب ورحمته
  األب ثیوناس
شعوره بنجاسة شفتیه ونجاسة شفاه شعبه لم ُیحطم نفسیته، إنما مأله رجاء في اهللا 
الذي تمتع برؤیا بكونه "رب الجنود"، قادر أن ُیقیم من البشریة جنوًدا روحیین له. هذا تحقق 

1 St. Cassian: Conf. 23:17. 
2 St. Cassian: Conf. 23:17. 
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 المذبح، ىفطار إلّي واحد من السیرافیم وبیده جمرة أخذها بملقط من عل" له، إذ قال:
.  ]7-6["  وقال: إن هذه مست شفتیك فانُتزع إثمك وُكفِّر عن خطیتكيومّس بها فم

[وكما طهّرت شفتي عبدك إشعیاء النبي إذ أخذ  :يجاء في قسمة القداس الكیرلس
فیم جمرة بالملقط من علي المذبح وطرحها في فّیه، وقال له: إن هذه لمست اريأحد الس

 هكذا نحن أیًضا الضعفاء الخطاة عبیدك ،شفتیك ترفع آثامك وتطهر من جمیع خطایاك
الطالبین رحمتك تفضل طهر أنفسنا وأجسادنا وقلوبنا واعطنا هذه الجمرة الحقیقیة المعطیة 

الحیاة للنفس والجسد والروح، التي هي الجسد المقدس والدم الكریم اللذان لمسیحك].  
 ي[إلنّي تقدمت للمس جسدك ودمك لشوق وفي صالة أخرى للقسمة یقول الكاهن:

في محبتك، فال تحرقني بهما یا جابلي بل أحرق كافة األشواك الخانقة لنفسي].  
لقد حملت القدیسة مریم كلمة اهللا متجسًدا فیها، الجمر الملتهب، الذي ُیقدس 

 الثمین.  هالبشریة بدم

:    ارسالیة إشعیاء النبي.3
إذ رأى إشعیاء النبي السید جالًسا علي كرسي عاٍل ومرتفع وأذیاله تمأل الهیكل، 

 الحیاة السماویة والتسبیح ىوالسیرافیم یسبحونه، وقد تطهرت شفتیه الجمر اإللهي، اشتاق إل
كنه في نفس الوقت اشتاق أن یرى شعبه متمتًعا بهذه الحیاة العلویة، كأنه یقول ل، يالمالئك

"لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح ذاك أفضل جًدا، ولكن أن أبقى  مع الرسول بولس:
ثم سمعت صوت " . هذا ما یعلنه النبي أیًضا بقوله:)24: 1في (في الجسد ألزم من أجلكم" 

.  ]8[" يالسید قائالً : من ُأرسل ومن یذهب ألجلنا؟ فقلت: هأنذا أرسلن
، لحساب يهذا هو المنظر الخامس من ذات الرؤیا الذي فیه ُدعى للعمل النبو

ملكوت الرب؛ هذه المناظر هي:  
.  ]1[ منظر السید في مجده .1
.  ]3[ منظر السرافیم المسبحین له .2
.  ]4[ اهتزاز أساسات العتب وامتالء البیت دخاًنا .3
.  ]7-5[ النبي ي تقدیس شفت.4
.  ] الخ8[ دعوة إشعیاء بصوت اهللا نفسه .5
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جاءت الدعوة من اهللا القدیر نفسه، وٕاذ آمن إشعیاء بقدرة اهللا الخالصیة وعمله 
. عندما ندرك أننا ال ي، تقدم للعمل مدرًكا أنه حیث هو ضعیف فهو بالرب قويالتقدیس

شيء فلنؤمن باهللا الكل في الكل، القادر بروحه القدوس أن یعمل بنا. 
" نجده یستخدم صیغة الجمع: من ُأرسل؟" هنا یلزمنا التنویه أنه بینما المتكلم واحد:

" لتأكید أنه اهللا الواحد الثالوث، أو المثلث األقانیم.  من یذهب ألجلنا؟"
. لقد أراد اهللا ]9[" اذهب" ّقِبل اهللا القدوس المثلث األقانیم عرض إشعیاء، وقال له:

أال ُیرسل إشعیاء من أجل نوال كرامة أو مجد، إنما لیدخل في مرارة مع شعب رافض 
الحق... فالخدمة لیست مراكز كنسیة وال كرامات إنما هي جهاد روحي من أجل غسل أقدام 
اآلخرین وحثهم علي قبول الحق، وذلك خالل المذبح المقدس الذي ُیقدس الشفتین الداخلیتین 

ویهب كلمة اهللا الفّعالة في حیاة الخادم والمخدومین.   
تسمعون سمًعا وال تفهمون، وتبصرون وضع الرب كلماته علي فم النبي: "

. لقد وضع الرب في فم  إشعیاء نبوات كثیرة عن السید المسیح ]9[" أبصاًرا وال تعرفون
وعمله الخالصي؛ وقد تحققت عند مجيء السید المسیح، لقد سمعوا ورأوا لكنهم لم یؤمنوا 

به، ألن بصیرتهم الداخلیة قد أصابها العمى؛ وذلك علي عكس التالمیذ الذین قال لهم 
.  )16-11: 13مت (الرب: "طوبى ألعینكم ألنها تبصر وآلذانكم ألنها تسمع" 

[إنهم یبصرون كیف یخرج  عن هذا الشعب:القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول 
الشیاطین ویقولون: به شیطان؛ یبصرون القائمین من األموات وال یسجدون له، بل یفكرون 

في قتله].  
، 13سبق لنا دراسة هذه النبوة أثناء شرحنا لإلنجیل بحسب متى البشیر األصحاح 

علي التساؤل: لماذا ُیالم الیهود علي عدم القدیس أغسطینوس لذا اكتفي هنا بتعلیق 
إیمانهم مادام اهللا أعمى عیونهم؟  

[إنهم لم یقدروا أن یؤمنوا ألن إشعیاء تنبأ عن ذلك، وقد تنبأ ألن اهللا سبق أن 
أخبره عما سیكون علیه حالهم. لكن إن سألت: ما هي علة عدم قدرتهم علي اإلیمان ُأجیب 

في الحال: إنهم لم یریدوا. اهللا رأى إرادتهم الفاسدة لذلك سبق أن أخبر النبي بذلك ألن  
المستقبل لیس مخفًیا عنه... اهللا أعماهم وأغلظهم بمجرد تركه إیاهم وسحب معونته 

]. Ïعنهم

1 In John tr. 53:6. 
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 علي ذات السؤال قائالً : [إنهم یصابون بالعمى بسبب القدیس إیریناؤسُیجیب 
عدم إیمانهم باهللا، فإنهم یتطلعون إلیه فال یرونه، ألنه بالنسبة لهم كأنه غیر موجود؛ ذلك 

كما أن الشمس - خلیقته - ُتصیب ضعاف البصر فال ینظرون نورها. أما الذین یؤمنون به 
].  Ïویتبعونه فیهب أذهانهم استنارة أكمل وأعظم

غلظ قلب هذا الشعب  وثقل أذنیه وأطمس عینیه " هذا هو تفسیر كلمات النبي:
. یالحظ هنا أن اهللا ال ]10[" لئال یبصر بعینیه ویسمع بأذنیه ویفهم بقلبه ویرجع فُیشفي

"، وهذه عادًة ما تحدث عندما یعلن اهللا غضبه هذا الشعبینسب الشعب إلیه، بل یدعوه "
علیهم فیحسبهم غیر أهل لالنتساب إلیه بسبب غالظة قلوبهم وثقل آذانهم وعمى أعینهم، 

أى بسبب العنف (القسوة)، والعصیان، والجهل الروحي.  
هذه النبوة ُتشیر إلي جحد الیهود للسید المسیح عند مجیئه، كما ُتشیر إلي جحد 

 سنحاریب يّ  ویحل بهم الخراب علي یديكلمات النبوة في أیام إشعیاء فیسقطون تحت السب
.  ياآلشور

حزن إشعیاء النبي إذ أدرك ثقل المسئولیة الملقاة علیه وما تنتظره من متاعب 
وآالم، كما حزن إذ أدرك ما سیحل بالشعب من دمار حتى تصیر المدن خربة بال ساكن 

"  متى أیها السید الرب؟ىإل" ، فصرخ:]11[والبیوت بال إنسان وتخرب األرض وتقفر 
. هل كان یسأل: إلي متى یبقى هذا الشعب في القساوة؟! أما یسأل: إلي متى ُأعلن ]11[

نبوات ُمّرة هكذا وقاسیة؟!  
كشف له الرب عن حال الشعب بعد انكساره أمام سنحاریب، فأعلن أنه وٕان بقى 

 یعود فیقیم الشعب خالل هذه البقیة ویجعل منهم زرًعا مقدًسا. بهذا ]13[في البالد الُعشر 
 الیهود في ي. وفي نفس الوقت ُتعتبر نبوة عن سبي وما یحدث بعد السبيیتنبأ عن السب

جحودهم اإلیمان بالسید المسیح مخلص العالم، لكن في آخر األیام تبقى بقیة تعود لإلیمان 
"إن القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلي أن یدخل ملوء األمم،  به. یقول الرسول بولس:

.  )26-25: 11رو (وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل" 
 
 

1 Adv. Haer. 3:19:1. 
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األصحاح السابع  

 نيا والخالص المسيَ زخالص آَحا
، حیث )28 أي 2، 16مل  2(لكي نفهم ما ورد في هذا األصحاح یلزمنا دراسة 

تكتشف حقیقة آحاز، كأشر ملوك یهوذا، ُعرف بالریاء والجبن، أجاز ابنه في النار وقدم 
ذبائح لألوثان في المرتفعات وتحت كل شجرة خضراء.  

في بدء حكم آحاز تحالف آرام مع إسرائیل (أفرایم) ضد یهوذا، وقاما بالهجوم علیه 
 ألًفا في یوم واحد بینما أسر َرِصین  ملك آرام الكثیرین. أراد 120فقتل وَفْقح ملك إسرائیل 

االثنان فتح أورشلیم لكن اهللا حفظها، وقد طمأن آحاز على لسان إشعیاء بالرغم من فساد 
آحاز، معلًنا اهتمامه بخالص شعبه ومدینته.  

انتقل إشعیاء من هذا الخالص الزمني إلى الحدیث عن الخالص األبدي الذي 
ُیحققه عمانوئیل المسیا.  

.  ]1[ تحالف َرِصین ووَفْقح ضد آحاز  .1
.  ]2[ خوف آحاز    .2
.  ]9-3[ إشعیاء ُیطمئن آحاز   .3
.  ]13-10[ آحاز یرفض طلب آیة   .4
.  ]16-14[ اآلیة اإللهیة: عمانوئیل  .5
.  ]25-17[ أشور الحلیف یصیر عدًوا  .6

  تحالف َرِصین وَفْقح ضد آحاز .1
 تحالف َرِصین ملك آرام مع َفْقح بن َرَمْلیا ملك إسرائیل ضد  آحازفي بدء حكم

. هجم األول من جهة شرق األردن بینما اندفع الثاني بجیوشه من الشمال، وانهزم ]1[یهوذا 
آحاز. صعًدا إلى أورشلیم العاصمة لمحاصرتها، لكنهما لم یستطیعا اقتحامها. أما بسبب 
المعركة فهو اختالف آحاز عن الملكین اآلخرین سیاسًیا؛ فقد رأى آحاز أن یتحالف مع 

أشور بینما رأى الملكان أن یتحالفا مع مصر.  
وجد آحاز نفسه في مأزق، فطلب معونة فالِسَر ملك آشور، الذي أسرع نحو 

).  29: 15مل  2)، وهكذا فعل أیًضا بالسامرة (9: 16مل  2دمشق حیث قتل َرِصین  (
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 خوف آحاز  .2
إذ عرف آحاز أن آرام َحّل في أفرایم (المملكة الشمالیة أو إسرائیل) للتحالف مًعا 

. لقد أدرك آحاز ]2[" رجف قلبه وقلوب شعبه كرَجَفاِن شجر الوْعر قدام الریحضده "
 فهو عدم إیمانهم يوشعبه عدم قدرتهم على مواجهة آرام وٕاسرائیل، أما علة خوفهم الحقیق

 بانعزالهم عن اهللا يكسند لهم قادر أن ُیحصنهم ویهبهم النصرة. لقد فقدوا سالمهم الداخل باهللا
مصدر الغلبة والسالم.  

 إشعیاء ُیطمئن آحاز  .3
اضطرب آحاز جًدا، ألنه اسقط من حساباته عنصر اإلیمان أو "الوجود اإللهي"، 

 اهللا، وال أرسل يْ فلم ُیناِد بالتوبة والرجوع إلى اهللا، وال ذهب إلى الهیكل لیضع األمر بین ید
إلى النبي یستشیره، إنما استخدم الوسائل البشریة من التجاء إلى آشور لحمایته، وخروجه 

 ابن هنوم یختبر مع رجال ي غرب أورشلیم على رأس واد]3[إلى طرف قناة البركة العلیا 
الدولة موارد المیاه لیحولونها إلى المدینة تنتفع بها أثناء الحصار المرتقب ولحرمان العدو 

) كما كان ُیباشر تحصین المدینة قدر 11-9: 22؛ إش 4، 3: 22 أى 2منها (
المستطاع.  

مع هذا كله تدخل اهللا لیس من أجل آحاز وٕانما من أجل القلة القلیلة المقدسة من 
شعبه، ومن أجل داود عبده ومدینته العزیزة لدیه. لقد طلب من إشعیاء أن یخرج لمالقاة 

)، 8: 8 بكونه عالمة وأعجوبة في إسرائیل (إش ) = البقیة سترجع(آحاز ومعه شآریاشوب 
احترز وأهدأ؛ ال تخف وال یضعف قلبك من أجل ذنبْي هاتین الشُّعلتین " مؤكًدا له:

نتین بحمو غضب َرِصین وآرام وابن رَمْلیا . ]4[" المدخِّ
التقى النبي وابنه مع الملك عند البركة لیعلن اهللا للملك أن الخالص لن یتم بالتخطیط 

البشري واإلمكانیات الزمنیة وٕانما بعمل اهللا الفائق وعنایته نحو أوالده. التقى النبي مع الملك عند 
 عند مكان ي مع الويالبركة لیؤكد له أن اهللا ُیرید أن یتحدث مع البشریة أینما وجدوا، یلتق

الجبایة ومع زكا عند شجرة الجمیز ومع السامریة عند بئر یعقوب الخ... هو یبحث عنا ویذهب 
إلینا أینما وجدنا مشتاًقا إلى خالصنا أكثر من اشتیاقنا نحن إلیه.  

از أال یخاف وال یضعف قلبه، لألسباب:  حطلب اهللا من آ
. هكذا یجد أوالد اهللا ]4 [ أن العدّوْین "َفْقح وَرِصین " لیسا إالَّ شعلتین مدخنتینأ.

مقاومة وتحالًفا من األعداء ضدهم لكن هذا كله لن َیزید عن كونه شعلة ُمدّخنة تعّكر الجو 
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هر لكنه ظ وجبار في الميوتؤذى األنف إلى حین، بال نار ملتهبة لتحرق. عدو الخیر قو
َیصْغر جًدا ویضعف تماًما أمامنا إن اختفینا في المسیح الغالب إلبلیس وكل قواته.  

لثیؤدور الساقط:   القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول 
[إن كان للشیطان هذه القدرة أن یطرحك أرًضا من العلو الشامخ والفضیلة 

فكم باألكثر جًدا یكون اهللا قادًرا أن یرفعك إلى الثقة السابقة،  السامیة، إلى أبعد حدود الشر؛
].  Ïوال یجعلك فقط كما كنت، بل أسعد من ذى قبل

 عدم نجاح مؤامرة األعداء: قام الملكان بمؤامرة شیطانیة خفیة لكن اهللا المدرك .ب
ال تقوم، ال " كل الخفیات أعلنها حتى یحتاط الملك آحاز بالرغم من شِّرِه وَغباِئه. یقول الرب

. قد ینجح العدو في البدایة حاسًبا أنه ُیحقق أهدافه الشریرة، لكن الرب ُیشتت ]7[" تكون
).  51: 1المستكبرین بفكر قلوبهم (لو 

ألن رأس آرام دمشق ن إنما یلتزم حدوده: "ظ لن یقدر آرام أن یتوسع كما .ج
. هكذا مهما حارب َرِصین فسیعود إلى دمشق وال تتسع مملكته ]8[" ورأس دمشق َرِصین

سنة ینكسر حتى ال یعود  65على حساب یهوذا كما یظن. أما بالنسبة ألفرایم ففي مدة 
 سنة، ألن سبي إسرائیل 11 سنوات أي 6، 5، یرى البعض أنه في مدة ]8[ُیحسب شعًبا 

). وٕان كان بعض الدارسین 6، 3: 17مل  2سنة من حدیث إشعیاء النبي ( 11تحقق بعد 
یرون أن النبي ُیشیر هنا إلى خراب إسرائیل بواسطة آسرحدون الذي جاء بقوم من بابل 

 على يوكوث وعدا وحماة وسفروایم وأسكنهم في مدن السامرة عوًضا عن بنى إسرائیل لیقض
).  24: 17مل  2أمة إسرائیل تماًما (

. فإنهم ما لم یؤمنوا بالوعد ]9[" إن لم تؤمنوا فال تؤمنوا" ختم النبي حدیثه بقوله:
اإللهي ویثقوا فیه متكلین على ذراع الرب لن یثبتوا في هذه الظروف القاسیة الصعبة. 

) الذي یحمینا من ضربات العدو.  8: 5تس  1اإلیمان هو الدرع (
" وقد علق إن لم تؤمنوا فال تفهمواجاءت هذه العبارة في الترجمة السبعینیة: "

كثیًرا، فمن كلماته:  القدیس أغسطینوس علیها 
"إن لم  تستطیعوا أن تنالوا الفهم ما لم یشرق اإلیمان في القلب القائل مع النبي: [ال

].  Ðتؤمنوا بالتأكید لن تفهموا"

Ï  ،5، ص 1967للمؤلف: ستعود بقوة أعظم. 
2 On the Trinity 7:6:12. 
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].  Ï "ما لم تؤمنوا ال تفهموا":[اإلیمان ُیبحث عنه وأما الفهم فیوجد، إذ یقول النبي
[حسب تعلیم الكنیسة الجامعة یلیق بالعقل أن یتغذى أوًال باإلیمان البسیط حتى 

]. Ðیقدر أن یفهم األمور السماویة األبدیة
[إنكم (ُیحدِّث الهراطقة) لم تتعلموا في ملكوت السموات - أي كنیسة المسیح 

 ما هو قدیم وأیًضا ما ،الحقیقیة الجامعة - وٕاالَّ فإنكم كنتم قد نهلتم من كنز الكتب المقدسة
"من أجل ذلك كل كاتب متعلم في ملكوت السموات یشبه رجًال  هو جدید. یقول الرب نفسه:

].   Ñ)52: 13مت (رب بیت یخرج من كنزه جدًدا وعتقاء" 
أن اإلنسان باإلیمان یرافقه السید المسیح لیسیر معه  Òالقدیس أغسطینوسیرى 

 عمواس اللذین توسال إلیه أن یمكث معهما، فلما اتكأ يكل الطریق كما فعل مع تلمیذ
.  )31: 24لو (معهما "انفتحت أعینهما وعرفاه" 

 أنه إن لم يعلى ذات العبارة قائالً : "هذا یعنالقدیس إكلیمنضس السكندري یعلق 
تؤمنوا بما تنبأ عنه الناموس وتتقبلوا تعلیم الشریعة لن تفهموا العهد القدیم الذي فسره (السید 

".  Ó"المسیح) بمجیئه

 آحاز یرفض طلب آیة  .4
قدم اهللا آلحاز كل امكانیة للخالص، لكن قلبه كان قد تقسى تماًما فوثق في أشور 

اطلب ال اهللا. ومع ذلك فإن اهللا في حبه ولطفه عاد یتحدث معه خالل إشعیاء النبي قائالً : "
. وكأنه یقول له: لماذا ]11[" لنفسك آیة من الرب إلهك؛ عمق طلبك أو رفعه إلى فوق

 بآیة من األرض يتطلب عوًنا من أشور الغریب، أنا هو إلهك مستعد أن أؤكد لك مواعید
أو من السماء، فأنا إله السماء واألرض. أطلب ما ُترید وأنا أعطیك. أطلب أن تحدث زلزلة 

أو انشقاق لألرض كما حدث مع قورح وجماعته، أو اطلب بروًقا أو رعوًدا أو أمطاًرا أو 
عالمة في الشمس كما حدث مع یشوع حیث توقفت الشمس. فانني وٕان كنت ال أحب تقدیم 

آیات لالستعراض إنما من أجل حبي لبیت داود ولكي تؤمن بّي أعطیك سؤل قلبك. أما 
آحاز فقد صّوب نظره نحو أشور، رافًضا أیة معونة من ِقَبل اهللا، لذا رفض طلب آیة منه، 

1 Ibid 15:2. 
2 Reply to Faustus and Manichacan 12:46. 
3 Ibid 4:2. 
4 Sermons on the N.T. Lessons 39:4. 
5 Stromata 4:21. 
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). لم یقل هذا عن ثقة في اهللا 16: 6(تث  ]12[" ال ُأجرب الربمبرًرا ذلك بنص كتابي "
 وٕانما رغبة في عدم التعامل معه. 

هذا الفصل ُیقرأ في باكر من الجمعة من األسبوع الثاني من الصوم الكبیر حیث 
تركز القراءات على "تجربة السید المسیح". وكأن روح الرب یؤكد أنه في كل العصور یوجد 
أشرار یرغبون في تغطیة شرورهم بنصوص كتابیة، حتى الشیطان نفسه في حواره مع السید 

المسیح عند التجربة استخدم ذات األسلوب. ما أخطر إساءة استخدام كلمة اهللا!  
 اسمعوا یا" كان آحاز مخادًعا في إجابته حتى على الرب، لهذا وبخه النبي قائالً :
 لقد .]13[ "بیت داود؛ هل هو قلیل علیكم أن ُتضجروا الناس حتى ُتضجروا إلهي أیًضا؟!

تضجر الناس بسبب مظالم آحاز وأهل بیته وها هم كمن یضجرون اهللا بعدم إیمانهم به 
متكلین على أشور ال الرب.  

 اآلیة اإللهیة: عمانوئیل   .5
رفض آحاز أن یطلب من اهللا آیة لیطمئن أنه سیخلصه من أرام وٕاسرائیل، وها هو 
الرب یقدم نفسه آیة ال آلحاز وٕانما لكل البشریة لنطمئن أنه یخلصها ال من األذرع البشریة 

وٕانما من كل قوات الظلمة الشریرة، یرفعها فوق األحداث الزمنیة ویحملها معه إلى األحضان 
األبویة. وفي نفس الوقت یطمئن آحاز أن بیت داود لن یسقط تماًما، إنما یأتي ابن داود 

"اآلیة العجیبة" القادر أن ُیقیم خیمة داود الساقطة.  
 ذاته "عمانوئیل". نحن ال ياآلیة التي ُیرید الرب أن یهبها لكل مؤمن هي أنه یعط

نعمِّق الطلبة وال نرفعها إلى فوق إنما كآحاز نخشى أن نطلب مع أنه ینتظر أن یهبنا ذاته؛ 
القدیس ینزل إلینا لیرفعنا إلیه، فیكون هو نصیبنا الصالح الذي لن ینزع عنا. لهذا یقول 

 اإلشارة إلى ذاك الذي ي[ما قاله إشعیاء: "رّفع إلى فوق وعمق إلى أسفل" یعن :إیریناؤس
لنطلب هذه اآلیة العجیبة عمانوئیل النازل إلینا لیصعدنا إلى  ].Ï)10: 4نزل وصعد (اف 

سمواته.  
[لما كان ما هو مزمع   القدیس یوحنا الذهبي الفم:حًقا إنها آیة فریدة، وكما یقول

أن یحدث أمًرا غریًبا ال یمكن لكثیر من أن یصدقوه حتى عندما یتحقق لهذا أرسل أوًال وقبل 
].  Ðكل شيء أنبیاء یعلنون عن هذه الحقیقة

1 Adv. Haer. 3:21:6. 
2 Against Marcionists and Manichaeans 3. 
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[األمور التي كانت تبدو غیر معقولة بل  :الشهید یوستینوبذات المعنى یقول 
...].  Ïومستحیلة بالنسبة للبشر أعلن اهللا عنها بروح النبوة

الشهید . وكما یقول ]14[" ها العذراء تحبل وتلد ابًنا وتدعو اسمه عمانوئیل "أ.
براهیم إه لم یولد أحد في جنس ن): [من الواضح للجمیع أ66في حواره مع تریفو (یوستین 

من عذراء أو قیل عنه ذلك إالَّ مسیحنا].  
بتولیة القدیسة مریم حقیقة إنجیلیة تخفي إیماننا في المسیح یسوع ابنها. فإن كلمة 
اهللا عند تجسده لم یبال بنوع الموضع الذي یضطجع فیه، أو المالبس التي یتقمط بها، أو 

.  Ðالطعام الذي یقتات به، لكنه حدد بدقة "العذراء" التي تصیر له أًما
" ولیس بتولیة "وال "ایسا"، فإن Almaالكلمة العبریة المستخدمة لعذراء هي "آلما 

 عذراء غیر يكلما "آلما" تعنى عذراء صغیرة یمكن أن تكون مخطوبة، أما "بتولیة" فتعن
 سیدة متزوجة. وكأن كلمة "آلما" ُتطابق حالة القدیسة مریم تماًما يمخطوبة بینما إیسا تعن

بكونها عذراء وفي نفس الوقت مخطوبة للقدیس یوسف الذي كان بالنسبة لها ُمدافًعا وشاهًدا 
ظن حولها.   أمینا على عفتها، بوجوده ینتزع كل ریب أو

) عن بتولیة القدیسة مریم:  2-1: 44تحدث حزقیال النبي (

   : ًحزقیال شهد وأظهر لنا هذا، قائال
إنّي رأیت باًبا ناحیة المشارق،  

الرب المخلص دخل إلیه،  
وبقى مغلًقا جیًدا بحاله.  

 أبصالة آدم یوم األحد
بتولیة القدیسة مریم هي برهان على إیماننا بالسید المسیح أنه لیس من زرع بشر، 

. لقد حملت يأنه لیس من هذا العالم، بل هو ابن اهللا المتجسد، جاء إلینا من األعال
 "اهللا معنا"؛ نزل إلینا متجسًدا في األحشاء البتولیة لتحمل طبیعتنا ي"عمانوئیل" الذي یعن

ویصیر واحًدا معنا، یحل في وسطنا، مقدًسا كل ما لنا.   

1 Apology 1:33. 
2 J.B. Carol: Mariology, 1955, vol. 1, p. 51. 
  Cf. Fr. T. Malaty: St. Mary in the Orthodox Concept, ch. 1. 
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  أعلنوا أیًضا اتحاد كلمة اهللا 14: 7الذین أعلنوا أنه عمانوئیل المولود من البتول (إش (
بصنعة یدیه.  

واألحشاء النقیة  إذ صار الكلمة جسًدا، وابن اهللا ابنا لإلنسان، وافتتح الطاهر بنقاوة
معطًیا للبشریة تجدیًدا في اهللا.  

  Ïالقدیس ایریناؤس

  ،فتح السید المسیح مستودع الكنیسة المقدسة، ذلك المستودع الصامت، الذي بال عیب
المملوء ثمًرا، حیث یولد شعب اهللا.  

  Ðالقدیس أمبروسیوس

  میالدك اإللهي یارب قد وهب البشریة كلها میالًدا... ولدتك البشریة حسب الجسد، وأنت
ولدتها حسب الروح... المجد لك یا من صرت طفًال لكي تجعل الكل جدیًدا.  

  Ñالقدیس مار إفرام السریإني

  إننا نؤكد أن االبن وحید الجنس قد صار إنساًنا... حتى إذ یولد من امرأة حسب الجسد
.  Òیعید الجنس البشري فیه من جدید

 القدیس كیرلس الكبیر

.  ]16[" زبًدا وعسًال یأكل متى عرف أن یرفض الشر ویختار الخیر ".ب
هنا یؤكد النبي ناسوت السید المسیح، فمع كونه لیس من زرع بشر لكنه صار 
بحق ابن اإلنسان، ُیشاركنا أكلنا وتصرفاتنا ویشابهنا في كل شيء ماخال الخطیة وحدها 

).  7: 2(عب 
الزبد والعسل هما طعام الصبیة الصغار، فانه لن یبلغ الرجولة دفعة واحدة، إنما 

یجتاز مرحلة الصبوة، خاللها یعرف أن یرفض الشر ویختار الخیر عالمة نضوج نفسه 
وفكره. نراه في الثانیة عشرة من عمره یجلس وسط المعلمین یسمعهم ویحاورهم حتى بهتوا 

).  47-46: 2من تعلیمه (لو 

1 Adv. Haer 4:33:12. 
2 Comm. on Luke 2:57. 
3 Hymn 3 on Nativity. 
4 PG. 76:15-18. 
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هذا تحقق بالنسبة لربنا یسوع المسیح المولود وحده من العذراء؛ أما بالنسبة لما تم 
ألنه قبل أن یعرف الصبي " في أیام آحاز فقد أعلن اهللا عن میالد ابن إلشعیاء، قیل عنه:

. تحقق ذلك ]16[أن یرفض الشر ویختار الخیر ْتخلى األرض التي أنت خاِش من ملكیها" 
مل  2بكل دقة إذ هاجم ملك أشور دمشق بعد إعالن هذه النبوة بفترة قصیرة وُقتل َرِصین  (

)، وُأعید 30: 15مل  2) كما َقَتل هوشع بن إیلة َفْقح بن رملیا وملك عوًضا عنه (9: 16
 وذلك ال بالقوة وال بالقدرة بل بروح )شآریاشوب = البقیة سترجع( أسیًرا بسرعة 200.000

).  15-8: 28مل  2الرب (

 أشور الحلیف یصیر عدًوا  .6
إذ یتكئ آحاز على أشور كحلیف له دون الرجوع إلى الرب لهذا یسمح اهللا أن 

ینقلب آشور عدوا ضد یهوذا، ویجتاز یهوذا مرارة لم یسبق له اجتیازها منذ انقسمت المملكة 
، وفي نفس الوقت یرى أیاًما صعبة من جهة مصر ]17[إلى مملكتین "إسرائیل ویهوذا" 

فیصیر یهوذا بین حَجرْى رحا، ال بمعنى أن یتفق أشور ومصر ضده، وٕانما یتصارع االثنان 
ضد بعضهما ویكون یهوذا هو كبش الفداء لإلثنین، في أرضه تحدث المعارك والصراعات.  

ویكون في ذلك الیوم أن الرب یصفر للذباب (جیوش مصر) الذي في أقصى "
 وتحل جمیعها في األودیة يترع مصر، وللنحل (جیوش أشور) الذي في أرض أشور، فتأت

الخربة وفي شقوق الصخور وفي كل غاب الشوك وفي كل المراعى (أى ُتغطى الجیوش 
  .]19-18[" كل بقاع یهوذا)

هذا ویصور الرب الخراب الذي یحققه أشور بموسى مستأجرة تحلق شعر الرأس 
. وكأن العدو یمد یده كما بموسى لیمسح كل ما لدى الملك ]20[وشعر الرجلین واللحیة 

وأهل بیته والعظماء (الرأس) وما لدى عامة الشعب (الرجلین) وأیًضا الكهنة (اللحیة). هكذا 
یتحول أشور إلى موسى مخرب وُمحطم! حلق اللحیة كان عالمة المذلة إذ كان األسرى 

یلتزمون بذلك ال إرادًیا.  
 صورة لخراب یهوذا التي اشتهرت بتربیة األغنام، فكان كل إنسان يمرة أخرى ُیعط

، وتتحول ]21[یملك الكثیر من الرؤوس، لكن بعد الخراب یصیر للمقتدر عجلة بقر وشاتین 
. ، إذ ال توجد أیٍد عاملة بسبب الحرب..]23[الكروم الجیدة إلى أرض للشوك والحسك 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثامن  

 مهیر شالل حاش بز
في األصحاح السابق تحدث اهللا مع آحاز الملك خالل إشعیاء النبي الذي أعلن 
عن تدخل اهللا النقاذ أورشلیم من أرام و إسرائیل، وقد انجب النبي ابنه األول شآریاشوب 

(=البقیة سترجع) لیؤكد أن المسبیین من یهوذا یرجعون سریًعا. اآلن یتحدث اهللا مع الشعب 
في ذات األمر وتحت نفس الظروف، وینجب النبي االبن الثاني المدعو مهیر شالل حاش 

سِرع إلى السلب، بادر إلى النهب) لیؤكد أن أشور قادم شریًعا لیسلب آرام وینهب أبز (=
إسرائیل منقًذا أورشلیم، وفي نفس الوقت ینذر شعب یهوذا التكاله على أشور ال على الرب.  

.  ]4-1[ غلبة أشور على آرام وٕاسرائیل   .1
.  ]8-5[ یهوذا    ي إنذار بن.2
. ]10-9[ بالد عمانوئیل     .3
. ]15-1[ تشكیك وتعّثر في عمانوئیل  .4
.  ]18-16[ البقیة المقدسة    .5
.  ]22-19[ االلتجاء إلى العرافین    .6

 :   غلبة أشور على آرام وٕاسرائیل.1
في األصحاح السابق تحدث الرب مع آحاز المرتجف من آرام وٕاسرائیل، اآلن 
یتحدث مع الشعب مؤكًدا خراب المملكتین اللتین تحالفتا مًعا ضد یهوذا. بأمر إلهي أخذ 

رع إلى أس "يإشعیاء لوًحا كبیًرا كتب علیه بحروف واضحة "مهیر شالل حاش بز" وتعن
اهر في الهیكل لكي یقرأه ظالسلب، بادر إلى النهب". وضع إشعیاء النبي اللوح في مكان 

الكل، وقد شهد كاهنان علیه هما: أوریا وزكریا، أوریا كان رئیس كهنة في أیام آحاز ومشیره 
 والمشترك معه في العبادة الوثنیة. فقد أقام مذبًحا على شبه مذبح اآلرامیین رآه يالروح

).  16-10: 16مل  2حزقیا في دمشق، لُیقدم الملك علیه ذبائح (
وقع الكاهنان على اللوح أو ختماه بختمیهما كشاهدین موثوق فیهما إذ على فم 

)، شهدا أن ما كتبه كان قبل حدوث األمر. 1: 13كو  2شاهدین أو ثالثة تقوم كل كلمة (
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 سنة واحدة من يیعلن إشعیاء النبي أنه عندما یبلغ ابنه مهیر شالل حاش بز حوال
 ویا ي أن یدعو یا أبيقبل أن یعرف الصبعمره تتحقق النبوة ضد آرام وٕاسرائیل، إذ یقول: "

. وقد تم ذلك بواسطة تغلث ]4[ " ُتحمل ثروة دمشق وغنیمة السامرة قدام ملك أشوريأم
).  26: 5 أى 1؛ 9: 16؛ 29: 15مل  2فالسر ملك أشور (

:    یهوذاي إنذار بن.2
بعد أن أعلن اهللا خالصه لمدینة أورشلیم محطًما آرام وٕاسرائیل اللذین تحالفا ضدها 

 یهوذا وما سیحل عیهم من تأدیبات. إن كان یدافع عنهم لكنه ال یدافع يبدأ یسرد خطایا بن
عن خطایاهم وال یتستر علیها بل یطلب التوبة عنها والرجوع إلیه .  

" ألن هذا الشعب رذل میاه شیلوه الجاریة بسكوت وُسّر برصین وابن رملیا" یقول:
 اسمه یعني "المرسل"، دعى في العهد الجدید "سلوام". ُنحت هذا ي. "شیلوه" مجرى مائ]6[

 أورشلیم، تنساب يالمجرى في الصخر، طوله بضعة آالف من األقدام، یقع جنوب غرب
. ماذا یعني  رذل الشعب Ïالمیاه فیه في هدوء، علیه تعتمد المدینة، كان رمًزا لبیت داود

 دمشق إبانه وفرفر، فرذلوه واستهانوا به. هذا يمیاه هذا المجرى؟ لقد قارنوا بینه وبین نهر
ُیشیر إلى استخفافهم  بما وهبهم اهللا "مملكة یهوذا" متطلعین إلى ما هو لدى الغیر "األذرع 
البشریة". لقد فقدوا إیمانهم باهللا واهب النصرة وخشوا رصین وابن رملیا الغریبین والمقاومین 

لیهوذا ملتجئین إلى من ینقذهم منهما.  
میاه شیلوه ُتشیر إلى قوة الروح الهادىء والودیع، مصدر التقدیس وینبوع البر.  

أیًضا "شیلوه" تعني "المرسل"، ُتشیر إلى السید المسیح الذي أرسله اآلب لخالصنا، 
فرذله الیهود ورفضوا عمل روحه القدوس.  

هم رفضوا مجرى الماء الهادىء طالبین المیاه الغامرة القویة، لذلك یؤدبهم الرب 
ن كان یهوذا إ. ]7[" ملك أشور وكل مجده یصعد علیهم میاه النهر القویة والكثیرة،بأن "

 فعًال ویخلصه، لكنه یعود فیما بعد یندفق علیه كنهر الفرات يیتكىء على أشور، فإنه سیأت
. لقد أنقذ تغلث فالسر اآلشوري ]7[الذي أعجبوا به واشتهوه، یفیض على یهوذا ویغرقه 

 هجم بقوة على یهوذا وبلغ إلى العنق وحاصر الرأس يیهوذا، لكن سنحاریب اآلشور

1 Bultema, p. 112. 
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یفیض ویعبر یبلغ العنق ویكون بسط جناحیه " أورشلیم، وكادت أن تسقط لوال تدخل اهللا:
.  ]8["  نهر الفرات) ملء عرض بالدك یا عمانوئیلي(فرع

ا، ن أعناقىلإهكذا یسمح اهللا بالتأدیب فتحل التجارب كالسیل الجارف لكي تبلغ 
لكنه یحفظ الرأس (إیماننا بالسید المسیح رأسنا) فوق سیول التجارب حتى ال یفنى إیماننا 

)، ألننا أرض عمانوئیل، ملك الرب.  32: 22فنهلك (لو 
"كونوا حكماء كالحیات"  على كلمات السید المسیح:القدیس أغسطینوس یعلق 

نه یلزمنا أن نتشبه بحكمة الحیة التي تضع رأسها بین جسدها إب[ :، قائالً )16: 10مت (
عندما یحدق بها الخطر، فتسقط الضربات على الجسد دون الرأس، إذ تعلم أنها ال تهلك 

مادامت رأسها سلیمة. هكذا یلیق بنا أن نحتفظ بإیماننا بالسید المسیح ـ رأسنا ـ سلیًما مهما 
.   ]حلت بنا الضیقات فال نهلك

 فإنه ال یصیبنا ضرر ]8[مهما حاول عدو الخیر أن یبسط جناحیه في داخلنا 
 الرب، ي مادامت حیاتنا مستترة تحت ظل جناحيمادامت أرضنا بأكملها أرض عمانوئیل، أ

مادمنا نحمل فینا مملكة المسیح!  

:    بالد عمانوئیل.3
بینما یتحدث النبي عن األمور الجاریة في عهده إذا بالرب یرفع أنظاره وأنظار 

. اهللا في حبه یترفق بشعب یهوذا فُیخلصهم من يالمؤمنین نحو عمل المسیح الخالص
تحالف آرام وٕاسرائیل ضدهم، وفي نفس الوقت إذ یخطىء الشعب بالتجائه إلى أشور یصیر 

أشور نفسه مقاوًما لهم. هذا ما سمح به اهللا، لكنه لم یسمح بإبادة یهوذا تماًما، ألن منه 
یخرج السید المسیح، األسد الخارج من سبط یهوذا. یسمح بالغزو اآلشوري یفیض حتى عنق 

یهوذا لكنه ال یصیب الرأس، إذ یتجسد كلمة اهللا من سبط یهوذا - من القدیسة مریم - 
ویحل بیننا عمانوئیل الذي ُیقیم من قلوبنا أرًضا أو مملكة له... هذا ما دفع النبي إلى 

االنتقال المفاجىء من مشكلة یهوذا في عصر النبي أو بعده بقلیل إلى الحدیث عن القوى 
المتحالفة ضد عمانوئیل، قائالً :  

 األرض. احتزموا يجمیع أقاص هیجوا أیها الشعوب وانكسروا واصنعوا یا"
.  ]10-9[" وانكسروا. تشاوروا مشورة فتبطل. تكلموا كلمة فال تقوم. ألن اهللا معنا
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 رجًال منهم في 185.000لم یقف األمر عند أشور الذي انهار حیث مات 
 عن سقوط كل قوى العالم المقاومة للحق: أشور یلیها بابل ثم يبنالمعركة وٕانما یعلن ال

). وباألكثر قصد قوات الظلمة 13: 4، مى 17: 54 والدولة الرومانیة (إش يارس ومادف
الروحیة المقاومة لمملكة المسیح. یعلن النبي أن هیاج األعداء وتحالفهم ومشوراتهم الشریرة 

ضد الكنیسة، موجهة ضد عمانوئیل الحال في وسطها، لهذا تنهار قوات الظلمة وتتمتع 
الكنیسة الحقیقیة بالغلبة.  
 المسیح، معلًنا ما قاله الرب نفسه ي یصرخ ضد كل مقاوميهذا الصوت النبو

. لیفعل العدو )5-4: 9أع (؟!... صعب علیك أن ترفس مناخس" يلشاول: "لماذا تضطهدن
كل ما في وسعه مقاوًما المؤمنین، فإنه إنما ُیحطم نفسه.  

:      تشكیك وتعثر في عمانوئیل.4
یبدو أن البعض لم یصدق كلمات النبي وحسبوا ذلك فتنة سیاسیة أو خیانة وطنیة 

 اآلرامیین وٕاسرائیل. ي ال یلجأ یهوذا إلى أشور فیهلك على أیديومقاومة للملك والسلطات، ك
-كإنسان-   . یرى البعض أن إشعیاء نفسه ]11[لقد أمسك الرب كما بید إشعیاء لیشدده 

 الملك ومشیریه والشعب، لكن اهللا ُمصّر أن یوضح له الطریق وٕان كان يمال أحیاًنا إلى رأ
 الجماعة؛ كأنه قد أمسك بیده لیدخل به الطریق الضیق المرفوض. ولعل الرب يمخالًفا لرأ

أمسك بیده لیشدده من أجل االتهامات الباطلة الموجهة ضده، ولكي ال یتوقف عن العمل 
 األمینة بتقدیسها للرب. وكأن ي بسبب ما یثیره هؤالء القوم، إنما ُیریده أن ُیشدد األیديالنبو

 اهللا ي المخلصین ویضعها في أیدي إشعیاء لیمسك األخیر بدوره أیاديالرب یمسك بأید
"  وال ترهبوا، قدسوا رب الجنود فهو خوفكم وهو رهبتكمهال تخافوا خوف" القدوس. لذا یقول:

. كل نفس أمینة في خدمة الرب ُتقاوم، لكن الرب نفسه یسندها ال لكي تعمل ]12-13[
 تسند اآلخرین وُتشجعهم على العمل بروح اهللا القدوس، متطلعین ال إلى كيفحسب وٕانما ل

المقاومة بل إلى مساندة رب الجنود لهم.   
". لقد تكاتفت ال تخافوا... قدسوا رب الجنود فهو خوفكمما أروع هذه الكلمات "

القوى الشریرة وتحالفت في تعاٍل وكبریاء، أما أوالد اهللا فیتحدوا مًعا في الرب، یتحدوا تحت 
قیادة رب الجنود القدوس في حب وتقدیس. هؤالء ال یتكئون على أذرع بشریة وال یریدون 
تحالًفا بین النور والظلمة وٕانما یؤمنون بالغلبة والنصرة خالل التقدیس أو الشركة مع اهللا 

القدوس.  
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لیس إشعیاء وحده ُیقاوم وال أیًضا األمناء من المؤمنین، إنما یصیر "عمانوئیل" 
 يویكون مقدًسا وحجر صدمة وصخرة عثرة لبیت" نفسه ُمقاوًما وحجر صدمة لكثیرین:

 " إسرائیل وفًخا وشرًكا لسكان أورشلیم، فیعثر بها كثیرون فینكسرون ویعلقون فیلقطون
]14-15[  .

إنه "مقدس" أو "حجر مقدس" بالنسبة للمؤمنین الذین یلجأون إلیه ویتمسكون به 
لحمایتهم وخالصهم، هو "حجر األساس" و"حجر زاویة" یربط المؤمنین من الیهود مع 

المؤمنین من األمم كحائطین یلتقیان مًعا فیه. وفي نفس الوقت هو حجر عثرة وصدمة لغیر 
المؤمنین.  

  متى ُقدم (المسیح) في الكتاب المقدس كحجر یكون حجر عثرة لغیر المؤمنین وحجر
: 20؛ لو 44: 21؛ مت 45، 34: 2؛ دا 16: 28؛ 14: 8أساس للمؤمنین (إش 

 الخ...).  33: 9؛ رو 11: 5؛ أع 17
 Ïالقدیس أغسطینوس

"؛ صخرة عثرة لبیتىجاء السید المسیح إلى خاصته وخاصته لم تقبله، لذا یقول "
مما یزید جراحاته أن الرفض هو من بیته.  

) هذه النبوة معلًنا إتمامها في شخص السید 8: 2بط  1اقتبس القدیس بطرس (
المسیح. 

   :البقیة المقدسة هللا. 5
إن كانت خاصة السید المسیح أو أهل بیته قد رفضوه فصار لهم حجر عثرة لكن 

ُوجدت بقیة مقدسة قبلته مثل التالمیذ والرسل والمریمات وبیت لعازر الخ... هذه البقیة 
ُتحسب خمیرة مقدسة یستخدمها روح اهللا لتخمیر العجین في العالم كله.  

ما حدث مع السید المسیح تم مع إشعیاء بصورة باهتة بكونه رمًزا للمسیح، إذ 
صار له هو أیًضا تالمیذ أمناء.  

. قبلت القلة المقدسة كلمات إشعیاء ]16[" يُصّر الشهادة اختم الشریعة بتالمیذ"
النبي بكونها نبوات صادقة وكلمة إلهیة، حاسبین كلماته إعالًنا عن فكر اهللا وٕارادته 

. هؤالء ]8[" األوالد الذین أعطانیهم الربالمقدسة. هؤالء دعاهم النبي تالمیذه و أیًضا "

1 Ep. 164:7. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

یلزمهم أن یختموا أو یصروا على ما سمعوه، ألن هذه النبوات یجب أن تبقى محفوظة حتى 
). ختمها أیًضا یعني 25: 11أزمنة العهد الجدید، حیث تعلن لألطفال البسطاء (مت 

االلتزام بعدم اإلضافة إلیها أو الحذف منها.  
ما ذكره إشعیاء یبدو في عصره أنه أمر مستحیل یجب مقاومته لهذا كان یلزمه 

. عاشوا في جو مقبض: الرب ساتر وجهه عن ]17[هو وتالمیذه أن یتسلحوا بالصبر للرب 
، كأنه لیس شعبه وال یعرفه مسلًما إیاهم ألذهانهم المرفوضة المخرَّبة، األمر ]17[شعبه 

وفي نفس الوقت یتطلع إلیهم الشعب كغرباء عنهم وشواذ  الذي أحزن قلب إشعیاء وتالمیذه؛
هأنذا واألوالد الذین أعطانیهم الرب آیات وعجائب في إسرائیل " مملوئین حماقة. فبقوله:

 یعني أن إشعیاء وتالمیذه أشبه بآیات وعجائب بالنسبة للشعب، ]18[ "من عند رب الجنود
إذ یختلفون عن الكل في إیمانهم وسلوكهم  وأفكارهم نحو الرب.  

لقد ُحسب تالمیذ إشعیاء أوالًدا له، وهو في هذا یحمل رمًزا للسید المسیح الذي 
یشتاق أن یربط المؤمنین به برباط فرید أشبه برباط األب مع أوالده.  

 :15یو( قد سمیّتكم أحباء" ي"ال أعود ُأسمیكم عبیًدا... لكن إنه أخ وصدیق وعریس :
؛ )2: 11كو  2("خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح"  . ویقول بولس:)15

. لم نعد فقط إخوته بل صرنا أوالًدا له، )29: 8رو ("لیكون هو بكًرا بین إخوة كثیرین" 
، لیس هذا فقط بل وصرنا أعضاءه ]18["هأنذا واألوالد الذین أعطانیهم الرب"  إذ یقول:
.  Ïوجسده

  یظهر (المسیح) نفسه أًبا كما أظهر نفسه قبًال أًخا18: 8؛ إش 13: 2هنا (عب (Ð. 
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 العماد].  ي [یتحدث مع طالب 

  تشارككم المالئكة الفرح، والمسیح نفسه رئیس الكهنة األعظم... ُیقدمكم جمیًعا لآلب
قائالً : "هأنذا واألوالد الذین أعطانیهم اهللا" لیحفظكم جمیًعا موضع سرور نظرته.  

   Ñيالقدیس كیرلس األورشلیم

1 Instructuions to Catechumens 2:2. 
2 In Heb. Hom. 4:5. 
3 Cat. Lect. 1:6. 
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كما یتقدم إشعیاء النبي بتالمیذه إلى اهللا كشهود حق، رمًزا لشخص السید المسیح 
الذي ُیقدم مؤمنیه لآلب أعضاء جسده وأبناء للحق موضع سرور اآلب، هكذا یلیق بنا نحن 

القدیس یوحنا أیًضا أن نهتم بكل أحد خاصة أفراد األسرة لنقدمهم هللا أحباء له. وكما یقول 
[لنفكر جدًیا في زوجاتنا وأوالدنا وخدمنا، مدركین أننا بهذا نقیم ألنفسنا تدبیًرا  الذهبي الفم:

]. Ïحسًنا (سهالً ) ویصیر تعاملنا معهم ودیًعا ورقیًقا

:    االلتجاء إلى العرافین.6
شعر الشعب كأن اهللا قد حجب وجهه عنهم لهذا بدأوا یطالبون المسئولین - ربما 
من بینهم بعض تالمیذ إشعیاء - أن یلجأوا إلى أصحاب التوابع والعرافین لطلب المشورة 

، ألنهم ]19[" المشقشقین والهامسینوالتعرف على األمور المستقبلة. یدعوهم النبي "
یتكلمون بصوت خافت كما من عالم آخر لیتقنوا تمثیل دورهم.  

ماذا یعني االلتجاء إلى العرافة؟ فقدان اإلنسان كل ملجأ أو عون له، ذلك كما 
حدث مع شاول الملك. شعر أنه في عزلة عن اهللا، وعن أنبیائه، حتى الشعب تراجع عنه 

فلجأ إلى الموتى یسألهم خالل صاحبة العرافة.  
قادة وشعًبا - أن یلجأوا إلى اهللا ویستشیروا أنبیاءه   یهوذا -يكان یلیق ببن

، فینالوا مشورة صالحة ومعرفة إلرادة اهللا ]20[ویسمعوا كلمة اهللا التي تُنیر وسط الظالم 
وعوًنا ونعمة، أما أن یلجأوا إلى العرافة بكل صورها وٕالى سؤال الموتى، فهذا یعني أنهم 

 وتطلعوا إلى األرض فإذا بالظالم ]21[رفعوا أعینهم إلى فوق فوجدوا السماء غاضبة 
الدامس حاّل بها.  

في اختصار سقط بنو یهوذا في خطیتین خطیرتین هما: االلتجاء إلى التحالف 
 عوض االتكال على اهللا، والرجوع إلى العرافة والموتى عوض التمتع بكلمة اهللا الحیة يالبشر

الواهبة استنارة وقوة.  
هذه الصورة المؤلمة تعلن عن حقیقة هامة: الحاجة إلى مخلص إلهي!  

 
  
 

1 In Eph. Hom 20. 
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األصحاح التاسع  

 المولود العجیب
إذ یشتد الظالم ینبلج الفجر لتشرق الشمس على الجالسین في الظلمة، هكذا ُختم 

األصحاح السابق بصورة قاتمة عن الشعب الذي صار في ضیق شدید وظلمة، لذا جاء هذا 
األصحاح یحدثنا عن مجيء المسیا "شمس البر" الذي یبدد الظلمة، والذي یمد یده بالحب 

منتظًرا رجوع الكل إلیه .  

.  ]5-1[ نور أشرق في الظلمة   .1
.  ]7-6[ المولود العجیب   .2
.  ]12-8[ الید الممدودة    .3
.  ]21-13[ تأدیب الرب لهم   .4

  نور أشرق في الظلمة .1
"... ولكنجاء ختام األصحاح السابق قاتًما للغایة، لهذا بدأ هذا األصحاح بكلمة "

فإن اهللا ال یترك شعبه هكذا، لكنه ُیرید أن یشرق علیهم بنوره.  
 علیها ضیق كما أهان الزمان األول أرض زبولون يولكن ال یكون ظالم للت"

 یكرم األخیر طریق البحر عبر األردن جلیل األمم. الشعب السالك في الظلمة يوأرض نفتال
. وقد ]2-1[" أبصر نوًرا عظیًما. الجالسون في أرض ظالل الموت أشرق علیهم نور

"لكي یتم ما  :يتمت هذه النبوة بظهور السید المسیح وكرازته في جلیل األمم. یقول اإلنجیل
قیل بإشعیاء النبي القائل: أرض زبولون وأرض نفتالیم طریق البحر عبر األردن جلیل األمم؛ 

. اتسمت هذه المنطقة بالضعة، فیقول )16-14: 4مت (الشعب الجالس في ظلمة أبصر نوًرا" 
. لعل هذا یرجع إلى أن هذه )46: 1یو ("أمن الناصرة یمكن أن یكون شيء صالح؟!"  نثنائیل:

البقعة. (جلیل األمم) تقع على حدود األمم، فكانت معرضة للغزوات، وبسبب اختالطها باألمم 
الوثنیة المجاورة أخذت الكثیر عن العادات الوثنیة وظلت فترات طویلة في انحالل روحي، لذلك 

"الشعب الجالس في الظلمة".   وضعها النبي:
منطقة الجلیل عبارة عن دائرة تضم عشرین مدینة أهداها سلیمان إلى حیرام ملك 

 العدد، أكثر سكانها من الفینیقیین والیونانیین والعرب، لهذا يصور، وكان الیهود فیها قلیل
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ُسمیت "جلیل األمم"، جاء إلیها السید المسیح، معلم البشریة وشمس البر، لُیضیىء على 
" فتعتبر من أهم مناطق يناحوم التي تعني "الُمعز الجالسین في الظلمة. أما منطقة كفر

الجلیل، وهي قلعة رومانیة كان بها حامیة من قواد الرومان.  

 سكن في الجلیل حتى یرى الجالسون في الظلمة نوًرا عظیًماÏ  .
 القدیس غریغوریوس النزینزي  

  فلیَر الجالسون في ظلمة الجهل نور كمال المعرفة العظیم؛ األمور القدیمة عبرت، هوذا
)؛ الحرف انتهي وتقدم الروح، الظالل هربت وجاء 17: 5كو  1الكل قد صار جدیًدا (

.  Ðإلیهم الحق
 القدیس غریغوریوس النزینزي 

   .باإلیمان یخرجون من الظلمة وموت الخطیة إلى النور والحیاة
  Ñالقدیس أغسطینوس

 إلى حیث یوجد رؤساء هذه يیشرق نور اللوغوس الذي هو الحیاة في ظالم نفوسنا، یأت 
الظلمة المقاومین لجنس البشر إلخضاعهم للظلمة، هؤالء الرؤساء ال یثبتون في قوتهم 

إذ یشرق علیهم النور الذي جاء لیجعل من البشر ابناًء للنور.  
  Òالعالمة أوریجانوس

اهللا ال یسمح للظلمة أن تدوم إنما یشرق بنوره... فماذا یحدث؟  
؛ بالرغم من سقوطها تحت التأدیب بضربات قاسیة لكنها ]3[" أكثرت األمة "أ.

تنمو وتكثر برحمة اهللا ونعمته.  
 تفرح األمة كما في یوم الحصاد أو یوم التمتع بغنیمة، ]3[" عظمت الفرحب. "

وكأن سّر فرحها هو الحصاد الكثیر والغلبة أو النصرة على عدو الخیر.  
 تفرح من ،الفرح هو سمة كنیسة العهد الجدید المتهللة بالحیاة اإلنجیلیة وسط اآلالم

أجل حصادها المستمر لنفوس كثیرة لحساب ملكوت اهللا، وتتمتع بغنیمة النصرة على عدو 
 تمر من أجل النفوس التائبة والمتمتعة بالخالص ومن أجل ـالخیر. حیاتها تهلیل مس

1 On the Words of the Gospel, Or. 37:2. 
2 On the Theophany, Or, 38:2. 
3 On Ps. 88. 
4 Comm, on John, Book 2:21. 
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نصراتها غیر المنقطعة.  
ألن نیر ثقلة وعصا كتفه وقضیب مسخره كسرتهن كما ج. التمتع بحریة مجیدة: "

. تتحرر من النیر الثقیل والعصا وقضیب السخرة، كرمز للحریة ]4[" في یوم مدیان
والخالص من عبودیة إبلیس خالل الصلیب، فلم یعد إلبلیس أو قواته سلطان على المؤمن 

المتمتع بحریة مجد أوالد اهللا.  

 المولود العجیب  .2
سر تمتع األمة بالنمو المستمر والفرح الدائم مع الحریة المجیدة هو مجيء المسیا 

كمخلص وغالب ومنتصر باسم البشریة ضد األعداء. جاء ابن اهللا متأنًسا لیحمل نیر 
ألنه یولد لنا ولد وُنعطى الصلیب باسمنا فیهبنا كل امكانیات الخالص. إذ یقول النبي: "

سمه عجیًبا مشیًرا إلًها قدیًرا أًبا أبدًیا لنمو ریاسته ابًنا، وتكون الرئاسة على كتفه وُیدعى ا
وللسالم ال نهایة على كرسي داود وعلى مملكته لیثبتها ویعضدها بالحق والبر من اآلن 

  .]7-6[" وٕالى األبد، غیرة رب الجنود تصنع هذا
كانت البشریة المؤمنة تترقب التجسد اإللهي حیث یأتي إبن اهللا الذي هو الخالق 

عادة اواهب الحیاة ومجدها لیقیم طبیعتنا المیتة الفاسدة إلى صالحها الذي ُخلقت علیه، ب
خلقتها وتجدیدها المستمر فیهبها استمراریة الحیاة مع الفرح والحریة.  

"، أي یتأنس فیصیر ابن اهللا ابن اإلنسان، وُیحسب ألنه یولد ُولد وُتعطى ابًناأ. "
ولًدا، یحمل طبیعتنا الناسوتیة حقیقة في كمال صورتها بغیر انفصال عن الهوته ودون 

امتزاج أو خلط أو تغیر. ُیشاركنا حیاتنا البشریة ماعدا الخطیة ویبقى كما هو "ابن اهللا"... 
"فإذ قد تشارك األوالد في اللحم والدم اشترك هو أیًضا كذلك فیهما لكي ُیبید  یقول الرسول:

.  )14: 3عب (بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبلیس" 

   .صار إنساًنا في جسد خالصنا، لكي یكون لدیه ما ُیقدمه عنا خالًصا لجمیعنا
  Ïالبابا أثناسیوس الرسولي

  من هو هذا الذي ُیریدنا أن نشاركه في لحمه ودمه؟ إنه بالتأكید ابن اهللا! كیف صار
؟ فإن احتمال المسیح يشریًكا لنا إالَّ باللحم؟ وكیف كسر قیود الموت إالَّ بموته الجسد

للموت أمات الموت.  

1 Ep. 61:3. 
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  Ïالقدیس أمبروسیوس
"، فقد ملك على خشبة كقول المرتل، خشبة وتكون الرئاسة على كتفهب. "

الصلیب التي حملها على كتفه بكونها عرش حبه اإللهي.  

 تكون الرئاسة على كتفه، إذ دخل مملكته بحمله الصلیبÐ  .
 نوس يالعالمة أوریج

 هذه تعني قوة الصلیب، ألنه استخدم كتفیه عندما ُصلب لحمله الصلیبÑ  .
 الشهید یوستین 

"، ألنه فائق اإلدراك؛ ُأعطى اسًما فوق كل اسم لكي تجثو ُیدعى اسمه عجیًباج. "
).  11-9: 2باسمه كل ركبة ممن في السماء وممن على األرض ومن تحت األرض (في 

 التالمیذ والرسل قوة اسم "یسوع"، به كانوا یكرزون، وبه كانوا یشفون مرضى أدرك
ویخرجون شیاطین ویقیمون موتى.  

عن اعتزاز الكنیسة األولى باسم یسوع نوس يالعالمة أوریجتكشف لنا كتابات 
كّسر قوة یتمسك به المؤمن لیعیش غالًبا ومنتصًرا على الخطیة والشیطان وكل قوات 

[باسمه كثیًرا ما ُتطرد الشیاطین من البشر، خاصة إن ُردد بطریقة  الظلمة. فمن كلماته:
سلیمة وبكل ثقة. عظیم هو اسم یسوع، الذي له فاعلیته حتى إن استخدمه األشرار أحیاًنا. 

]. كما یعلن Òاسم یسوع یشفي المتألمین ذهنًیا، ویطرد أرواح الظلمة، ویهب شفاًء للمرضى
[بالرغم من أن المسیح واحد في  عن أن ألقابه تكشف عن نعمة المتعددة الغنیمة، إذ یقول:

جوهره لكن له ألقاب كثیرة ُتشیر إلى سلطانه وأعماله، یفهم أنه النعمة والبر والسالم والحیاة 
...].   Óوالحق والكلمة
، المذخر فیه جمیع كنوز )24: 1كو  1("، بكونه "حكمة اهللا" مشیًرا"ُیدعى د. 

  ما."..رسول المشورة العظیمةجاءت الترجمة السبعینیة ". )3: 2كو  1الحكمة والعلم (
عالن الّسر اإللهي للبشر، والكشف إهي هذه المشورة العظیمة التي أرسله اآلب من أجلها؟ 

 ومن أراد االبن أن یعلن له.  ،عن اآلب الذي ال یعرفه إالَّ االبن

1 Of Christian Faith 3:84. 
2 Comm, on John, Book 1:42. 
3 Apology 1:35 
4 Ccontra Celsus 1. 
5 Comm, in Rom. 5:6. 
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  ُدعى ابن اهللا هكذا (رسول المشورة العظیمة) من أجل األمور التي علّمها خاصة وأنه
... أعلن اسمه )6: 17یو ("أظهرت اسمك للناس"  أعلن للبشر عن اآلب، إذ یقول:

.  Ïبالكلمات واألعمال
 القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  لیست معرفة بدون إیمان، وال إیمان بدون معرفة... االبن هو المعلم الحقیقي عن اآلب؛
إننا نؤمن باالبن لكي نعرف اآلب، الذي معه أیًضا االبن. مرة أخرى، لكي نعرف اآلب 

 الحقیقي، يیلزمنا أن نؤمن باالبن، إنه ابن اآلب. معرفة اآلب واالبن، بطریقة الغنوس
.  Ðإنما هي بلوغ للحق بواسطة الحق... حًقا، قلیلون هم الذین یؤمنون ویعرفون

 سكندري لس اضالقدیس إكلیمن

 ،وكمعلم لألسرار اإللهیة الذین هم أنقیاء بال  ُأرسل الكلمة اإللهي كطبیب للخطاة
.  Ñخطیة

 نوس يالعالمة أوریج
": إله حق من إله حق، واحد مع اآلب في الجوهر، القادر وحده أن إلًها قدیًرا ".هـ

ُیجدد طبیعتنا بكونه الخالق، والشفیع الذي یقدر وحده أن یكفر عن خطایا العالم كله.  
": یلحق اللقب "إله قدیر" بـ "أب أبدي"، لیعلن أن قدرة السید المسیح، أًبا أبدًیا ".و

اإلله الحق لیست في إبراز جبروت وعظمة إنما بالحرى في تقدیم أبّوة حب فریدة نحو 
 ذاته لمؤمنیه يالبشریة، خاللها ننعم بقدرة المسیح فینا. أنه الخالق القدیر الذي ُیعط

كأعضاء جسده وكابناء له فیحملون إمكانیاته فیهم. بمعنى آخر في المسیح یسوع ُتعلن قدرة 
 الفائق، لنقول مع الرسول: "استطیع كل شيء في المسیح ياهللا الغیر مدركة مع حبه العمل

".  يیسوع الذي یقوین
)، الذي ُیقدم لنا دمه من أجل 33: 5تس  1"، هو ملك السالم (رئیس السالم ".ز

)، سالًما مع اهللا ومع أنفسنا ومع 1: 5مصالحتنا مع اآلب، فنحمل سالًما داخلًیا معه (رو 
إخوتنا، محطمین سیاج العداوة الداخلیة والخارجیة.  

1 In John hom, 81:1. 
2 Stromata 5:1. 
3 Contra Celsus 6:67. 
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إنه ابن داود، "رئیس وملك"، ال على مستوى األرض والزمن، وٕانما لكي یملك أبدًیا 
 واألبدیة، لیس لمملكته ي) على مستوى القلب الداخل33-32: 1على كرسي داود أبیه (لو 

  ].7[وال لسالمه حدود 
 ذلك ةیملك بالحق والبر، إذ یخفینا فیه فنصیر سالكین بالحق، حاملین بره. أما عل

"، یغیر على البشریة بكونه العریس السماوي المتحد غیرة رب الجنود تصنع هذافهي "
بعروسه.   

في اختصار یعلن إشعیاء النبي عن هذا المولود العجیب القدیر، الذي ال یخلص 
آحاز من مقاومة أعدائه إنما ُیقیم مملكة جدیدة أساسها كرسي داود، مملكة سالم حقیقي 

، إذ یهبنا ذاته سّر سالم أبدي.  ]7[یمتد إلى الشعوب واألمم وال یكون لسالمه نهایة 

   .أنظروا لقد ُأعطى لنا ابن اهللا
. ]7["وللسالم ال نهایة"  بعد قلیل یقول:

للرومان حدود (نهایة) أما مملكة ابن اهللا فبال حدود.  
 لهما حدود، وأما االبن فلیس له حدود.  يفارس وماد

  ."على كرسي داود وعلى مملكته..."، القدیسة العذراء هي من نسل داود یقول بعد ذلك:
   Ïيالقدیس كیرلس األورشلیم

الید الممدودة  . 3
كلمة اهللا في محبته غیر المحدودة یتنازل لیصیر إنساًنا لكي یضىء للجالسین في 
الظلمة، یشرق علیهم بنوره اإللهي واهًبا إیاهم نور المعرفة، مقدًما لهم حیاته سّر فرح وتهلیل 

فعلى العكس - یتشامخ بالكبریاء، حاسًبا في نفسه أنه قادر  ونصرة مستمرة، أما اإلنسان -
 على تحقیق الخالص. هذا ما حدث في أیام إشعیاء النبي وما یحدث عبر يبذراعه البشر

العصور، فقد تشامخ بیت یعقوب رافضین مشورته النبویة، وأیًضا في أیام السید المسیح 
حیث جحدوا اإلیمان به... ومع هذا كله تبقى یّد اهللا ممدودة بالحب تنظر رجوع اإلنسان 

إلیه.  
مع كل هذا لم یرتد " في هذا الفصل ثالثة أبیات شعریة في العبریة تنهي بالعبارة:

).  4: 10(أیًضا إش  ]20، 17، 12[غضبه بل یده ممدودة بعد" 

1 Cat. Lect. 12 :24. 
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 يیرى البعض أن هذه الید اإللهیة الممدودة عالمة على دعوة اهللا لإلنسان ك
 معه ویتحد به. وأیًضا عالمة حمایة اهللا له، وكأنه یؤكد له أنه مهما بلغت يیقترب إلیه ویلتق

العقبات فید القدیر ممدودة لتخلصه من كل شر وتنقذه من المرارة والضیق. كما هي عالمة 
دیب اإللهي النابع عن الحب، یمد یده لیضغط على اإلنسان فیرجع إلى نفسه أعلى الت

ویطلب اهللا معینه. هذه العالمات الثالث قد تحققت خالل تجسد الكلمة، حیث یدعونا إلى 
، ویحمل أجرة الخطیة في جسده لیجتذبنا إلیه. الیّد يالبنوة هللا، وُیقدم لنا الخالص المجان

اإللهیة رمز للكلمة اإللهي الذي نزل إلینا لیعلن حب اآلب ویصالحنا معه بدمه ثمًنا 
لخطایانا ومعاصینا.  

فرایم) لكن عوض التوبة أاهللا - في محبته - سمح بالضیق لمملكة إسرائیل (
القائلون بكبریاء وبعظمة قلب، قد هبط اللبن " تشامخوا باألكثر. هذا ما كشفه النبي بقوله:

. یرى البعض أن النبي یتحدث ]10[" ه بأرزف بحجارة منحوتة؛ قطع الجمیز فنستخليفنبن
: 14؛ زك 1: 1هنا عن الزلزلة التي حدثت في أیام عزیا، والتي یبدو أنها كانت عامة (عا 

فرایم وكثرت الضحایا، فصاروا یتهكمون على أ)؛ بسببها سقطت معظم بیوت السامرة و5
قضاء اهللا معلنین أنه وٕان كان قد سمح بهدم بیوتهم المصنوعة من اللبن وسقوط أشجار 

الجمیز، فإنهم یقیمون قصوًرا مصنوعة من الحجارة المنحوتة ویغرسون أشجار أرز ال یقدر 
الزلزال أن یهدمها أو یزیلها. وكأنهم بهذا یكررون ما فعله اإلنسان عندما شرع في بناء برج 

).  4-3: 11بابل لیكون رأسه في السماء (تك 
یرد إشعیاء النبي على ذلك باعالن تأدیب اهللا األكثر شدة، فإنهم ماداموا لم 

ه (ربما قصد ئیرتعدوا بالزلزلة فسیسمح بهیاج العدو "رصین" ملك آرام، ویهیج أیًضا أعدا
أشور الذي هاجم إسرائیل وفیما بعد انقلب على یهوذا). أنه یسمح بهیاج األمم ضد إسرائیل 

؛ لكن ]12[" فیأكلون إسرائیل بكل الفم" لیفترسوهم تماًما، كما یفترس وحش غنًما ویبتلعه:
مع كل هذا لم یرتد غضبه بل یده " تبقى مراحم اهللا تنتظر رجوعهم، إذ یكمل حدیثه:

.  ]12[" ممدودة بعد

 تأدیبات الرب لهم  .4
یقطع الرب مع إسرائیل الرأس والذنب، النخل " یبقى الشعب متحجر القلب لهذا:
.  ]14[" واألسل (الحلفاء أو القش) في یوم واحد

أ. ینتزع رؤساء الشعب مهما كانت منزلتهم (الرأس، النخل).  
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ب. ینتزع األنبیاء الكذبة (الذنب، األسل).  
.  ]16[ج. إبادة المرشدین ألنهم مضلون 

د. ال یرق للفتیان بسبب صغر سنهم، وال لألیتام أو األرامل مع أنه "أبو الیتامى 
... فقد اشترك الكل مًعا في الشر مع عناد وعجرفة وحماقة )5: 68مز ( األرامل" يوقاض

. كان الملوك األشوریون في غایة القسوة: تغَلْث َفالِسر لم یترفق بالصغار وال باألرامل ]17[
فرایم.  أأو األیتام في 

، لیس ]19[ یتحول الشعب كله إلى أشبه بغابة تحترق بنار الغضب اإللهي .هـ
.  ]18[ألن اهللا ینتقم لنفسه وٕانما ألن فجورهم نار مدمرة 

 تتحول األمة إلى حالة من الفوضى قانونها العنف والظلم وعدم التشبع، .ز
ال یشفق اإلنسان على أخیه، یلتهم على الیمین " تسودها حروب أهلیة دمویة مدمرة:

" فیجوع، ویأكل على الشمال فال یشبع، یأكلون كل واحد لحم ذراعه (أى جاره أو قریبه)
 ي... هذه صورة بشعة لمجتمع شریعته الحرب والعنف واألنانیة مع الجشع. ُیفن]19-20[

"زرعتم كثیًرا ودخلتم قلیًال، تأكلون   النبي:ي)، وكما یقول حج15: 5الواحد اآلخر (غل 
ولیس إلى الشبع، تشربون وال تروون، تكتسون وال تدفأون، واألخذ أجرة یأخذ أجرة لكیس 

، عالمة خلو حیاتهم من بركة الرب ونعمته.  )6: 1حج (مثقوب" 
 ال یقف التطاحن على األفراد وٕانما یتسلل إلى األسباط نفسها فیتحالف سبط .ح

. ]21[" ، وهما مًعا على یهوذاي أفرایم وأفرایم َمنسَّ يَمنسَّ " مع آخر ضد ثالث وهكذا:
.  ]21[" مع كل هذا لم یرتد غضبه بل یده ممدودة بعد"
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األصحاح العاشر  

هجوم آشور على یهوذا ومعاقبة آشور 
 هذا األصحاح وْیلْین، الویل األول ضد رؤساء الشعب بسبب شرهم، والثاني يیحو

ضد آشور ألن اهللا سمح له بغزو یهوذا للتأدیب فإذا به ینتفخ على اهللا ویجدف علیه، حاسًبا 
أن آلهته غلبت إله إسرائیل.  

یرى البعض أن هذا األصحاح ُكتب في السنوات األولى من حكم حزقیا ملك 
).  11: 10یهوذا، بعد سقوط السامرة في سرجون ملك آشور (

.  ]4-1[ الویل األول ضد القیادات  .1
.  ]19-5[ الویل الثاني ضد آشور  .2
.  ]23-20[ الناجون من إسرائیل   .3
.  ]27-24[   ي ال تخف یا شعب.4
.  ]32-28[ لیهوذا   ي الغزو اآلشور.5
.  ]34-33[ سقوط آشور    .6

 :   الویل األول ضد القیادات.1
یرى البعض أن الویل الموجه ضد القیادات هنا هو تكملة لما ورد في األصحاح 
 السابق عن كبریاء إسرائیل، ویدللون على ذلك أنه انتهي أیًضا بالعبارة التي تكررت قبالً :

). بهذا 4: 10؛ 21، 17، 12: 9" (إش مع كل هذا لم یرتد غضبه بل یده ممدودة بعد"
یكون الحدیث موجًها ضد قیادات األسباط العشرة (إسرائیل). غیر أن تكملة الحدیث موجه 

إلى أورشلیم عاصمة یهوذا لهذا یرى بعض الدارسین أن ما ورد هنا ینطبق على قیادات 
المملكتین ألنهما تشابهتا في الشر.  

یكشف اهللا تصرفات القادة الجائرة، التي تتركز في القضاء بالباطل والحكم بالظلم 
، یصدون الضعفاء عن التمتع بحقوقهم المسلوبة، ویسلبون حق البائسین خاصة األیتام ]1[

"ثم رجعت ورأیت كل المظالم التي ُتجرى تحت الشمس  . وكما یقول الحكیم:]2[واألرامل 
.  )1: 4جا (فهوذا دموع المظلومین وال معٍز لهم ومن ید ظالمیهم قهر" 

 اآلن إذ ُیدرك إشعیاء عدل اهللا خاصة في دفاعه عن الضعفاء یسأل هؤالء القادة: 
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 التهلكة من بعید؟ إلى من تهربون للمعونة؟ وأین يوماذا تفعلون في یوم العقاب حین تأت"
. العقاب قادم ]4-3[" تتركون مجدكم؟ إما یجثون بین األسرى وٕاما یسقطون تحت القتلى

ال محالة خاصة تجاه القیادات الدینیة والمدنیة، هذا أمر مفروغ منه وحقیقة ال یمكن 
. ال )11: 3إش (وكما سبق فقال: "ویل للشریر شر، ألن مجازاة یدیه ُتعمل به"  تجاهلها.

یجدون معونة، ألن الذي یعیننا في الحكم هو رحمتنا وترفقنا بالغیر. تزول أمجادهم ألنها 
ارتبطت بالزمن ال باهللا، لهذا منهم من یسقط أسیًرا لیجثو في مذلة بین األسرى، ومنهم من 
ُیقتل عندما یهاجمهم آشور، فیسقط تحت جثث اآلخرین. لقد داسوا حق الضعفاء فیطأهم 

الغیر تحت أقدامهم.  
مع كل هذا لم یرتد " ا كله ال زال اهللا یمد ید محبته لُیخلصهم من شرهم:ذمع ه

.  ]4[" غضبه بل یده ممدودة بعد

:    الویل الثاني ضد آشور.2
سبق أن تحدث النبي عن قوة آشور العسكریة وجبروته ونصرته حتى على شعب 

اهللا، كما أكد أن ما حل بالشعب هو بسماح إلهي للتأدیب، لكن آشور تعظم على اهللا وحسب 
 يبغلبته هذه أنه غلب إله هذا الشعب وأذله... لهذا یعود الرب فیؤدب آشور نفسه المتعال

والمتعجرف.  
اعتاد إشعیاء النبي أن یتحدث بجرأة وصراحة فبینما یدعو آشور قضیب غضب 

 لكون آشور أداة لتحقیق تأدیبات الرب، نجده یدعو شعب ]5[اهللا وعصاهم هي سخط الرب 
، ألن هذا الشعب قد حمل صورة العبادة من الخارج ]6["شعب سخط اهللا"  اهللا "أمة منافقة" و

بینما دّب الفساد في حیاتهم الداخلیة. هذا ما دفعه إلى دعوة الشعب بأسماء ممقوته وأن 
یعلن أن اهللا ُیسلمهم آلشور للنهب والغنیمة لكي یطأهم آشور باألقدام فیصیرون مدوسین 
كطین األزقة... من یستخف بالحیاة المقدسة في الرب إنما یسلم حیاته للفساد والضیاع 

وینهار لیسخر به عدو الخیر ویطأه تحت قدمیه.  
 إنما في كبریاء قال: ]7[لم یدرك آشور هذه الحقیقة أنه مجرد أداة للتأدیب 

، بمعنى أن الوالة الذین یقیمهم ملك آشور تحت قیادته ]8["  جمیًعا ملوًكا؟!يألیست رؤسائ"
هم جمیًعا ملوك، فماذا یكون مركزه هو؟! إنه ملك ملوك!  

ألیست كلنو مثل كرمشیش؟! ألیست حماة مثل أرفاد؟! ألیست " قال أیًضا:
 المفتخر ي یرى الدارسون أن المتحدث هنا سنحاریب اآلشور.]9[" السامرة مثل دمشق؟!
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بانتصاراته بجانب أنتصارات سرجون السابق له بكونها انتصارات لحساب آشور ككل، 
.  يتكشف عن عدم جدوى مقاومة الزحف اآلشور

والتي یظن أنها ) 2: 6عا ("كلنة" المذكورة مع حماة وجت في بكلنو ربما یقصد 
 أمیال من أرفاد بالقرب من حلب.  6 أو كوالنهو الحدیثة التي تبعد مسافة يكوالن

 نهر الفرات عند فرضة في النهر ي: عاصمة الحثیین الشرقیة، غربكركمیش
 ممتاز، غنیة جًدا. استوفي آشور ناصر بال ي مكان التقائه بساجور. موقعها تجاريوشمال

ق.م.،  717 ق.م.) منها جزیة كبیرة جًدا، واستولى علیها سرجون عام 860 - 885(
وبسقوطها سقطت اإلمبراطوریة الحثیة. دعاها الرومان كركیسیوم، في موقعها اآلن جرابلس.  

 میًال شمال حماة، في موضعها اآلن "تل 13 ي مدینة في آرام تبعد حوالأرفاد:
أرفاد". استولى علیها اآلشوریون في القرن التاسع قبل المیالد، لكنها ثارت ضدهم ثم عادوا 

فاستولوا علیها عدة مرات، وهم یفخرون بغلبتهم علیها.  
هكذا لم تقف أمام آشور أعظم مدن الحثیین أو األرامیین، فهل تقف أمامه مدن 

یهوذا وٕاسرائیل؟! لقد حسب آشور نفسه أنه غلب آلهة األمم وأوثانها التي تحمیها فلن یقف 
، ظاًنا أنه على ذات مستوى هذه األصنام.  ]11-10[إله إسرائیل أو یهوذا قدامه 

فیكون متى لقد سمح اهللا له بذلك، لكنه یعود فیؤدب آشور على سخریته به: "
 أعاقب ثمر عظمة قلب ملك آشور يأكمل السید كل عمله بجبل صهیون وبأورشلیم إن

 فهیم، ونقلت تخوم ي، ألني صنعت وبحكمتيوفخر رفعة عینیه، ألنه قال: بقدرة ید
 ثروة الشعوب كعش وكما يشعوب ونهبت ذخائرهم وحططت الملوك كبطل، فأصابت ید

" یجمع بیض مهجور أنا كل األرض ولم یكن مرفرف جناح وال فاتح فم وال مصفصف
]13-14[  .

هكذا ظن آشور أنه بقدرته وحكمته صنع أعماًال خارقة: حكم ملوًكا ونقل 
الشعوب، دمر وقتل واغتنى، في غزواته یتطلع إلى الشعوب كعش طائر ال حول له وال قوة، 

ینهب ما فیه من بیض مهجور... لم یوجد من یقف أمامه أو ینطق بكلمة.  
لم یدرك آشور أنه كان فأًسا أو منشاًرا یستخدمه اهللا للتأدیب، فتشامخت األداة 

على من یستعملها. لذلك یقوم اهللا بتأدیبه هكذا:  
.  ]16[ أبطال جیشه الجبابرة، هزاًال ي"ِسمانه"، أ  یرسل علىأ.
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، فتلتهمه لیصیر رماًدا. ]16 [ جیشه، وقیًدا كوقید الناري یوقد تحت "مجده"، أ.ب
. بمعنى آخر اهللا ]17[یصیر اهللا "نور إسرائیل" ناًرا آكلة آلشور، والقدوس لهیًبا ُیحطم العدو 

الذي هو نور للمؤمنین وسّر تقدیس لحیاتهم یكون ناًرا آكلة ولهیًبا لألشرار المقاومین.  
 أن یكتب اسماءهم ي جیشه فیبقى عدد قلیل (أشجار وعرة) یستطیع صبي ُیفن.ج

، هذا من جهة العدد أما من جهة القوة فیفقدون طاقتهم النفسیة والجسدیة ویكونون ]19[
.  ]18[كمسلول یذوب 

:    الناجون من إسرائیل.3
كثیًرا ما تحدث األنبیاء عن "البقیة" التي تخلص، قصدوا بها القلة القلیلة التي تبقى 

أمینة للرب وسط انهیار القیادات الدینیة وفساد القضاة والرؤساء والشعب أیًضا. هذه البقیة 
 التي تنجو من فساد الجماعة ورجاساتهم، یخلصون من الضیق الشدید وقت التجربة الُمّرة

). هذه البقیة التي تنجو من ظلم آشور ال تفرح بعودتها إلى أورشلیم إنما بما هو 10: 3 (رؤ
.  ]21[أعظم، تفرح بلقائها مع اهللا القدیر نفسه 

 قائالً : "وٕاشعیاء یصرخ ]Lxx 23  و22[اقتبس الرسول بولس قول إشعیاء النبي 
 إسرائیل كرمل البحر فالبقیة ستخلص، ألنه متمم أمر يمن جهة إسرائیل وٕان كان عدد بن

.  )28-27: 9رو (وقاض بالبر، ألن الرب یصنع أمًرا مقضًیا به على األرض" 
 وكان یحمل نبوة عن المسبیین إذ ]Lxx 23، 22 [جاء هذا القول في إشعیاء 

وأن اهللا سمح بذلك، بل  كانوا كثیرین جًدا بالنسبة للقلة القلیلة التي تنجو من األسر...
وقضى بهذا التأدیب ألجل البر. طبق الرسول هذه النبوة بصورة أشمل على العصر 

 حیث یؤسر عدد كبیر جًدا من الیهود تحت الجحود رافضین االیمان بالمسیا، يالمسیان
وقلیلون هم الذین یخلصون بقبولهم المسیا المخلص، وقد سمح اهللا بذلك ألجل البر، لیفتح 

  .Ïالباب لألمم
نني ال أهتم بالجمع (بالعدد أ ي[إنه یعن القدیس یوحنا الذهبي الفم:یعلق 

وال أتأثر بالجنس (الیهود)، وٕانما أخلص من یتقدمون كمستحقین للخالص. إنه لم  الضخم)،
) الذین 12: 32؛ 17: 22یذكر "كرمل البحر" بال سبب. إنما لیذكرهم بالوعد القدیم (تك 

جعلوا أنفسهم غیر أهل له. لماذا ترتبكون إذن إن كان الوعد ال یتحقق (للكل) إذ أظهر كل 

Ï  ،205، 1985راجع للمؤلف: رسالة بولس الرسول إلى أهل رومیة 
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نه لیس الجمیع یخلصون؟ عندئذ یظهر الرسول أیًضا طریق الخالص... "ألنه أاألنبیاء 
متمم أمر وقاض (بسرعة) بالبر، ألن الرب یصنع أمًرا مقضًیا به (سریًعا) على األرض" 

"ألنك إن  ... هذا األمر هو اإلیمان الذي یحمل خالًصا في كلمات قلیلة:)28: 9رو (
. )9: 10رو (اعترفت بفمك بالرب یسوع وآمنت بقلبك أن اهللا أقامة من األموات خلصت" 

ها أنتم ترون أن الرب متمم كلمة قلیلة على األرض، والعجیب أن هذه الكلمة القلیلة ال 
[لئال تظن أن اهللا یهتم بالعدد الضخم فقط  ]. كما یقول:Ïتحمل خالًصا فحسب بل وبًرا

القدیس ]. ویقول Ð إسرائیل كرمل البحر فالبقیة ستخلص"ين كان عدد بنإ "و:یقول
].  Ñ[هذه هي البقیة من تلك األمة التي تؤمن بالمسیح أغسطینوس:

:  ي  ال تخف یا شعب.4
: عندما رفض حزقیا بن يیرى بعض الدارسین أن النبوة هنا ُتشیر إلى الحدث التال

 وحاصر أورشلیم وكان ي یهوذا بجیش قويآحاز وخلیفته دفع الجزیة هاجم سنحاریب اآلشور
على وشك استالم المدینة، لكن اهللا أمر بخالصها. ُقتل الجیش وهرب سنحاریب حیث قتله 

أبناؤه.  
أشارت النبوة هنا إلى أمر هام وهو أن اهللا هو العامل في كل األجیال. اهللا ال یكف 

 شعبه بعدم الخوف، فهو األب الملتزم بحیاتنا وخالصنا ونمّونا وسالمنا، یعمل يعن أن یوص
 إسرائیل أو خالصهم من يفي كل العصور بذراع رفیعة لخالص مؤمنیه. إن كان خروج بن

العبودیة ُیحسب أمًرا فائًقا یكشف عن رعایة اهللا لمؤمنیه، فانه في أیام حزقیا یكرر خروجهم أو 
  منها الكل.يخالصهم على مستوى أقوى وسط المرارة التي ُیعان

، ]26[ُیطالب اهللا شعبه أال یخاف من آشور فإنه سیُباد، إذ ُیقیم اهللا علیه سوًطا 
)، كما سبق فضرب غراب أمیر مدیان (قض 21: 32أى  2یضربه بمالكه ضربة قاتلة (

)، وكما ضرب فرعون وجنوده في بحر سوف خالل عصا موسى 11: 83؛ مز 25: 7
 وعن عنقه بسبب السمانة ]27[. هكذا ُیبید اهللا آشور لینزع هذا النیر عن كتف شعبه ]26[

(الدهن)، ألجل المسحة المقدسة التي نالها داود الملك وبنوة من بعده.  

1 In Rom. Hom. 17. 
2 In 2 Cor,2. 
3 City of God 18:33. 
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ن الممسوح أو المسیا القدیر یهب راحة لألرض كلها وسالًما أاألمر الثاني هو 
 في السفر كله، بل في الكتاب المقدس ي هذا هو الخط الرئیس...يخالل ملكه الطوباو

بعهدیه.  

:    لیهوذاي الغزو اآلشور.5
 لیهوذا لیوضح يقبل الحدیث عن سقوط آشور تحدث النبي عن الغزو اآلشور

قدارته الحربیة الجبارة وسرعة تقدمه نحو أورشلیم العاصمة مع ضعف مقاومة یهوذا بل 
. قدم النبي وصًفا شاعرًیا یكشف عن مرارة ]32-28 [وانعدامها، وكیف ارتعب یهوذا وارتعد

مدن یهوذا، لكن آشور یتوقف عند نوب (مدینة للكهنة تقع في شمال أورشلیم)، ربما 
لیستریح الجیش ویستعد لمواجهة أورشلیم. لقد وقف سنحاریب هناك لیرفع یده ویمدها مهدًدا 

، فظهر كشجرة شامخة متعجرفة. هدد بسحق أورشلیم ولم یدرك أن اهللا قد ]32[أورشلیم 
سمح بسحقه هو ولینزع عنه أغصانه التي یتشامخ بها.  

في هذه النبوة ال یقصد اهللا سنحاریب وحده إنما عنى كل تحرك شریر مقاوم 
والده.  ألكنیسة اهللا أو ألحد 

:    سقوط آشور.6
نه یقضب أغصانه بل وینتزع أصوله لینهار إیعلن اهللا تحطیم آشور تماًما، ف

، هذه هي ثمرة الكبریاء!.  ]34-33[تشامخه وینزل مجده إلى التراب 
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 عشر ياألصحاح الحاد

 يالمسیا والعصر المسیان
لم یكن ممكًنا إلشعیاء النبي أن ینحصر في األحداث المعاصرة له وال الخاصة 

، لیرى عمل اهللا العجیب ال يبالمستقبل القریب بالنسبة له وٕانما اتجه نحو الخالص األبد
بسقوط آشور وال بعودة القلة األمینة إلى یهوذا، وٕانما بسقوط عدو الخیر إبلیس واجتماع 

 العجیب.  يالمؤمنین من الیهود واألمم كأعضاء في جسد واحد یتمتعون بالملكوت المسیان

.  ]1[ ظهور ابن یسى   .1
.   ]2[ المخلص وروح الرب  .2
.  ]4-3[ أعمال المخلص   .3
.  ]9-5 [  ي سمات العصر المسیان.4
.  ]16-10[ سالم بین الشعوب   .5

 :   ظهور ابن یسى.1
"ألنه یولد لنا  في األصحاح التاسع تحدث عن المخلص بكونه المولود العجیب:

، أما هنا فیؤكد ناسوته )6: 9إش (ولد... ویدعى اسمه عجیًبا مشیًرا إلًها قدیًرا أًبا أبدًیا" 
. لم ]1[" ویخرج قضیب من جذع یسى وینبت غصن من أصوله" بكونه الملك ابن یسى:

یقل ابن داود مع أنه شرًعا هو ابن داود، لكنه أراد تقدیمه بصورة متواضعة جًدا، كقضیب 
وغصن من یسى الذي عاش ومات قلیل الشأن. والعجیب أن نسل داود الملك ضعف جًدا 

حتى جاء یوسف والقدیسة مریم فقراء للغایة.  
 في األصحاح السابق عن آشور - یمثل عدو الكنیسة - يبینما یتحدث الوح

) یظهر المسیا كقضیب أو غصن متواضع. أراد أن 33: 10كأغصان مرتفعة وقویة (إش 
 یسحق الكبریاء محطم البشریة باتضاعه. وكما تقول عنه الكنیسة في جمعة الصلبوت:

"أظهر بالضعف (الصلیب) ما هو أعظم من القوة".  

  هذا هو المسیح، فقد ُحبل به بقوة اهللا بواسطة العذراء من نسل یعقوب، أب یهوذا، وأب
الیهود، من نسل یسى... 
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  Ïالشهید یوستین

:    المخلص وروح الرب.2
ویحل علیه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة "

.  ]2[ "ومخافة الرب
إذ جاء السید المسیح ممثًال للبشریة حّل علیه الروح القدس الذي لیس بغریب عنه، 

ألنه روحه. حلول الروح القدس على المسیح یختلف عن حلوله علینا؛ بالنسبة له حلول 
 عطیة ي، واحد معه في ذات الجوهر مع اآلب، حلول بال حدود. أما بالنسبة لنا فهيأقنوم

 ما تحتمل طبیعتنا لیعمل على تجدیدها رمجانیة ونعمة ُتمنح لنا في المسیح یسوع قد
،  )9: 2، 19: 1كو (المستمر. لذا قیل عن السید المسیح "فیه ُسّر أن یحل كل الملء" 

).  16: 1ومن ملئه الذي یمأل الكل ینال جمیع المؤمنین نعمة فوق نعمة (یو 
وًال زمنًیا لكلمة اهللا هو الحكمة عینها والفهم والقوة... فحلول الروح القدس لیس ح

بل هو اتحاد أزلي بین األقانیم الثالثة. بالتجسد اإللهي َقِبل ربنا یسوع ظهور الروح القدس 
حّاال علیه لكي یهبنا نحن فیه، كأعضاء جسده، عطیة الروح القدس واهب الحكمة والفهم 

والمشورة والقوة والمعرفة ومخافة الرب.  
ربما یسأل البعض: لماذا حّل الروح القدس على السید المسیح عند عماده؟ 

: الروح القدس هو الذي شّكل ناسوت السید المسیح منذ لحظة البشارة بالتجسد Ðُنجیب
ولما كان الهوت السید لم یفارق ناسوته، لهذا لم یكن الناسوت قط في معزل عن  اإللهي.

الروح القدس، وال في حاجة إلى تجدید الروح له، ألنه لم یسقط قط في خطیة وال كان 
لإلنسان القدیم موضع فیه، إنما طلب السید أن یعتمد "لكي یكمل كل بر"، أي یقدم لنا بًرا 
جدیًدا نحمله فینا خالل جسده المقدس. حلول الروح علیه في الحقیقة كان ألجل اإلنسانیة 

التي تتقدس فیه، فتقبل روحه القدوس.  
: [الیوم اعتمد (یسوع) من یوحنا لكي يالقدیس غریغوریوس النیسفي هذا یقول 

یظهر الذي تدنس، ولكي یجعل الروح ینحدر من فوق فیرفع اإلنسان إلى السماء، ویقیم 
الساقط الذي انحدر وصار في عار. لقد أصلح المسیح كل الشرور، فأخذ البشریة الكاملة 

1 Apology 1:32. 
Ð  ،215، ص 1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
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لكي یخلص البشریة، ولكي یصبح مثاًال لكل واحٍد منا. لذلك فهو یقدس باكورة وثمار كل 
].  Ïعمل یقوم به لكي یترك لعبیده غیرة حسنة بال شك في اقتفاء أثره

عن عمل الروح القدس في حیاتنا كینبوع القدیس غریغوریوس النزینزي یتحدث 
صالحنا، قائالً :  

[ُیدعى روح اهللا وروح المسیح... وهو نفسه الرب.  
  ،روح النبوة والحق والحریة

روح الحكمة والفهم والمشورة والقدرة والمعرفة والصالح ومخافة اهللا.  
  ،إنه صانع كل هذه األمور

 كل األشیاء،  يیمأل الكل بجوهره ویحو
یمأل العالم في جوهره ومع هذا فال یمكن للعالم أن یدرك قوته.  

.  ي بطبیعته ولیس بالتبنيصالح ومستقیم، ملوك
ُیقدس وال یتقدس،  
یقیس وال ُیقاس،  

یهب شركة وال یحتاج إلى شركة،  
یمأل وال ُیمأل،  

یحوى وال ُیحوى،  
یورث ویمجد... مع اآلب واالبن.  
هو أصبع اهللا، نار كاهللا (اآلب)... 

الروح الخالق الذي یخلق من جدید بالمعمودیة والقیامة.  
هو روح العالم بكل شيء، یهب حیث یشاء،  

یرشد ویتكلم ویرسل ویفرز ویحزن، 
 هو ذات النور والحیاة.  ي، أو بالحريّ یعلن وینیر ویحي

 شركة مع اهللا)،  يیخلق هیاكل ویؤله (یعط
)،  9: 10یهب كماًال حتى قبل العماد (كما في حادث كرنیلیوس أع 

تطلبه بعد العماد كعطیة... یفعل فینا العمل اإللهي،  
ینقسم في ألسنة ناریِّة ُمقسًِّما المواهب،  

1 De Bapt. Christii. 
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یقیم الرسل واألنبیاء واإلنجیلیین والرعاة والمعلمین.  
].  Ïُیفهم بطرق متعددة، واضح، وینخس القلوب...

:    أعمال المخلص.3
 بحسب نظر عینیه وال یحكم بحسب ي"ولّذته تكون في مخافة الرب، فال یقض

 األرض، ویضرب ي بالعدل للمساكین، ویحكم باإلنصاف لبائسيسمع أذنیه، بل یقض
.   ]4-3[األرض بقضیب فمه، وُیمیت المنافق بنفخة شفتیه" 

أ. ُیقدم لنا السید المسیح صورة حّیة عن التعامل مع اآلخرین، وهي أال تقوم على 
المظاهر الخارجیة المجردة، وأال تكون حواّسنا هي الحكم خاصة الشم والنظر والسمع.  

رع س. حاسة الشم هي أ]3["  تكون في مخافة الربHis breathلذته یقول "
حاسة في حیاة اإلنسان، یلزم أن تمتص مع بقیة الحواس بالمخافة اإللهیة. هنا یجب أن 

نمیز بین ثالثة أنواع من الخوف: خوف العبید، خوف األجراء، وخوف البنین. فالعبید 
یخافون سادتهم لئال یقتلوهم، واألجراء یخافون العاملین لدیهم لئال یحرموهم األجر أو 

 الذي یهبه روح يالمكافأة، أما األبناء فیخافون لئال تجرح مشاعر آبائهم. هذا الخوف السام
الرب لنا حتى نهاب اهللا لیس خشیة العقوبة وال الحرمان من المكافأة وٕانما ألننا أبناء ال نرید 

أن نجرح مشاعر محبته.  
، إنما حسب األعمال الداخلیة بكونه ]3["  بحسب نظر عینیهيال یقضب. "

فاحص القلوب والعارف باألفكار والنیات. یأخذ السید المسیح موقًفا مضاًدا لما حدث في 
أیام إشعیاء إذ كان القضاة یحكمون حسب الوجوه. هذه الضربة "المحاباة" كثیًرا ما ُتصیب 

الملتزمین بمسئولیات قیادیة، وقد وقف الرب حازًما ضد هذا الوباء، فكان یوبخ القیادات 
الدینیة التي ُأصیبت بالمحاباة والریاء مثل الفریسیین والصدوقیین والكتبة، بینما كان یدعو 

األطفال إلیه بلطف ویترفق بالخطاة والعشارین.  
.  ]3[" ال یحكم بحسب سمع أذنیه" ج. رفض الوشایات البشریة:

.  ]4[د. اهتمامه بالمساكین والبائسین والمظلومین 
. جاء رب المجد یضرب بكلمته (قضیب ]4[" ویضرب األرض بقضیب فمه ".هـ

) كل من 3: 4 الحدین (عب ي)، سیف الكلمة ذ6: 19؛ 16: 2فمه) أو بسیف فمه (رؤ 

1 Oration 5 on the Holy Spirit, 29. 
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التصق بمحبة األرضیات فصار أرًضا. غایته أن ُیحطم فینا محبة الزمنیات لیرفع كل 
طاقاتنا نحو السمویات.  

جاء لكي ُیمیت الریاء والنفاق بروحه القدوس (نفخة شفتیه)، فیعیش المؤمنون 
بالروح القدس العامل في داخلهم دون أن ینشغلوا بالمظاهر الخادعة.  

. كان األغنیاء في ]5[" ویكون البر منطقة متنیه واألمانة منطقة حقویه ".و
الشرق یلبسون منطقة مزركشة بالخیوط الذهبیة كزینة عالمة العظمة والبهاء ولكیما ترفع 

الثوب الفضفاض. أما الفقراء خاصة العبید فیلبسون منطقة زهیدة تساعد االنسان على 
سرعة الحركة في خدمته لسیده وضیوفه، كما تستخدم المنطقة أثناء السفر لرفع الثیاب، 

ویستخدمها الجند... على أي األحوال جاء ربنا یسوع المسیح إلى العالم ملًكا روحًیا یتمنطق 
وجاء كخادم یتمنطق  بالبر واألمانة عالمة غناه وجماله بكونه القدوس واهب الحیاة القدسیة،

طهر كل من یقبل إلیه.  يُ لكي یغسل األقدام البشریة حتى 
كثیًرا ما ُیشّبه البر بالثوب أو المنطقة، إذ ببر المسیح نستتر ونتحرك للعمل 

).  8: 19؛ رؤ 17- 13: 6، أف 19، 18: 109؛ مز 14: 29والجهاد (أى 

:  ي  سمات العصر المسیان.4
، يبعد أن تحدث عن عمل السید المسیح استطرد لیتحدث عن العصر المسیان

مقدًما لنا صورة حیة عنه أبرزها اتسام البشریة المؤمنة باالتحاد مًعا في جسد واحد، یحملون 
طبیعة الحب والسالم، فتختفي من حیاتهم كل ثورة أو عنف أو حب لسفك الدماء والقتل أو 

التخریب والتدمیر.  
یصّور هذا العصر قائالً :  

؛ ال یوجد تضاد أعظم من هذا، یسكن سافك ]6[" فیسكن الذئب مع الخروف"
 المحب يالدم مع الحمل الودیع العاجز عن الدفاع عن نفسه. یعیش صاحب القلب الذئب

لالفتراس مع اإلنسان الودیع كالحمل، یحمالن طبیعة جدیدة دستورها الحب والوفاق. لم یعد 
من كان ذئًبا یهدد الحمل، وال الحمل یخشى من كان قبًال من فئة الذئاب، إذ صار الكل 

قطیًعا واحًدا یحمل الخلیقة الجدیدة التي في المسیح یسوع.  
. األول حیوان یترقب الفریسة لُیهاجمها غدًرا ]6[" يویربض النمر مع الجد"

 ینقض علیه... لكن طبیعة العنف واالفتراس قد يوالثانى یلهو بال اكتراث فهو مثیر للنمر ك
.  يُنزعت عن النمر لیربض مع الجد
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 قطیع عجیب غیر .]7["  صغیر یسوقهايوالعجل والشبل والمسمن مًعا وصب"
متجانس، تحت قیادة عجیبة. من یتخیل صبًیا صغیًرا یقود عجًال في رفقته شبًال ومسمًنا! 

 الصغیر ُیشیر إلى القیادات الروحیة الكنسیة التي تستطیع بروح البساطة أن يهذا الصب
تخلق بروح الرب من المؤمنین القادمین من أمم وشعوب مختلفة والذین یحملون مواهب 

 صغیر.  يمتعددة قطیًعا ودیًعا یخضع بورح اإلنجیل كما لصب
- التي ال تعرف حب السیطرة تعرف أن تحول يحًقا إن القیادات الودیعة- كالصب
األشبال إلى قطعان وذلك بعمل روح الرب.  

أن البقرة ُتشیر  Ïالقدیس إكلیمندس االسكندري. یرى ]7[" والبقرة والدبة ترعیان"
إلى الیهود ألنها من الحیوانات التي تحت النیر وهي طاهرة حسب الشریعة بینما الدبة ُتشیر 
إلى األمم والشعوب الوثنیة إذ هي مفترسة (عنیفة) وبحسب الناموس غیر طاهرة. وكأنه من 

 في ي مع آخرین من أصل أممياء من أصل یهودض أن یجتمع أعيسمات العصر المسیان
 الواحد الصالح.  ي"رعیة" واحدة، تحت قیادة الراع

لما كانت الدبة مع اتسامها باالفتراس إالَّ أنها بطیئة الحركة لذا فإن البقرة الحلوب 
ُتحسب فریسة ثمینة وسهلة تقدر على افتراسها دون أن تفلت منها، على عكس الثور 

الصغیر. مع هذا اإلغراء نجد مصالحة عجیبة بینهما وصداقة بینهما كما بین صغارهما، إذ 
 هذا ما حدث فعًال إذ جاءت األجیال التالیة في كنیسة .]7[" تربض أوالدهما مًعا" قیل:

.  ي أو أمميالعهد الجدید ال تحمل تمییًزا بین من هم من أصل یهود
 وتغیرت طبیعته فصار ي، إذ فقد طبعه الوحش]7[" واألسد كالبقر یأكل تبًنا"

كالحیوان المستأنس ال یطلب لحًما بل تبًنا.  
؛ ال یعود الرضیع ینزعج ألنه قد بطل سم ]8[ویلعب الرضیع على سرب الصل" "
الصلِّ .  

. یمد الفطیم یده إلى فم األفعوان وال ]8[" ویمد الفطیم یده على جحر األفعوان"
ُیصاب بشيء.  

في اختصار عمل السید المسیح هو تغییر الطبیعة البشریة الشرسة خالل خدامه 
- روح الحب والوحدة.  خداًما ومخدومینا - المتسمین بروح الوداعة، فتحمل الكنیسة كله
" ألن األرض تمتلىء من معرفة الرب فساد " -بهذا ال ُیصیب الكنیسة - جبل قدس الرب

1 Strom. 4:6. 
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 واالتحاد والخبرة العملیة للحیاة ي، ال معرفة فلسفیة عقالنیة بحتة، إنما معرفة التالق]9[
 تتحقق بتجسد يالجدیدة في الرب. هذه المعرفة الروحیة تمأل حیاة المؤمنین كأمر طبیع

كلمة الرب الذي جاء ُیعرفنا الحق، وبعمل روحه القدوس، فصارت المعرفة تمأل األرض 
"إنه مكتوب في األنبیاء: ویكون  . یقول رب المجد نفسه:]9["  المیاه البحريكما ُتغط"

: 8؛ عب 2: 4؛ مى 34: 31؛ إر 13: 54إش ؛ 45: 6یو (الجمیع متعلمین من اهللا" 
).  16: 10؛ 10

 عن هذه المعرفة الروحیة العملیة، قائالً : [إذ تتحد القدیس مقاریوس الكبیریحدثنا 
 بألفة ال توصف، وتختلط بالروح تماًما ُتحسب أهًال أن تصیر ي(النفس) مع الروح الُمعز

هي نفسها روًحا، باختالطها معه حینئذ تصیر كلها  نوًرا وكلها عیًنا وكلها روًحا وكلها فرًحا 
]. Ïوكلها راحة وكلها بهجة وكلها محبة وكلها أحشاء وكلها صالًحا ورأفات

:   سالم بین الشعوب.5
أ. جاء السید المسیح لُیقیم ملكوته من كل األمم والشعوب، واهًبا سالًما للمؤمنین 

ویكون في ذلك الیوم أن أصل یسَّى القائم رایة للشعوب إیاه تطلب األمم ویكون الحقیقیین "
. اقتبس الرسول بولس هذه النبوة عندما تحدث عن تمجید األمم هللا من ]10[" محله مجًدا

" تحقق بمجيء المسیا في ذلك الیوم) مبیًنا أن قوله "12، 6: 15أجل رحمته علیهم (رو 
الذي ضم األمم في ملكوته. لقد صار رب المجد یسوع "رایة" تجمع حولها أبناء اهللا 

)، فصاروا رعیة واحدة لراٍع واحد. صار السید رایة تعلن 52: 11(یو  المتفرقین إلى واحد
الحب اإللهي في أعمق صوره برفعه على الصلیب باسًطا یدیه لیضم العالم كله في أحضانه 

)، كارًزا بفرح إنجیل الخالص الذي رّد لإلنسان كرامته األولى وغلبته على 32: 12(یو 
قوات الظلمة، فاتًحا لهم أبواب الفردوس.  

: 12 الشعوب، بحث عنه الیونانیون (یو ى"؛ إنه مشتهإیاه تطلب األممیقول "
 إلى بطرس لكي یسمع عن السید المسیح ي)؛ وأرسل قائد المئة كرینلیوس األمم20-21

).  10(أع 

1 Hom. 18:10. 
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"؛ جاء في الترجمة الیسوعیة "یكون مثواه مجًدا"؛ لعله یقصد ویكون محله مجًدا"
أن صلیبه الذي كان عاًرا صار بقیامته مجًدا، إذ صار قبره الفارغ مقدًسا للمؤمنین فیه 

یدركون حقیقة مسیحهم واهب الحیاة والقیامة.  
ب. ضم السید المسیح إلى كنیسته البقیة التي قبلت الخالص، وقد جاءت من 

ویكون في ذلك الیوم أن )؛ لذلك یقول النبي: "1: 1بط 1؛ 1: 1؛ یع 2أماكن متفرقة (أع 
 بقیة شعبه التي بقیت من آشور ومن مصر ومن ِفْتروس يالسید ُیعید یده ثانیة لیقتن

 الخلیج ي(مصر العلیا) ومن كوش ومن عیالم (مملكة في شرق نهر دجلة وشمال شرق
. تحققت هذه النبوة ]11[" ) ومن شنعار (سهل بابل) ومن حماة ومن جزائر البحريالفارس

في عید العنصرة وأیًضا خالل خدمة الرسل وعبر األجیال، وستتحقق مرة أخرى بصورة 
أوسع في األیام األخیرة حینما یقبل الیهود اإلیمان بالسید المسیح كقول الرسول بولس (رو 

). في ذلك الیوم ینضم قابلوا اإلیمان القادمون من الیهود إلى الكنیسة التي 11-27: 11
ویرفع رایة لألمم ویجمع منفیّي سبق أن ضمت األمم ویكون الكل أعضاء في جسد واحد: "

.  ]12 [" ربعة أطراف األرضأ یهوذا من يإسرائیل ویضم ُمشتت
، إنما Ïیحاول بعض المفسرین أن یحسبوا ذلك مجًدا ألمة إسرائیل بطریقة حرفیة

 يهنا إعالن عن مجد الكنیسة التي تضم من األمم والیهود مًعا تجمع الكل من أقاص
المسكونة إلى أقاصیها دون تمییز في الجنس... إذ یصیر الكل كنیسة واحدة تحمل رایة 

مسیحها الواحد.  
 بعد يفرایم) ویهوذا عند عودتهم من السبأ ُیقدم االتحاد الذي تم بین إسرائیل (.ح

أن استحكمت النزاعات بل والعداوة بینهما قروًنا طویلة صورة لالتحاد بین األمم والیهود 
]13[  .

في القدیم كان الفلسطینیون وبنو المشرق وأدوم وعمون وموآب ومصر مقاومین 
، أما في العهد الجدید فتكون ]16-14[للشعب لذا وهب اهللا شعبه إمكانیة النصرة علیهم 

 فتصیر أدوات للبناء ال يّ الغلبة ال بانتصارات حرببیة وٕانما بقبول هذه األمم لإلیمان الح
للمقاومة والهدم. اهللا الذي سبق فحول البحر لخالص شعبه إذ أجازهم فیه بعد أن فتح لهم 

. يفیه طریًقا للعبور هكذا یجفف كل مقاومة في قلوب األمم لینفتح طریق الملكوت المسیان

1 Bultema, p. 149. 
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بمعنى آخر الذي أصعد شعبه من مصر مجتاًزا بهم وسط میاه البحر األحمر، هو 
، وهو الذي یعبر باألمم إلى ملكوته بالرغم من ]16[ يالذي یعبر بهم من آشور بعد السب

كل العقبات والصعوبات التي تقف أمامهم.  
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 عشر ياألصحاح الثان

تسبحة المفدیین 
اجتاز إشعیاء النبي حالة الضیق التي أصابت نفسه بسبب ما بلغ إلیه الشعب من 
فساد، األمر الذي ألجله سمح اهللا بتأدیبه بواسطة آشور وتالمس مع عمل اهللا الخالصي ال 
بإعادة المسبیین إلى یهوذا وٕانما ما هو أعظم: ظهور ابن یسى رایة لألمم یجمع بحبه الفائق 

مؤمنیه من كل الشعوب لیتمتعوا بسالمه السماوي. لم یكن أمام النبي إالَّ أن ُیسجل على 
لسان هؤالء المفدیین بدم المخلص تسبحة مفرحة تعتبر امتداًدا للنبوة الواردة في األصحاح 

السابق التي تشدو بمجد المسیح وشخصه وعمله وملكوته وشعبه.  

.  ]1 [ مراحم اهللا وسط غضبه   .1
.  ]3-2[ یهوه سر خالصنا وقوتنا وفرحنا  .2
.  ]6-4[ الشهادة ألعمال اهللا    .3

:    مراحم اهللا وسط غضبه.1
" ي ارتدَّ غضبك فُتعزینيّ وتقول في ذلك الیوم: أحمدك یارب ألنه إذ غضبت عل"

]1[  .
تبدأ الترنیمة الجدیدة التي ینطق بها كل من یتمتع بعمل السید المسیح الخالصي 

". أي یوم هذا؟ إنه یوم الصلیب أو یوم الكفارة العظیم الذي وتقول في ذلك الیوم" بالكلمات:
فیه نحمد الرب الذي حّول الغضب إلى خالص وتعزیة ومجد. لقد تجسم الغضب اإللهي 

- لیرفعنا من الغضب  - كلمة اهللا المتجسد على الخطیة التي نرتكبها بصلب السید المسیح
 وٕانما من أسر إبلیس يإلى المجد. ظهرت تعزیات اهللا العجیبة إذ حررنا ال من السبي البابل

وجنوده وأعماله الشریرة لیملك البر فینا.  
 الذي وقف في الهیكل مفتخًرا على يهكذا ُنقدم الحمد والشكر هللا ال كالفریس

اآلخرین، وٕانما كاللص الیمین المطرود خارج المحلة من أجل خطایاه فیجد في صحبته 
المسیح الرب مصلوًبا ألجله، یفتح له أبواب الفردوس. هكذا یرتد غضب اهللا علینا إلى 

)، وفیه 14: 2تعزیات سماویة إلهیة فائقة. في ذلك الیوم صار هو نفسه سالمنا (أف 
).  19: 5كو  2نفسه (لصالح اهللا العالم 
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:    سّر خالصنا وقوتنا وفرحناه یهو.2
، وقد صار ي وترنیمتيهوذا اهللا خالصي فأطمئن وال أرتعب، ألنه یاه یهوه قوت"

.  ]3-2["  خالًصا، فتستقون میاًها بفرح من ینابیع الخالصيل
 ياقتبست الكنیسة القبطیة جزًءا من هذه التسبحة لتنشدها للرب المصلوب في یوم

 ي) هو الرب، وقد صار لي (ترنیمتي وتسبحتيخمیس العهد وجمعة الصلبوت، وهو: "قوت
خالًصا. اهللا هو سر قوتنا وتسبیحنا وخالصنا! في وسط مشاركة الكنیسة عریسها آالمه 

تسبح وتنشد؛ أما تسبحتها أو أنشودتها فهو المسیح نفسه، هو كل شيء بالنسبة لها.  
)؛ هتاف الغلبة على إبلیس 15: 89بالمسیح المصلوب عرفنا الهتاف (مز 

وأعماله الشریرة! هتاف الخالص الذي به ننتقل من الشمال إلى الیمین ننعم بشركة الملكوت 
السماوي المفرح.  

ر ینبوع دم وماء من الجنب المطعون لنتقدس ونتطهر، ولكن نشرب  بالصلیب تفجَّ
.  يونفرح، إذ وجدنا ینبوع خالصنا األبد

"؛ "یاه" هي اختصار لإلسم "یهوه"، وكأن التسبحة تكرر یاه یهوههنا یدعو اهللا "
 غیر المتغیر، یتكىء علیه المؤمن فیجد فیه يهذا اللقب اإللهي "یهوه" لتأكید أنه اهللا السرمد

القدیس قوته وفرحه وخالصه إلى األبد، فیطمئن على الدوام دون تّخوف. وكما یقول 
، ذاك الذي ال ي[إن شئت أن یكون فرحك ثابًتا باقًیا، التصق باهللا السرمد أغسطینوس:

]. Ïیعتریه تغییر، بل یستمر ثابًتا على حال واحد إلى األبد

:    الشهادة ألعمال اهللا.3
 تمثل تسبحة مستقلة عن العبارات التالیة ]3-1[یرى البعض أن العبارات السابقة 

 التي تمثل تسبحة ثانیة. على أي األحوال إن كانت األولى تعلن انبعاث الحمد ]4-6[
والتسبیح في النفس خالل التمتع بخالص الرب، فإن الثانیة مكملة لها تعلن االلتزام بالشهادة 
هللا المخلص أمام األمم. فما نختبره خالل اتحادنا مع اهللا مخلصنا یثیر فینا شوًقا نحو تمتع 

احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرِّفوا بین  وتقولون في ذلك الیوم:الغیر بذات الخالص. "
الشعوب بأفعاله، ذّكروا بأن اسمه قد تعالى. رنموا للرب ألنه قد صنع مفتخًرا، لیكن هذا 

Ï  ،130، ص 1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
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 واهتفي یا ساكنة صهیون، ألن قدوس إسرائیل عظیم في يمعروًفا في كل األرض. صوِّت
.  ]6-4[" وسطك

كیف نكرز بالرب؟ 
"اذهبوا إلى  "، وكما یقول الرب لتالمیذه:عرفوا بین الشعوب بأفعاله بالتبشیر: "أ.

. كل مؤمن یلتزم بالشهادة )5: 16مر (العالم أجمع واكرزوا باإلنجیل للخلیقة كلها" 
 بهجة يلمخلصه، إذ نرى المرتل داود وهو یعلن توبته في المزمور الخمسین یقول: "امنحن

خالصك فأعلم الخطاة طرقك". 
رنموا للرب ألنه قد صنع مفتخًرا، لیكن هذا معروًفا في كل  بالفرح المقدس: ".ب

 بالرب الذي ي". لیست شهادة للمخلص أعظم من تالمس الغیر مع فرحنا الداخلاألرض
یجتاز كل األحداث والمتاعب. یقول المرتل: "حینئذ امتألت أفواهنا فرًحا وألسنتنا ترنًما، 

.  )2: 26مز (حینئذ قالوا بین األمم: إن الرب قد عظم الصنیع معنا" 
 القدوس فینا! ي یشهد لسكنيصوت التهلیل الداخل

القدیس الفرح المقدس یعلن عن ملكوت اهللا المفرح في داخلنا. جاء في سیرة 
 بطیبة على حدود هرموبولیس (أشمونین)، أن وجهه كان دائم البشاشة، أبوللو الكاهن

مجتذًبا بذلك كثیرین إلى الحیاة النسكیة كحیاة مفرحة في الداخل، ومشبعة للقلب بالرب 
[لماذا ُنجاهد ووجوهنا عابسة؟! ألسنا ورثة الحیاة األبدیة؟  نفسه. كثیًرا ما كان ُیردد القول:

 بهم ياتركوا العبوس والوجوم للوثنیین والعویل للخطاة (األشرار)، أما األبرار والقدیسون فحر
 ].Ïأن یمرحوا ویبتسموا ألنهم یستمتعون بالروحیات

 

Ï  113، ص1986 1للمؤلف: قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، ج 
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األصحاح الثالث عشر 

وحّي من جهة بابل 
إذ تحدث النبي عن السید المسیح وأمجاد عصره خشى أن یفهم البعض أن هذا 
األمر یتم في عهده أو في المستقبل القریب لذلك تنبأ عن بابل وما سیحل بالشعب خالل 

السبي البابلي ثم العودة من السبي.  
قبل مجيء السید المسیح تظهر مملكة بابل بكل عنفوانها لتتحطم، ویأتي المسیا 

لیملك وال یكون لملكه نهایة. یتكرر األمر بالنسبة لمجیئه األخیر حیث تظهر مملكة الدجال 
كمملكة بابل ُتقاوم الكنیسة وتسود العالم لكنها تنهار لیأتي رب المجد على السحاب.  

بابل وغیرها من األمم العنیفة إنما ُتمثل المقاومة هللا ولكنیسته... وقد جاء الوحي 
ادیة هللا ومسیحه وشعبه لن تدوم بل تنهار.  عهنا یعلن أن كل القوى المُ 

.  ]1[ وحي من جهة بابل   .1
.  ]5-2[ دعوة األمم لمقاتلة بابل  .2
.  ]6[ یوم خراب بابل  .3

 :   وحي من جهة بابل.1
.  ]1[" وحي من جهة بابل رآه إشعیاء بن آموص"

أراد النبي تأكید أنه هو كاتب النبوة، تمتع بها من جهة بابل. أما تأكیده أنه هو 
الذي رآها فذلك لسببین:  

أ. إن كان إشعیاء قد تنبأ بخصوص یهوذا وأورشلیم لكنه یتحدث هنا عن مصیر 
األمم المجاورة مؤكًدا أن اهللا إله القدیسین هو بعینه إله جمیع األمم.  

ب. لم یكن لبابل حسبان في ذلك الوقت، فكان یصعب على السامع أو القارىء 
أن ُیصدق ما یقال عنها من هذه النبوات.   

 وقد ُترجمت في الترجوم والفولجاتا والنسخة massâhجاءت كلمة "وحي" بالعبریة 
"، ربما ألن النبي نفسه بسبب رقته كان یشعر burdenالسریانیة بمعنى "حمل" أو "ثقل 

بثقل شدید مرارة من جهة ما سیحل بهذه األمم من متاعب وتأدیبات إلهیه. فإن كانت هذه 
التأدیبات عن استحقاق وستؤول في النهایة للخیر لكن النبي كرجل اهللا ال یقف شامًتا بل 
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متألًما. بهذا الروح عاشت الكنیسة األولى تؤدب لكن في حب وترفق ال تغلق باب التوبة 
 اإلیمان. وقد حسبت أمثال نوفاتیوس هراطقة من أجل يأمام الخطاة حتى بالنسبة لمنكر

[بهذا حكموا على  في رده علیه:القدیس أمبروسیوس قسوتهم على الخطاة. وكما یقول 
فساد تعلیمهم، إذ بإنكارهم سلطان الحل أنكروا سلطانهم للربط أیًضا... ماذا أقول أیًضا عن 

عجرفتهم المتزایدة؟ فإن إرادتهم تُناقض إرادة روح الرب الذي یمیل إلى الرحمة ال إلى 
القسوة... إنهم یفعلون ما ال یریده. ألنه هو الدیان ومن حقه أن یعاقب، نجده برحمته 
"ُأرید  یعفو!... یجب أن نعرف أن اهللا إله رحمة، یمیل إلى العفو ال إلى القسوة. لذلك قیل:

، فكیف یقبل اهللا تقدماتكم یا من تنكرون الرحمة، وقد قیل عن )6 :6هو (رحمة ال ذبیحة" 
]. Ï)؟32: 18اهللا إنه ال یشاء موت الخاطىء مثل أن یرجع (حز 

 لیس من )14، 13(یظن بعض الدارسین أن ما ورد عن بابل في األصحاحین 
وضع إشعیاء النبي، وحجتهم في ذلك:  

)، فكیف یعلن عن نبوة 39أ. أن بابل كانت مرتبطة بصداقة مع یهوذا (إش 
قاسیة ضدها؟! 

ب. كانت بابل خاضعة آلشور في ضعف.  
ج. یبدو من الحدیث أن إسرائیل كان مسبًیا لبابل أثناء إعالن النبوة.  

ُیرد على ذلك بأن النبي كان یتحدث عن المستقبل بروح النبوة، فُیشیر إلى تأدیب 
إسرائیل بواسطة آشور ثم موقف بابل فیما بعد عندما تحطم آشور وتصیر مملكة عظمى، 

وسبي الشعب ثم عودته، وأخیًرا مجيء المخلص عمانوئیل في ملء الزمان. یتكلم النبي عن 
 اعتاده األنبیاء لتأكید أن ما یعلنون عنه یتم يالمستقبل كحاضر یعیشه، وهذا أمر طبیع

تحقیقه بدقة. هذا وال نتجاهل أن النبي الذي قدم تفاصیل دقیقة عن شخص السید المسیح 
 وِسمات عصره یستطیع أن یتنبأ عن قیام دولة بابل وسبي الشعب يوحیاته وعمله الخالص

 عام من إعالن النبوة. وقد ردد إرمیا النبي فیما 100بواسطتها األمر الذي تم بعد حوالى 
- ذات صرخات إشعیاء .  ي أثناء العصر البابل بعد -

 ) وتهدیده بالسبي البابلي11أخیًرا فإن حدیث النبي عن الرجوع من السبي (إش 
) یدل على أن موضوع السبي البابلي لم یكن بعیًدا عن ذهن إشعیاء النبي.  39(إش 

1 On Repentance 1. 
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:    دعوة األمم لمقاتلة بابل.2
لم تكن بابل قد ظهرت عظمتها بعد، لكن النبي یراها قادمة، عاصمتها مدینة 

 تتجمهر ضد بابل وتقتحم أبوابها وتذل يعتاة، لهذا یبدأ نبوته عنها بتحریض الرب لألمم ك
كبریاءها، قائالً :  

. هكذا یصدر اهللا أمًرا بمحاربة بابل فیدعو األمم ]2[" رعقأقیموا رایة على جبل أ"
أن تقیم رایة الحرب على جبل خاٍل من كل شجر أو نباتات حتى یمكن لكل الجیش أن 

یراها. كانت العادة في القدیم أن یجمع بعض الجنود حطًبا ویوقدونه لیًال على الجبل عالمة 
بدء الحرب؛ لذا فإن وجودهم على جبل خاٍل من األشجار ُیساعد سرعة انتباه الجیش لبدء 

الحرب. 
، أي اضربوا باألبواق ألجل تحمیس الجیوش.  ]2[" ارفعوا صوًتا إلیهم"
 لتشجیع ي، أي یلوحون باألید]2[ "أشیروا بالید لیدخلوا أبواب العتاة (األشراف)"

الهمم من أجل اقتحام مدینة األحرار األشراف في شجاعة وٕاقدام.  
ما هي بابل إالَّ النفس المتعجرفة التي یلزمنا أن نقتحمها ال برایات الحرب وال 
بأصوات األبواق وال بالتلویح بأیاٍد بشریة وٕانما برفع رایة الحب التي لمسیحنا المصلوب 

. لنضرب ببوق اإلنجیل المفرح للنفوس، ولنمد ید )4: 2نش ( محبة" يلتقول: "علمه فوق
 لنسند النفس الضعیفة التي أذلها الكبریاء... هكذا نقتحم النفس بروح الرب يالحب العمل

 خالل الحرب الروحیة الفّعالة بالنعمة اإللهیه يفینا فنجتذبها لحساب ملكوته السماو العامل
.  يولیس بالعمل البشر

 القتحام اإلمبراطوریة يالحدیث هنا أعظم من أن یكون خاًصا بدعوة فارس وماد
أنا أوصیت . لهذا یكمل قائالً : "يالعظیمة بابل، إنما هو دعوة تمس خالص النفس األبد

، صوت جمهور على الجبال شبه ي عظمتي مفتخري ألجل غضبي ودعوت أبطاليمقدس
قوم كثیرین، صوت ضجیج ممالك أمم مجتمعة. رب الجنود یعرُض جیش الحرب. یأتون 

 .]5-3["  السموات الرب وأدوات سخطه لُیخرب األرضيمن أرض بعیدة من أقص
یالحظ في هذا النص:  

 من هم هؤالء المقدسین واألبطال المنتسبون هللا الذین ُیستخدمون في هذه أوالً :
 ،، فقد دعیت لمعركة مقدسةيالمعركة؟ یرى البعض أنهم القیادات العسكریة لفارس وماد

لیسوا ألنهم في حیاتهم أو إیمانهم قدیسون وٕانما ألن اهللا دعاهم دون أن یدروا لتحقیق أهدافه 
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المقدسة، ووهبهم قوة للعمل واستخدمهم لتحقیق أمور لیست في أفكارهم. لقد ُحسبوا أبطال 
 مسیح الرب الذي أمسك اهللا بیمینه ياهللا بالرغم من عدم إیمانهم به، كما ُدعى كورش الوثن

).  1: 45لیدوس أمامه أمًما الخ... (إش 
هكذا هو صالح اهللا العجیب، إذ یّحول طاقات وأعمال حتى األشرار لحساب نمو 

ملكوته وبنیان النفوس.  
 بابل الوثنیین مقدسیه وأبطاله، فماذا یكون حال أوالده يإن كان اهللا قد دعا مقتحم

، الذین ي الرب إذ هم مفرزون للعمل الروحي القدسا"الجنود الروحیین" الذین بحق هي قدیسو
ُیحاربون ضد إبلیس وكل أعماله الشریرة من أجل تقدیس أعماقهم وتقدیس الغیر بكسبهم 
بالحب اإللهي؛ كما یدعوهم "أبطاله" ألنهم یحملون قوته ویعملون بروحه القدوس؛ وأیًضا 

 عظمته" إذ یحققون مجد اسم اهللا العظیم.  يیحسبهم "مفتخر
یرى اآلباء القدیسون أن المعمودیة هي دخول إلى الجندیة الروحیة حیث ُیختم 

طالب العماد بختم الروح وُیحسب جندًیا روحًیا لحساب مملكة الرب.  

 كل واحد منكم ویقدم نفسه أمام اهللا في حضرة جیوش المالئكة غیر المحصیة،  یأتي
فیضع الروح القدس عالمة على نفوسكم. بهذا ُتسجل أنفسكم في جیش الملك العظیم.  

   Ïيالقدیس كیرلس األورشلیم

   .كما ُیطبع الختم على الجند، هكذا ُیطبع الروح القدس على المؤمنین
  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  من یتقبل حمیم التجدید یشبه جندًیا صغیًرا ُأعطى له مكان بین المصارعین لكنه لم
یبرهن بعد على استحقاقه للجندیة. 

 Ñيالقدیس غریغوریوس النیص
صوت ضجیج ما هو صوت الجمهور القائم على الجبال شبه قوم كثیرین، "ثانًیا: 

، إالَّ صوت الكنیسة )4: 43إش (" ممالك أمم مجتمعة، رب الجنود یعرض جیش الحرب
المجتمعة مًعا بروح الحب والوحدة على الجبال المقدسة تتمتع بالحیاة العلویة، تسكن على 

: 6(نش  قمم الوصایا المباركة ال عند السفح، تجتمع من ممالك أمم كثیرة كجیش بألویة

1 PG. 33:333A, 428 A.. 
2 PG. 61:418. 
3 PG. 46. 429C. 
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)... إنها كنائس متعددة لها ثقافات متباینة لكنها خالل اإلیمان الواحد والفكر الواحد 10
... هذه هي سمة الكنیسة الحقیقیة: كنیسة سماویة! لذا یقول يتعیش كجیش روحي سماو

الرسول بولس: "نحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغیر إلى تلك 
.  )18: 3كو  2(الصورة عینها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح" 

   .كم من كثیرین هاجموا الكنیسة فهلك الذین هاجموها، أما هي فحلقت في السماء

   .الكنیسة هي رجاؤك، خالصك، وملجأك. إنها أعلى من السماء وأوسع من المسكونة
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 السموات الرب وأدوات سخطه لُیخرب كل يیأتون من األرض بعیدة من أقص"
. تجتمع الكنیسة من أرض بعیدة، إذ كان أغلب أعضائها وثنیین مرتبطین ]5[" األرض

بالعالم، غرباء عن بیت اهللا، لكنهم صاروا سماء الرب ومقدسه، یخربون األفكار الزمنیة أو 
 يرة الحیاة السماویة. وكأن تخریب األرض یعنبمحبة األرضیات لیحملوا اآلخرین إلى خ

القدیس إكلیمندس تحطیم انغالق القلب على الزمنیات لینفتح على السماء. وكما یقول 
سماءً .  )يإن األرض تصیر بالنسبة للمؤمن (الغنوساالسكندري 

، أما من الجانب الحرفي فقد دعا اهللا األمم من فارس يهذا من الجانب الرمز
 وغیرهما لیستخدمهم لتخریب كل أرض بابل العظیمة.  يوماد

:     یوم خراب بابل.3
 بكونه یوم الرب ي فارس وماديیصور لنا النبي یوم خراب بابل المرهب على أید

الذي فیه یعلن غضبه على بابل المقاومة له وألوالده.  
 كورش الذي لم یكن قاسًیا لكن جیشه كان عنیًفا متوحًشا يّ لقد تحقق ذلك على ید

همجًیا؛ لذلك خرب الجند بابل لیس من أجل سلبها كنوزها قدر ما كان ذلك رغبة في سفك 
الدماء. 

یرى البعض أن ما ورد هنا تحقق فعًال في أیام كورش ولكن بصورة جزئیة، غیر 
) عن دینونة 17أنه سیتحقق بصورة أشمل في األیام األخیرة كما جاء في سفر الرؤیا (رؤ 

.  ي كثیرة، بابل العظیمة أم الزوانهالزانیة العظیمة الجالسة على میا

1 On Eutropius, hom 2. 
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أقول إن هذه النبوة تعلن عما یتم بالنسبة لمملكة إبلیس لیس فقط في األیام األخیرة 
وٕانما في قلب كل إنسان یقبل اإلیمان بالسید المسیح كملك ُیقیم أورشلیًما جدیدة فیه عوض 

بابل الزانیة، أي ُیقیم مدینته المقدسة عوض مملكة إبلیس.  
ولولوا ألن یوم الرب قادم كخراب من القادر على كل شيء، لذلك " أ. یقول النبي:

، فال یقووا على حمل السالح. لقد صارت مملكة بابل سیدة العالم ]6[" ي كل األیاديترتخ
كله؛ قد أطال اهللا أناته علیها عشرات السنوات، والبابلیون یتمادون في كبریاء قلوبهم 

 أیادیهم العنیفة الحاملة يوعجرفتهم ضد الرب نفسه، لذلك إذ یسقطون تحت غضبه ترتخ
للسالح، فیصیرون في ضعف شدید وموضع سخریة.  

في رسالته إلى القدیس یوحنا الذهبي الفم هذه هي صورة عدو الخیر كما كشفها 
صدیقه ثیؤدور الساقط، موضًحا له أن إبلیس یظهر عنیًفا للغایة وذا قوة وجبروت لكننا إذ 

نحمل مسیحنا یضعف وینهار. وفي مقال عن: "سلطان اإلنسان على مقاومة الشیطان 
یقول: [الشیطان شریر، وأنا أسّلم بذلك، لكنه شریر بالنسبة لذاته ولیس بالنسبة لنا مادمنا 

]. Ïحذرین، ألن هكذا هي طبیعة الشر، إنها مهلكة بالنسبة للذین یتمسكون به وحدهم"
. هكذا ینتاب الكل حالة من ]8-7[" ویذوب قلب كل إنسان، فیرتاعونب. "

ونساء وشباب وشیوخ وأطفال؛ یصیر الكل منهاًرا لیس من یسند  الرعدة والخوف، من رجال
أخاه بل كل واحد ُیحطم نفسه كما ُیحطم من هم حوله!   

سر رعدتهم حرمانهم من مخافة اهللا، فمن یخاف اهللا ال یخاف إنساًنا وال أحداثًا بل 
: يالقدیس مار إفرآم السریان"رأس الحكمة مخافة اهللا". یقول  یمتلىء فرًحا وسالًما، لذا قیل:

]. Ðي[لتكن خشیة اهللا في قلبك أیها الحبیب مثل السالح بید الجند
ون من األلم كالوالدة وهي في حالة طلق"ج.  ، فقد حملوا في داخلهم ]8[" یتلوُّ

ثمر شر یلدونه مرارة الُمرّ . والعجیب أن الكتاب المقدس یشبه آالم األشرار بآالم الطلق 
)، األولون یئنون في یأس وبرعدة ألنهم یلدون ریًحا (إش 20: 16وأیضا آالم المؤمنین (یو 

 ألنهم ینجبون إنساًنا في العالم (یو ي)، أما اآلخرون فیفرحون وسط الحزن الخارج18: 26
16 :20  .(

1 Ep. To the fallen Theodore, 2. 
Ð  ،123، ص 1988القمص سمعان السریاني: سیرة وأقوال مار آفرام السریاني. 
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، محمرة خجًال بسبب انكسارهم الشدید ]8[" وجوهكم وجوه لهیبد. تصیر "
، إذ تصفر بسبب الخوف.  ]8[وجنبهم، كما تبهت أحیاًنا وجوههم 

، كرمز لما یحل بالجسد ]9[ " علیهايتصیر أرضهم خراًبا لیس من یمش" .هـ
(األرض) من فقدان لكل حیویة حقیقیة. من ُیقاوم الرب من أجل شهوات الجسد یفقد حتى 

لذلك ُأزلزل السموات (النفس) وتُتزعزع األرض جسده وتخرب نفسه الداخلیة، إذ قیل: "
. ربما ُیشیر هنا أیًضا إلى ثورة الطبیعة ضد من ]13[" (الجسد) من مكانها في سخط

 الرب تعصاه الطبیعة ذاتها!  ي خالقها. وكأن من یعصيیعص
فإن نجوم السموات وجبابرتها ال تبرز نورها، تظلم الشمس  یحل بهم الظالم ".و

. هذا ُیشیر إلى ظلمة الجهل التي تحل ]10[" عند طلوعها، والقمر ال یلمع بضوءه
باإلنسان المقاوم هللا، فإنه ال یرى نور الكواكب جمیعها بما فیها الشمس والقمر. ال یرى 
شمس البر، أي اإلیمان بالمسیح القادر أن یهبه حكمة ومعرفة، وال یرى نور القمر أي 

الحیاة الكنسیة المستنیرة بالرب بكونها القمر الحامل انعكاسات نور الشمس، وال یتمتع بنور 
الكواكب األخرى أو الشركة مع القدیسین الذین یضیئون ككواكب منیرة.  

 الحرب، وٕاذ اعتادت النساء في بابل على الحیاة الخلیعة لذا في یموت الرجال .ز
وأجعل الرجل أعز من الذهب یطلبن رجًال لتحقیق شهواتهن الردیئة فیصعب علیهم وجوده: "

 من العربیة أو ي(ربما مقاطعة في الجنوب الشرق االبریز واإلنسان أعز من ذهب أوفیر
 العاملة بسبب يأیًضا ُیشیر ذلك إلى قلة األید. ]12[ للهند)" يمكان في الساحل الغرب

الحرب مع عودة المسبیین وتحرر األمم من السلطان البابلي.  
ویكونون كظبى طرید وكغنم بال من یجمعها، یلتفتون "  فقدان القیادة والرعایة:.ح

. یقصد هنا أنه یوم انكسار بابل ]14[" كل واحد إلى شعبه، ویهربون كل واحد إلى أرضه
یفقد الجیش القیادة فیهرب الجنود المأجورون أو المسخرون من األمم كل إلى بلده.  

هذه هي حال النفس البعیدة عن اهللا فإنها تفقد قیادتها الداخلیة، لیعیش اإلنسان 
كطرید أو كغنم بال راع یجمعها... یحمل في داخله صراعات ُمّرة وتشتیت فكر مع تحطیم 

للطاقات الداخلیة.  
. ]15[، رجل أو إمرأة أو طفل ي أو مدني بطش بالكل دون تمییز بین عسكر.ط

 وٕانما ]17[ ضد بابل، فإن المادیین ال یحطمونها القتناء غنى يهنا یّصور ما یفعله ماد
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، إنهم ]18[لتحطیم كل طاقات بابل، فال یبالون بفتى صغیر وال بجنین في بطن أمه 
یخربون كل مواردها فتصیر كسدوم وعمورة اللتین احترقتا بنار من السماء.  

 یرعى غنمه وال یربض فیها رعاة ي تصیر بابل قفًرا أبدًیا، ال یسكنها إعراب.ى
). تصیر خراًبا یسكن البوم ما 21-20: 30خوًفا من الحیوانات المفترسة التي تسكنها (إش 

 والذئاب.  يتبقى من المنازل، ویوجد بها بنات النعام ومعز الوحش وبنات آو
: [یجب أال نأخذ كل هذه األسماء بطریقة عشوائیة، إنما األب سیرینوسیقول 

(الشیاطین) وجنونهم تحت رمز الوحوش المفترسة، بكونها ضارة  لى شراسةإُتشیر 
 ].Ïوخطیرة... وأكثر منها شًرا

إنها صورة للنفس التي تستسلم لعدو الخیر فیستخدمها لحساب ملكوت الظلمة، 
یمألها شًرا ویحولها إلى معمل للفساد: 

... یسكنها العنف والشراسة ومحبة سفك الدماء ]21[" تربض هناك وحوش القفر"
البریئة بال سبب.  

، حیث یتشاءم غالبیة الشرقیین من أصواتها... وكأنه ال ]21[" یمأل البوم بیوتهم"
.  يُتسمع في داخل اإلنسان الشریر سوى أصوات الیأس والتشاؤم الذي یكشف عن فراغ داخل

: 14؛ تث 16: 11، أي مملوءة نجاسة (ال ]21[" تسكن هناك بنات النعام"
، طبعها جاف ال تحب يال یدخل إلیها الفرح السماو )8: 1 )، صوتها كالنحیب (مى15

)؛ تدفن رأسها في الرمال متى رأت صیاًدا یقترب إلیها، وكان ُیظن أنها 3: 4بیضها (مرا 
تفعل ذلك ألنها تحسب أنه بذلك ال یراها الصیاد لكن ظهر حدیثًا أنها تفعل ذلك ألنها أجبن 

من أن ترى نفسها تقع ضحیة للصیادین.  
 الوعل، ال یوجد إالَّ في األماكن ي. ربما یعن]21[" ترقص هناك معز الوحش"

المقفرة. هكذا ترقص وتلهو الشیاطین في النفس الشریرة إذ تجد فیها موضًعا لها.  
(حیوان أكبر من الثعلب وأصغر من الذئب) في قصورهم ي وتصیح بنات آو"

 ي... أي تتحول القصور والهیاكل من أماكن للتنعم إلى مأو]22[" والذئاب في هیاكل التنعم
للحیوانات الشرسة.  

، المدینة الذهبیة ]19[" بهاء الممالك وزینة فخر الكلدانیینهذا كله حل ببابل "
)، ُشبهت 41: 51)، فخر كل األرض (إر 13: 51)، الغنیة في كنوزها (إر 4: 14(إش 

1 Cassian: Conf. 7:32. 
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 في التمثال المذكور في سفر دانیال. تحققت فیها النبوات كما وردت بطریقة يبالرأس الذهب
عاًما  20حرفیة، إذ یذكر التاریخ أن كورش هدم جزًءا كبیًرا من أسوار بابل وأبنیتها، وبعد 

قام داریوس بهدم بقیة األسوار ونزع أبوابها النحاسیة مع صلب ثالثة أالف من عظمائها. 
قدم وسمكه  300میًال من كل جانب، ارتفاعه  15میًال،  60ُیقال إن طول سور بابل كان 

 35.عمقه في األرض Ïقدًما، یمكن لست مركبات أن تسیر بجوار بعضها على السور 80
برًجا للمراقبة  250قدًما حتى ال یحفر العدو طریًقا لنفسه تحته، وُمقام على السور 

 بوابة نحاسیة ضخمة المعة.  100والحراسة، وبه 
بالفعل تحولت بابل إلى خراب، وقد حاول اسكندر األكبر أن یعید مجدها لكنه 

مات قبل تنفیذ مشروعاته. استخدمت حجارتها في بناء بغداد وٕاصالح الترع وٕاقامة الكثیر 
من المرافق العامة.  

ووقتها قریب المجيء وأیامها ال " أخیًرا فقد أكد النبي أن ما یقوله یتحقق سریًعا:
 عام ي ق.م.، وسقطت في ید فارس وماد606. فقد بدأ نجم بابل یتألق عام ]22[" تطول
ق.م.، بینما جاءت النبوة في القرن الثامن ق.م.  536

لقد بقیت بابل رمًزا لكل نفس متكبرة عاصیة كما جاء في سفر الرؤیا، وقد قیل: 
.  )10: 18رؤ ("إنه في ساعة واحدة جاءت دینونتك" 

 
  
 

1 Bultema, p. 158. 
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األصحاح الرابع عشر  

سقوط بابل 
یكمل النبي حدیثه عن تأدیب بابل وغیرها من الممالك المقاومة هللا ولشعبه، 

موضًحا أن غایة اهللا من هذا التأدیب لیس سقوط بابل أو غیرها إنما تقدیم راحة لشعبه 
بعدما تأدب بالسبي. ُیرید تأكید تحقیق وعود اهللا وعهوده مع شعبه الذي أذلته بابل.  

یظهر اهللا كقائد للمعركة ضد بابل یقوم بتخریبها، ألنها بعجرفتها وكبریائها ُتشیر 
إلى عدو الخیر إبلیس. أما ملكها فهو أداة للشیطان وممثل أو رمز له.  

.  ]3-1[ ترفق اهللا بشعبه .1
.  ]21-4[ هجو على ملك بابل  .2
.  ]23-22[ خراب بابل   .3
. ]27-24[ خراب آشور  .4
.  ]32-28[ خراب فلسطین  .5

 :   ترفق اهللا بشعبه.1
 هو نفسه اهللا الرحوم الذي اختاره ياهللا الذي سمح لشعبه بالمذلة خالل السبي البابل

. لقد سبق أن أخرجه من مصر وحرره من فرعون وجاء به إلى أرض ]1[شعًبا خاًصا له 
الموعد بذراع رفیعة، واآلن یحقق خروًجا آخر إذ یحرره من السبي ویرده إلى أرضه لیس 
فارًغا وال في ضعف، إنما في قوة یجتذب الغرباء إلیهم لیصیروا دخالء ُیشاركونهم ذات 
اإلیمان والعبادة؛ كما یهب شعبه قوة فیسبون من سبقوا أن سبوهم، ویتسلطون على من 

. ]4[سبقوا أن ظلموهم؛ بهذا یستریح الشعب من التعب والعبودیة 
أن ما حدث قدیًما مع هذا الشعب إنما هو رمز لما القدیس یوحنا كاسیان یرى 

یحدث مع المؤمن الذي یتقبل "كلمة الرب" القادر أن یسیر أمامه ویحرره من جور "الشهوات 
الشریرة" وتسلطها على جسده هذه التي تأسره كما في قضبان الرذیلة وتعزله عن المعرفة 

.  Ïالخفیة
 إننا محتاجون إلى عمل اهللا الدائم معنا، لیخرج بنا ال من عبودیة فرعون وال من 

1 Institutionss 5:2. 
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سبي البابلیین إنما لیعتقنا خالل الصلیب بروحه القدوس من أسر الخطیة، ینطلق بنا من 
الظلمة إلى النور، لنعیش في حریة مجد أوالد اهللا .  

هذه الصورة الرائعة لمحبة اهللا نحو مؤمنیه تعلن بقوة في طقس المعمودیة حیث 
یخلع اإلنسان ثیاب العبودیة واألسر ویعترف أنه یجحد الشیطان وكل جنوده ویرفض 

عبودیته الداخلیة، متقبًال الدهن المقدس لیحمل بهاء الروح فیه... ینزل إلى المعمودیة لیتمتع 
بالعضویة في جسد المسیح فیصیر قادًرا على الحیاة الجدیدة الغالبة للموت والظلمة، لُیسبح 

.  )9: 36 مز(اهللا قائالً : "بنورك یارب نعاین النور" 

  یدهن اهللا مالمحكم ویختم علیها بعالمة الصلیب. بهذه الطریقة یكبح اهللا كل جنون
العمى بالتطلع  الشریر، فال یجسر إبلیس على التطلع إلى منظر كهذا، إذ ُیصیب عینیه

إلى وجوهكم، ویكون كمن یتطلع إلى أشعة الشمس فیثب هارًبا... 
لتعرفوا مرة أخرى أن اهللا بنفسه هو الذي یدهنكم خالل ید الكاهن، ولیس إنسان. 

أصغ إلى كلمات بولس القائل:" اهللا هو الذي یثبتكم في المسیح الذي مسحنا".  
بعد أن یدهن كل أعضائكم بهذا الدهن تصیرون في أمان قادرین أن ُتفحموا الحیة 

وال یصیبكم ضرر.  

  ،في كمال ظلمة اللیل یخلع الكاهن ثوبك كمن یقودك إلى السماء عینها خالل الطقس
ویدهن كل جسدك بزیت الزیتون الذي للروح لكي تكون أعضاؤك قویة ال تغلبها السهام 

التي یوجهها العدو ضدك .  
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

:     هجو على ملك بابل.2
یتحدث النبي باسم الشعب المتحرر من سلطان بابل فیهجو ملكها واصًفا إیاه 

هكذا: 
. إن كانت بابل قد ُدعیت مدینة الذهب بسبب غناها الفاحش، فإن ]4[" الظالم "أ.

هذا الغنى قد تحقق خالل ظلم ملكها وغطرسته؛ هذا الظلم لن یدوم، وهذه الغطرسة البد أن 
" كیف باد الظالم بادت المغطرسة. قد كسر الرب عصا األشرار قضیب المتسلطین" تنكسر:

]4-5[  .

1 Whitaker: Documents of the Baptismal Liturgy, p. 37, 40. 
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في كل عصر یوجد من یظلم بغطرسة مقاوًما الحق ومضطهًدا أتقیاء الرب، لكن 
حین قاوم القدیس یوحنا الذهبي الفم  والُمذلین یرتفعون. هذا ما حدث في أیام يالظلم ینته

أتروبیوس الكنیسة وألغى حقها في حمایة الالجئین إلیها، وبسبب سوء تصرفاته واستغالله 
للسلطة ثار الجیش علیه وطلب إعدامه، فلجأ إلى الكاتدرائیة التي كانت بالقرب من القصر، 

 الفم ینتقم لنفسه وللكنیسة منه يوذهب إلى المذبح وتعلق بالعامود، وظن الشعب أن ذهب
... انتهي األمر بهروبه من الكنیسة Ïلكن القدیس رفض معلًنا رحمته ومحبته حتى لألعداء

وقتله بالسیف في خلقیدونیة. وقد جاء في عظته الثانیة على أتروبیوس ما یكشف عن 
ضعف كل ظلم بالنسبة ألوالد اهللا .  

؛ فإن دسائس األعداء ي ولیبغضني خارًجا، ومن ُیرید فلیرجمني[من ُیرید فلیطردن
.  ي تتوقف على عدد جراحاتي هي الدعامات لنوال إكلیل النصرة، وكثرة جزاءاتيضد

لهذا ال أخاف من مؤامرات األعداء، إنما أخاف أمًرا واحًدا وهو الخطیة. فإن كان 
، ألن مثل هذه الحرب ي على الخطیة فلیقم العالم كله بحرب ضديأحد ال یقدر أن یجبرن

 باألكثر ممجًدا.  يتجعلن
 السطوة، لكن خف من سطوة يُأرید أن ألقنك درًسا وهو أال تخاف من خداعات ذو

الخطیة. ال یضرك أحد إن لم تضر أنت نفسك بنفسك.  
إن كنت ال تخطىء فإن عشرات األلوف من السیوف تهددك، لكن اهللا ینتشلك 

منها حتى ال تقترب إلیك. ولكنك إن كنت ترتكب شًرا فإنك وٕان كنت داخل فردوس فسُتطرد 
منه].  

الضارب الشعوب بسخٍط ضربة بال فتور، المتسلط بغضب على األمم  ".ب
. لم یتوقف عن الضرب لذا كسر الرب عصاه؛ ولم یمسك عن ]6[" باضطهاد بال إمساك

اضطهاد الشعوب، یكتم أنفاس الناس ویحجر على حریتهم، لهذا استحق أن یسقط في مذلة. 
.  )15 عو(، عملك یرتد على رأسك" ك "كما فعلت ُیفعل ب:وكما قیل

، وقیل ]7[بسبب هذه السمات عندما سقطت بابل استراحت األرض وهتفت ترنًما 
ویكون في یوم یریحك الرب من تعبك ومن انزعاجك ومن العبودیة القاسیة التي لیعقوب: "

. تحققت هذه الراحة جزئًیا بعودة الشعب من السبي، لكن "بقیت راحة ]3[" استعبدت بها

Ï  ،المقدمة.1968للمؤلف: الكنیسة تحبك، للقدیس یوحنا الذهبي الفم  
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، هي الدخول إلى الحیاة الجدیدة التي في المسیح یسوع بكونه )9: 4عب (لشعب اهللا" 
و "راحتنا األبدیة".   "ي"سبتنا الحقیق

یحاول أصحاب الفكر األلفي أن یفسروا هذه الراحة بكونها تمتع بهذا الحكم األلفي 
غیر أن الذي  ،Ïحیث یطلبون راحة زمنیة على األرض تحت حكم المسیح بطریقة مادیة

ذاق راحة المسیح وتعزیات الروح القدس یدرك بحق كیف نال راحة فائقة في هذا العالم هي 
عربون الراحة السماویة.  

  كل البشر رأوا اهللا قد خطب طبیعتنا، والشیطان رأى ذلك وتقهقر. رأى العربون وارتعب
لقوة الروح القدس!...  ). یا11: 19منسحًبا، رأى مالبس الرسل فهرب (أع 

تأمل ماذا فعل الروح؟ لقد وجد األرض مملوءة من الشیاطین فجعلها سماءً .  
  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

لقد أدرك اآلباء أن التمتع بالعماد هو دخول إلى الراحة، وتذوق للحیاة الفردوسیة:  

 ها أنتم اآلن في بهو القصر، سُتقادون حاًال للملكÑ  .

 حاًال سُیفتح الفردوس لكل واحد منكمÒ .
 يالقدیس كیرلس األورشلیم

منذ بسقوط بابل شمت السرو (الملك) وأیًضا أرز لبنان (الرؤساء)؛ قائلین: "
، بمعنى منذ نمَت في القبر لم تعد توجد ید تؤذینا؛ فقد ]8[" اضطجعَت لم یصعد علینا قاطع

اعتاد األعداء أن یقطعوا األشجار في الحروب لمقاومة البالد التي یستولون علیها 
والستخدامها كوقود، أو للبناء كما فعل نبوخذ نصر... على أي األحوال، فإن الحروب مبددة 

للموارد الطبیعیة.  
لقد اضطجع السید المسیح على الصلیب بالجسد لكن الذي تحطمت قوته وُصلبت 

إمكانیاته هو إبلیس... فصرنا بالصلیب أحراًرا من عبودیة العدو، قادرین أن ندوس على 
[ال تخف من الشیطان حتى ولو كان القدیس یوحنا الذهبي الفم: قوته تحت أقدامنا. یقول 

]. Óروًحا بال جسد، فلیس شيء أضعف منه

1 Bultema, ch. 14. 
2 On Eutropius, hom. 2. 
3 PG. 33:333A. 
4 PG. 33:357A. 

Ó 62هل للشیطان سلطان علیك؟ للقدیس یوحنا الذهبي الفم، ص. 
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لم یقف األمر عند استهزاء الملوك بملك بابل، إنما یصوره النبي وهو منحدر في 
- یقومون عن  - ربما الذین سبق أن اضطهدهم الهاویة یستقبله ملوك األرض والعظماء

كراسیهم في الهاویة ال لتكریمه وٕانما لالستهزاء به وللسخریة منه، لكي یجلس على كراسیهم 
كما فعل وهو على األرض. یقولون له باستخفاف:  

؛ كنا نحسبك إلًها خالًدا كما ]10[" أأنت أیًضا قد ضعفت نظیرنا وصرت مثلنا؟!"
ادعیت، ولم نتخیل أنك تموت في مذلة مثلنا!  

" أهبط إلى الهاویة فخرك رنة أعوادك؟! تحتك ُتفرش الرمة، وغطاؤك الدود"
. كنت تفترش الحریر وتتطیب بأثمن األطیاب، فكیف نزلت إلى الهاویة كمخدع لك ]11[

تفترش الرمة وتتغطى بالدود؟  
كیف سقطت من السماء یا زهرة بنت الصبح؟! كیف ُقطعت إلى األرض یا قاهر "

 فوق كواكب اهللا، وأجلس يَ األمم؟! وأنت قلت في قلبك: أصعد إلى السموات، ارفع ُكرسيِّ 
" ي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصیر مثل العليعلى جیل االجتماع في أقص

]14[  .
لقد تشبهت بإبلیس سیدك الذي كان كوكًبا عظیًما ومرموًقا بین السمائیین "زهرة 
بنت الصبح"، فتشامخ على اهللا خالقه، وظن أنه یقدر أن یرتفع على مستوى اهللا نفسه بل 

ویصیر أعظم منه، فسقط لیصیر ظالًما عوض النور إذ عزل نفسه بنفسه عن اهللا مصدر 
)، جبل اهللا المقدس، حسبت نفسك 2: 48النور. أردت أن تجلس على جبل صهیون (مز 

كاهللا في العظمة فتعالیت فوق السحاب! 
هذا هو سر هالك ملك بابل، سقوطه في الكبریاء وتشامخه ال على الملوك 

المحیطین به فحسب وٕانما حتى على اهللا نفسه، فصار أداة للشیطان یحمل سمته "الكبریاء"؛ 
هذه هي خطیة أبوینا األولین حین كانا في الفردوس؛ وأیًضا خطیة ملك صور الذي صار 

)، وأیًضا سمة الدجال أو ضد المسیح أو إنسان الخطیة 16-12: 28(حز  رمًزا للشیطان
نه یجلس في هیكل أإذ قیل عنه: "المقاوم والمرتفع على كل ما ُیدعى إلًها أو معبوًدا حتى 

.  )4-3: 2تس  2(اهللا كإله مظهًرا نفسه أنه إله" 
 القدیس یوحنا كاسیان:یقول 

كان كبریاء القلب وحده كفیًال أن یطرح من السماء إلى األرض بقوة عظیمة هكذا [
 متحلیة بسمات قدیرة كهذه؛ فإن سقوط (إبلیس) العظیم جًدا یلزمنا أن ندرك أي حذر 
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یجب أن نكون علیه نحن المحاطون بضعف الجسد من كل جانب...  
لقد أنتفخ فظن أنه في غیر حاجة إلى العون اإللهي لیستمر في النقاوة التي كان 
علیها، وظن في نفسه أنه یشبه اهللا . بهذا حسب أنه غیر محتاج إلى أحد، متكًال على قوة 

 لتحقیق الفضیلة واستمراریة يإرادته الذاتیة التي بها یقدر أن یمد نفسه بكل ما هو ضرور
]. Ïالبركة الكاملة. هذا الفكر وحده هو علة سقوطه األول

"هكذا إذ یعرف اهللا الخالق طبیب الكل أن الكبریاء هي علة كل الشرور ورأسها 
... "لهذا یحرص أن ُیشفي الضد بالضد، فما هلك بواسطة الكبریاء ُیصلح بواسطة االتضاع

، أما اآلخر: "إذ كان في صورة اهللا لم یحسب خلسة ]14[" يأصیر مثل العلیقول واحد: "
أن یكون معادًال هللا، لكنه أخلى نفسه آخًذا صورة عبد... وضع نفسه وأطاع حتى الموت 

"، بینما یقول  فوق كواكب اهللايَ أرفع ُكرسيِّ . یقول واحد: ")8-6: 2في  (موت الصلیب"
 هي ي"أنهار . واحد یقول:)28: 11مت (، ألني ودیع ومتواضع القلب" ي"تعلموا من اآلخر:

 لكن اآلب الحال ي) واآلخر: "لست أفعل شیًئا من نفسLxx 3: 29حز ( وأنا أصنعها" يل
].  Ð)10: 14، 30: 5یو (في هو یعمل األعمال" 

 [في اإلنسان المتواضع تستریح روح الحكمة]، ني:االقدیس مار إفرآم السريیقول 
 فاحسب نفسك مثل إناء ال ُیحتاج إلیه، فتفلت ي[إذ ظهرت في أعین اخوتك كالذهب النق

المتكبر مثل شجرة مرتفعة وبهِّیة ال ثمر فیها... [من الكبریاء الممقوتة من اهللا والناس]، 
]. Ñوالحسود مثل ثمر بهي من ظاهره وتالف من داخله

هكذا ُتحدد الكبریاء اإلنسان إلى الهاویة، لذا ُیحدث النبي ملك بابل قائالً : 
. لقد سقطت من قمة جبل أحالمك، وهبطت ]15[" انحدرَت إلى الهاویة إلى أسافل الجب"

من سحاب خیالك، لتعیش في الهاویة مع إبلیس سیدك.  
 ببطشك؟! حولت العالم ]16[أین جبروتك یا من زلزلت األرض وزعزعت الممالك 

؟! ]17[إلى قفر وهدمت المدن لكي تسبي سكانها 
أین عزك ومجدك؟ فإن كل ملوك األرض اضجعوا بالكرامة، حتى أولئك الذین 
وأما أذللتهم وعذبتهم، فقد ماتوا في بیوتهم وُرفعت صلوات عنهم وحنطت بعض أجسادهم، "

1 Institutions 12:4. 
2 Ibid 12:8. 

Ñ  ،133-132، ص 1988القمص سمعان السریاني: سیرة وأقوال مار آفرام السریاني. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


" (توجد بعض النباتات سامة جًدا وبعضها یضر الجلد أنت طرحت من قبرك كغصن أشنع
 كلباس القتلى المضروبین لذا متى سقط منها فرع في الخالء ال یجسر أحد أن یقترب إلیه)،

 بال قیمة، ال ُیفكر أحد فیك كما ال ُیفكر أحد في ي(أ بالسیف الهابطین إلى حجارة الجب
 .]19[" (یطأها اإلنسان تحت قدمیه) كجثة مدوسةثیاب قتلى الحرب أثناء المعركة)، 

ر لیلة دخول المادیین بابل حیث لم ینشغل أحد  هذه النبوة ُتشیر إلى ذبح بلیشاصَّ
بجثمان الملك وسط الخراب الذي حل بالمدینة.  

 بكبریاء قلبه؛ خسر ]21-20[هكذا فقد ملك بابل كل شيء، بل وُقتل شعبه وبنوه 
.  يالمدینة الملوكیة والنسل الملوك

:    خراب بابل.3
: 51بسبب الكبریاء ینتزع اهللا من بابل اسمها، وال یترك فیها بقیة وال ُذریة (إر 

.  ]23[) یسكنها القنفذ وآجام میاه 13)، لتكون مثًال أمام العالم كله. تصیر خراًبا (إش 62
 ال یقصد به حیوان القنفذ "قفد بالعبریة"یرى بعض الدارسین أن القنفذ هنا 

المعروف بشوكه الطویل وٕانما طائر من الطیور التي تأوى إلى األماكن المهجورة، وحجتهم 
 حیوان يفي هذا أن القنفذ ال یأوى إلى آجام المیاه، غیر أن القائلین بأن ترجمة "قفد" تعن

القنفذ یقولون بأن الخراب یحل بالبلد فیصیر قسم منها آجام میاه واآلخر مأوى للقنفذ. على 
أي األحوال فإن المدینة الملوكیة العظیمة تتحول إلى مسكن سواء للحیوانات أو الطیور التي 

 اإلبادة يتسكن القفر، وُتحسب دنسة مملوءة رجاسات، تحتاج إلى الكنس بمكنسة الهالك، أ
التامة للخالص من رجاساتها، حتى ال تفسد من حولها.  

:    خراب آشور.4
یذكر النبي ما سیحل بآشور وفلسطین لكي یتأكد السامعون صدق النبوة الخاصة 

عاًما من إعالنها.    200 يببابل والتي ستتم بعد حوال
لقد تعدى آشور أرض یهوذا بال مبرر، وجدف على اهللا، لهذا یسمح له اهللا 

 وهناك ُیحطمه، في المواضع  بكونها أرض اهللا وجبالهبالدخول إلى أرض یهوذا وجبالها
، فتصیر آشور مثًال أمام كل األمم التي تفكر في االعتداء ]25-24 [المقدسة التي انتهكها

]26.[  
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یكشف اهللا عن خطته في تأدیبه لألشرار، أال وهي أنه یتركهم ُیتممون إرادتهم 
الشریرة بكامل حریتهم، فیجنون ثمر شرهم فساًدا وهالًكا، كأن الخطیة تحمل عقوبتها فیها 

قد حلف رب الجنود قائالً : كما أن الحیاة المقدسة في الرب تحمل مجدها داخلها. لهذا قیل: "
.  ]24[إنه كما قصدَت یصیر وكما نویَت یثبت" 

:    خراب فلسطین.5
 یا جمیع فلسطین ألن يتفرح : اليفي سنة وفاة الملك آحاز كان هذا الوح"

صل الحیة یخرج أفعوان، وثمرته تكون ثعباًنا ساًما أالقضیب الضار بك انكسر، فإنه من 
  .]20-28[" طیاًرا

یا كانت فلسطین في ذلك الحین مكونة من عدة إمارات، لهذا ُیخاطبها قائالً : "
". یطلب منها أال تفرح ألن القضیب الضار بها قد انكسر. یرى البعض أن جمیع فلسطین

هذا القضیب هو تغلث فالسر الذي استولى على مدن فلسطینیة، وقد مات قبل آحاز بسنة 
أو سنتین، فسیخلفه شلمناصَّر وسرجون وسنحاریب وهم أشر منه.  

یرى غالبیة الدارسین أن القضیب المكسور هو عزیا الذي ضرب الفلسطینیین 
 حزقیا الملك ي). وأن أصل الحیة هو بیت داود حیث یأت6: 26أى  2بقسوة ففرحوا بموته (

)، واستعبدهم.  8: 18مل  2الذي ضربهم ضربة أقسى من عزیا جده (
أما الحیة الطائرة فهي مثل الحیة النحاسیة التي رفعها موسى في البریة، ترمز 

. هكذا يّ لشخص السید المسیح المصلوب، الحامل سم خطایانا في جسده لیبیده بموته المحي
 من إبلیس يینتقل النبي من خالص شعب اهللا من األعداء البشریین إلى خالصهم األبد

عدو الخیر وذلك خالل الصلیب.  
، وحرًبا مدمرة فتتحول مدنهم إلى ]30[یعلن النبي أن فلسطین تواجه مجاعة قاسیة 

.   ]32 [ الرب شعبه ویترفق ببائسیهيدخان بینما في النهایة یحم
یمنع الشر وال یلزم األشرار على التوبة، لكنه في النهایة  – ال في صالحه اهللا -

ُیتمم خطة خالصه لمؤمنیه المتكلین علیه، محوًال كل األمور لبنیانهم.  
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األصحاح الخامس عشر 

  من جَهة موآبيّ وح
یقدم إشعیاء النبي نبوات تخص بعض األمم المحیطة بیهوذا وٕاسرائیل تتحقق 

سریًعا حتى یتأكد الشعب من أمرین: صدق نبوات إشعیاء النبي فیما یخص المستقبل البعید 
المسیا وأعماله الخالصیة، وأن اهللا هو إله األرض كلها،  مثل السبي والرجوع منه ومجيء

ضابط الكرة األرضیة ومحرك الشعوب.  
 ملك أشور سرحدون أو يْ في هذا األصحاح یبرز النبي تحطیم موآب على ید

سنحاریب بطریقة قاضیة، األمر الذي ألجله صرخ قلب النبي مشتاًقا إلى رجوعهم إلى اهللا 
وخالصهم عوض الدمار الذي حّل بهم بسبب جحد اإلیمان.  

.  ]1[ سرعة تحقیق النبوة  .1
.  ]5-2[ تحطیم المدن العظمى   .2
. ]9-6[ حلول مجاعة    .3

    : سرعة تحقیق النبوة.1
 من جهة موآب. إنه في لیلة خربت عار موآب وهلكت. إنه في لیلة خربت يوح"

.  ]1[" قیر موآب وهلكت
جاء الموآبیون من نسل لوط، لذا فهم یمّتون بصلة قرابة إلسرائیل، سكنوا شرق 

 يالبحر المیت، وكانت بالدهم تنقسم إلى بالد موآب وعربات موآب وهذه كانت في واد
األردن مقابل أریحا. سمح بنو رأوبین للموآبیین بالسكنى في مدنهم وأخذوا عنهم عبادة اإلله 

كموش، كما وجدت عالقات طیبة أحیاًنا بین موآب وٕاسرائیل، فقد تغربت ُنعمى هناك 
ورجعت ومعها راعوث، وعندما قاوم شاول داود أودع األخیر والدیه لدى ملك موآب، ومع 

 تجاه إسرائیل ویهوذا، فكثیًرا ما تحالفوا مع الشعوب ههذا فقد حمل الموآبیون روح عداو
المجاورة ضدهم. 

یتنبأ إشعیاء النبي عن خراب المدن الكبرى في موآب، وقد تحققت هذه النبوة حرفًیا 
)، وقد حّل الخراب على یدْى ملك 14: 16(إش  وبدقة خالل ثالث سنوات من إعالنها

آشور فجأة وبطریقة غیر متوقعة.  
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 نهر ي میًال جنوب14 ي معناه "مدینة"؛ تبعد هذه المدینة حوالي"عار": اسم سام
)، دعاها اإلغریق 36: 2)، سمیت أیًضا عروعیر (تث 36: 22؛ 15: 21أرنون (عد 

عریوبولیس نسبة إلى إله الحرب "اریس"، ودعاها الیهود "ربة موآب"، وهي خربة الربة.  
 أحد عشر میًال ي معناه "سور" أو "مدینة ذات أسوار"، تبعد حوالي"قیر" اسم سام

 من البحر المیت، موضعها الیوم مدینة كرك في األردن.  ي الجزء الجنوبيشرق
هلكت المدینتان عار وقیر في لیلة واحدة، ولیس في یوم واحد أو نهار واحد. فإنه 

إذ یغیب شمس البر عن النفس البشریة التي تشبه مدینة عظیمة مسّورة، یحل بها ظالم 
الشر والجهل وتفقد كل ما تعبته لسنوات طویلة لیحل بها الخراب. لذلك یقول القدیس بولس: 

"جمیعكم أبناء نور وأبناء نهار، لسنا من لیل وال ظلمة، فال ننم إًذا كالباقین بل لنسهر 
-5: 5تس  1 (ونصح، ألن الذین ینامون فباللیل ینامون، والذین یسكرون فباللیل یسكرون"

6(  .

 في الخفاء، تحیطه هالة من النور ي الذي یسهر ویصليمن یشبه ذاك الواحد الجل 
الخفي وسط الظلمة الخارجیة، أما الشریر فكابن للظلمة یسلك، إنه یقف في ضیاء 

النهار، ومع أن النور یكسوه من الخارج لكن الظلمة تكتنفه من الداخل.  
أیها األحباء، لیتنا ال ننخدع بأننا ساهرون، ألن من ال یسهر بالبر، فسهره ال 

ُیحسب له!  
  Ïيالقدیس مار إفرآم السریان

  إذ یترك اإلنسان (محبة) العالم المظلم یصبح نقًیا طاهًرا بعمل الروح وبالتصاقه بالنقاء
).  43: 13(مت  ... فتشع النفس ضوًءا وتصیر هي نفسها نوًرا كوعد الربيالحقیق

 Ðالقدیس غریغوریوس النیسى

:    تحطیم المدن العظمى.2
یصور إشعیاء النبي ما حّل بالمدن الكبرى في موآب بجانب عار وقیر، فیقول:  

. إذ حل الخراب ]2["  ودیبون یصعدون إلى المرتفعات للبكاءBajithإلى البیت "
 بموآب لجأ الكثیرون إلى اآللهة الوثنیة یصرخون بدموع وعویل لعلها تستطیع أن 

1 On Nativity, hymn 1. 
2 On Virginity 11. 
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تنقذهم، لكن بال جدوى، وذلك كما فعل أنبیاء وكهنة البعل في أیام إیلیا النبي.  
 ي أbayit تعني "هیكالً "، أو "بیت" Bajithلقد لجأوا إلى "البیت"؛ ویرى البعض 

. Ï "أبنة المدینة" أو سكانهاي بمعنى "بنت" أو "ابنة" أbatاإلله كموش أو هیكل اإلله" أو  "بیت
 "مرتفعات" أو "هزاالً " أو "انحالالً ". وهي مدینة تبعد ثالثة ي یعني"دیبون" اسم موآب

 عرعیر، ُتسمى بالعربیة "ذیبان"، فیها وجد مرتفع اإلله يأمیال شمال نهر أرنون، شمال غرب
.  يكموش الموآب

ُیترجم البعض "البیت ودیبون" "بیت دیبون" أو "ابنة دیبون"، كأن الموآبیین قد هربوا 
إلى هیكل اإلله كموش أو بیته في دیبون، یبكون وینوحون على ما حّل بهم من خراب.  

.  ]2["  موآب على نبو وعلى میدبالتولو"
 األردن في نهایة جنوب يلقد خربت "نبو"، بالقرب من الجبل العظیم نبو، شرق

البحر المیت، وهو الجبل الذي صعد علیه موسى النبي لینظر من بعید أرض الموعد فتتهلل 
). 34 نفسه مشتاًقا أن یعبر إلى أرض األحیاء وینعم بكنعان السماویة، وقد مات هناك (تث

كانت نبوة محصنة بالجبل العظیم، مركز دفاع للموآبیین، لكنها ضاعت وخربت فصارت 
علة للولولة. في ذات الموضع الذي تهلل فیه موسى ولول الموآبیون؛ ما ُیفرح قلب المؤمن 

ُیحطم نفس الجاحد عدیم اإلیمان!  
 5 يولولوا أیًضا على "میدبا"، معناها "میاه الراحة"، ُتسمى حالًیا "مادبا"، تبعد حوال

 بحر لوط، دعیت هكذا ألن بها بركة في الجنوب يمیًال شرق14 نبو، يأمیال جنوب شرق
قدًما كما توجد بها برك أصغر في الشرق والشمال.   360طولها وعرضها 

في كل رأس منها قرعة، كل لحیة مجزوزة، في أزقتها یأتزرون یقول النبي "
. هذه ]3-2[" بمسح، على سطوحها وفي ساحاتها یولول كل واحد منها سیاًال بالبكاء

: 2؛ مرا 5: 41؛ 8: 4؛ إر 31: 3صم  2؛ 37: 48جمیعها عالمات الحزن الشدید (إر 
). قرع الرأس ُیشیر إلى المذلة، إذ اعتاد الغالبون أن یحلقوا شعر الذكور واإلناث 10

المسبیین عالمة العبودیة والقبح؛ وجز اللحیة إشارة إلى مهانة الكهنوت وفقدان سلطانه 
 وكرامته، واالتزار بالمسح عالمة الیأس الشدید، أما البكاء حتى تصیر الدموع يالروح

.  يكالسیل فمعناه فقدان الفرح الداخل

1 Cf. R.E. Clements: The New Century Bible Commentary, Isaiah 1-39, 1987, p. 152. 
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هذه هي صورة النفس التي تعتزل إلهها لیسبیها العدو الشریر؛ تفقد حریتها وجمالها 
وسلطانها وكرامتها وفرحها، لتصیر أشبه بأمة قبیحة ذلیلة منكسرة، ال تجد راحة ال في 
األزقة وال على السطوح (حیث یضع الوثنیون آلهتهم) وال في الساحات؛ أینما وجدت ال 

تشعر بالراحة.  
ا إلى یاهص، لذلك یصرخ متسلحو موتصرخ حشبون والعالة، یسمع صوته"

. كأن الموآبیین قد هربوا من مدینة إلى مدینة، وكان ]4[" موآب، نفسها ترتعد فیها
صراخهم یسمع من بعید، من مدن بعیدة؛ صراخ سكان حشبون والعاله یدوى في یاهص.  

 معناه "حسبان" أو "تدبیر"، وهي مدینة سیحون ملك ي"حشبون" اسم موآب
)، ُتعرف حالًیا باسم 81: 6، أى 29: 21 (یش ياألموریین، أخذها الموآبیون من سبط الو

"حسبان"، وهي مدینة خربة قائمة على تل منعزل بین أرنون ویبوق، تقع نحو سبعة أمیال 
. Ïونصف شمال مادبا

 میلین شمال حشبون، ي"العاله"، كلمة عبریة ربما تعني "اهللا صعد"، تبعد حوال
ُتسمى حالًیا "العال"، تقع على تل.  

وتعتبر المدینتان في أقصى الشمال، كانتا موضع نزاع بین إسرائیل وموآب.  
أما "یاهص" فكلمة عبریة تعني "موضًعا مدوًسا"، ُتسمى "یهصه"، ُیقال إنها قریة 

 میًال جنوب حشبون.  12أو  10 يأم الموالید أو خربة اسكندر، تبعد حوال
لم یحتمل إشعیاء النبي أن یرى ما یحل بهذه المدن العظیمة، وكیف تحول شعبها 

، لذلك ]4[" نفسها ترتعد فیها" إلى الصراخ المستمر، حتى صارت موآب ترتعد في داخلها:
. ال یقف شامًتا في األعداء، إنما یشاركهم مرارتهم، ]5["  من أجل موآبيیصرخ قلبیقول "

مشتاًقا إلى رجوعهم عن عداوتهم وتمتعهم بالخالص. هذه هي سمة رجال اهللا: الحب 
 الصادق والرغبة العمیقة لخالص حتى المقاومین لهم!   يالداخل

  لو لم یكن شریًرا ما كان قد صار لكم عدًوا. إذن اشتهوا له الخیر فینتهي شره، وال یعود
بعد عدًوا لكم. إنه عدوكم ال بسبب طبیعته البشریة وٕانما بسبب خطیته! 

  Ðالقدیس أغسطینوس

 ن ـال تفیدنا الصالة من أجل األصدقاء بقدر ما تنفعنا ألجل األعداء... فإن صلینا م 

1 Ibid 152. 
2 Ser. On N.T. Lessons 6:9. 
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أجل األصدقاء ال نكون أفضل من العشارین، أما إن أحببنا أعداءنا وصلینا من أجلهم 
فنكون قد شابهنا اهللا في محبته للبشر.  

  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 من أجل موآب، الهاربین منها إلى صوغر كِعْجلة ي"یصرخ قلب یقول النبي:

ثالثیة ألنهم یصعدون في عقبة اللوحیث بالبكاء، ألنهم في طریق حورونایم یرفعون 
.  ]5صراخ االنكسار" [

جاءت كلمة "الهاربین" في العبریة في صیغة المفرد؛ وكأن إشعیاء النبي یصور لنا 
الهاربین من أقصى الشمال إلى صوغر في الجنوب، المدینة الصغیرة التي لجأ إلیها لوط 
عند حرق سدوم وعمورة، أشبه بعجلة واحدة عمرها ثالث سنوات قد هربت كما من النیر 

الثقیل الذي لم تعتد علیه. صاروا كشخص واحد لیس من یسنده وال من یعزیه، یهرب إلى 
األماكن الصغیرة (صوغر) فال یجد له ملجأ. 

 بجوار صوغر.  اأما اللوحیث وحورونایم فال یعرف موضعهما، إنما غالًبا ما كان

:    حلول المجاعة.3
ال یقف األمر عند خراب المدن والهزیمة المنكرة والهروب والصراخ وٕانما یحل 

بموآب مجاعة كثمرة طبیعیة للهزیمة في الحرب وتحطیم الموارد الطبیعیة والبشریة، أو ربما 
ألن میاه نمریم تصیر خربة، " كعالمة من عالمات ثورة الطبیعة نفسها ضدهم. یقول النبي:

ألن العشب یبس، الكأل فنى، الخضرة ال توجد، لذلك الثروة التي اكتسبوها وذخائرهم 
  ].7-6["  الصفصافيیحملونها إلى عبر واد

 نمیرة في الساحل يوهي ینابیع في واد  معناه "میاه صافیة"،ي"نمریم" اسم سام
 للبحر المیت. والمعنى هنا أن جماهیر الالجئین تكون عظیمة فال تستطیع ي الشرقيالجنوب

الواحة أن تكفیهم هم وحیواناتهم، لذا یتركون حیواناتهم ویأخذون ما یستطیعون حمله من 
ثروة وذخائر لیكملوا الطریق لعلهم یصیرون في غیر عوز، لكنهم ال یقدرون أن یحملوا كل 

. ویرى بعض الدارسین أنه بجانب ما یحل ببالدهم من مجاعة یقوم األعداء Ðاحتیاجاتهم
باالستیالء على ثروتهم وذخائرهم ویحملونها إلى بالدهم لیتركوا موآب خراًبا.  

Ï  ،49، ص 1972المطران أبیفانیوس: األماني الذهبیة من مقاالت إكلیل القدیسین یوحنا الذهبي الفم. 

 
2 New International Comm, on the O.T., Isaiah 1-39, p. 338-9. 
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 الصراخ في كل تخومها، يتتحول موآب كلها إلى موضع صراخ وولولة، یدو
 نمیرة حتى اجالیم بجوار قیر وبیر ایلیم في الشمال. وتتحول يُیسمع في الجنوب في واد

دیبون  بسبب كثرة سفك الدماء في تلك اللیلة الشهیرة [دیمون أو] 9میاه دیمون إلى دم [
 أحد ما یروى ظمأه.  دومعناها دم، غالًبا ما یقصد میاه نهر أرنون]، فال یج

كما في حالة رعب، تواجه أسًدا مفترًسا ال یمكن مقاومته  البقیة التي تنجو تصیر
]9[  !

في اختصار تفقد موآب مدنها العظمى، وحقولها، ومیاهها، وسالمها لتصیر في 
خراب تام.  
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األصحاح السادس عشر 

خضوع موآب لیهوذا 
في أیام حزقیا ُیقدم إشعیاء النبي مشورة لموآب أن تفي بالجزیة التي تعهدت بها 

: 32أمام یهوذا فترسل إلیه حمالن، وهي جزیة مناسبة ألن موآب مشهورة بقطعانها (عد 
). بهذه المشورة تتمتع موآب 4: 3مل  2). قدمت موآب فیما بعد جزیة أیًضا إلسرائیل (4

بالحمایة عوض أن تصیر كطائر تائه ال یجد عًشا. وٕاذ خشى النبي أال تقبل موآب مشورته 
كشف لها جراحاتها المهلكة أال وهي الكبریاء. 

هذه دعوة مقدمة لكل نفس كي تخضع للسید المسیح الملك الخارج من سبط 
 عوض أن يیهوذا، لكي تقدم حیاتها كحمل ذبیح من أجل الرب، فتنعم بالسالم الداخل

ُیحطمها جحود اإلیمان والكبریاء.   

. ]5-1[  امشورة للخضوع لیهوذ. 1
.  ]6[الكبریاء محطم لإلنسان  . 2
. ]14-7[ولولة على موآب  . 3

   : مشورة للخضوع لیهوذا.1
سبق أن رأینا قلب إشعیاء النبي یتحرك بحنان شدید نحو موآب فصار یصرخ من 

 نيأجلهم. اآلن ُیقدم للموآبیین مشورة صالحة إلصالح حالهم وتمتعهم بعالقات طیبة مع ب
یهوذا وتذوقهم للسالم والحمایة، بتقدیم الجزیة (حمالن) لحزقیا الملك؛ كرمز لدعوة األمم إلى 

الخضوع للسید المسیح، األسد الخارج من سبط یهوذا، فإنه ال سالم وال حیاة أبدیة دون 
قبوله ملًكا في حیاتنا الداخلیة.  

في نهایة األصحاح السابق قیل: "على الناجین من موآب أسًدا وعلى بقیة األرض" 
، ویرى البعض أن األسد ربما یكون حزقیا، أو السید المسیح األسد الخارج من )9: 15إش (

.  Ïسبط یهوذا لیملك على األمم روحًیا
یتقدم النبي نفسه لیعلن استعداده أن یكون وسیًطا أو شفیًعا لدى یهوذا عن موآب، 

أرسلوا خرفان حاكم األرض من سالع نحو البریة إلى جبل مطالًبا الموآبیین بدفع الجزیة: "

1 Cf. Bultema, p. 177. 
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" ابنة صهیون، ویحدث أنه كطائر تائه كفراخ منّفرة تكون بنات موآب في معابر أرنون
]1-2[ .

 والتي تحمل Petra معناه "صخرة"، دعاة الیونانیون بترا ي اسم عبرSala"سالع" 
ذات المعنى، إذ هو موقع حصین في أرض أدوم؛ كان األدومیون یهربون إلیه أثناء 

)، 2 كقلعة طبیعیة حصینة ال ُتقهر، ألنها قائمة على قمة جبل (عو يالحصار العسكر
ُتسمى حالًیا أم البیَّارة.  

كأن النبي یدعو الموآبیین الذین التجاؤا إلى أدوم وتحصنوا في سالع أن یتقدموا مع 
بقیة الموآبیین الذین في البریة لیهوذا، وأن یقدموا الحمالن في أورشلیم "جبل ابنة صهیون".  

 أو اإلمكانیات الطبیعیة ملجأ له. يإنها دعوة لكل إنسان أال یظن في الذراع البشر
إنما یكمن سالمه في بلوغه أورشلیم، وتقدیم حیاته ذبیحة حب البن داود، األسد الخارج من 

 ذبائح حیة سبط یهوذا. جاء األسد كحمل لیصلب خارج أورشلیم حتى نتقدم نحن كحمالن -
- ُنشاركه آالمه، فندخل إلى أورشلیمه السماویة.  

  فأطلب إلیكم أیها اإلخوة برأفة اهللا أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند"
... )1: 12رو (اهللا عبادتكم العقلیة" 

ربما ُیقال: كیف یصیر الجسد ذبیحة؟ دع العین ال تنظر الشر، فتصیر ذبیحة! ال 
ینطق لسانك بدنس فیصیر ذبیحة! ال تمارس یدك عمًال محرًما فتصیر محرقة كاملة!... 

بهذا ال نحتاج إلى سكین أو مذبح أو نار، بالحرى نحتاج إلى هذه كلها لكنها لیست 
، إنما تأتینا من فوق. نحتاج إلى نار علویة، وسكین كهذه؛ مذبحنا هو يمصنوعة باألید

اتساع السماء.  
إن كان إیلیا إذ قدم ذبیحة منظورة نزلت نار من فوق التهمت كل الماء والخشب 

والحجارة، فكم باألكثر یحدث هذا بالنسبة لك؟! 
  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  !أحضر تقدماتك ... تقدمات نفسك
 Ðالقدیس جیروم

1 In Rom, hom 20. 
2 On Ps, hom, 23. 
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خارج السید المسیح یرى النبي بنات موآب تعبرن نهر أرنون كطائر تائه لیس له 
، أما بقبوله ]2عش یستقر فیه، أو كفراخ منفرة تفتقر إلى ظل الجناحین والدفء والحمایة [

.  ي صلیبه، نجد راحتنا  وسالمنا وشبعنا الداخليفنصیر تحت جناح
ُیقدم النبي أیًضا مشورة لشیوخ یهوذا، مطالًبا إیاهم أن یستقبلوا الموآبیین الالجئین 
إلیهم لیقدموا لهم ظًال وسط الظهیرة، فیصیر لهم الوقت كأنه لیل للراحة من شمس التجارب 

والضیقات؛ وأن یستروا المطرودین والهاربین إلیهم بدون خداع، فال یسلموا عبیًدا لألعداء 
]3-4[  .

، فیفتحوا قلوبهم يیلیق برجال یهوذا أن یحملوا رمًزا للسید المسیح الملجأ الحقیق
 الرحمة يومدنهم للهاربین، ویستقبلوهم بإخالص؛ بهذا تعلن مملكة المسیح القائمة على كرس

فیثبت الكرسى بالرحمة، ویجلس علیه باألمانة في خیمة داود قاٍض ویطلب الحق أبدًیا: "
. ]5[ "ویبادر بالعدل

- هي موضع  خیمة داود هكذا ُیقدم لنا النبي نًصا مسیانًیا، معلًنا أن الكنیسة -
النجاة، یملك فیها المّسیا لیجتذب األمم إلیه فیجدوا فیه الحق ویتمتعوا بالمراحم اإللهیة، 

. ألن الرب مجننا .رحمة واألمانة تتقدمان وجهك.لمترنمین: "العدل والحق قاعدة كرسیك؛ ا
.  )18، 14: 89مز (وقدوس إسرائیل ملكنا" 

:    الكبریاء محطم لإلنسان.2
قدم إشعیاء النبي المشورة الصالحة لموآب، كما قدم دانیال النبي مشورته أیًضا 

ر (دا   أي الكبریاء ي)... وقد كشف في نفس الوقت عن ضعفهم الروح27: 4لنبوخذ نصَّ
قد سمعنا بكبریاء موآب المتكبرة جًدا عظمتها وكبریائها كعائق لهم عن قبول المشورة. "

. لقد سمع النبي عن كبریاء الموآبیین وتشامخهم الزائد وكلماتهم ]6[" وصلفها ُبطل افتخارها
الفارغة (الباطلة)! 

الكبریاء محطم لإلنسان كما لألمم، یحرم صاحبه من قبول المشورة الصالحة، 
ویفقده التمتع بنعمة اهللا ورحمته.  

:    ولولة على موآب.3
لم یسمع قادة موآب لصوت إشعیاء النبي بسبب كبریائهم واعتدادهم برأیهم لهذا 

:  يسقطوا تحت العقوبات الُمّرة واستحقوا الویالت التي ُیالحظ فیها اآلت
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؛ إذ ]7[" لذلك تولول موآب على موآب كلها یولول حدوث ولولة شاملة: ".أ
صارت الولولة سمة عامة في كل موآب.  

 التي ُضربت، وأیًضا الحقول ]7 شملت الولولة أكبر المدن مثل قیر حارسة [.ب
؛ شملت المدن والقرى؛ ]9-8 ویعزیر [Sibmahالتي ذبلت كحقول حشبون وكرمة سبمة 

المتعلمین والجهال، األغنیاء والفقراء الخ... 
اشتهرت حشبون وسبمه ویعزیر بغنى كرومها.  

 تحولت أفراح الحصاد إلى بكاء ونوح؛ عوض صیحات العید المبهجة ُسمعت .ج
.  ]10صرخات المعركة الُمّرة [

.  ]12انطلق الموآبیون إلى المرتفعة للصالة في هیكل اإلله كموش بال جدوى [. د
 تحدد میعاد العقوبة بثالث سنوات خاللها تنهار موآب أمام سنحاریب ملك .هـ

.  ]14شور، ویذل الموآبیین ویتحطم مجدهم [آ
هذه هي نهایة اإلنسان المتكبر، یصیر كموآب تحل الولولة بحیاته ككل، في 

 وال بهجة القلب، أعیاده تتحول إلى ياألمور الكبیرة وأیًضا الصغیرة، ال یعرف الفرح الداخل
ادته تكون بال نفع، ینهار یوًما فیوًما لیفقد مجده تماًما. بأحزان، ع

وسط هذه الصورة القاتمة یكشف إشعیاء النبي عن جانبین مبهجین: األول مشاركة 
 من ي كعود من أجل موآب وبطنيلذلك ترن أحشائالنبي بنى موآب متاعبهم، إذ یقول: "

. ال تحتمل أحشاؤه الداخلیة أن تنظر نفوًسا متألمة حتى وٕان كانت ]11[" أجل قیر حارس
آالمها ثمرة خطایاها.  
، ففي القدیم تمتعت ]14 وجود بقیة قلیلة جًدا وضعیفة للغایة [يالجانب الثان

 تحت ظل اهللا، وفي العهد الجدید جاء األمم يراعوث الموآبیة بالخالص، إذ جاءت تحتم
  .إلى اإلیمان لیتمتعوا بالحیاة الجدیدة في المسیح یسوع
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األصحاح السابع عشر 

وحّي من وجه دمشق وآفرایم 
لیس عند اهللا محاباة، فإن كان یؤدب األمم الوثنیة مثل موآب لجحدها اإلیمان 

وعجرفتها وتجدیفها علیه فإنه یؤدب إسرائیل (أو آفرایم- العشرة أسباط) ألنها تحالفت مع 
. لهذا آشورآرام أو سوریا (عاصمتها دمشق) ضد یهوذا متكئین على فرعون مصر ضد 

سمح اهللا لملك آشور أن یهجم على آرام وآفرایم ویغلبها سریًعا.  
هذا وقد وجدت عالقات بین دمشق (آرام) وٕاسرائیل منذ القدم. لقد أوكل إبراهیم 

؛ وفي أیام ألیشع النبي جاء ي عبده لعازر الدمشقيالذي في صلبه إسرائیل كل بیته في ید
 لینعم بالشفاء من برصه في میاه األردن، كما جاءت المرأة الكنعانیة ينعمان السریان

السوریة إلى السید المسیح تطلب منه شفاء ابنتها، وكرز التالمیذ في دمشق، وظهر السید 
 بالقرب من دمشق.  يالمسیح لشاول الطرسوس

.  ]2-1[ تدمیر دمشق  .1
.  ]11-3[ هزیمة آفرایم  .2
.  ]13-12[ هجوم األعداء  .3

 :  تدمیر دمشق.1
اها داود ز)؛ غ15: 14تعتبر من أعرق المدن، ورد ذكرها في أیام إبراهیم (تك 

). قام رزون وتمكن من تأسیس 6-5: 18أى  1؛ 6-5: 8صم  2الملك وأقام فیها حامیة (
 وبین إسرائیل زماًنا طویًال لكنهما تحالفا مًعا فیما بعد بینهاالمملكة السوریة ودامت الحرب 

ر 843ضد یهوذا وآشور. وقد تعرضت للهزیمة عدة مرات، ففي سنة   ق.م. هاجم شلمناصَّ
 ق.م.، وقتل ملكها رصین 732دمشق وهزم ملكها حزائیل، كما هاجمها تغلث فالسر سنة 

). انتقلت بعد ذلك 5-3: 1؛ عا 8-1: 7؛ إش 9-5: 16مل  2 (يوقاد شعبها إلى السب
 يمن اآلشوریین إلى الكلدانیین ثم إلى الفرس فالیونانیین المقدونیین فالرومان على ید

 ق.م.  63 ق.م. لتصیر سوریا مقاطعة رومانیة عام 64میتللوس عام 
إن كانت دمشق قد تحالفت مع آفرایم ضد یهوذا، فقد حلت العقوبة على دمشق 
وآفرایم مًعا. وهما یمثالن قوى العالم الشریرة المقاومة للحق كما جاء في سفر الرؤیا: "ثم 
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سكب المالك الرابع جامه على الشمس فُأعطیت أن تحرق الناس بنار، فاحترق الناس 
احتراًقا عظیًما وجدفوا على اسم اهللا الذي له سلطان على هذه الضربات ولم یتوبوا لیعطوه 

.  )19: 16 رؤ(مجًدا" 

هوذا دمشق ُتزال من بین المدن وتكون رجمة ردم؛ مدن عروعیر متروكة، "
.  ]2-1[" تكون للقطعان فتربض ولیس من یخیف

 وقتل ملكها وسبى يكانت دمشق مزدهرة جًدا حتى حاصرها تغلث فالسر اآلشور
شعبها فصارت أشبه برجمة خربة.  

 يمدن على األقل تحمل ذات االسم [عروعیر اسم موآب 3أما عروعیر، فتوجد 
 اثنى يمعناه "عاریة" أو "عرى"]، وهي : مدینة في موآب ُتسمى حالًیا عراعیر، تبعد حوال

 دیبان بقلیل، وشمال نهر أرنون؛ وقریة في القسم ي البحر المیت، جنوبيعشر میًال شرق
) تسمى حالًیا عرعارة على بعد اثنى عشر میًال 28: 30صم  1 من الیهودیة (يالجنوب

 مدینة في جلعاد بالقرب من ربة التي Ïجنوب شرق بئر سبع، والثالثه وهي المقصودة هنا
) عمان عاصمة األردن.  33: 11، قض 25: 30هي ربة عمون (یش 

دمشق وعروعیر یمثالن النفس المتشامخة على اهللا والمتحالفة مع الغیر ضد 
كنیسته، فإنه وٕان كان اهللا یتركها زماًنا لتظهر قویة وناجحة ومزدهرة، لكنها تعود فتنهار من 

جانبین:  
 تفقد حیاتها، ألنها تعتزل اهللا ي تتحول من مدینة عظیمة إلى رجمة خربة، أ.أ

نفسه مصدر الحیاة.  
 تتحول كعروعیر من مسكن للناس (مع اهللا) إلى مرعى للقطعان والحیوانات، .ب

 لكل حیوان، فنحمل الطبیعة ىوكأن مقاومتنا للحق تفقدنا كرامتنا وتحول حیاتنا إلى مله
طفل المزود قائالً : [المجد لذاك  يالقدیس مار إفرآم السریانالحیوانیة الجسدانیة. لهذا ُیسّبح 

الذي نظر إلینا كیف أننا قبلنا أن ُنشابه الوحوش في هیاجنا وجشعنا، فنزل إلینا وصار 
].  Ðواحًدا منا حتى نصیر نحن سمائیین

1 Ironside: The Prophet Isaiah, 1985, p. 99; The New Westminster Dict, of the Bible: Arcor. 
 قاموس الكتاب المقدس: عروعیر.

 
2 On Nativity, hymn 2. 
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:    هزیمة آفرایم.2
تزعمت دمشق فكرة التحالف ضد یهوذا لهذا استحقت أن ُتعاقب أوًال، وٕاذ ضعفت 

 مع فتح باب الرجاء أمامها يإسرائیل وخضعت للمشورة استحقت هي أیًضا التأدیب القاس
وٕاعالن وجود بقیة أمینة ومخلصة تتمتع بخالص اهللا.  

 يتقدم النبّوة الثمرة الطبیعیة للتحالف الشریر الذي فیه اتكاء على الذراع البشر
 البحت مع تجاهل العمل اإللهي، هذه الثمرة هي عقوبة طبیعیة یسقط تحتها يوالفكر اإلنسان

اإلنسان في شره:  
؛ "في ذلك الیوم تصیر مدنه ]3[" یزول الحصن من آفرایم فقدان الحصانة: ".أ

.  ]9 إسرائیل فصارت خراًبا" [يالحصینة كالردم في الغاب والشوامخ التي تركوها من وجه بن
فإن اعتزالنا إیاه ورفضنا لعمله هو ] 10إن كان اهللا إله خالصنا هو صخرة حصننا [

 مدینتنا الداخلیة بل تصیر كردم في ي... عندئذ ال تقدر الحصون أن تحميزوال للحصن الحقیق
 دون قوة العمل!  يوسط الغاب بال قیمة وكشوامخ متروكة لها المظهر الخارج

اهللا هو حصننا الذي فیه نلتجىء فتستریح أعماقنا، عندئذ ال تقدر كل قوى الظلمة 
أن تتسلل إلینا.  

. إن ]4[" ویكون في ذلك الیوم أن مجد یعقوب ُیذل: "ي فقدان المجد الداخل.ب
)، فإن سر مجدها هو مسیحها الساكن فیها، الذي 45كان مجد ابنة الملك من الداخل (مز 

ُیقیم ملكوته داخلها. بالمسیح یسوع نتمجد لیس فقط أمام الناس وٕانما أیًضا أمام اآلب، إذ 
].  Ï: [تطلع إلینا، فإنك ترى ابنك الساكن فیناالقدیس جیروم یقول 

 ال ي، لهذا یقول السید المسیح: "بدون]4[" وسمان لحمه تهزل فقدان القوة : ".ج
.   )5: 15یو (تقدرون أن تفعلوا شیًئا" 

 لم نكن محمولین على أجنحة الروح  في طریق اهللا مايال نقدر أن نجرÐ .

 كما أنه لیس أضعف من الذي ُیحرم منهي لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون السماو Ñ  .

Ï  45للمؤلف: الحب الرعوي، ص. 
2 In Matt. In Gen. PG. 57:30; 53:228. 
3 In Paralyt. PG. 51:51. 
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 نقهر الشیطان یلزمنا أن نعرف أن مهارتنا لن ُتفید شیًئا، وأن يال نخشى شیًئا، فإننا لك 
.  Ïكل شيء هو من نعمة اهللا

 القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 رفایم بخصوبة أرضه ووفرة ثماره ومحصوالته، ي فقدان الثمر، فقد عرف واد.د

لكن بسبب األعداء ال یتبقى آلفرایم إالَّ أن یلتقط السنابل الساقطة وراء الحصادین ویجمع ما 
 یصیروا كالفقراء ي أ]6-5تبقى في رأس الفروع من شجر الزیتون حبتین أو ثالث فقط [

).  20: 24الذین لیس لهم ما یحصدونه (تث 
 العدو لیغتصب تارًكا يإنهم ُیسّیجون الحقول ویزرعون ولكن في وقت الحصاد یأت

. ]11لهم ما یسقط منه على األرض، فتتحول أعیاد الحصاد إلى أزمنة للكآبة وعدم الرجاء [
بمعنى آخر یفقدون تعب جهادهم ویخسرون فرحهم وسالمهم.  

اآلن نتساءل : لماذا یسمح اهللا آلفرایم بهذا الذل؟  
لكي یرجع إلى اهللا خالقه عوض مشاركة األرامیین مشوراتهم الشریرة وعبادتهم 

في ذلك الیوم یلتفت اإلنسان إلى صانعه وتنظر عیناه الوثنیة ورجاساتهم الدنسة، إذ یقول :"
إلى قدوس إسرائیل، وال یلتفت إلى المذابح صنعه یدیه، وال ینظر إلى ما صنعته أصابعه 

. ]hammanum "] 7-8  والشماسات Asherahs يالسوار
 التماثیل والصور الخاصة بإلهة الحب والجمال (عشتار) ي هنا تعنيالسوار

 (أشبه بأعمدة من خشب). ُتحسب هذه ي، إذ كانت توضع على سوارÐیتودالمقابلة ألفر
 تحمل ياإللهة زوجة ورفیقة لإلله بعل، لذا ُیحاط مذبحه بمجموعة من األشجار أو السوار

.  Ñتماثیل اإللهة إشارة إلى خصوبتها
 جنسیة إباحیة لذا اختلطت العبادة ي واألشجار تحمل معانيكانت هذه السوار

-4: 34أى  2؛ 25: 6؛ قض 21: 16؛ تث 13: 34بالنجاسة كجزء ال یتجزأ منها (خر 
). سمح اهللا بتأدیب شعبه لكي ال ُیدنس نظرته للجنس بل یرتفع بقلبه وفكره 14: 5؛ مى 7

.  Òنحو اهللا الذي فوق الجنس والذي یهبنا قدسیة للحیاة الزوجیة والعالقات الجسدیة

1 In Act. PG. 60:124. 
2 C.F. Keil: Comm, on the O.T., vol 7, p. 343. 
3 J.N. Oswalt: The Book of Isaiah, p. 352. 
4 Cf. Oswalt, p. 353. 
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-sun فقد ترجم البعض الكلمة العبریة بمعنى آلهة الشمس Ïأما بالنسبة للشماسات

gods كما ترجمها آخرون "مذبح ي والبعض ترجمها بعل هامان وهو إله الشمس السریان ،
البخور" حیث كان ُیقدم البخور إلله الشمس، لذا جاء هذا التعبیر خاًصا بالعبادة الوثنیة 

متمایًزا عن البخور المقدس الذي ُیقدم في الهیكل.  

:    هجوم األعداء.3
یشبه األعداء بالبحر الذي ال یمكن مقاومته... فقد سمح اهللا للشعوب الكثیرة أن 

تنزل على آفرایم كمیاه كثیرة تغرقه، ومع هذا فإن اهللا قد وضع للبحر حًدا. یسمح له أن 
یغرق إلى حّد معین وٕالى حین، إذ یحفظ القلة األمینة من أوالده من ثورة البحر وهیاجه.  

آه ضجیج شعوب كثیرة... قبائل تهدر كهدیر میاه كثیرة، في تصویر رائع یقول: "
ولكنه ینتهرها فتهرب بعیًدا وُتطرد كعصافة الجبال أمام الریح وكالجل أمام الزوبعة، في 

-12["  هذا نصیب ناهبینا وحظ سالبینا.وقت المساء إذا رعب، قبل الصبح لیسوا هم
14[  .

یسمح اهللا لألعداء أن یهجموا كمیاه بحار غزیرة ال یقف أحد أمامها، لكنه إذ 
ینتهرها تصیر كعاصفة في مهب الریح على الجبال لیس لها موضع استقرار وال قدرة على 
المقاومة، أو كعجلة مدحرجة أمام زوبعة ال یمكن إیقافها. عدونا عنیف للغایة متى تركنا 

أنفسنا بین یدیه سحبنا في دوامته لنغرق في أعماق بحره، لكننا متى اختفینا في الرب یصیر 
، ویتدحرج أمام كلمة يالعدو كال شيء أمامنا، ینسحب كعصافة أمام ریح الروح القدس النار

اهللا الفّعال.  
، بمعنى أنه متى غاب شمس البر عن ]14[" في وقت المساء رعب": لذلك یقول

حیاتنا تحل الظلمة فینا ونصیر كما في المساء لیجد العدو له فینا موضًعا فیرعبنا، أما قبل 
 في الفجر، حیث یشرق فینا مسیحنا یصیر العدو كال شيء وُیحسب غیر يالصبح، أ

موجود. هذا هو نصیبه فقد سبق أن نهبنا حیاتنا وسلبنا مجدنا لكنه یعود فیتحطم أمام 
 الساكن فینا.  

1 Ibid 351, n. 1. 
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األصحاح الثامن عشر 

كوش تقدم هدیة اهللا 
یعتبر هذا األصحاح من أكثر األصحاحات غموًضا في الكتاب المقدس. یرى قلة 

ن أمن الدارسین أن الحدیث هنا یخص آشور أما الغالبیة فترى أن الحدیث أما الغالبیة فترى 
الحدیث إما یخص مصر أو أثیوبیا. وقد رفض البعض نسبته إلى مصر بحجة أن الوحي 

: 19إش (الخاص بمصر جاء في األصحاح التالي مبتدًئا بالقول "وحي من جهة مصر" 
1(  .

ُیقصد بكوش جنوب مصر، حالًیا النوبة والسودان وأثیوبیا، وكان ملكها القدیر 
) قد ملك على كوش ومصر؛ هذا بعث برسل على سفن صغیرة 9: 19مل  2ترهاقة (

 إلى یهوذا طالًبا التحالف معه ضد سنحاریب ملك آشور.  يمصنوعة من حلف البرد
ن كان كوش یطلب تحالًفا ضد قوى آشور المتزایدة، فإن ألقد أراد النبي أن یؤكد 

كوش ومعها مصر ستأتي إلى أورشلیم مع بقیة األمم لتتعبد خاضعة لرب الجنود. بمعنى 
آخر اهللا ال یحتاج إلى تحالفات بشریة ضد قوى الشر إنما هو حصن منیع لكل األمم التي 

تترجاه وتتعبد له .  

.  ]6-1[ إرسالیة من كوش  .1
.  ]7[ كوش تقدم هدیة هللا  .2

  إرسالیة من كوش : .1
یا أرض حفیف األجنحة التي في عبر أنهار یوجه النبي حدیثه إلى كوش قائالً : "

.  ]1كوش" [
ماذا یقصد بأرض حفیف األجنحة؟  

 الذي كان یبسط جناحیه على ي یرى البعض أنها إشارة إلى السلطان اإلمبراطور.أ
كل أرض كوش وما حولها. وقد استخدم الكتاب المقدس هذا التشبیه مراًرا كثیرة، فقیل عن 

. كما شبه ملك )8: 8إش (ملك آشور "یكون بسط جناحیه ملء عرض بالدك یا عمانوئیل" 
).  17 منكبین (حز يآشور بنسر عظیم ذ
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ب. یرى بعض الدارسین أن حفیف األجنحة ُیشیر إلى سلطان مصر وعظمتها، 
وآخرون یروا إنها بریطانیا العظمى التي حملت أمجاًدا عظیمة عبر البحار وآخرون حسبوها 

.  Ïالوالیات المتحدة األمریكیة التي تتخذ النسر شعاًرا لها
ج. ُیشیر حفیف األجنحة إلى الحشرات، لذا فهي ترمز إلى كوش كبالد تشتهر 

 عن )42: 28تث ( استخدمت في silsalبحشراتها الطائرة؛ خاصة وأن الكلمة العبریة هنا 
.  Ðالحشرات (الصرصر)

 "ظالً "، لذا فهي ُتشیر إلى بالد قریبة من خط االستواء حیث ي تعنselد. كلمة 
.  Ñیكون الظل مضاعًفا (أو ذات أهمیة لشدة الحر)

 اعتمد البعض في تفسیرهم على ما جاء في الترجمة السبعینیة والترجوم أن .هـ
حفیف األجنحة ُیشیر إلى السفن؛ وكأن النبي یقول بأن سفن أثیوبیا تبحر باسطة شراعاتها 

.  Òكأجنحة الحشرات. اعتاد البحارة أن یدعو الشراع جناًحا
، وكان ي األحوال بعث ملك أثیوبیا رسًال خالل سفنه المصنوعة من البرديعلى أ

على عجلة، ألن العدو على األبواب ویمثل خطًرا على العالم كله في ذلك الحین. لقد ُعرف 
األثیوبیون بقدرتهم على التجسس على مواقع األعداء وتحركاتهم بواسطة سفنهم الصغیرة 

السریعة، لهذا لم یتوان الملك في التحرك لیدعو یهوذا إلى التحالف ضد خطر آشور 
المتزاید.  

كانت إرسالیة الملك هي للتحالف، لكنها لیست إرسالیة سالم، وٕانما إرسالیة دعوة 
یا جمیع " للحرب ضد آشور وثورة ضد سنحاریب، األمر الذي تترقبه كل الشعوب، إذ قیل:

 األرض عندما ترتفع الرایة (رایة الحرب) على الجبال تنظرون، يسكان المسكونة وقاطن
.  ]3[" وعندما ُیضرب بالبوق تسمعون

لیت رسل اإلنجیل یحملون ذات الغیرة التي لملك أثیوبیا ورسله، فقد دعوا 
لالنطالق كي یتحالف الكل مًعا ال ضد آشور وٕانما ضد عدو الخیر حین ترتفع رایة 

الصلیب وُیضرب بوق كلمة اهللا، فتدور المعركة الروحیة تحت قیادة الكلمة اإللهیة المتجسد 
فیه ویخفینا في جنبه المطعون واهًبا إیانا روح الغلبة والنصرة. لقد دخل  المصلوب، یحملنا

1 Ironside: The Prophet Isaiah, p. 103/4. 
2 Oswalt, p. 359. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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المعركة خالل تجربته على الجبل وانتصر باسمنا ولحسابنا، وبقى ُیجاهد من أجلنا حتى 
أكمل جهادة بالصلیب.  

   .أعطانا الرب بمثاله كیف نستطیع أن ننتصر حین ُجرب هو
 Ïاألب سرابیون

   .یسوع قائدنا سمح لنفسه بالتجربة حتى یعلم أوالده كیف یحاربون 
  Ðالقدیس أغسطینوس

اذهبوا أیها الرسل السریعون إلى أمة طویلة وجرداء، إلى شعب یقول النبي: "
. ]2[" س قد خرقت األنهار أرضهاومخوف منذ كان فصاعًدا، أمة قوة وشدة ود

یرى البعض أن الوصف هناك ینطبق على األثیوبیین أو اآلشورین أو المادیین... 
لكن اإلرسالیة كانت موجهة إلى شعب اهللا الذي ُدعى "شعب مخوف"، ألن إلهه إله مخوف 

). إنه شعب مخوف 14: 139؛ مز 9: 2؛ یش 58: 28، تث 10: 34؛ 27: 23(خر 
قد  منذ بدایة نشأته، إذ خرج  من مصر بید قویة وذراع رفیعة. أما قوله "يمنذ كان، أ

 فُیشیر إلى خطورة موقفها، ألن العدو مزمع أن ُیهاجمها فیكون ]2[" خرقت األنهار أرضها
، جاء في الترجمة ]2[" أمة طویلة (ممدودة) وجرداء (حادة)كنهر جارف، ووصفها "

 يالسبعینیة "أمة مسحوقة وممزقة"... إذ یسحب العدو الشعب كالغنم ویجرونهم إلى السب
فیصیروا مسحولین.  

إن كان النبي یطلب من الشعب أال یقبل إرسالیة ملك كوش للتحالف مًعا، فما هو 
موقف اهللا من هجمات آشور على شعبه؟  

 كالحر الصافي على يإني أهدأ وأنظر في مسكن" الرب: يألنه هكذا قال ل"
. یبدو كأن اهللا هادًئا ساكًنا ال یعبأ بأمورنا، وقد ]4[" البقل، كغیم الندى في حّر الحصاد

یترك اهللا ملك آشور المتجبر یدمر ویهلك وُیحطم مدًنا حتى یبلغ إلى أبواب أورشلیم عندئذ 
 ملك آشور خائًبا محطًما كبریاءه وجیشه.  دیعلن اهللا عن دوره الخفي ویر

اهللا ضابط الكل یهتم بكل صغیرة وكبیرة، لكن في طول أناته نظنه قد نسینا أو ال 
"ال تتركنا إلى الغایة (كثیًرا)"، فإنه حتى فیما یبدو كأنه تركنا  یعبأ بحالنا، فنقول مع المرتل:

إنما هو یدیر األمر لخالصنا وبنیاننا.  

1 Cassian: Conf 5:5,6. 
2 Serm, on N.T. Lessons 1; On the Holy Trinity 4:13. 
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 الطفل الصغیر يْ اهللا بمربیة تضع یدیها في یدالقدیس یوحنا الذهبي الفم ُیشبه 
؛ وفجأة تنزع یدیها عنه فیسقط لیرفع عینیه نحوها ُیعاتبها بدموعه، يلكي ُتدربه على المش

. إنها تتركه من یدیها لكنها لن تتركه يأما هي فتعود تمسك بیدیه... بهذا یتدرب على المش
عن فكرها أو قلبها.   

ما ندعوه ترًكا هو رعایة، فإن اهللا ینظر إلینا وسط ضیقتنا فیحول الّمر إلى حّر 
 رطوبة وظالً ... من الظاهر آالم يیعطى نضوًجا للبقول، أو كغیم في حّر الحصاد ُیعط

ومن الداخل بنیان وراحة! 
 نزع الفروع الزائدة حتى تأتي يیرى أیًضا في الضیقات نوًعا من "تقلیم الشجر" أ

.  ]5[ الشجرة بثمر متكاثر
أخیًرا بعد أن سمح لسنحاریب بالنصرة على كثیر من مدن یهوذا حطمه وحطم 

، إذ مات في ]6جیشه قبل دخوله أورشلیم، فصارت جثثهم مأكًال للوحوش والطیور الجارحة [
 ألًفا من جیش سنحاریب.  185یوم واحد 

 كوش تقدم هدیة هللا :  .2
إن كانت كوش أو مصر أو غیرها من األمم یحسبون أنهم قادرون على حمایة 

نها في حاجة إلى الخارج من سبط یهوذا لكي أشعب اهللا من آشور فستكتشف األمم جمیًعا 
 أعماله الشریرة؛ فتأتي األمم التي كانت مضروبة بالتشامخ في لیحمیهم من إبلیس وك

 في كنیسته.  ي في جبل صهیون، أ]7خضوع لتقدم هدیة لرب الجنود [
رأى إشعیاء النبي أعداًدا بال حصر من الملوك والرؤساء والعظماء یأتون إلى 

 الذي لم یحمل على رأسه إكلیًال زمنًیا بل إكلیل شوك. رأى يأورشلیم یسجدون للملك الحقیق
المؤمنین كملوك روحیین یخضعون لملك الملوك رب المجد یسوع الخارج من سبط یهوذا.  
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األصحاح التاسع عشر  

 مبارك شعبي مصر
م هدیة لرب الجنود يفي األصحاح السابق حث النبي ملك كوش ومصر على تقد

 في جبل صهیون عوض أن یبعث برسله طالًبا التحالف مع شعب اهللا ضد آشور. أما في
 األصحاح فیقدم وحًیا من جهة مصر بكونها تمثل بفرعونها عنف العالم وقسوته، هذا

وبخصوبة أرضها إغراءات العالم وترفه، وبأوثانها وهیاكلها االتكال على الحكمة البشریة 
 القدیسة يْ لقد رأى النبي الرب نفسه قادًما إلى مصر محموًال على ید والقدرات اإلنسانیة...

مریم، السحابة البیضاء الخفیفة السریعة ، یأتي في طفولته لُیحطم ببساطته أوثانها 
وحكماءها وسحرتها، ولیقیم مذبًحا له في وسطها، وعموًدا عند تخومها. نبوة صریحة عما 

حدث بخصوص العائلة المقدسة وأیًضا عن إقامة الكنیسة المسیحیة الحیة في مصر كشعب 
مبارك للرب.  

. ]1[ هروب العائلة المقدسة   .1
.  ]17-2[ تأدیب مصر    .2
.  ]25-18[ إقامة مذبح للرب   .3

:     هروب العائلة المقدسة.1
ال نجد بلًدا یتحدث عنه الكتاب المقدس مثل مصر وذلك بعد كنعان، والسبب في 

 سنة 400هذا أن إسرائیل كأمة وكشعب أقامت في مصر، وعاش الیهود هناك حوالي 
وأخیًرا خرجوا بذراع رفیعة. بخروجهم خالل دم الحمالن صاروا رمًزا للعالم كله المتحرر من 

عبودیة إبلیس خالل دم المسیح الذبیح الفرید. صارت مصر تمثل قوة العالم بصفة عامة 
وبیت العبودیة الذي یخلص شعبه منه.  

هوذا الرب افتتح إشعیاء نبوته عن مصر بصورة مفرحة تخص مصر، قائالً : "
راكب على سحابة سریعة وقادم إلى مصر فترتجف أوثان مصر من وجهه ویذوب قلب 

.  ]1مصر داخلها" [
 هيأن السحابة الخفیفة السریعة (الترجمة السبعینیة) القدیس كیرلس الكبیر یرى 
 قدسها روح الرب فصارت خفیفة ومرتفعة تحمل رب المجد یسوع لتهرب التيالقدیسة مریم 
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)... بدخوله ارتجفت األوثان واهتزت 15- 13: 2به إلى مصر من وجه هیرودس (مت 
[السحابة المتألقة التي  العبادة الوثنیة، وذاب قلب المصریین حًبا لیقبلوه ساكًنا فیهم؛ إذ یقول:

حملت الرب یسوع إلى مصر هي أمه العذراء مریم التي فاقت السحاب نقاء وطهًرا. أما 
المذبح الذي ٌأقیم للرب في وسط أرض مصر فهي الكنیسة المسیحیة التي قامت على 

.] لهذا Ïأنقاض الهیاكل الوثنیة على أثر تزلزل أوثانها وانهیار برابیها أمام وجه الرب یسوع
 یا مصر مع بنیها وتهللي افرحيتسبح الكنیسة في عید دخول السید المسیح مصر، قائلة: [

وكل تخومها، ألنه قد أتى إلیك محب البشر، الكائن قبل كل الدهور.]  
 القدیم في عنفه يإن كانت مصر بفرعونها وعبادتها الوثنیة مثلت العالم الوثن

براهیم إورجاساته لكنها أیًضا كانت ملجأ للكثیرین خاصة في فترات الجوع، فجاء إلیها أبونا 
 بعد فرعون یقدم ي)، واستقبلت یوسف الُمضطهد من إخوته لیصیر الرجل الثان10: 12(تك 

من مخازنها لكل البالد المحیطة بها، وٕالیها جاء أبونا یعقوب وبنوه حیث بدأت نواة شعب 
اهللا القدیم واألسباط االثنى عشر في داخلها؛ وظهر أول قائد لهم هو موسى العظیم في 

األنبیاء یسنده أول رئیس كهنة. ومن بین األنبیاء الذین جاءوا إلى مصر أرمیا النبي الذي 
: 43؛ 1: 41حث الشعب أال یهربوا إلى مصر فأرغموه على مرافقتهم في رحلتهم إلیها (إر 

). أما مجيء السید 44-8: 43) وقد نطق بنبواته األخیرة في تحفنیس في مصر (إر 7
 إلى أرضنا فقد أقام كنیسته فیها تصطبغ بروح البركة الربانیة، فجاءت يالمسیح السماو

عبادتها وطقوسها وألحانها تحمل نغم الحیاة السماویة.  
مصر، التي امتألت بالعبادة الوثنیة حیث أقامت عجل أبیس والقطط والتماسیح 
والضفادع... آلهة، استقبلت رب المجد فیها فأقام من قلوب المصریین مقدًسا له. تحولت 

 والعبادة الروحیة والحیاة يمصر من كونها أكبر معقل للوثنیة إلى أعظم مركز للفكر المسیح
اإلنجیلیة في فترة وجیزة. تألأل نجم كنیسة مصر بمدرسة اإلسكندریة معلمة الالهوت وتفسیر 

 األول، وقائدة حركة الدفاع عن اإلیمان المستقیم على يالكتاب المقدس للعالم المسیح
. ومن مصر انطلقت حركة الرهبنة المسیحیة بكل صورها لتسحب قلب يمستوى مسكون

الكنیسة إلى البریة، فتمارس الحیاة الداخلیة المالئكیة في نفس الوقت الذي فیه انفتحت 
 لرجال الدین، وكان الخطر یالحق الكنیسة حیث یختلط العمل يأبواب البالط اإلمبراطور

 بالسلطة الزمنیة والسیاسیة. حملت كنیسة مصر صلیب عریسها عبر يالروحي الكنس

1 Fr. T. Malaty: Introduction to the Coptic Orthodox Church, Ottawa 1088, ch 1. 
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األجیال وقدمت أعداًدا بال حصر من الشهداء والمعترفین، فاستشهدت أحیاًنا مدن بأسرها 
. Ïوتسابق الكثیرون على نوال أكالیل االستشهاد بفرح وبهجة قلب

:    تأدیب مصر.2
هروب العائلة المقدسة إلى مصر وٕاقامة مذبح للرب هناك ال یعني التغطیة على 
شرورها، وٕانما على العكس كشف الرب عن ضعفاتها وجراحاتها الروحیة حتى ینزع عنها 
كل ضعف (مملكة الشر) ویقیم ما هو جدید (ملكوت اهللا). مجيء الرب إلیها یعني هدم 

أوثانها وٕازالة رجاساتها ألجل تقدیس شعبها.  
لقد أبرز ثمار الرجاسات القدیمة، أال وهي:  

وأهیج مصریین على مصریین فیحاربون كل واحد أخاه قیام حروب أهلیة، "أوالً : 
 هذه ثمرة .]3-2[" وكل واحد صاحبه مدینة مدینة ومملكة مملكة، وتهراق روح مصر

 والحب والوحدة، إذ تحدث حروب على مستوى يطبیعیة العتزالها اهللا واهب السالم الداخل
األشخاص حتى بین األصدقاء وعلى مستوى المدن والممالك [إذ وجدت مملكة في مصر 

]. الشر ُیحطم النفس الداخلیة ویدخل بها إلى حالة یأس ىالعلیا وأخرى في مصر السفل
وٕاحباط.  

، فتتحول حیاتنا الداخلیة إلى أرض معركة، ياعتزالنا اهللا یفقدنا انسجامنا الداخل
فیصارع الجسد ضد الروح، وال تنسجم الطاقات الداخلیة مًعا... فیصیر القلب جحیًما ال 
ُیطاق. وعلى العكس عندما یتسلم روح اهللا القیادة یخضع اإلنسان بكلیته له فیعیش في 

انسجام وتناغم، یسند الجسد النفس في تعبدها، وتتقدس الحواس والعواطف لتعمل مًعا مع 
 بإرادة مقدسة صالحة في الرب.  يالفكر النق

، ویشهد Ð جًدايفقدان الحكمة الحقیقیة، فقد عرف المصریون كشعب ذكثانًیا: 
)، لكن اعتزالهم اهللا 20: 7الكتاب المقدس أن موسى قد تهذب بكل حكمة المصریین (أع 

أفقدهم كل شيء فلم تسعفهم حكمتهم وال علمهم وحضارتهم فلجأوا إلى األوثان یطلبون 
  .]3["  فیسألون األوثان والعازفین وأصحاب التوابع والعرافین، مشورتهايوأفن" المشورة:

Ï  6-5للمؤلف: الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة والروحانیة، أتاوا، كندا، ص. 
2 Bultema, p. 195. 
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 یمیلون إلى التسلط والسیطرة ال إلى خدمة ]4المعاناة من حكام عتاة [ثالثًا: 
الشعب وبنیان البلد. فإذ تتقسى قلوب الشعب ببعدهم عن اهللا واهب اللطف والصالح یسمح 

لهم بقیادات عنیفة، حتى كما یفعلون ُیفعل بهم.  
 نحو الغیر ال نتوقع إالَّ أن ُیكال لنا من ذات الكیل الذي به يعندما یتقسى قلبنا الداخل

نكیل للغیر، لذا یسمح لنا أن نسقط تحت قیادات عنیفة. هذا ما یحدث حتى في حیاتنا الیومیة 
في العمل واألسریة وحیاتنا الشخصیة... فإن من یقسو على والدیه نجد جسده عنیًفا في حربه 

الشهوانیة ضد النفس. ما نزرعه للغیر إنما نحصده في حیاتنا الشخصیة.  
وتنشف المیاه من البحر ویجف النهر وییبس، المعاناة من حالة جفاف، "رابًعا: 

 مصر ویتلف القصب واألسل... والصیادون یئنون يوتنتن األنهار وتضعف وتجف سواق
وكل الذین یلقون شًصا في النیل ینوحون... ویخزى الذین یعملون الكتان الُممشط والذین 

"  النفسيیحیكون االنسجة البیضاء، وتكون عمدها مسحوقة وكل العاملین باألجرة مكتئب
]5-10[.  

كأن الشر یحمل ثمرة المّر حتى في حیاة اإلنسان الیومیة واحتیاجاته الضروریة، 
"البحر"] فال یجد الناس ماًء  إذ یجف نهر النیل [ال یزال ُیدعى في كثیر من بلدان الصعید

جدوى؛ ویؤثر ذلك على  للشرب وأیًضا للزراعة كما یفقد صیادو السمك عملهم لینوحوا بال
الصناعة والتجارة... فینسحق العظماء الذین هم ُعمد مصر وتكتئب نفوس العبید العاملین 

لدى األغنیاء.  
خالل الشر یدب الخراب والفساد في الموارد الطبیعیة (المیاه) والطاقات البشریة 

 نفسه، والسمك الذي یشبعه داخلًیا، وثیاب يمن كل الطبقات! یفقد اإلنسان الماء الذي یرو
 ي من العطش والجوع والعري؛ وهكذا ُیعانيالكتان التي تستر أعماقه، وسالمه الداخل

! يوالخز
 ي اإلنسان فقط من حالة حرمان ماديفقدان الحكماء والمشیرین، فال ُیعانخامًسا: 

إن رؤساء ُصوعن أغبیاء، حكماء وٕانما من معینین حكماء یسندونه وسط ضیقه. لذا قیل: "
 فرعون مشورتهم بهیمیة. كیف تقولون لفرعون أنا ابن حكماء ابن ملوك قدماء، يمشیر

.  ]12-11[" فأین هم حكماؤك فلیخبروك لیعرفوا ماذا قضى به رب الجنود على مصر
عوض الحكمة التي عرفت بها مصر حلت الغباوة حتى في ُصوعن، عاصمة 

 المشرق وكل حكمة يشمال مصر القدیمة. لقد قیل: "وفاقت حكمة سلیمان حكمة جمیع بن
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... لكن هذه الحكمة تزول باعتزال اإلنسان إلهه مصدر الحكمة، لذا )30: 4مل  1(مصر" 
). أما عالمة 2كو  1 أفكاًرا جسدانیة (يیقدم الحكماء مشیرو فرعون مشورة بهیمیة، أ

 حرمانهم من الحكمة، فهي عجز الحكماء عن إدراك خطة اهللا رب الجنود من جهة مصر
)؛ فكیف یثق شعب اهللا إذن في مشورة فرعون الخاصة بالتحالف مًعا ضد 12: 18(إش 

آشور؟! 
. هذه كارثة مصر أنها ]13رؤساء نوف انخدعوا وأضل مصر وجوه أسباطها" ["

 مصر) يقبلت الضاللة على أنها حكمة، فقد أنخدع رؤساء عاصمة مصر العلیا (جنوب
منوف (ممفیس) بواسطة الحكماء الشرفاء، الذین یقابلون األنبیاء الكذبة المنافقین الذین كثیًرا 

ما تحدث عنهم إرمیا النبي.  
مزج الرب في وسطها روح غّى  والدخول في حالة سكر؛ "ي فقدان الوعسادًسا: 

  .]14[" فأضلوا مصر في كل عملها كترنح السكران في قیئه
لما كانت الخطیة ُمسكرة ُتفقد اإلنسان وعیه وهدفه في الحیاة لهذا متى شرب 

كأسها یسمح اهللا أن یحل به روح الضالل لیترنح كالسكران بال هدف. ال یكون له عمل جاد 
لبنائه وبناء الغیر، سواء كان عظیًما أو محتقًرا، نخلة أو أسلة (حلفاء). وهذا هو أخطر ما 

 لیعیش أشبه بمیت، ال طعم للحیاة عنده.  يیصل إلیه اإلنسان، إذ یفقد بذلك كیانه اإلنسان
في ذلك الیوم تكون مصر كالنساء فترتعد االرتباك بحالة من الخوف، "سابًعا: 

 فرعون الذي ُیحسب نفسه .]16["  به علیهايوترجف من هزة ید رب الجنود الذي یقض
منقًذا إلسرائیل ویهوذا من ید آشور في عجرفة وكبریاء یرتعب هو ورجاله ویصیرون 

.  ]17كالنساء أمام رب الجنود وأمام یهوذا [
كأن الرب یشجع یهوذا أال یرتعب من كلمات فرعون وال یدخل معه في تحالف 

كما في إسرائیل وآرام، فإن فرعون نفسه یرتعب ال أمام آشور بل أمام یهوذا نفسه.  

:    إقامة مذبح للرب.3
بعد أن كشف اهللا عن جراحات مصر وما فعلته الخطیة بها من فقدان للوحدة 

(الجفاف) وارتباك في  الداخلیة والحكمة الحقة مع معاناة من قسوة الحاكم وقسوة الطبیعة
اقتصادیاتها (الزراعة والصناعة) وعجز في الطاقات البشریة القیادیة بل ودخول في حالة 

 والسكر مع الخوف واالرتباك حتى أمام یهوذا المملكة الصغیرة، فإن اهللا یتدخل يمن الالوع
لیشفي جراحاتها ویخلصها، مقدًما لها البركات التالیة:  
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في ذلك الیوم یكون في أرض مصر خمس مدن تتكلم بلغة كنعان  لغة جدیدة: ".أ
 ما هذه المدن الخمسة إالَّ حواس .]18[" وتحلف لرب الجنود یقال إلحداها مدینة الشمس

المؤمن؛ فإذ ُیقبل األمم على اإلیمان بالسید المسیح یسلمون الحواس الخمس في یدیه 
"لغتك  لتقدیسها لتتكلم بلغة الروح عوض لغة الجسد، فیقال لها كما قیل لبطرس الرسول:

.  )70: 14؛ مر 73: 26مت (تظهرك" 
یرتفع قلب المؤمن إلى كنعان السماویة لیس فقط أثناء اشتراكه في سر األفخارستیا 

وكل اللیتورجیات الكنسیة الّحیة، وٕانما أیًضا أثناء عبادته الخاصة، بل وفي خالل حیاته 
الیومیة حتى في لحظات أكله وشربه ونومه. هذا هو عمل روح اهللا القدوس في حیاتنا 

 سماویة، لغة الحب والفرح يیحملنا إلى السماء لنختبرها في أعماقنا وتصیر لغتنا كنعانیة أ
حز (. نشارك السمائیین لیتروجیاتهم وفرحهم الدائم، وال نكون شعًبا "غامض اللغة" يالداخل

3 :5( .
؟ ]18 القسم باسم رب الجنود؛ ماذا یعني: "تحلف لرب الجنود" [ب.

كان القسم دلیل الثقة واإلیمان بمن یقسم اإلنسان باسمه؛ فعوض القسم باآللهه 
الوثنیة یقبل األمم - وعلى رأسهم مصر - اإلیمان برب الجنود ویتمسك المصریون باسمه، 

حاسبین ذلك سّر قوتهم.  
، یقصد بها "هلیوبولیس" التي كانت ]8[" مدینة شمسج. دعوة إحدى المدن "

مركًزا لعبادة الشمس، فقد تحولت عن العبادة للشمس المادیة إلى العبادة لشمس البر الذي 
یشرق على الجالسین في الظلمة.  

جاءت في الترجمة السبعینیة "المدینة البارة" إذ تحمل بّر المسیح فینا. 
 ذلك الوقت یكون مذبح للرب في وسط أرض مصر يف" د. إقامة مذبح للرب:

 یقصد بهذا مذبح كنیسة العهد الجدید، إذ كان مذبح العهد .]19وعمود للرب عند تخمها" [
القدیم في أورشلیم وال یجوز تقدیم ذبائح للرب خارجها. لقد عبرت العائلة المقدسة إلى صعید 

مصر واختفت حوالي ستة شهور في الموضع الذي أقیم علیه اآلن دیر العذراء الشهیر 
 بالمحرق، وهو یعتبر في وسط مصر، فیه ُأقیمت كنیسة للرب وتقدم علیه 

ذبیحة األفخارستیا، التي هي تمتع بذبیحة الصلیب عینها.  
أما العمود الذي في تخمها فهو القدیس مارمرقس الرسول الذي جاء إلى 
 یتمتع ياإلسكندریة (على تخم مصر) یكرز باإلنجیل، وُیقیم مذبح كنیسة العهد الجدید، لك
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المصریون بالخالص من عدو الخیر مضایقهم، ویكون الرب نفسه محامًیا وشفیًعا ومنقًذا 
]. 20لهم [

فُیعرف الرب في مصر، ویعرف المصریون الرب في ذلك  المعرفة الروحیة: ".هـ
 اهتم الصریون بالمعرفة الروحیة، واقیمت مدرسة اإلسكندریة لهذه الغایة، نشر .]21[" الیوم

معرفة الرب ال خالل أفكار عقالنیة مجردة، وٕانما خالل حیاة تعبدیة نسكیة وخبرة شركة مع 
اهللا اآلب في ابنه یسوع المسیح بروحه القدوس.  

ویقدمون ذبیحة وتقدمة وینذرون للرب امتزجت المعرفة بالعبادة، إذ یكمل النبي: "
  .]21[" نذًرا ویوفون به 

 في الحیاة يلعل أروع من كتب عن ارتباط المعرفة بالعبادة كما بالسلوك اإلنجیل
. Ï، إذ جاء هذا الفكر خًطا ذهبًیا في كل كتاباتهالقدیس إكلیمندس االسكندريالیومیة هو 

فمن كلماته عن المعرفة (الغنوسیة):  
[هذه هي العالمات التي تمیز غنوسیتنا: أوًال التأمل، ثم تنفیذ الوصایا، وأخیًرا 
تعلیم الصالحین. متى ُوجدت هذه السمات في إنسان ما ُیحسب غنوسًیا كامالً . إذ فقد 

].  Ðاإلنسان إحدى هذه السمات تعطلت غنوسیته
ویضرب الرب مصر ضارًبا فشافًیا فیرجعون إلى الرب : "ي شفاء داخل.و

  .]22[" فیستجیب لهم ویشفیهم
 تكتشف ذاتها وتدرك ي بتأدیبها عن الضعف الذي فیها لكيیسمح اهللا بضربها أ

حاجتها إلى المخلص، فترجع إلیه لتجده الطبیب القادر وحده أن یشفي جراحات النفس ویرد 
لها سالمها... جاء مسیحنا طبیًبا ودواًء في نفس الوقت:  

 ،جراحاتنا بداء غیر مریر، فقد أظهر ىشف  مبارك هو "الطبیب" الذي نزل وبتر بغیر ألم 
ابنه "دواء" یشفي الخطاة! 

  Ñيالقدیس مار إفرآم السریان
جاء الرب إلى مصر وضرب أوثانها لیجد المصریون فیه وحدة سر شفائهم.  

Ï .للمؤلف: آباء مدرسة اإلسكندریة األولون 
Ð  ،14ا، ص 1986للمؤلف: الكنیسة القبطیة األرثوذكسیة. 

3 On Nativity, hymn 2. 
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 في ذلك الحین قائم بین آشور ومصر، وكانت الدول يز. إذ كان الصراع العالم
 للكل ياألخرى من بینها إسرائیل ضحیة هذا الصراع، فإن مجيء رب المجد یسوع ُیعط

ن األرض للرب ولمسیحه، ولیست مركًزا أ- في المسیح یسوع -  سالًما، ویشعر الكل
للنزاع، ویشترك الكل مًعا في العبادة.  

في ذلك الیوم تكون سكة من مصر إلى في تصویر رائع لهذا السالم یقول النبي: "
آشور فیجىء اآلشوریون إلى مصر والمصریون إلى آشور، ویعبد المصریون مع 

اآلشوریون. في ذلك الیوم یكون إسرائیل ثلثا لمصر وآلشور بركة في األرض، بها یبارك 
  .]24["  إسرائیلي آشور ومیراثيرب الجنود قائالً : مبارك شعبي مصر وعمل ید

، ]25-18[ماذا یعني "في ذلك الیوم" التي تكررت حوالي خمس مرات في األعداد 
إالَّ ملء الزمان الذي فیه جاء السید المسیح لیحقق لنا هذه البركات، جاء بكونه "الطریق" 

الذي فیه تجتمع األمم لتتمتع بروح الوحدة الروحیة وفیض البركة.  
ماذا یعني اجتماع مصر وآشور وٕاسرائیل مًعا في التمتع بالبركة اإللهیة والمیراث 

نها صورة رمزیة للكنیسة الجامعة التي ضمت األعداء مًعا بروح الحب والوحدة. أ؟ ياألبد
لقد كانت إسرائیل في ذلك الحین في صراع بین التحالف مع مصر أو آشور القوتین 

ذ صار إالعالمیتین المتضادتین في ذلك الحین. لكن مجيء السید المسیح عالج المشكلة 
الكل أعضاء في كنیسة واحدة تتمتع بالعمل اإللهي، فدعى المصریون شعب اهللا، وآشور 

عمل یدیه، وٕاسرائیل میراثه.  
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األصحاح العشرون 

خضوع مصر آلشور 
في الوقت الذي فیه یعلن اهللا عن خطته من جهة مصر بل ومن جهة كل األمم 

نه ُیقیم مملكته الروحیة في وسطها ویهبها بركته یعود فیؤكد لبني یهوذا أممثلة في مصر 
نه یجب أال یتكلوا على مصر لحمایتهم من آشور فإن مصر نفسه (وكوش) یسبیها آشور، أ

حتى ال یثقوا في األذرع البشریة.  

.  ]4-1[ سبي مصر وكوش  .1
.  ]6-5[ انهیار یهوذا   .2

  سبي مصر وكوش .1
 ملك آشور الذي أرسل ترتان إلى Sargonكان بعض النقاد یظنون أن سرجون 

ر أو سنحاریب. بینما أنكر البعض وجود ملك بهذا اإلسم في آشور، لكن  أشدود هو شلمناصَّ
 إن اهللا جعل الحجارة تنطق لیخجل غیر المؤمنین، فقد ُعرف الیوم BultemaÏكما یقول 

ر أأن سرجون من أقوى ملوك آشور، و نه هو أب سنحاریب، اغتصب العرش من شلمناصَّ
الخامس وخلفه.  

"الملك البار"؛ استخدم هذا اإلسم  كلمة "سرجون" تعني "معَّین بواسطة اهللا" أو
للتغطیة على اغتصابه العرش.  

"ترتان" لیس إسم شخص وٕانما في الغالب كان لقًبا خاًصا بقیادة الجیش.  
)، إذ 4: 17مل  2أرسل سرجون رئیس جیشه إلى أشدود قاصًدا سوا ملك مصر (

تعتبر أشدود التي على حدود الفلسطینین مفتاًحا للدخول إلى مصر.  
 لیس اسًما لفرعون، وٕانما هو اختصار إلسم Suaكشفت الدراسات الحدیثة أن سوا 

 Sais، أو هو اختصار إلسم مدینة في غرب الدلتا ُتسمى Sibaقائد كتیبة في الدلتا ُیدعى 
.  Ð القامتهTefnakhteاستخدمها تافنخت 

1 Bultema, p. 204. 
2 Ibid. 
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فرایم حان الوقت لضرب فرعون، لذا أرسل الملك قائده إلى آإذ هزم آشور آرام و
أشدود فافتتحها، وهو نفس القائد الذي استخدمه سنحاریب في حصار أورشلیم.  

أراد اهللا أن یحرك مشاعر شعبه ویغیر قلوبهم ویؤنبهم على اتكالهم على مصر 
 أمام الشعب عریاًنا حافي القدمین لمدة ثالث سنوات يوكوش لذا طلب من نبیَّه أن یمش

لیكون هو نفسه نبوة عما سیحل بمصر وكوش حین یسبیهما آشور ویقود ُعظمائهما للسبي 
 یستهزىء ]3یة وأعجوبة [آعبیًدا عراة حفاة األقدام ومكشوفي األستاه. صار إشعیاء نفسه 

به كل ناظریه من أجل ما حّل به، وذلك ألجل خالص شعبه ومنعهم من االتكال على 
فرعون مصر.  

 يكان إشعیاء في آالمه وعریه یحمل ظًال آلالم السید المسیح الذي احتمل الُعر
 ي یشفینا. سار إشعیاء كعبد ال یرتدي یسترنا ببره، حمل جراحات شعبه في جسده لكيلك

 ُیحررنا من ي) لك7: 2 وال ینتعل حذاًء صورة لسیده الذي صار كعبد (في يالثوب الخارج
نیر العبودیة.  

 انهیار یهوذا  .2
إذ یخضع فرعون مصر آلشور یرتعب بنو یهوذا، ویتحطم رجاؤهم وتذل مصر 

هوذا هكذا ملجأنا الذي هربنا إلیه للمعونة لننجو من ملك آشور فكیف فخرهم، قائلین: "
  ]6نسلم نحن؟! [

  ! ي نهایة كل من یتكل على ذراع بشريهذه ه
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 والعشرون ياألصحاح الحاد

 يإنهیار بابل أمام فارس وماد
إن كان اهللا من أجل محبته لشعبه سمح بسبي المصریین بواسطة آشور حتى 

نه من أجل محبته أیًضا یسمح بتأدیب أیرتجف بنو یهوذا المتكلین على فرعون وجیشه؛ ف
 (ركاب جمال) حتى تنهار بابل يبابل التي تسبي شعبه، بواسطة فارس (ركاب حمیر) وماد

دون أن تتحرك أوثانها إلنقاذها. وهكذا یعمل اهللا وسط األمم كما في البیدر لفرز الحنطة 
(المؤمنین) عن التبن، حارًسا أوالده من األشرار.  

.  ]10-1[ انهیار بابل   .1
.  ]12-11[ نبوة عن آدوم  .2
.  ]16-13[ نبوة عن العرب .3

   : انهیار بابل.1
" وحي من جهة بریة البحر غریب: "يیشیر إشعیاء النبي إلى بابل باسم رمز

. لقد دعى بابل المدینة الذهبیة فخر األمم بریة من أجل شرها الذي حولها إلى حالة من ]1[
القفر؛ كما ُدعیت "بریة البحر" من أجل موقعها على نهر الفرات، أو لكونها عاصمة أعظم 

من أمة بین األمم، فالمیاه ُتشیر إلى الشعوب الكثیرة، فصارت هي بریة جافة وسط 
الشعوب.  

 القاحلة، المیاه، يیعتقد الیهود أن الشیاطین تسكن ثالثة مناطق من العالم: البرار
الهواء؛ لذا حارب السید المسیح إبلیس خالل تجربته على الجبل في البریة وغلب، وحاربه 
في میاه األردن كما في عرینه وغلب، وأیًضا حاربه في الهواء حین ارتفع على الصلیب 
وانتصر. أما بابل ُفدعیت "بریة البحر" لتاكید أنها صارت موضع الشیطان الساكن في 

(رؤ   امرأة زانیة جالسة على میاه كثیرةيالبریة وأیًضا في البحر. رآها القدیس یوحنا الالهوت
17 :1  .(

رأى إشعیاء النبي جیش كورش القادم لتحقیق خطة اهللا من جهة بابل أشبه بزوابع 
.  ]1فة قادمة من البریة من أرض مخوفة [صفي الجنوب، كعا

 نها ساخنة، بعكس القادمة من أالزوابع أو الریاح العنیفة التي في الجنوب تعني 
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الشمال فهي باردة؛ وكأن جیش كورش یشبه ریاح ساخنة عنیفة تصاحبها عاصفة من البریة 
مشحونة بالرمال تردم الحقول وتفسد المحاصیل وتضر البیوت والطرق وتسبب امراًضا 

خاصة للعیون. بمعنى آخر ُتحطم امكانیات اإلنسان ومسكنه وبصیرته. هذا على عكس 
نها تسبب نضوًجا للمحاصیل، لهذا تقول العروس: أالریاح الجنوبیة الساخنة والهادئة ف

 فتقطر اطیابها؛ لیأِت ي على جنتيریح الجنوب، هبّ   یاي یا ریح الشمال، وتعالي"استیقظ
.  )16: 4نش ( إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" يحبیب

لم یحتمل النبي في رقته العجیبة حتى بالنسبة لألعداء أن یرى ما یحل بابل من 
 مخاض كمخاض الوالدة، ي وجًعا واخذنيلذلك امتألت حقوا، فیقول: "]2خراب ونهب [

 ي جعلها لي رعب، لیلة لذتي، بغتنيتلویت حتى ال أسمع، اندهشت حتى ال أنظر، تاه قلب
.  ]4-3رعدة" [

، إذ تحولت لیلة لذته بالصالة إلى رعدة... ]4نه رأى هذه الرؤیا في اللیل [أیبدو 
وربما یتحدث هنا باسم البابلیین الذین تحولت لیلة الولیمة والفرح إلى رعدة بسبب اقتحام 
نه أكورش العاصمة؛ فقد رأى المائدة الملوكیة معدة والحراس یلهون في األكل والشرب مع 

 یقاتلوا كورش.  ين یمسحوا المجن بالدهن لكأكان یلیق بالرؤساء 
لم یحتمل النبي أن یرى بابل برجالها العظماء تلهو في غیر اكتراث لیقتحم العدو 
األبواب التي صارت بال حراسة فتاه قلب النبي وامتأل رعًبا ووجًعا. أقول كیف ال نئن نحن 

أیًضا من أجل الخدام الذین ینشغلون عن الجهاد الروحي بالشكلیات والرسمیات والوالئم 
لیتركوا كنیسة اهللا ورعیته كما بغیر حراسة یقظة. 

بخصوص الرعایة خالدة.  القدیس یوحنا الذهبي الفم تبقى كلمات 
 الصغار الذین أتمخض ي[إني أب مملوء حنًوا. اسمعوا ما یطلبه بولس: "یا أوالد

].  Ï. كل أم تصرخ وهي تتمخض في ساعة الوالدة، هكذا أفعل أنا أیًضا)19: 4 غال(بهم" 
 لتعرفوا إني احترق أكثر من ي[لیتكم تستطیعون معاینة النیران الملتهبة في قلب

سیدة شابة تئن بسبب ترملها المبكر، فإني لست أظنها تحزن على زوجها وال یحزن أب 
.. ].Ð أنا على هذا الجمهور الحاضر هنايعلى ابنه، كحزن

1 In Hebr. Hom 23:9. 
2 Ibid. 
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، فقد دعى ]6[" اذهب أقم الحارس، لیخبر بما رأىجاءت الدعوة اإللهیة للنبي: "
 من البرج المرتفع بالنبي في القدیم "حارًسا" أو "رقیًبا" كما دعى "رائًیا". عمل النبي أن ُیراق

ویحرس النفوس بكلمة اهللا كما أن یرى بالبصیرة الروحیة لیعلن إرادة اهللا وخطته الخالصیة.  
 أقف، وعلى الحصن أنتصب، يوقف حبقوق النبي رقیًبا، إذ یقول: "على مرصد

كثر من موضع أ؛ كما دعى حزقیال النبي رقیًبا في )1: 2حب (" يوُأراقب ألرى ماذا یقول ل
).  7، 6، 2: 33؛ 17: 3(حز 

 (ركاب جمال) قادمین لیغتصبوا بابل؛ يرأى إشعیاء فارس (ركاب حمیر) وماد
 فإن األمر جاد وخطیر یمس حیاة شعبه. لم یقف عند الرؤیة ]7رأى وسمع بإصغاء شدید [

 لیعلن خطة اهللا نحو سقوط بابل وخالص شعب اهللا.  ]8واالستماع وٕانما صار یزأر كاألسد [
سقطت سقطت بابل، وجمیع تماثیل آلهتها المنحوتة كسرها إلى األرض. یا "

 . ]10-9[ ". ما سمعته من رب الجنود إله إسرائیل أخبرتكم بهي وبني بیدريدیاست
(أش " هو إحدى سمات هذا السفر  سقطت سقطت بابلتكرار التعبیر مرتین مثل"

 الخ... )، ربما ألن الحدیث 11: 43؛ 9، 1: 40؛ 1: 29، 13: 28؛ 16، 4: 24؛ 9: 21
 موجه إلى األمم كما إلى الیهود، دعوة الخالص جماعیة لقبول إله يفي هذا السفر الخالص

. أن ي أو یهوديسواء من أصل أمم - الكل والتغلب على الشر. فانه یلیق هنا بكل إنسان
یطمئن أن بابل التي أسرت قلبه بالشهوات وأكسبته عنًفا، تنهار أمام خالص اهللا لتقوم أورشلیم 

السماویة في قلبه. لتنهار كل أوثان بابل لیقوم الرب في القلب ویعلن ملكوته. هذا والتكرار أیًضا 
 نوًعا من التأكید. وبجانب ذلك فإن التكرار مرتین یحمل رمًزا للحب الذي یجعل من االثنین يیعن

بلیس الذي ال إ. بالحب تسقط بابل الداخلیة وتنهار مملكة القدیس أغسطینوسواحًدا كما یقول 
 إن يیحتمل الحب، وبه نتمتع بالحیاة اإلنجیلیة كوصیة الرب: "بهذا یعرف الجمیع انكم تالمیذ

.  )35: 13یو (كان لكم حب بعض لبعض" 
یرى النبي العالم أشبه بالبیدر فیه ُتداس المحصوالت ثم ُتذرَّى لفصل الحنطة 

المخفیة وسط التبن... إنها حنطة الرب نفسه التي ال تهلك بل ُتفرز عن التبن.  
 والخالص منه، قائالً :  يعن السبي البابلالقدیس أغسطینوس یتحدث 

[یقول الرسول: "فهذه األمور جمیعها أصابتهم مثاًال، وُكتبت إلنذارنا نحن الذین 
یلزمنا أن نعرف سبینا وعندئذ خالصنا؛ یلیق  .)1: 10كو  1 (انتهت إلینا أواخر الدهور"
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بنا أن نعرف بابل التي ُأسرنا فیها، وأورشلیم التي تئن للرجوع إلیها. فإن هاتین المدینتین - 
- هما مدینتان واقعیتان.   من جهة الحرف

. "بابل" معناها "ارتباك" (بلیة)؛ وأورشلیم "رؤیة سالم"!..
هاتان المدینتان قد بنیتا في وقت معین لتكونا رمًزا لمدینتین تبقیان إلى نهایة 

العالم... عندما یجلس البعض على الیمین واآلخر على الیسار، أورشلیم تكون على الیمین 
وبابل على الیسار... 

نوعان من الحب ُیوجدان هاتین المدینتین: حب اهللا ُیوجد أورشلیم، وحب العالم 
ُیوجد بابل. لهذا یسأل كل واحد نفسه: ما الذي یحبه؟ وعندئذ یعرف أیة مدینة هي وطنه. 
إن وجد بابل وطنه فلیقتلع عنه الطمع ولیزرع المحبة، أما إن وجد أورشلیم وطنه لیحتمل 

السبي مترجًیا الحریة...  
اآلن، لیتنا أیها األخوة نسمع عن هذه المدینة التي نحن مواطنون فیها؛ لنسمع 

].  Ï بها ونشتاق إلیهايعنها ونتغن
إلى أوالد اهللا الذین ارتبطوا بالحب اإللهي القدیس أغسطینوس هكذا یتطلع 

؛ یعیشون هنا في جهاد ضد بابل التي ال يكمواطنین ألورشلیم العلیا، مدینة الحب األبد
، إذ سلموا انفسهم يتتوقف عن بذل كل طاقاتها لسبي أوالد اهللا وحرمانهم من وطنهم السماو

بانفسهم للسبي حین قبلوا الخطیة؛ وقد جاء المخلص یفتح باب الرجاء لهم لیهبهم حریة مجد 
أوالد اهللا.  

على قول النبي: "إذا ما رّد القدیس أغسطینوس في نظرة مملوءة رجاء یعلق 
، قائالً : [كان اإلنسان مواطًنا في )1: 126مز (الرب سبي صهیون صرنا مثل المتعزین"  

أورشلیم، لكنه بیع تحت الخطیة فصار سائًحا (بال مدینة)...  
" بابل" معناها "ارتباك"... فان أمور هذه الحیاة الحاضرة البشریة كلها ارتباك 

 هللا. في وسط هذا االرتباك، في هذه األرض البابلیة ُأسرت صهیون، ولكن يبكونها ال تنتم
  .. فرحنا ألننا تقبلنا تعزیة.ي"رّد الرب سبي صهیون" فصرنا "مثل المتعزین"، أ

ننا نحزن على ما نحن علیه اآلن، لكننا متعزون في رجاء. سیعبر الحاضر الذي أ
]. Ð، فال تكون هناك حاجة إلى تعزیة حیث ال ُنصاب بضیقة ماي الفرح األبديلحزننا ویأت

1 On Ps. 65. 
2 On Ps. 126. 
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:   بوة عن أدومن .2
 صارخ من سعیر: یا حارس ما من لیل، یا يّ وحّي من جهة دومة، صرخ إل"

حارس ما من لیل. قال الحارس: أتى صباح وأیًضا لیل. إن كنتم تطلبون فأطلبوا، ارجعوا 
.  ]12-11[" تعالوا

. إن Idumea وهو اختصار لـ Dumah "دومة" ي سريیدعو النبي آدم باسم نبو
 سفك الدماء، ي"، بكون ادوم یمثل األشرار محبي" أو "ترابيكان إسم "أدوم" معناه "دمو

المرتبطین بمحبة الزمنیات األرضیات والجسدیات، فإن اسم "دومة" معناه "صمت" أو 
"سكوت الموت"... 

، إذ ساد العالم نوًعا من الظلمة الداخلیة، ]8 [يوقف النبي على المحرس كل اللیال
 ویحل الصباح. اآلن یسمع صوًتا ربما من ،یترقب مجيء شمس البّر لینتزع ظلمة اللیل

". لقد جاء ملء الزمان وأشرق یا حارس ما من لیل " السماء أو من بقیة األنبیاء ورجال اهللا:
 لتتمتع بنور الحیاة؛ لتطلب اآلن ، ولتمت عن إنسانها القدیم،نور الصباح؛ لتصمت األمم

 فتجده باسًطا ، إلیهيفتجد نورها خالل إیمانها بالسید المسیح، لترجع إلى اهللا مخلصها وتأت
 لیحتضنها.  يیدیه بالحب العمل
" مرتین ألن الحدیث مع النبي خاص بالیهود كما یا حارس ما من لیلُیكرر "

 یتمتع الكل بالخالص وهم في ي العهدین القدیم والجدید كيباألمم، وأیًضا خاص بمؤمن
سكون یتأملون عمل اهللا معهم.  

   : نبوة عن بالد العرب.3
 "مساءً "، إذ یتحدث عن كل ي، وهو یعنArabia ولیس Erebجاء األصل 

 الظلمة. يقاطن
 أدوم، هؤالء استقبلوا الهاربین يهنا ُیحدِّث قبائل دیدان وقیدان، القاطنة جنوب شرق

من السیف، والذین سلموا أنفسهم مقابل التمتع بماء للشرب أو خبز لألكل... 
إذ عاشت هذه القبائل في ظلمة الوثنیة صارت عاجزة عن أن تقدم عوًنا حقیقًیا 

: 6؛ لو 14: 15للهاربین إلیها، ألن أعمى یقود أعمى یسقطان كالهما في حفرة (مت 
39 .(
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 والعشرون ياألصحاح الثان

حصار أورشلیم 
 أشرافها، وذلك ألنهم اهتموا يیتنبأ إشعیاء النبي عن حصار أورشلیم وسب

بالتحصینات العسكریة وتدبیر المؤنة خاصة المیاه ولم یضعوا عنصر اهللا والرجوع إلیه في 
حسبانهم. عوض التوبة الصادقة عاشوا في ترف زائد، ولسان حالهم "لنأكل ونشرب ألننا 

غًدا نموت" حتى في لحظات الحصار ذاتها.  
 والمنشغلین بالزمنیات يیبرز النبي تأدیبات اهللا لألشرار المتكلین على الذراع البشر

وفي نفس الوقت یفتح باب الرجاء على مصراعیه لیعلن ظهور المخلص الذي یسكن في 
أورشلیم الجدیدة الحرة والتي ال تقدر قوات والظلمة أن ُتحاصرها.  

.  ]7-1[ حصار أورشلیم   .1
.  ]11-8[ حسابات بشریة للخالص .2
.  ]14-12[ تجاهل التوبة    .3
.  ]19-15[ عزل شبنا   .4
.  ]25-20[ إقامة الیاقیم عوض شبنا .5

 :   حصار أورشلیم.1
 ].1[ "وحّي من جهة وادي الرؤیا. فما لك أنك صعدت جمیًعا على السطوح"

   ماذا یقصد بوادي الرؤیا؟
ن هذا اللقب یلیق بأورشلیم ألنها المدینة التي فیها وهب اهللا أأ. یرى الدارسون الیهون 

. ولعل الوحي استخدم هذا اللقب لییقظ فیهم البصیرة التي انطمست. Ïخدامه رؤى واعالنات
أورشلیم هذه التي سمح اهللا بحصارها هى مدینته التي أقام فیها هیكله لیعلن ذاته ومملكته وأمجاد 

سماوته فیها فتكون سّر بركة للبشریة، لكن فساد شعبها أطمس بصیرتها.  
ب. قیل عنها "وادي الرؤیا" مع أن أورشلیم لم ُتقم على وادي بل على جبال، لكن 
وجود جبال مرتفعة حولها یجعلها بالنسبة لهذه الجبال أشبه بوادي. على أي األحوال لقد أراد 

اهللا أن ُیقیم من مدینته جبًال عالًیا ثابًتا لكن فساد شعبها أنزلها لتصیر وادًیا.  

1 H. Bultema, p. 216. 
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.  Ïیتساءل البعض: أي حصار یتحدث عنه النبي هنا؟
؟ أم يهل هو الحصار الذي قام به سنحاریب أم حصار آسرحدون في أیام منس

ر أم تیطس؟!  هو حصار نبوخذنصَّ
یرى البعض أنه حصار سنحاریب، وٕان كان من الجانب الروحي ینطبق على كل 
حصار سقطت فیه أورشلیم، وباألكثر ینطبق على الحصار الذي یحل بأورشلیمنا الداخلیة، 

القلب والفكر والنفس. 

 لم یكن یتوقع الشعب أن اهللا الذي یحب مدینته ویعلن عن ]1[ الصعود على السطوح :
وجوده خاصة داخل قدس األقداس حیث یترآى مجده في الشاكیناه (تابوت العهد) یسمح 

بحصار مدینته بواسطة الوثنین لذا صعودا على السطوح لینظروا بأنفسهم ما حّل 
بالمدینة من الخارج.  

لعل صعودهم إلى السطح ُیشیر إلى اهتمامهم بالخارج دون الداخل، وبالمظاهر 
دون األعماق؛ عوض الدخول إلى بیت نفوسهم الداخلیة الكتشاف سّر ضعفهم اهتموا بما 

هو على السطح. لهذا یوبخهم النبي قائالً :  
 هذه .]2[" یا مآلنة من الجلبة، المدینة العجاجة، القریة المفتخرة (الفرحة)"

سمات خارجیة، إذ صارت أورشلیم متمثلة بعواصم البالد المحیطة بها تفتخر وتفرح 
بالمظاهر الصاخبة عوض الرجوع الخفي الصامت نحو اهللا سّر فخرها وقوتها وبهجتها.  

 " قتالِك لیس هم قتلى السیِف وال موتى الحرب. جمیع رؤسائك هربوا مًعا، أسروا
 ي فأبكيبالقسى، كل الموجودین بك أسروا مًعا. من بعید فروا. لذلك قلت اقتصروا عن

.  ]4-2[" ي عن خراب بنت شعبيبمرارة. ال تلّحوا بتعزیت
رأى إشعیاء ما وصلت إلیه مدینة إلهة المحبوبة جًدا إلیه فطلب أال ُیعزیه أحد 

بسبب شدة مرارة نفسه. رأى جیش أورشلیم خارًجا في الحقول تحت قیادة رؤساء لم یموتوا 
بالسیف وٕانما بسبب الخوف هربوا فلحق بهم العدو وأسرهم وأذلهم.  

"... فقد طعن الشعب نفسه بنفسه بسهام الشهوات قتالك لیس هم قتلى السیف"
الناریة، وعزلوا أنفسهم بأنفسهم عن اهللا مصدر حیاتهم، وهكذا سقطت نفوسهم قتلى قبل أن 

. رأى النبي ما هو أخطر من سنحاریب وجیشه، االستسالم للخطایا يیحل الخراب الخارج

1 Ibid 216-7. 
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والرجاسات وجحد اإلیمان عملًیا. فإن الخطیة "طرحت كثیرین جرحى وكل قتالها أقویاء، 
.  )27-26: 7أم (طرق الهاویة بیتها هابطة إلى خدور الموت" 

لم یكن أمام النبي إالَّ أن ینسكب بدموع أمام اهللا؛ هذا ما یفعله كل قائد روحي 
 ماء يحكیم یرى شعب اهللا ینحرف أو نفوًسا تهلك، فیقول مع إرمیا النبي: "یا لیت رأس

. رب األنبیاء نفسه )1: 9إر (" ي نهاًرا ولیًال على قتلى بنت شعبيوعینى ینبوع دموع فأبك
.  )41: 19لو ("نظر إلى المدینة وبكى علیها" 

 أتساءل: أال یلیق بك ي لست أنكر أن أورشلیم األولى قد خربت بسبب شر سكانها، لكنن 
البكاء على أورشلیمك الروحیة؟! 

 علیه، ألنه كان من أورشلیم ولم ي إن أخطأ أحد بعد قبوله أسرار الحق، فإنه ُیبك
یعد بعد... 

لُیبك على أورشلیمنا، ألنه بسبب الخطیة ُیحیط بها األعداء (األرواح الشریرة) 
بمترسة ویحاصرونها وال یتركون فیها حجًرا على حجر.  

  Ïالعالمة أوریجانوس

 بقبولها اإلیمان به   - كما قلت بكى (السید) على أورشلیم إذ أراد لها الطوباویة -
وترحیبها بالسالم مع اهللا. هذا هو ما دعاهم إلیه بإشعیاء قائالً :" لنصنع معه سالًما" 

الترجمة السبعینیة)... لنصنع سالًما مع اهللا باإلیمان.   5: 27إش (
   Ðالقدیس كیرلس الكبیر

  ال یكف مخلصنا عن البكاء حتى اآلن خالل مختاریه متى رأى إنساًنا یترك الحیاة
الصالحة ویسلك في الطریق الشریر.  

  Ñالبابا غریغوریوس (الكبیر)
لقد عاش أهل أورشلیم خاصة القیادات المدنیة والدینیة في ترف وتدلیل، یقضون 

لیالیهم في حفالت وأكل وشرب بینما وقف إشعیاء ینذر وُیحذر. اآلن یقف الشعب على 
 يالسطوح یرون الخراب بأعینهم أما إشعیاء فینكسر قلبه حزًنا ومرارة، یدخل إلى مخدعه یبك

Ï  ،590- 589، ص 1985اإلنجیل بحسب لوقا. 
2 Comm, on Luke, hom 131. 
3 In Evang, hom 39. 
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بدموع غزیرة لعل اهللا یترأف على شعبه. عاش جریًئا وصریًحا في توجیهاته ومحًبا رقیًقا في 
مشاعره.  

، فقد حّل ]5یصف إشعیاء ما حّل بأورشلیم من شغب ودوس وارتباك وصراخ [
الیأس بالمدینة كلها، ال یعرف أحد كیف یتصرف أو إلى أین یذهب. ربما نادى البعض 

بتقویة األسوار وآخرون نادوا بالهروب إلى الجبال وجماعة أخرى فضلت االستسالم. تحولت 
أورشلیم من وادي الرؤیا اإللهیة واهب السالم إلى واٍد مربك ومحطم للنفس... وقد دعى 

، إذ هو یوم تأدیبه لشعبه.  ]5إشعیاء هذا الیوم "یوم رب الجنود" [

:    حسابات بشریة للخالص.2
" الذي یحمیهم يما هو موقف یهوذا مما حدث ألورشلیم؟ لقد تجاهلوا "ستر العل

: 91مز (، یستریح في ظل إله السماء" يویحصنهم، كقول المرتل:" الساكن في ستر العل
. بهذا تخلت النعمة عنهم وانكشفوا أمام العدو في )4: 61مز ( بستر جناحیك" ي، "احتم)1

  .]8[" ویكشف ستر یهوذا فتنظر في ذلك الیوم إلى أسلحة بیت الوعرضعف. "
یرى البعض أن "الستر" هنا ُیشیر إلى الحجاب الذي اعتادت النساء الشریفات أن 

یلبسنه لیخفین وجوههن. فقد تطلع النبي إلى یهوذا كعروس روحیه هللا، رفضت عریسها 
وفقدت طهارتها وعفتها ونزعت حجابها في غیر حیاء، یشتهیها الغرباء، وتسلم جسدها لهم. 
هذه الصورة تنطبق على یهوذا عندما بدأت األسوار تنهدم وصارت أورشلیم كوجه مكشوف 

یطمع الغرباء فیها.  
حاول یهوذا ایجاد حل للمشكلة لكنه عوض الرجوع إلى اهللا استخدم حسابات 

بشریة محضة لتحقیق الخالص؛ منها:  
 الخ) 2: 7مل  1أ. اندفاع الشعب إلى "بیت الوعر" الذي بناه سلیمان الحكیم (

الذي وضع فیه أسلحة ذهبیة، سرقها شیشق ملك مصر فاستعاض عنها رحبعام بأسلحة 
نحاسیة. لقد كان البیت مملوء أسلحة، لكنها ال تقدر أن تسند الشعب وتحمیه ضد األعداء.  

ب. االهتمام بمیاه البركة السفلى وتحویل المیاه من خارج األسوار إلى داخل 
المدینة حتى ال ینتفع منها األعداء خارج األسوار وال یتعرض الشعب المحاصر للظمأ 

ونقص المیاه.  
ج. بدأت األسوار تتشقق ففكروا في هدم بیوتهم وتحویل الردم إلى ناحیة السور 

 الذي ال یقدر العدو أن یقترب منه؛ يلحمایته من االنهیار. لم یفكروا في اهللا السور الحقیق
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 مز("بإلهي تسورت أسواًرا"  اهللا الذي ُیقیم نعمته لحراسة أسوارنا الداخلیة فال تنهدم، إذ قیل:
.  )16: 49إش ( دائًما" ي، "هوذا على كفي نقشتك. أسوارك أمام)29: 18

:    تجاهل التوبة.3
 ي وننوح على خطایانا، فننعم بسالم داخلياهللا في حبه لنا یدعونا إلى التوبة لنبك

 ال ینقطع، لكن اإلنسان في قصر نظره ُیرید أن یتمتع باللذة المؤقتة والترف يفائق وفرح أبد
 حاسًبا أنه یموت غًدا.  يالزمن

ودعا السید رب الجنود في ذلك الیوم إلى البكاء والنوح والقرعة والتنطق "
بالمسح. فهوذا بهجة وفرح ذبح بقر ونحر غنم أكل لحوم وشرب خمر لنأكل ونشرب ألننا 

.  ]13-12[" غًدا نموت

  یتجه هؤالء األشرار نحو قتل أنفسهم بكل أنواع الشهوات... نعم فإنهم حتى عندما
یعیشون یكونون في عار، إذ یحسبون بطونهم إلهتهم، وعندما یموتون یتعذبون.  

  Ïالبابا أثناسیوس الرسولي

:    عزل شبنا.4
اختلفت اآلراء من جهة مركز شبنا في قصر حزقیا الملك، هنا یبدو أنه المسئول 

 ُدعى بالكاتب، ویرى البعض أنه مشیًرا للملك أو )37: 18مل  2(عن خزینة الملك وفي 
 األحوال كان ذا سلطان عظیم. ویبدو أنه كان يكبیر حجاب القصر أو وزیًرا... على أ

غریب الجنس. أراد أن یخلد ذكراه فنحت لنفسه قبًرا عظیًما في ذات الصخرة التي دفن فیها 
زله ع بیت الملك" كما تنبأ عن يملوك یهوذا. كان رجًال شریًرا فوبخه إشعیاء ودعاه "خز

 ق.م. 701 سنة يوٕاقامة الیاقیم عوًضا عنه، وقد تحقق ذلك حوال
أما شره فُینصب أوًال في عدم تصدیقه لكلمات إشعیاء النبي للشعب بأنه سُیسبى، 

. أما الجانب اآلخر Ðوأن إقامته القبر عالمة عدم تصدیقه أو عدم إیمانه بنبوات إشعیاء
للشر فهو حبه للعظمة فقد أراد أن ُیدفن مع الملوك، واخیًرا أنه لم یكن مخلًصا للملك فقد 
أساء استخدام ثقة الملك فیه. لهذا كله صدر الحكم اإللهي بعزله وحرمانه من الدفن فیما 

 ها ـرة یلقيـشیدته یداه وعوض تمتعه بالمركبات الفخمة ُیِلقى به في مدینة غریبة كأنه بك

1 Fest. Ep. 7. 
2 Bultema p. 221-2. 
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طفل ویلهو بها بال عائق.  
یرى كثیرون أن شبنا یرمز لضد المسیح الذي یظهر في آخر األیام أو إلنسان 
الخطیة الذي بكبریائه یود ال أن یدفن في مقبرة ملوك یهوذا نسل داود، وٕانما أن یتربع في 

). أما الیاقیم فُیشیر إلى السید المسیح الذي ُیحطم 4: 2تس  2هیكل الرب ویقیم نفسه إلها (
 ُیخلص المختارین.  يضد المسیح وینتزع عنه جبروته لك

هوذا یالحظ هنا أن النبي لم یقل عن شبنا أن حزقیا الملك یعزله. وٕانما یقول: "
) كالكرة يالرب یطرحك طرًحا یارجل وُیغطیك تغطیة، یلفك لفَّ لفیفة (أى یقذفك بدفع قو

  .]19-17[" واطردك من منصبك ومن مقامك َیُحطُّكَ  إلى أرض واسعة الطرفین...

:    إقامة الیاقیم عوض شبنا.5
 یفتح باب الرجاء أمام كل نفس ُیحاول عدو الخیر أن ]25-20جاء الحدیث هنا [

 ویحتل الیاقیم موضعه. سیحمل ضد المسیح أو النبي يُیحطمها، إذ البد لشبنا أن یزول وینته
الكذاب أو إنسان الخطیة سلطاًنا وقوة لكنه حتما ینهار لتعلن مملكة المسیح إلى األبد.  

جاءت النبوة هنا واضحة بأن الیاقیم رمز للسید المسیح .  
 "والبسه ثوبك وأُشُدُة بمنطقتك وأجعل سلطانك في یده، فیكون أًبا لسكان أ.

.  ]21[" أورشلیم ولبیت یهوذا
، يكان شبنا معتًزا بالثوب والمنطقة مع السلطان، یأمر وینهى بكونه الرجل الثان

موضع ثقة الملك، یتصرف بروح السلطة والعجرفة. لكنه إذ یحتل الیاقیم موضعه یأخذ ثوبه 
ومنطقته لكنه یحمل روح األبوة الحانیة تجاه شعب اهللا. "ضد المسیح" صاحب سلطة مع 

عنف وقسوة، أما "المسیح" فحب وحنان وأبوة روحیة فائقة. ما یمیز أوالد اهللا عن أوالد 
أبلیس، هو الحب المملوء حنًوا مقابل السلطة المملوءة عنًفا.  

قیل عن السید المسیح: "الرب قد ملك؛ لبس الجالل، لبس الرب القدرة، ائتزر بها" 
). 3-1: 63. وقد رآه إشعیاء النبي البًسا ثیاًبا محمرة كدائس المعصرة (إش )1: 93مز (

إذ لبس كنیسته التي صبغها بدمه الثمین فتقدست وحملت بهاءه.  
  .لقد تمنطق لیغسل األقدام ویخدم بروح الحب واالتضاع

 "وأجعل مفتاح بیت داود على كتفه، فیفتح ولیس من یغلق، ویغلق ولیس ب.
الَّ "القدوس الذي له مفتاح داود الذي یفتح وال أحد إ. من الذي له المفتاح ]22[" من یفتح

نه السید المسیح. الذي یشجع كنیسته قائًال لها أ. )7: 3رؤ (یغلق، ویغلق وال أحد یفتح" 
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ن یقتربوا إلیها. أبلیس وكل قواته إنه وحده یفتح لها أبواب السماء ویغلق علیها فال یقدر إب
"سلطان الحّل والربط" الذي وهبه الرب لعروسه خالل  أما المفتاح الذي یفتح به ویغلق فهو:

؛ والصلیب الذي به یفتح القدیسان كیرلس الكبیر وجیروم) كما یقول 19: 16تالمیذه (مت 
وأیًضا فهم ؛ القدیس یوحنا الذهبي الفمربنا یسوع فردوسه ویغلق به ابواب الجحیم عنا كقول 

القدیس وغیر مدركة كقول  الكتاب المقدس خاصة النبوات التي كانت مختومة قبالً 
[كل عمل مكتوب یحتاج  وریجانوس:أالعالمة أیًضا یقول . Ïغریغوریوس صانع العجائب

 یفتحه، "یغلق ولیس من یفتح" وعندما یفتح ال یقدر أحد يإلى اللوغوس الذي أغلق علیه لك
].  Ðأن ُیشكك فیما یقدمه من شرح
ألن هذا المفتاح هو  "،كتفه وأجعل مفتاح بیت داود علىال نعجب من القول "

الصلیب الذي حمله ابن داود على كتفه لیحقق خالصنا.  
 مجد لبیت أبیه، ویعلقون علیه يوأثبته وتًدا في موضع أمین ویكون كرسج. "

 يكل مجد بیت أبیه الفروع والقضبان، كل آنیة صغیرة من آنیة الطسوس إلى آنیة القنان
.  ]24-23[" جمیًعا

في المناطق الریفیة الفقیرة ال یجد اإلنسان موضًعا في بیته لكثیر من احتیاجاته 
وممتلكاته فیقوم بتعلیقها على مسامیر في الحائط من مالبس وأدوات مطبخ وغسیل الخ... 
اآلن یرى النبي أن المسیا المخلص هو هذا المسمار أو الوتد المثبت في موضع أمین لیقوم 

المؤمن بتعلیق كل ممتلكاته واحتیاجاته علیه، وذلك في الكنیسة "بیت أبیه". هذه صورة 
 اتكال المؤمن على السید المسیح الحال في كنیسته والحامل لكل أتعابنا. علیه يرمزیة تعن

یضع الملوك األمناء أكالیل مملكتهم وعلیه یضع الفقیر احتیاجاته البسیطة. انه سند 
العظماء والفقراء بال تمییز.  

- ُیعلق علیه یصیر إناء للكرامة. فیقول المؤمن مع  كل إناء - أیا كانت قیمته
: 4كو  2(الرسول بولس: "ولكن لنا هذا الكنز في أواٍن خزفیة، لیكون فضل القوة هللا ال منا" 

7(  .
 يهذا عن اإلیمان بالسید المسیح، الوتد الثابت في الكنیسة بیت اآلب، فماذا یعن

؟  ]25بزوال الوتد [

Ï  ،43-42، ص 1979راجع تفسیرنا الروح القدس}یا یوحنا الالهوتي .
2 In Joan, book 5:4. 
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 به رفض الیهود للمسیح المصلوب فیزول من يیرى البعض أن هذا الزوال یعن
نه ُیشیر أوسطهم هؤالء الذین لدیهم النبوات عنه ومعهم الرموز، فیتحطمون. ویرى البعض 

هنا إلى ما حسبه الیهود في ذلك الحین وتًدا أمیًنا ثابًتا (شبنا أو غیره)، فیقارن بین اإلیمان 
بالمسیا المخلص واالتكال على الطرق البشریة للخالص.  
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األصحاح الثالث والعشرون 

 إنقالب صور وتجدیدها
صور تمثل الغنى الفاحش خالل تجارتها العالمیة مع اإلنحالل والفساد، ألنها بلد 

 مفتوح للغرباء. یصور النبي ما یحل بها من دمار تام لتكابد مع شعب اهللا المخطىء يُتجار
 ي"شدة وضیق على كل نفس إنسان یفعل الشر الیهود ذات التأدیبات كقول الرسول بولس:

. لكن هذا التأدیب ال یبقى إلى األبد إنما ُیقدم اهللا الخالص )9: 2رو (" يأوًال ثم الیونان
للكل و تتمتع صور بالتجدید في المسیح یسوع المخلص العالم.  

.  ]14-1[ انقالب صور  .1
.  ]18-15[ تجدید صور   .2

:    انقالب صور.1
.  Ï)26سبق لنا الحدیث عن صور في تفسیرنا لسفر حزقیال (حز 

 تعني "صخرة"، ربما ألنها قامت على جزیرة صخریة، إالَّ أن tsorكلمة "تصور" 
ن سكانها یشیرون أ، لذا یرى Ðیرى أن كلمة "صور" في العبریة تعني "محنة"القدیس جیروم 

إلى الساقطین تحت محنة الشیطان وبالیاه.  
.  Ñن ما ورد في هذا الفصل عن صور قد تحقق حرفًیاأ Urquhart و Keithیرى 

ر لمدة خمس  لقد سقطت صور تحت الحصار عدة مرات منها: حاصرها شلمناصَّ
ر لمدة   سنة دون جدوى؛ 13سنوات ولم یقدر أن یستولى علیها؛ وحاصرها نبوخذنصَّ

 ق.م. وقام بتدمیرها. حاصرها 332سكندر االكبر وافتتحها بعد سبعة شهور سنة أوحاصرها 
 كما حوصرت في العصور الوسطى عدة مرات بواسطة Antigonusأیًضا انطیخونس 

الصلیبیین. وتعتبر صور هذه المسئولة عن قیام الحرب العالمیة األولى التي مات فیها قرابة 
ملیون شخًصا، إذ اشتعلت بسبب محاولة المانیا إنشاء سكة حدید بین برلین وبغداد  40

.  Òلتنمیة التجارة مع بالد الشرق األوسط

Ï  ،180-176، ص 1981للمؤلف: حزقیال .
2 PL. 25:24,. 
3 H. Bultema, p. 226. 
4 Ibid 227.  
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ما ورد هنا ال یخص حصاًرا معیًنا لصور، وٕانما یمثل ما یحل بكل نفس تتشبه 
بصور من جهة ارتباكها بالغنى مع الرجاسات.  

 یا سفن ترشیش يوحّي من جهة صور؛ ولولیصف النبي حصار صور قائالً :" 
 هنا یبرز أثر .]1[" ألنها خربت حتى لیس بیت حتى لیس مدخل من أرض كتیم ُأعلن لهم

نهم لم یكونوا أالخراب الذي حّل بصور على بحارة السفن التجاریة العائدة من ترشیش ویبدو 
قد سمعوا عن انهیار المدینة فذهلوا إذ لم یجدوا مدخًال للمدینة فقد تهدمت أسوارها، وال 

وجدوا بیًتا واحًدا. لقد انتشر الخبر لفداحته حتى بلغ كتیم أي جزیرة قبرص كرمز لسماع 
ن هذا الحصار تم بواسطة الجیش أدول أوربا جمیعها عن هذا الحدث. ویرى البعض 

، جیش األسكندر األكبر، القادم من جزیرة قبرص.  يالمقدون
یدعو النبي المدن المجاورة لتندب حال صور، فقد كانت مصدر خیر لها خالل 

التجارة واآلن قد تدمرت تماًما وفقدت بعض المدن الكثیر من الربح.  
میًال شمال صور  22 يتعني "صید السمك" تبعد حوال(سمع تجار صیدون 

، جاء التجار الذین اعتادوا أن )وتعتبر المدینة األم لصور فقد جاءت تندب حال ابنتها
یجولوا في شوارعها وقد اصابتهم الدهشة لما حّل بها فلم یستطیعوا أن ینطقوا بكلمة بل حّل 

بهم الحزن الشدید. أما المصریون سكان وادي النیل فحزنوا ألن صور كانت مركًزا هاًما 
الستیراد غالتهم ومحاصیلهم مقابل استیراد بضائع صور. ُیشیر النبي إلى نهر النیل بكلمة 

).  3: 22"شیحور" وتعني "اضطراًبا" (إش 
هكذا تحزن صیدون على ابنتها الذلیلة بل المنهارة صورة، هذه التي كانت كعروس 
البحر األبیض المتوسط أو كملكة متّوجة انعشت بالد كثیرة في أفریقیا وأوربا، اآلن صارت 

به ببنین شأشبه بفتاة عانس تئن من العزلة، بال زوج وال بنین، فقدت بالًدا كثیرة التي كانت أ
.  ]4لها [

حزنت مصر ألنها فقدت مركًزا هاًما لتصدیر غالتها، وربما ألنها خشیت أن یحل 
ر الذي نهب ثروة فرعون بعد حصاره  بها ما حّل بصور. هذا ما حدث في أیام نبوخذنصَّ

).  20-17: 29صور (حز 
یطلب النبي من البقیة الباقیة في صور أن یرحلوا إلى ترشیش وهي مدینة قدیمة 

یرى  في أسبانیا وأحد مستعمرات صور المزدهرة، رحلوا وهم مولولین ألنهم هاربون كالجئین.
 وع من السخریة بسكان صور المتعجرفین ـالبعض أن النبي نطق بذلك كن
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  .منذ القدم، ها هم یرحلون في رعب وخوف لیعیشوا غرباء والجئین
من قضى یقدم النبي سؤاًال الهوتًیا یثیر السامعین على البحث عن األجابة، وهو: "

" بمعنى آخر من بهذا على صور المتّوجة، التي تجارها رؤساء، متسببوها موقروا األرض؟
الذي قضى على صور الملكة المتّوجة والتي جعلت من مستعمراتها أمراء ورؤساء ومن 
تجارها أشراًفا موقرین في كل المسكونة؟! لقد كانت ملكة غنیة أفاضت بالغنى والترف 
والكرامة مع الكبریاء على الدول التي كانت تتعامل معها فمن الذي حكم علیها هكذا؟ 

 لینزل بكبریائها إلى الحضیض ویهین كل ]9رب الجنود هو الذي قضى بذلك [
تجارها أصحاب الوقار والكرامة الزمنیة. هذا ما عناه عاموس النبي حین قال: "هل تحدث 

: [حینما یتحدث الحكم األب ثیؤدور. یقول )6: 3عا (بلیة في مدینة والرب لم یصنعها؟!" 
 ياإللهي مع البشر یتكلم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم البشریة. فالطبیب یقوم بقطع أو ك

الذین یعانون من القروح ألجل سالمة صحتهم، ومع هذا یرى غیر القادرین على االحتمال 
]. Ïأن ذلك شر

اهللا قضى بذلك، لكن علة الخراب هو الكبریاء والمجد الباطل، الخطیة هي التي 
تفسد اإلنسان كما األمم، أما حكم اهللا إنما هو إعالن عما یجلبة اإلنسان لنفسه بنفسه.  

یشبه النبي صور الهاربة بعد الخراب بامرأة فقدت كل شيء تجتار نهر النیل ولیس 
لدیها منطقة تربط بها ثیابها؛ أو تشبه میاه النیل عند المصب فانها تتدفق على البحر ولیس 

من یقدر أن یوقفها، هكذا هرب أهل صور من مدینتهم المحطمة بال قوة وال قدرة وكأن المیاه 
.  ]12[" المتهتكة العذراء بنت صیدون، لذا یدعوها "]10[ تجرفهم نحو البحر

ن تثور ضد فینیقیة (كنعان) أمّد الرب یده بالغضب على البحر، أي أمر الممالك 
 وعوض كونها ملكة تصیر ]12، وتحطم كبریائها فال تعود تفتخر []11لتخرب حصونها [

 هذا؟ يعذراء متهتكة، تهرب إلى كیثم (قبرص) وال تجد راحة... ماذا یعن
أ. مّد الرب یده داعًیا للتوبة، لكن صور لم تستجب للنداء، فصارت الید ممدودة 
للعقاب. لقد بسط أیًضا رب المجد یدیه على الصلیب بالحب، فمن آمن وجد في الصلیب 

قوة اهللا للخالص، ومن جحده صار تحت الدینونة.  
ب. كان أمام صور أن تهرب إلى كتیم... لكنها لم تجد راحة، فإن سالم اإلنسان 

ال یتوقف على الموقع الذي یوجد فیه وٕانما على أعماق النفس الداخلیة. راحة اإلنسان ال في 

1 Cassian: Conf. 6:6. 
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: يظروفه االجتماعیة وٕانما في رجوعه إلى اهللا مخلصه الذي ُیناد تغییر مكانه أو عمله أو
. وكما یقول )28: 11مت ( األحمال وأنا ُاریحكم" ي"تعالوا إلّى یا جمیع المتعبین والثقیل

 له الحیاة ي [طوبى لذاك الذي یطلبك في داخله كل ساعة، منه تجر:القدیس یوحنا سابا
لیتنعم]. 

إذ عرف اهللا أن صور لن تسمع لهذا الصوت طلب منها أن تتعظ مما حدث 
للكلدانیین بواسطة ملك أشور، فقد حّول قصورها إلى ردم.  

:    تجدید صور.2
اهللا في حبه للبشر ال یترك اإلنسان في فساده لكنه ُیقدم له كل امكانیة للخالص. 

 یتحدث عن تجدیدها بالرب يلهذا بعدما صّور النبي مدى الخراب الذي حّل بصور عاد لك
المخلص.  

عاًما وهي ُتقابل السبعین عاًما التي تنبأ عنها إرمیا النبي  70تُترك مستعبدة لبابل 
)، وكأن األمم تشترك مع إسرائیل في هذه 10: 29 (إر ي إسرائیل البابليبخصوص سب

 ینعم الكل بالمخلص لكي) 32: 11المذلة ألنه قد أغلق على الكل مًعا في العصیان (رو 
) وها هي صور تحمل ذات 21: 1وُیرحم الجمیع. لقد أتهمت أورشلیم بأنها زانیة (إش 

.  ]16[اإلتهام 
سنة تماًما، خاللها  70الفترة من السنة األولى لُملك نبوخذنصَّر حتى كورش هي 

خدمت األمم بابل.  
 في األماكن العامة لتجتذب الرجال إلیها؛ يیصف النبي صور بامرأة زانیة ُتغن

هكذا فعلت صور بتجارتها التي ارتبطت بالفساد، لكنها بعدما طافت العالم كما لو كان 
عاًما في مذلة ال تمارس فیها  70مدینة واحدة تطوف فیها الزانیة سقطت تحت سیطرة بابل 

تجارتها وال تبعث بالفساد في الدول األخرى حتى صارت منسیة. نساها العالم لكن اهللا لن 
ینساها بل یحّول ذلها إلى مجد، فبعدما كانت تجارتها مرتبطة بالفساد تعود فترتبط بالحیاة 
المقدسة في الرب، یصیر تجارتها شهوًدا إلنجیل الخالص، إذ تدخل مع األمم في اإلیمان 

 ي البابلي لیس خالل السبيلتمارس الحیاة اإلنجیلیة وتكرز بها. بعدما كانت في جوع وعر
وٕانما خالل عبودیة الخطیة صارت في حضرة الرب تأكل من خبز الحیاة فال تجوع، وتنعم 

"ألنكم كلكم الذین اعتمدتم بالمسیح قد لبستم  بلباس المعمودیة فال تتعرى، كقول الرسول:
وتكون تجارتها وأجرتها قدًسا للرب؛ ال  ":. هذا ما عناه النبي بالقول)27: 3غال (المسیح" 
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" ُتخزن وال ُتكنز بل تكون تجارتها للمقیمین أمام الرب ألكٍل إلى الشبع وللباٍس فاخرٍ 
]18[. 
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األصحاح الرابع والعشرون 

تدنیس األرض 
في األصحاحات السابقة أبرز النبي فاعلیة الخطیة في حیاة األمم والشعوب مقدًما 

فرایم. اآلن یتحدث آنبوات عن سبع أمم لتأكید فساد كل الشعوب حتى شعبه الخاص یهوذا و
) عن نبوات عامة تخص األرض كلها، لیظهر شمولیة الفساد. 27-24في األصحاحات (

وفي حدیثه یشرق بعبارات تبعث الرجاء وتفتح طریق الخالص.  
تبدأ النبوات بإعالن أن األرض ذاتها التي خلقها اهللا بصالحه من أجل سعادة 
اإلنسان قد فسدت، واحتاجت أن یفرغها اهللا لُیجددها. هذا ما حدث بالجسد (ألن األرض 

)، فالخطیة حطمت قدراته وامكانیته بل وطبیعة األمور التي خلقها يُتشیر إلى الجسد التراب
اهللا صالحة لتعمل لبنیان اإلنسان والجماعة، لقد صرنا محتاجین إلى تجدید خلقتنا، أي 

الوالدة الجدیدة فیتقدس الجسد مع النفس بكل الطاقات والقدرات الداخلیة.  

.  ]13-1[ ضربات عامة   .1
.  ]16-14 [ فرح المؤمنین بالرب.2
.  ]23-17[ تسبیح مع رعب .3

  ضربات عامة : .1
یّشبه النبي األرض كلها بإناء كل ما بداخله قد فسد لذا یقوم صاحبه بتفریغه تماًما 

 األرض ویفرغها ویقلب وجهها ویبدد يهوذا الرب یخل" بأن یقلبه رأًسا على عقب، فیقول:
سكانها. وكما یكون الشعب هكذا الكاهن؛ كما العبد هكذا سیده؛ كما اَألمة هكذا سیدتها؛ 

-1["  هكذا البائع؛ كما المقرض هكذا المقترض؛ وكما الدائن هكذا المدیونيكما الشار
2[ .

هكذا أغلق على الجمیع في العصیان، واستحق الكل الموت، واحتاج الجمیع إلى 
على تجدید طبیعتهم، یشترك في هذا الكاهن مع الشعب، العظیم مع المحتقر،  مخلص قادر

-   مع الفقیر. هذا األمر یحتاج كما إلى تفریغ األرض لتعود إلى ما قبل خلقة العالميالغن
- فُیعید الرب نفسه خلقتها .   خالیة وخاویة
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ن الخلیقة قد فسدت تماًما واحتاجت إلى أ للخالص، يهذا هو األساس الالهوت
[هذا یشبه صورة إلنسان  :البابا أثناسیوس الرسوليصانعها لتجدید خلقتها، وكما یقول 

ن یحضر صاحب أرسمت على لوحة، ثم حدث أن تشوهت بأصباغ خارجیة، فصار لزاًما 
]. Ïالصورة مرة أخرى لتجدید صورة الوجه على ذات الخشب (اللوحة)

ماذا فعلت الخطیة أو العصیان بالبشریة؟ لقد اقتربت البشریة إلى نیران الغضب 
اإللهي فاحترقت، أما سّر االحتراق فهو إرادة اإلنسان العاصیة التي تسحبه نحو الهالك.  
یقدم إشعیاء النبي تشبیًها یكشف عن حال البؤس التي وصلت إلیه البشریة، فقد 
اعتاد الناس في فترة حصاد الكروم أن یقیموا حفالت مبهجة، یشربون الخمر ویغنون بفرح 

 فاذ بالكروم تعلن حدادها إذ ال تحمل عنًبا، يویقدمون تقدمات للفقراء. جاء وقت الجن
 وال من یفرح فقد هرب كل سرور يأصحاب الدفوف یتوقفون عن الضرب بها، لیس من ُیغن

. ]12-7[ من على وجه األرض وحّل الدمار بنار غضب اهللا فصار كل ما في العالم رماًدا
هكذا یشّبه العالم بمدینة محترقة تحولت رماًدا وحقول حزینة جافة ال تحمل ثمًرا. یشّبهه 

، وككرمة بعد انتزاع كل ]13بشجرة زیتون نفضت أوراقها وصارت عاریة بال ثمر وال أوراق [
عناقیدها منها.  

القدیس وكما یقول ] 2یلیق بالكاهن أن یدرك حاجته للخالص مثله مثل الشعب [
. ]Ð[بالحقیقة ال یوجد تمییز بین الشعب والكهنة... :غریغوریوس النزینزي

 فرح المؤمنین بالرب :  .2
 وفرحها توجد بقیة مقدسة تعلن يوسط هذا الدمار الذي أفقد البشریة سالمها الداخل

بهجتها وفرحها بالرب بواسطة التسبیح والترنم.  
هم یرفعون أصواتهم ویترنمون، ألجل عظمة الرب یصوتون من البحر.  "

لذلك في المشارق مجدوا الرب. في جزائر البحر مجدوا إسم الرب إله إسرائیل.  
.  ]16-14[" من أطراف األرض سمعنا ترنیمة: مجًدا للبار

یتحدث هنا عن البقیة القلیلة في العالم التي قبلت اإلیمان ورجعت إلى اهللا، هؤالء 
). ولئال یظن 3: 4یعیشون في المشارق أي یتمتعون بشمس البر المشرق علیهم (مال 

1 Against Arians 1:14. 
2 In Defense of His Flight to Pontus. 
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" لیؤكد أن الساكنین في في جزائر البحر مجدوا اسم الرب ":بالمشارق هنا مجرد مكان قال
 الغرب (جزائر البحر األبیض غرب أورشلیم) یتمتعون بالخالص مع الشرقیین. 

 مجًدا (للمسیح) البار!".موضوع التسبیح هو "

 تسبیح مع رعدة :   .3
الخالص الذي یقدمه اهللا للبشریة یلهب قلب المؤمنین فرًحا وتهلیًال، ویبعث رعًبا 

بالنسبة لغیر المؤمنین الجاحدین وأیًضا للشیاطین.  
لقد أدرك عدو الخیر أن نهًبا قد تم بالنسبة له، فقد اجتذب الصلیب الكثیر من 

النفوس التي استعبدها العدو، وحطمت القیامة كل قوات الظلمة وفتحت أبواب الفردوس.  
 سقط في الشباك في حفرة، وفتح فاه یندب يیرى النبي عدو الخیر أشبه بوحش بر

. ارتعب عندما رأى نفسه ینحدر نحو الهاویة كما ]18-16حاله في یأس مع خوف ورعدة [
میازیب من العالء في حفرة عمیقة للغایة، بینما وقفت السماء واألرض تشهدان للصلیب: "

انفتحت، وأسس األرض تزلزلت؛ انسحقت األرض انسحاًقا، تشققت األرض تشقًقا، 
في ذلك الیوم یخجل القمر وتخزى الشمس ألن رب ، "]19-18[" تزعزعت األرض تزعزًعا

.  ]23[" الجنود قد ملك على جبل صهیون في أورشلیم
هكذا تشهد الطبیعة عن ثقل الخطیة التي حملها السید المسیح عنا، كأنها كتلة 

ثقیلة للغایة ُدفعت نحو األرض فشققتها وزعزعتها واثارت فیها زالزل حتى خجل القمر 
 وخجل يوخزیت الشمس مما فعلته الخطیة. هذا ومن جانب آخر وقفت الطبیعة كما في خز

أمام ما فعله اإلنسان بمخلصه وفادیه.  
حیث یملك رب الجنود على جبل  )20(رؤ ي بالصلیب دخلنا في الُملك الروح

؛ یملك بالصلیب على قلوب المؤمنین، مقیًدا إبلیس ولك جنوده ]23صهیون في أورشلیم [
)، واهًبا 15: 2(كو  شهر بهم جهاًرا ، إذ]22 وقت االرتداد [يالروحیین كأسرى حتى یأت

إیانا سلطاًنا أن ندوس على الحیات والعقارب وكل قوة العدو.  
، فقد عاین ]23منظر الصلیب حطم العدو، معلًنا المجد اإللهي أمام الشیوخ [

الرسل قوة الخالص وأدركوها في حیاتهم كما في كرازتهم. 
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األصحاح الخامس والعشرون 

 تسبحة شكر من أجل الملكوت
 الجزء الخاص بتهدیدات إشعیاء النبي بالخراب يیة األصحاح السابق ینتههابن

 فُتقدم 27-25الذي یحل باألمم بسبب البعد عن اهللا وعصیانه ومقاومته، أما األصحاحات 
تسابیح الخالص وتعلن مقاصد اهللا من جهة التأدیب، كما تكشف عن مدى اشتیاق اهللا نحو 

كرمه المشتهاه ودعوته شعبه للتمتع بالولیمة العظیمة وتحطیم قوى إبلیس.  
 یمثل تسبحة من أجل عمل اهللا مع شعبه الذي یردهم من السبي 25األصحاح 

 في العهد الجدید حیث ُیقیم يویهلك أعداءهم (من بینهم موآب)، كرمز لعمله الخالص
ملكوته، واهًبا الحریة لشعبه والغلبة على قوات الظلمة.  

 إلى ملكوت العهد الجدید حیث یظهر يیدخل بنا هذا األصحاح واألصحاح التال
الرب قادًما لُیقیم مملكته السماویة في حیاة البشر. هذا ما أعلنه القدیس یوحنا المعمدان في 

 نه قد اقترب منكم ملكوت السموات"، أما الملك نفسه فقال:أبدء خدمته قائالً : "توبوا ف
.  )21: 7لو ("ملكوت اهللا داخلكم" 

لقد رفض الجاحدون الملك المسیا، ومع هذا فال یكف الملك عن أن یدعو كل 
مت ( األحمال وأنا أریحكم" ي یا جمیع المتعبین والثقیليّ البشریة إلى ملكوته قائالً : "تعالوا إل

. إنها دعوة مفتوحة للجمیع عبر كل األجیال.  )28: 11

.  ]5-1[ تسبحة حمد هللا  .1
.  ]9-6[ ولیمة العهد الجدید  .2
.  ]12-10[ هالك موآب   .3

تسبحة حمد هللا :  . 1
انفتحت عینا إشعیاء النبي على ملكوت المسیح ففاض قلبه تهلیًال وانطلق لسانه 

؛ بعدما تنبأ عن التأدیبات الُمّرة صار مرتًال ُیقدم مزامیر يُیسبح اهللا من أجل عمله الخالص
حمد هللا. أما سّر تسبیحه وحمده هللا فهو:  

 ُأعظمك، أحمد يیارب أنت إله" أ. تحقیق كلمات اهللا ومواعیده األمینة الصادقة:
 لقد ادرك النبي أن سّر .]1[" إسمك ألنك صنعت عجًبا، مقاصدك منذ القدیم أمانة وصدق
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القدیس إیرناؤس الخالص یكمن في مواعید اهللا األمینة وعمل یدیه العجیبة. لهذا یعلق 
].  Ïعلى هذه التسبحة قائالً : [نرى هنا أننا ال نخلص بأنفسنا بل بعون اهللا

نسبح اهللا ونحمده من أجل مقاصده اإللهیة األزلیة العجیبة، فمنذ القدیم مهتم 
بخالصنا، قبل أن نوجد، ألننا كنا في فكره، موضع حبه.  

ألنك جعلت مدینة رجمة، قریة حصینة ردًما، قصر (بابل): " ب. إبادة الشر
  .]2[" أعاجم أن ال تكون مدینة، ال یُبنى إلى األبد

خالصنا بالذراع اإللهي یتحقق بالقضاء على الشر، أي على مدینة بابل 
وكأن سّر تسبیحنا هو قیام مملكة  المتعجرفة والمملؤة ارتباًكا، المحتضنة بضد المسیح.

المسیح الذي ُیالزمه انهیار مملكة إبلیس المقاوم للحق وتحطیم لمدینته وهدم لقصره.  
لعل المدینة هنا ُتشیر إلى سیطرة عدو الخیر على الجماعة، والقریة ُتشیر إلى 

سیطرته على جماعة أقل مثل األسرة، والقصر ُیشیر إلى تملكه على القلب، فان عدو الخیر 
یعمل على كل المستویات لیملك خالل الجماعة أو األسرة أو الفرد... ومسیحنا أیًضا ُیقاومه 

على كل المستویات لیهدم كل أثر لمملكته.  
" أو "قصر الغرباء" فألن قصر األعاجم" أما دعوة النفس التي ُیسیطر علیها العدو

عدو الخیر بمالئكته یحتلون النفس كغرباء وأعاجم، یملكون ما لیس لهم؛ إنها خلیقة اهللا 
الصالحة التي تسللوا إلیها.  

القصر ُیشیر إلى هدم إنساننا القدیم بكل  لعل أیًضا هدم المدینة أو القریة أو
).  16: 4كو  2 على صورة خالقه (يأعماله ألجل التجدید المستمر إلنساننا الداخل

ن قیام مملكة المسیح الداخلیة مع هدم أج. الكرازة: مما یفرح القلب ویمأله تسبیًحا 
ذب نفوس تنجیل خالصه، فُتجإمملكة عدو الخیر فینا یصحبه شهادة أو كرازة لعمل اهللا و

نما من حیث مسیحها القدیر الحاّل فیها. یقول إكثیرة لتقوم كنیسة قویة ال من جهة العدد و
.  ]3 وتخاف منك قریة أمم ُعتاة" [ي،لذلك یكرمك شعب قوالنبي: "

 الذي یحمل فیه قوة قیامته الغالبة للموت، فیعیشون يتهلل نفوسنا بشعب اهللا القوت
كنفوس عتاة (جبابرة بأس) یمارسون المخافة اإللهیة. وكما قیل عنهم: "فدخل فیهم الروح 

، "مرهبة كجیش بألویة" )10: 37حز (فحیوا وقاموا على اقدامهم جیش عظیم جًدا جًدا" 
.  )10: 6 نش(

1 Adv. Haer. 3:20:3. 
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حینما تنهار فینا مدینة بابل وتتحطم قریة إبلیس الحصینة ویخرب قصره، یملك 
الَّ تقدیس النفس إالرب لُیقیم منا شعًبا قوًیا مرهًبا للعدو... ما هو هذا الشعب المرهب 

والجسد والفكر والكلمات والعواطف حتى ظل اإلنسان؟! ألم تهرب األمراض من ظل بطرس 
)؟! ألم تخرج الشیاطین واألرواح الشریرة لمجرد رؤیة عصائب الرسول 15: 5الرسول (أع 

بولس؟! 
ألنك كنت حصًنا للمسكین، حصًنا للبائس في ضیقه، نصاف المظلومین: "إد. 

ملجأ من السیل، ظًال من الحّر، إذ كانت نفخة العتاة كسیل على حائط كحر في یبس 
  .]5-4(جفاف) تخفض ضجیج األعاجم..." [

ن البشریة من قانون الظلم الذي سادها منذ دخلت إلیها الخطیة لهذا یتقدم اهللا ئت
نفسه كسّر تعزیة عملیة، یسند كل نفس جریحة، مقدًما نفسه قوة وحصًنا للمسكین والبائس 

(العواصف)، وظًال من الحر بینما تكون نفخة اإلنسان  وقت الضیق، ملجأ من السیول
الجبار مثل عاصفة ضد حائط. وكأن اهللا في حبه الفائق ورعایته األبویة ُیقدم نفسه لمؤمنیه 

جل سالمهم وبنیانهم وشبعهم، فهو القوة أحسب احتیاجاتهم، یصیر لهم كل شيء من 
والحصن والملجأ والسحابة المظلمة والخبز النازل من السماء الخ...  

 ولیمة العهد الجدید :  .2
یتقدم كلمة اهللا المخلص إلى كل نفس لیكون هو المشبع الحتیاجاتها وواهبها 

السالم والقوة ضد العدو الشریر، فتتمتع النفس بالحیاة الجدیدة في المسیح كولیمة مفرحة 
دائمة. هذه الولیمة في حقیقتها هي الحیاة اإلنجیلیة المشبعة والمقدمة لكل الشعوب، یصفها 

هنا هكذا:  
 لقد انفتح .]6ویصنع رب الجنود لجمیع الشعوب ولیمة..." [أ. ولیمة عامة: "

الباب على مصراعیه لجمیع الشعوب لتتمتع بكلمة اهللا وعهوده ومواعیده وشرائعه وأعماله 
الخالصیة، خاصة الشركة في األفخارستیا (جسد الرب ودمه)، ولم تعد عطایا اهللا حكًرا على 

شعب معین أو جنس خاص.  
یعلن السید المسیح عمومیة الدعوة بقوله: "اذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من 

.  )9: 22مت (وجدتموه فادعوه إلى العرس" 
 ما هذه الولیمة الدسمة أو العید .]6[" ولیمة سمائنب. ولیمة دسمة، دعاها "

كل الشعوب مع السمائیین في  الَّ سّر االفخارستیا، حیث یشترك المؤمنون منإالدسم 
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التسبیح، وتنفتح أبواب السماء أمامهم، أو قل تصیر الكنیسة سماء لیتمتع المؤمنون بجسد 
الرب المبذول ودمه الكریم خالًصا وشبًعا لهم؟! 

 23 مز( شيء..." ي فال یعوزنيّ ["الرب راع( [
اسمعوا عن ما هیة األسرار التي نلتموها. اسمعوا داود ماذا یقول لكم؟... كیف 

نه لم یعد في عوز إلى شيء؟ لماذا؟ ألن من یتناول جسد المسیح ال یعود أاستهل مزموره ب
یجوع بعد.   

  Ïالقدیس أمبروسیوس

  الذین حرموا من البركات األرضیة بسبب صغر سنهم ُتعطى لهم المواهب السماویة
: 23 مز ( شيء"ي فال یعوزنيّ "الرب راع بغنى للملء، فیحق لهم الترنم بفرح، قائلین:

1( .
 Ðالقدیس دیدیموس الضریر

   .هذه المائدة هي عضد نفوسنا، رباط ذهننا، أساس رجائنا، خالصنا ونورنا وحیاتنا

   :عندما ترى المائدة معدة قدامك قل لنفسك
من أجل جسده ال أعود أكون تراًبا ورماًدا، وال أكون سجینا بل حًرا! 

من أجل هذا (الجسد) أترجى السماء، واتقبل الخیرات السماویة، والحیاة الخالدة، 
 ونصیب المالئكة، والمناجاة مع المسیح. 

ُسّمر هذا الجسد بالمسامیر وُجلد، وال یعود یقدر علیه الموت! 
إنه الجسد الذي ُلطخ بالدماء وطعن، ومنه خرج الینبوعان المخلصان العالم: ینبوع 

الدم وینبوع الماء.  
  Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفم

ِة دردىٍّ ُمصفَّي"ولیمة مفرحة روحًیا: ج.  ، سمائن ُمِمخَّ " ولیمة خمر على دردىٍّ
 ي أنه ال ُیفقد وعي أو نقًیا فیعنى، أما كونه مصفي. یشیر الخمر إلى الفرح الروح]6[

اإلنسان وُیسكره إنما یهبه بهجة روحیة.  

1 De Sacram. 5 :12,13. 
2 De Trinit. PG. 39 :708C. 
3 In 1Cor. Hom 24. 
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 كما شرب نوح كأس خمر مسكر في سفر التكوین، ولكن  تسكرنا كأس الرب بطریقٍة ما
سكر كأس الرب ودمه لیس كسكر خمر العالم... فان كأس الرب یجعل شاربیه عقالء 

نها أویرد افكارهم إلى الحكمة الروحیة؛ تنقل اإلنسان من تذوق العالم إلى فهم اهللا... 
نها تهب راحة للنفس إذ تقدم لها فرح الصالح اإللهي أُتحرر النفس وتنزع عنها الغم... 

عوض كآبة القلب القاتم بسبب ثقل أحمال الخطیة.  
 Ïالشهید كبریانوس
د. ولیمة سماویة: خاللها ُیكشف الغطاء وُینزع حجاب الحرف لیدخل المشتركون 

ویفنى  البشر. "يإلى السماء عینها ویتعرفون على أسرارها التي كانت محتجبة عن كل بن
كل  والغطاء الُمغطى به على في هذا الجیل وجه النقاب، النقاب الذي على كل الشعوب،

.  ]7[" األمم

  الشعب الذي تطهر وامتأل بالمواهب العجیبة یبدأ بالسیر نحو المذبح قائلین: "إلى بیت
رح شبابنا..." إنهم یسرعون تجاه الولیمة السماویة.  فاهللا نذهب، اهللا يُ 

  Ðالقدیس أمبروسیوس

  .في كل مرة نخدم لیتورجیا هذه الذبیحة، یلیق بنا أن نحسب أنفسنا كمن هم في السماء
 Ñاألب ثیؤدور

  .]8[" ُیبلع الموت إلى األبدهـ. ولیمة واهبة الحیاة: "

  بواسطة (هذه الذبیحة) ننتظر نحن المائتون بالطبع عدم الموت، ونحن الفاسدون عدم 
الفساد، وعوض األرض وشرورها ننال بركات السماء ومباهجها.  

 Òاألب ثیؤدور

  لئال ننتفخ ظانین أن الحیاة هي من عندیاتنا، ونتعجرف على اهللا... فإنه یلزمنا أن
نعرف بالخبرة أننا ننال الحیاة األبدیة ال من طبعنا بل بقوة هذا الكائن األسمى 

"األفخارستیا".  
 Óالقدیس ایریناؤس

1 Ep. 63:11. 
2 Myst. 43. 
3 Cat. Hom 15:20. 
4 Ibid 13:12; 16:30. 
5 Fr. Malaty: Christ in the Eucharist, 1985, book 1, ch. 6. 
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ویمسح السید الرب الدموع عن كل الوجوه، وینزع عار شعبه  ولیمة مجیدة: ".و
إذ یهب مؤمنیه راحة فیه خالل الحیاة المقدسة أو  .]8[" عن كل األرض ألن الرب قد تكلم

ن كانت الدموع قد تسللت إلى البشریة كلها خالل عصیانها فان أخالل تمتعهم ببر المسیح. 
اتحادنا مع اهللا في ابنه بالروح القدس یهبنا ثباًتا في المسیح المطیع لآلب، فینتزع عنا ثقل 

عصیاننا وُیجفف دموعنا الداخلیة، واهًبا النفس أمجاًدا في الداخل نختبرها في حیاتنا الزمنیة 
 السماویة.  يكعربون للمجد األبد

، لكن يرضها القلب الداخلأحیاتنا جهاد وصراع ضد قوات الظلمة، معركة دائمة 
مسیحنا یهبنا الغلبة والنصرة، یضمد كل جرح ویمسح كل دمعة.  

 المائدة السرائریة هي جسد الرب الذي یعضدنا قبالة شهواتنا وضد الشیطان. 
حًقا یرتعد الشیطان من الذین یشتركون في هذه األسرار بوقار.  

   Ïالقدیس كیرلس األسكندرى

 هالك موآب :  .3
إذ یتهلل المؤمنون الغالبون للحزن والمرارة والدموع بل وللموت خالل ولیمة 

 یكمن فرحنا في خالصنا  .]9[" لهنا انتظرناه َفَخلَّصَناإهوذا هذا الخالص المجانیة یقولون: "
 ي من إبلیس وكل جنوده وكل أعماله الشریرة. فإن مجد أوالد اهللا یرافقه خزيمن أعدائنا، أ

وُیداس موآب في مكانه كما ُیداس التبن في ماء لقوات الظلمة التي رمز إلیها هنا بموآب. "
المزبلة، فیبسط یدیه فیه كما یبسط السابح لیسبح، فیضع كبریاءه مع مكاید یدیه، وَصْرح 

.  ]11-10[" ارتفاع أسوارك َیخفضه، یضعه، ُیلصقه باألرض إلى التراب
نها قادرة على اذاللهم، أوالد اهللا وحسبت أإن كانت قوات الظلمة قد تشامخت على 

واهًبا ایانا سلطانا ان ندوس على  فان اهللا بالصلیب هدم حصونها ونزل بها إلى الهاویة،
الحیات والعقارب وكل قوات الظلمة، ندوسها كما ُیداس التبن الستخدامه في مواد البناء (في 

وكأن تلك القوات التي كانت سبب هالكنا تتحول خالل عمل اهللا  عمل الطوب اللبن).
كنا   إلى اداة محتقرة وذلیلة تحت األقدام ُتستخدم لبنیان نفوسنا؛ إذ بدون إبلیس مايالخالص
ُنكلل.  

1 PG. 33:841C. 
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األصحاح السادس والعشرون 

تسبَحة القَیاَمة 
التسبحة السابقة هي تقدمة شكر یرفعها المفدیون هللا من أجل بركات الخالص 

، خالله یعلن الشعب ثقته ]19"مزمور القیامة" [ التي وهبها اهللا لشعبه، أما هذه التسبحة فهي
في اهللا .  

یتطلع إشعیاء النبي إلى خروج الشعب من السبي حاملین روح الغلبة والنصرة بینما 
 كصورة حیة للقیامة من األموات، لهذا ]12تسقط بابل وكل أسوارها الفریدة حتى األرض [

ینطلق لسانه بالتسبیح مؤكًدا الثقة في اهللا واهًبا الحیاة والقیامة.  
هو أول نص ] 19یرى بعض الدارسین أن ما ورد هنا عن القیامة من األموات [

. Ïصریح في العهد القدیم عن القیامة

. ]4-1[ مزمور للحث على الثقة باهللا  .1
.  ]6-5[ انهیار العدو   .2
.  ]16-7[ مساندة الرب لصّدیقیه  .3
.  ]19-17[   دخول شعبه في الضیق .4
.  ]21-20[ اهللا مخلص شعبه  .5

 :   مزمور للحث على الثقة باهللا.1
 .]1[" في ذلك الیوم ُیغنى بهذه األغنیة في أرض یهوذایبدأ المزمور بالمقدمة: "

إنها أغنیة العهد الجدید؛ لم یكن ممكًنا لرجال العهد القدیم أن یتغنوا بها، لذا یقول "في ذلك 
الیوم". ما تمتع به الشعب القدیم من بركات كالعودة من السبي ال یبعث فرًحا دائًما إالَّ من 
حیث كونه رمًزا للخالص المبهج الذي تحقق بردنا من سبي الخطیة خالل عمل الصلیب.  
هذا المزمور هو تسبحة ألورشلیم مدینة اهللا بسبب ما تمتعت به من قوة وحصانة 

مع أبواب مفتوحة وبّر لسكانها وأمانة وسالم... 
، یقصد بها أورشلیم رمز أورشلیم السماویة، وأیًضا كنیسة ]1[" لنا مدینة قویة"

العهد الجدید بكونها مدینة اهللا التي یسكنها الرب نفسه مع شعبه.  

1 J.J. Collins: Collegeville Bible comm.. 13, Isaia p. 59. 
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؛ أعمال اهللا الخالصیة هي أسوار المدینة ]1[" یجعل الخالص أسواًرا ومترسة"
وأدواتها الحربیة، فال یقدر عدو الخیر أن یقتحمها. له أن یحاربها ویحاول اغراءها لكنه لن 

یستطیع أن یغلبها مادامت أمینة للرب.  
- عن حیاتنا الداخلیة القدیس أغسطینوس - خاصة  كثیًرا ما تحّدث آباء الكنیسة

- الحب -  ككنیسة المسیح، مدینة الرب السماویة. هذه المدینة في جوهرها هي سكنى اهللا 
مع الناس؛ الحب هو مؤسسها، وهو كنزها، وهو لغتها وشریعتها... مدینة الرب هي مدینة 

الحب!  

  ! ًإذ یصیر لك كمال المعرفة وٕاذ تصبح عرش اهللا بالحب تصیر سماء
السماء التي نراها بأعیننا حین ننظر إلى فوق لیست ثمینة جًدا عند اهللا؛ النفوس 

القدیسة هي سماء اهللا... 
كل نفس هي صهیون... 

واضح أن صهیون هي مدینة اهللا؛ وما هي مدینة اهللا إالَّ الكنیسة المقدسة؟! إذ 
یحب البشر بعضهم بعًضا ویحبون اهللا الساكن فیهم یصیرون مدینة اهللا... فقد ُكتب 

.    Ï. من یمتلىء حًبا یمتلىء من اهللا)8: 4یو  1("اهللا محبة"  بصراحة:

  نه توجد مدینة اهللا، مؤسسها أوحى لنا بالحب الذي یجعلنا نشتهي المواطنة فیهاألقد تعلمناÐ  .
 القدیس أغسطینوس 
بالحب أقام اهللا كل نفس لتصیر مدینته الحصینة وسمواته المقدسة، اقامها عروسه 

السماویة المتحدة معه لها ذات امكانیات عریسها المخلص الذي صعد إلى السموات 
). هي أیًضا عروسه 10-7: 24وانفتحت أمامه األبواب الدهریة لیدخل ملك المجد (مز 

الحاملة بره وامانته، تنفتح أمامها أبواب السماء لتجلس عن یمین عریسها الملك وفي 
احضانه، ال تقدر قوة ما أن تحرمها من العبور في السمویات حتى تبلغ عرشه. إنها كأستیر 

 لها يالملكة التي اجتازت كل أبواب القصر لتبلغ إلى الملك الذي یمد قضیب ملكه الذهب
 تدخل إلیه فیالطفها ویستمع إلى طلبتها.  يك

1 On Ps. 55. 
2 City of God 11:1. 
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هذه المشاعر النبویة تمتع بها إشعیاء ربما حین رأى بالروح الراجعین من السبي 
یدخلون أبواب أورشلیم المفتوحة أمامهم، وهم داخلین كما في موكب نصرة أو موكب عید مفرح 

 .]2[" افتحوا األبواب لتدخل األمة البارة الحافظة األمانة" في الرب. لقد قال:

 "؛ لنذهب باستقامة إلى السماء.  )7: 24مز  ("ارفعوا أیها الرؤساء أبوابكم
رؤساء الهواء األبواب التي اقمتموها  "ارفعوا أنتم یا لیت بوق النبي یضرب عالًیا:

في أذهان البشر..." 
  Ïالقدیس أغسطینوس

 أیتها األبواب الدهریة لیدخل ملك يعلى العبارة "ارتفعالقدیس أمبروسیوس یعلق 
، قائالً :  )7: 24مز (المجد" 

نه یلزم أن ُیعد أمام وجه هذا "المنتصر" الجدید طریًقا جدیًدا، ألنه هو أ[لقد وجدوا 
دائًما كما كان أعظم من غیره، ولكن ألن أبواب البر التي هي أبواب العهدین القدیم 

والجدید، التي فیها تنفتح السموات، هي أبواب دهریة، لذلك فهي بالحق ال تتغیر، لكنها 
ارتفعت ألن الداخل فیها لیس إنساًنا بل العالم كله في شخص مخلص الكل... 

إذ أدرك (المالئكة) اقتراب رب الكل، أول قاهر للموت، والمنتصر الوحید، أمروا 
 أیتها األبواب الدهریة ين یرفعوا األبواب قائلین في هیام وتعبد... "ارتفعأالجنود (السمائیین) 
]. Ðفیدخل ملك المجد"

هكذا إذ تنفتح السماء أمام المؤمنین المتحدین بربنا یسوع فیرتفعوا معه إلى 
 وثقة بالمخلص. لذا یقول النبي:  يسمواته، یعیشون هنا في سالم حقیق

. تعبیر رائع عن ]3["  الممكن تحفظه سالًما سالًما ألنه علیه متوكلي الرأيذو"
الطمأنینة األكیدة التي یهبها اهللا لمؤمنیه المخلصین له، فیعطیهم سالًما یتبعه سالم حتى 

یبلغوا إلى النصرة النهائیة من أجل اتكالهم علیه.  
 الممكن أصحاب الهدف الثابت أو أصحاب الفكر المتزن غیر ي الرأيیقصد بذو

المتزعزع الذین ال تفقدهم عواصف األحداث ثقتهم في اهللا مخلصهم، یهوه صخر الدهور 
توكلوا على الرب إلى األبد ألن في یاه (یهوه) الرب صخر " ):31: 18؛ مز 4: 26إش (

.  ]4[" الدهور

1 On Ps. 24. 
Ð  ،729-727للمؤلف: الحب اإللهي. 
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  ...ما السالم الخاص بنا فننعم به اآلن مع اهللا أبئس الشعب الذي یتحول عن اهللا
  .باإلیمان، ونتمتع به أبدًیا معه بالعیان

  Ïالقدیس أغسطینوس

 ن یصلح ذاته، ولذاته یسالم، وال یكون انقسام في ضمیره. ألنه إذا أ على كل أحد يینبغ
اصطلح إنسان مع جمیع العالم وهو منقسم على ذاته فصلحه بال منفعه. أما الذي 

 سید يُیصلح نفسه ویسالم ذاته فهو كمن سالم العالم جمیًعا، ویكون مشرًفا في عین
الكل.  

  اشفق یارب على النفس التي اشتعلت بحبك، ألنها هي مسكن السالم، فال تترك أثًرا
للخطیة في الضمیر مكان سكناك، بل احرقه بنار حبك.  

 Ðيالقدیس یوحنا التبایس

:    انهیار العدو.2
  .]6-5[" ألنه یخفض سكان العالء"

إن كانت بابل قد تشامخت وظنت أنها في العالء فسینزل الرب بها حتى التراب 
لیجعلها مدوسة باقدام المساكین الذین سبق فوطأتهم بقدمیها. هذه هي نهایة كل متكبر 

مقاوم للحق، إذ یشرب من ذات الكأس التي قدمها للغیر.  
عمل اهللا الدائم هو تمجید أورشلیم الذلیلة المتضعة وٕاقامتها مدینة خاصة به؛ 

، ورفع ي"أنزل األعزاء عن الكراس والنزول ببابل المتشامخة. وكما قالت القدیسة مریم:
.  )53: 1لو (المتضعین، أشبع الجیاع خیرات وصرف األغنیاء فارغین" 

 طرق االتضاع، خاللها یعود البشر إلى الحیاة، إذ سقطوا بسبب الكبریاء.  يعرفتن 
  Ñالقدیس أغسطینوس

  بالكبریاء نستند على الریاح، وبه نزج بأنفسنا إلى اللجة، فال تقبل مرض الكبریاء لئال
یسرقك العدو... 

1 City of God 19:26,27. 
Ð 965الحب اإللهي، ص. 

3 On Ps. 16. 
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   .في اإلنسان المتواضع تستریح روح الحكمة
  يالقدیس مار إفرآم السریان

  :   مساندة الرب لصّدیقیه.3
یقدم لنا النبي في هذا المزمور تحلیًال رائًعا لحیاة اإلنسان الّصّدیق الذي یجد لذته 
وحمایته ومجده في الرب؛ وفي نفس الوقت یدعونا للصالة السریة في المخدع مع االهتمام 

.  يباحكام اهللا ووصایاه والطاعة له للتمتع بخالصه المجان
أ. أحكام اهللا أو وصایاه لیست ثقًال على نفس الصدیق إنما هي علة استقامته، لذا 

 كأن الوصیة .]8[" في طریق احكامك انتظرناك" یطلبها ویشتهیها بفرح وبهجة قلب، قائالً :
"بطریق شهاداتك  أو كلمة اهللا هي موضوع رجاء ولذة وفرح للنفس. وكما یقول المرتل:

، 16، 14: 119مز (" يفرحت كما على كل غنى... بفرائضك أتلذذ... شهاداتك هي لّذت
24( .

لعل سر فرح الصّدیق وبهجته بالوصیة أنه یكتشف أعماقها فیجدها تالٍق مع 
نه أ[نفهم  القدیس أغسطینوس:المسیح كلمة اهللا وتمتع به كّسر خالص وحیاة وكما یقول 

لیس طریق أسرع وال أأمن وال أقصر وال أعلى من المسیح بخصوص شهادات اهللا، هذا 
نه یجد فیه بهجة أ. لذلك یقول (المرتل) )3: 2كو ("المذخر فیه جمیع كنوز الحكمة والعلم" 

 مدى یحبنا ي بها اّكد لنا إلى أتيعظیمة كما في كل غنى. هذه هي الشهادات ال
...]. Ï(المسیح)

لى إب. ّسر فرح الصّدیق، اتحاده باهللا مخلصه وتمسكه باسمه القدوس وتذكاره: "
 إلیك ي في داخلي اشتهیتك في اللیل. أیًضا بروحياسمك وٕالى ذكرك شهوة النفس، بنفس

نها في لیل هذا العالم تعتاز إلى نور المخلص لیشرق علیها بل أ تدرك النفس .]9-8[" أبكر
نها تطلبه في اللیل ألنها ذاقت األمّرین طوال تعب النهار وآالمه غیر المنقطعة، أوفیها. 

 به داخلها لتجد فیه راحتها وسالمها وشبعها بكونه شهوة نفسها. تطلب منه يفُترید أن تلتق
 ي حالوة وكله مشتهیات؛ هذا حبیبه"حلق )، وتناجیه قائلة:2: 1أن تتمتع بكل قبالت (نش 

.  )16: 5نش ( یا بنات أورشلیم" يوهذا خلیل

1 On Ps. 16. 
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تشتهیه النفس لتلتصق به كل لیل هذا العالم حتى تشرق علیها األبدیة فتبقى معه 
في احضانه أبدًیا.  

 إنها تطلبه داخلها، تبحث عنه لتجده یطلبها، تُبكر إلیه لتجده ُیبكر إلیها. تُناجیه:
 في أرض ناشفة ویابسة بال ماء، لكي ي یشتاق إلیك جسدي"إلیك ُأبكر، عطشت إلیك نفس

"أنا أحب  . أما هو فیجیب:)2-1: 63 مز(أبصر قوتك ومجدك كما قد رأیتك في قدسك" 
 أم( الغنى والكرامة؛ قنیة فاخرة وحظ" ي؛ عندي، والذین یبكرون إلّى یجدوننيالذین ُیحبونن

8 :17-18(  .
ج. أما نهایة الّصدیق فهي تمتعه بالمجد اإللهي، األمر الذي ُیحرم منه األشرار، 

. یتمتع الصدیق ]10[" في أرض االستقامة یصنع شًرا وال یرى جالل الربإذ یقول النبي: "
بمجد الرب وجالله وینعكس بهاء الرب علیه لیصیر أیقونة له، بینما ُیحرم الشریر من التمتع 

بهذه العطیة األبدیة.  

  مطّوب ومثلث الطوبى بل ومتعدد الطوبى أولئك الذین ُیحسبون أهًال أن یروا ذاك
. ]LXX 10 "لینزع الشریر فال یرى جالل الرب" [:المجد! عن هذا یقول النبي

اهللا ال یسمح أن ُینزع أحد منا أو ُیستبعد عن رؤیته. فإننا إن كنا ال نتمتع بذلك 
"كان خیر لنا لو لم نولد". ألنه لماذا نحن نعیش؟ ولما نتنفس؟   وقت فیه نقول النفسنا:يفسیأت

منح معاینة الرب؟! إن كان الذین ال یرون نور نُ ماذا نكون إن فشلنا في التمتع بمشاهدة ذلك ولم 
الشمس یحسبون الحیاة أمّر من الموت فماذا یكون حال المحرومین من مثل هذا النور؟!  
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 3یو  1("نكون مثله ألننا سنراه كما هو"   یلیق بنا أن نفهم أنه من أجل هذا الكمال :
 الملكوت المعد لكم" (مت  رثواي"تعالوا یا مباركى أب . ُتمنح هذه العطیة عندما ُیقال:)2

 جالل الرب، فیذهب الذین على الیسار إلى ). عندئذ ُینتزع األشرار كي ال یروا34: 25
. Ð، بینما یدخل الذین على الیمین إلى الحیاة األبدیةيالعذاب األبد

1 In Loan, hom 12. 
2 On the Holy Trinity 14:19:25. 
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 :أیها األحباء، نحن اآلن ابناء اهللا، ولم یظهر بعد ما سنكون، إنما نعلم أنه  یقول یوحنا"
. یبتدىء هذا الشبه یتشكل فینا )2: 3یو  1(إذا ُأظهر نكون مثله ألننا سنراه كما هو" 

.   Ï یوًما فیوًما حسب صورة خالقهيمن اآلن، بینما یتجدد اإلنسان الداخل
 القدیس أغسطینوس 

 وٕانما یبدأ مجدهم يهكذا یصیر اهللا ّسر مجد صّدیقیه لیس فقط في العالم اآلت
اآلن في داخلهم بمعاینتهم مجد اهللا وجالله كعربون للقاء معه أبدًیا وجًها لوجه، ویصیر اهللا 
نفسه علة حرمان لألشرار؛ یكون ملك السالم لمؤمنیه وناًرا آكلة لجاحدیه. یقول الرسول:" 

. لهذا یكمل إشعیاء )16: 2كو  2(لهؤالء رائحة موت لموت وألولئك رائحة حیاة لحیاة" 
النبي قائالً :  

 یارب ارتفعت یدك وال یرون، " 
 یرون ویخزون من الغیرة على الشعب وتأكلهم نار اعدائك.  
 . ]12-11[" یارب تجعل لنا سالًما ألن كل أعمالنا صنعتها (رددتها) لنا 

، Ðیرفع الرب یده لتأدیب أوالده فیهبهم سالًما ونمًوا، إذ یقبلونها تأدیًبا عن خطایاهم
.  ]14أما بالنسبة لألشرار فتكون العقوبة ناًرا آكلة لهم، تهلكهم وتبید ذكرهم [

:    دخول شعبه تحت الضیق.4
زدت األمة یارب یدرك النبي ما للضیق من بركات بالنسبة لشعب اهللا، قائالً : "

زدت األمة، تمجدت، وسعت كل أطراف األرض. یارب في الضیق طلبوك، سكبوا مخافته 
 إلى ي وكأن التأدیب یسبب ضیًقا وتعًبا في الخارج لكنه یؤد.]16-15عند تأدیبك إیاهم" [

النمو المستمر واالتساع في المجد.  
ّسر القوة ال في الضیق وٕانما في ید اهللا الخفیة القادرة أن ُتقیم من األموات. فقد 

 يرأى النبي شعبه أشبه بسیدة تتلوى من آالم المخاض، وبالجهد تلد فإذا بها تلد ریًحا، أ
نه حتى وٕان بلغ اإلنسان في آالمه إلى أتنتهي آالم الوالدة إلى ال شيء، أما إذا تدخل اهللا ف

ن یهبه القیامة، یهبه حیاة جدیدة مقامة مملوءة فرًحا وتسبیًحا.  أنه قادر أالموت ف

1 On the Spirit and the letter, ch. 37. 
2 St. Chrysostom: In Heb. Hom 5:5; the Paralytic let down through the roof 6. 
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(األنا) ریًحا أو  األشرار یتألمون كما في حالة الوالدة، لكنهم ینجبون من عندیاتهم
كبریاًء فارًغا، أما أوالد اهللا فیتألمون وینجبون بعمل الروح تشبیها هللا. كأن األلم خارج السید 

المسیح یلد ریًحا أما في المسیح فینجب قیامة! 
كما أن الحبلى التي ُتقارب الوالدة تتلوى وتصرخ في مخاضها هكذا " یقول النبي:

كنا قدامك یارب، حبلنا تلوینا كأننا ولدنا ریًحا. لم تصنع خالًصا في األرض... تحیا 
 . ]19-17[" سكان التراب... أمواتك تقوم الجثث. استیقظوا ترنموا یا

"ألنه هوذا الملوك اجتمعوا... لما رأوا بهتوا ارتاعوا فروا، أخذتهم  یقول المرتل:
أن الملوك  Ïالقدیس أغسطینوس. یرى )6-4: 48مز (الرعدة هناك والمخاض كالوالدة" 

هم جماعة المؤمنین الذین یحبلون من مخافة اهللا ویدخلون في حالة طلق لینجبوا خالًصا 
خالل اإلیمان. عندما نسمع آالمهم نتوقع میالًدا جدیًدا، حیث یموت اإلنسان القدیم بكل 

أعماله ویولد اإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه.  
 النفس البتول المرتبطة بالمسیح عریسها، قائالً :القدیس أغسطینوس  يُیناج

 في قلبك ما قد ولدته ثانیة (اإلنسان يتولیتِك تحتفظب[حسن لِك أیتها النفس البتول... فب
  ]. Ð روح الخالصي بمخافة الرب وولدتي في جسدك ما انجبتیه، إذ حبلتيالجدید)، وتحتفظ

:    اهللا مخلص شعبه.5
إن كان اهللا یغضب ال لینتقم لنفسه إنما لیؤدب معلًنا حبه لخالصنا، لذا دعى فترة 

عضبه "لحیظة"، تعبر سریًعا، منتظًرا أن ُیكافيء مؤمنیه، بینما یشرب األشرار من كأس 
شرهم ما قد مألوه بانفسهم.  

حیاتنا بكل آالمها هي "لحیظة" تعبر بنا سریًعا، ال ُتقارن أمام أبدیة مجیدة بال 
[توجد راحة في الموت، یتحدث عنها النبي  القدیس أغسطینوس:نهایة. لهذا یقول 

 أدخل مخادعك واغلق أبوابك خلفك، اختبئى نحو لحیظة حتى یعبر يشعب قائالً :"هلم یا
]. Ñالغضب"

ألنه هوذا الرب " ن تختتم تسبحة القیامة التي بین أیدینا بالعبارة الرائعة:أما أجمل 
ن أّدب إنما یكون كمن أ یشتاق أال ُیعاقب، ينه أب سماوإ .]26[" یخرج من مكانه لُیعاقب

1 On Ps. 48. 
2 On the Holy Virginity 39. 
3 Ep. 36:31. 
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ن یضمنا إلیه لیرجع بنا إلى عرش رحمته. أمن مكانه لُیعاقب. حتى في خروجه یطلب 
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األصحاح السابع والعشرون 

تحطیم لویثان 
إن كان اهللا یخرج من مكانه لُیعاقب، ففي خروجه ال یطلب هالك الخطاة وٕانما 

الخطیة، ال ُیرید الدخول في معركة مع البشریة إنما مع إبلیس الحیة القدیمة المخادعة 
- القاتل للشر  - سیف الحق ... إنه یدخل إلى معركة فریدة خالل الصلیبيوالتنین البحر

والواهب الحیاة لشعبه.  

.  ]1[ قتل لویثان    .1
.  ]9-2[ حمایة الكرمة المشتهاة   .2
.  ]11-10[ ضرب العدو    .3
.  ]13-12[ اهللا یجمع شعبه  .4

:    قتل لویثان.1
 العظیم لویثان الحیة الهاربة، لویثان يفي ذلك الیوم ُیعاقب الرب بسیفه القاس"

یة، ویقتل التنین الذي في البحر   .]1[" الحیة المتحوِّ
" إشارة إلى الیوم األخیر الذي فیه في ذلك الیومإن كان البعض یرى في تعبیر "

یضرب اهللا الشیطان ضربته القاضیة النهائیة بتمتع الكنیسة بالحیاة األبدیة وهالك عدو 
الخیر، ویحاول اتباع الملك األلفي أن یحسبوه یوم الُملك األلفي حیث یتحطم سلطان إبلیس، 

ال إننا نراه یوم الصلیب، أو یوم الفداء الذي فیه ملك الرب على خشبة الصلیب، وفیه "محا أ
: 2كو (الصك الذي علینا... إذ جرد الریاسات والسالطین أشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم فیه" 

، إذ بدأ الُملك األلفي (الروحي) بصلب الرب.  )15 -14
كما سبق فقلت أن اتجاه بعض المفسرین إلى تطبیق نبوات إشعیاء الخاصة 

 على الملك األلفي هو ثمرة طبیعیة لعدم تذوق المسیحیین في العصر يبالعصر المسیان
 لقوة الصلیب في حیاتهم واختبارهم للسلطان اإللهي ضد إبلیس وأعماله وعدم يالحال

تالمسهم مع الحیاة الغالبة الداخلیة المملوءة فرًحا وسالًما فائًقا للعقل.  
 الذي به ُیعاقب الرب لویثان إالَّ كلمة اهللا السیف يما هو هذا السیف القاس

 ي). خالل الكلمة نلتق12: 4؛ عب 16: 1 ذو الحدین الخارج من فمه (رؤ يالماض
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"كلمة اهللا المتجسد المصلوب" المختفي وراء الحروف والكلمات، یعمل دوًما  بالمسیح نفسه
 وفّعال یعمل یوًما فیوًما يّ [ابن اهللا حالبابا أثناسیوس الرسولي: لخالصنا. وكما یقول 

]. Ïلخالص الكل
 مسیحنا ،ن كلمة اهللا المتجسدأ ي إنما یعنيمعاقبة الحیة بالسیف وقتل التنین البحر

المصلوب والساكن في داخلنا یتسلم قیادة المعركة لُیدین كل شر فینا حتى ُیحطم كل ظلمة 
مقیًما فینا مملكة النور.  

  لقد غلب العالم كله كما نرى أیها األحباء... لقد قهر ال بقوة عسكریة بل بجهالة
الصلیب... لقد ُرفع جسده على الصلیب فخضعت له األرواح. 

  Ðالقدیس أغسطینوس

  سلب (الرب) الرؤساء والسالطین وظفر بهم بصلیبه. وهذا كان سبب مجيء ربنا لكي
یطرحهم خارًجا ویسترد اإلنسان الذي هو بیته وهیكله.  

 Ñالقدیس مقاریوس الكبیر
في دراستنا عن "الروح القدس بین میالد الجدید والتجدید المستمر" رأینا أن طقس 
المعمودیة الذي في حقیقته تمتع بالموت مع السید المسیح والدفن معه والتمتع بقوة قیامته، 

یقوم على خطین رئیسیین هما: المتع باإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه وتحطیم 
 التمتع بالسید المسیح وجحد إبلیس وكل طاقاته وأعماله. في میاه أيأعمال اإلنسان القدیم؛ 

المعمودیة نتحد بمسیحنا الملك المصلوب محطم لویثان الحیة المخادعة والتنین القاطن في 
المیاه. 

 :أجحدك أیها الشیطان"...  بعد أن تحنوا ركبكم ُیطلب منكم أن تنطقوا بهذه الكلمات"
ماذا حدث؟ ما هذا التغیر المفاجىء الغریب؟ أنتم الذین كنتم ترتعشون بخوف هل 
تثورون ضد سیدكم؟ هل تتطلعون إلى مشورته بازدراء؟ ما الذي جاء بكم إلى هذا 

الجنون؟ متى حلت بكم هذه الجسارة؟   
.  يلدینا سیف؛ سیف قو تقولون:

1 Incar, of the Word 31. 
Ð 468-467الحب اإللهي، ص 
Ñ 469الحب اإللهي، ص. 
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.  يخبرونأ حلیف لكم؟ ي سیف هو هذا؟ أيأ
تجیبون: إننا ندخل في خدمتك أیها المسیح ، لهذا فإننا متجاسرون وثائرون، ألن 

. هذا جعلنا فوق الشیطان. نحن الذین كنا قبًال نرتعب منه ونخافه، لسنا فقط يلنا ملجأ قو
نجحده وحده  بل ومعه كل مواكبه.  

 :أجحدك أیها الشیطان وكل مواكبك وكل خدمتك وكل  یطلب منكم الكهنة أن تقولوا
أعمالك.  

كلمات قلیلة لكنها عظیمة القوة! 
المالئكة تقف بجواركم، والقوات غیر المنظورة تفرح بتغیركم، ویتقبلون الكلمات من 

ألسنتكم ویحملونها إلى سید كل الخلیقة، لتنقش هناك في كتب السماء. 
  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

:    حمایة الكرمة المشتهاة.2
إذ یتسلم الرب نفسه قیادة المعركة یصیر هو شخصًیا طرًفا فیها لتتمتع كرمة 
في " المشتهاة بنصرته وحراسته لها ورعایته واهتمامه بها، لذلك یقول النبي على لسان الرب:
ذلك الیوم غنوا للكرمة المشتهاة، أنا الرب حارسها، اسقیها كل لحظة لئال یوقع بها، 

 .]5-3احرسها لیًال ونهاًرا..." [
مالك الكرمة، یحبها ویشتهیها، وهو الكرام والحارس لها، یتعهدها كل  اهللا نفسه هو

لحظة یرویها ببركاته اإللهیة، عینه علیها لیًال ونهاًرا، ال یتركها وال یتخلى عنها، ینزع عنها 
).  1: 5الشوك والحسك لیحرقه، ویصالحها مع اآلب خالل صلیبه (رو 

إن كان الصلیب قد حطم إبلیس وجرده من سلطانه على المؤمنین، فإنه قدم أیًضا 
البركات التالیة:  

 ُترى لمن قیل هذا إالَّ للسمائیین الذین أدركوا ثمار .]3[" أ. "غنوا للكرمة المشتهاة
 حیاتهم وصاروا یسبحون اهللا مخلص البشر على عمله لتالصلیب في حیاة الكنیسة فتهل

العجیب فیهم، إذ جعل األرضیین سمائیین، ورفع الكنیسة إلى حیث العرش ُتشارك السماء 
تسابیحها ولیتورجیاتها. صارت الكرمة المشتهاة من اهللا مخلصها موضوع شهوة المالئكة 

).  14-11: 5وكل الطغمات العلویة (رؤ 

1 Whitacker: Documents of the Baptismal Liturgy, p. 37, 39. 
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إن كان ذكر اهللا شهوة نفس اإلنسان فإن ذلك هو رّد فعل لحب اهللا لنا والشتهائه 
 السكنى فیها. یقول يإلینا بكوننا كرمه المشتهاه وعروسه المحبوبة لدیه وكنیسته التي یشته

 إلى األبد ههنا ي"ألن الرب قد اختار صهیون اشتهاها مسكًنا له. هذه هي راحت المرتل:
؛ "الجبل الذي اشتهاه اهللا لسكنه، بل الرب )14-13: 132مز ( اشتهیتها" ياسكن ألن

.  )16: 68مز (یسكن فیه إلى األبد" 
ن كان اهللا أ .]3[" أنا الرب حارسها... أحرسها لیًال ونهاًرا" ب. حراسة إلهیة:

یرسل مالئكته لحمایة شعبه من المخاطر الزمنیة؛ لكنه یقوم بنفسه بحراستها من ضربات 
 مضى وٕانما كعمل إلهي قائم يالخطیة القاتلة. لقد ُحطم العدو بالصلیب ال كحدث تاریخ

وفّعال، ثّبت صلیبه في وسط كنیسته لیحتضنها من كل ضربات العدو مادامت تبقى في 
[المجد لك یا من أقمت  :يالقدیس مار إفرآم السریاناحضانه وتطلب حراسته. لذلك یقول 

].  Ïصلیبك جسًرا فوق الموت، تعبر علیه النفوس من مسكن الموت إلى مسكن الحیاة
؛ إذ ُینزل علیها أمطار نعمته المجانیة ]3[" ظةلحأسقیها كل " ج. رعایة مستمرة:

 إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" ي"لیأِت حبیب فتحول قفرها إلى فردوس إلهي. لذا تُناجیه قائلة:
. ما أحمله من ثمار الروح هو عمله في، ثمر رعایته غیر المنقطعة.  )16: 4نش (

 اهللا كنیسته الكرمة المشتهاة؟ يبماذا یسق
نه یهبنا روحه القدوس عامًال فینا، یهبنا حیاته فینا... یعطینا ذاته! أ

 هو ذاك الذي یهبنا اعظم كل العطایا، حیاته ذاتها! يسخ 
  Ðالقدیس إكلیمندس االسكندري

 ) 13: 4یو  1بسبب نعمة الروح التي ُأعطیت لنا، صرنا نحن فیه وهو فینا ...(
ما بشركة الروح فصرنا قریبین أخارج الروح نحن غرباء عن اهللا وبعیدون عنه، 

لالهوت، فوجودنا في اآلب لیس من عندیاتنا إنما هو عمل الروح الذي فینا ساكنا في 
داخلنا.  

 Ñالبابا أثناسیوس الرسولي

Ï 480الحب اإللهي، ص. 
2 Paed. 1;9. 
3 Contra Arians 2:42; 3:24. 
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. إذ تقبل عطیته المجانیة وتتجاوب عملًیا ]4["  غیظيّ لیس ل"عدم إدانتها: د. 
مع نعمته ال تسقط تحت الغضب اإللهي بل بثقة تقول: "إًذا ال شيء من الدینونة اآلن على 
الذین هم في المسیح یسوع السالكین لیس حسب الجسد بل حسب الروح، ألن ناموس روح 

.  )2-1: 8رو ( من ناموس الخطیة والموت" يالحیاة في المسیح قد اعتقن
ذ إنه إف ،Ï" وتعني "عنًبا"hemahن كلمة "غیظ" یجب أن تقرأ هنا "أیرى البعض 

لم یجد عنًبا جیًدا بل شوًكا وحسًكا، أو عنًبا برًیا قام بحرق الشوك والحسك إلعطاء الفرصة 
لإلثمار الجید.  

  الشوك والحسك في القتال فأهجم علیهايّ لیت عل" هـ. حرق الشوك والحسك:
. لقد أخذ على عاتقه مقاومة الشوك والحسك الخانق للكرمة المشتهاة، ]4[" واحرقها مًعا

 الشوك...". بالفعل حمل الشوك على رأسه حین ُصلب، نازًعا العار أو يّ قائالً : "لیت عل
[حمل لعنة األرض  :يالقدیس مار یعقوب السروجاللعنة عنا لیحملها من أجلنا. وكما یقول 

باإلكلیل الذي وضعوه على رأسه، وحمل ثقل العالم كله كالجبار!... صار لعنة حتى یتبارك 
كلیل الشوك هدم تاج الشیطان إكلیله خلع زرع الحیة الملعون... بإبه الوارثون الراجعون! ب

كلیًال البنة األمم، العروس التي إكلیل شوكه ضفر إالذي أراد أن یكون إلًها على الخلیقة! ب
].  Ðسمهالخطبها من بین األصنام، وكتبها 

، صلًحا یصنع ي فیصنع صلًحا معيأو یتمسك بحصن"  مصالحتنا مع اهللا:.و
. هذه هي نهایة عمل الصلیب: مصالحتنا مع اهللا، إذ ونحن بعد اعداء صولحنا ]5[" يمعى

).  10: 5مع اهللا بموت ابنه (رو 

  ابن اهللا تألم لیجعلنا ابناء هللا، وابن اإلنسان (نحن البشر) یرفض أن یتألم لكي تستمر
بنوته هللا!!! 

  Ñالقدیس كبریانوس
في المستقبل یتأصل یعقوب، " نمو الكنیسة الجامعة أو إسرائیل الجدیدة:ز. 

. لعل اهللا أراد منهم أال ینظروا إلى ]6[" یزهر ویفرع إسرائیل ویمألون وجه المسكونة ثماًرا
) وٕانما خالل المستقبل البعید ي البابليعمله معهم في المستقبل القریب (خالصهم من السب

1 R.E. Clements: The New Century Bible comm.., Isaiah, p. 220. 
Ð 433-432الحب اإللهي، ص. 
Ñ 366الحب اإللهي، ص. 
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حیث یتأصل یعقوب الجدید، فتقوم كنیسة العهد الجدید بكونها إسرائیل الجدید، التي ضمت 
من الیهود التالمیذ والرسل وكثیر من المؤمنین جاءوا بثمار روحیه فائقة مألت وجه 

[ُألقیت البذار في كل المسكونة... فمن (أورشلیم) هذه  :القدیس إیریناؤسالمسكونة. یقول 
]. Ïإستطاع المسیح والرسل أن یأتوا بثمار

: ُیعاملهم كأبناء ولیس كأعداء، فیسمح بتأدیبهم ألجل ]9-7. تأدیبه ألوالده [ح
 بمعنى هل ضرب اهللا ،]7[" هل ضربة كضربة ضاربیه؟!خالصهم وبنیانهم، إذ یقول: "

 یعقوب؟! حینما یضرب شعب إنما ألجل بنیانهم أما يیعقوب إسرائیل كما ضرب ضارب
 شعبه فلیهدمهم ألنهم مصرون على الجحود ومقاومة اهللا. بذات يضربة لالعداء ضارب

 .]7[؟!" أو ُقِتل كقتل قتالهالمعنى یقول: "
. ]8[" لها بریحه العاصفة في یوم الشرقیةا طلقتها خاصمتها، أزذیزجر (بكیل) إ"

 یسمح لها بالضیق قدر احتمالها، ألجل يحتى في الخصومة إنما ُیخاصمها كما بكیل، أ
نه قد طلقها وسلمها للریح العاصف القادم من أتأدیبها على خطایاها، حتى وٕان بدى 

 ق.م. 587 ق.م. و722الشرق، أي ألشور أو بابل عام 

:    ضرب العدو.3
مقابل تأدیبه ألوالده حتى وٕان بدى قاسًیا مستخدًما أشور وبابل، أو كمن قد طلقهم 

صینة إلى مسكن مهجور متروك حإذا به یسمح بهالك العدو الشریر؛ فیحول بابل المدینة ال
كالقفر.  

یرى البعض أن الحدیث هنا عن السامرة أیًضا التي صارت خراًبا بسبب جهل 
.  ]11-19شعبها الروحي واعتزالها عبادة اهللا والسقوط في الوثنیة [

:    اهللا یجمع شعبه.4
یرى البعض في ذلك نبوة عن جمع شعب إسرائیل في أواخر الدهور عندما یقبلون 

اإلیمان بالسید المسیح، غیر أن البعض یراها صورة لعمل اهللا عبر العصور عندما أخرج 
.  ي البابليشعبه من مصر ثم خلصه من السب

ربما ُیشیر هنا إلى إسرائیل الجدیدة، الكنیسة التي ُجمعت من بین الشعوب واألمم 
 لتتمتع بالحیاة المقامة.

1 Adv. Haer. 4:4:1. 
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األصحاح الثامن والعشرون 

 إنهیار السامرة وتمجید لیهوذا
) تكشف عن سوء الحالة 33-28 صیبدأ النبي بمجموعة نبویة جدیدة (

 ویهوذا واألمم آفرایماإلجتماعیة وأیًضا السیاسیة. لقد ضمت ستة ویالت ألناس أشرار في 
المجاورة، إذ احتقروا اهللا وكلمته واتكلوا على ذراع بشري غریب ورجعوا إلى العرافین 

یستشیرونهم.  
یكشف هذا القسم عن عدل اهللا فمع محبته لشعبه بل ولكل البشریة لكنه في غیر 

محاباة ال یطیق الخطیة وال یقبل الرجاسات في حیاة اإلنسان. لهذا ینزل بالویالت على 
إسرائیل أو آفرایم ألنها انهارت روحًیا بینما ُیمجد مملكة یهوذا التي بقیت مقدسة زماًنا حتى 

تشبهت فیما بعد بأختها إسرائیل وسقطت في رجاسات أبشع.  

.  ]6-1[ ویل للسامرة   .1
.  ]15-7[ كشف وفضح للخطیة   .2
.  ]22-16[ الحاجة إلى المخلص  .3
. ]29-23[ معامالت اهللا مع شعبه  .4

 :  ویل للسامرة. 1
 ق.م. أن یسطو 722فرایم، سامًحا آلشور سنة إینزل اهللا بالویل على السامرة أو 

على البالد ویخرب المدن ویحمل أعداًدا ضخمة إلى السبي. كان ذلك تأدیًبا إلسرائیل ودرًسا 
عملًیا لیهوذا، فقد استطاع سكان أورشلیم عاصمة یهوذا أن یصعدوا على األسطح لیروا 

السماء وقد احمرت بغضب اهللا ضد إسرائیل، فقد ارتفعت ألسنة النیران في كثیر من بیوت 
السامرة وما حولها. ومع هذا لم تتعظ مملكة یهوذا إذ سلكت فیما بعد في ذات خطایا 

 هذا ي یرو33السامرة بل وأكثر منها كما جاء في مثل أهولة وأهولیبة الوارد في حزقیال 
األمر في شيء من التفصیل.  

 تّصور سقوط السامرة هذه التي ُبنیت على تل مرتفع وقد أحاطت ]6-1[األعداد 
 يالواد .Ïكل الجوانب حتى ُحسبت من أجمل وأحب مدن فلسطین بها الحدائق الشهیة من

1 Ironside: The Prophet Isaiah, p. 167. 
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 بكرومه وحقوله المثمرة. لقد وهبهم اهللا فیض خیرات يتحتها یبلغ إلى ساحل یزرعیل غن
كثیرة وغنى لكنهم تركوا واهب العطایا وانحرفوا إلى اآللهة الوثنیة التي تتعبد لها األمم 
المحیطة؛ وارتبطت عبادتهم بالحیاة المدللة المترفة مع رجاسات كثیرة لذلك أراد اهللا أن 

یؤدبهم. أثار قلب ملك آشور لیتطلع إلى السامرة الجمیلة الغنیة والمدن المحیطة بها فبعث 
 ونسیت إلهها، وحسبت أنها يجیًشا عظیًما ألحتاللها. أما إسرائیل فاتكلت على ذراعها البشر

قادرة على تحطیم العدو فتحطمت عاصمتها وكثیر من مدنها وصارت مثًال حًیا لكل من 
 متجاهًال عنایة اهللا.  يیتكل على الذراع البشر

یقدم النبي صورة شعریة رائعة لهالك السامرة ومجد البقیة المخلصة:  
أ. اعتاد أغنیاء السامرة أن یقیموا والئم دائمة یقدمون فیها الخمور والمسكر بال 

حساب، فیسكرون ویلهون، وكانوا یضعون أكالیل زهور على رؤوسهم عالمة المجد وللزینة.  
یرى النبي مدینة السامرة كرأس مدن إسرائیل وقد احاطت بها الحدائق أشبه برأس 
أحد هؤالء األغنیاء الذي یأكل ویشرب ویلهو ویسكر ویمارس الرجاسات وعلى رأسه إكلیل 

زهور. ینزل اهللا بالویل على هذه األكالیل فتصیر للخزى والعار ال للمجد والبهاء؛ یذبل 
منظرها وتستحق أن تنحدر مع الرأس التي تحملها إلى التراب لُتلقى في المزبلة وُتداس 

.  ]3-2باألقدام [
... ]2 [ين السید الرب یرسل جیش آشور كرجل واحد قدیر (شدید) وقوإب. 

 أو امكانیات ي جیش ملك آشور لیس مصادفة، وال بتخطیط بشريوكأن ما تم على أید
إنسانیة، إنما بسماح إلهي یهبهم القدرة والقوة ویعطیهم الوحدة لتحقیق خطة إلهیة هي تأدیب 

السامرة! 
 يج. ُیشبه جیش آشور الذي ُیحاصر السامرة ویذلها كمن ینزل برأس رجل غن

تحمل أكلیل زهور إلى التراب، بعاصفة ثلجیة وسیول میاه جارفة. فالورد ال یحتمل الثلج 
فیموت، وال یحتمل سیول المیاه فینجرف إلى األرض بشدة دون استقرار حتى یصیر جزًءا ال 

.  ]2یتجزأ من المزبلة [
د. ُیشبه السامرة بشجرة تین تحمل باكورة قلیلة ُتقتطف في لحظات وال یبقى فیها 

 . ]4ثمر [
نه یتقدم بنفسه أهـ. إن كان اهللا یسمح بهذه المذلة نازًعا كل مجد وبهاء للتأدیب، ف

كلیل جمال وتاج إفي ذلك الیوم یكون رب الجنود لیكون هو نفسه مجًدا وبهاًءا لمؤمنیه: "
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بهاء لبقیة شعبه، وروح القضاء للجالس للقضاء، وبأًسا للذین یردون الحرب إلى الباب" 
 یصیر اهللا هو جمالنا، وتاج بهائنا، وأیًضا عدالتنا المدافع عن المساكین .]5-6[

والمظلومین، وقائد معركتنا یهبنا النصرة الروحیة ضد قوات الظلمة.  
مقابل االنهیار الذي حّل بالسامرة التي تمثل جحود اإلیمان ُیقدم اهللا نفسه بهاء 

:  ي؛ ویالحظ هنا اآلت]5مجد وبًرا وعدالة ونصرة لبقیة شعبه المخلصین إلیه [
؛ هو یوم الفداء أو الصلب الذي فیه حمل الرب ]5في ذلك الیوم" [یقول: "أوالً : 

كلیلنا، َقِبل الموت عنا لیهبنا حیاته وقیامته وبره، إعارنا على الصلیب لیصیر هو نفسه 
احتمل الضعف لیهبنا بضعفه قوة النصرة.  

عن الصلیب كعالمة مجد وقوة... قائالً :  القدیس یوحنا الذهبي الفم یتحدث 
"الروح القدس لم یكن قد ُأعطى  ...ي[الصلیب هو مجد. أنظر ماذا یقول اإلنجیل

.  )39: 7یو (بعد ألن یسوع لم یكن قد ُمجد بعد" 
الصلیب هو الذي أزال العداوة بین اهللا والناس مقدًما المصالحة،  

جاعًال األرض سماء،  
جامًعا المالئكة مع البشر،  

محطًما قلعة الموت،  
مضعًفا سطوة الشیطان،  
مطفًئا سلطان الخطیة،  

منقًذا العالم من الخطأ ومسترجًعا الحق،  
طارًدا الشیاطین،  

مهدًما معابد األوثان ومحوًال مذابحهم ومبطًال ذبائحهم،  
زارًعا الفضیلة ومؤسًسا الكنیسة! 

الصلیب هو ارادة اآلب، مجد االبن، وفرح الروح القدس. إنه موضوع فخر بولس 
.  )14: 6 غال(ن افتخر إالَّ بصلیب ربنا یسوع المسیح" أ يّ إذ یقول: "حاشا ل
كثر لمعاًنا من الشمس، وأبهي ضیاء من أشعِّتها، فعندما اظلمت أالصلیب 

الشمس أبرق الصلیب. الشمس أظلمت ال ألنها انطفأت، بل ألن ضیاء الصلیب غلبها... 
الصلیب یكسر قیودنا، ویبطل سجن الموت.  

.. ).16: 3إنه عالمة حب اهللا (یو 
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 لألغنیاء، وینبوع للفقراء، مدافع يالصلیب هو حصن حصین، وترس منیع، حام
عن الساقطین في الشباك، ودرع للذین هم في هجوم، ووسیلة لقهر الشهوات ونوال الفضائل، 

]. Ïوآیة عجیبة مدهشة!
ما هي بقیة شعبه المختارة التي تتزین برب الجنود وتتبرر به وتغلب؟ یرى ثانًیا: 

البعض أن الحدیث هنا عن مملكة یهوذا التي بقیت زماًنا في حاٍل أقضل من آفرایم، ویرى 
آخرون أن هذه البقیة هم الذین قبلوا اإلیمان بالسید المسیح المصلوب مثل الرسل والتالمیذ 

نها البقیة التي تخلص في أ ونیقودیموس الخ... وآخرون یرون يوالمریمات ویوسف الرام
(مت  أیام الدجال حیث یسود العالم روح االرتداد و لكن من أجل المختارین یقصر اهللا األیام

24 :22 ...(
 إلى المخلص رب الجنود ي األحوال، هذه البقیة تضم كل نفس تجريعلى أ

لتختفي فیه وتستریح عند قدمیه وتستظل بصلیبه، أیا كان الوقت!  

:    كشف وفضح للخطیة.2
بعدما تحدث عن تأدیب آفرایم یبدو أنه عاد لیتحدث عن خطایا یهوذا، إذ یقول: 

:  ي؛ كشفها وفضحها، مصوًرا مدى انحالل یهوذا األخالق]7[" ولكن هؤالء أیًضا"
ضلوا بالخمر وتاهو بالُسكر؛ الكاهن والنبي ترنحا بالمسكر، ابتلعتهما أ. الُسكر: "

. إن كانت القیادات في السامرة عاصمة إسرائیل قد فسدت ]7[" الخمر، تاها من المسكر
بالمسكر فإن القیادات الدینیة في أورشلیم قد استسلمت لذات الخطأ.  

یقصد بالنبي هنا "األنبیاء الكذبة" الذین تنبأوا من عندیاتهم لیداهنوا الكهنة 
 يكما جاء في سفر إرمیا- كانوا یتحدثون بالناعمات أ المنحلین والقیادات المدنیة. هؤالء -

نه لن َتِحّل بأورشلیم أو أبالكلمات الرقیقة المخادعة قائلین بأن الشعب في خیر وسالم و
. ي واألدبي لترك كلمة اهللا واالرتباك بالنفع الماديبالهیكل تأدیبات... وهذا ثمر طبیع

إن كان هذا هو حال الكاهن والنبي فماذا یكون حال الشعب؟!  
. إذ ترنح الكاهن والنبي ]7[" ضّال في الرؤیا، قلقا في القضاءب. الضالل والظلم: "

قد اظلمتا.  فقدما رؤى مضللة، ألن بصیرتهما الداخلیة يالكذاب بالمسكر فقدا وعیهما الروح
ولذات السبب فقدا قدرتهما على القضاء العادل، فسببنا قلًقا وارتباًكا وسط الشعب.  

Ï 380-378الحب اإللهي، ص .
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بمعنى آخر كل خطیة تسلم اإلنسان إلى خطیة أخرى؛ فانشغال الكاهن والنبي 
بالموائد وحیاة الترف سحبهما إلى االنهماك في شرب الخمر لیسقطا في الُسكر، وهذا یفسد 

 یفقدا قدرتهما على العدالة لیقضیا بالظلم... يبصیرتهما الداخلیة فُیقدما رؤى مضللة، وبالتال
  .]8[" فإن جمیع الموائد امتألت قیًئا قذًرا، لیس مكانج. نبوات كاذبة: "
 مألت المدینة وانهمك الكل في األكل والشرب بشراهة بال قدیرى النبي الموائد 

یأكلون، وكانت هذه عادة الرومان. صار الموضع كله فحدود حتى صاروا یتقیأون لیعودوا 
بل المدینة كلها مملوءة قیًئا وقذارة حتى لم یوجد مكان یمكن لإلنسان أن یستریح فیه.  

هذه الصورة الخارجیة تكشف عن الحالة الروحیة لیهوذا فقد تقیأ األنبیاء الكذبة 
نبوات هي من عندیاتهم ومألوا الموضع بما هو غیر طاهر وال مقدس.  

هذه صورة اإلنسان المستهتر الذي ُتفسد الشهوات كل كیانه فتمتلىء نفسه كذلك قلبه 
فساًدا، فیقول وفكره واحاسیسه وكل طاقاته ومواهبه بالرجاسات، لیصیر أشبه بمدینة مملوءة 

.  )20: 8مت (المخلص القدوس: "وأما ابن اإلنسان فلیس له أین یسند رأسه" 
لقد افسد اإلنسان الحیاة فلم یجد القدوس له موضًعا أو مكاًنا یستریح بیننا، ومع 

هذا جاء لیسند رأسه على الصلیب فنجد نحن لنا مكاًنا في حضن اآلب.  
، عوض القول: ]8[" لیس مكانحین تمتلىء موائدنا الداخلیة قذارة ُیقال للرب "

.  )16: 4نش ( إلى جنته ویأكل ثمرة النفیس" ي"لیأِت حبیب
 يومع هذا فان المخلص مشتاق أن ُیهیىء لنا مكاًنا فیه، قائًال لنا: "هوذا عند

 أضعك في نقرة من الصخرة ينإ يمكان فتقف على الصخرة، ویكون متى اجتاز مجد
.  )22-21: 33خر ( حتى اجتاز" يواسترك بید

د. االستهزاء بالنبي: صار الكهنة واألنبیاء الكذبة في سكرهم یستهزئون بإشعیاء 
 ُیعلِّم معرفة!؟ ولمن ُیفِهم تعلیًما؟! أللمفطومین عن اللبن؟! للمفصولین نلمالنبي قائلین: "

. كأنه یقولون إنهم أصحاب معرفة وعلم فلماذا ُیرید أن یعلمهم شیًئا؟! ]9[" يعن الثد
لیذهب إلى المفطومین من اللبن ویقدم لهم نبواته ووصایاه التي ال تلیق إالَّ بسذج الذین ال 

تفكیر لهم والرضع غیر الناضجین.  
إنه أمر على أمر، أمر على أمر، فرض على فرض، فرض على فرض؛ هنا "

 كأن النبي ُیحدث أطفاًال صغاًرا، یكرر لهم األوامر والفرائض وُیقدم .]10[" قلیل هناك قلیل
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 یسحبه تارة یمیًنا وأخرى یساًرا... يلهم الصغائر... إنه أشبه بمن یمسك طفًال یعلمه المش
    صورة إلستهتار الكهنة واألنبیاء السكرى بإشعیاء النبي وتعالیمه!  

إنه بشفة لكناء ما هي عقوبة الساخرین به وبتعالیمه ونبواته؟ یقول النبي: "
 هم سخروا بلغة النبي أو نبواته فحسبوه كمن یعلم .]11[" وبلسان آخر ُیكلم هذا الشعب

 الفطامة، لذلك یرسل لهم اهللا عدًوا غریب اللسان یصرخ في وجههم وال يأطفاًال حدیث
یفهمون كلماته فیصیرون كأطفال بال معرفة. رفضوا التعلم من إشعیاء وسخروا به فأرسل 

لهم الرب سادة آشوریین یعلمونهم خالل لغة العنف واالستعباد مع المذلة.  
) اریحوا الرازح، وهذا هو السكون؛ ولكن يالذین قال لهم: هذه هي الراحة (راحت"

 لم یشاؤا االستماع لصوت اهللا القائل بأن راحته هي في إراحتنا .]12[" لم یشاؤا أن یسمعوا
الشكلیات الخارجیة ال بإراحة بللرازحین المثقلین باألتعاب. لقد اهتم الكهنة واألنبیاء الكذبة 

اهللا نفسه الذي یستریح في شعبه.  

 حقق هذه الراحة للرب أیها اإلنسان ]12: اریحوا الرازح" [يقیل بالنبي: "هذه هي راحت .
". أرح المتعبین، افتقد المرضى، إعِط قوًتا للفقراء، يّ عندئذ ال تحتاج إلى القول: "إغفر ل

فإن هذه بالحقیقة هي صالة... كل الوقت الذي فیه تتممون راحة الرب إنما هو وقت 
صالة... 

إحذر أیها الحبیب لئال تأتیك فرصة لتقدم راحة إلرادة اهللا فتقول: اآلن وقت 
 وبعد ذلك أعمل!   يللصالة، سأصل

 Ïاألب أفراهات
لیسمعوا لصوت الرب ویتحدثوا معه ال بلغة الشكلیات بل بلغة الطاعة العملیة 

نهم كهنة وأنبیاء أالمریحة هللا في أوالده. لیتعلموا ذلك كأطفال، ولیتدربوا علیه متجاهلین 
م حتى ال یسقطوا إلى الوراء وینحدروا في فخاخ العدو كصید أو فریسة لأصحاب معرفة وع

 مصیرها الموت المحقق.  ]13[
قد عقدنا عهًدا مع الموت، وصنعنا میثاًقا مع یجیب هؤالء المستهزئین قائلین: "

 .]15[" الهاویة، السوط الجارف إذا عبر ال یأتینا ألننا جعلنا الكذب ملجأنا وبالغش أستترنا
یعرفون كیف  یعلنون أنهم ال یخافون الموت وال یرهبون الهاویة فقد دخلوا معهما في عهد،

یلجأون إلى الكذب فال یسقطون تحت تأدیبات أو ضیقات ألن دستورهم هو الغش.  

1 Demonstration 4 on Prayer, 4. 
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إنهم رمز لضد المسیح وأتباعه بكونه الطاغیة الذي ُیقیم عهًدا مع الشكلیین في 
) لیعملوا بال خوف من موت أو هاویة، أما عمل السید المسیح فهو 27: 9العبادة (دا 

تحطیم هذا العهد إلقامة عهد مع اآلب ومصالحة أبدیة مع مؤمنیه.  

:    الحاجة إلى المخلص.3
إن كان عدو الخیر یعمل بكل طاقاته لرد المؤمنین عن الحق، یعمل بصور 
مختلفة في كل العصور خاصة في أیام االرتداد (ضد المسیح)، فإن الرب یتقدم بنفسه 

.  يلمساندة أوالده ومؤمنیه ضد هذا العمل الشیطان
لذلك هكذا یقول السید الرب: هأنذا أؤسس في صهیون حجًرا، حجر امتحان، "

  .]16[" حجر زاویة كریًما أساًسا مؤسًسا، من آمن ال یهرب
هكذا في وسط الصورة القاتمة یتنبأ إشعیاء النبي عن المسیا بكونه حجر الزاویة 

وحجر األساس الذي تقوم علیه الكنیسة:  
أ. حجر األساس في صهیون: یقول المرتل: "الحجر الذي رفضه البناؤون قد 

) 23-22: 118مز (صار رأس الزاویة، من قبل الرب كان هذا وهو عجیب في أعیننا" 
)، هو حجر 8، 6: 2 بط 1؛ 20: 2 ؛ أف33: 9 ؛ رو11: 4 ؛ أع42: 21 (راجع مت

أساس تقوم علیه الكنیسة، حجر امتحان ُجرب من الشیطان لكي بنصرته یهبنا النصرة؛ 
حجًرا كریًما ال یقدر بثمن. هو حجر الزاویة الذي ربط الیهود مع األمم كحائطین تالحما مًعا 

. من آمن به ال یهرب (یخزى)... هكذا یقدم لنا إشعیاء نبوة مسیانیة تكشف Ïفي اإلیمان به
عن شخص السید المسیح ومركزة بالنسبة للكنیسة وغناه ومجده والثقة فیه وعدم تغیره 

ورفضه.  

  المخلص هو الحجر المختار، رذله هؤالء الذین كان یجب علیهم بناء مجمع الیهود، وقد
صار رأس الزاویة. ُیشبهه الكتاب المقدس بحجر زاویة ألنه یجمع الشعبین مًعا: إسرائیل 

). 15: 2واألمم في إیمان واحد وحب واحد (أف 
   Ðالقدیس كیرلس الكبیر

  من هو هذا الذي نتحدث عنه؟

1 St. Augustine: Sermons on N.T. Lessons 1:14,15. 
2 In Luc. Serm. 134. 
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؛ "لكي یخلق )23: 118مز ("الحجر الذي رذله البناؤون قد صار رأس الزاویة" 
االثنین في نفسه إنساًنا واحًدا جدیًدا صانًعا سالًما، ویصالح االثنین في جسد واحد مع اهللا" 

 الختان والغرلة.  ي؛ أ)16-15: 2أف(
  Ïالقدیس أغسطینوس

، خیط قیاسه هو الحق ومطماره العدل. لذا ُیقام ]17 [يب. ُیقام علیه مبنى روح
المبنى مستقیًما لیس فیه اعوجاج، یسكنه الحق والعدل، اذ یسكنه اهللا نفسه مع مؤمنیه.  

 المقام على شخص السید المسیح كأساس لها، يّ إن كانت الكنیسة هي المبنى الح
نجیله هو الحق وصلیبه هو العدل الملتحق بالرحمة. باإلنجیل والصلیب تُبنى كنیسة إفإن 

المسیح في استقامة كموضع أمان. أما من یلجأ إلى الكذب كاألنبیاء الكذبة فیصیر لهم 
البرد ملجأ لهم وتجرف السیول أعماقهم المستترة، فیذهب كل رجائهم باطًال، ویفقدون 

األمان. یزول عهدهم مع الموت والهاویة، ویجرفهم السوط كسیل ینزل بهم حتى األرض 
. مع كل صباح ومع كل مساء تبلغهم أخباًرا جدیدة مزعجة بسبب ]18فیصیرون للدوس [

هجوم األعداء المستمر. إنهم ال یجدون موضًعا یكفیهم للتمدد أثناء النوم وال غطاء یلتحفون 
به من البرد.  

ألنه كما في جبل فراصیم یقوم الرب، وكما في الوطاء عند جعبون یسخط لیفعل "
.  ]21[" فعله فعله غریب، ولیعمل عمله عمله الغریب

: 5 صم 2 الرفائیین (ي معناه "االنفجارات" مكان في وادي"فراصیم" إسم كنعان
"رأس  وربما كان موضعه الیوم  جبعوني)، وهو جبل فراصیم قرب واد11: 14أى  1؛ 20

ن اهللا یقتحم أ" یعني ألنه كما في جبل فراصیم یقوم الربالسنادر". قول إشعیاء هنا: "
كما فعل مع داود النبي عند جبل فراصیم عندما قال: "اقتحم  Ðأعداءه فجأة وُیحطمهم تماًما

وكما في الوطاء عند ": ؛ وأیًضا قوله)20: 5صم  2( كاقتحام المیاه" ي أماميالرب أعدائ
: 10 جبعون (یش ي" یعني أنه یعمل كما في أیام یشوع ضد الكنعانیین في وادجبعون

10  .(
هو الفعل الغریب الذي یعمله اهللا إالَّ معاقبة الخطأ، فإن اهللا ال ُیسر بالمعاقبة  ما

إنما یصنع ذلك عن ضرورة كأمر غریب عنه، إذ یقول إرمیا: "فإنه ولو أحزن ُیرحم حسب 

1 On Ps. 118. 
2 Jamieson, Fausset and Brown: Comm. On the Whole Bible, p. 543. 
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، كما قیل: )33-32: 3مرا ( اإلنسان" يكثرة مراحمه، ألنه ال ُیِذل من قلبه وال یحزن بن
. )24: 26إش ("ألنه هوذا الرب یخرج من مكانه لُیعاقب إثم سكان األرض" 

هكذا ال یجد األشرار خاصة الذین یسخرون بكلمة الرب والنبوات والذین یرفضون 
اإلیمان بالمسیا موضوع النبوات ومركز الكتاب كله رحمة أو ملجأ بالرغم من عدم رغبة اهللا 

 قاصًدا ال الربط ]22[" فاآلن ال تكونوا متهكمین لئال تتشدد ربطكمفي المعاقبة. یقول: "
التي ُیقید بها الشعب عند سبیه إلى آشور أو بابل وٕانما قیود الظلمة األبدیة التي تربط 

.  ]22[  النبوات، عندما ُتدان األرض كلهاي اإلیمان ورافضيجاحد

   : معامالت اهللا مع شعبه.4
یشبه اهللا بزارع ال یقف عند الحرث وتشقیق األرض وتمهیدها للزراعة إنما یبذر 
البذار أیًضا. فإن كان اهللا یسمح بالتأدیب إنما یكون كالزارع الذي یحرث األرض وُیشققها 

یقف عند ذلك بل ُیقدم عمًال  ، لكنه اليوُینقیها من الحجارة ویمهدها وهذا هو العمل السلب
 ببذار كلمته في حقل هذا العالم. ُیتقدم الرب نفسه كبذرة یلقیها بنفسه في يإیجابًیا إذ یلق

 [نبات من الفصیلة Nigella Sativa ُیقیم جنته فینا. یعرف أن یبذر الشونیز يقلوبنا ك
الشقیقیة، ذو ازهار خیمیة شبیهة بنبات الیانسون، بذره یسمى حبة البركة، وهو ال یدرس بل 

 كل في مكانه وبالطریقة التي تناسبه.  ي]، والكمون والحنطة والشعیر والقطانÏُیخبط بالعصا
لینا ونحن إلهنا الخاص بنا والمنتسب إننا فالحة اهللا وحقله وكرمه، یهتم بنا بكونه أ

... ]26فیرشده بالحق یعلمه إلهه" [إلیه، "
كزارع یعرف كیف یتصرف بكل محصول؛ بعضها یحتاج إلى دراسة بالنورج  
وبعضها تحتاج إلى الضرب العصا الستخراج البذار من القش، وبعضها ال یحتاج إلى 

، وفي هذا كله ال یطلب إبادة محاصیله وسحقها إنما جمعها ]27[دراسة وال إلى ضرب 
نه اهللا الرحوم حتى في تأدیباته، یطلب ما هو لخالص أوالده وبنیانهم، یعمل أ... ]28[

  . ]29بحكمة عجیبة وعظم فهم [

Ï 530قاموس الكتاب المقدس، ص .
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األصحاح التاسع والعشرون 

 َویل إلریئیل
یضم هذا األصحاح الویلین الثاني والثالث من الویالت الستة التي نطق بها اهللا 

نهم أحكم أ وویل للذین یظنون في أنفسهم ]14-1[على لسان إشعیاء النبي: ویل إلریئیل 
.  ]24-15[من اهللا 

 خاص بأورشلیم التي سقطت تحت التأدیب حین حاصرها سنحاریب ریئیلالویل إل
 بجیشه الذي حطمه مالك الرب، كما ینطبق على خراب أورشلیم على ید شور ياآل

الكلدانیین وأخیًرا على ید الرومان. هذا وینطبق الویل على كل نفس ُیریدها اهللا مدینته 
المقدسة، أورشلیمه التي تضم مقدساته فاذا بها تلهو في الرجاسات وتخلط بین الحیاتین 

المقدسة والدنسة.  
انشغل الیهود بشكلیات العبادة مثل االهتمام بمذبح المحرقة (إریئیل) دون الحیاة  

 وٕان كان اهللا ال ینسى البقیة ياإلیمانیة الداخلیة المقدسة، لهذا سقطوا تحت التأدیب القاس
 اإلیمان إلى الحق.  ياألمینة المخلصة له، وفي نفس الوقت ینتظر رجوع حتى جاحد

.  ]8-1[    ریئیل الویل الثاني إل.1
.  ]12-9[ انتشار الجهل بین شعبه   .2
.  ]14-13[ شكلیة العبادة     .3
.  ]16-15[ الویل الثالث لمن یتكل على حكمته .4
.  ]24-17[ وعود ثمینة للمؤمنین   .5

:    الویل الثاني إلریئیل.1
  .]1الویل إلریئیل إلریئیل قریة نزل علیها داود" ["

". وهو اسم يسد اهللا" أو "األسد القوأ" أو "يكلمة "إریئیل" معناها "موقد اهللا النار
 یقصد به أورشلیم، بكونها المدینة التي تضم في الهیكل مذبح المحرقة المتقد ناًرا  يرمز
) وبكونها عاصمة شعب اهللا كاألسد ملك الوحوش.  16-15: 43 (حز

 أن أورشلیم كانت قدیًما كأسد اهللا لكنها تصیر أشبه بموقد ضخم Ironsideیرى 
.  Ï أعدائهم األلداءي ُیقدم علیه شعبها على أیدحللذبائ

1 Ironside: The Prophet Isaiah, ch, 29. 
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استخدام داود الملك والنبي إریئیل عاصمة له لمدة طویلة، وبنى قصره على جبل 
صهیون حیث ُأعلن مجد اهللا بعد ذلك هناك بطریقة عجیبة. وبنى ابنه سلیمان الهیكل على 
جبل المریَّا داخل أورشلیم، فصارت المدینة مركز العبادة الجماعیة، فیها ُتقدم ذبائح للرب، 

وُتحسب كأسد في قوتها الروحیة. لكنها إذ انحلت عن روح العبادة الحقة وانشغلت بالشكلیات 
بال روح وانغمست في الرجاسات مع إصرار على عدم التوبة حّل بها الویل.  

، لكن اهللا ]1 إلى أورشلیم لالحتفال بثالثة اعیاد سنویة [يلقد اعتاد الشعب أن یأت
.  ]2في تأدیبه یحول هذه األعیاد إلى نوح وحزن [

نها في حزنها إ؟ ربما أراد أن یعلن ]2["  كإریئیليّ وتكون ل بقوله "يماذا یعن
تصیر كموقد نار سمح اهللا باشعاله لتأدیب شعبه المنحرف، وربما قصد أنه وٕان سمح 

.  Ï له تحرق العدو مغتصبها كذبیحة للربيبهزیمتها ومضایقتها لكنه یجعلها كمذبح نار
فتتضعین یعبر عن مقدار الحزن الذي یحل بأورشلیم عند حصارها، قائالً : "

وتتكلمین من األرض وینخفض قولك من التراب ویكون صوتك كخیال من األرض، 
. بسبب حزنها الشدید یجلس سكان أورشلیم في التراب كمن ]4[" ویشقشق قولك من التراب

هم في "جنازة" حسب التقالید الشرقیة القدیمة، ویخرج صوتها كما من األرض؛ وٕاذ ال یجدوا 
)، وتخرج 19: 8أحًدا من األحیاء یستشیرونه یلجأون إلى الموتى یطلبون مشورتهم (إش 

األصوات خافتة كما في روحانیة، وهذا نوع من خداع الشیاطین.  
ومع هذا فإن اهللا في محبته یتدخل فجأة بذراعه الرفیعة لُیخلص مدینته وشعبه من 

) فیحل غضب اهللا على العدو الذي یبدده كالغبار 36-33: 37(إش  جیش سنحاریب
الناعم وكالعصافة في مهب الریح، مصوًرا هذا الخالص كرمز لخالصنا بالصلیب وخالص 

الكنیسة في أواخر الدهور من المسیح الدجال:  
ویصیر جمهور أعدائك كالغبار  وقوته: "هأ. انهیار العدو بالرغم من كثرة عدد

 هؤالء یشیرون إلى إبلیس ومالئكته الذین بال .]5[" الدقیق وجمهور العتاة كالعصافة المارة
عدد، یحاربون البشریة بال هوادة، لكنهم أمام الصلیب یصیرون كال شيء.  

  ال نخاف الشیطان حتى ولو كان روًحا بغیر جسد، فلیس شيء أضعف منه ذاك الذي
، ولیس أحد أقوى من الشجاع ولو كان یحمل جسًدا يجاء لیتعامل معنا وهو غیر جسد

قابًال للموت! 

1 Jamieson, p. 544. 
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  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
، إشارة إلى إمكانیة ]5[" ة بغتةظویكون ذلك في لحب. تحقیق غلبة سریعة: "

الصلیب الفائقة للغلبة على األعداء.  

  مع الصالة ارشم نفسك بالصلیب على جبهتك وحینئذ ال تقربك الشیاطین ألنك تكون
  .متسلًحا ضدهم

  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
من قبل ج. خالص الرب لهذه المدینة المنكوبة یرافقه عالمات خاصة بالطبیعة. "

. هذه ]6[" رب الجنود ُتفتقد برعد وزلزلة وصوت عظیم بزوبعة وعاصف ولهیب نار آكلة
العالمات ُتشیر إلى ما حدث أثناء صلب السید المسیح من ثورة للطبیعة ككسوف الشمس 
وخسوف القمر وحدوث زلزلة... وأیًضا ُیشیر إلى ما سیحدث قبیل مجيء السید المسیح 

).  8-6: 1تس  2؛ 6-1: 14 ؛ زك30: 30؛ 21: 28األخیر للدینونة (إش 
لعل غایة هذه العالمات توبیخ اإلنسان الذي اقامه اهللا سیًدا للطبیعة بكونه صورة 

اهللا ومثاله، فإن الطبیعة الجامدة تشهد ألعمال اهللا الخالصیة وتستنكر جحود اإلنسان 
وتجاهله لخالقه ومخلصه.  

د. تبدید تام لألعداء، إذ یختفون كما في حلم اللیل متى استیقظ اإلنسان یختفي 
.  ]7كل ما رآه، بل ویصعب علیه حتى أن یتذكره [

العدو الذي حاول اغتصاب شعب اهللا یكون كالجائع الذي یحلم أن یأكل أو 
 . ]8نه یشرب لیستیقظ فیجد نفسه كما هو جائًعا وظمآًنا [أكالعطشان الذي یحلم 

:     انتشار الجهل بین شبعه.2
بجانب ما اتسم به الشعب من تغطیة الحیاة الشریرة بشكلیات العبادة جهلهم بكلمة 

اهللا وعدم خبرتهم لقوة الوصیة في حیاتهم.  
ن كان الروح القدس ُیسكر النفس فیهبها فرًحا سماوًیا ینسیها مرارة الضیق واأللم، إ

 ُیسكرها بشربها كأس غضب اهللا، أما ثمر هذا الجهل فهو:  يفان الجهل الروح

Ï 62للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ لیوحنا ذهبي الفم ص .
2 In Matt. Hom 55. 
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، فقد تراخى الشعب واهملوا خالص أنفسهم، وصاروا كما في حالة ]9 [يأ. التوان
، كنائمین فاقدین األحاسیس الروحیة والمشاعر المقدسة والیقظة والنشاط ]10ُسبات [

والصالة الدائمة وااللتقاء مع اهللا في حیویة.  
ن الرسول بولس إذ اتهم الشعب بالسقوط في [إ :Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

 التجأ إلى داود النبي وٕاشعیاء حتى ال ُیحسب هذا ]،)8-7: 11حالة سبات وعدم یقظة (رو 
االتهام من عندیاته.  

ب. االصابة بنوع من االنبهار دون التمتع بعمل اهللا. فالحق كالشمس مشرق 
أمامهم، لكن عیونهم الضعیفة افقدتهم التمتع بنورها، فصاروا مبهورین بها دون معاینتها.  

.  ]9ج. التلذذ بالحیاة المترفة [
 كعیون روحیة یمكن ]10د. رفض المشورة الصالحة، فقد ُوجد بینهم انبیاء [

للشعب كما للقیادات أن یعاینوا الحق ویدركوا خطة اهللا وارادته. تمتع األنبیاء بالرؤى لذلك 
، لكن هذه الرؤى بقیت سفًرا مختوًما، إما ألن ما جاء في ]10ُدعوا بالرائین أو الناظرین [

السفر كان بالنسبة لهم غامًضا أو لعجز الشعب عن قراءته.  

   : شكلیة العبادة.3
لعل أخطر عدو یواجه المتدینیین هو الریاء أو اإلهتمام بالشكلیات دون جوهر 

الحیاة المقدسة. لقد بدأ حزقیا الملك اصالحاته لكن البعض ترك عبادة األوثان من الخارج 
ال من قلبه؛ وجاءوا یقتربون إلى اهللا بشفاههم دون قلوبهم، یهتمون بمدیح الناس ال اهللا، لهم 

صورة التقوى وینكرون قوتها.  
 وصارت ي بشفتیه وأما قلبه فأبعده عني بفمه واكرمنيّ ألن هذا الشعب اقترب إل"

.  ]13["  وصیة الناس معّلمةيمخافتهم من
بین اقتراب الشعب إلى اهللا بشفتیه دون القلب وبین وریجانوس أالعالمة یربط 
یمانهم بالسید المسیح، فیقول: [عندما إ ادعاء المعرفة الروحیة مع عدم يانتشار الجهل، أ

تصیر الكلمات النبویة ككلمات سفر مختوم، لیس فقط بالنسبة ال یعرفون الحروف وٕانما 
ن شعب الیهود یقترب إلى الرب بفمه فقط أبالنسبة للذین یمتهنون المعرفة عندئذ یقول الرب 

  ]. Ðیمانهم بیسوعإویكرمه بشفتیه الن قلبهم مبتعد عن الرب بسبب عدم 

1 In Rom. Hom. 19. 
2 In Matt. Book 11:11. 
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ن اهللا كشف هذا العیب ال لالنتقام منهم وال أالقدیس إكلیمندس األسكندري یرى 
لفضحهم وٕانما لكي یدركوا ضعفاتهم فیرجعوا إلیه طالبین خالصهم. [هنا محبته الرعویة 

].  Ïجعلته یظهر خطایاهم كما یظهر لهم الخالص جنًبا إلى جنب
من تعلیقات اآلباء عن تكریم اهللا بالفم دون القلب:  

 كثیرون لهم فهم في شفاههم ال في قلوبهمÐ .

 الذین كلقد اقتربوا بالجسد لكنهم وقفوا بعیًدا بقلوبهم. من كان بالجسد أقرب إلیه من أولئ 
كثر بعًدا عنه مثل الذین جدفوا علیه؟... ذات أرفعوه على الصلیب؟! من كانوا 

األشخاص الذین كانوا قریبین منه كانوا أیًضا بعیدین عنه. كانوا قریبین بشفاههم بعیدین 
.   Ñبقلوبهم

 القدیس أغسطینوس 

   .لنلتصق بالذین یتعهدون السالم بتقواهم ال بالذین یمتهنون الرغبة في التقوى بالریاء

  "حبوه بفمهم وكذبوا أ. وقیل أیًضا: ")4: 63مز (قیل: "باركوا بأفواههم أما قلوبهم فتلعن
علیه بلسانهم، وأما قلبهم فلم یكن مستقیًما معه وال ثبتوا في عهده"، "لتبكم شفاه الكذب" 

).  8: 31؛ 37-36: 78مز (
  Òيالقدیس إكلیمندس الرومان

 للنفس نحو الحق هو أثمن من الكلمات اللطیفة في ي هذا؟ االتجاه الحقیقيماذا یعن 
نظر اهللا السامع للتنهدات التي ال ُینطق بها.  

ن إن یستخدم العبارات بمعنى مضاد (لما تحمله في الظاهر)، فأ یمكن لإلنسان 
اللسان مستعد لتحقیق ذلك حسب قصد المتكلم ونیته، أما اتجاه النفس فیراه اهللا العارف 

باألسرار.  
 Óيالقدیس غریغوریوس النیس

1 Instr. 1:9. 
2 On Ps, 49. 
3 Ibid 38. 
4 Ep. 1:15. 
5 Adv Eumon 1:37. 
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:    الویل الثالث لمن یتكل على حكمته الذاتیة.4
 يإحدى عالمات الریاء أن بعض األشراف وضعوا في قلوبهم أن یتمموا رأیهم الذات
وهو االلتجاء سًرا إلى مصر ضد آشور  لیخفوا هذا األمر لیس فقط عن الشعب بل حتى 

 لقد ظنوا وهم الجبلة، أنهم أكثر .]15[" من یبصرنا؟! ومن یعرفنا؟!عن اهللا نفسه، قائلین: "
حكمة من جابلهم!  

- ُیرید أن یحاور اإلنسان الجبلة التي من  - في اتضاعه اهللا جابل اإلنسان
نها قادرة على العلم بحكمة وفهم من وراء جابلها أالطین، بینما تظن الجبلة في كبریائها 

بعیًدا عن الحوار معه.  
: [یا لعظم نعمة رآفات اهللا وتنازله التي ال تعرف ياألب مرتیروس السریانیقول 

حدوًدا! اهللا ینزل إلى مستوى الخطاة من رجال ونساء، یتحدث اهللا الصالح مع العبید 
الثائرین، یدعو القدوس النجسین لینالوا المغفرة. تتحدث البشریة المخلوقة من الطین مع 
خالقها بدالة، ُیحارب التراب جابله. لذلك لیتنا نظهر مهابة عندما نقف نحن الخطاة في 

]. Ïحضرة هذا العظیم ونتحدث معه

:    وعود ثمینة للمؤمنین.5
إن كانت الخطط الخفیة المخادعة والمملوءة ریاء تجلب غًما وحزًنا، فعلى العكس 

كات متعددة بال حصر، منها:  ر یجلب سلسلة أفراح متوالیة، وبي العلنيعمل اهللا الخالص
ألیس في مدة یسیرة یتحول لبنان بستاًنا والبستان ُیحسب أ. حالة إثمار: "

 یحول لبنان إلى بستان أو جنة، یحول قلب اإلنسان الجاف ي عمل اهللا العلن.]17[" وعًرا؟!
والوعر إلى ملكوت المسیح الحامل لثمار الروح؛ بینما حرمان اإلنسان من النعمة ُیحطم 

حتى ثماره الطبیعیة (البستان) فیصیر وعًرا.  
ویسمع في ذلك الیوم ب. عطیة االستماع لصوت اهللا ورؤیة األسرار اإللهیة: "

 والبصیرة ي. السمع الروح]18[" يالصم أقوال السفر وتنظر من القتام والظلمة عیون العم
الداخلیة هما عطیتان من قبل اهللا.  

ویزداد البائسون فرًحا بالرب ویهتف  المتزاید: "ي الداخليج. التمتع بالفرح السماو
 .   ]19[" مساكین الناس بقدوس إسرائیل

1 Martyrius: Book of Perfection 5. 
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 د. تحطیم عدو الخیر إبلیس وكل أعماله، هذا الطاغیة الذي یسخر بالمؤمنین 
]20[  .

.  ]21ضد أوالد اهللا األبرار [ هـ. إبطال العثرات وكل فخاخ ومشورات شریرة
" لیس اآلن یخجل یعقوب ولیس اآلن یصفارُّ وجهه: "ي نزع الخوف والخز.و

]22[  .
 في وسطه يّ  یدملبراهیم) عإبل عند رؤیة أوالده (أوالد ز. تقدیس اسم اهللا: "

. وكأنه یتحقق فیهم ]23["  ویقدسون قدوس یعقوب، ویرهبون إله إسرائیليُیقدسون اسم
القول "لیتقدس اسمك"، إذ یتقدس اسم اهللا في شعبه ومؤمنیه.  

 تغییر الطبیعة البشریة فیحملون فهًما وعلًما ال بطریقة عقالنیة بحتة وٕانما .ح
كحیاة جدیدة مطیعة للرب بعدما ساروا زماًنا في ضاللة الجهادة وحیاة التمرد والعصیان 

]24[ .
هذه جمیعها وعود اهللا التي تتمتع بها كنیسة العهد الجدید المتهللة بفرح الرب من 

 ورؤیة يحمل ثمار الروح القدس بكونها جنة المسیح، وتمتعها باالستماع للصوت اإلله
 العقبات والعثرات يأسراره اإللهیة عوض العمى، وتحطیم إبلیس وكل قوى الظلمة، وتخط

عة القائمة على معرفة ا والطي، وأخیًرا تقدیس اسم اهللا خالل الفهم الروحيبال خوف وال خز
روحیة.  
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األصحاح الثالثون 

 االتكال على فرعون
في األصحاح السابق طالبهم الرب أن یرجعوا إلیه في هدوء وطمأنینة، ویثقوا في 

خالصه، عوض االتكال على الذراع البشري والحكمة اإلنسانیة المجردة واإلمكانیات الزمنیة 
). اآلن یحذرهم من االتكال على فرعون متجاهلین عنصر "عمل اهللا"، معلًنا لهم 15: 29(إش 

أن مشورتهم البشریة تؤول إلى خزیهم فینهاروا، لكنه یبقى اهللا منتظًرا الفرصة لیعلن رحمته 
الذي أرعبهم كأنه یكشف خیانة یهوذا مع أمانة اهللا وحبه نحوهم.  آشور ویرعب 

: 17مل  2(یرى بعض المفسرین أن الحدیث هنا موجه إلى آفرایم حیث ورد في 
 عن معاهدة تمت بین هوشع بن إیلة ملك إسرائیل (آفرایم) وسوا ملك مصر مع ثورته )4

ورفضه دفع الجزیة له، أكثر منه وجود معاهدة بین یهوذا ومصر... لكن بقیة آشور ضد 
نه حدیث إلهي موجه ضد كل إنسان یتجاهل اهللا متكًال أالحدیث موجه إلى یهوذا وأورشلیم 

على ذراع بشریة.  

 . ]7-1[ تحذیر من االتكال على فرعون  .1
 . ]17-8[   تأدیبات بسبب احتقار وصیة اهللا .2
.  ]26-18[ مراحم اهللا نحو شعبه التائب   .3
.  ]33-27[ غضب اهللا على آشور    .4

   : تحذیر من االتكال على فرعون.1
، ویسكبون ينهم یجرون رأًیا ولیس منأویل للبنین المتمردین یقول الرب حتى "

 على خطیئة، الذین یذهبون لینزلوا إلى مصر ولم  خطیئة، لیزیدوابروحيسكیًبا ولیس 
  .]2-1["  لیلتجئوا إلى حصن فرعون ویحتموا بظل مصريیسألوا فم

:  يیالحظ هنا في الویل الرابع اآلت
أ. یدعوهم أبناء متمردین، ألنهم رفضوا مشورة اهللا أبیهم ولم یثقوا فیه إنما حسبوا 

فرعون أباهم الذي ینقذهم. بنوتنا هللا لیست كالًما وال عواطف مجردة لكنها التقاء معه واتكال 
علیه ودخول معه في عالقات عمیقة عملیة؛ هذه البنوة تدیننا إن لم نسلك كما یلیق بها. 
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 أي تشاوروا فیما بینهم ولم یطلبوا مشورة اهللا وال سألوا رجاله ]1ب. لقد أروا رأًیا [
المخلصین.  

نهم أرادوا أن أ، بمعنى ]1[" بروحيیغطون غطاًء ولیس " أو "یسكبون سكیًباج. "
)، فحرموا أنفسهم من 16-15: 29 ما یفعلونه (إش يیغطوا على مشورتهم ویخفون عن

 القدوس.  روحيقیادة 
 هكذا كانوا ینحدرون في سلسلة من ،]1[" لیزیدوا خطیئة على خطیئةد. "

، إذ حسبوه عاجًزا عن حمایتهم، ثم تشاوروا السماويالخطایا، بدأت بالتمرد على أبیهم 
 تصرفاتهم الخ...  إخفاءمتجاهلین مشورته، ثم حاولوا 

؛ فقد بعثوا رسًال إلى ]2" [فميالذین یذهبون لینزلوا إلى مصر ولم یسألوا هـ. "
فرعون للتحالف معه... نزلوا إلى مصر، ولم یقبلوا اهللا الذي یرفعهم إلیه، قبلوا النزول 

 نحو السمویات.  االرتفاععوض الصعود، أو االنحدار عوض 
أوالد اهللا یقبلون االنحدار والنزول كما إلى محبة العالم (مصر) إنما یمارسون 
مى (النمو الدائم لیصعدوا كل یوم نحو الحیاة السماویة، قائلین: "هلم نصعد إلى جبل الرب" 

4 :2(  .
. لقد بلغ ]3 لهم خجًال وحمایة مصر ظًال مخزًیا [ي ُیعتبر الحصن الفرعون.و

رسلهم إلى صوعن وحانیس یطلبون العون والمشورة فنالوا خجًال وخزًیا.  
صوعن عاصمة مصر العلیا، على الضفة الشرقیة من الدلتا وعلى فرع النیل 

، حصنها الملوك وجعلوها عاصمة تراقب الهجمات القادمة من الشرق على مصر. يالطاف
)، احتلها 43، 12: 78في هذه المدینة تمت المفاوضات بین موسى وفرعون (مز 

اآلشوریون فیما بعد، ودعاها الیونان "تانیس"، حالًیا ُتدعى "صا الحجر".  
میًال جنوب ممفیس على الضفة الغربیة للنیل، وهي ال  50حانیس، تبعد نحو 

 الروماني الیونانيتزال معروفة بأهناس، أي أهناسیا، وكانت معروفة في العصر 
.  Ïبهیراكلیوبولیس العظمى

بهائم ( Behemothیشبه النبي الرسل القادمین من یهوذا إلى مصر ببهیموث 
. جاءوا یطلبون النجدة hippopotamus، یقصد نوًعا من التماسیح المصریة )]6الجنوب: [

Ï 285قاموس الكتاب المقدس، ص. 
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 ي نفسها، مملوءة باألسود واألفاعإنقاذمن بلد مملوءة شدائًدا وضیقات غیر قادرة على 
والثعابین السامة الطیارة، جاءوا یحملون خیراتهم على الحمیر والجمال كهدایا لفرعون ورجاله 

 العاجزین عن حمایتهم. جاءوا لألمان في منطقة متاعب ومخاطر قاتلة. 
؛ ُیقصد برهب "الرحب" أو ]7[" رهب الجلوس "رمزي شعري باسمیدعو مصر 

"المتسع" أو "العظیم" أو "المتكبر"، فقد تكبرت مصر وتعجرفت مقدمة وعوًدا جمیلة لكن 
" تراقب یهوذا وهي ُتسبى جلستغیر واقعیة، وعوض أن تقوم لتعین مملكة یهوذا وتسندها "

إلى بابل.  
هكذا ُیحذر إشعیاء النبي مملكة یهوذا التي ُأصیبت بالغباء والعمى حیث لجأت 

إلى مصر المتكبرة تطلب حمایتها.  

:    تأدیبات بسبب احتقار وصیة الرب.2
طلب اهللا من إشعیاء النبي أن یكتب تحذیًرا لشعب یهوذا على لوح كبیر یراه الكل 

. ربما كتب على اللوح "رهب ]8في مكان عام، وأیًضا أن ُیسجل ذلك في كتاب لیبقى أبدًیا [
الجلوس" لیحذرهم من االتكال على فرعون (مصر) الجالس متفرًجا، أما في السفر فُكتب 

عن خطایا یهوذا والنبوات والرؤى التي وهبه اهللا إیاها.  
نهم شعب متمرد یرفض شریعة الرب ویتقبل كلمات أأما خطیة یهوذا الرئیسیة فهي 

األنبیاء الكاذبة. كانت الشریعة بالنسبة لهم ُمّرة وقاسیة، ألنها تفضح خطایاهم وتطالبهم 
بالطریق اإللهي الضیق لذلك قالوا لألنبیاء الرائین أال یروا وال ینظروا المسیقیمات إنما طلبوا 

 التي تهب ]10المخادعات" [" "الناعماتكلمات األنبیاء الكذبة المخادعة التي دعاها هنا "
طمأنینة مؤقتة للنفس خالل تجاهل الخطیة وتهدئة الضمائر. بهذا رفضوا اعتراض األنبیاء 

.  ]11طریقهم، وطلبوا عزل قدوس إسرائیل من أمامهم [
نهم صاروا إأما ثمار العصیان ورفض األنبیاء الحقیقیین وقدوس إسرائیل فهي 

، كما یشبهون إناًء خزفًیا یسقط ]13كحائط مرتفع یتصدع ویسقط ویتهشم في لحظة [
لُیسحق تماًما بال شفقة فال یبقى فیه جزء یصلح لكي یستخدم لسحب نار من موقد أو غرف 

ماء من جب... هكذا ال یصلح في شيء قط سوى أن ُیجمع لُیلقى في مزبلة...  
بالرجوع یّصور النبي هالك مملكة یهوذا بسبب رفضهم مشورة الرب القائل: "

 أي أن ّسر خالصكم یكون في ؛]15[" والسكون تخلصون، بالهدوء والطمأنینة قوتكم
توبتكم ورجوعكم إلى اهللا مع السكون والهدوء بثقة؛ هذه هي القوة الحقیقیة. لكنهم رفضوا 
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، ]16[" ال بل على الخیل نهرب... لذلك یسرع طاردوكمالتوبة مع اإلیمان باهللا إذ قالوا: "
 قادرة أنهاأي اتكلوا على اإلمكانیات البشریة، خاصة على خیول مصر ومركباتها، وظنوا 

على إنقاذهم سریًعا فإذا بالعدو یطاردهم بسرعة أعظم ویلحق بهم. بل ما هو أمّر أنهم 
 یهوذا، وخمسة ي واحد من األعداء یرعب ألًفا من رجال بنفجنديیهربون أمام ال شيء، 

جنود یرعب جیش یهوذا كله، یتركون أسلحتهم ویهربون في مذلة لیصیروا أشبه بشجرة 
واحدة أو ساریة على جبل أو كرایة أو عالمة على تل؛ یصیرون عبرة لكل األجیال.  

) واتجه نحو الحائط وهو على سریر 30مل  2( عندما رجع حزقیا الملك إلى اهللا
 وات وغلب الموت منتصًرا. االموت رفع ذهنه إلى السم

:    مراحم اهللا نحو شعبه التائب.3
ولذلك ینتظر الرب لیترأف علیكم، ولذلك یقوم لیرحمكم ألن الرب إله حق؛ طوبى "

.  ]8لجمیع منتظریه" [
یتوقع إشعیاء النبي منهم أن یرجعوا إلى اهللا ویتركوا اتكالهم على الذراع البشري 

نه لیس إشعیاء الذي ینتظر هذا وٕانما الرب أمنتظرین الرب كمخلص لهم، لكن العجیب 
 علیهم ویرحمهم بكونه إله یترآفبالحب هو منتظر عودتهم، مشتاق إلیهم كي  نفسه المبادر

حق محب لخلیقته. في حبه ینتظر أن یسكب فیض نعمته على ابنه الضال الراجع إلیه (لو 
15 .(

 خطته المقبلة نحو خالص الكثیرین، والتي تتركز في يانتظار الرب أیًضا یعن
النقاط التالیة:  

؛ ]19[" ألن الشعب في صهیون یسكن في أورشلیمأ. سكنى شعبه في أورشلیم: "
         یدخل بهم إلى كنیسة العهد الجدید حیث سالم اهللا الذي یفوق كل عقل أي
.  )"أورشلیم" معناها "موضع السالم"(

)، وكأن خالصنا 26: 4أورشلیم أیًضا ُتشیر إلى السماء، أورشلیم العلیا ُأّمنا (غل 
یكمن في سحب اهللا شعبه إلى الحیاة السماویة.  

، بكون الكنیسة صورة للسماء التي ]19[" ال تبكي بكاءً ب. انتزاع الحزن والبكاء: "
 إنما فقدان الفرح ي). هنا ال یقصد البكاء الخارج4: 21لیس فیها حزن وال ألم... (رؤ 

... فالكنیسة تشارك عریسها آالمه التي ال تنفصل عن بهجة قیامته. بمعنى آخر يالداخل
الكنیسة هي ملكوت المسیح الذي یحمل سمة الصلیب غیر المنفصل عن القیامة.  
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 ب مشیئة اهللا وبین القنوط أو فقدان التعزیة ـیلیق بنا أن نمیز هنا بین الحزن حس
ما أوالسالم. الحزن حسب مشیئة اهللا فضیلة روحیة ُترافقها تعزیات اهللا وسالمه الفائق للعقل 

القدیس رادته. یقول أالقنوط فرذیلة تكشف عن حالة یأس وعدم رجاء، تحطم حیاة اإلنسان و
 قاتلة على إنها ال ُتهاجم الجسد فحسب وٕانما أیًضا النفس ذاتها... إنها [:یوحنا الذهبي الفم

ن تتغلب على القنوط بكونه أ". لقد شجع الشماسة أولیمبیاس Ïالدوام تستنزف قوة النفس
. Ðطاغیة مهبط للهمم

یتراءف علیك عند صوت صراخك، حینما یسمع ج. استجابة سریعة للصلوات: "
 خبًزا وماًء وال ي؛ هو یسمح بالضیق والشدة لكنه یسمع الصرخات فُیعط]19[" یستجیب لكِ 

.  ]20یترك اإلنسان في عوز [
) وروحه القدوس قائًدا ومعزًیا 23: 2د. إن كان الرب نفسه یصیر معلًما (یو 

 ومعزًیا للكنیسة فإن واإلرشادللكنیسة فإن إحدى بركات الرب أنه یهب روح التعلیم الصادق 
ال  المستقیم بال انحراف؛ "الروحي واإلرشادإحدى بركات الرب أنه یهب روح التعلیم الصادق 

 معلموك بعد بل تكون عیناك تریان معلمیك، وأذناك تسمعان كلمة خلفك قائلة: هذه یختبئ
.  ]21هي الطریق اسلكوا فیها حینما تمیلون إلى الیمین وحینما تمیلون إلى الیسار" [

التعلیم والمعرفة هما عطیة من اهللا نفسه، الذي ُیقدس األذن لتسمع كلماته 
 اهللا إرادةوتستجیب لها، وُیقدس الفكر والقلب واالحاسیس لیصیر اإلنسان بكلیته متجاوًبا مع 

المعلنة خالل كلمته.  
ن اهللا وحده قادر أن یرسل الفعلة أبهذا الروح عاشت الكنیسة األولى تؤمن 

 نعمته للنطق بكلمة الحق باستقامة وواهًبا السامعین نعمة للتجاوب معها إیاهملحصاده واهًبا 
وادراكها. 

هذا أیًضا ما دفع آباء الكنیسة على المثابرة في الصلوات وخالل الحیاة المقدسة 
من أجل التمتع بعطیة المعرفة اإللهیة.  

  ن الكلمة تنمو فینا، هكذا نتقبل غنى اتساع الفكر في المسیح ألنحث اهللا كي یهبنا، كما
. Ñیسوع وهكذا نصیر قادرین على سماع الكلمات القدسّیة المقدسة

1 Dialogue sur l' ame et les passions 4; trans. I. Hausherr, Orientalia Christiana Analecta 
120, Rome 1938, 99 
2 Ep. to Olympias 10:2. 
3 In Jer. Hom.6:3. 
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 نه نادًرا ما أكثیرون طلبوا أن یفسروا الكتب اإللهیة... لكن لم ینجح الكل في ذلك. ف
.   Ïیوجد ذاك الذي له هذه النعمة من قبل اهللا

 العالمة أوریجانوس 
 السید يءربما یقصد بالمعلمین المختفین في الكنیسة جماعة األنبیاء، فبمج

المسیح المعلم الفرید ُینیر النبوات وتتكشف أسرار العهد القدیم الذي ُیشیر إلى الخالص، 
ویعلن عن شخص المسیا وأعماله الخالصیة ودوره اإللهي في حیاة الكنیسة.  

وتنجسون صفائح تماثیل فضتكم هـ. رفض العبادات الوثنیة بكل ترفها: "
" أخرجيالمنحوته وغشاء تمثال ذهبكم المسبوك تطرحها مثل فرصة حائض؛ تقول لها 

]22[. 
إذ كانت أغلب التماثیل من الخشب أو الخزف المغشى بالفضة أو الذهب فإن 

"؛ فتخرج أخرجيعمل الخالص هو فضح الداخل، إذ ینال اإلنسان بروح اهللا قوة لیقول لها "
نها تمثل فرصة الحائض النجسة، كما تخرج من أ حقیقتها ي الذي یخفيمن الغالف الخارج

قلب المؤمن الذي یستقبل رب المجد یسوع بكونه مقدًسا له.  
صورة له وال جمال فننظر إلیه وال منظر  مسیحنا یحمل من الخارج آالًما فیبدو "ال

 لكنه یهبنا أمجاده الداخلیة غیر المدركة. أما محبة العالم فتعطى )2: 53إش (فنشتهیه" 
إغراءات خارجیة وداخلها نتانة وفساد.  

 مطر زرعك الذي تزرع األرض به وخبز غلة األرض يثم ُیعط نعمة المطر: ".و
  .]23[" فیكون دسًما وسمیًنا وترعى ماشیتك في ذلك الیوم في مرعى واسع

كان عصر المسیا في ذهن األنبیاء هو "عصر المطر" أو "عصر المیاه الغزیرة". 
: 34نذكر على سبیل المثال أن هذا العصر ُوصف بأن اهللا یقدم فیه المطر في حینه (حز 

 بوفرة الغالل والزراعة لیأكل اإلنسان وتجد البهائم ي األرض فتأتين المطر یروأ)، و26
). تفیض 10: 49، إش 9: 31، فال یوجد جوع أو عطش (إش ... الخ]23مرعى دسًما [

)؛ یخرج 12-1: 47  بثمار عجیبة وتنمو اشجار كثیرة جًدا (حزيمیاه حیة من الهیكل وتأت
). تفیض 2-1: 13(زك  ینبوع مفتوح لبیت داود یقطع أصنام األرض ویزیل الروح النجس

)، یفرح 8: 14؛ زك 18: 3ینابیع یهوذا ماًء ویخرج من بیت الرب ینبوع یهب حیاة (یؤ 
).  4: 46مدینة اهللا مقدس مساكن العلى (مز 

1 Sel. Ps. 119:85. 
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 بالمیاه المقدسة، التي تعطى ارتواًء، وتحّول يفي اختصار ارتبط العصر المسیان
 المؤمنین كأشجار فردوس اهللا، تنزع النجاسات وتطهر األرض يالقفر أرًضا خصبة، ترو

من عبادة األصنام، وُتقدم حیاة وتقدیًسا... هذه المیاه المقدسة هي المعمودیة وعطیة الروح 
القدس.  

  لقد انجبت المیاه األولى حیاة، ال یتعجب أحد إن كانت المیاه في المعمودیة أیًضا تقدر
أن تهب حیاة. 

 Ïالعالمة ترتلیان

  إنكم خارج الفردوس أیها الموعوظون؛ إنكم تشاركون آدم آباكم األول في نفیه، واآلن
یفتح الباب (المعمودیة كحیاة فردوسیة) وتعودون من حیث خرجتم.  

  Ðالقدیس غریغوریوس النزینزي
 كما تشبع األجساد ال خالل الملذات ي النفوس في العصر المسیانترتويهكذا 

واألبقار الزمنیة وٕانما خالل تقدیسها بالرب فیكون لها كل شيء صالًحا ومبارًكا وطاهًرا. "
 بالمنسف والمذراة" يوالحمیر (إشارة إلى الجسد) التي تعمل لألرض تأكل علًفا مملًحا مذر

]24[. 
 تعمل لألرض علًفا هو خلیط من التبن مع يتلكانت العادة أن یترك للحیوانات ا

 إذ تفیض الخیرات ُیقدم للجسد طعاًما ي قلیلة من الحبوب، لكنه في العصر المیسانيبواق
، أي ُینتزع عنه التبن واألتربة الخ... عالمة إهتمامنا بالجسد كعنصر صالح يمملًحا وُمذر

مقدس لحساب ملكوت اهللا.  
 منكري كلمة اهللا متجسًدا تقدست نظرتنا للجسد، لذلك حرم الرسول یوحنا بمجيء

 ي)؛ وقاومت الكنیسة األولى الفكر الغنوس7یو  2؛ 2: 4یو  1 یسوع جاء في الجسد (أن
القائل بأن الجسد عنصر ظلمة یجب تحطمه.  

 (االرادة الحرة) لیس الجسد هو مصدر الشر إنما حریة االختیار Ñ .

 الجسد هو مسكن النفسÒ .

1 De Baptismo 2. 
2 PG. 46:416C. 
3 De Mortuis. PG. 46:529A. 
4 De hominis opificio. PG. 44:237B. 
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  داة الروح... العامل في صحبة النفسأالجسد هوÏ .

  صار الكلمة جسًدا لكي ُیغیر جسدنا إلى روح... ولكي ُیقدس الجسد كله معه، إذ فیه
.   Ð البكوريتقدست

ي القدیس غریغوریوس النیص
 میاه في یوم يویكون على كل جبل عاٍل وعلى كل أكمة مرتفعة سواٍق ومجار"

. كأنه حتى الجبال العالیة والتالل تجد میاها ]25[" المقتلة العظیمة حینما تسقط األبراج
كافیة، ربما ُیشیر ذلك إلى نعمة اهللا الغنیة التي تفیض لیس فقط على البسطاء والعامة وٕانما 
تجتذب ملوك ورؤساء وقادة وأشراف لإلیمان، في الیوم الذي فیه ُیقتل جاحدو اإلیمان روحًیا 

هؤالء الذین سقطوا كأبراج. كان یلیق بالقیادات الیهودیة أن تكون أبراًجا للعالم ترى مملكة 
المسیح وتكرز بها لكنها صارت مقاومة للحق فانهارت، األمر الذي أحزن الرسول بولس.  

ویكون نور القمر كنور الشمس، ونور الشمس یكون سبعة ز. استنارة عظیمة: "
.  ]26 رض ضربه" [يأضعاف كنور سبعة أیام في یوم ُیجبر الرب كسر شعبه ویشف

 الرب جراحات النفس والجسد مقدًسا اإلنسان بكلیته، بجمیع طاقاته من يإذ یشف
" فیصیر نوًرا الحقیقيغرائز وأحاسیس وعواطف وفكر الخ... یحمل صورة خالقه "النور 

: السماويللعالم، نوًرا كامًال في الرب (سبعة أضعاف عالمة الكمال) فیسمع صوت العریس 
.  )7: 4نش ( ولیس فیِك عیبة" حبیبتي"ُكلك جمیل یا 

 غضب اهللا على آشور :  .4
یرى أغلب الدارسین أن ما ورد هنا هو وصف للخراب الذي حّل بجیش سنحاریب، 

وٕان كانت آشور بجیشها وقائدها تمثل قوى الظلمة الحاملة العداوة ضد اهللا بقیادة إبلیس 
نفسه الذي یطلب أن یقتحم كنیسة الرب، أورشلیمنا الداخلیة، لیتربع في هیكل قلوبنا 

المقدس.  
هوذا اسم الرب یأتي من بعید غضبه مشتعل والحریق عظیم، شفتاه أ. "

من  . "یأتي]27[" ممتلئتان سخًطا ولسانه كنار آكلة، ونفخته كنهر غامر یبلغ إلى الرقبة
بعید" ألنه أطال أناته على آشور لعله یتراجع عن كبریاء قلبه، وانتظر طویًال إذ ال یطلب 

اسمه من بعید مطیًال أناته على األشرار لعلهم  المعاقبة بل رجوع الكل إلیه، وال یزال یأتي

1 Ibid 161AB; In Christ; resurrectionem 3. 
2 Contra Eunom. 4. PG. 45:637A.B. 
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 وطول أناته غیر عالٍم أن وٕامالهیتوبوا. وكما یقول الرسول بولس: "أم تستهین بغنى لطفه 
.  )4: 5رو (لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة" 

 اهللا" حال في حیاة الكنیسة، ُمعلن في قلب المؤمن، قریب إلیه أقرب من أسم"
نفسه، أما بالنسبة لألشرار فیبدو له بعیًدا جًدا، بل وأحیاًنا یظنه غیر موجود. هذا اإلسم هو 

) وغضب مشتعل وحریق عظیم للمقاومین.  50: 18برج حصین للمؤمنین (مز 
تان سخًطا لجاحدیه!  وءشفتا الرب تقطران دسًما ألوالده وممل

لسانه یدعو الكل لخیراته السماویة ویكون كنار آكلة للعصاة.  
نفخته تهب عزاء وسالًما فائًقا للكنیسة، إذ نفخ الرب في وجه تالمیذه ووهبهم 

 اإلیمان فتكون نفخته ي)؛ أما لرافض22: 20روحه القدوس یعمل فیهم لغفران الخطایا (یو 
كنهر غامر یبلغ بهم إلى الرقبة.  

ُیشبه األمم بالحصاد الفارغ الذي كله قش بال حنطة أو بخیول جامحة ال تضبطها 
نهم أ، ف]the sieve of nothingness  "]28لغربلة األمم بغربال السوء ذ یقول: "إاللجم، 

. توضع ]28[ " وعلى فكوك الشعوب رسن (لجام) مضلالغربال بشيء. " یغربلون وال یأتي
اللجم في أفواههم لكنهم ال یسیرون في طریق الحق.  

ي لیأتي إلى اتكون لكم أغنیة كلیلة تقدیس عید وفرح قلب كالسائر بالنب. "
جبل الرب إلى صخر إسرائیل. وُیسمع الرب جالل صوته وُیرى نزول ذراعه یهیجان غضب 

.  ]30-29[" ولهیب نار آكلة نوء وسیل وحجارة َبَرد
تحول خراب العدو إلى فرح للشعب كما في لیلة فصحیة... لعل ما یشغل 

نما انتزاع العوائق فیأتون إلى إ العدو - حتى إبلیس نفسه ومالئكته - كالمؤمنین لیس هال
جبل الرب، إلى السماء عینها متهللین. غایتنا ال الشماتة في عدو الخیر وٕانما تمتعنا بجالل 

الرب وسماعنا صوته.  
 عسكري إلى أورشلیم أشبه بموكب السبيج. یرى إشعیاء في عودة الشعب من 
ویكون كل مرور عصا القضاء التي یدخل بلده بموسیقى عسكریة تعلن عن النصرة؛ "

 . ]32ینزلها الرب علیه بالدفوف والعیدان وبحروب ثائریة یحاربه" [
 یصور مكان النار "تفته إذد. ُیقدم صورة نهائیة عن مدى خراب آشور؛ 

Tophet" اإلله"، الموضع الذي كانت البقایا ُتحرق فیه خارج أورشلیم، قد ُاعد لیسع الملك 
.  ]33مّلوخ" فیحترق بغضب الرب [
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األصحاح الحادي والثالثون 

 االتكال على الذراع البشري
لما كان االتكال على الذراع البشري أمًرا خطیًرا ُیحطم اإلیمان في حیاة البشریة 

عبر األجیال فال نعجب. إن عالجه إشعیاء النبي مراًرا من زوایا مختلفة. هنا یوضح النبي 
خطورة النزول إلى مصر لطلب حمایة فرعون عوض ارتفاع القلب إلى اهللا القدوس كحصن 

حقیقي ومعین لشعبه.  

 . ]3-1[ االلتجاء إلى فرعون   .1
.  ]5-4[ أوالده   ي اهللا حام.2
.  ]9-6[ دعوة للرجوع إلى اهللا   .3

:    االلتجاء إلى فرعون.1
یقدم لنا إشعیاء النبي فكًرا روحًیا رائًعا، فإن موضوع االلتجاء إلى فرعون لیس 

مجرد خطة سیاسیة عسكریة لكنها موضوع الهوتي یمس حیاة اإلنسان ومصیره األبدي. من 
 إنما یلتصق بأناس جسدانیین ]1 أو قوتهم [إمكانیاتهمیتكئ على البشر مهما كثر عددهم أو 

مائتین فیصیر مثلهم مائًتا، أما من یلتصق بالمخلص قدوس إسرائیل غیر المتغیر األبدي 
فیحمل معه الخلود. اتكالنا على البشر یوّحدنا معهم فنهلك، واتكالنا على اهللا یربطنا به 

وأما المصریون فهم أناس ال فنشاركه أمجاده األبدیة. هذا ما عناه عندما حذرهم قائالً : "
آلهة، وخیلهم جسد ال روح، والرب یمد یده فَیعثر المُعین وَیسقط الُمعان ویفنیان كالهما 

 . ]3[" مًعا
 ال الخلیقة الضعیفة العاجزة حتى على إعانة األبدي إذن على الخالق لنتكئ

نفسها.  

  "4: 146مز ( "ال تتكلوا على الرؤساء( ...
اآلن خالل نوع من ضعف النفس البشریة عندما یقع اإلنسان في ضیقة ییأس من 

جهة اهللا، مختاًرا أن یتكئ على إنسان.  
لیقل إلنسان ساقط في ضیقة: "یوجد إنسان عظیم ُیحررك"، للحال یبتسم ویبتهج 

 وییأس!  إحباطوترتفع معنویاته، أما إن قیل له "اهللا ُیحررك" فیسقط في حالة 
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نك تفرح عندما تنال عوًنا من مائت، فكیف تحزن عندما تنال العون من الخالق؟! أ
 یتحرر معك فترتفع معنویاتك كمن أنلقد نلت وعًدا بأن ُیحررك من هو محتاج 

نال عوًنا عظیًما. ها أنت تنال وعًدا من (اهللا) المحرر الذي ال یحتاج إلى من ُیحرره ومع 
ذلك تیأس كأنك تنال أمًرا واهًنا.  

ویل لمثل هذه األفكار، لقد ضلوا، حًقا صار فیهم موت خطیر ومحزن!  

  "4: 146مز ( "تخرج روحه فیعود إلى ترابه، في ذلك الیوم تهلك كل أفكاره( ...
"قد رأیت الشریر عاتًیا فوق شجر لبنان، عبر فإذا هو لیس بموجود، والتمسته فلم 

... )36-35: 37مز (یوجد" 
كل هؤالء قابلون للموت، سریعوا الزوال، هالكون.  
 البشر وال الرؤساء؟ ماذا يإذن، ماذا یجب علینا أن نفعل إن كنا ال نترجى بن

، ال یكون معینه )5: 146مز (ن نفعل؟ "طوبى لمن كان معینه إله یعقوب" أیجب علینا 
 "طوبى لمن كان معینه إله یعقوب". فقد إنماهذا اإلنسان أو ذاك، وال هذا المالك أو ذاك، 

كان لیعقوب معیًنا عظیًما هكذا أقام من یعقوب إسرائیل. یاله من عون قدیر! اآلن هو 
ن صار لك إله یعقوب أإسرائیل "یرى اهللا"! أن بقیت أنت أیًضا هنا ولم تشرد عن رؤیة اهللا، 

نك تتحول من یعقوب إلى إسرائیل؛ ترى اهللا، وتنتهي المتاعب وكل التنهدات أمعیًنا، ف
وتبطل االرتباكات وتحل التسابیح السعیدة...  

لیكن رجاؤك في الرب إلهك، لیكن رجاؤك فیه.  
  Îالقدیس أغسطینوس

:    أوالدهحامي اهللا .2
إن كان عدو الخیر إبلیس یشبه أسًدا مزمجًرا ُیرید أن یفترس لیأكل ویشبع ویهلك 

) ال 5: 5ن "قدوس إسرائیل" هو األسد الخارج من سبط یهوذا (رؤ إ)، ف8: 5بط  1فریسته (
 النفس كفریسة یحوط بها لیهبها سماته الملوكیة يیهلك الفریسة وٕانما قادر أن یحمیها. یقتن

، یهبهم خلوده وشركة أمجاده.  )6: 1رؤ (فُیقیم مؤمنیه "كهنة وملوًكا" 
اهللا موضع ثقة قادر أن یحمینا وأیًضا أن یرعانا، لذا ُیشبه نفسه باألسد ملك 

.  ]5الوحوش ال یقدر أحد أن یقف أمامه، وفي نفس الوقت كطائر یهتم بصغاره [

1 On Ps. 146. 
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ن أولم یقدر العدو  )9: 49مسیحنا یرعانا على الصلیب كأسد ربض ونام (تك 
ن یقترب إلینا.  أ، وال Ïیقترب إلیه

:    دعوة للرجوع إلى اهللا.3
شور بطریقة غیر بشریة آن الرب ُیحطم إیكشف النبي عن غایة عمل اهللا معهم، ف

 اارجعو"وال طبیعیة ال الستعراض قوته اإللهیة وٕانما الجتذاب نفوس جاحدیه، إذ یقول الرب: 
شور بسیف غیر رجل وسیف غیر آإلى الذي ارتد بنو إسرائیل عنه متعمقین... ویسقط 

.  ]8، 6[" إنسان یأكله...
ألیست هذه صورة خالص اهللا الذي تم على الصلیب حیث أسقط إبلیس ال بفكر 

بشري وال بسیف مادي وٕانما ببذل حیاته ذبیحة إثم عنا، ومحرقة حب لحسابنا وباسمنا، 
فتحطم العدو تحت أقدامنا ورجعنا إلى اهللا بأعماق جدیدة لم یختبرها رجال العهد القدیم 

مثلنا؟! 
 

 

Ï  ،377م، ص1988سفر التكوین. 
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اأصحاح الثاني والثاثون

المسيح واهب الَسام

فرعون وااتكال أورشليم وآشور، فبعدما كرر التحذير من االتجاء إلى  الصراع الذي قام بين  يعتبر هذا اأصحاح ختاًما جميًا للحديث عن 

روحي يهب السام والعدل. البشري، ُيقدم لنا السيد المسيح كملك  الذراع   على 

بركات مملكة المسيح             ]8-1[.  .1

خارج المسيح ]14-9[. اضطراب   .2

الروح القدس والسام             ]20-15[.  .3

بركات مملكة المسيح:  .1
كثيرون لم ن كان  الروحي وااجتماعي واإ حزقيا التي بدأت بااصاح  الدارسين أنها مملكة  يرى بعض  مزدهرة،  الحديث هنا خاص بمملكة 

فريًقا ثالث حزقيا؛ غير أن  المذكورة هنا لم تتحقق في أيام  البركات  آخرون أن الحديث هنا عن السيد المسيح أن  ويرون  الخارجي؛  يصلحوا إَا الشكل   

غيره من الملوك كظل للسيد المسيح. حزقيا أو  يرى أنه حديث عن الملك   

ماذا ُيقدم لنا المسيح الملك؟

الرب قد ملك على خشبة أي خال الصليب، وقد دفع يترأسون" ]1[. إن كان  ورؤساء بالحق  هوذا العدل يملك ملك،  أ. دستور العدل والحق: "

ومشاعرنا وطاقاتنا نما على نفوسنا وأحاسيسنا  اآخرين واإ الروحي ا على  نمارس سلطاننا  كرؤساء   ثمن خطايانا تحقيًقا للعدالة، فأنه يقيم تاميذه ومؤمنيه 

نما "بالحق"، أي بتقديسها بالمسيح الحق.  ا بكبتها أو تحطيمها واإ

وستارة من السيل" المُّرة؛ " التجارب والضغطات  ب. عوض المتاعب والضيقات يصير هذا الملك "كمخبأ من الريح"، يحمي المؤمنين من رياح 

صخرة البرية القاحلة، "كظل  يروى النفوس العطشى في  وكسواقي )أنهار( ماء في مكان يابس"، أي  الجارفة، "  أي كمظلة أو غطاء تحميهم من المياه 

ضرًرا. الصخرة فا يصيبهم  أرض معيبة" يختفون في المسيح   عظيمة في 

صخرة عظيمة. أربعة تشبيهات لعمل السيد المسيح في حياة مؤمنيه: مخبأ، غطاء، أنهار مياه،  هكذا ُيقدم 

العواصف العنيفة وجد فيه الملجأ يرانا النبي أشبه بإنسان مسافر يجد في السيد المسيح كل احتياجاته، متى هبت عليه  خال هذه التشبيهات 

قادرة كصخرة صلدة  ن هاج العالم كله يستظل فيه  الرب أنهار مياه حية، واإ ن عانى من الظمأ يصير له  جارفة يجده غطاًء واقًيا، واإ ن لحقته سيول   اأمين، واإ

 أن تخفيه وتحميه حتى من الموت.

ندرك أنه ّسر شبعنا الحقيقي، وكما كثيرة لكي  يعوزهم شيًئا. لقد قدم ذاته خال أسماء  بمعنى اه المخلص ُيقدم ذاته كل شيء لمؤمنيه حتى ا 

يوحنا الذهبي الفم:  يقول القديس 

بواسطته نلتقي باآب الطريق؟ لكي نفهم أننا  ]لماذا ُدعي 

الصخرة؟ لكي نفهم أنه حافظ اإيمان ومثبته. لماذا ُدعي 

الينبوع؟ لكي نفهم أنه مصدر كل شيء. لماذا ُدعي 

قوة النمو. لماذا ُدعي اأصل؟ لكي نفهم أن فيه 

يرعانا. الراعي؟ أنه  لماذا ُدعي 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


لماذا ُدعي الحمل؟ أنه ُقدم فدية عنا وصار تقدمة.

أموات. لماذا ُدعي الحياة؟ أنه أقامنا ونحن 

لماذا ُدعي النور؟ أنه أنقذنا من الظلمة.

جوهر واحد. الذراع؟ أنه مع اآب  لماذا ُدعي 

مولود من اآب. مولودة مني، هكذا أيًضا اابن  مولود من اآب، فكما أن كلمتي هي  لماذا ُدعي الكلمة؟ أنه 

لماذا ُدعي ثوبنا؟ أنني التحفت به عندما اعتمدت.

اأسرار. اشترك في  لماذا ُدعي المائدة؟ أنني اغتذي عليه عندما 

المنزل؟ أنني أقطن فيه. لماذا ُدعي 

كعروس له. العريس؟ أنه قبلني  لماذا ُدعي 

كعذراء. لماذا ُدعي با دنس؟ أنه أخذني 

لماذا ُدعي السيد؟ أنني عبد له.

بفكرك عالًيا، أرجو إَا تفهمها بمعنى مادي، بل حلق  إن سمعت هذه اأمور 

.]
[335]

تؤخذ بمعنى جسدي أنها ا 

وشربه! أنت هو بيته ومسكن راحته، إليك يدخل في كل وقت طوبى للذي نسى حديث العالم بحديثه معك، أن منك تكتمل كل حاجاته. أنت هو أكله     v

روح ابنك في قلبه! يرى الخفيات. أنت هو اآب والده! أنت أعطيته  بنورك  ونهاره،   ليستتر! أنت هو شمسه 
[336]

الروحاني الشيخ 

المنظورة وا تظلم عيناه الداخليتين: "ا تحسر )تعتم( عيون الناظرين" ]3[. لترى اأمور غير  الروحية  البصيرة  ج. ُيقدم السيد المسيح لمؤمنيه 

المتسرعين تفهم وقلوب  بفرح: "وآذان السامعين تصغي" ]3[. ُيقدم حكمة مع فهم وعلم: " القدرة على ااستماع لوصيته واإنصات إلى كلماته   كما يهبنا 

كريًما وأخيًرا يعطينا نعمة التمييز فا نحسب اللئيم   علًما" ]4[. يهب اللسان الكام الائق الفّعال: "وألسنة العيّين )المتلعثمين( تُبادر إلى التكلم فصيًحا". 

 وا الماكر نبيًا ]5[.

القدرة على الكام البّناء، نعمة التمييز. هذا كله يتحقق البصيرة الداخلية، ااستماع مع الطاعة، الحكمة مع فهم وعلم،  في اختصار يهب: 

والغباوة والعجز عن النطق بالحق وعدم التمييز. ينتزع الخطية المسببة للعمى والعصيان   بالمخلص الذي 

طريقي بغير تعثر في فخاخ العدو... نوري! افتح عينّي فُتعاينا بهاءك اإلهي، أستطيع أن أسير في  v   إلهي... أنت 

يتعثروا! أوادك حتى ا  نهارك ُيضيئ  الغروب!  يعرف  نهارك ا  أواد النور!  أنت هو النور 

خارج عنك، فإنهم يسلكون في الظام ويعيشون فيه!... أما الذين هم 

ارتباك بدًا من التمييز، يصير لّي وتهرب الحقيقة مني! أصير في  الزهو،  ويقترب الخطأ إلّي، يمأني  تهرب الحقيقة منّي،  خارج ضيائك  نعم 

طريق موصل إلى الحياة... المعرفة، العمى عوض التبصر، ا يعود لّي   الجهل عوض 
[337]

القديس أغسطينوس

ومدرك للخفيات ]8-6[. والكريم، إذ هو فاحص القلوب،  د. يميز اه بين اللئيم 

خارج المسيح: اضطراب   .2
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ويكرم الثاني، صار يحدثنا عن يعرف اه كيف ُيدين اأول  والكريم،  بركات مملكة المسيح والتي من بينها التمييز بين اللئيم  بعدما تحدث عن 

وبطريقة جسدانية فرح زمني  فترات من اللهو مًعا في  يخرجن بعد الحصاد ليقضين  اللواتي  الُمترفات  صورة حديث مع النساء المدلات   دينونة اللئيم في 

المحصوات. يوجد عيد للحصاد، أن العدو يستولي على كل   غير ائقة. ا يعود بعد 

الروحي، ُيصبن باآتي: خارج ملكوته  الرافضين اإيمان بالسيد المسيح، السالكين  النسوة يمثلن  هؤاء 

يرتعدن ]11[... أ. عوض الطمأنينة والسام 

حزًنا... فرًحا، وبدونك أهلك  v   لتكن أنت كل سعادتي، ياُكـَلي الصاح... بك أقوم وبدونك أهلك!.... بك امتلئ 

ظهورك شبع لّي )مز 17: 10(! وذكراك ُيخفف آامي،  مستقًرا... رائحتك ُتعيد لّي قوتي،  أسرع واجعل من نفسي مسكًنا لك، ومن قلبي  آه! 

خيراتك، متى يحين وقت رحيلي إلى ملكوتك؟! متى أحظى بمعاينة جمالك، أيها الحياة وراءك، ويذوب عند تذكر  يجري  يا حياة نفسي... قلبي 

 سعادة قلبي!

الوحيد؟! لماذا تحجب وجهك عني، يا سعادة نفسي 

طموحي... يارب الجمال، يا نهاية كل  أين تختفي 

فرحي! اجذب قلبي، فأنت هو 
[338]

القديس أغسطينوس

الروحي. ويتعرين ويتنطق على اأحقاء ]11[، عامة تخلي النعمة وفقدان الستر  يتجردن  ارتداء الثياب الثمينة  ب. عوض 

البشرية إَا شخص السيد المسيح الذي يخفينا فيه ويستر علينا بدمه ويهبنا جماله. وكما القديس ترتديها النفس  ما هي هذه الثياب الثمينة التي 

بره ومجده وبهاءه فينا. وكما  بولس: "أنكم كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح" )غا 3: 27(. في مياه المعمودية نلبس السيد المسيح، فنحمل 

سرقتها منه الحية بين الشجر... تعالّي )أيتها النفس( والبسي الجالة، السروجي: ]المعمودية هي حلة المجد المعطاة آدم، تلك التي  ماريعقوب   يقول 

لنفرح معِك... لبْستي الملون كعظيم وأرينا جمالك الخالد،  انزلي، والبسي الثياب التي نسجها الاهوت، واصعدي  الطاهرة. تعالّي،   واقتني النور بالمياه 

.]
[339]

والروح ينسجان لِك ثوب الذي كله نور. يا أبنة الشعوب المخطوبة للنور في داخل المياه  اأحبار في بيت التطهير. النار 

الفرح يلطمن على الثدي نائحات كمن لهن ميت ]12[؛ فإنهن بانفصالهن عن اه مصدر الحياة فقدت نفوسهن الحياة. ج. عوض 

تُفارقني هذه الطبيعة الفاسدة، وتعمل فّي قوتك الكاملة؟!... إني ِجْبَلتك، وها أنا أموت! إنّي من ُصنع يديك، وها أنا أنحدر v   كم أنا بائس؟ إلهي... متى 

يخرج من القبر!... آه! يا إلهي! أنني ساستغيث قبلما أهلك أو على اأقل استغيث لئا أهلك، حتى استحق السكنى  نحو العدم!... أأمر الميت حتى 

فرحي، اكشف لّي ذاتك يا إلهي حتى أحبها!  فيك... عضدني أيها المجد اأبدي، يا 
[340]

القديس أغسطينوس

الروحي. اأرض شوًكا وحسًكا )إش 3: 13(، عامة حلول اللعنة مع الجفاف  الفرح بالحصاد، تُنبت لهن  د. عوض 

أشواك وحسك ]14-13[. الفرح والمدينة المبتهجة إلى قفر به  قصورهن وتهجر المدن وتتحول بيوت  هـ. تهدم 

الحيوانية(. الشرسة( والقطعان )اأفكار  الوحش )رمز للشياطين  ترعى فيها حمير  والبرج إلى مغاير دائمة  و. تتحول اأكمة 

الوحشية واأفكار الشريرة  لأرواح  وخراب ودمار يحل بها، فتصير مسكًنا  وحزن وجفاف  خارج المسيح: رعدة  هذه هي سمات النفس 

الحيوانية. والشهوات   

الروح القدس والسام:  .3
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والمرارة والجفاف الرعدة  ينزع عنهم  أواده لـه لكي  اه - في محبته - يطلب 

روح من العاء فتصير وشهواته موضًعا فينا، إذ قيل: "إلى أن يسكب علينا  روحه القدوس علينا كي ا يجد عدو الخير وأفكار الجسد  والدمار، فيسكب 

وعًرا" ]15[.  البرية بستاًنا وُيحسب البستان 

برية النفس القاحلة إلى بستان يحمل ثمار الروح القدس في عيد البنطقستي حيث تتحول  ورد هنا ُيشير إلى حلول  الشراح أن ما  يرى كثير من 

وعًرا. المفرحة ه والناس، بينما يفقد الجاحدون حتى الثمر الطبيعي فيصير بستانهم الضعيف  الروح القدس   

يصور لنا النبي هذا العمل البنطقستي في حياة الكنيسة، قائًا:

فردوًسا ُيقيم فيه السيد المسيح الذي هو بريتنا بستاًنا أو  الروح القدس يحول  "فيسكن في البرية الحق والعدل في البستان يقيم" ]16[، بمعنى أن 

الروح في المؤمن هو تهيئته لسكنى المسيح فيه، واقامة ملكوته داخلنا. الروح فإن عمل   الحق والعدل. إن كان مسيحنا قد وعد بعطية 

"ويسكن شعبي في مسكن السام" ]18[، بسكنى رب المجد في وسط شعبه  يحل السام في وسط الشعب؛ يتجلى مسيحنا فينا ونسكن نحن فيه،

 إذ هو سامنا اأبدي. يملك سامه في قلوبنا )كو 3: 15( فنعيش في مصالحة مع اه والناس أيًضا، ونحسب كمن هم في السماء عينها.

أرجل الثور المسرحون  الزارعون على كل المياه  طوباكم أيها  الروح خال مياه المعمودية: " أخيًرا يطّوب النبي الذين ينعمون بعطية 

أرجل دوًرا بعد دور، فتمر  الثيران والحمير عن حملها  كثيًرا فا تنقطع  الروح القدس يحمل حصاًدا  مجاري مياه  يزرع على   والحمار" ]20[. وكأن من 

وتكرار... بحرية  الحيوانات   هذه 

مبارك هو ُتحرث وُتسقى وَيطأها الثور والحمار بعدما كانت جافة با مطر ]20[ وذليلة با سبب.  يزرع بجانب المياه، فأن هذه النفس  مبارك هو من     v

بكًرا وينتج طعاًما لإنسان عوض الجفاف وعدم اإثمار... لهذا يليق بنا أن الرب فيصير   ذاك الذي كان "وادي )السنط(" )يو 3: 18(ُيسقى من بيت 

نحرص أا نفقد النعمة.  
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األصحاح الثالث والثالثون 

الغزو اآلشوري والعصر المسیاني 
بینما یتطلع النبي إلى العصر المسیاني كعصر مثمر، فیه یغرس الرب كرمه 

(الكنیسة) كما على مجاري میاه روحه القدوس، محوًال البریة إلى بستان، إذا به یتطلع إلى 
األحداث الجاریة في عصره كظالل لهذا العصر. حًقا یرى في الغزو اآلشوري على یهوذا 

وأورشلیم هالًكا للكثیرین لكنه تبقى قلة أمینة مخلصة تنعم بعمل اهللا وتتمتع ببركاته. ما حّل 
من خراب ُیشیر إلى النفوس الجاحدة للسید المسیح، الرافضة مملكته غیر المتمتعة بعمل 

روحه القدوس بینما ُتشیر القلة إلى كنیسته أو إلى ملكوته المفرح المملوء سالًما وثمًرا روحًیا 
متزایًدا.  

 .]1[ ویل للمخّرب    .1
 .]9-2[التجاء إلى اهللا  . 2
.  ]14-10[ إدانة آشور   .3
 . ]24-15[ الملك ومملكته  .4

   : ویل للمخرب.1
ویل لك أیها الُمَخِرب وأنت لم ُتَخرب، وأیها الناهب ولم ینهبوك، حین تنتهي من "

.  ]1التخریب تخرب وحین تنتهي من النهب ینهبونك" [
الویل هنا موجه ضد آشور وأیًضا ضد بابل كما ضد كل عدو متشامخ على اهللا 

. إن كانت خطته للتخریب والنهب تتحقق بال عائق، دون أن یمسه أذى، لكن Ïوعلى شعبه
هذا العمل یسقط تحت الویل.  

یستخدم اهللا هذا المخرب كعصا تأدیب لشعبه إلى حین لیعود فیدینه؛ یتركه ُیحقق 
ما في قلبه من رغبة في التدمیر، لكن كما فعل ُیفعل به، فیحل به الخراب وُینهب في الوقت 

المناسب.  
هنا یلیق بنا أن ندرك أن كل ید تمتد للتخریب إنما یحل عملها على رأسها، 

وتشرب من ذات الكأس الذي تمأله للغیر. أما شرها فیتحول للخیر بالنسبة ألوالد اهللا، حتى 

1 J.J. Collins, p. 73. 
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. وكما وٕاكلیلهمن ُیحطمهم، إنما تصیر مقاومته لهم علة نصرتهم أالشیطان نفسه ال یقدر 
[یتزكى الصالحون باألكثر عندما یكونون في وسط أولئك القدیس یوحنا الذهبي الفم: یقول 

الذین یریدون أن یصدوهم عن حیاة البر، ویجذبونهم نحو الشر، وبالرغم من هذا یتمسكون 
بالفضیلة. یقول (الرسول) "ألنه البد أن یكون بینكم بدع أیًضا، لیكون المزكون ظاهرین 

. لهذا ترك اهللا األشرار في العالم حتى یزداد بهاء الصالحین. هل )19: 11كو  1(بینكم" 
رأیتم عظم الربح؟ لكن هذا الربح مصدره شجاعة الصالحین ال األشرار... لُنطبق هذا 
البرهان أیًضا على الشیطان، فإن اهللا تركه هنا لكي نعود إلى حاٍل أقوى، لكي یجعل 

جبه بهذه أالمصارع واضًحا والنزاع عظیًما. فعندما یسألك أحد: لماذا ترك اهللا الشیطان هنا؟ 
نه لیس فقط ال یؤذى الشیطان إنساًنا یقًظا وحذًرا، بل ویفید أیًضا، ال بقصد أالكلمات: 

نما بسبب شجاعة ذاك الذي یستغل شر الشیطان حسًنا... لتكن نیتك إالشیطان (الشریر) و
حسنة، فلن یؤذِیك أحد قط بل تنال ربًحا عظیًما، ال من الصالحین فقط بل ومن األشرار 

]. Ïأیًضا
 الشیطان قد انهار تماًما بعد الصلیب فناله الخارب إن المسیحیون أدركهذا وقد 

بعدما كان مخرًبا للنفوس. 

:    االلتجاء إلى اهللا.2
إذ یرى النبي الخراب الذي یحّل بشعب اهللا المستحق التأدیب، ونهب األعداء لهم 

یرفع صالة من أجل البقیة المقدسة معلنا باسمهم انتظارهم للرب، جاء فیها:  
یارب تراءف علینا، إیاك انتظرنا كن عضدهم في أ. طلب مراحم اهللا وخالصه: "
  .]2[" الغدوات، خالصنا أیًضا في وقت الشدة

 رفع النبي صالة من أجل القیادات العسكریة التي صارت في يباسم الشعب الّتق
"كن  "؛ الترجمة الحرفیةكن عضدهم في الغدواتشدة وضیق بسبب سنحاریب وجیشه. "

ذراعهم كل صباح"، وهو تعبیر رائع یكشف عن دور اهللا الخالصي في حیاة الناس. إنه ال 
یتجاهل أذرعتهم، وٕان كانت كال شيء وعاجزة تماًما عن العمل؛ لكنه یعمل بها كأنها ذراعه 

 ویقدسها بروحه القدوس ویعضدها بقوة سماویة لُیخلص. هو العامل ههو، یأخذها كما لنفس
في حیاة مؤمنیه لكن دون تجاهلهم أو تحطیم طاقاتهم بل خالل تقدیسهم.  

Ï الخ.73للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ لیوحنا ذهبي الفم، ص  
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 اهللا یرید أن یظهر العبد وكأنه قد ساهم في شيء حتى ال یسقط في الخجلÏ .

  النعمة دائًما مستعدة! إنها تطلب الذین یقبلونها بكل ترحیب. هكذا إذ یرى سیدنا نفًسا
. Ðساهرة وملتهبة حًبا، یسكب علیها غناه بفیض وغزراة تفوق كل طلبته

 یطلب اهللا منا علة صغیرة لكي یقوم هو بكل عملÑ .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

هذا العضد اإللهي هو عمل یومي مستمر في حیاة الكنیسة كما في حیاة كل 
.  )23-22: 3مرا (عضو، "ألن مرحمة ال تزول، هي جدیدة في كل صباح" 

نه یكفي أن یتكلم اهللا فال یحتمل اآلشوریون أو غیرهم أب. طلب التدخل اإللهي، ف
صوت ضجیج (زئیر) هربت الشعوب، من ارتفاعك تبددت األمم" الصوت اإللهي فیهربوا. "

 ویهربون؛ مجرد ظهور اهللا في المعركة بدد األشرار مجرد النطق بكلمة إلهیة یرتعب .]3[
األمم المعادیة.  

ما أحوجنا أن ُتعلن كلمة اهللا في القلب فیهرب الشر وتتبدد قوات الظلمة، وأن 
یتجلى المصلوب داخلنا فتهرب الخطایا وكل األرواح الشریرة، لیملك الرب وحده في أعماقنا.  

أمام ظهور الرب في الساحة ونطقه بكلمة صار الغزاة أشبه بالیسروع (یرقات 
. ربما عنى بالیسروع ]4الفراشة) والجراد، یهربون في خزي وعار ویقوم شعب اهللا بجمعهم [

الموتى والجرحى من الجیش اآلشوري یجمعهم الشعب حتى ال یسببوا وباًء، وبالجراد 
الهاربین فیركضون وراءهم الصطیادهم بال حاجة إلى أسلحة. إنه خزى وعار للعدو الذي 

خّرب ونهب في قسوة وتجبر! 
ج. تقدیس المدینة لتصیر مدینة اهللا البارة أو مدینة البر، یسكنها اهللا نفسه بكونه 

تمتلئ سالًما وأماًنا وخالًصا مع الحكمة ومعرفه. كنزها الحقیقي هو . ]5[" حًقا وعدالً "
هذا الخوف النابع عن الحب، خوف جرح مشاعر األب ولیس خوف  ].6[ مخافة الرب""

. Òالعبد من سیده وال األجیر من صاحب البیت أو العمل
اآلن بعدما طلب النبي باسم الشعب من اهللا أن یتدخل لتحطیم العدو وخالص 

.  ]9-7الشعب، یستعرض - أمام اهللا - ما حلَّ بالمدینة، ربما لكي یستدر عطفه اإللهي [

1 In Matt. PG. 58:592. 
2 In Gen. PG. 53:76, 77. 
3 In Rom. PG. 60:499. 
4 Cf. St. Cassian: Conf. 11:13. 
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 لم یكن أمام أبطال الحرب أن یتحركوا، إنما توقفوا عند الصراخ في عجز .أ
.  ]7وخوف [

 إذ نكث سنحاریب العهد. فقد دفع حزقیا مبلًغا ]7ب. بكى رسل السالم بمرارة [
). 17، 4: 18مل  2كبیًرا لیترك األرض ومع ذلك أرسل جیشه القتحامها (

 بهم العدو في الطریق، فقد جاءت ي الكل أن یلتقشىإذ خ ]8ج. خلت السكك [
تقاریر الرسل تعلن خطورة الموقف، وأحاط العدو بكل المدن.  

.  ]8د. دخلوا في مذلة فصارت المدن مرذولة [
هـ. حدوث جدب حتى في أكثر المناطق خصوبة وبهجة لتصیر مثل الصحراء... 
عدم االثمار والعقم یعتبران عاًرا، عالمة على غضب اهللا. من هذه المناطق شارون وباشان 

والكرمل.  
 اإللهي، معترًفا ه إلى اهللا رافًعا الصالة من أجل تدخلاألتقیاءإذ التجأ النبي باسم 

بما حّل بالبلد من خراب ودمار تدخل اهللا الدانة العدو آشور. وكأن اهللا مشتاق أن یسندنا 
نه أ وقادر على خالصنا لكنه ینتظر منا أن نلجأ إلیه ونطلب عمله معنا، فإبلیسضد العدو 

نه یقدس حریة إرادتنا مشتاًقا أن نطلب باختیارنا. وكما یقول أال ُیلزمنا حتى بخالصنا. 
[ال یغصبنا اهللا وال ُتلزم نعمة الروح إرادتنا، لكن اهللا ُینادینا القدیس یوحنا الذهبي الفم: 

].  Ï یهبنا كل عونهاقتربناوینتظر أن نتقدم إلیه بكامل حریتنا، فإذا 

:    إدانة آشور.3
إن كان اهللا یتمهل على األشرار، لكنه إذ یمتلىء الكیل یدینهم:  

. ]10[" اآلن أقوم یقول الرب، اآلن أصعد ، اآلن ارتفع اهللا نفسه یقود المعركة: ".أ
ما یعجز اإلنسان عن فعله یقوم به الرب نفسه من أجل غیرته على الضعفاء والمظلومین، 
حاسًبا أعداءهم أعداء له، إذ قیل "یقوم اهللا، یتبدد أعداؤه، ویهرب مبغضوه من أمام وجهه، 

: 68مز (كما یذرى الدخان تذریهم... والصدیقون یفرحون یبتهجون أما اهللا ویطفرون فرًحا" 
1-3(  .

ب. ما یحل بهم من إدانة هو ثمر طبیعي ألعمالهم، فإذ یحبلون قًشا ال یلدون 
.  ]11ون عنًفا كالنار یحرقون أنفسهم [م ُیقدم للنار اآلكلة. وٕاذ یتنس]11حنطة بل قشیًشا [

1 De verb Habents. 
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أعمالهم قش وشوك ال تصلح لشيء وتهدیداتكم نار متقدة، لذا یحملون في داخلهم 
القش والشوك مع النار لیصیروا أتوًنا متقًدا ال لآلخرین بل ألنفسهم! 

 فهم بهذا یمارسون بإرادتهم ]1إن كانت شرورهم - خاصة النفاق- ناًرا آكلة [
.  ]1عربون الوقائد (النیران) األبدیة [

كما أن البر یحمل مكافأته في داخله فیدخل بالنفس البشریة إلى عربون المجد 
األبدي، هكذا الشر یحمل مكافأته فیه فیدخل بها إلى عربون نار جهنم األبدیة.  

ن الفضیلة ال تحتاج إلى مكافأة ألنها تحمل مكافأتها أیرى كثیر من آباء الكنیسة 
 ویقول Ïأما تقود الفضیلة إلى كمال السعادة؟[: الشهید یوستینفي داخلها، وكما یقول 

 لعل سر .]Ð[لكي تكون الفضیلة فضیلة ال تكون لها مكافأةالقدیس غریغوریوس النزینزي: 
العالمة  اآلباء تطلعوا إلى الفضیلة بكونها تمتع بالوحدة مع المسیح، وكما یقول إنهذا 

، ]Ñنه هو الفضائل التي تمألهأكون واحًدا مع المسیح، نن الفضیلة هي أن [إ :أوریجانوس
، وهذا هو Òترك في الطبیعة اإللهیةشهو العدل والحكمة والحق، فمن یمارس الفضیلة إنما ي

كمال المكافأة.   
الرذیلة هي تشبیه بعدو الخیر واشتراك معه في سماته مع حرمان من التمتع 

بالمخلص والتشبه به... وهذا فیه ثمر الخطیة وجزاؤها.  

:    الملك ومملكته.4
إن كان اهللا في عدله ناًرا آكلة تلتهم الشر الحامل الفساد في داخله وتمجد 

المؤمنین الحاملین بّر المسیح فیهم، فإنه ُیدین األشرار المصّرین على شرهم ویحمي أبراره 
من أیدیهم.  

ُیقدم لنا النبي سمات اإلنسان البار وهي:  
 یسلك بالحق والبر، أي یسلك في المسیح یسوع الطریق والحق، وهو بّرنا.  .أ

، كلماته تعلن عن إنجیله المخفي في قلبه.  ]15ب. یتحدث باالستقامة [
ج. یحتقر مكسب المظالم. 

 باستخفاف ینفض یدیه عن قبول الرشوة.  .د

1 Apology 2:11:2. 
2 Oratio 42:12. 
3 Origen: Fragmenta in Joannem, IX. 
4 Cf. Henri Crouzel: Theologie de l'image de Dieu chez Origene, Paris 1,956,239ff. 
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هـ. یسد أذنیه عن االستماع للخطط الدافعة إلى سفك الدماء.  
و. یغمض عینیه عن التطلع إلى الشر.  

.  ]16 في السمویات [هز. یرتفع بقلبه إلى األعالي لیسكن مع مخلص
ح. یلجأ دوًما إلى مسیحه كحصون صخور تحمیه من الشر.  

 سخي في العطاء حتى من أعوازه: الخبز والماء.  .ط
مثل هذا اإلنسان الذي یتقدس بالسید المسیح لیعیش بكل أحاسیسه طاهًرا، ویرتفع 
بأعماقه إلى األعالي، ویمارس حیاة الشركة مع اهللا والعطاء المستمر، یستحق التمتع برؤیة 

. هذه هي أعظم هبة ]17[" الملك ببهائه تنظر عیناكالسید المسیح في أمجاده، إذ قیل: "
ن ُیعاین المسیا في بهائه! أللبار 

یظن البعض أن الحدیث هنا عن الملك حزقیا الذي تمتع ببهاء خاص عندما تهلل 
نه یتحدث باألكثر عن أفي قلبه عند رؤیته هالك جیش سنحاریب، لكن النص واضح هنا 

 طبیعة جدیدة، عوض إیاهمالسید المسیح الذي تمجد على الصلیب جاذًبا إلیه األمم، واهًبا 
العداوة حملوا حًبا وصداقة، وعوض الشراسة صاروا ودعاء، وعوض لغة الشر الغریبة 

صاروا ینطقون بلهجة سماویة، إذ قیل: صاروا ودعاء، وعوض لغة الشر الغریبة صاروا 
ینطقون بلهجة سماویة، إذ قیل: 

. أین الكاتب الذي یعّد ]18[" أین الكاتب؟ أین الجابي؟ أین الذي عّد األبراج؟"
فع للعدو؟ أین الذي ُیعد دالجیش ویسجل أسماء الجند؟ وأین الجابي الذي ُیحدد الجزیة التي تُ 

األبراج لكي ُیقیم حراًسا علیها ورقباء یالحظون العدو وینبهون إلى المعركة؟ لقد تحولت كل 
هذه الطاقات من العمل للحرب والمقاومة إلى طاقات هادئة مسالمة للعمل لحساب ملكوت 

اهللا، خالل قبولهم اإلیمان بالسید المسیح.  
، إذ ُنزعت أعمال اإلنسان القدیم العنیف لنحمل ]19[ " الشعب الشرس ال ترى"

سمات خالقنا بتمتعنا باإلنسان الجدید الذي یتجدد كل یوم.  
؛ نالوا لساًنا ]19[" الشعب الغامض اللغة عن اإلدراك، الغبي بلسان ال یفهم"

جدیًدا هو لغة الروح، لسان الحب والوحدة مع الفهم والحكمة.  
واآلن ما هو عمل الملك المسیا في حیاة األمم القادمة إلیه باإلیمان به؟  
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. عوض الرعب القدیم من الكاتب مسجل ]20[" انظر صهیون مدینة أعیادناأ. "
الجیش والجابي تصیر صهیون مدینة أعیاد مفرحة، یجتمع فیها الشعب ببهجة دائمة للعبادة 

ماعیة وااللتقاء مع اهللا نفسه عیدنا غیر المنقطع.  جال
" خیمة ال تنتقل ال ُتقلع أوتادها إلى األبد وشيء من أطنابها ال ینقطعب. "

، أي ثابتة وراسخة ال یحطمها حتى الموت إذ تبقى أبدیة.  ]20[
 مما یجعلها مثمرة بالروح.  ]21ج. محاطة باألنهار والترع من كل اتجاه [

 المحیطة بها سفن هد. ال یمكن االقتراب إلیها أو محاربتها؛ إذ ال تسیر في المیا
.  ]21صغیرة للتجسس علیهاوال سفن عظیمة حربیة [

، قدم دستور ]22 الرب نفسه هو القاضي والمشرع والملك والمخلص [سیحالم هـ.
 وملك على الصلیب وخلصنا وال یزال یشفع فینا كفارًیا بدمه الثمین.  اإلنجیل

و. یصیر عدوها كسفینة منكسرة وسط المیاه ال یقدر أن یرفع العدو ساریتها وال 
.  ]23ینشر قلعها [

.  ]23ز. یهزمون العدو بقوة حتى أن العرج یستطیعون نهبه نهًبا [
.  ]24ح. لیس فیها مریض [

.  ]24 ینال سكانها غفران الخطایا [.ط
هذه هي صورة النفس التي ترتبط بالسید المسیح: تصیر صهیون مدینة اهللا 

المفرحة، مملوءة بهجة وسالًما، ثابتة في الرب، یحوط بها روح اهللا القدوس لیحولها إلى 
ن ُیحطمها، یعلن السید المسیح أفردوس مثمر، ال یقدر الشیطان أن یهزمها وال عدو الخیر 

 والمشرع ومخلصها، تغلب عدو الخیر وُتحطمه، ال یمكن يمملكته فیها بكونه ملكها والقاض
 تتمتع بغفران الخطایا خالل التوبة الدائمة.  فإنهالمرض روحي أن یصیبها وأخیًرا 
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األصحاح الرابع والثالثون 

 إدانة األعداء مقاومي الحق
 یمثالن نبوة واحدة، األول یمثل الجانب السلبي حیث یدعو 35، 34األصحاحان 

 األمم مجتمعة مًعا لیروا دینونة جماعیة لمقاومي الحق ولمضطهدي شعب اهللا الممثلین هللا
في أدوم بصفة خاصة. لقد شمت األدومیون لما حّل بالشعب بواسطة آشور، بل وقاموا 
بالسلب والنهب، وكانوا یساعدون األعداء ضدهم، وٕان فلت أحد أمسكوه وباعوه للعدو، 

وأخیًرا جاءوا بأغنامهم لترعى في مدن یهوذا وحقولها بعدما صارت خراًبا، لذلك استحقوا 
حلول غضب اهللا علیهم. أما األصحاح التالي فیحمل الجانب اإلیجابي الخاص بإقامة 

الشعب وتمتعه بمراحم اهللا .  
) یكشف عما یحل بعدو الكنیسة الحقة من غضب إلهي، 34األصحاح األول (

وبالتالي عما یحل بالكنیسة نفسها من بركات. 

 .]4-1[ دعوة جماعیة   .1
 .]15-5[ دمار أدوم  .2
.  ]17-16[ تأكید عن تحقیق ذلك  .3

:    دعوة جماعیة.1
یقدم النبي دعوة عامة إلى جمیع األمم لكي ینصت العالم ویرى ویصمت ألن 
الرب تكلم، إنه یعلن دینونة اهللا لألمم المتمسكة بالشر لعلها تعود فُتراعي أحكامه بعدما 

أطال اهللا أناته علیها زماًنا.  
إنها أشبه بدعوة موجهة ضد العالم كله یدخل فیها الرب نفسه طرًفا في المعركة، 

، فقد تعرضت بسبب الشر إلى القتل ]2معلًنا سخطه وحمو غضبه على كل جیوشهم [
وطرح الجثث حتى تنتن؛ تجري الدماء على الجبال كمیاه.  

 بني البشر، إنما المعركة قائمة بین اهللا ومالئكته يیعود النبي فیؤكد أن اهللا ال یعن
: 6" (جنود الشر في السموات أف  كل جند السمواتيویفنوٕابلیس ومالئكته. لذلك یقول: "

). 8-1: 20؛ 9-7: 12، رؤ 12
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 كل جند السموات وتلتف السموات كدرج وكل جندها يویفن بقوله: "يماذا یعن
. ]3ینتثر كانتثار الورق من الكرمة والسقاط من التینة" [

أ. یحاول بعض المفسرین األلفیین أن یروا في ذلك إشارة إلى زوال السماء القدیمة 
.  Ïلكي یتحقق في الحكم األلفي قیام أرض جدیدة وسماء جدیدة

 أن السموات التي تلتف هنا كدرج (كتاب) هي القدیس أغسطینوسب. یرى 
الكتاب المقدس، إذ یقول: [أسفار العهدین ُتدعى "السموات"... إنني أدرك وأفهم الكتب 

]. وكأن أحد تأدیبات اهللا لألشرار المصّرین Ðالمقدسة التي كتبها خدامك بعمل الروح القدس
على شرهم هو فقدانهم إمكانیة التمتع بجند السموات أي بقوة الكتاب المقدس، فیصیر 

بالنسبة لهم كتاًبا مغلًقا ال یدركون أسراره في حیاتهم، أو یكون بالنسبة لهم كأوراق كرمٍة قد 
 اهللا فیفتح الروح القدس عقولهم وقلوبهم ألوالدسقطت وانتثرت وكسقاط من تینة. أما بالنسبة 

وكل طاقاتهم لیدركوا قوة الكلمة عاملة في أعماقهم كما في سلوكهم.  
: [ُكتبت الكتب المقدسة بواسطة روح اهللا؛ وهي لها معاٍن العالمة أوریجانوسیقول 

لیس كما تظهر ألول وهلة بل معاٍن أخرى ال یدركها كثیرون. فإن هذه (الكلمات) المكتوبة 
رار معینة وصور لالهوتیات. لذلك یوجد رأي واحد في كل الكنیسة أن سهي أشكال أل

نما إالقضیة بأكملها روحیة حًقا وأن المعنى الروحي الذي یحویه الناموس ال یعرفه الكل و
]. Ñیعرفه الذین وهبت لهم نعمة الروح القدس في كلمة الحكمة والمعرفة وحدهم

ج. یمكننا القول بأن األرض والسماء یرمزان إلى جسد اإلنسان ونفسه. فاألشرار 
یخسرون قدسیة وسالمة أجسادهم كما نفوسهم. تصیر أجسادهم كجبال جبارة لكن الدماء 

، لهم منظر القوة الجسدیة وربما الجمال الجسدي والبهاء الخارجي لكنها ]3تسیل منها [
كأجساد ملطخة بالدماء تحمل رائحة موت ونتانة. وتصیر نفوسهم كسموات فقدت كل 

طاقاتها (جندها) مغلقة ككتاب مختوم... لهم مظهر الشجاعة وربما الشهامة وقوة الشخصیة 
لكنك إذ تحتّك بهم عن قرب تجدهم نفوًسا ضّیقة حطمها الیأس وأفسدها الغم الداخلي مع 

االحساس بالعزلة والحرمان.  

1 Cf. Ironside: The Prophet Isaiah, ch 34. 
2 On Ps. 8. 
3 De Principiis, Pref. 8. 
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هذه هي صورة الشریر، له مظهر قوي من الخارج لكنه یحمل كل ضعف في 
نهم مثل الحشیش أتغر من األشرار وال تحسد عمال اإلثم، ف أعماقه. وكما یقول المرتل: "ال

.  )2-1: 37مز (سریًعا ُیقطعون  ومثل العشب األخضر َیذبلون" 

 :   دمار آدوم.2
كانت العادة أن ُتدهن السیوف قبل المعركة بالشحوم حتى ال تحتاج إلى تنظیف 
بعد قتل كل شخص من األعداء، إذ یمنع الدهن الدماء من االلتصاق بها أما سیف الرب 

.  ]5ألنه قد َرِوَى في السموات سیفي" [ فُیدهن كما بالغضب السماوي: "الرمزي
حل سیف الرب على آدوم أشبه بسكین كاهٍن تذبح القطیع العاجز عن المقاومة؛ 

 كما في بقیة أدوم، لیقدم ذبائح ال للمصالحة إنما ذبائح ]6عمل في العاصمة "بصرة" [
، حالة علیها اللعنة اإللهیة.  ]5محرقة للدینونة [

هذا السیف اجتاز الكل: البقر الوحشي والعجول مع الثیران... أي رجال الحرب 
العنفاء (البقر الوحشي) كما العامة؛ الكبیر مع الصغیر، إذ هي دینونة عامة، ألن الجمیع 

اشتركوا مًعا في اإلثم.  
؛ إن كان اسم "أدوم"  ]7[" ُتروى أرضهم من الدم، وترابهم من الشحم ُیسمَّن"

معناه "تراب" (آدم) وأیًضا "دم"، هكذا یختلط دمهم المسفوك بترابهم. لقد عاشوا كتراب محبین 
لألرضیات والزمنیات فهلكوا بدمهم.  

یصنع اهللا هذا كله من أجل صهیونه، شعبه المحبوب، الذي یكرهه آدوم.  
.  ]15-9أخیًرا یؤكد أن دمار أدوم تام [

وتتحول أنهارها زفًتا، وترابها كبریًتا، وتصیر أرضها زفًتا مشتعًال، لیًال ونهاًرا ال "
 بمعنى تتحول إلى ]10-9[ ، إلى األبد یصعد دخانها، من دور إلى دور تخرب..."تنطفئ

أتون نار، ال تحتاج إلى وقود من الخارج، إذ تتحول أنهارها إلى قار، وترابها إلى كبریت، 
 نهاًرا وال لیًال، دخانها یصعد رائحة دنسة كدخان قاتم، تنطفئفتصیر أرضها ناًرا متقدة ال 

یبقى خرابها مستمًرا عبر األجیال.  
، 13، 11، 10تتحول من مسكن للبشر إلى مسكن للحیوانات والطیور الجارحة [

14[  . 
 .  ]11عوض البناء یمد خیط الخراب ومطمار الخالء [

ُتفقد القیادات، لیس فیها أشراف وال رؤساء. 
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 ]13عوض الثمار تنبت شوًكا حتى في قصورها، وقریًصا وعوسًجا في حصونها [
عالمة هجر القصور وعدم استخدام الحصون زماًنا طویالً .  

ة حیة من زَ . الّنكَّا]15[" هناك ُتْحِجُر الّنكَّاَزة وَتبیض وُتفرخ وتربِّى تحت ظلها"
أخبث أنواع الحیات، صغیرة الحجم لكنها سامة، تعیش في مناطق بأفریقیا والعربیة. غیر أن 
ما ورد هنا ُیناسب طائًرا ال حیة، لهذا یرى بعض الدارسین أن ما ورد هنا هو وصف شعري 

یشیر إلى سكنى األرواح الشریرة القاتلة في النفوس المقاومة هللا.  
، وهي طیور جارحة تُثیر رعًبا... ]15[" هناك تجتمع الشَّواهین بعضها ببعض"

آدوم إذن ُتشیر إلى النفس الجاحدة لإلیمان والمقاومة للحق، تسقط تحت الغضب 
 لهیبها الداخلي وال من یهبها راحة أو یطفئاإللهي فتصیر هي نفسها أتوًنا لذاتها، لیس من 

تعزیة، تتحول إلى خراب فتفقد تفكیرها المتزن. تصیر مأوى لألفكار الدنسة والعواطف 
المنحرفة، تلهو بها الخطایا، وتلعب بها الشیاطین. تصیر حیاتها جافة كالشوك وعقیمة بال 

 .  ]13ثمر، تفقد جمالها وحصانتها، كما تتحول إلى ظلمة لیل دائم بال نهار أو نور [

   : تأكید عن تحقیق ذلك.3
 . ]16[" فتشوا في سفر الرب واقرأوا؛ واحدة من هذه ال ُتفقد"

؛ 28: 69؛ 8: 56؛ مز 32: 32ال یقصد هنا سفر الحیاة أو سفر الدینونة (حز 
 أعلنها)، إنما یقصد النبوات التي 27: 21؛ 12: 20؛ 5: 3؛ رؤ 16: 3؛ مال 10: 7دا 

.  Ïعن آدوم بخصوص خرابها
"، واقرأوافتشوا...یالحظ البعض أنه نادًرا ما یصدر النبي أمًرا، لكنه هنا یأمر "

ألن األمر كان في أیامه یبدو مستحیًال وغیر معقول. وقد تحققت هذه النبوة جزئًیا بعد 
خراب أورشلیم بواسطة نبوخذنصَّر... وال تزال تتحقق في كل یوم بالنسبة لمقاومي الحق، 

حتى تتم بالكمال في مجيء الرب األخیر حیث یهلك إبلیس وكل جنوده.  
  

1 Bultema, ch 34. 
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األصحاح الخامس والثالثون 

 بركات مملكة المسیح
یعتبر هذا األصحاح تتمه لألصحاح السابق، فإن كان اهللا ُیدین األمم المقاومة له 

في حیاة مؤمنیه، إنما یفعل ذلك ألجل بنیان شعبه ونموهم وتمجیدهم، األمر الذي یتحقق 
بمجيء المسیا مخلص العالم، الذي بالصلیب حّطم قوات الظلمة وفتح باب بركاته اإللهیة 

أمام الراجعین إلیه مهما بلغ ضعفهم.  

.  ]4-1[ تحویل البریة إلى فردوس .1
 .]9-5[ احتیاجات المؤمنین إشباع .2
.  ]10[ مملكة فرح وبهجة  .3

:    تحویل البریة إلى فردوس.1
یرى بعض الدارسین أن ما ورد هنا إنما یخص حال بنى إسرائیل بعد عودتهم من 

السبي البابلي، غیر أن الكثیرین یرون في ذلك وصًفا لحال كنیسة العهد الجدید المتمتعة 
بالسید المسیح رأًسا لها، یسكب مجده وبهاءه فیها. هذا هو رأي أغلب الدارسین من 

األرثوذكس والكاثولیك والبروتستانت وٕان كان اتباع الُملك األلفي یحسبون هذا األصحاح نبوة 
. Ïعنه لم تتحقق بعد

یستطیع المؤمن الحقیقي الذي یختبر الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع أن یختبر 
مجد الكنیسة ُمعلًنا في حیاته الداخلیة وهو:  

أ. تحویل البریة واألرض الیابسة إلى جنة مثمرة؛ فبدخول الرب إلى القلب وحلول 
.  ]2-1الروح القدس فیه ُینتزع العقم الداخلي وتغرس جنة الرب المثمرة التي تفرح قلب اهللا [

  نه ال یتحدث هنا عن أماكن خارج النفس والحواس، بل یعلن عن أخبار سارة أواضح
مفرحة خاصة بالنفس الظمآنة. غیر المزینة خالل رمز البریة. وكما یقول داود: "صارت 

 الترجمة السبعینیة). نفسي عطشانة إلى 6: 143مز (نفسي نحوك كأرض یابسة" 
). 2: 42القدیر إذ هو اهللا الحّي (مز 

1 Bultema, p. 318. 
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  Ïالقدیس غریغوریوس النیسي
ب. لعل أهم سمات كنیسة العهد الجدید هو "فرح الرب"، إذ تحیا متهللة مبتهجة 

 العصر أنجل عمل اهللا فیها. هذا الخط واضح في كل سفر إشعیاء النبي أداخلًیا من 
 رافضي عمل اهللا الخالصي.  لألشرارالمسیاني عصر مفرح بینما ال سالم وال فرح 

زهاًرا ویبتهج أتفرح البریة واألرض الیابسة ویبتهج القفر ویزهر كالنرجس، یزهر "
  !. فرح وبهجة وترنم]2-1[" ابتهاًجا ویرنم

 من نظر في ذاته إلى ربنا، وامتزجت نفسه بنوره، فلیغل قلبه بالفرحÐ  .
 الشیخ الروحاني

  كما أن األشجار إن لم تشرب من الماء ال یمكنها أن تنمو، هكذا النفس إن لم تقبل
ن تنمو وتصعد إلى العالء. أما النفوس التي قبلت الروح أالفرح السماوي ال یمكنها 

والفرح السمائي فهي التي تستطیع االرتفاع إلى العالء... فقد انكشفت لها أسرار ملكوت 
السموات وهي بعد في الجسد، ووجدت دالة قدام اهللا في كل شيء، وكملت لها جمیع 

طلباتها. 

  النفس دائًما تتربى بهذا الفرح وتسعد به، وبه تصعد إلى السماء، فهي كالجسد لها
.  Ñغذاؤها الروحي

 القدیس أنطونیوس الكبیر 
یدفع إلیه ب. یتجلى مجد الرب وبهاؤه في القلب كعربون للمجد األبدي السماوي. "

 . ]2[" مجد لبنان... هم یرون مجد الرب بهاء إلهنا
عن هذا المجد الخفي الذي یمأل حیاة المؤمن القدیس مقاریوس الكبیر یتحدث 

لیعلن في یوم الرب العظیم، قائالً :  
) ومحبة الرب السماویة 7: 4) وسالم األفكار (في 3: 12بتجدید العقل (رو [

 البشر... كل أحد باقي) عن 17: 5كو  2) تتمیز خلقة المسیحیین الجدیدة (19: 3(أف 
بقدر ما ُیحسب أهًال لشركة الروح القدس باإلیمان واالجتهاد بقدر ذلك یتمجد جسده في ذلك 

1 On the Baptism of Christ. 
Ð  ،131م، ص1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
Ñ 131المرجع السابق، ص. 
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الیوم، ألن كل ما خزنته النفس في داخلها في هذه الحیاة الحاضرة سوف یعلن یومئذ، 
  ].Ïوُیكشف ظاهًرا في الجسد... كل ما للنفس اآلن سوف یظهر في الجسد في ذلك الیوم

یقول الرسول: "ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغیر 
.  )18-7: 3كو  2(إلى تلك الصورة عینها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح" 

شددوا األیادي المسترخیة والركب ج. یصیر اإلنسان سنًدا إلخوته الضعفاء؛ "
المرتعشة ثبتوها، قولوا لخائفي القلوب تشددوا ال تخافوا، هوذا إلهكم، االنتقام یأتي، جزاء 

.  ]4-3[" اهللا، هو یأتي ویخلصكم
إن كانت الحیاة مع اهللا تمثل عالقة شخصیة خفیة بین اهللا والمؤمن لكنها لیس في 

فردیة منعزلة، إنما هي خالل حیاة الشركة بین اهللا وكنیسته الواحدة؛ كل عضو یسند أخاه 
في الرب لكي یتشدد الكل مًعا كعروس واحدة. كل مساندة من جانبك ألخیك إنما هي 

مساندة لك أنت شخصًیا ألنه یمثل یدیك وركبك. 

  لیس شيء یجعل البشر منهزمین سریًعا في التجارب ومنهارین مثل العزلة. اخبرني؛
َبْعِثر فرقة في حرب، فإن العدو ال یقلق في سبیهم وأسرهم كفرادى.  

  Ðالقدیس یوحنا ذهبي الفم

 :   إشباع احتیاجات المؤمنین.2
؛ أي عندما یأتي الرب ]5-4[" هو یأتي ویخلصكم، حینئذ...أ. إذ یقول: "

حینئذ تتفتح عیون العمي، المسیح المخلص تتحقق أمور فائقة، معجزات وآیات باهرة: "
، ویترنم لسان األخرس، ألنه قد انفجرت كاآلیلوآذان الصم تتفتح؛ حینئذ یقفز األعرج، 

.  ]6-5[" في البریة میاه وأنهار في القفر
ن السید المسیح أیحاول المنادون بالملك األلفي أن ینسبوا ذلك للملك األلفي، مع 

 نفسه استخدم هذا النص عندما أجاب تلمیذي یوحنا المعمدان مؤكًدا أنه هو المسیا المنتظر
نه یقول لهما: لقد إعلى ذلك قائالً : [كالقدیس أغسطینوس ). یعلق 6-4: 11(مت 

].  Ñ لقد رأیتما أعمالي، إذن فلتعرفا صانعها...وطوبى لمن ال یعثر فيّ !رأیتماني فلتعرفاني

1 Sermon 5. 
2 In Heb. Hom. 30:2. 
3 Serm. on N.T. Lessons 16:3,4. 
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اهللا الذي خلق كل شيء حسًنا جاء بنفسه إلى العالم لیجدد خلیقته مصلًحا ما قد 
فسد، ولكي یرد لإلنسان سالمه وصحته وبهجته. یفتح بصیرته الداخلیة لمعاینة األسرار 

اإللهیة، واآلذان لكي تستعذب الصوت اإللهي وتستجیب لوصایاه، ویهب األعرج قدرة للسیر 
سابیح داخلیة... هذا كله بفعل الروح القدس (المیاه تفي الطریق السماوي، وینطق األخرس ب

واألنهار) الذي أرسله السید المسیح من عند اآلب... 

  تتحقق نبوة إشعیاء لیس فقط في األمور الجسدیة بل وفي الروحیات... فالذین كانوا قبًال
نه حیوان طاهر أ صاروا یقفزون بقوة یسوع كاآلیل. قورنوا باآلیل لیس بدون قصد، فعرج

. Ïمعاٍد للحیات التي لن تؤذیه بسمها. وهكذا أیًضا بالنسبة للخرس فانهم یتكلمون
 نوس يالعالمة أوریج

ویصیر السراب أجًما، والمعطشة ینابیع ماء. في مسكن الذئاب في مربضها ب. "
نه عوض الجفاف یصیر فیض ماء؛ إذ تصیر أ. یعني بهذا ]7[" دار للقصب والبردي

األرض الجافة (السراب) بركة ماء واألرض الظمآنة ینابیع میاه متفجرة؛ في مسكن الذئاب 
 الذي ال یوجد إالَّ في األماكن التي بها البرديحیث القفر یوجد ماء فتنبت الحشائش ویظهر 

وفرة ماء.  
؛ 20-17: 41 كعصر میاه (إش يكثیًرا ما ُیحدثنا األنبیاء عن العصر المسیان

). یقول المرتل: "نهر سواقیه تفرح مدینة اهللا 12-1: 47؛ حز 4-3: 44؛ 18-20: 43
.  )5-4: 46مز (مقدس مساكن العلي، اهللا في وسطها فلن تتزعزع" 

 نه فیض الروح القدس الذي قال عنه الرب: "إن عطش أحد أهي نهر سواقیة هذه؟  ما
 یو( ویشرب، من آمن بّي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حيّ " يّ فلیقبل إل

. هذه األنهار فاضت من حضن بولس وبطرس ویوحنا وبقیة الرسل، ومن )37-38: 7
ن "نهر سواقیه إاإلنجیلیین المؤمنین. وحیث أن هذه األنهار فاضت عن نهر واحد لذلك ف

تفرح مدینة اهللا ".... 
ن مجاري النهر ُتفهم بمعنى الروح القدس الذي به تتقدس كل نفس تقیة أواضح 

تؤمن بالمسیح لتصیر مواطنة في مدینة اهللا.  
  Ðالقدیس أغسطینوس

1 On Matt. Book 11:18. 
2 On Ps. 46. 
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وتكون هناك سكة وطریق ُیقال لها الطریق المقدسة، ال یعبر فیها نجس، بل ج. "
هي لهم، من سلك في الطریق حتى الجهال ال یضل، ال یكون هناك أسد... بل یسلك 

ؤمنیه م. ما هو هذا "الطریق" إالَّ السید المسیح نفسه الذي قدم نفسه ل]9-8المفدیون فیها" [
طریًقا آمًنا ال یعبر فیه نجس، بل یكون الكل فیه قدیسین، حتى الجهال ینالون فهًما وحكمة فال 

(األسد المفترس) أن یقترب إلى السالكین فیه.   یضلون، وال یستطیع عدو الخیر
 عن إیماننا بالسید المسیح كدرع ضد عدو القدیس كیرلس األورشلیميیحدثنا 

الخیر إبلیس، قائالً :  
كثر رعًبا من الشیطان؟ ومع ذلك ال نجد درًعا ضده سوى اإلیمان، إذ أ[هل یوجد 

هو ترس غیر منظور ضد عدو غیر منظور، یصوب أسهًما مختلفة في وسط اللیل نحو 
الذین هم بال  حذر. 

 عدو غیر منظور فلنا اإلیمان ُعدَّة قویة كقول الرسول: "حاملین فوق  هولكن إذ
 . )6: 16أف (ع سهام الشریر الملتهبة" يالكل ترس اإلیمان الذي به تقدرون أن تطفئوا جم

فإذ ُیلقى الشیطان شرارة ملتهبة من الشهوة المنحطة، ُیظهر اإلیمان صورة الدینونة 
].  Ï الذهن الشریرةفیطفئ

:    مملكة فرح وبهجة.3
ُتمسح كل شعوب األمم القادمة إلیه بدهن الفرح، فتصیر أمة مقدسة متّوجة 

 البهجة النابعة عن النصرة. ال یستطیع الحزن والتنهد أن یجدا لهما موضًعا في بأكالیل
قلوبهم بل من الخارج فقط.  

هذه هي مسحة كنیسة العهد الجدید بكونها أیقونة السماء المتهللة بالرب. لذا قیل: 
ومفدیو الرب یرجعون ویأتون إلى صهیون بترنم وفرح أبدي على رؤوسهم، ابتهاج وفرح “
 . ]10[" كانهم. ویهرب الحزن والتنهدرید

 توجد ارتباكات أو  توجد بالحقیقة راحة حیث ال یوجد ألم أو حزن أو تنهد، حیث ال
متاعب أو صراعات أو خوف من ذهول النفس واضطرابها، وٕانما توجد مخافة اهللا 

.  Ðالمملوءة بهجة
 القدیس یوحنا ذهبي الفم 

1 Cat. Lect. 5:4. 
2 In Hebr. Hom.6:10. 
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 بل نتمتع بالبركات ،لنحزن هنا متأملین في األمر حتى ال نحزن هناك في العقاب 
األبدیة... لننعم باألمور الفائقة للعقل في المسیح یسوع ربنا (فال نضطرب من الحزن).   

  Ïالقدیس یوحنا ذهبي الفم
 

 
 

1 Ibid 23:9. 
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الباب الثاني  
 
  
 
 

القدوس واهب الغلبة 
] 39 ص -36 [ص
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القدوس واهب الغلبة 
في األصحاحات السابقة كشف النبي عما وصل إلیه كل بشر، وما بلغت إلیه كل 

األمم، اآلن یعلن أن اإلنسان الساقط الذي ُتحطمه الخطیة ویهدده الموت یمكن أن یعیش 
غالًبا ومنتصًرا باهللا القدوس، یغلب األعداء، كما یهزم الموت، إن نال نصرة داخلیة في 

أعماقه. 
یقدم لنا النبي معامالت اهللا مع الملك حزقیا كنموذج حّي للتمتع باهللا القدوس 

واهب الغلبة، كما یقدمه نموذًجا واقعًیا لمن یفقد غلبته ونصرته على األعداء إن تجاهل 
شركته بالقدوس.  

 2؛ 19؛ 20-13: 18مل  2( في ]39-36[إش لقد جاءت األحداث الواردة هنا 
، وقد حاول بعض الدارسین البحث في أیهما اعتمد على اآلخر: إشعیاء النبي (أو )32أى 

كاتبه) أم كاتب سفر ملوك الثاني وأخبار األیام الثاني؟ لكن كما یقول بعض المفسرین إننا 
نؤمن بوحي الروح القدس الذي یستطیع أن یهب ذات األمر ألشخاص متعددین دون أن 

یعتمد الواحد على كتابات اآلخر.  
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األصحاح السادس والثالثون 

إثارة سنحاریب للشعب 
 مطالًبا ، لُیثیر الشعب ضد حزقیا ملك یهوذايشاقبأرسل سنحاریب ملك آشور ر

إیاهم أال یتكلوا على فرعون وال ینخدعوا بكلمات ملكهم المتكل على إلهه بل یعقدوا معه 
صلًحا حتى ال ُیّخِرب بالدهم، وأن یقبلوا الذهاب إلى أرض السبي بِرضا.  

؛ 20-13: 18مل  2، 32أى  2(لكي نفهم هذه الحادثة التاریخیة یلزمنا دراسة 
19( .

.  ]1[سنحاریب یستولي على مدن یهوذا . 1
. ]10-2[إرساله ربشاقي إلى أورشلیم   . 2
.  ]21-11[ ُیثیر الشعب   يربشاق. 3
. ]22 [عودة المسئولین إلى حزقیا . 4

   : سنحاریب یستولي على مدن یهوذا.1
شور صعد على أوكان في السنة الرابعة عشرة للملك حزقیا أن سنحاریب ملك "

  .]1[" كل مدن یهوذا الحصینة وأخذها
-13: 18مل  2( وأیًضا في )36 (صورد غزو سنحاریب على یهوذا هنا في 

، وبمقارنة النصین ُیالحظ اآلتي:  )20
شور یعتذر له ویقول: "قد أ أن حزقیا أرسل إلى ملك )18مل  2(جاء في  أ.

 ومهما جعلت علّي حملته"، وبالفعل فرض علیه جزیة ثالث مئة وزنة ،أخطأت، ارجع عني
من الفضة وثالثین من الذهب دفعها حزقیا من بیت الرب ومن خزائن بیت الملك. لكن 

شور یؤكد ذلك فقد أسنحاریب خان العهد وعاد یرسل جیًشا لیقتحم أورشلیم. وقد جاء تاریخ 
ُحسب حزقیا كعصفور في قفص لم یكن قادًرا على الخروج من أورشلیم، وأنه دفع الجزیة 

  شخًصا من شعبه سقطوا أسرى.200.000كما أن 
لم یذكر إشعیاء النبي أمر الجزیة، ألنه لم یهدف إلى تاریخ حیاة حزقیا، إنما أراد 

إبراز معامالت اهللا معه لتأكید إمكانیة اهللا للخالص عندما یبدو األمر مستحیالً . 
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یرى بعض الدارسین أن سنحاریب قام بحملتین للغزو على یهوذا، األولى سنة  ب.
).  9: 37 ملك مصر وكوش (إش هق.م. أیام ترهاق 688ق.م. واألخرى سنة  701

 أن سنحاریب أرسل مع ربشاقي قائدین هما ترتان )17: 18مل  2(جاء في  ج.
وربساربس؛ كانت اإلرسالیة تضم ثالثة قواد وكان ربشاقي هو المتكلم الوحید بینهم.  

 إنما هو لقب یعادل "رئیس سقاة" ،سًما لشخصٍ ایرى البعض أن ربشاقي لیس 
یتذوق الخمر قبل أن یشرب منه الملك حتى ال یتعرض الملك للتسمم، كما كان یقوم بأدوار 

أخرى رئیسیة في القصر الملكي.  
لقد سمح اهللا بهذا الضیق في أیام حزقیا الذي قام بإصالحات كثیرة وسط الشعب 

- اهتموا باإلصالح الخارجي دون  - خاصة من القادة الدینیین والمدنیین وٕان كان كثیرون
الداخلي، فاهتموا بالشكلیات دون الحیاة القدسیة، وقد أراد اهللا أن یزكي حزقیا ویحول الضیق 

إلى تمجیده. هذا ومن جانب آخر أراد أن یكشف ضعف حزقیا أمام نفسه فقد خانته 
شجاعته ولم یكن اتكاله على اهللا كامالً ... بالتجربة اعترف بضعفه وزاد إیمانه باهللا وثقته 

فیه.  

:   إرساله ربشاقي إلى أورشلیم. 2
أرسل سنحاریب ربشاقي من الخیش (لخیش)، وهي مدینة محصنة تقع في سهول 

میًال شمال  16)، كانت ُتعرف سابًقا بتل الحصى التي تبعد 39، 33: 15 یهوذا (یش
ي غزة وأحد عشر میًال جنوب غربي مدینة جبرین، ُیرجَّح اآلن أنها تقع في تل الدویر قشر

على بعد خمسة أمیال جنوب غربي بیت جبرین؛ حاصرها سنحاریب ومن المعسكر الذي 
أمامها أرسل ربشاقي إلى أورشلیم لكي یسلمها الملك ورجاله. 

وقف ربشاقي ومعه جیش عظیم عند قناة البركة العلیا في طریق حقل القصار 
، أي حقل مبیض الثیاب، خارج أورشلیم وقریب منها جًدا حیث كان الذین على سور ]2[

المدینة یسمعون من یتكلم في حقل القصار. یرى البعض أنه في وادي قدرون، وأن القناة 
المشار إلیها هي النفق الموصل ینبوع العذراء ببركة سلوام، وٕان كان البعض یرى أنه كان 

شمال المدینة، حیث كان الشمال هو الجانب الطبیعي الذي یقع الهجوم منه. 
) أشبه 20-15: 22خرج إلیه الیاقیم خلف شبنا المتولى على بیت الملك (إش 

برئیس الوزارة، وشْبنا الكاتب الذي ُیسجل للملك أهم األحداث للتذكرة ویقوم بدور المؤرخ 
لحیاة الملك، وأیًضا یوآخ المسجل.  
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سخر ربشاقي بحزقیا الملك أمام عظمائه إذ دعى سنحاریب "الملك العظیم ملك 
أنك قد . هزأ به ألنه اتكل على فرعون مصر قائالً : "]4آشور" بینما لم یعِط لقًبا لحزقیا [

اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة، على مصر، التي إذا أتكأ أحد علیها دخلت 
. وقد صدق في هذا أن من یتكل على ذراع بشر إنما یتكئ على قصبة ]6[" في كفه وثقبته

مرضوضة ال تقدر أن تسنده بل وتثقب یده. كما سخر به ألنه اتكل على اهللا إلهه، قائالً : 
أفلیس هو الذي أزال حزقیا مرتفعاته ومذابحه، وقال لیهوذا وأورشلیم: أمام هذا المذبح "

ال یجعلكم حزقیا تتكلون على الرب قائالً : انقاًذا ینقذنا الرب، ال ُتدفع هذه  تسجدون؟!...
المدینة إلى ید ملك آشور... هل أنقذ آلهة األمم كل واحد أرضه من ید ملك آشور؟!... 
" َمْن ِمن كل آلهة هذه األراضي أنقذ أرضهم من یدي حتى ینقذ الرب أورشلیم من یدي؟!

]7 ،15 ،20[.  
 اهللا متكًال على عفي ذات الموقع الذي فیه سخر آحاز بالرب رافًضا التعامل م

)، صار ربشاقي  یسخر باهللا، وكأن بني یهوذا صاروا یشربون من 7الذراع البشري (إش 
الكأس التي قدمها لهم آحاز ملكهم من قبل! في ذات الموقع الذي جاء فیه إشعیاء إلى 

ربشاقي یسخر   جاء،آحاز یسأله أن یطلب آیة من الرب لتأكید إمكانیة اهللا للخالص فیرفض
بیهوذا وملكهم وٕالههم! 

لقد اتكل حزقیا أیًضا على معاهدات بشریة مع فرعون، وبخه اهللا علیها على لسان 
 ال قوة لها وال فاعلیة. اآلن یراهنه أنه ]5رجل وثني، إذ دعاها كالم شفتین، مشورة كالمیة [

ُیقدم له ألفین فرس إن جاء بألفین فارس من شعبه قادرین على استخدامها. وكأنه یقول له: 
لماذا تتكل على فرس مصر وفرسانها، ها نحن نقدم لك الخیل قدم لنا رجالك؟!. 

:     ربشاقي ُیثیر الشعب.3
إذ استخدم ربشاقي حرب األعصاب إلثارة الشعب ضد الملك ورجاله، وَدْفِعهم إلى 
الیأس وتحطیم إیمانهم باهللا المخلص، طلب رجال حزقیا من ربشاقي أن یتحدث باآلرامیة – 

- التي كان ینطق بها سكان شمال وشرق فلسطین، ویفهمها اآلشوریون إذ تنتمي  السریانیة
إلى ذات عائلة لغاتهم، وهي لغة ال یفهمها عامة الشعب الیهودي، لكن ربشاقي أّصر على 

الحدیث بالعبریة، إلثارة الشعب وٕاحداث نوع من االنشقاق، لعله یستطیع أن یشعل حرًبا 
أهلیة وسط الشعب والقیادات.  
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هذا هو عمل عدو الخیر، یستخدم اللغة التي تثیر ضعفنا، والتي تسبب انشقاًقا 
وانقسامات.  

أراد ربشاقي أن ُیثیر الشعب فذّكِرهم بما سیحل بهم من دمار عوض تمتعهم 
بالخیرات في آشور إلظهار أن حزقیا یخدعهم وأن إلههم لن ینقذهم. أنه یستخدم ذات 

األسلوب الذي یستخدمه عدو الخیر عبر كل األجیال، إذ نرى حالًیا اتباع "كنیسة الشیطان" 
في أمریكا ینادون بأنهم یعبدونه ألنه یستجیب لهم ویهبهم طلباتهم التي ال ُیقدمها لهم اهللا.  

عمل عدو الخیر الرئیسي هو إثارة الرعب في حیاة اإلنسان وتشكیكه في قوة 
اإلیمان. فمن جانب ُیحطم نفسیتهم باإلرهاب والرعب، ومن الجانب اآلخر ُیرید أن یعزلهم 

عن اهللا ملكهم ومخلصهم لیستفرد بهم. لذلك یصرخ داود النبي قائالً : "كثیرون یقولون لنفسي 
، "كل الذین یرونني یستهزئون بّي، یغفرون الشفاه )2: 3مز (لیس له خالص بإلهه" 

؛ )8-7: 22مز (وینغضون الرأس قائلین: اتكل على الرب فلُینجه، لینقذه ألنه ُسّر به!" 
، والذین یرصدون نفسي تآمروا مًعا، قائلین أن اهللا قد تركه، ألحقوه يّ  تقاولوا عل أعدائي"ألن

. هذه هي صورة حرب عدو الخیر الذي )11-10: 71مز (وامسكوه ألنه ال منقذ له" 
یسخر بالمؤمنین ویهینهم محطًما نفوسهم حتى یفقدوا رجاءهم في الرب إلههم فیلحق بهم 
وینحدر بهم معه حتى الهاویة. وقد أراد العدو أن یمارس ذات الحرب مع ممثل البشریة 
ومخلصهم، إذ قیل له: "خلص آخرین وأما نفسه فما یقدر أن یخلصها، إن كان هو ملك 

.  )42: 27مت (إسرائیل فلینزل اآلن عن الصلیب فنؤمن به" 
: 18مل  2 (]21[" فسكتوا ولم یجیبوا بكلمة ألن أمر الملك كان قائًال ال تجیبوه"

). كان من المتوقع أن یعلنوا عن ثورتهم وعصیانهم على الملك، لكنهم صمتوا عالمة 36
الطاعة والثقة منتظرین أمر الملك وتعلیماته. أطاعوا الملك الذي سألهم أال یجیبوه، أي ال 

یدخلوا في حوار معه لئال یسقطوا في الضعف كما سقطت حواء بحوارها مع الحیة القدیمة. 
كان یلزمها أال تُبادلها تصمت؛ : [كان یجب علیها أن القدیس یوحنا الذهبي الفموكما یقول 

الحدیث، ولكن في غباء كشفت قول السید، وبذلك قدمت للشیطان فرصة عظیمة... انظروا 
]. كما یقول: [إذ لم یكن Ïأي شر هذا أن نسلم أنفسنا في أیدي أعدائنا والمتآمرین علینا

عملًیا قدم باألكثر وعوًدا في كلمات. هكذا هي شخصیة  شيء الشیطان قادًرا على تقدیم

Ï  3للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ للقدیس یوحنا الذهبي الفم، مقال. 
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: [اهللا هو قائدنا والشیطان هو مهلكنا، القائد ُیقدم القدیس أغسطینوسویقول  ].Ïالمخادعین
 ].Ðوصیته وأما المهلك فیقترح خدعة، فهل نصغي إلى الوصیة أم إلى الخداع؟!

:   عودة المسئولین إلى حزقیا. 4
... جاءوا في ]22خبروه بكالم ربشاقي [أجاء الرجال إلى حزقیا وثیابهم ممزقة ف

حزن ومرارة إلى الملك.  
لیتنا نحن أیًضا إذ نشعر بالمرارة ال نشق ثیابنا بل نمزق قلوبنا بالتوبة ملتجئین 

إلى المسیح الملك القادر وحده أن یهبنا المشورة الصالحة والعامل فینا بروحه القدوس. 
  

 

1 In 2 Tim. Hom. 8. 
2 On Ps. 71. 
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األصحاح السابع والثالثون 

إلتجاء حزقیا إلى الرب 
یرات سنحاریب وجد في الرب وحده ملجأ له؛ مزق ثیابه ولبس يإذ سمع حزقیا الملك تع

المسوح ودخل بیت الرب وبعث رسًال إلى إشعیاء النبي یطلب الصالة من أجله ومن أجل تمجید 
 185اسم الرب. تدخل اهللا في المعركة بذراعه الرفیعة، فضرب مالك الرب جیش آشور ومات 

 ألًفا، كما مات سنحاریب وابنه شرآصر لیملك ابنه آسرحدون. 

]. 4-1 [ نبیه وٕالى التجاء حزقیا إلى اهللا.1
].  7-5  [ إشعیاء یطمئن حزقیا.2
]. 13-8  [ملك آشور ُیعیّر الرب. 3
 ]. 20-14   [ صالة حزقیا.4
 ].35-21 [إشعیاء یعود فیطمئن حزقیا. 5
 ].36  [ ضرب جیش آشور.6
 ]. 38-37 [ موت سنحاریب وابنه شرآصر.7

:    نبیه وٕالى التجاء حزقیا إلى اهللا.1
اختلفت اآلراء حول تقدیر سلوك حزقیا، فالبعض رأى فیه اإلنسان الورع التقي 

والمتواضع لذا اغتصب مراحم اهللا وٕان كان فیما بعد سقط في الكبریاء فهلك، ویرى البعض 
أن ما فعله حزقیا لیس عن تقوى وال عن إیمان ألنه بعد قلیل قدم خزائن الهیكل لسنحاریب 

) وقال له: "أخطأت". هذا وقد لحق الملك رعًبا وخوًفا، وعند حدیثه 16-14: 18مل  2(
، ولیس "الرب إلهنا" أو "إلهي".  ]4[" الرب إلهككرر العبارة "

مزق ثیابه وتغطى بمسح ودخل نعود إلى الملك لنراه عند سماعه كلمات ربشاقي "
. كان ذلك عالمة حزنه مع اتضاعه أمام اهللا .  ]1[" بیت الرب

. لقد ]2أرسل حزقیا الیاقیم وشْبنا وشیوخ الكهنة متغطین بمسوح إلى إشعیاء النبي [
تغیر الحال، فبعد أن كانت القیادات المدنیة والدینیة تسخر بإشعیاء حین كان یسیر حافًیا 

)، اآلن ها هم یأتون 21 (إش وعریاًنا منذًرا إیاهم أن فرعون ورجاله لن یستطیعوا إنقاذهم
یوم شدة إلیه البسین المسوح في مرارة یعلنون حاجتهم إلى صلواته ومشورته. ادركوا أنه "
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نة دنت إلى المولد وال قوة ، فلیكن یوم توبة وصالة. شعروا "]3[" وتأدیب وٕاهانة أن األجِّ
، من یستطیع أن یعین إالَّ اهللا خالل الصالة؟! ال یقدر فرعون بكل ]3على الوالدة" [

إمكانیاته أن یهب المرأة الحامل قدرة على الوالدة حتى متى حان وقت الطلق... الصالة هي 
"المولِّدة" للرحمة التي تحقق الوالدة. 

: [لیس شيء ُیعادل الصالة! إنها تجعل القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
]. Ïالمستحیل ممكًنا، والصعب سهالً . ال یمكن لإلنسان الذي ُیصلي أن یسقط في خطیة

: [الصالة هي كل شيء؛ هي موجز كل شيء: اإلیمان، الحیاة األب ثیوفان الناسكویقول 
[مقیاس  ]، هيÑن الصالة هي [نسمة الروحأكما یقول  ...]Ðحسب اإلیمان، الخالص الخ

]. Ó ]، الكنیسة كلها [تتنسم خالل الصالةÒالحیاة الروحیة
لقد تشامخ ربشاقي وعیّر اإلله الحّي، لذا یحتاج األمر إلى تدخل هذا اإلله إلعالن 

مجده وقدرته، وألجل خالص البقیة األمینة له. یقول المرتل: "حتى متى یا اهللا ُیعّیر 
.  )10: 74مز (المقاوم؟!" 

:    إشعیاء یطمئن حزقیا.2
سخر إشعیاء بملك آشور ورجاله، إذ حسب رجال حربه وقواده غلماًنا، لیس لهم 

.  ]6فهم وال قدرة؛ فال یلیق بحزقیا أن یخافهم [
ما فعله سنحاریب خالل رجاله ُیفعل به؛ فقد حاول رجاله أن یمألوا آذان الشعب 

ویسقط ] 7بكلمات تجدیف كما هددوا بالقتل، لهذا امتألت آذان ملك آشور بخبر یزعجه [
بالسیف في أرضه. نطق بكلمات قاسیة وهدد بالقتل، فارتدت الكلمات علیه وُقتل. أما قوله: 

 اهللا یتركه لروح الشر الذي قبله بمحض اختیاره، ي أن، فیعن]7[" هانذا اجعل فیه روًحا"
 فیمارس شره الذي یرتد علیه.   ،یسلمه له

:   ملك آشور ُیعیّر الرب. 3
رجع ربشاقي إلى سنحاریب لیجده قد ترك لخیش وذهب إلى لبنة لُیحاربها.  

1 De Anno Sermo 4; PG. 54:666. 
2  Cf. Tomas' Spidlik: The Spirituality of the Christian East, 1986, P.307. Nacertanye 
christianskago nravoucenija (Christian Moral Teaching),       Moscow 1895, p. 122. 
3 Ibid. 406. 
4 Cf. Spidlik: Theophane la Recluse, p. 240. 
5 Ibid 241. 
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: 12؛ 39: 10"لبنة" اسم معناه "بیاض"، وهي مدینة بین لخیش ومقیدة (یش 
ح أنها في المكان 13: 21)، في نصیب یهوذا خصصت لبنى هرون (یش 15 ). ُیرجَّ

المسمى تل بورناط على مسافة میلین شمال غربي من بیت جبرین، ُیظن أنها تل الصافي 
أو الصافیة.  

 قد خرج لیحاربه فأرسل إلى حزقیا ]9سمع الملك أن ترهاقة ملك مصر وكوش [
مرة أخرى ُیهدده طالًبا خضوع أورشلیم واستسالمها له، مجدًفا على اهللا الذي یتكل حزقیا 

علیه.  
یتساءل البعض لماذا كرر سنحاریب تهدیده؟ ربما ألنه كان محاًطا بأمم معادیة 

وقد خشى من ترهاقة ملك مصر وكوش القوي، لهذا أراد االستیالء على أورشلیم دون سفك 
دماء لتكون سنًدا له.  

مع ما حملته الرسالة من تجدیف على اهللا لكنها مختصرة عن األولى وأخف بكثیر 
في لهجتها ربما ألنه أراد أن یكسب حزقیا ویستمیله دون إثاره. لقد أظهر له أن ال یوجد 

عداء شخصي ضده، إنما هي معركة بین إله سنحاریب الغالب لكل آلهة األمم األخرى وٕاله 
حزقیا... 

بلیس؛ نحن لسنا طرًفا فیها، وال نقدر إمعركتنا الروحیة في حقیقتها معركة بین اهللا و
أن نكون طرًفا. إن اختفینا في اهللا نلنا النصرة به وفیه، مهما حاول العدو أن ُیعیرنا! هذا ما 
أدركه داود النبي حینما رأى جلیات الجبار یقاوم شعبه إذ قال: "ألنه من هو هذا الفلسطیني 

 بسیف وبرمح يّ ، "أنت تأتي إل)26: 17صم  1(األغلف حتى ُیعّیر صفوف اهللا الحّي؟! 
. )45: 17صم  1(وبترس، وأنا آتّي إلیك باسم رب الجنود..." 

:    صالة حزقیا.4
أخذ حزقیا رسالة سنحاریب المكتوبة من ید الرسل وقرأها ثم صعد إلى بیت الرب 

.  ]15-14ونشرها أمام الرب ثم صلى [
إن كان سنحاریب حسب أنه ال یحمل عداوة شخصیة مع حزقیا إنما هي معركة 

بین اآللهة، فقد أنطلق حزقیا إلى إلهه یعرض علیه األمر في بیته المقدس. ولعل من أجمل 
سمات حزقیا أنه رجل صالة، ففي خمس مناسبات نسمع عنه أنه یتمتع بقوة خالل الصالة. 

یالحظ في صالته اآلتي:  
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انفتاح قلبه في الصالة مع خشوعه واتضاعه... لم یبرر نفسه في شيء بل أ. 
اختفي تماًما عارًضا في صراحة كاملة األمر بین یدّي اهللا .  

 یدعو اهللا "رب الجنود"، بكونه قائد المعركة القدیر، جنوده علویون قادرون ب.
على النصرة والغلبة ضد العدو.  

ن أحد العاملین في إعن راهب مصري ُیدعى أبا آبان [القدیس جیروم  لنا يیرو
الحقول التي بحوار النهر سأله أن یطرد عنهم "بهیموت" (أحد أنواع التماسیح المصریة) كان 

یؤذیهم بعنفه، فإذا به بصوت رقیق یأمر الحیوان: "ُأناشدك باسم یسوع المسیح أن ترحل"، 
]. Ïفأخذ الحیوان ینسحب كما بواسطة مالك، ولم یعد یظهر بعد في هذه المنطقة

ن كان [إ: العالمة أوریجانوسبالمسیح یسوع ربنا ننعم بالنصرة األكیدة. لقد سأل 
نه ال یزال هكذا صاحب سلطان ضد أبالحق قد تحطم الشیطان وقواته معه، فكیف نعتقد 

ن نشاط الشیطان العنیف له أثره على األشرار وحدهم، لكنه لم یعد إ :خدام اهللا؟ ویجیب قائالً 
. Ðذا سلطان على من هم في المسیح

ج. دعوة اهللا بالجالس على الكاروبیم، إذ هو غیر محتاج إلى عرش زمني، بل 
عرشه سماوي... لذا ففي عمله ال یطلب ما لذاته إنما ما لبنیان شعبه ومؤمنیه.  

عوة اهللا "إله كل ممالك األرض" ولیس إله إسرائیل؛ في یده كل األمم، ُیحرك دد. 
العالم كله بإرادته المقدسة.  

هـ. حقا لقد غلب سنحاریب األمم المجاورة وألقى بآلهتها في النار لتحترق وتبید... 
لكنه ماذا یقدر أن یفعل بالخالق؟! 

لهنا خلصنا من یده فتعلم ممالك إواآلن أیها الرب و. قدم ختاًما رائًعا للصالة: "
 كأن ما تقدمه لنا من نصرة إنما هو شهادة في .]20األرض كلها أنك أنت الرب وحدك" [

العالم على صدق إیماننا بك وأنت أنت اإلله وحدك وال آخر غیرك.  

:  إشعیاء یعود فیطمئن حزقیا. 5
صلى حزقیا إلى اهللا فجاءت اإلجابة سریعة عن طریق إشعیاء النبي، مضمونها 

اآلتي: 

1 The histories of the Monks who lived in the Desert of Egypt. 
 .40، ص1986 1للمؤلف: قاموس آباء الكنیسة وقدیسیها، العهد الجدید 

2 In Librum Jesu Neve, hom. 8:4. 
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ن كان سنحاریب قد جدف على اهللا وسخر به، فقد وجه الرب حدیثه إلى إأ. 
احتقرتك، استهزأت بك إبنة صهیون، نحوك انغضت ابنة سنحاریب یسخر به قائالً : "

 كحیوان مفترس يّ  الخ.... وكأنه یقول له: إن كنت قد هجت عل]22[..." أورشلیم رأسها
فإنني أعرف أن اضبطك وأسخر بك خالل العذراء ابنة صهیون إبنة أورشلیم... أو كأنه 
یقول له: أنت تأتیني بجیشك الضخم وأنا ُأحطمك بفتاة عذراء تحتقرك. أنت تفتخر بكثرة 

مركباتك، إذ صعدت إلى الجبال العالیة وقطعت أرز لبنان وسروه وتعمقت إلى وعر الكرمل 
ولم تدرك قدرتي، فإنني إذ أحفر في الجبال بیدي أبعث ماًء للشرب وٕاذ أطأ األنهار بقدمّي 

. ]26-24ُاجففها، في یدي مفاتیح الطبیعة... أذكر ما فعلته بفرعون أیام موسى النبي [
أذكر ما فعلته باألمم حین وهبت أرض الموعد لشعبي! تعلَّم من التاریخ خالل وقائع عملیة 

حتى ال تتحطم! 
یعلن اهللا لسنحاریب أنه ضابط الكل والعارف بالسرائر، لیس محتاًجا أن یبعث إلیه 

نه یعرف جلوسه وخروجه ودخوله وهیجانه علیه... ویستطیع أن أرسائل للتجدیف علیه، ف
یشكمه كالحیوانات فیضع خزامة في أنفه وشكیمة (لجاًما) في شفتیه، ویدیره كحیوان ُمقاد 

لیعود من حیث جاء.  
بمعنى آخر سخر اهللا به من جوانب عدة: یستطیع أن یهینه خالل فتاة عذراء 

تحتقره؛ ُیثیر الطبیعة ضده، یضبط تحركاته ویقوده إلى حیث ال یشاء! بمعنى آخر اهللا یذل 
عدو الخیر خالل كنیسته العذراء البتول، مسخًرا الطبیعة لحساب ملكته، ومحطًما كل 

إمكانیات وخطط عدو الخیر.  
 أن عدو الخیر قد أدرك أن كل صراعاته ضدها قد ةيالقدیسة میالنجاء في سیرة 

العالمة باءت بالفشل، شعر بالهزیمة واستسلم ولم یعد قادًرا على مقاومتها. ویرى 
 أنه یلیق بنا أن نلوم أنفسنا عندما نخطىء وال نحسب أن الشیطان هو علة أوریجانوس

. لقد أعطینا بالمسیح یسوع قدرة على تحطیم العدو إن Ïخطأنا كما یظن العامة البسطاء
أردنا.  

أعطى اهللا لحزقیا عالمة مجیدة لینزع عنه الرعب من المصاعب التي تحل  ب.
. إن كان العدو قد استولى على الحصاد حتى لم تبق ]32-30علیه بسبب غزو سنحاریب [

بذار للزرع األمر الذي یقود إلى حدوث مجاعة أو على األقل إلى عجز في الطعام، فإن 

1 De Principiis 3:21. 
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الزرع یخرج في تلك السنة دون حاجة إلى بذار (ربما من البواقي التي سقطت عفًوا)؛ وهكذا 
 كأن .في السنة التالیة، وأما في السنة الثالثة حیث یسترد الشعب طاقته فتعود الحیاة طبیعیة

اهللا یعمل معهم عجًبا ماداموا عاجزین وٕامكانیاتهم معدمة، حتى متى صاروا في وضعهم 
الطبیعي یعمل بهم خالل الحیاة الطبیعیة وخالل قوانین الطبیعة.  

كانت هذه العالمة رمًزا للبقیة الناجیة من یهوذا فإن نجاتهم هي عطیة من اهللا 
یتأصلون إلى أسفل ویصنعون ثمًرا إلى ما بالرغم من مقاومة األعداء وعنفهم، إذ یقول: "

 قد استأصلهم تماًما، فصاروا كمن هم بال جذور، كلن اهللا ُیقیمهم و كأن العد،]31[" فوق
غیرة رب ویهبهم ثمًرا كما فعل بالزرع في السنتین األولى والثانیة من غزو سنحاریب... "

نما عن حب إ أي أن هذا الخالص ال یتحقق عن استحقاق بشري .]32الجنود تصنع هذا" [
اهللا لشعبه وغیرته علیه بكونه العریس السماوي الغیور على عروسه لتصیر مقدسة له ال 

یغتصبها آخر. 
: 1زك ("هكذا قال رب الجنود: غرت إلى أورشلیم وعلى صهیون غیرة عظیمة" 

14( .
. )14: 34 خر("ألن الرب اسمه غیور، إله غیور هو" 

خالل هذه العالمة یعلن اهللا بركات نحو شعبه، وهي:  
. ]30: خالص الشعب من الدینونة فال یحل بهم القحط بل یتمتعون بثمر وفیر [أوالً 
 إشارة إلى تجدید الطبیعة البشریة ]32: ُتزرع البقیة من جدید في أورشلیم [ثانًیا

ورعایة اهللا لكنیسته.  
، أي یحملون طبیعة سماویة علویة. ]31: یصنعون ثمًرا إلى فوق [ثالثًا
.  ]32: انتشار الكرازة من أورشلیم [رابًعا

.  ]32: ّسر هذا العمل الخالصي هو نار محبة اهللا وغیرته المتقدة [خامًسا
؛ لن یّصِوب نحوها سهًما ]35-33[ ج. تأكید اهللا أن سنحاریب لن یدخل أورشلیم

واحًدا وال یتقدم علیها بترس، وال یقیم علیها مترسة... إنما یعود في خزي من حیث جاء. 
- كل و سیلة لینزع عنهم القلق، مؤكًدا لهم حمایته  هكذا یستخدم اهللا - في محبته ألوالده

ورعایته ومحبته العملیة نحوهم. 
د. سّر حمایته لشعبه لیس بَّرهم الذاتي وٕانما غیرته على مجده وعهوده مع أوالده 

المحبوبین مثل داود. فإنه لیس من أجل یهوذا وال من أجل صلوات حزقیا المثیرة یتدخل اهللا 
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" وأحامي عن هذه المدینة ألخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبديوٕانما كما قال: "
]35[ .

لقد مات داود لكن حیاته مستمرة خالل صلواته المرفوعة التي من أجلها یحامي 
اهللا عن مدینة أورشلیم.  

:   ضرب جیش آشور.6
 وثمانین ألًفا، فلما بكروا ةفخرج مالك الرب وضرب من جیش آشور مئة وخمس"

. ]36[" صباًحا إذ هم جمیًعا جثث میتة
غالًبا ما یقصد بمالك الرب كلمة اهللا قبل التجسد، وقد تحقق ذلك في ذات اللیلة 

). 35: 19مل  2التي تلت حدیث النبي إشعیاء مع حزقیا (
لقد ُهزم سنحاریب في المرة مع أنه سبق أن حاصر حزقیا وأذله، فقد جاء في 

 كلمات على لسان سنحاریب أنه هاجم Ïإحدى الحفریات التي وجدت في خرائب نینوى
 شخًصا من كبار والصغار، 200 و 150حصاًنا ومدًنا صغیرة كما سبى  46حزقیا وأخذ 

من الذكور واإلناث، وعدد كبیر من الحیوانات؛ كما أغلق على حزقیا في أورشلیم كعصفور 
 وفرض علیه جزیة مضاعفة الخ... مدینتهفي قفص ووضع سدوًدا أمام 

:   موت سنحاریب وابنه شرآصَّر.7
ُقتل سنحاریب وابنه وهو ساجد في بیت نسروخ إلهه، الذي كان یظن أنه قادر 

 على حمایته وأنه سّر غلبته على كل األمم وآلهتهم...

1 Bultema, p. 344/5. 
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األصحاح الثامن والثالثون 

مرض حزقیا وشفاؤه 
یقدم لنا إشعیاء النبي قصة مرض حزقیا حتى الموت وشفائه بعدما عرض قصة 

خالص أورشلیم من حصار سنحاریب، ربما ألنه أراد تأكید أن اهللا یهتم بكل عضو في 
الجماعة (حزقیا) كما یهتم بالجماعة ككل (خالص أورشلیم). یرعى كنیسته المقدسة بكونها 

جسده الواحد وال یتجاهل عضًوا واحًدا في الجماعة.  
اهللا ال یتخلى عن مؤمنیه، فقد دافع عن حزقیا الملك عندما التجأ إلیه في بیته 

المقدس وخالل نبیه إشعیاء ولم یلجأ إلى الذراع البشري والخطط الزمنیة. واآلن إذ مرض 
حزقیا للموت لم یكن ممكًنا أن یذهب إلى بیت الرب فوجه وجهه إلى الحائط وصلى وبكى 

بكاًء مًرا حاسًبا أن مرضه هزیمة لشعب اهللا وتقاعًدا عن رعایته لهم، مشتاًقا أن یكمل 
عاًما.   15رسالته، فوهبه اهللا 

. ]8-1[ بیتك ألنك تموت  ي أوصِ .1
. ]20-9[مزمور شكر   . 2
. ]22-21[ عالجه بقرص تین  .3

:   بیتك ألنك تموتيأوصِ . 1
 أن ]6[. واضح من هذه العبارة ومن عدد ]1[" في تلك األیام مرض حزقیا للموت"

مرض حزقیا كان في أیام غزو سنحاریب. یرى بعض الدارسین أنه بسبب  وباء حلَّ في 
المدینة بسبب الحصار، ویرى آخرون أنه انهیار نفسي وجسدي بسبب ما حلَّ ببلده.  

 يأوصِ جاء إلیه إشعیاء ینتزع عنه كل رجاء في البقاء في هذا العالم، قائًال له: "
  .]1بیتك ألنك تموت وال تعیش" [

كان خبر موته صدمة له ربما ألحد األسباب التالیة:  
أ. كان كمعلمنا بولس الرسول مشتاًقا إلى الرحیل لكنه شعر بالتزام نحو خدمة 

اآلخرین.  
ب. لعله كغیره من رجال العهد القدیم الذین كانوا یخافون الموت، إذ ارتبط في 

ذهنهم بالخطیة وغضب اهللا على اإلنسان.  
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ج. ربما كان یتوقع أن یرى في أیامه مسیح الرب، آدم الثاني، ممثل كل البشریة 
.  ]11كما جاء في مزموره [

)، فلم یوجد 1: 21مل  2د. لعل السبب الرئیسي أنه لم یكن بعد قد ُولد منسي (
من یخلفه على العرش، األمر الذي أربكه، إذ كیف یتحقق الوعد لبیت داود أنه یبقى إلى 

األبد. في هذا یضعف حزقیا جًدا على خالف إبراهیم الذي قدم ابنه ذبیحة دون خوف واثًقا 
أن وعد اهللا یتحقق حتًما، مؤمًنا باهللا القادر أن ُیقیمه من األموات. لقد أنجب حزقیا بعد ذلك 

). 26: 23مل  2 (" محب عبادة األوثان الذي أثار غضب اهللا على یهوذاي"منس
على أي األحوال كان حزقیا رجل صالة، لم ُیفقد الخبر رجاءه في الرب، عرف 
كیف ُیصلي وُیصارع. لقد وجه وجهه إلى الحائط، ربما متجًها نحو الهیكل كعادة الیهود، 

آه یارب أذكر كیف سرت أمامك باألمانة وبقلب سلیم (كامل) لُیصلي إلى الرب قائالً : "
 تطلع حزقیا إلى حیاته بكونها رحلة خاللها سار مع اهللا .]3[" وفعلت الحسن في عینیك

: 5) بإخالص ال في كمال مطلق وٕانما هادًفا نحو الكمال (مت 4: 9مل  1؛ 24: 5(تك 
)، بفكر واحد غیر متردد وال منحرف.  45

.  ]3لقد بكى حزقیا بكاًء عظیًما [
هكذا یقول الرب إله صدر األمر اإللهي إلى إشعیاء أن یذهب إلى الملك لیخبره: "

داود أبیك، قد َسمعُت صالتك، قد رأیت دموعك. هأنذا ُأضیف إلى أیامك خمس عشرة 
)؛ ربما تحدث اهللا مع إشعیاء فًما لفم 4: 20مل  2 جاءت اإلجابة سریعة جًدا (.]5[" سنة

قبل خروجه من القصر الملكي بینما كان ُیعطي نصائح روحیة لرجال القصر لتهیئة الجو 
بعد موت الملك.  

سمع اهللا لصالة حزقیا، وتطلع إلى دموعه، وتذكر وعده مع داود أبیه، إذ یذكر اهللا 
). أعطاه سؤال قلبه، ما نطق 29-28: 89، مز 5: 20عهده مع األب لدى أبنائه (خر 

به بلسانه وما تحدث به بقلبه: وهبه طول العمر، وخالًصا من ملك آشور، وحمایة عن 
مدینته أو عاصمة ملكه أورشلیم.     
، فقد اختلف حزقیا عن أبیه الشریر الذي رفض ]22أعطاه الرب عالمة كطلبه [

).  10: 7أن یطلب عالمة من اهللا (إش 
جاءت العالمة اإللهیة لتأكید تحقیق الوعد اإللهي هكذا: رجوع الشمس عشر 

. یرى البعض أنها مجرد تراجع للظل على الدرجات التي تقود إلى "بلكونة" في ]8درجات [

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 689ینایر  11القصر أو تقود إلى العلیة. ویرى البعض أنها كسوف للشمس حدث في 
 الشمس هي المقیاس الصادق للزمن، وهي في ید اهللا محرك التاریخ واألحداث Ïق.م.

)، وأیًضا في أیام حزقیا، وعند 12: 10(یش  والزمن نفسه، استخدمها عالمة في أیام یشوع
ُصلب رب المجد، وقبل مجیئه األخیر حیث تظلم الشمس... 

اهللا أب كل األنوار ُیحرك الشمس ویوجهها ألجل بنیاننا.  
ربما یتساءل البعض: هل غّیر اهللا رأیه بإطالة عمر حزقیا؟ 

 أن حزقیا كان یجب أن یموت خالل المسببات Ðالقدیس أغسطینوسیرى 
عاًما إلى حیاته، هذه اإلضافة یعرفها اهللا قبل  15الطبیعیة مثل المرض، لكنه أضاف 

تأسیس العالم، محتفًظا بها في إرادته. ما فعله من إضافة حقق ما في خطة اهللا إذ یعلم ما 
كان سیفعله حزقیا وما كان یهبه اهللا إیاه.  

ما یشغل ذهننا لیس البحث في هل اهللا كان قد سبق فحدد عمر حزقیا ثم تراجع 
عاًما إلیه، وٕانما إدراك قوة الصالة في حیاتنا، فقد وهبته حیاة بعدما كان 15عنه بإضافة 

على ة یجب أن یموت حسب قوانین الطبیعة. الصالة بكونها التصاق باهللا واهب الحیاة قادر
كل شيء، وغالبة للموت، موت الخطیة.  

ننا بالصالة من أجل غفران الخطایا، نتمم [إ :Ñالقدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
.   ]إرادة اهللا وبالتالي نتأكد أنها مستجابة

  خالل الصالة ُقبلت التقدمات؛ الصالة هي التي حّولت الطوفان عن نوح؛ الصالة شفت
العقم، وطرحت جیوًشا؛ الصالة أعلنت أسراًرا؛ الصالة شقت البحر وأوجدت طریًقا في 

األردن؛ الصالة أرجعت الشمس وأوقفت القمر، حطمت الدنسیین، وأنزلت ناًرا.  
الصالة أغلقت السماء، وأخرجت (أناًسا) من الجب، وأنقذت من النار، وخلصت 

 من البحر. قوة الصالة كقوة الصوم الطاهر عظیمة للغایة...

  1شخًصا، بواسطة مالك عمل كقائد للجیش ( 185.000صلى حزقیا، فغلبت صالته 
)... 35، 15: 19مل 

  ...دانیال صلى، فسدت صالته أفواه األسود

1 R.E. Clements, p. 291. 
2 The Literal meaning of Genesis 6:17. 
3 Expos. In Ps. 4:4; PG. 55:44 ff. 
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   .حمل كل واحد من آبائنا األبرار سالح الصالة عندما قابلتهم األحزان فخلصوا منها
 Ïاألب أفراهات

  طوبى لإلنسان الذي یقبل أن یكون صدیًقا حمیًما لإلیمان والصالة، فإنه یعیش في فكر
واحد... 

  ...الصالة التي ترتفع في قلب إنسان تفتح لنا باب السماء

  ...ُتقیم الصالة سالًما مع غضب اهللا
 Ðالقدیس مار أفرام السریاني

  تستطیع الصالة أن تضغط على الشیطان الذي یضغط على الجنس البشري. إنها تقدر
أن تخلص من یده، وتحرر من كل تجارب في العالم. لهذا السبب حسًنا أَمَرنا ربنا أن 

). 41: 26نسهر ونصلي لئال ندخل في تجربة (مت 
 Ñاألب مرتیروس

:    مزمور شكر.2
أ. كثیًرا ما نذكر اهللا في وقت الضیق والشدة لكننا ننساه في وقت الفرج والبهجة، 

أما حزقیا فقد أظهر أنه رجل صالة ودموع وسط اآلالم ورجل تسبیح عند الفرج یعرف كیف 
یشكر اهللا على إحساناته.  

في هذا المزمور أظهر أنه رجل صالة، رجل تسبیح، شاعر ومرنم، غریب في 
العالم، مملوء رجاًء في الرب المخلص من الموت وواهب الحیاة المفرحة.  

ب. حسن أن ُیقدم حزقیا هذا المزمور كذبیحة شكر هللا واهب الحیاة، وكان أفضل 
أن ُیقدم حیاته ذاتها ذبیحة شكر له؛ لكن لألسف قدم تسبحة شكر دون حیاة شكر، إذ قیل: 
"لكن لم ُیَردَّ حزقیا حسبما ُأنعم علیه ألن قلبه ارتفع فكان غضب علیه وعلى یهوذا وأورشلیم" 

.  )25: 32 أى 2(
بكل   یلیق بنا أن ُنسبح اهللا لیس فقط بألسنتنا فننطق بمزامیر حمٍد له، وٕانما أیًضا 
 أعضاء جسدنا ومشاعرنا وأحاسیسنا كما بسلوكنا العملي فتتحول كل حیاتنا إلى قیثارة 

1 Demonstration 4, on Prayer 1,8,9. 
2 The Syriac Fathers on Prayer and the Spiritual life, p.  36. 
3 Ibid p. 219. 
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ذات أوتار متباینة تعزف سیمفونیة حب هللا خالقنا ومخلصنا.  
أنا ج. یظهر من مزمور حزقیا كیف عانى في البدایة من روح الیأس، إذ قال: "

 كان حزقیا قد .]10 ["قلت في عز أیامي أذهب إلى أبواب الهاویة. قد ُأعِدمُت بقیة ِسنىَّ 
بلغ حوالي تسعة وثالثین عاًما من عمره؛ شعر أنه في عز شبابه قد ُقطعت أیامه السعیدة 
وحرم من خدمة اهللا وشعبه التي كان قد وضع في قلبه أن یكملها عبر سنوات حیاته. كأنه 

: 31مز (یردد كلمات داود الملك: "وأنا قلت في حیرتي إنّي قد انقطعت من قدام عینیك" 
22(  .

د. ربما كان یتوقع حزقیا أن یرى المسیح الرب في أیامه، أو كان یترجى مجیئه 
قلت ال أرى الرب؛ الرب متجسًدا من نسله وها هو یموت بال نسل، لذلك یصرخ في یأس: "

 هكذا كان یترقب أن یرى .]11[" نساًنا بعد مع سكان الفانیةإفي أرض األحیاء، ال أنظر 
المسیح الرب هنا أو ینعم بمجد الرب في الحیاة األخرى، لكن الیأس حطمه.  

 "... أي رجاء لنا في هذا العالم أو في العالم اآلتي ما لم ننعم قلت ال أرى الرب"
برؤیة الرب، هنا خالل عیني القلب باإلیمان، وهناك وجًها لوجه!  

  .طوبى، مثلث الطوبى، بل ومتعدد التطویبات للذین ُیحسبون أهًال لمعاینة ذلك المجد
 الترجمة 10: 36إش (عن هذا یقول النبي: "لینتزع الشریر فال یرى مجد الرب" 

وال ُیستبعد عن معاینة (الرب)... فإنه لماذا  السبعینیة). لیت اهللا یهبنا أال ُینتزع أحد مّنا
نحن نعیش؟ ولماذا نتنفس؟ ماذا یكون حالنا إن فشلنا في معاینة ربنا ولم ُنمنح هذا؟! إن 

كان الذین ال یعاینون نور الشمس یحسبون الحیاة أقسى من الموت، فماذا یكون حال 
من یحرمون من ذاك النور؟! 

   Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 نّي إنسانك؛ واعطني البرهان على أن عیني نفسك تستطیع أن ترى رقبل أن أریك إلهنا أ
وأن أذني قلبك تستطیع أن تسمع. على العكس من كانت أعینهم مصابة بسحابة 

الخطیة ال یقدرون على معاینة اهللا... 
عندما تُنزع من طبیعتك الفاسدة وتلبس عدم الفساد سترى اهللا إذ تتأهل لذلك. فإن 

 ده، إن ـاهللا سُیحیي جسدك ویجعله مع نفسك غیر المائت، حینئذ سترى العدیم الموت وح

1 In Joan. Hom 12:3. 
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كنت تؤمن به اآلن. 
 Ïالقدیس ثیؤفیلس األنطاكي

هـ. ُیقدم عدة تشبیهات ُیعبر بها عن حیاته الزمنیة:  
، هذا یخلق اإلحساس بالغربة، ]12التشبیه األول: خیمة الراعي السریعة التنقل [

لیس لنا موضع في العالم نستقر فیه، فنكون كأبینا إبراهیم الذي ال یتوقف عن السیر في 
رحلة حیاته... نبقى في هذه الخیمة المتنقلة حتى نعبر إلى مسكن أبدي لیس من صنع ید 

) وأیًضا القدیس بطرس 1: 5كو  2بشریة. وقد استخدم هذا التشبیه معلمنا بولس الرسول (
). 14: 1 بط 2(

لفقت كالحائك حیاتي، من النول یقطعني، النهار واللیل التشبیه الثاني: النسیج، "
هكذا یحیك اهللا حیاتنا كثوب مقطوع من النول ُیحاك حسب حجم جسد كل واحد . ]12[" تفنیني

منا، ال یدم كثیًرا بل إلى حین، كمن یلبسه یوًما واحًدا ولیلة واحدة ثم ُیخلع. وكما یقول الیفاز 
. ]20-19: 4أي (التیماني: "ُیسحقون مثل العث، بین الصباح والمساء ُیحطمون" 

 التشبیه الثالث: الفریسة التي ُیحطمها األسد جمیع عظامها بین نهار ولیلة واحدة
]13[  .

التشبیه الرابع: كسنونة مزقزقة یصیح في ضعف، إذ َخفَت صوته بسبب المرض 
، وصارت عیناه ]14 بسبب یأسه من الشفاء، صار صوته كهدیر حمامة [يأو بالحر

.  ]14عاجزتین عن التطلع إلى العالء [
 إلى خبرة الحیاة ]15و. نجد تحوًُّال سریًعا من الشعور بمرارة النفس الیائسة [

أیها السید بهذه یحیون وبها كل حیاة روحي فتشفیني الجدیدة، إذ یقول بال مقدمات: "
؛ سّر ذلك ]17... ینتقل من الموت إلى الحیاة ومن المرارة إلى السالمة []16[" وتحیني

فإنك طرحت وراء ظهرك تدخل السید المسیح، واكتشاف عمله اإللهي الخالصي، إذ یقول: "
. ]20، 17[ "كل خطایاي... الرب لخالصي، فنعزف بأوتارنا كل أیام حیاتنا في بیت الرب

ماذا وجد في مخلصه؟ 
: تحولت حیاته من رحلة مرعبة للغایة ومرُّة النفس إلى حیاة هادئة مملوءة ◌ً أوال

.  ]17سالًما، خاللها ال یخاف المؤمن حتى من الهاویة [

1 Ad Autolyeus 1:1-7; PG. 66:1024-36. 
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: تتهلل نفسه ال من أجل شفائه من المرض وطول عمره وٕانما من أجل غفران ثانًیا
.  ]17خطایاه كلها [
.  ]19: صار مشتاًقا أن ُیسلم األجیال القادمة هذه الحیاة الجدیدة، أو حق اهللا [ثالثًا
، یترنم به كما في ]20: تحولت كل بقیة حیاته إلى مزمور فرح ال ینقطع [رابًعا

عن العید (أو الفرح) بكونه هو القدیس أثناسیوس الرسولي بیت الرب، لذلك یحدثنا 
 [الذین یعیشون في المسیح هم وحدهم یستطیعون :"المسیح" كِسّر بهجتنا الدائمة. كما قال

].  Ïأن یمجدوا اهللا ویباركوه، بهذا یصعدون إلى العید
على أي األحوال المؤمن الذي یعیش في المسیح ینعم بحیاة فرح دائم وأیًضا شكر 

دائم، في وسط آالمه وأفراحه.  

  لیس وقت أنسب لإلنسان أن یحمل فیه مشاعر شكر نحو اهللا مثلما عندما یكون في
تجارب ومتاعب. ولیس وقت أفضل لتقدیم التشكرات مثلما عندما یأتي إلى الراحة بعد 

صراعات وتجارب.  
 Ðالقدیس أثناسیوس الرسولي

   .الصالة فرح تّعبر عن نفسها في الشكر
 Ñاألب أوغریس

   .بالصالة الروحیة ومنطوقات الشكر نرتفع عن األرض إلى األعالي
 Òاألب مرتیروس

:    عالجه بقرص التین.3
طلب إشعیاء النبي من حزقیا أن یضع قرص تین [كعكة من التین المضغوط] 

على الجزء الملتهب من جسمه فیبرأ... لماذا؟ لكي یعلن اهللا أنه وٕان كان هو الطبیب 
الشافي لكنه یستخدم األدویة والوسائط المادیة التي خلقها إلشباع احتیاجاتنا، وقد كانوا في 
ذلك الحین یضعون قرًصا من التین المضغوط على األماكن الملتهبة في الجسم كعالج. 

ن الشفاء هو عطیة إلهیة مجانیة ُیقدمه اهللا من عندیاته.  إومن جانب آخر ف

1 Dwar. Ep. 7. 
2 Ibid 8. 
3 The Syriac Fathers p.249. 
4 Ibid p. 229. 
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قرص التین كعنقود العنب كالهما ُیشیران للحیاة الكنسیة الحیة، فالتینة تحمل عدًدا 
ال حصر له من البذار الرفیعة جًدا، ال قیمة للبذرة الواحدة وال طعم ما لم تجتمع ببقیة البذار 
تحت غالف واحد یجمعهم مًعا كما بعذوبة الحب والوحدة. هذا هو سّر عذوبة الكنیسة. وهذا 
هو علة شفائنا، مع ما لكل واحد منا من عالقته الشخصیة الخفیة مع اهللا نجتمع مًعا كتینة 

 لیجتمع ]22[" إنّي أصعُد إلى بیت الربحلوة في فم اهللا. لذلك قال حزقیا عن عالمة شفائه "
مع شعب اهللا خالل الرب نفسه.  
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األصحاح التاسع والثالثون 

حزقیا یكشف ذخائره 
ُأختتم الجزء األول من سفر إشعیاء بهذا األمر الصعب: سقوط حزقیا الملك في 

الكبریاء وكشف كل ذخائره وذخائر آبائه لسفراء ملك بابل من باب االستعراض لغناه 
ومجده، لذا صدر األمر بسحبها جمیًعا إلى بابل.  

لقد ارتفع نجم أورشلیم بعد هزیمة ملك آشور الذي أرعب جمیع األمم وابتدأ الغرور 
یتسلل إلى قلب حزقیا لیدفع به إلى الهاویة. 

. ]2-1[ استعراض الذخائر   .1
. ]7-3[ األمر بسحب الذخائر  .2
. ]8[ اعتراف حزقیا بالخطأ  .3

 :   استعراض الذخائر.1
ارتفع نجم حزقیا بسبب هزیمة سنحاریب ملك آشور، وقدم حزقیا مزمور شكر هللا 

 عاًما على عمره، لكنه لم یمارس الشكر بحیاته إذ ارتفع قلبه 15خاصة بعد ما وهبه اهللا 
)، وصار له "غنى وكرامة كثیرة جًدا وعمل لنفسه خزائن للفضة 26: 32أى  2وتشامخ (

والذهب والحجارة الكریمة واألطیاب واألتراس وكل آنیة ثمینة... وعمل لنفسه أبراًجا ومواشي 
.  )29-27: 32أي  2(غنم وبقر بكثرة ألن اهللا أعطاه أمواًال كثیرة جًدا" 

: 32أى  2تركه اهللا في وسط هذا الغنى والمجد إلى حین وأراد أن یكتشف قلبه (
) فسمح أن یرسل مردوخ بالدان ملك بابل رسائل وهدیة بعد شفائه. كان یلیق بحزقیا أن 31

ُیمجد اهللا ویعرض نعمة اهللا ال أن یكشف عن خزائنه. لقد سقط في االعتداد بذاته واإلعالن 
عن مجده كما سبق أن سقط شمشون الذي أعلن عن سّر قوته للزانیة فانهار. 

"مردوخ" لقب حمله أشخاص كثیرون، وهم اسم ملك اآللهة مذكور مع بیل (إر 
)، ویرمز إلیه بالسیار المریخ، كثیًرا ما یكون اسمه جزًءا من اسم ملك من ملوك 2: 50

بابل، أما "بالدان" فمعناها : "قد ُأعطى ابناُ ".  
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 مردوخ الكلداني ملك بابل في ذلك الحین إذ درس ش: [ُدهالقدیس هیبولیتسیقول 
الفلك وقاس هذه األجرام وعرف السبب فارسل خطاًبا وهدایا كما فعل المجوس الذین من 

]. Ïالمشرق مع المسیح
 اندفع حزقیا بكبریاء قلبه وحبه للمجد الزمني الباطل لیكشف كل ما لدیه لرسل 

. لم یختبر ]2لم یكن شيء لم یرهم إیاه حزقیا في بیته وفي كل ملكه" [مردوخ بالدان: "
.  )45 مز(حزقیا كلمات داود أبیه" مجد ابنه الملك من الداخل" 

 ذو سلطان أن یعمي أذهان الذین یؤسرون به حتى عن الحقائق الواضحة،  المجد الباطل
ویقودهم إلى النزاع حتى في األمور المتعارف علیها... 

  ن ینالوا المجد الذي من عند أمن ُیستعبدون بغیرة لمجد هذا العالم الحاضر ال یقدرون
اهللا. لهذا یوبخهم السید: "كیف تقدرون أن تؤمنوا وأنتم تقبلون مجًدا من الناس والمجد 

).  44: 5الذي من اإلله (الواحد) لستم تطلبونه؟ (راجع یو 
هذا األلم هو نوع من السكر الشدید، من یخضع له یصُعب عالجه. یفصل نفوس 

أسراه عن السمویات، وُیسِمّرها في األرض، وال یدعها تتطلع إلى النور الحقیقي بل یحثها 
على التمرغ في الوحل؛ ُیقیم علیها سادة عنفاء یسیطرون علیها حاجة إلى إصدار أوامر.  

من ُیصاب بهذا المرض یعمل حسب هواه... 
 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

:    األمر اإللهي بسحب الذخائر.2
أرسل اهللا نبیه إشعیاء إلى حزقیا لتأدیبه، فسأله:  

   ماذا قال هؤالء الرجال؟

  ومن أین جاءوا إلیك؟

  ماذا رأوا في بیتك؟
".  ماذا قال هؤالء الرجال؟لم یجب على أهم سؤال: "

1 Fragments from Comm. On the prophet Isaiah, 1. 
2 In John hom. 3,5. 
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 فال خطر علیه منهم، لذلك صدر ]3ظن أنهم جاءوا من أرض بعیدة من بابل [
الحكم اإللهي بالعقاب خالل بابل.  

جاءت العقوبة قاسیة ألن الكبریاء داء خطیر للغایة، یعني شركة في طبیعة 
الشیطان. لم یفقد حزقیا الخزائن التي كشفها فحسب وٕانما یفقد حریة أوالده إذ یصیرون 

. ]7خصیاًنا في بیت ملك بابل [
القدیس . یقول Ïأن الكبریاء هي خطیة الشیطان الرئیسیة العالمة أوریجانوسیرى 

: [ما كان للشیطان أن ینحدر ویصیر شیطاًنا لو لم ُیصب بهذا المرض. یوحنا الذهبي الفم
لقد طرحه خارج الثقة (باهللا)، وأتى به إلى ُهّوة النار، وهو علة كل الویالت. أنه كفیل 

بتحطیم كل صالح للنفس، سواء وجد عطاء (تقدیم صدقة) أو صالة أو صوًما أو أي شيء 
آخر... لیس أغبى من اإلنسان المتكبر، حتى وٕان أحاط به الِغنى أو نال الكثیر من حكمة 

...].   Ðهذا العالم، أو ُوجد في قصر ملوكي

:    اعتراف حزقیا بالخطأ.3
نه یكون سالم إفقال حزقیا إلشعیاء: جید هو قول الرب الذي تكلمت به؛ وقال: ف"

.  ]8وأمان في أیامي" [
في الظاهر نطق الملك بكلمات تحمل تسلیًما، لكننا ال نعرف ما هي اتجاهاته 

ودوافعه، ربما یكون استسالًما دون توبة وثقة في اهللا القادر على غفران الخطایا.  
لقد اعترف أنه أخطأ لكنه لم یقدم توبة، دلیل ذلك أنه عوض الصراخ إلى اهللا 

بدموع من أجل الرجوع إلیه شعر بطمأنینة أن التأدیب سیحل بعد موته في أیام أوالده. لقد 
حمل نوًعا من األنانیة، فقد أهتم أن یقضي أیامه في طمأنینة دون المباالة بما سیحل 

بالشعب وبنسله فیما بعد.  
  
  

 

1 In Ezech. 9:2 PG. 13:734 CD. 
2 In John hom 16:4. 
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 القدوس المعزي بالخالص

] 66ص - 40 [ص
 
 

. ]44- 40[ عزوا عزوا شعبي   .1
. ]47- 45[ هجوم كورش على بابل وخرابها .2
. ]59- 48[ أحادیث خالصیة   .3
. ]66- 60[ مدینة الرب الجدیدة   .4
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القدوس المخلص 
في القسم األول أوضح النبي ما وصلت إلیه البشریة من فساد بسبب الخطیة أو 
حرمانها من الشركة مع اهللا القدوس؛ وفي القسم الثاني أعلن عن الحاجة إلى هذه الشركة 

 بل وعلى موت نفسه. واآلن یعلن ما ،لنوال النصرة في الداخل كما على األعداء الروحیین
یهب اإلنسان شركة األمجاد السماویة.  القدوس كمخلص هو أعظم: تدخل 

في هذا القسم نجد الخطوط العریضة التالیة:  
المسیح المخلص الحامل اآلالم، أو العبد المتألم الذي یهب العبید حریة مجد . 1
أوالد اهللا.  
العصر المسیاني كعصر سالم داخلي ومجد خفي ینعم به المؤمنون خالل . 2

الشركة مع المخلص.  
 إبراز عطیة المسیح العظمى: الروح القدوس، الذي یحّول بریة قلوبنا إلى .3

فردوس، وظلمتنا الداخلیة إلى نور الحق.  
 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

األصحاح األربعون 

 عزوا عزوا شعبي
أفتُِتح السفر بالكشف عن مرارة ما وصل إلیه شعب اهللا من فساد، بل ما وصلت 

إلیه البشریة كلها؛ اآلن في هذا األصحاح یرفعنا روح اهللا القدوس لنكتشف خطة اهللا 
الخالصیة وتدبیره نحو شعبه لینعموا بعمله اإللهي وتعزیاته الفائقة. غایة هذا األصحاح وما 

بعده نزع روح الیأس من المسبیین وبث روح الرجاء فیهم.  

.  ]2-1[ عزوا عزوا شعبي   .1
.  ]8-3[ تهیئة الطریق للرب  .2
. ]26-9[ خطة اهللا فائقة اإلدراك  .3
.  ]31-27[ موقف غیر المؤمنین  .4

 عزوا عزوا شعبي  .1
اعتاد اهللا أن ینسب الشعب إلیه عند رضاه عنه فیدعوه "شعبي"، أما في حالة عصیانه 

، وفي أكثر صراحة )9: 32خر ( "الشعب" ه) أو یدعو7: 32فتارة ینسبه إلى موسى (خر 
: 2، وذلك لكي یثیرهم فیرجعوا إلیه ویعود فینسبهم إلیه (هو )9: 1هو ("لیس شعبي" : یقول
). أما هنا إذ یفتح أمامهم بل أمام البشریة المؤمنة باب الخالص فیدعوهم "شعبي".  23

؛ 17، 9: 51(" عزوا عزوااعتاد النبي تكرار بعض الكلمات مرتین كما جاء هنا "
، ألنه یتحدث عن كنیسة العهد الجدید القادمة من فریقین: الیهود واألمم؛ ألنها كنیسة )1: 5

 ُیشیر إلى الحب. المحبة تجعل االثنین واحًدا.  2الحب الذي یوّحد ویربط، فإن رقم 
إنها كنیسة الحب الذي یربط اهللا بها كعریس بعروسه، والذي یربط األعضاء 

طیبوا  ":القادمین من كل األمم كجسد واحد للرأس الواحد. خالل هذا الحب ُیخاطبها قائالً 
مرات في  8، والترجمة الحرفیة "تحدثوا إلى قلب أورشلیم"، تعبیر تكرر ]2قلب أورشلیم" [

أى  2؛ 7: 19صم  2؛ 13: 2؛ را 3: 19؛ قض 21: 50؛ 3: 34العهد القدیم (تك 
) یوجه إلى محبوب أو محبوبة؛ فالكنیسة هنا عروس المسیح 14: 2؛ هو 22: 20

المحبوبة إلیه، یحدثها بلغة الحب التي ال یفهمها إالَّ القلب. اللغة التي تحدث بها في أكثر 
).  9، 2: 21؛ 7: 19صراحة وعمق خالل الصلیب لیقتني البشریة عروًسا له (رؤ 
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إنها دعوة ُیقدمها العریس لعروسه المتألمة لكي تتطلع وسط آالمها إلى النهایة 
المفرحة، فتحمل األلم في رجاء وبسرور كعریسها الذي تألم من أجل السرور الموضوع 

)، إذ رأى خالصنا وتمجیدنا في حمله الصلیب. وكما یقول الرسول: 2: 12أمامه (عب 
.  )1: 5كو  2("كما تكثر آالم المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیتنا أیًضا" 

. هذا هو ّسر )14: 51إش (ما هو ّسر تعزیتنا؟ یقول اهللا "أنا أنا هو معزیكم" 
تعزیتنا: اآلب یتقدم إلینا لیضمنا إلیه كأوالد له، خالل اتحادنا بالمسیح االبن الوحید الجنس، 

. )5: 1كو  2(الذي ُیقدم حیاته كفارة عن خطایانا كسّر تعزیتنا: "بالمسیح تكثر تعزیتنا" 
مسیحنا الذي ضمنا إلیه بدمه ُیقدم لنا روحه القدوس "المعزي" الذي یمأل قلوبنا به مقیًما 

َطیبوا قلب أورشلیم ملكوت الفرح في قلوبنا. لهذا یقدم حدیثًا موجًها إلى القلب، قائالً : "
 أنها قد َقبَلت من ید الرب ضعفین ، أن إثمها قد ُعفي عنه،ونادوها بأن جهادها قد كمل

  .]2[عن كل خطایاها" 
من الجانب الحرفي یتطلع النبي إلى السبي الذي یحل بالشعب ال ككارثة سیاسیة 

حدثت مصادفة أو ثمرة ضعف عسكري، وٕانما هو سماح إلهي ألجل التأدیب. لقد قبلت 
التأدیب ضعفین، ذلك ألنها من جانب ارتكبت خطایا غیر الئقة بها، ومن جانب آخر لم 
ُتمارس بّر اهللا أو تصنع الخیر. الوصیة اإللهیة ُتطالبنا بالكف عن الشر وصنع الخیر.  

أما من الجانب النبوي فإنها إذ تتطلع إلى عریسها المصلوب تجده قد دفع الدین 
عنها في أكمل صورة ال لیعفیها من الدین فحسب وٕانما لكي یبررها بدمه ویقدسها فتنعم 

بشركة أمجاده. وكأنه قد تحققت توسالت البشریة التي عبر عنها داود النبي، قائالً : "انظر 
.  )18 :25مز (إلى ذلي وتعبي وأغفر جمیع خطایاي" 

اآلن یتطلع النبي إلى موكب الشعب الراجع إلى أورشلیم كرمز لموكب المفدیین 
بدم رب المجد یسوع، وقد جاء القدیس یوحنا المعمدان ُیهیئ الطریق لهذا الموكب المسیاني 

السماوي.  

 تهیئة الطریق للرب  .2
لعل إشعیاء النبي قد سمع صوًتا سمائًیا یدعو السمائیین لتهیئة موكب العودة من 

- 22: 11السبي إلى أورشلیم، فقد سبق فرأى حزقیال النبي مجد الرب یفارق المدینة (حز 
)، واآلن ها هو یعود الموكب مع عودة المسبیین، وكأنه موكب ملوكي إذ یتقدمه اهللا 25

نفسه محرر أوالده! 
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أما الموكب األعظم فهو تهیئة الطریق لدخول المسیا المخلص إلى حیاة البشریة، 
 بالحدیث عن التوبة وٕاعالن  -- مالك الرب الذي تحقق بواسطة القدیس یوحنا المعمدان

).  22 :1؛ یو 6-4 :3؛ لو 3 :3؛ مت 3 :1الحاجة إلى المخلص (مر 
كان القدیس یوحنا هو الصوت الذي یدوي في البریة لُیهیئ الطریق للكلمة اإللهي، 

 وكل قلب معوج یصیر مستقیًما، ]4معلًنا أن كل نفس متعجرفة ومتعالیة تنحدر إلى أسفل [
وكل العقبات تزول ألن مجد الرب یعلن خالل المسیا المخلص، ویراه كل بشر مًعا: من 

موا في الیهود واألمم. لذا یقول النبي: " صوُت صارٍخ في البریة: أعدُّوا طریق الرب، قوِّ
القفر سبیًال ِإللهنا. كل وطاٍء یرتفع، وكل جبٍل وأكمٍة ینخفض، ویصیر المعَوجُّ مستقیًما 

 .]5-3[" والعراقیب سهًال؛ فُیعلن مجد الرب ویراه كلُّ بشٍر مًعا، ألن فم الرب تكلم
ُدعي یوحنا "صوًتا" بینما دعي المسیح "الكلمة"، وشتان ما بین الصوت والكلمة، 
إذ یقول اآلباء أن الصوت هو الذي ُیسمع باألذن أما الكلمة فهي التي یدركها العقل، هكذا 

جاء یوحنا شاهًدا للمسیح الكلمة اإللهي:  

  ،ربما یفسر هذا كیف فقد زكریا صوته عند میالد "الصوت" الذي ُیشیر نحو كلمة اهللا
ولم ُیشَف من هذا إالَّ بعد والدة "الصوت" السابق للكلمة. یجب أن ُیدرك الصوت باألذن 
فیتقبل الذهن الكلمة الذي ُیشیر نحوه "الصوت". یوحنا ُیشیر نحو المسیح، ألن الحدیث 

(الكلمة) ُیعلن بواسطة الصوت.  
 Ïالعالمة أوریجانوس

  من حدیثنا تعرفون أن "الصوت" یكون أوًال عندما ُتسمع "الكلمة"، لهذا یعلن یوحنا عن
نفسه أنه "صوت" إذ هو یسبق "الكلمة". فبمجیئه أمام الرب ُدعي "صوًتا"، وبخدمته 

سمع الناس "كلمة الرب". إنه یصرخ معلًنا "اصنعوا سبله مستقیمة"... إن طریق الرب 
إن مارسنا حیاتنا  للقلب یكون مستقیًما متى استقبل بإتضاع كلماته للحق؛ یكون مستقیًما

 في توافق مع وصایاه. لذلك قیل: "إن أحبني أحد یحفظ كالمي ویحبه أبي وٕالیه 

.  )23: 14یو (نأتي وعنده نصنع منزالً " 
األب غریغوریوس الكبیر 

1 Comm. On John, book 2:26. 
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 إشعیاء المسیح إلًها ورًبا (إش يكان إشعیاء على علم بعمل یوحنا التبشیري، فبینما ُیسم 
 قبل ظهور النور الحقیقي. هو ئ) ُیشیر إلى یوحنا بأنه رسول خادم ومصباح یضي6: 9

كوكب الصبح الذي یعلن عن بزوغ الشمس من وراء األفق، فتبدد أشعتها الساطعة 
سجف الظالم الحالكة. كان یوحنا صوًتا ال كلمة، یتقدم المسیح، كما یتقدم الصوت 

الكلمة.  
 Ïالقدیس كیرلس الكبیر
بماذا ُینادي هذا الصوت؟ بإنجیل العهد الجدید الذي هو طریق الرب، الذي یرفع 

 ُیجدد الخلیقة التي ،النفوس المتضعة إلى الحیاة السماویة، ویحطم كبریاء المتشامخین
-3اعوجَّت لتسلك باستقامة، ویزیل العقبات من أمامها، فیتمجد الرب في البشریة المؤمنة [

5[  .

  لیتك تسیر في الطریق الملوكي، ال تنحرف عنه یمیًنا وال یساًرا، إنما یقودك الروح خالل
الباب الضیق، عندئذ تنجح كل أمورك عند استجوابك هناك في المسیح یسوع ربنا.  

  Ðيالقدیس غریغوریوس النزینز
، یدوي في البریة هذه الحیاة القاحلة، إذ ال تحمل ]3[" صوت صارخ في البریة"

في داخلها شجرة الحیاة كما في الفردوس األول؛ جاء یعلن عن السید المسیح شجرة الحیاة 
القدیس التي ُتغرس في بریة طبیعتنا لیقیم منها فردوًسا مثمًرا بحلوله فینا. بهذا المعنى یقول 

: [قبل أن ُیقیم ابن اهللا أعضاء الكنیسة بدأ عمله في خادمه یوحنا، لهذا وأخطر أمبروسیوس
) كلمة اهللا حاًال على یوحنا بن زكریا في البریة... تحقق هذا في 2: 3القدیس لوقا (لو 

)، وقد قیل لها: 1: 54البریة الموحشة، ألن بني المستوحشة أكثر من التي لها أوالد (إش 
... إذ لم تكن بعد قد ُزرعت وسط الشعوب )1: 54إش ("افرحي أیتها العاقر التي لم تلد" 

مز (الغریبة... ولم یكن بعد قد جاء ذاك الذي قال: "أما أنا فزیتونة مخصبة في بیت اهللا" 
). إذن فقد ّرن 1: 15، ولم یكن قد وهب الكرام السماوي لألغصان ثمًرا (یو )8: 52

]. Ñالصوت لكي تنتج البریة ثماًرا

1 On St. Luke, Serm. 6. 
2 To whom who had invited Him, 8. 
3 Comm. On Luke 3:1-5.      ترجمة مدام عایدة حنا بسطا 
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  .لُیعد طریق الرب في قلبنا، فإن قلب اإلنسان عظیم ومتسع، كما لو كان هو العالم
أنظر إلى عظمته ال في كّم جسدي، بل في قوة الذهن التي تعطیه إمكانیة احتضان 

معرفة عظیمًة جًدا للحق.  
 فیحفظ ،لیعد طریق الرب في قلبكم خالل حیاة الئقة وبأعمال صالحة وكاملةفإذن 

هذا الطریق حیاتكم باستقامة، وتدخل كلمات الرب إلیكم بال عائق.  
 Ïالعالمة أوریجانوس

فیعلن مجد  في العبارة "" أن النبي استخدم كلمة "جسدالقدیس أغسطینوسالحظ 
، وأنه ال یعني بذلك الجسد دون النفس إنما قصد ]5[" الرب ویراه كل البشر (جسد) جمیًعا

اإلنسان بكامله، فكثیًرا ما یستخدم الكتاب المقدس كلمة "جسد" أو "نفس" لتعني اإلنسان. 
]. Ðفإن من ُیعاین مجد الرب هو اإلنسان بكلیته [ألن الجسد وحده بدون النفس ال یرى شیًئا

، لم یقصد أن كلمة اهللا أخذ )14: 1یو (عندما قال اإلنجیلي "الكلمة صار جسًدا" 
للیناریوس، األمر الذي دعى البابا أثناسیوس الرسولي  جسًدا دون نفس بشریة كما ادعى أبو

للیناریوس كتاًبا یفند فیه آراءه.   أن یكتب ضد صدیقه أبو
سمع النبي إشعیاء صوًتا سماوًیا آخر یؤكد أن كل جسد (إنسان) هو كعشب 

. من یلتصق ]8[" أما كلمة إلهنا فتثبت إلى األبد، ")15: 103؛ 5: 90األرض (مز 
بتراب األرض أو بمحبة الزمنیات یصیر عشًبا زائًال، ومن یلتصق بالسید المسیح "كلمة اهللا" 
یقوم معه لیحیا في مجده أبدًیا. هذا هو الطریق الذي هیأه الكتاب المقدس لقبول المخلص: 
التزامنا بالشركة مع ذاك الذي یحولنا من عشب األرض الزائل إلى الشركة معه والثبوت فیه 

: [إن اشتاق إنسان ما إلى الراحة الحقیقیة القدیس أغسطینوسأبدًیا في أمجاده. وكما یقول 
ر المائتة الزائلة ویثبتها في كلمة الرب حتى ووالسعادة الحقة یلزمه أن یرفع رجاءه فوق األم

إذ یلتصق بها تبقى إلى األبد ویبقى هو معها أبدًیا].  
ن السید إب[ :" قائالً كل جسد عشب على القول بأن "العالمة أوریجانوسیعلق 

) لكي یشبعهم، بمعنى أنه إذا ما 21: 14المسیح أمر الجموع أن تجلس على العشب (مت 
أخضع اإلنسان جسده (الجلوس على العشب) ووضع كل األمور الزمنیة تحت قیادة النفس 
لیكون بكلیته سالًكا بالروح القدس عندئذ یتمتع ببركات السید المسیح وینعم بالشبع الحقیقي. 

1 In Luke hom 21. 
2 On the Soul and its origin. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

أننا ال نستطیع أن نلتقي بمسیحنا وال أن نتقبل عطایاه اإللهیة خالل التالمیذ أي الكنیسة 
ماُدمنا نعیش حسب الجسد. إذن فلُنخضع الجسد لنفوسنا بالروح القدس ولنتكئ على العشب 

لیكون الجسد خادًما مطیًعا یعمل في انسجام مع النفس دون مقاومة لها، عندئذ ننعم 
بالروحیات.  

كل جسد عشب وكل جماله كزهر فیما یلي بعض تعلیقات اآلباء على عبارة "
 .]7-6[" الحقل، یبس العشب ذبل الزهر، ألن نفخة الرب هبت علیه

أنظر فإن ما تلتصق به نفسك إنما تلتصق به أبدًیا. إن التصقت بالعشب وبزهر 
العشب إنما تربط نفسك بالعشب الذي یذبل والزهر الذي یسقط، وسیبید اهللا هذه في 

. Ïالنهایة

  إذ یعرف اهللا تكویننا بكونه أًبا، إننا لسنا إالَّ تراب ال یمكن أن نزدهر إالَّ إلى حین، لذلك
أرسل إلینا كلمته، كلمته هذا یبقى إلى األبد. جعله أًخا للعشب الذي ال یدوم.  

. Ðال تعجب فقد صرت شریًكا له في أبدیته، فقد شاركك أوًال في العشب

  أحرقه بالنار)، فإن رأس العجل یمثل 20: 32هكذا فعل موسى برأس العجل (خر -
سًرا عظیًما، بكونه یمثل جسد األشرار، ألنه یأكل عشًبا ویطلب الزمنیات، فان كل جسد 

... Ñعشب
القدیس أغسطینوس 

  لماذا تخافین من األمور الزمنیة التي تعبر كمجرى من نهر؟! فإن هذه هي طبیعة
األمور الحاضرة، سواء كانت مفرحة أو مؤلمة. یوجد نبي آخر یقارن االزدهار البشري 

بالعشب.  
 Òالقدیس یوحنا الذهبي الفم

   .نسمع هذا وما یشبهه كل یوم ومع هذا ال نزال مسمرین في األرض
 Óالقدیس یوحنا الذهبي الفم

1 On Ps. 52. 
2 Ibid 103. 
3 Ibid 62. 
4 On the Catechising of the Uninstructed 16:24. 
5 Ep. To Olympias 1:1. 
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  إنني أعرف أن البعض یحاول إظهار أن هذه الكلمات (كل جسد هو عشب) ُتشیر إلى
حالة الناس الهمجیین من أمم مختلفة ولهم عادات مختلفة، جاءوا إلى اإلیمان (بكلمة 

الرب) فصاروا في انسجام األبرار.  
 Ïالقدیس إیریناؤس

 خطة اهللا فائقة اإلدراك  .3
اآلن بعدما أبرز أن من یرتبط بالزمنیات الفانیات یصیر كعشب األرض الذي 

یذبل ومن یلتصق بكلمة اهللا األبدي یبقى معه أبدًیا، یعلن عن معنى االرتباط بكلمة الرب. 
على جبل عاٍل اصعدي یا مبشرة صهیون، أ. قبول البشارة اإلنجیلیة المفرحة: "

 قولي لمدن یهوذا: هوذا إلهك. .ارفعي صوتك بقوة یا مبشرة أورشلیم. ارفعي ال تخافي
  .]10-9هوذا السید الرب بقوة یأتي وذراعه تحكم له" [

من هذه التي ترفع صوتها إالَّ كنیسة العهد الجدید التي تصعد بالبشریة كما على 
جبل كلمة اهللا خالل كرازة التالمیذ والرسل بل وشهادة كل الشعب، تصعد بالنفوس إلى 

الحیاة السماویة أو الحیاة الجدیدة التي صارت لنا في المسیح یسوع لتلتقي باهللا مخلصنا 
كمصدر فرح وتهلیل. تراه قادًما إلیها لیحكم في أعماقها ویقیم ملكوته بذراعه الرفیعة. 
 ب. أدراك حقیقة اهللا؛ فإننا إذ نرتفع إلى الحیاة الجدیدة نلتقي مع الرب على 

مستوى شخصي، فال نجده قوة خفیة مجهولة وٕانما كائًنا یتعامل معنا: "یأتي ویحكم ویجازي 
 [هل اهللا :في رده على أونومیوسالقدیس غریغوریوس النیسي ویراعي الخ... وكما یقول 

]. Ðإذن طاقة ولیس شخًصا
نه یلیق بنا عندما نسمع كلمة "ذراعه" أو ما [إ :Ñالقدیس یوحنا كاسیان یقول 

أشبهها ال نفهمها بمعنى جسماني مادي.  
، وهو فرید في ]11ج. اكتشاف رعایة اهللا لنا بكونه الراعي المهتم بقطیعه [

شخصه كما في رعایته:  

من كال بكفه المیاه؟! وقاس السموات بالشبر؟! أنه الخالق القدیر في رعایته: "* 
 " إنه خالق المیاه ام بالمیزان؟!ـوكال بالكیل تراب األرض؟! ووزن الجبال بالقبان واآلك

1 Adv. Haer. 5:33:4. 
2 Against Eunom. 2:12. 
3 Institutes 8:3. 
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.  والسموات كما التراب والجبال الصلدة. الذي خلق یقدر أن ُیجدد الخلیقة
ُتشیر المیاه إلى الشعوب، والسموات إلى النفس، واألرض إلى الجسد، والجبال 
والتالل إلى قدرات اإلنسان ومواهبه، وكأن اهللا في رعایته قدیر، ُیجدد الكنیسة ككل بضم 

الشعوب إلیها، كما ُیجدد كل نفس مع الجسد بطاقاته وأحاسیسه ومشاعره وٕامكانیاته.  
إنه یقیس ویزن كل شيء، إذ هو كلي القدرة.  

لعله أراد أن یؤكد أن اهللا یهتم بخلیقته الجامدة من میاه وجلد السماء حتى التراب 
والجبال والتالل، فكیف ال یهتم بنا نحن الذین على صورته ومثاله، وقد خلق العالم كله من 

أجلنا.  

  إن كنت تشك في عنایة اهللا سْل األرض والسماء والشمس والقمر. سْل الكائنات غیر
العاقلة والزروع... سْل الصخور والجبال والكثبان الرملیة والتالل. سْل اللیل والنهار؛ فإن 

عنایة اهللا أوضح من الشمس وأشعتها، في كل مكان: في البراري والمدن والمسكونة، 
على األرض وفي البحار... أینما ذهبت تسمع شهادة ناطقة بهذه العنایة الصارخة.  

  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

من قاَس روح الربِّ ومن ُمشیُرُه ُیعلِّمه؟! من استشَارُه فأفهَمه  الحكمة: "يكل* 
.  ]14-13وعلَّمه في طریق الحق وعلَّمه َمْعرفّة وَعرَّفُه سبیل الفهم؟!"  [

مع كونه الخالق القدیر الذي أوجد الطبیعة من أجلنا یرعاها ویهتم بها، هو أیًضا 
كلي الحكمة یعرف ما هو لخالصنا وبنیاننا، خطته غیر خطتنا، وتدابیره تعلو عن تدابیرنا 

).  34: 11(رو 

 ن أحكامه بعیدة عن الفحص فحسب، وٕانما بعیدة إ) 11 لم یقل (الرسول بولس- رو
أیًضا عن االستقصاء. لیس فقط ال یقدر اإلنسان أن یفهمها بل وال حتى أن یبدأ في 

استقصائها. یستحیل علیه أن یدرك غایتها أو حتى یكتشف كیف بدأ تخطیطها.  

 ه ینبوع كل الخیرات ومصدرها، لیس في حاجة إلى شریك أو مشیرنُیرید أن یقول إÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

Ï 19العنایة اإللهیة للقدیس یوحنا الذهبي الفم، ترجمة عایدة حنا بسطا، ص. 
Ð 9-8المرجع السابق، ص. 
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هوذا األمم كنقطة من دلو وكغبار المیزان * ضابط الكل ال یفلت شيء من یده: "
.  ]15[" ُتحسب، هوذا الجزائر یرفعها كدفة...

نه ضابط الكل... فإن كانت األمم ُترید أن تحكم العالم وتسوده خالل العنف إ
والقوة فهي ضعیفة للغایة، یراها اهللا نقطة ماء في دلو وغبار میزان... أما اهللا ففي ضعف 

الصلیب وجهالته یحكم ویملك بقوة وسلطان على األعماق.  
األرض بكل شعوبها صغیرة للغایة بالنسبة للمخلص، یحملها كغبار في مقیاس 
صغیر، أما سكان الجزائر المفتخرون بسفنهم التجاریة والحربیة فجمیعهم مًعا أشبه بدفة 

یمسكها الرب بیده! 

  یدرك (اهللا) في ذاته كل الخلیقة العاقلة لكي تبقى كل األشیاء موجودة مضبوطة بقوته
التي تضم الكل.  

 Ïالقدیس غریغوریوس النیسي

ولبنان لیس كافًیا لإلیقاد وحیوانه لیس كافًیا لمحرقة. كل * اهتمامه باألمم: "
. تصویر شعري عن ]17-16[" األمم كال شيء قدامه، من العدم والباطل ُتحسب عنده

قبول األمم اإلیمان باهللا حتى أن كل شجر لبنان (األرز) ال یكفي لإلیقاد لمذبح الرب وجمیع 
حیواناته ال تكفي لتقدیم محرقات... لقد صارت الحاجة إلى خشبة الصلیب التي تسمو فوق 
كل أرز لبنان، وذبیحة المسیح التي ال تقارن بالذبائح الحیوانیة جمیعها. خالل هذا المذبح 

(الصلیب) وهذه الذبیحة یتمتع األمم بالخالص.  

  ...!بلغ الخروف الحّي اإللهي إلى الصعیدة، وقام الصالبون كاألحبار یقدمونه ضحیة

  ُصلب ربنا وحمل ذنوب المسكونة، وسمر الخطیة بالمسامیر حتى ال تملك. لما صلبوه
صلبها معه على الجلجثة لئال  تقتل أجیاًال أخرى.  

یعقوب السروجي  مار

* عظمة السید المسیح المخلص والذبیح:  
؛ تكالیف األوثان باهظة ]18[" فبمن تشبهون اهللا وأي شيء تعادلون به؟!"

تحتاج إلى ذهب وفضة أو خشب ال یسوس مع تكلفة للصانع الماهر الذي یقوم بعملها 

1 Against Eunom. 2:11. 
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، ُیقابل ذلك شوق اللصوص لسرقتها، أما مسیحنا فیقدم خالًصا مجانًیا، یعلن ملكوته ]20[
في القلب حیث ال یقدر أحد أن یسرقه من أعماقنا.  

 كان االعتقاد السائد أن األرض مسطحة .]22[" الجالس على كرة األرض" *
ولیست كرة، لكن إشعیاء رأى الرب جالًسا على كرة األرض كملك یجلس على عرشه، ُیقیم 

مملكته في قلوب البشر.   

" سكانها كالجندب، الذي ینشر السموات كسرادق ویبسطها كخیمة للسكن" *
. إنه ال یملك عن احتیاج خدمة األرضیین أو السمائیین، إنما عن حب ورعایة أبویة. ]22[

فاألرضیون بالنسبة له كالجندب (الجراد)، والسماء أشبه بقطعة قماش أو خیمة. العظماء 
عنده كال شيء والقضاة كالباطل ینحلون.  

األرض والسماء كال شيء بالنسبة لقدرته؛ لكنه في حبه یملك ویقود األرضیین 
والسمائیین كملك ومخلص... 

انشغل المنجمون بحسابات الفلك وأنظمتها أما اهللا فیعلم كل دقائقها كخالق لها، 
، فكیف ال یعرف كل إنسان ویهتم بخالصه؟! ]26یدعوها بأسماء [

 موقف غیر المؤمنین  .4
كثیًرا ما یظن الجاحدون لإلیمان أن اهللا في مجاله بعید عن دائرة البشر، هو في 
سمواته بینما یعیش اإلنسان في عالمه... هذا هو جوهر الفكر اإللحادي المعاصر، وهو 

فكر قدیم یضرب به العدو اإلنسان لیفقده تالقیه مع خالقه واتحاده معه وعشرته، وكما جاء 
لماذا تقول یا یعقوب وتتكلم یا إسرائیل: قد اختفت طریقي عن الرب هنا في هذا السفر: "

.  ]27[" وفات حق إلهي
هذا هو ما ُیردده اإلنسان وسط تعبه الروحي... ُیحسب نفسه وحیًدا معزوًال حتى 

عن اهللا الذي ال ُیبالي بطریق اإلنسان وحیاته. لعل هذا هو ما قاله المسبیون إذ ظنوا أن اهللا 
قد نسیهم تماًما، فقد عبرت الشهور والسنوات وكأنه قد نكث عهده مع آبائهم ولم یعد یفكر 

فیهم أو یهتم بعودتهم. إنه ال ُیبالي بقضیتهم وال یهتم بطریقهم؛ تركهم في بابل وبقى في 
سمواته ال یتحرك لنزع عارهم ورفع الذل والعبودیة عنهم.  

یرد النبي على ذلك باآلتي:  
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ال  لكنه مستمر في رعایته لإلنسان "،أ. استمراریة عمل اهللا: اهللا في حبه قد یتأنى
" السرمدي حبه ال یزول وعهده أبدي ال یتغیر.  إله الدهر. هو "]28[" یكل وال یعیا

... ُیخلص بطریقة غیر متوقعة.  ]28ب. أحكامه ال ُتفحص [
یعطي المعیّي قدرة ولعدیم القوة  ج. بسبب خطایانا نضعف في إیماننا، لكنه هو "

 فیسندنا حتى في إیماننا.  ،، لذا نحتاج إلى تسلیم األمر بین یدیه]29[" یكثر شدة
 یهبنا روحه القدوس الذي ُیجدد طبیعتنا ویرفعنا بأجنحة الروح كما إلى السماء .د

وأما منتظرو الرب فیجددون قوة؛ یرفعون أجنحة كالنسور، "عینها، نرتفع بال قلق... 
.  ]31[" یركضون وال یتعبون، یمشون وال یعیون

  !بالروح القدس نتحرر من العبودیة وُندعى إلى الحریة
به صرنا أوالد اهللا بتبنیه إیانا! 

- إننا قد تجددنا، خالعین عنا ثقل الخطایا  - إن أمكنني القول وفوق هذا كله
الكریه!... 

به ننال غفران الخطایا،  
وبه نتطهر من كل وصمة،  

وخالل عطیته نتغیر من بشر إلى مالئكة، هؤالء الذین یشتركون معنا في التمتع 
بنعمته، لكننا ال نصیر هكذا في الحال، بل ما هو مدهش، إننا ونحن بعد في طبیعة 

البشر نظهر سلوًكا في الحیاة یلیق بالمالئكة! 
.  Ïهكذا إذن هي قوة الروح

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

Ï 837-836للمؤلف: الحب اإللهي، ص. 
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األصحاح الحادي واألربعون 

خالص من المشرق 
قدم لنا األصحاح السابق تصویًرا رائًعا لعمل اهللا الخالصي، كعمل رعوي یصدر 

عن اهللا الكلي القدرة والكلي العلم والحكمة والكلي الحب... اآلن یدعو اهللا األرض كلها حتى 
الجزائر التي كانت في ذلك الوقت تمثل الغرب األقصى لكي تقف في محاكمة مع اهللا، 

خاللها یظهر الحق من الباطل. إنه ال یطلب نزول نار من السماء كما فعل إیلیا إلظهار 
اهللا والحق والكشف عن بطالن البعل، إنما یسألهم أن یطلبوا من األوثان أن تخبر عن 

المستقبل إن كانت تقدر! أما اهللا فیكشف إلشعیاء عن المستقبل، عن مجيء كورش الذي 
من المشرق لخالص شعبه، مؤكًدا أنه رب التاریخ وٕاله كل األمم یستخدم كل الطاقات حتى 
الوثنیة لتحقیق رعایته ألوالده المقدسین في حقه. هذا الخالص إنما هو صورة رمزیة وتهیئة 

لخالص أعظم یحققه المسیا المخلص... الذي هو مركز السفر كله، بل ومركز الكتاب 
المقدس كله.  

. ]7-1[ نصرة من المشرق   .1
.  ]12-8[خترته  أ عبدي الذي .2
. ]16-13[ الدودة تصیر نورًجا  .3
.  ]20-17[ البریة تصیر بستاًنا  .4
.  ]29-21[ اهللا رب المستقبل  .5

:    نصرة من المشرق.1
یقدم إشعیاء النبي تصویًرا شاعرًیا رائًعا للنصرة التي ینالها إسرائیل خالل كورش 

الذي یسمح لهم بالعودة من السبي.  
یؤكد النبي أن ما سیحدث بواسطة كورش لیس من عندیاته إنما هو بتدبیر إلهي.  

أنصتي إلّي أیتها الجزائر، ولتتجدد القبائل قوة، لیتقربوا (لیصمتوا) ثم یتكلموا، "
 یطلب من الجزائر البعیدة التي ُتحیط بها المیاه من كل .]1لنتقدم معا إلى المحاكمة" [

جانب. إشارة إلى إسرائیل المسبي في بابل بعیًدا عن بلده وقد أحاطت به میاه التجارب 
  ینصت أوًال ثم یصمت وعندئذ یتكلم ویحاور اهللا كما في نلتغرقه... یطلب منه أ
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محاكمة بین َندَّین أو طرفین.  
اإلنصات والصمت ال یعنیان السلبیة، إنما یعنیان رفع القلب إلى اهللا والتأمل في 

أعماله العجیبة، منتظرین خالصه المستمر لشعبه وكنیسته. الصالة الصامتة تحرك السماء 
) 15: 14ذاتها، یسمعها اهللا ویستجیب لها، كما حدث مع موسى الصارخ في قلبه (خر 

).  13: 1صم  1ومع حنة في الهیكل (

  ،لنأِت اآلن إلى صالة حنة أم صموئیل الصامتة، كیف كانت موضٍع سرور أمام اهللا
فتحت الرحم العاقر، ونزعت عارها، حیث أنجبت نذیًرا وكاهًنا.  

 Ïاألب افراهات

 ؛ صمت الراعي في بطن السمكة، من جوف 2 صلى یونان صالة بال صوت (یو(
الخلیقة العجماء زحفت صالته فسمعها اهللا في األعالي، إذ كان صمته صراًخا. 

 Ðمارافرام السریاني

  !إن كان فمك ساكًتا بهدوء فقلبك یشتعل دوًما بحرارة الروح
إن كنت تتكلم بلسانك وقلبك ال یتحرك بالصالة، فكالمك هو خسارة! 

سكِّت لسانك لیتكلم قلبك... وسكت قلبك لیتكلم اهللا! 
الشیخ الروحاني 

   .السكون یجعلك تنیر كالشمس وینقیك من عدم المعرفة

   .إن أردت أن تعرف رجل اهللا، استدل علیه من دوام سكونه
مار إسحق السریاني 

  ،أولئك الذین یقفون في حضرة المسیح، الذین یصبون كل اهتمامهم في اإللهیات
ویتحررون من كل ارتباكات العالم، یحفظون على الدوام صالة القلب الخفیة وأفكار 

العقل الروحیة، رافضین كل فكر زمني یظلم النفس وطاردین إیاه فال یشغلهم عن 
التفكیر في اهللا...  

  لیتنا أیها األحباء ننزع عنا ثقل االهتمام الزمني لنقضي كل أوقاتنا في أفكار اهللا، بهذا 

1 Demon. 4 on Prayer, 7. 
2 Hymn of Faith 20:9. 
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 نفسنا وتحلق في السمویات نحو اهللا. فان الكلمات اإللهیة تنزع الصدأ عن ىقنتت
العقل وتزیل عنه ثقل الزمنیات، وترفعه إلى رؤیة الالهوت...  

  لنصلِّ بطریقة خفیة مع إتضاع القلب دون أیه رغبة في االنتفاخ في كبریاء بخصوص
مظاهر الصالة التي تفقدنا المكافأة.  

 Ïاألب مرتیروس
یلزم أن یرافق الصمت حوار الحب الداخلي بین اهللا والنفس، ففي بدایة هذا السفر 

)، أما هنا 18: 1ُیطالبنا اهللا أن ندخل معه في حوار لكي نغتصب مغفرة خطایانا (إش 
فُیریدنا أن نقترب إلیه ونتحدث معه عن قرب خالل لغة السكون، نسمعه باذاننا الداخلیة 

ونحاوره بلساننا القلبي وتنفتح بصیرتنا الروحیة لندرك عن قرب أسرار اهللا الخالصیة... هذا 
  .]1[" لیقتربوا ثم یتكلواما عناه بقوله: "
: [لنتمثل بمریم أخت لعازر التي جلست عند قدمّي ربنا األب مرتیروسیقول 

)، فبحبها ارتفعت نفسها إلى السماء عند كلماته. 1: 11، یو39: 10تنصت لكلماته (لو 
لهذا السبب قدم ربنا شهادة حسنة عنها: "مریم اختارت النصیب الصالح الذي لن ینزع عنها" 

وباویة في نصیبها الصالح الذي اختارته، فان ربنا إلى ط. لنتمثل بهذه المرأة ال)42: 10لو (
...]. Ðاآلن قریب منا

ماذا رأى إشعیاء النبي وماذا سمع خالل االقتراب بسكون نحو اهللا؟  
من أنهَض (البار) ِمَن المْشِرق الذي ُیالقیه النَّْصُر عنَد رْجَلْیه؟! َدفَع أماَمُه "

. من الجانب ]2[" ُأمًما وعلى ُملوٍك َسلََّطُه، جعلهم كالُتراب بَسْیفه وكالقشِّ الُمْنَذري بَقْوِسه
الحرفي یقصد كورش الذي انهضه الرب من المشرق، واهًبا إیاه نصرة عند رجلیه، بمعنى 
أنه یهبه سرعة الحركة؛ أینما َحلَّ بجیشه تحققت له النصرة. هذا ویرى أغلب الدارسین أن 
كورش محطم بابل ُعرف بالعدالة، وٕان كان جیشه ورجاله ُعرفوا بالعنف والشراسة. صار 

رمًزا للسید المسیح في خالصه ال من سبي بابل أو غیرها وٕانما من سبي إبلیس والخطیة.  
ُدعى في بعض الترجمات كالسبعینیة "باًرا"، وقد رأى بعض حاخامات الیهود أن 
الحدیث هنا عن إبراهیم أب اآلباء الذي قدم من المشرق لیملك خالل نسله أرض كنعان. 

1 The book of Perfection 43,45,82. 
2 Ibid 46:47. 
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القدیس جیروم والقدیس كیرلس ویوسابیوس القیصري أما آباء الكنیسة عبر العصور مثل 
. Ïفیروا أن الحدیث هنا خاص بالمسیاوثیؤدورت وبروكوبیوس 

"، وتعني "البر أو الحكم اإللهي أو Sedek" جاءت الكلمة العبریة للنصر هنا
 فقد جاء السید المسیح الذي بال خطیة البار وحده یلتقي بالبر الذي من ". Ðالنصر الخ...

عندیاته لیهبنا إیاه. نصرته لیست خالل حروب ومقاومة حسیة وٕانما تثبیتنا في بره. 
سیف المسیح وقدسه هما كلمته اإلنجیلیة التي تحّول الشر إلى تراب وقش أما 

النفوس فتتنقى من كل شائبة، بهذا ملك على األمم محطًما كل شر فیهم.  
، كأن كورش قد جاء مسرًعا ]3طردهم مّر سالًما في طریق لم یسلكه برجله" ["

جًدا حتى بدى كمن ال یلمس األرض برجلیه. أشار هذا أیًضا إلى سرعة انتشار الكرازة 
بإنجیل الخالص، أو عمل المسیح الخالصي.  

هذا الخالص یتحقق خالل اهللا نفسه الذي هو "األول" عمل ویبقى عامًال في حیاة 
.  ]4شعبه من البدایة حتى النهایة [

من فعل قدم الرب تساؤًال في محاكمة الشعوب، وٕاذ لم یجب أحد أجاب هو: "
... هو الذي دعا ]4وصنع داعًیا األجیال من البدء؟ أنا الرب األول ومع اآلخرین أنا هو" [

األجیال منذ البدء لالقتراب إلیه والتمتع بخالصه، ویبقى حتى مع اآلخرین (ظهور آلهة 
وثنیة) هو هو ال یتغیر في حبه عبر األجیال.  

لقد دعا البشریة منذ البدایة لتعیش معه لكنها رفضت الخالق وصنعت لنفسها آلهة 
عاجزة حتى عن حمایة نفسها، هي من صنع النّجار والصائغ والصاقل بالمطرقة واللحام... 

.  ]7[" حتى ال یتقلقلكل یشدد اآلخر لیخرج التمثال متقًنا تشدده المسامیر "
لیس هناك وجه مقارنة بین أوثان تحتاج إلى من یصنعها ومن یحرسها ومن 
ُیرممها حتى ال تخرب وبین مسیح خالق یتحرك بالحب العملي لُیجدد طبیعتنا المتقلقلة 

الفاسدة.  
بكشفه عن بطالن األوثان یعلن عن ضعف األمم لیدعوها إلى عظمة المسیح 

القادرة وحده أن یخلص! 

1 Bultema, p. 390. 
2 R.N. Whybray: New Century Bible Comm., Isaiah 40-60; p. 61. 
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:    عبدي الذي اخترته.2
، یدعوهما ]2یكشف عن ضعف األمم واضطرابها، ویعلن عنها إنها تراب وقش [

- خالل عمل المسیح الخالصي - بالصداقة اإللهیة  للدخول إلى إسرائیل الجدید للتمتع
التي اختبرها إبراهیم أب المؤمنین، إذ یقول:  

وأما أنت یا إسرائیل عبدي، یا یعقوب الذي اخترته، نسل إبراهیم خلیلي "
. لقد اختار اهللا إبراهیم خلیًال له، دعاه من أمة وثنیة ال تعرف اهللا، لیصیر ]8[" (صدیقي)

. اهللا لم یتغیر فال یزال یطلب أن ]2باًرا، ینهضه من المشرق ویالقیه النصر عند رجلیه [
یبرر ویصادق أبناء له، یدعوهم من وسط أناس غیر مؤمنین لیقبلوا اإلیمان به ویصیروا 

أحباءه.  

 براهیم الملقب بالخلیل، ُوجد مؤمًنا، ألنه أطاع كلمات اهللا.  إ
 Ïالقدیس اكلیمندس الروماني

من هو العبد المختار إالَّ السید المسیح الذي احتل مركز العبد، لیمثل البشریة 
القدیس الضعیفة، فیقیم عهًدا باسمها لدى اآلب، یختمه بالدم الثمین. وكما یقول 

 [ُدعي عبًدا لیخدم الكثیرین بالحق... جاء عبًدا في الجسد وحسب ي:غریغوریوس النزینز
] .Ðالمیالد ألجل حیاتنا كي یحررنا مخلًصا إیانا من عبودیة الخطیة

صار كلمة اهللا المتجسد عبًدا لكي إذ نثبت نحن العبید فیه نسمع الصوت اإللهي 
ُینادینا:  

": لقد صرتم أنتم الغرباء والبعیدون إسرائیل الجدید، كنیسة یا إسرائیل عبدي"
مقدسة وشعًبا مبرًرا، عبیًدا صالحین متحدین باالبن الوحید الذي صار عبًدا.  

"، وكما قال السید المسیح لتالمیذه: "لستم أنتم اخترتموني یا یعقوب الذي اخترته"
بل أنا اخترتكم".  

": صرتم أبناء إبراهیم روحًیا، أبناءه في اإلیمان فحسبتم أحباء نسل إبراهیم خلیلي"
لّي كما كان أبوكم خلیًال ليّ .  

 جئت بكم من ،]9[" الذي أمسكته من أطراف األرض ومن أقطارها دعوته"
أقاصي المسكونة ودعوتكم من بین األمم... 

1 Ep. 1:10. 
2 Theolog. Orations 4:3. 
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": هذا هو موضوع دعوتي، وّسر اختیاري لكم، وغایتي من ال تخف ألني معك"
الخالص أن أكون معكم... 

، أكون لك عوًنا وعضًدا ألني ]10[ "وقد أیَُّدَتك وأعنتك وعضدتك بیمین بري"
بررتك بدمي، فصرت باًرا بّي تستحق كل عون وتعضید ضد مقاومیك الذین یبیدون، وضد 

.  ]2، 11منازعیك الذین تبحث عنهم فال تجدهم، إذ صاروا كال شيء [
في القدیم كنت تبحث عن مسامیر لكي تمسك صفائح الذهب والفضة في التماثیل 

 وكي تكسبها جماًال خارجًیا وتعطیها قیمة ثمینة، أما اآلن فأنا ]7الخشبیة حتى ال تسقط [
ألنّي أنا الرب إلهك أمسك بیمینك فال تتزعزع، أسكب مجدي فیك واهبك بري فتتمجد: "

.  ]3[" الممسك بیمینك القائل لك: ال تخف أنا أعینك
"... إذ یعرف اهللا حقیقة مرض ال تخفكثیًرا ما یكرر في هذا السفر عبارة: "

الطبیعة البشریة أو میكروبها الخطیر أال وهو الخوف المحطم لسالمنا وفرحنا ومجدنا 
الداخلي. ّسر هذا الخوف شعورنا بالعزلة والوحدة، لیس من رفیق وال من معین وال من یدرك 
حقیقة مشاعرنا وال من ُیشاركنا أعماق أحاسیسنا الداخلیة. لذا یتقدم المخلص بنفسه لُیرافقنا 

ال من الخارج بل بسكناه في أعماقنا، فیمأل الفراغ الداخلي، ویكون هو الرفیق والمعین 
والمشبع لكل احتیاجاتنا الداخلیة، الذي ُیشاركنا مشاعرنا الخفیة.  

في اختصار ماذا یقدم اهللا مخلصنا؟ یقدم نفسه لنا فیهبنا: المعیة معه، العون، 
القوة، یرفعنا إلیه! بمعنى آخر ینزل إلینا لكي نقبله في حیاتنا، فیسندنا بنعمته ویكون لنا 

المعین الخفي، ویحملنا إلیه فنشاركه أمجاده األبدیة السماویة.   

:    الدودة الضعیفة تصیر نورًجا جدیًدا.3
؛ وكان ذلك ضرورًیا ]14-10[تتكرر الكلمتان "ال تخف" ثالث مرات في األعداد 

لنفوس مسكینة ُیحطمها الیأس أثناء السبي والشعور بالمذلة والعبودیة. لكن اهللا ُیطمئن بكل 
وسیلة مؤمنیه المخلصین الذین یقبلون الدخول معه في عهد حتى ال یخافوا وال یرتعبوا. أما 

ألنّي أنا ّسر رجائهم وقوتهم فهو تمتعهم به كملك لهم، یقدم ذاته لهم لینعموا به، قائالً : "
.  ]13الرب إلهك الممسك بیمینك القائل لك: ال تخف أنا ُأعینك" [

هكذا ینسب اهللا نفسه إلیهم: "أنا الرب إلهك" یلتجئوا إلیه ال كغریب عنهم وٕانما 
بكونه "إلههم" الخاص بهم المشتاق أن یضمهم إلیه ویحفظهم فیه. یلیق بهم أال یتباطئوا في 
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طلب معونته فإنه ممسك بیمینهم مشتاق إلى خالصهم أكثر من اشتیاقهم هم إلى خالص 
".  ال تخف أنا ُأعینكأنفسهم، لذا ال یكف عن القول: "

: 3"، فإن كان قد دعى نفسه "یهوه" (خر أنا الرب إلهكیالحظ أن اهللا یدعو نفسه "
) عندما دعى موسى لخالص الشعب من عبودیة فرعون، فقد أوضح له 2: 6؛ 15؛ 14

 مؤكًدا أنه كائن على الدوام، یحل وسط شعبه )14: 3(سّر اسمه وهو: "أهیه الذي أهیه" 
دون أن تتغیر محبته أو رعایته. هكذا ُیقدم اهللا اسمه بألقاب كثیرة لیطمئن مؤمنیه، من 

:  Ïذلك
، وتعني "الرب ُیرى"، فقد رأى إبراهیم بعیني اإلیمان )14: 22تك ("یهوه یرأه" 

ذبیحة المسیح الفریدة الواهبة قوة القیامة.  
، وتعني "اهللا السالم"، فإن المسیح كلمة اهللا هو سالمنا )24: 6قض ("یهوه شلوم" 

)، به نتمتع بالمصالحة مع اهللا كّسر سالمنا الداخلي وسالمنا مع الغیر.  14: 2(أف 
، یشتاق أن یشفي نفوسنا )26: 15خر ( Jehovah ropheka"الرب شافیك" 

وأجسادنا كطبیب حقیقي للبشریة.  
كو  1؛ في المسیح صرنا أبراًرا ()6: 23إر ( Jehovah-Zidkenu ""الرب برنا

)، إذ نحمل شركة طبیعته ونتمتع ببره فینا.  30: 1
 (الرب رایتي)؛ فقد صار اهللا رایتي )15: 17خر ( Jehovah- nissi"یهوه نسى" 

یتقدم خطواتي في المعركة الروحیة، هو سّر نصرتي وعالمة غلبتي على عدو الخیر.  
، تعني "أهیه الذي أهیه" "أنا كائن الذي )2: 12إش ( Jehovah-yah"یاه یهوه" 

هو أنا كائن"، بكونه حاضًرا وسط مؤمنیه ال تتغیر محبته نحوهم.  
، أي "الرب هناك" ُتشیر )35: 48حز ( Jehovah- Shammah"یهوه شمه" 

إلى اإلعالن عن حضرة الرب في كنیسة العهد الجدید، وسط إسرائیل الجدید، إذ صارت 
 . )3: 21 رؤ(أیقونة السماء التي هي "مسكن اهللا مع الناس" 

یعلن اهللا حبه لشعبه الذي دعاه "دودة إسرائیل" لیقیم منها نورًجا محدًدا جدیًدا قادًرا 
ال تخف یا دودة یعقوب، یا أن یدرس الجبال ویسحقها ویذریها لتبددها العواصف، إذ یقول: "

مة إسرائیل، أنا أعینك یقول الرب وفادیك قدوس إسرائیل. هأنذا قد جعلتك نورًجا ذشر

1 Bultema, p. 396. 
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محدًدا جدیًدا ذا أسنان، تدرس الجبال وتسحقها، وتجعل اآلكام كالعالصفة، تذریها فالریح 
. ]16-14[" تحملها والعاصف تبددها وأنت تبتهج بالرب، بقدوس إسرائیل تفتخر

ي مهذا هو عمل اهللا المخلص في حیاتنا، إذ یحولنا من دودة محتقرة تعیش في ط
هذا العالم ُنداس كما باألقدام لیقیم منا نورًجا ذا أسنان حادة یقدر أن یدرس الجبال ویسحقها 

أو كمذراة تفصل الحنطة عن التبن... هكذا ُیرید اهللا مصادقة الدودة المحتقرة لیجعلها أداة 
للتمییز وعزل الحنطة النافعة عن التبن الذي بال ثمن.  

"، فإنها تعیش في الطین محتقرة بال قوة وال جمال وال دودة یعقوبدعى اهللا شعبه "
مجد، تطأ علیها األقدام دون اهتمام أو مباالة. لقد وطأ فرعون على الشعب كما على دودة، 
ر أیًضا  لكن فرعون مات وأما الشعب فتمتع بمواعید اهللا وخالصه. وطأ سنحاریب ونبوخذنصَّ

 وبقیت على هذه الدودة وانتهت دولة آشور باكملها وأیًضا انهارت بابل بملوكها الجبابرة
 عبر األجیال مثل نیرون ودقلدیانوس وأیًضا هراطقة الدودة حیة ومجیدة. وهكذا قام جبابرة

مثل أریوس ونسطور... ومات الكل وبقیت الدودة حیة تنمو وتتمجد. أما ّسر حیاتها فهي 
أن كلمة اهللا الذي صار جسًدا هو أیًضا من أجلنا صار دودة كقول المرتل "أما أنا فدودة ال 

، أي یتنازل لیصیر إنسانا محتقًرا حتى ُحسب كدودة، فیرفعنا نحن )6: 22مز (إنسان" 
باتضاعه إلى مجده.  

  "6: 22مز ("أما أنا فدودة ال إنسان(  .
لكنني أتحدث اآلن ال في شخص آدم، وٕانما أتحدث باألصالة عن نفسي- أنا 

- ُولدت بدون زرع بشر حسب الجسد، حتى أصیر أنا كإنسان وراء كل بشر،  یسوع المسیح
. )6: 22مز (لكیما یتمثل الكبریاء البشري باتضاعي. "عار عند البشر ومحتقر الشعب" 

: 9یو (باالتضاع صرت عاًرا عند البشر، حتى ُیقال بطریقة تهكمیة: "أنت تلمیذ ذاك" 
، ویحتقرني الشعب.  )28

 Ïالقدیس أغسطینوس
بالتصاقنا بالرب یحولنا من دودة ضعیفة عاجزة عن العمل إلى نورج قادر على 

سحق الجبال التي تمثل أعمال اإلنسان القدیم لیتمتع ببركات الحیاة الجدیدة.  
إن كان إنساننا القدیم قد صار كالجبال بأعماله الشریرة الصلبة وكاآلكام لیس من 

). یجعلنا بالمسیح 32: 104یقدر أن یحركها فإن اهللا وحده الذي یلمس الجبال فتدخن (مز 

1 On Ps. 22. 
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یسوع ربنا نورًجا جدیًدا محدًدا، ندرس الجبال ونسحقها ونذري اآلكام كالعصافة، دون أن 
یصیبنا القدم وال نفقد قوتنا أو تضعف إمكانیاتنا مع الزمن. هذا ما یبهج نفوسنا بالرب مجدد 

.   Ïحیاتنا فنفتخر بقدوس إسرائیل الجدید

:    البریة تصیر بستاًنا.4
إذ یتطلع إشعیاء النبي إلى العصر المسیاني كعصر میاه الروح القدس، یرى البریة 

تتحول إلى واحة تفیض ماًء فتتحول من قفر إلى بستان إلهي مثمر.  
؛ 11-9: 49؛ 21-18: 43 ؛10-1: 35تكرر هذا التشبیه عدة مرات (إش 

).  13: 55؛ 21: 48
: 20؛ عد 7-1: 17في القدیم أخرج اهللا من الصخرة ماًء لشعبه الظمآن (خر 

). وفي الخروج الثاني یفعل ما هو أعظم، ُیفجر أنهاًرا على 21: 48؛ إش 1-13
المرتفعات العالیة القاحلة وینابیع في الودیان؛ إذ یقدم السید المسیح ماء جدیًدا یغیر وجه 
األرض، محوًال قفر قلوبنا إلى فردوسه الروحي، وبریتنا الداخلیة إلى واحة إلهیة فتنمو فینا 

اجعل في البریة األرز والسنط واآلس وشجر أشجار روحیة تأتي بثمار روحیة شهیة: "
.  ]19الزیت..." [

لكي ینظروا ویعرفوا ویتنبهوا ویتأملوا مًعا أن ید الرب فعلت هذا ما أجمل العبارة: "
... ننظر عمل الرب فینا، ونتعرف على أسراره، ونتأمل ]20[" وقدوس إسرائیل أبدعه

األمور الفائقة ونفهم ما ال یدرك ألن هذا كله من ید المخلص القدوس ومن ابداعه. 
 على لسان المخلص قائالً :   القدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث

[من یستطیع أن ُیعادلني في الجود؟ إني أب وأخ وعریس وبیت وطعام ولباس 
وأصل كل ما تشتهي، ال اتركك محتاًجا إلى شيء.  

سأكون أیًضا خادًما لك، فقد جئت ال لكي ُأخدم بل أخدم.  
أنا أیًضا صدیق وعضو ورأس وأخ وأخت وأم؛ أنا كل شيء، فقط كن صدیًقا ليّ ! 

من أجلك افتقرت، ومن أجلك كنت أشخذ.  
من أجلك صلیت، ومن أجلك ُدفنت.  

في السماء أسأل عنك اآلب.  

Ï  ،13م، ص1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
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أنت كل شيء بالنسبة ليّ : األخ والشریك في المیراث والصدیق والعضو.  
ماذا ُترید أكثر من هذا؟ 

. ]Ïلماذا تنصرف عن من یحبك، وتتعب من أجل العالم؟

:    اهللا رب المستقبل.5
لكي یعطي الرب طمأنینة لشعبه ویهبهم ثقة فیه، یؤكد لهم أن المستقبل كله في 
یدیه دون سائر آلهة األمم، طلب منهم أن یسألوا األوثان إن كانت تقدر أن تخبر باألمور 

المستقبلة، وبقصد التنبؤ بخصوص قیام كورش، إذ كان ذلك غیر متوقع.  
.  ]27ه أول من ُیبشر شعبه بقیام كورش [نیعلن اهللا عن نفسه أ

، ومن جهة أمه فهو فارسي، وقد ضم جیشه ي- فهو ماد من جهة والده كورش -
. السید ]25؛ ورجاًال من فارس جاءوا من الشرق []25 جاءوا من الشمال [يرجاًال من ماد

المسیح أیًضا جاء من الناصرة في الشمال وهو شمس البر المشرق من الشرق.  
) واحترم كل األدیان بما فیها عبادة اهللا الحّي، لذلك 1 لقد عرف كورش اهللا (عزر

؛ ربما أیًضا دعى باسم السید المسیح بكونه ]25[" من مشرق الشمس یدعو باسميقیل: "
رمًزا له، ُیحقق خالًصا للعالم كله. ُشبه كورش بالخراف الذي یدوس الطین، اشارة إلى السید 
المسیح كدیان تخضع له كل األمم كالطین بین یّدي الخراف... (كورش أتى على والة بابل 

 .]25كما على المالط [
 
 

1 In Matt. PG. 58:79C. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني واألربعون 

العبد المختار 
یحوي هذا األصحاح إحدى التسابیح الممتعة الخاصة بالسید المسیح، أو تسابیح 

.  )12: 53؛ 13: 52؛ 9-4: 50؛ 6-1 :49؛ 4-1: 42(إش عبد یهوه 
حاول البعض تطبیق التسبحة التي بین أیدینا على إسرائیل أو على إشعیاء 

وباألكثر على كورش، لكن من الواضح أنها تخص السید المسیح نفسه، كما أكد اإلنجیلیون 
). 21-17: 12ذلك (مت 

.  ]4-1[. عبد الرب المختار  1
.  ]9-5[. دعوة عبد الرب  2
.  ]13-10[. التسبحة الجدیدة  3
.  ]17-14[. تفریغ للقدیم    4
.  ]25-18[. دعوة للشعب األصم األعمى 5

:   . عبد الرب المختار1
ُتقدم لنا التسبحة هنا شخص العبد المختار الذي هو السید المسیح بعینه، إذ جاء فیها:  

. لیس عجیًبا أن ]1[" هوذا عبدي الذي أعضده، مختاري سرت به نفسي: "أوالً 
ُیدعى المسیا "عبد یهوه" أو "عبد الرب" مع أنه كلمته المولود أزلًیا وواحد معه في ذات 

الجوهر اإللهي، إنما بحبه اإللهي اشتاق أن ینزل إلى عبودیتنا لیحملنا إلى أمجاده، وكنائب 
عنا أطاع اآلب حتى الموت موت الصلیب، حتى ُیحقق خالصنا وُیثبتنا فیه فُنحسب 

). 5-3: 1مطیعین ونصیر موضع سرور اآلب (أف 
إن كان اآلب قد اختار ابنه الوحید لیتمم الخالص، معلًنا كمال الحب اإللهي، 

 موضع االبنفإننا إذ ندخل فیه وننعم بالعضویة في جسده نصیر نحن أیًضا مختارین من 
حبه وسروره! 

كلمة "مختاري" ال تعني اختیار واحد من بین كثیرین إنما ُتشیر إلى عظمة اآلب 
"كما أحبني اآلب أحببتكم أنا، اثبتوا في محبتي"  نحو المسیا. وكما یقول السید المسیح نفسه:

. هذا )26: 17یو (؛ "لیكون فیهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فیهم" )9: 15یو (
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. فإن كل سرور اآلب فیه أزلًیا، ُأعلن ]1[" الذي سرت به نفسيالحب تصوره الكلمات: "
عند عماد السید وتجلیه وخالل مراحل أعماله الخالصیة.  

 كنبوة صریحة عن السید المسیح (مت ]3-1 متى ما ورد هنا في [اإلنجیلياقتبس 
:  Ï)، مؤكًدا النقاط التالیة17-21: 12

أ. المختار لتتمیم الخالص.  
ب. فیه سّر اآلب بنا.  

 األمم ورجاؤهم.  ىج. مشته
د. بالوداعة یهب النصرة.  
هـ. یترفق بكل ضعیف.  

على هذا النص بالقول: [تعبیر "عبدي" ُیشیر إلى هیئة القدیس أغسطینوس یعلق 
العبد حیث أخلى العلي نفسه... ُأعطى له الروح القدس وقد ُأعلن ذلك في شكل حمامة كما 

). اخرج الحكم (الحق) لألمم، إذ أعلن لهم ما كان مخفًیا عنهم. 32: 1شهد اإلنجیلي (یو 
في اتضاعه ال یصیح دون أن یتوقف عن إعالن الحق. صوته لم ُیسمع، ال یسمعه الذین 

هم في الخارج، إذ لم یطعه الخارجون عن جسده. لم یقصف الیهود أنفسهم الذین اضطهدوه 
طفأهم مع كونهم فتیلة مدخنة، إذ سامحهم. امع كونهم قصبة مرضوضة فقدت توازنها، وال 

].  Ðلقد جاء لُیحكم علیه ال لُیدین
" لندرك إننا فیه مختاري الذي سرت به نفسيجاء مسیحنا الذي قیل عنه: "

مختارون من اآلب موضع سروره وحبه، وكما یقول الرسول بولس: "مبارك اهللا أبو ربنا 
یسوع المسیح الذي باركنا بكل بركة روحیة في السمویات في المسیح، كما اختارنا فیه قبل 

تأسیس العالم لنكون قدیسین وبال لوم قدامه في المحبة، إذ سبق فعیننا للتبني بیسوع المسیح 
 . )5-3: 1أف (لنفسه حسب مسرة مشیئة" 

 الواحد معه والمساوي له في ،. المّسیا كلمة اآلب]1[" وضعت روحي علیه: "ثانًیا
ذات الجوهر، لذا فالروح القدس الذي هو روح اآلب هو روح اإلبن أیًضا. الروح القدس لیس 
غریًبا عن االبن، یتمتع به بغیر مكیال وبغیر انفصال. الروح القدس هو الذي قّدس أحشاء 

البتول مریم لُیحقق التجسد اإللهي، لم یفارق االبن قط؛ أصعد السید المسیح إلى الجبل 

Ï  ،275-273م، ص1987راجع للمؤلف: اإلنجیل بحسب متى. 
2 City of God 20:30. 
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لیدخل في المعركة الحاسمة مع إبلیس على جبل التجربة... إنه الروح الذي وهبه لتالمیذه 
لممارسة العمل الرعوي في المسیح یسوع، وهو الروح الذي وهبه للكنیسة كلها في یوم 

هذا حقق ما وعد به في بالعنصرة كي یسندها في الشهادة له والعبادة والحیاة الیومیة. 
 ). وكما یقول14، 13، 8، 7: 16؛ 26: 15؛ 26، 18-16: 14أحادیثه الوداعیه (یو 

: [المربي یخلق اإلنسان من تراب، ویجدده بالماء وینمیه اإلسكندريكلیمندس أالقدیس 
].  Ïبالروح

عن عمل الروح القدس فینا، قائالً : [بالروح القدس القدیس باسیلیوس ُیحدثنا 
استعدنا سكنانا في الفردوس، صعودنا إلى ملكوت السموات، عودتنا إلى النبوة اإللهیة، دالتنا 

لتسمیة اهللا "أبانا"، اشتراكنا في نعمة المسیح، تسمیتنا ابناء النور، حقنا في المجد األبدي، 
]. Ðوبكلمة واحدة حصولنا على ملء البركة في هذا الدهر وفي الدهر اآلتي

. إن كان الرب قد أّدب األمم لكنه جاء إلیهم بكونه ]1[" فیخرج الحق لألمم: "ثالثًا
"الحق" كي یقبلوه في حیاتهم ّسر خالص أبدي، إذ یقول: "أنا هو الطریق والحق والحیاة، 

.  )6: 14یو (لیس أحد یأتي إلى اآلب إالَّ بي" 

  فإنه إلیه 17-16: 3یسكن المسیح في اإلنسان الداخلي كما یقول الرسول (أف ،(
 . Ñ)6: 14یو (ینسب رؤیة الحق، حیث قال: "أنا هو الحق" 

 هو نفسه الحیاة، وهو نفسه الحق. لیأِت وُیخلصنا... لیعزل الحنطة عن الزوانÒ !
القدیس أغسطینوس 

  ،أصرخ بصوت هادئ وساكن قائالً : أیها المخفي فّي والمستتر، أظهر فّي سرك المخفي
اكشف لّي حسنك الذي هو داخلي. یا من بناني هیكًال لسكناه، ظللني بغمامة مجدك 

داخل هیكلك.  
 Óالشیخ الروحاني

 د جاء یعلن ـ. فق]2[" ال یصیح وال یرفع وال ُیسمع في الشارع صوته: "رابًعا

Ï 866الحب اإللهي، ص. 
2 De Spirit. Sanct. 15 . 
3 On Ps. 4. 
4 On Ps. 43. 

Ó 62الحب اإللهي، ص. 
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صوت الحب العملي الهادئ خالل البذل حتى الصلیب؛ منبره الصلیب، وكلماته هي 
جراحات جسده الناطقة بالحب.  

علمنا حیاة العمل الحق النابع عن الحب مع سكون النفس يُ جاء إلینا كلمة اهللا ل
وهدوئها فیه عوض االنشغال بالكلمات الكثیرة الّبراقة والمظاهر الخارجیة المخادعة. علمنا 

الكلمة اإللهي كیف نتكلم بالحب والحیاة العملیة فیتجلى هو فینا!  

   .إن كنت صامًتا یكون لك سالم أینما عشت
 Ïاألب بیامون

   .كثیًرا ما تكلمت وندمت، وأما عن السكوت فلم أندم قط
القدیس أرسانیوس 

قصبة مرضوضة ال یقصف، وفتیلة خامدة ال یطفئ، إلى األمان یخرج : "خامًسا
.  ]3[" الحق

جاء مسیحنا إلى النفوس المحطمة لكي یبعث فیها الرجاء، ال یجرح مشاعر الخطاة 
وال یداهنهم. ینطق بالحق مع الحب حتى یضمد كل جرح ملتهب، ویسند كل نفس متعبة.  

  ...تحنن یسوع علینا حتى ال یخیفنا منه بل یدعونا إلیه؛ جاء في وداعة وفي اتضاع
. )28: 11مت ( یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم" يّ وبهذا قال: "تعالوا إل

بهذا أنعشنا الرب ولم یغلق علینا أو یطردنا... 

 :ُأرید رحمة  یجب أن نعرف أن اهللا إله رحمة، یمیل إلى العفو ال إلى القسوة، لذلك قیل"
... )6: 6هو (ال ذبیحة" 

  عندما ترفض قبول التوبة، إنما بذلك تقول: "لن یدخل في فندقنا جریح، وال ُیشفي أحد
في كنیستنا. إننا ال نهتم بالمرضى، فنحن كلنا أصحاء، ولسنا في حاجة إلى طبیب، 

ألنه هو نفسه قال: "ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى". 

  لترسل یارب إلى شوارع المدینة، ولتجمع الصالح والطالح، ولُتدخل إلى كنیستك الضعفاء
). مّر یارب أن یمتلئ بیتك، محضًرا إیاهم (الخطاة) إلى 21: 14والعمي والعرج (لو 

ولیمتك، ألنك أنت تخلق من یتبعك عندما تدعوه...  

1 Apophthegmanta. Poemen. 84. 
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  لیته ال یخف أحد من الهالك، مهما كانت حالته، ومهما كان سقوطه، فسیمر على
السامري الصالح الذي لإلنجیل، ونجده نازًال من أورشلیم إلى أریحا... هذا السامري 

الصالح هو رمز السید المسیح حارس األرواح، لن یتركك إنما یتحنن علیك ویشفیك. 
السامري (= حارس) الصالح لم یترك من كان ملقى بین حّي ومیت، ألنه رأى فیه 

نسمات حیاة، فترجى شفاءه.  
 Ïالقدیس كبریانوس

" ال یكل وال ینكسر حتى یضع الحق في األرض وتنتظر الجزائر شریعته: "دًسااس
]4[  .

أتسم مسیحنا بالحب العملي والوداعة، في محبته یفتح أبواب الرجاء أمام الخطاة 
مهما بلغت شرورهم. على خالف اإلنسان الذي یقسو على أخیه ویحسب نفسه أبر منه، 

ویغلق الباب أمام كثیرین. هذا الحب اإللهي الودیع یرافقه عمل إلهي بال توقف حتى الموت 
موت الصلیب، وفي هذا لم ینكسر بل تمجد بالقیامة، وأعلن الحق بتحقیق الخالص.  
ُیحاول بعض الدارسین أن یفسروا كلمة "الجزائر" هنا بأنها أوربا أو الوالیات 

.  Ðالمتحدة األمریكیة أو أسترالیا

:   . دعوة عبد الرب2
، وها هو یدعو اإلبن الذي ]5اهللا في حبه خلق السموات واألرض من أجل اإلنسان [

، یفتح البصیرة الداخلیة لمعاینة ملكوت اهللا، ]6صار إنساًنا لیقیمه عهًدا للشعب ونوًرا لألمم [
. ]7ن الظلمة األبدي لیعیشوا في حریة مجد أوالد اهللا [جویحرر المأسورین في س

ماذا تعني دعوة عبد الرب "عهًدا" ؟ بكونه ابن اهللا الذي صار ابنا لإلنسان أمكنه 
مصالحة اآلب مع البشریة في جسم بشریته، فیه رأى اآلب البشریة قد تقدست وتأهلت للنبوة 
له فأعلن أبوته األبدیة نحوها في ابنه وحید الجنس، وفیه رأت البشریة حب اآلب الذي بذل 
ابنه الوحید من أجل خالصها لتجد لها نصیًبا في الحضن األبوي. هذا هو العهد الذي أقیم 
في المسیح یسوع، والذي ختمه بدمه الثمین على خشبة الصلیب. لهذا ُدعي "مالك العهد" 

.  )1: 3مال (

1 On Repentance. 
2 Bultema. P. 404. 
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حاول تریفو الیهودي أن یفسر ما ورد هنا عن العهد ونور األمم انهما یخصا 
بأنه لو كانت الشریعة قادرة أن تهب [ : قائالً الشهید یوستینالشریعة الموسویة، وقد رّد علیه 

ة لألمم وللذین یستلمونها فما الحاجة للحدیث عن عهد جدید؟ لكن حیث سبق أن راستنا
أعلن اهللا مقدًما أنه ُیقدم عهًدا جدیًدا وشریعة أبدیة ووصیة أبدیة فال ُیفهم هذا عن الشریعة 

القدیمة بل عن المسیح والذین یؤمنون به أي عنا نحن الذین كنا من األمم وتمتعنا 
باالستنارة. یقول الرب: "في وقت القبول استجبتك وفي یوم الخالص أعنتك، فأحفظك 

. ما هو میراث )8: 49إش (وأجعلك عهًدا للشعب القامة األرض لتملیك أمالك البراري" 
(تملیك) المسیح؟ ألیسوا األمم؟ ما هو عهد اهللا إالَّ السید المسیح؟ كما جاء في موضع آخر" 

أنت ابني وأنا الیوم ولدتك، اسألني فأعطیك األمم میراثًا لك وسلطانك (ممتلكاتك) إلى 
.  Ï)7: 2مز (أقصى األرض" 

أنا الرب هذا إسمي ومجدي ال على القول اإللهي: "الشهید یوستین مرة أخرى یعلق 
 هكذا [إنني أقول (للیهود): أال تدركوا یا أصدقائي أن ]8[" أعطیه آلخر وال تسبیحي للمنحوتات

]. فما یناله االبن المخلص من أمجاد Ðاهللا ُیعطي الذي أقامه نوًرا لألمم مجًدا وال یعطیه آلخر
إنما یناله الثالوث القدوس بكونهم اهللا الواحد في الجوهر والالهوت.  

.  ]6[" وأجعلك عهًدا للشعب"
سبق أن درسنا دور "العهد" في القبائل البدائیة وفي العهد القدیم وأخیًرا في العهد 
الجدید حیث قدم السید المسیح دمه السري في الكأس عهًدا جدیًدا لكي یتناوله مؤمنوه. هذا 

الدم وهو ذبیحة المسیح القادرة على اقامة میثاق بین اآلب واإلنسان، لتهبنا قرابة روحیة 
سماویة فُنحسب بالحق ابناء ثابتین في االبن الوحید الجنس؛ خاللها نتمتع بالولیمة السماویة 

.  Ñالواهبة الحیاة
: [في تناولنا لعناصر العریس وشربنا دمه ندخل معه في األب ثیؤدورتیقول 

 ].Òاتحاد زوجي
؛ فالمسیح هو النور اإللهي الذي یفتح بصیرتنا ]6[" وأجعلك... نوًرا لألمم"

 یلي: ـول اإلنجـالداخلیة لُنعاین النور. لهذا یقول المرتل: "بنورك یارب نعاین النور"، ویق

1 Justin: Dial. with Trypho 122. 
2 Ibid 65. 
3 Fr. Malaty: Christ in the Eucharist, book 1 (The Mystery of the New Testament). 
4 PG. 81:128B. 
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 . )9: 1یو ("النور الحقیقي الذي ینیر كل إنسان آت في العالم" 

 "43مز ( نورك وحقك، هما یهدیانني ویأتیان بّي إلى جبل قدسك وٕالى مساكنك" أرسل :
3(  .

"النور" و"الحق" هما بالحقیقة اسمان یعبران عن واحد (اهللا). ألنه ما هو النور 
اإللهي إالَّ الحق اإللهي؟ والحق اإللهي إالَّ النور اإللهي؟ واقنوم المسیح هو كالهما.  

؛ "أنا هو )12: 8یو ("أنا هو نور العالم، من یتبعني فال یمشي في الظلمة" 
 فلیأِت إذن .. هو بنفسه النور، وهو أیًضا الحق)6: 14یو (الطریق والحق والحیاة" 

. Ïوُیخلصنا...

  إلهي... أنت نوري؛ افتح عن عیني فُتعاینا بهاءك اإللهي، ألستطیع أن أسیر في
طریقي بغیر تعثر في فخاخ العدو.  

لم أرها؟!  حًقا، كیف یمكنني أن أتجنب فخاخه ما
وكیف أقدر أن أراها إن لم استنر بنورك؟!... 

 ألوالدك حتى ئأنت هو النور ألوالد النور! نهارك ال یعرف الغروب! نهارك یضي
ال یتعثروا! 

... Ðأما الذین هم خارج عنك فانهم یسلكون في الظالم ویعیشون فیه!
القدیس أغسطینوس 

  مصباًحا واحًدا أنظر، وبنوره استضيء، واآلن أنا في ذهول، ابتهج روحًیا، إذ في داخلي
ینبوع الحیاة، ذاك الذي هو غایة العالم غیر المحسوس! 

 Ñالشیخ الروحاني

:   . التسبحة الجدیدة3
. ما هي هذه التسبحة ]10[" غنوا للرب أغنیة جدیدة، تسبحة من أقصى األرض"

 األرض إالَّ تسبحة المفدیین القادمین من ىالتي تتسم بالجدة والتي ینطق بها البشر من أقص
وهم یصرخون كل األمم والقبائل والشعوب واأللسنة، الواقفین أمام العرش وأمام الحمل... "

1 . On Ps. 43. 
Ð 71-70الحب اإللهي، ص. 
Ñ 75الحب اإللهي، ص. 
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. )10: 7رؤ (" بصوت عظیم قائلین: الخالص إللهنا الجالس على العرش وللخروف
ترنیمة جدیدة ألنها َتِهْب تجدیًدا ال ینقطع خالل "الحیاة الجدیدة التي في المسیح". 

یالحظ في هذه التسبحة اآلتي: 
أ. تسبحة جدیدة ال تشیخ وال تقدم قط، ألنها تعّبر عن تمتع بحیاة الفرح السماوي 

الذي ال یقدم. هكذا تتحول تنهدات الخلیقة إلى شركة في تسبیح السمائیین.  
ب. تسبحة جامعة تضم أعضاء من أقصى األرض، تكشف عن فرح ساكني 

. تنبع عن أعماق القلب الداخلي ال عن الظروف ]10األرض، والبحار، وسكان الجزائر [
الخارجیة، لذا یمارسها المؤمن أینما ُوجد، في البر أو البحر، في البریة أو في مدینة أو في 

.  ]11-10قریة أو في كهف على رأس جبل [
یهتف ج. سّر البهجة تقدم المسیح الرب الصفوف كقائد المعركة الروحیة، "

. هي تسبحة الغلبة والنصرة في المسیح الهاتف بالغلبة ]13[" ویصرخ ویقوى على أعدائه
على إبلیس وكل قواته الشریرة.  

:   . تفریغ للقدیم4
سّر تسبیحنا هو تفریغ أعمال اإلنسان العتیق من أعماقنا خالل تقبلنا ألعمال 

قد صمتُّ منذ الدهر، اإلنسان الجدید في المسیح یسوع... األمر المذهل للغایة حتى قیل "
، تجلَّدتُ   . ]14[" سكتُّ

یشّبه ترك اإلنسان القدیم والتمتع باِإلنسان الجدید بالمرأة التي تلد، فإنها تصیح من 
األلم لكنها تنجب إنساًنا جدیًدا، هكذا نحن نتمتع خالل السید المسیح كما بإنجاب عالم جدید 

 . ]14[" كالوالدة أصیُح، أنُفُخ، وأْنخُر مًعافي داخلنا: "
، ]15كما یشّبه األمم العظیمة والصغیرة بالجبال والتالل التي یجفف كل عشبها [

یجفف محبتها لألرضیات التي هي أشبه بالعشب الفاني. كما ُیشبهها باألنهار التي یجعلها 
... هكذا ینتزع میاهها القدیمة لیهبها الماء الحيّ . ]15تیبس [

مرة أخرى یشبهها بالُعمي السالكین في الظلمة یحتاجون إلى إزالة العمى والظالم 
یسیروا في الطریق الروحي الجدید الحق عوض سلوكهم في المعوجات، إذ ولیتمتعوا بالنور 

وأسیر الُعمى في طریق لم یعرفونها، في مسالك لم یدروها أمشیهم، أجعل الظلمة یقول: "
.  ]16[" أمامهم نوًرا والمعوّجات مستقیمة
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:   . دعوة للشعب األصم األعمى5
یرى كثیر من اآلباء أن الشعب األصم األعمى هم الیهود الذین لم یصغوا لصوت 
األنبیاء بخصوص السید المسیح، وقد انطمست عیونهم عن إدراكه فمجدوه... لقد اختارهم 

الرب كعبد له لكن قلة قلیلة قبلت اإلیمان بالمخلص بینما جحده اآلخرون لهذا ُیعاتبهم قائالً :  
أیها الصم اسمعوا؛ أیها العمي أنظروا لتبصروا.  "

من هو أعمى إالَّ عبدي وأصم كرسولي الذي أرسله؟! 
.  ]19-18[" من هو أعمى كالكامل وأعمى كعبد الرب؟!

أیًضا رسوله ألنه اختارهم لیقبلوا ویدعوهم عبده ألنه اختارهم شعبه المتعبد له؛ 
اإلیمان ویكرزوا به كرسل ُیعلنون الخالص ویشهدون للحیاة اإلنجیلیة، دعاهم "الكامل" ألنه 
كان ینتظر فیهم التقدیس إذ قدم لهم كل إمكانیة للحیاة الكاملة وبل وللكرازة بالسید المسیح 

واهب الكمال.  
یوبخهم قائالً :  

، فقد جاء السید المسیح في وسطهم وصنع عجائب ]20[" ناظر كثیًرا وال تالحظ"
ورأوا ما لم تره شعوب أخرى، ومع هذا لم یالحظوا أنه مخلص العالم بل صلبوه عن حسد! 

رأوه في الجسد ولم یدركوا حقیقته.  
، سمعوا النبوات كما سمعوا صوت السید المسیح، ]20[" مفتوح األذنین وال یسمع"

ومع هذا لم یستجیبوا ال لصوت األنبیاء المشیر نحو المسیح وال لصوت الرب نفسه عند 
مجیئه.  

، لكن ]21العیب فیهم ال في الشریعة الموسویة فإن اهللا یعظم الشریعة ویّكّرمها [
الشعب نهب منه عدو الخیر أعماق الشریعة وسلبه المفهوم النبوي الروحي فسقط في حفرة 
الجحود وانحبس في إنكار اإلیمان، نهبهم عدو الخیر من التمتع بمن أشارت إلیه الشریعة 

، ألنهم سقطوا ]22-21وسلبهم ما وهبت كتب العهد القدیم، ولیس من یرد لهم ما فقدوه [
تحت الغضب اإللهي.  

 ال ینطبق علیهم وٕانما على ]25-18یرى الیهود أن ما ورد في هذا الجزء [
الوثنیین أو على بعض األفراد. 
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األصحاح الثالث واألربعون 

لیَس غیري ُمخلِّص 
قدم األصحاح السابق صورة قاتمة لما بلغ إلیه الشعب في فترة السبي البابلي 

فصاروا كعمي وصّم، لهم أعین وآذان لكنهم لم یالحظوا عمل اهللا ولم یسمعوا صوته. هذه 
صورة خفیفة لعمل الخطیة في حیاة البشریة لذا صارت الحاجة إلى تدخل إلهي؛ هو وحده 

یقدر أن یفدي ویخلص، ُیحطم كل عقبة تقف في حیاة أوالده دون انتظار لمكافأة أو لمقابل 
من جانبهم. 

 .]17-1[. ال تخف فإني معك   1
 .]13-8[. أنتم شهودي   2
 .]15-14[. سقوط بابل    3
 .]21-16[. خروج جدید   4
. ]28 -22[. الخالص عطیة مجانیة  5

:   . ال تخف فإني معك1
؛ كأن اهللا یرید أن یغیر الصورة السابقة، صورة ]1[" واآلن هكذایبدأ حدیثه هكذا: "

سبي الخطیة المّر، الذي أفقدنا البصیرة الداخلیة وآذان النفس، وذلك بتقدیمه غنى مواعیده 
الخالصیة وفیض نعمته الفائقة.  

اهللا ُیریدنا أن نحّول أنظارنا عن حالنا البائس أو عن التفكیر فیما فعلته فینا 
 رجاء.  نمتلئالخطیة متطلعین إلى الفادي والمخلص، حتى ال ُیحطمنا الیأس بل 

اآلن ما هو دور الفادي المحرر من سبي الخطیة؟ 
واآلن هكذا یقول الرب خالقك یا أ. اهللا الخالق وحده یقدر أن ُیجدد الخلیقة: "

 .]1[" یعقوب وجابلك یا إسرائیل، ال تخف ألني فدیتك
 في رده القدیس أثناسیوس الرسوليحین أنكر آریوس الهوت السید المسیح ركز 

علیه بأن الهوت السید لیس عقیدة نظریة فلسفیة إنما أمر یمس خالصنا ذاته. لقد فسدت 
طبیعتنا البشریة تماًما واحتاجت إلى الخالق لیخلص طبیعتنا الساقطة ویردها إلى أصلها، 
واهًبا إیاها صورته، ومصلًحا إیاها من الفساد إلى عدم الفساد؛ فیه تغلب البشریة الموت 
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. كانت الحاجة ماسة إلى ابن اهللا الواحد مع اآلب والمساوي له في الجوهر أن Ïوُتعاد خلقتها
ُیقدم نفسه ذبیحة قادرة على اإلیفاء بدین خطایانا وتحقیق العدالة والرحمة اإللهیة في ذات 

نه اهللا الغالب للشیطان ال ألجل نفسه وٕانما باسم البشریة ولحسابها. أخیًرا بكونه اهللا أالوقت. 
: البابا أثناسیوسالحق أعاد لنا كرامتنا، واهًبا إیانا النبوة لآلب فیه بالروح القدس. یقول 

]، [وٕان كان یوجد ابن واحد بالطبیعة، ابن حقیقي وحید Ð[صار إنساًنا لنصیر نحن آلهة
ن كنا بشًرا على أالجنس، صرنا نحن أبناء لیس بالطبیعة والحق بل بنعمته التي تدعونا، و

].  Ñاألرض لكننا ُدعینا آلهة
: [بسبب الحب أخذ جسدنا وتراءف علینا، لیس القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

]، اهللا لم ُیجازنا عن تعدیاتنا الكثیرة التي اقترفناها ضده رغم Òهناك سبب آخر لتجسده
احساناته علینا، بل أعطانا ابنه. جعله من أجلنا خطیة... تركه ُیدان ویموت كملعون. الذي 

لم یعرف خطیة جعله كخاطئ وخطیة... إنه یشبه ملًكا یرى لًصا على وشك االعدام، 
فیرسل ابنه الحبیب الوحید، ینقل علیه الموت ذاته بل وخطا المجرم! هذا كله من أجل 

]، [دفع السید المسیح أكثر مما نستحق بمقدار Óخالص المذنب، لیرفعه إلى كرامة عظیمة
]. Ôما یتعدى المحیط قطرة ماء

 .]1[" هكذا یقول الرب خالقك... ال تخف ألني فدیتكبهذا نفهم الكلمات النبویة: "
ب. اهتمام شخصي من جانب المخلص نحو اإلنسان؛ اهللا لم یخلق اإلنسان 

كطائن وسط بالیین الكائنات التي أوجدها، إنما أعطاه اهتماًما خاًصا كخلیقة محبوبة لدیه، 
یعرف اإلنسان باسمه فیدعوه ویفدیه لیكون له، أي لینعم اإلنسان باالتحاد معه.  

ما أجمل صوت الفادي حین ُیناجي كل إنسان، قائالً :  
ال تخف ألني فدیتك. "

دعوتك باسمك 
 .]1[" أنت ليّ 

1 De Incarn. 8,9. 
2 Ibid 54. 
3 Orat. Against Arians, Disc, 3 :19. 
(See our book: The Coptic Orthodox Church as a church as a church of Erudition and 
Theology, 1986, p. 82-83.) 
4 In joan; in Rom,; PG. 59:79; 60:466. 
5 In 2 Cor; 1 Tim.; PG. 61:477-480; 62:536-7. 
6 In Rom.; PG. 60:477. 
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 باسمي... یعرفني ◌ّ ّسر الفداء یكمن في حب اهللا الفائق، ُیریدني له، وهو لي
ویدعوني للدخول معه في عالقة حب فریدة. ال یطلب مني شیًئا بل یطلب كیاني وقلبي 
وحبي، وأنا ال أطلب عطایاه بل شخصه وروحه القدوس وحبه! كأن اهللا هنا یتقدم كخالق 

ومخلص وعریس شخصي ليّ .  

 نهاًرا ولیًال يّ إلهي... إنني إذ أتأمل في ضمیري، أراك ناظًرا نحوي دائًما، ومتنبها إل 
بجهد عظیم، حتى كأنه ال یوجد في السماء وال على األرض خلیقة سواي.  

  ...عیناك منجذبتان نحو خطوات البشر
إذ أنت مهتم بكل خلیقتك، ال تحرم أحًدا من جبلة یدیك عن فیض حبك! 

أنت بنفسك تهتم بخطواتي وطرقي لیًال ونهاًرا، تسهر على رعایتي، تالحظ كل 
سبلي، ال تكف عن االهتمام بّي، حتى لیمكنني أن أقول: انك تنسى السماء واألرض وما 

فیهما، مركًزا اهتمامك بّي، فتبدو كمن ال یهتم بخلیقة سواي! 

 وكأنك قد نسیت الخلیقة كلها! تهبني عطایاك، وكأني وحدي موضوع حبك! يّ  علتسهر ،

  أنه ال یوجد قط شيء ال تعرفه... أفكاري ومقاصدي وأفراحي وأعمالي... لیس شيء من
هذا غیر مطروح أمام اهتمامك األبدي! 

 Ïالقدیس أغسطینوس
ج. اهللا المخلص هو سّر نصرتنا، مادام معنا ال تغمرنا میاه هذا العالم وال تحرقنا 

إذا اجتزت في المیاه فأنا معك، في األنهار فال تغمرك. إذا مشیت في نیران الشهوات: "
 . ]2[" النار فال تلدغك، واللهیب ال یحرقك

صورة رائعة لعمل المخلص، یهبنا ذاته فال یقدر الموت بكل وسائله وطرقه أن 
 فینا فنمارس الحیاة المقامة الغالبة للموت.  )25: 11یو (یبتلعنا... نحمل مسیحنا "القیامة" 

إن كنا نواجه میاه محبة العالم التي تغرق النفس وتقتلها، ولهیب نار الشهوة الذي 
ُیحطمها فقد وهبنا المخلص روحه القدوس خالل میاه المعمودیة حیث فیها نجحد الشیطان 

وكل جنوده وكل أعماله ونخدش رأسه تحت أقدامنا، وهبنا روحه القدوس الناري كما في یوم 
العنصرة الذي یحرق الخطیة ویبدد لهیبها القاتل.  

Ï 18-15الحب اإللهي، ص. 
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لعل إشعیاء النبي ُیذّكر شعبه هنا بعمل اهللا مع آبائهم عند خروجهم من مصر. 
لقد وهبهم بالصلیب الغلبة على میاه بحر سوف (بواسطة العصا)، وأیًضا الغلبة على 

الحّیات المحرقة (بالحیة النحاسیة). اهللا الذي عمل قدیًما یعمل في الخروج الثاني من السبي 
البابلي، وهذان الخروجان هما رمز للخروج األعظم الذي یحققه المخلص بصلیبه في حیاة 

مؤمنیه.  

  هل تقدرون أن ُتقاوموا الشیطان یا أیها غیر األمناء ما لم یكن لكم درع اإلیمان؟ إذ به
تستطیعون أن تطفئوا سهامه!... 

ألعلك تبرر ذاتك إذ تملكت الخطیة على جسدك؟ ومن أین لك أن تمجد واهللا 
بجسدك وهو الذي فداك بدمه الزكي؟! 

 Ïالقدیس أنبا شنودة رئیس المتوحدین
د. المخلص یدفع الثمن، فقد تطلعت الكنیسة األولى إلى الصلیب كإیفاء للدین 

الذي علینا نحو اآلب، وكاقتناء لنا من ید إبلیس الذي اشترانا عبیًدا له فدفع الرب دمه ثمًنا 
لذلك من أجل تحریرنا. هذا هو عمل المخلص القدوس الذي ُیرید تقدیسنا بدمه وتحریرنا من 

ألني أنا الرب إلهك قدوس إسرائیل مخلصك؛ جعلت مصر عبودیة إبلیس، لذلك یقول: "
.  ]3[" فدیتك، كوش وسبا عوضك

مصر بفرعونها التي كانت تمثل إحدى القوتین العظیمتین في ذلك الحین (مصر 
وأشور؛ ثم مصر وبابل...) ال تسند شعب اهللا وال تحمیه إنما تحتل مركز الضعف... أما 
كوش وسبا فعرفتا بغناهما. كأن اهللا هو الذي یفدي ویخلص بكونه القدوس، ولیس فرعون 

بسطوته وال كوش وسبا بإمكانیاتهما ومواردهما الغنیة.  
لقد اشترانا الرب ال بذهب أو فضة إنما بدمه الثمین لیقیمنا ملوًكا وكهنة:  

"ألنك ذبحت واشتریتنا هللا بدمك من كل قبیلة ولسان وشعب وأمه، وجعلتنا إللهنا 
 . )10-9: 5رؤ (ملوًكا وكهنة" 

 1("ألنكم قد اشتریتم بثمن، فمجدوا اهللا في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي هللا" 
. )20: 6كو 

.  )23: 7كو  1("لقد اشتریتم بثمن فال تصیروا عبیًدا للناس" 

Ï 467الحب اإللهي، ص. 
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"عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضة أو ذهب من سیرتكم الباطلة التي 
: 1بط  1(تقلدتموها من اآلباء، بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال دنس دم المسیح" 

18-19(  .

  الجسد لتمجدوا الرب في أجسادكم.  إمبراطوریةلقد اشتریتم بثمن، أي بالدم. قد ُنزعتم عن 
 Ïالعالمة ترتلیان

  ال یظن أحد أنه قد ُدفع عنه ثمن مختلف بسبب غناه؛ فالغنى في الكنیسة هو الغنى في
اإلیمان؛ إذ المؤمن له كل عالم الغنى. أي عجب من هذا إن كان المؤمن یملك میراث 

المسیح الذي هو أثمن من العالم. 
 Ðالقدیس أمبروسیوس

هـ. المخلص یرد لنا مجدنا ووحدتنا: غالًبا ما یئس الكثیرون أثناء السبي من 
إمكانیة العودة إلى بالدهم بسبب طول مدة بقائهم فیه، لكن اهللا المخلص یطمئن أوالده 

ال تخف فإني معك. من المشرق آتي بنسلك ومن المغرب أجمعك. أقول للشمال قائالً : "
اعِط وللجنوب ال تمنع. إیت ببنّي من بعید وببناتي من أقصى اإلرض. بكل من ُدعى 

.  ]7-5[" باسمي وكمجدي خلقته وجبلته وصنعته
 حتى Ñ مرة36ُیالحظ في هذا األصحاح أن اهللا یتحدث عن نفسه "أنا" ال یقل عن 

دعي أصحاح "الذات اإللهیة" أو "األنا اإللهیة" وقد تكرر نفس األمر في األصحاح الخامس 
مرة... ماذا یعني هذا؟ إن كان عمل الخطیة هي تحوصل اإلنسان في  31واألربعین 

"األنا"، فیجد في نفسه مركًزا للعالم ولآلخرین، یود أن یتمتع بالملذات الجسدیة أو الكرامة 
لحسابه الخاص في كبریاء وأنانیة، فإن مسیحنا على العكس ُیقدم ذاته التي هي "الحب" 
لكي نقتنیه. عندما ُینادینا أال نخف، وعندما یدعونا باالسم، ویؤكد رعایته لنا أینما وجدنا 

ومهما حلت بنا من تجارب وعندما یقدم لنا مواعیده بأن یجمعنا من أقاصي المسكونة لكي 
یّضمنا إلیه... إنما في هذا كله ال یطلب ما لنفسه بل ما هو لنا. یهبنا معیته لكي نقتنیه. 

"، وأنه لنا، نصیبنا األبدي.  إني معكلهذا بین الحین واآلخر یقول "
مجد اسم اهللا وكرامته ُیعلنان في حبه العملي الباذل، في عطاء نفسه لخلیقته.  

1 On Modesty 16. 
2 Ep. 63. 
3 Bultemore, ch. 43. 
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:   . أنتم شهودي2
ماذا یقدم اهللا لنا؟ 

یقدم ذاته نوًرا لنا فیفتح حواسنا لنبصر أمجاده فینا وملكوته السماوي معلًنا داخلنا، 
ویفتح آذاننا لنسمع صوته اإللهي وندرك غایة وصیته، فتصیر لنا آذان األبناء الذین یعرفون 

اخرج الشعب األعمى وله عیون صوت أبیهم بل حتى حركة رجلیه... هذا ما عناه بقوله: "
.  ]8[" واألصم وله آذان

هذا هو دور اهللا مخلصنا في حیاتنا الداخلیة حیث ُیجدد طبیعتنا في میاه 
المعمودیة بروحه القدوس لیهبنا اإلنسان الجدید القادر على التمتع بالشركة اإللهیة.  

 للتعرف ]13-9خالل هذه الخبرة نشهد للغیر، فتدعو الكنیسة الجتماع عام لألمم [
على المخلص وتأكید تحقیق ما سبق فوعد به خالل أنبیائه عبر األجیال قبل مجیئه.  

اجتمعوا یا كل األمم ولتلتئم القبائل. من منهم یخبر بهذا ویعلمنا باألولیات، "
لیقدموا شهودهم ویتبرروا، أو لیسمعوا فیقولوا صدق. أنتم شهودي یقول الرب وعبدي 

نّي أنا هو. قبلي لم یصور إله وبعدي ال إالذي اخترته لكي تعرفوا وتؤمنوا بّي وتفهموا 
 .]11-9[" یكون. أنا أنا الرب ولیس غیر مخلص...

یطالب اهللا من تمتع بالبصیرة الجدیدة واآلذان الروحیة الجدیدة أن یدعو األمم 
والقبائل للدخول معهم في حوار عملي خالل ما یعیشونه. في هذا الحوار یعلنون اآلتي: 

أ. لیسألوا األمم إن كانت عندهم نبّوات سابقة واضحة وأكیدة فیما یخص المستقبل 
)؛ أما نحن فقد تقبلنا نبوات ال عن انتصار كوش على بابل إلنقاذ شعب اهللا 22: 41(إش 

القدیم، وٕانما عن المسیا، العبد المختار. تسلمنا نبوات عن شخصه وأعماله ورسالته؛ عرفناه أنه 
یولد من عذراء، كما عرفنا موعد میالده ومكانه، وعن أعماله مع شعبه وعن تقدیم ذاته ذبیحة 

 الذي لم یصور قبله إله يحب فریدة الخ... فما نطق به األنبیاء إنما هو بالرب الفرید السرمد
.  )6: 44إش (وبعده ال یكون... وكما یقول: "أنا هو األول واآلخر" 

أن الشیطان یستطیع أن ُیقلد المعجزات [أما النبوة القدیس یوحنا الذهبي الفم یرى 
بقوة من  فهي من عمل اهللا الخاص التي ال تستطیع الشیاطین أن ُتقلدها وٕان كانت ُتصارع

].  Ïأجلها
 

1 In John hom 19:2. 
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اهللا في محبته للبشریة وهب األنبیاء هذه النبوات، وتكلم على لسان رجاله القدیسین 
وأوحى بالكلمة اإللهیة، وال یزال یعمل فینا إذ یهبنا معرفة هذه األسرار اإللهیة. وكما یقول 

- إلى معرفة اهللا الذي یعلم البشر خالل  بدون اهللا : [یستحیل علینا أن نأتي -إیریناؤس
]. Ïكلمته

ب. بجانب النبوة التي تركزت في مجيء المخلص... یؤكد الكتاب المقدس أن اهللا 
. اهللا الخالق في غیرته على ]11[" أنا أنا الرب ولیس غیري مخلصوحده هو المخلص: "

محبوبه اإلنسان، ال یأتمن خالصه على أحد بل یرعى شعبه بنفسه ویبذل حیاته عنه 
. هو خلق وهو الذي ُیجدد الخلقة )11: 10یو ("الراعي الصالح یبذل نفسه عن الخراف" 

ویخلصها! 
" تأكید أن الذي ُیقدم الخالص هو الرب نفسه، األول أنا أنا الربفي تكراره "

واآلخر، یعلن عن حبه اإللهي خالل علمه الخالصي! 

 بكونه "الحیاة" مات لكي یحینا؛ بكونه "كلمة" صار جسًدا لكي یعلم الجسد في الكلمةÐ  .

 نه كلمة اهللا وقوته وحكمته كما یشهد سلیمان بخصوص الحكمة أنها "الواحد، تقدر أن إ
تصنع كل األشیاء وتبقى في ذاتها، تجدد كل األشیاء، وتعبر على النفوس القدیسة، 

.  Ñ)27: 7حك (وتكّون أصدقاء اهللا واألنبیاء" 
القدیس أثناسیوس الرسولي 

:   . سقوط بابل3
اهللا الذي سمح بتأدیب شعبه بالسبي البابلي اآلن من أجل محبته لشعبه یسمح 

بسقوط بابل. یتحدث بصیغة الماضي لیؤكد لسامعیه أن ما سیحدث هو حقیقة واقعة البد 
أن تتم.  

جاء النص مختلًفا من ترجمة إلى أخرى مع بقاء المعنى ثابًتا:  
هكذا یقول الرب فادیكم قدوس إسرائیل: ألجلكم أرسلت إلى بابل وألقیت المغالیق "

 . ]14[" علیها (أحدرت نبالءها) والكلدانیون في سفن ترنمهم (صراخهم في سفنهم)

1 Adv. Haer. 4:5:1. 
2 Fr. M.F. Wahba: The Doctrine of Sanctification in St. Athanasius' Paschal letters, 1988, 
77;  
Fl Syr 14:4; p. 543; cf De Inc. 1 :4 ;p. 36 : 20 :1, p. 47 ; Con. Gen. 1 :5, p. 4. 
3 Fl Syr 10:4, p. 528; cf 1:1, p. 506. 
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 يوفارس إلى بابل، وهناك یلقي هنا یظهر اهللا كقائد للجیوش المعادیة ُیرسل ماد
بالرعب في قلوب سكانها فیهربون سریًعا.  

"، وفي العربیة "مغالیق"، وقد nobles "نبالء  barichimُترجمت الكلمة العبریة
" ألنهم یحمون المدینة كمغالیق لها.  nobles "نبالء اإلنجلیزیةاستخدمت 

هرب كثیر من األغنیاء إلى سفنهم التي كانت راسیة في الفرات والتیجر. لم یكن 
لبابل سفن بحریة إنما خرج األغنیاء إلى سفنهم التي للنزهة، لذلك قیل "سفن ترنمهم" ألنهم 

اعتادوا أن یستخدموها أثناء رحالتهم المملوءة طرًبا. وٕاذ لم یجدوا فیها إمكانیة للخالص 
تحولت أغانیهم إلى صراخ ومرارة.   

 ُدعى اهللا بثالث ألقاب: یهوه، مخلصكم، قدوس إسرائیل، خاللها یكشف ]15في [
عن دور اهللا كقائد لشعبه أو لكنیسته فهو اهللا غیر المتغیر في حبه وقدرته یقدر أن یهب 

الغلبة على عدو الخیر، وهو المخلص الذي بحبه ُیقدم ذبیحة الخالص الفریدة، وهو القدوس 
الذي ُیجدد خلقة مؤمنیه ویقدسهم لیملكوا معه أبدًیا.  

لعله قصد بهذه األلقاب الثالثة أن الخالص والتقدیس من صمیم عمل اهللا كمحب 
لخلیقته الضعیفة والمشتاق إلى تجدیدها فیه.  

:    . خروج جدید4
اهللا الذي یخلص شعبه سبق أن وهبهم خالًصا على یدْي موسى لیحررهم من 

عبودیة فرعون؛ وها هو یخرجهم من السبي البابلي كما في خروج جدید، ویبقى على الدوام 
یخرج بهم من أسر الخطیة إلى حریة مجد أوالد اهللا، ینطلق بهم كما من أعمال اإلنسان 

العتیق إلى التمتع المستمر بأعمال اإلنسان الداخلي الجدید.  
هكذا یقول الرب الجاعل في البحر طریًقا وفي المیاه القویة مسلًكا، المخرج "

" المركبة والفرس الجیش والعز. یضطجعون مًعا ال یقومون. قد خمدوا كفتیلة انطفأوا
]16-17[  .

لقد خلصهم من سلطان فرعون بعبورهم بحر سوف، قاطًعا كل إمكانیة لقیام 
فرعون ضدهم من جدید. فقد شبه هالك فرعون المفاجئ والسریع بفتیلة انطفأت ال تعود 

تلتهب من جدید؛ بذات القوة یخلصهم اهللا من ید بابل أیًضا.  
هذا الخالص الذي تحقق ضد فرعون وأیًضا ضد بابل یجب أن یتم ضد أعمال 

ال تذكروا األولیات، والقدیمات ال )، لذا یكمل النبي حدیثه، قائالً : "9: 3اإلنسان العتیق  (كو 
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تتأملوا فیها؛ هأنذا صانع أمًرا جدیًدا، اآلن ینبت، أال تعرفونه؟! اجعل في البریة طریًقا، في 
. یریدنا لیس فقط أن نخلع اإلنسان القدیم بأعماله وٕانما أن ننساه تماًما ]19-18[" القفر أنهاًرا

وال نعود نذكره أو نتأمل فیه حتى ال نیأس ونتحطم، إنما بالحرى ننشغل بالحیاة الجدیدة التي 
تنبت فینا. إنه یجعل في البریة طریًقا وفي القفر أنهاًرا. ما هذا الطریق إالَّ السید المسیح نفسه 

، قام في وسطنا نحن البریة الجدباء، یحّل في قلوبنا لكي )6: 14یو (القائل: "أنا هو الطریق" 
یدخل بنا إلى ملكوته؟! وما هذه األنهار إالَّ ینابیع الروح القدس المتفجرة داخلنا نحن القفر الذي 

بال ساكن، فیتحول قلبنا الخرب إلى مسكن اهللا القدوس؟! وكأن سر تجدیدنا هو ُسكنى السید 
. Ïالمسیح فینا وحلول روحه القدوس في أعماقنا الداخلیة

یؤكد اهللا انفتاح باب اإلیمان أمام األمم القتناء شعب جدید، یعرف الفرح الداخلي 
ُیمجدني حیوان الصحراء الذئاب وبنات النعام ألنّي جعلت في البریة ماًء والتسبیح، قائالً : "

، هذا الشعب جبلته لنفسي، یحدث بتسبیحي " أنهاًرا في القفر ألسقي شعبي مختاريَّ
. ُیّشِبه األمم بالحیوانات المفترسة التي تعیش في البریة، ذلك بسبب ما اتسموا به ]20-21[

من عنف شدید، وألنهم عاشوا كما في البریة لیس بینهم مواعید وال عهود وال شریعة إلهیة 
الخ... في حالة قفر شدید. ُشبهوا أیًضا ببنات النعام رمز الغباوة وعدم الفهم بسبب عبادتهم 
لألصنام وممارستهم الرجاسات كعمل دیني تقوي. هؤالء الذین ُعرفوا بالقسوة والغباوة، الذین 

ا ویرتوا، ویقبلوا وعاشوا في بریة قاحلة، صاروا یتمتعون بماء أنهار الروح القدس لیشرب
العضویة في شعب اهللا المختار. بهذا تتغیر طبیعتهم خالل عمل الثالوث القدوس فیهم 

وینفتح قلبهم للفرح ولسانهم للتسبیح.  
 صرنا له، نصیب ]21[" هذا الشعب َجَبْلته لنفس!ما أجمل العبارة اإللهیة: "

الرب، كما هو لنا نصیبنا! 

:    . الخالص عطیة مجانیة5
اهللا یقدم أعماله الخالصیة مجاًنا للبشریة، لكن هناك بعض العوائق التي عطلت 

مقاصد اهللا مع الشعب القدیم الذي رفض اإلیمان بالمخلص، هذه العوائق هي: 
" وأنت لم تدُعني یا یعقوب حتى تتعب من أجلي یا إسرائیلأ. عدم الصالة: "

 : [تفعل الصالة ما األب مرتیروس. فإن الصالة هي سر تمتعنا بعمل اهللا وكما یقول ]22[

Ï 13الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر، س. 
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]. Ïتحب كما یستطیع اهللا! إنها ُتصدر األوامر على األرض لیكن لها فاعلیتها في السماء
لم تحضر لّي شاة محرقتك وبذبائحك ب. تجاهل اهللا حتى في األمور الصغیرة: "

لم تكرمني. لم استخدمك بتقدمة وال اتعبتك بُلبان. لم تشتِر لي بفضة قصًبا وبشحم 
.  ]24-23[" ذبائحك لم تروني

حینما أخرج اهللا شعبه من مصر لم یكن في عوز إلى تقدماتهم وذبائحهم 
الحیوانیة، إنما كان یطلب قلوبهم، یشتاق أن یقربهم إلیه بكونهم شعبه الخاص، أما الذبائح 
فكانت رموًزا لذبیحة المسیح، وعالمة حب له... كان ینتظر أن ُیقدموا قلوبهم مع محرقاتهم 

وذبائحهم وبخورهم الخ... 

  عندما ُیشیر إلى أنه لم یقدهم من مصر لكي ُیقدموا له ذبیحة إنما لكي ینسوا عبادة
األوثان التي للمصریین حتى یسمعوا صوت الرب الذي كان بالنسبة لهم خالًصا ومجًدا 

).  21: 7 (إر
 Ðالقدیس إیریناؤس

لكن استخدمتني بخطایاك ج. االنشغال بالملذات الجسدیة والشهوات العالمیة: "
. عوض تكریم الرب بتقدیم القلب ذبیحة محرقة مع ممارسة العبادة ]24[" وأتعبتني بآثامك

أنحرف الشعب إلى األنانیة واالرتباك باألمور الزمنیة، فاستغل محبة اهللا ورعایته وعطایاه 
لحساب "األنا".  

كثیًرا ما ُنسئ استخدام عطایا اهللا مثل العواطف والدوافع والمواهب، نستخدمها ال 
لحساب ملكوت اهللا وبنیان الجماعة وٕانما لممارسة الشر.  

مع ما بلغناه من الشر یبقى اهللا منتظًرا توبتنا واعترافنا بخطایانا لكي یغفرها لنا من 
أنا هو الماحي ذنوبك ألجل نفسي وخطایاك أجل اسمه القدوس ومحبته الفائقة، مؤكًدا لنا: "

 .]26-25[" ال أذكرها؛ ذّكِرني فنتحاكم مًعا، ّحِدث لكي تتبرر

 أول طریق التوبة هو إدانتنا الخطایاÑ .

 یطلب منا هذا (االعتراف بخطایانا) لكي ُنّكِثف حبنا نحوهÒ .

1 Book of Perfection, 40. 
2 Adv. Haer 4:17:3. 
3 Resisting the Temptation of the Devil, hom 2,6. 
4 Letters to the Fallen Theodore. 1:15. 
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  من یمارس التوبة بعدما یخطئ یستحق ال الحزن علیه بل تهنئته إذ َیْعبر إلى خورس
. Ïاألبرار

  ال تترك شیًئا یربكك بل ارتفع إلى أعلى السموات عینها. تنهد بمرارة وقدم ذبیحة
 (الترجمة السبعینیة)، قدم ذبیحة ]26اعتراف، فقد قیل "اعلن أوًال معاصیك فتتبرر" [

القلب المنسحق. فإن هذه الذبائح ال تتحول إلى رماد وال تصیر دخاًنا وال تتبدد في 
الهواء. إنها ال تحتاج إلى خشب ونار وٕانما إلى قلب نادم من الداخل. هذا هو الخشب 
والنار التي تحرق دون أن تهلك، فإن من ُیصلي بحرارة یحترق وال ُیستهلك، إنما یصیر 

. Ðكالذهب الممتحن بالنار لیزداد بهاًءا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 
هكذا یلیق بنا أن نذكر خطایانا ونعترف بها فُتغفر... عندئذ یجب علینا أن نذكر 

عمل اهللا معنا ونمجده عوض التفكیر في الخطایا...  

  كیف ننسى الشر القادم علینا؟ بتذكار الصالحات، وبتذكر اهللا. فإننا إن كنا نذكر اهللا
  .Ñعلى الدوام ال نقدر أن نذكر هذه األمور أیًضا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
 نخجل من االعتراف بالخطایا، فإن آباءنا األولین سبقوا أن أخطأوا، في أالیجب 

. یرى غالبیة آباء ]27[" أبوك األول أخطأ ووسطاؤك عصوا عليّ مقدمتهم آدم األول: "
الكنیسة فأیًضا الحاخامات أنه یعني البشریة كلها متمثلة في آدم أبینا األول، ویفسره البعض 

 "أبوك عمورى". ورأى البعض أنه األب الرئیس أوریا )3: 16حز (على ضوء ما جاء في 
-10: 16مل  2بكونه رئیس الكهنة الذي قاد الشعب إلى عبادة األوثان في أیام آحاز (

)، ورأى البعض أنه یعني الملوك ورؤساء الكهنة، أي القیادات المدنیة والدینیة مجتمعة 16
مًعا تقود الشعب إلى العصیان.  

دفعُت یعقوب  أما ثمرة الخطایا والعصیان فهي "اللعنة" وفقدان الكرامة، إذ قیل: "
 .]28[" إلى اللعن وٕاسرائیل إلى الشتائم

  

1 In 1 Cor. Hom. 11. 
2 In 2 Cor. Hom 5. 
3 In Heb. Hom 14:7. 
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واأربعون الرابع  اأصحاح 

الروح والحياة الجديدة إنسكاب 

روحه القدوس على كنيسته أجل تجديدها المستمر، ُيقيم ُيعتبر هذا اأصحاح تكملة لأصحاح السابق، فيه يعلن اه عن تحقيق خاصنا بسكب 

الفراغ الداخلي الذي عانى منه الناس خال العبادة الوثنية. غافًرا خطاياهم، وذلك على خاف   فيها شهوًدا له بعمله الداخلي فيهم، يشبعهم وُيقدسهم، 

كأن الخاص الذي يقدمه اه لشعبه يحمل اتجاهين: تأكيد أن اه فيه كفايتنا، البعد عنه سخافة وخداع للقلب.

الروح           ]5-1[. 1. انسكاب 

2. أنتم شهودي             ]8-6[.

والفراغ          ]20-9[. 3. الوثنية 

4. لّي أنت                  ]26-21[.

كورش         ]28-27[. نبوة عن   .5

الروح: 1. انسكاب 
روحه القدوس على المؤمنين لُيقيم كنيسة العهد الجديد، إذ يقول: "واآن اسمع يا يعقوب إسرائيل الجديد بانسكاب  واختياره  يحقق اه دعوته 

اخترته، أني اسكب ماء الرحم معينك. ا تخف يا عبدي يعقوب ويا يشورون الذي  الرب صانعك وجابلك من  اخترته، هكذا يقول  سرائيل الذي   عبدي واإ

مجاري المياه. هذا وبركتي على ذريتك، َفيُنبُتون بين العشب مثل الَصفصاف على  روحي على نسلك  وسيوًا على اليابسة. أسكب   على العطشان 

إسرائيل ُيلِقـّب" ]5-1[. للرب وباسم  للرب وهذا ُيَكّنـِي باسم يعقوب، وهذا يكتب بيده   يقول: أنا 

ياحظ في هذه العطية العظمى اآتي:

روحي على نسلك"، يهب واهب العطايا، ومانح الخارجية إنما أن يهب ذاته لإنسان: "أسكب  بركاته وعطاياه  أ. يشتاق اه أن ُيعطي ليس فقط 

البركة كهبة وعطية...  

والروح القدس. v   الذي يغتسل للخاص يتقبل الماء 
[467]

أوريجانوس العامة 

الروح القدس فيه ويحمل فعًا لقب هيكل اه. v   )المعتمد( ينال 
[468]

كيرلس الكبير القديس 

أرتل لك بها بمحبة. روحه بالمعمودية، أعطني كلمة  الوحيد الذي أعطانا  v   أيها 

روحه بالمعمودية وجعلك أخاه. المزبلة وأعطاك  الوحيد وأقامك من  نزل اابن     v

روحه بالمعمودية. ندعوه أبانا، ذاك الخفي الذي أعطانا  وصرنا أبناء بالحقيقة، ومنذ ذلك الحين صار لنا أن  v   تجنسنا باهوته في داخل المياه، 
[469]

السروجي مار يعقوب 

اختارنا، ولتحقيق هذا ااختيار الرحم أعاننا، وها هو ُيطالبنا أا نخاف أنه  يعتبر اه هذه العطية هي العظمى، فأنه هو الذي في حبه جبلنا، ومن 

 قدم لنا هذه العطية.
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مرات في العهد القديم )تث 32: 15؛ 33: 5-6(، معناه "مستقيم"، مشتقة من ياشر. أربع  ب. يدعو كنيسته "يشورون"، وقد ظهر هذا ااسم 

انحرافهم فيتركوا  روحه القدوس  روحه القدوس. كأنه ُيشجع شعبه على التجاوب مع عطية   وكأنه يدعو كنيسته التي ضمت الخطاة "مستقيمين" وذلك بفعل 

الروحي. الرب وجماله  ويترنموا ببهاء   وعصيانهم 

نما العريس المخلص لم يلمح قط عن عيب فيها، واإ لوحتها )نش 1: 6(، إَا أن اه  التجارب قد  تعترف الكنيسة أن  ففي سفر نشيد اأنشاد بينما 

 على العكس يبرز كل جمال فيها: "ها أنِت جميلة يا حبيبتي ها أنِت جميلة، عيناِك حمامتان" )نش 1: 15(، "ُكّلك جميل يا حبيبتي ليس فيِك عيبة" )نش

 .)7 :4 

استنارة الروح القدس الذي يظهر على شكل حمامة يهبها  سره العينان الحمامتان، فقد حَل عليها  يرى السيد المسيح في كنيسته جماًا فائًقا 

الحرف. الروح وليس حسب  صارت اآن تفهم الكتب المقدسة حسب  تقارن عيناها بالحمامتين بالتأكيد أنها قد  أوريجانوس: ] روحية. يقول العامة   

روحية يصير لنا العينان بطريقة  للروح القدس. متى فهمنا الناموس واأنبياء  الروحية في الكتب المقدسة، أن الحمامة رمز  اأسرار  تدرك  صارت   

الروحية وتستقر في اأسرار  المزامير اشتاقت نفسها أن يكون لها جناحي حمامة )مز 67: 14(، لعلها تقدر أن تطير إلى فهم   الحمامتان. لهذا ففي سفر 

الروح صورة  فيرى أن سّر جمال الكنيسة هو عيناها الحمامتان إذ هما نقيتان تظهر فيهما  غريغوريوس النيصي  [. أما القديس 
[470]

 ساحات الحكمة

صورته على حدقة العين. الدوام فتنطبع  العروس على   القدس الذي تشخص إليه 

الوحيد، فتحمل مجده في داخلها، إذ يقول: ]أي شيء أجمل من النفس التي ُتدعى جيروم أن سّر جمال الكنيسة هو اتحادها بابن اه  يرى القديس 

طريقها نحو المسيح الذي هو روحه تأخذ  يوهب لها  ذ  الخارجية )1 بط 3: 3(؟! إنها تؤمن بالمسيح، واإ الزينة   ابنة اه )مز 45: 10(، التي ا تطلب 

.]
[471]

برجاء عظيم وربها في نفس الوقت،  عريسها   

كأرض يابسة فيفيض عليه ليرويه، أما من كان  روحه القدوس الذي يعمل فينا حسب احتياجنا، فمن كان ظمآنا يسكب له ماء  ج. ُيقدم لنا عطية 

سيوًا لتحول اليبوسة والقفر إلى بستان. أنه سخي في العطاء، يهبنا حسب احتياجنا، وقدر تجاوبنا معه. يقول: "أفِغر فاك فأمأه" )مز 81: 10(.  

بتراخينا وعدم تجاوبنا معه(. نرد نفقدها للحال ) ن لم  نوهجها أكثر فأكثر، واإ أردنا أن  الروح في داخلنا يمكننا إن  v   أية شعلة يلهبها 
[472]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

الروح القدس( يتمتعون به على قدر استيعابهم، ا على قدر ما يستطيع هو. v   الذين ينالونه )
[473]

القديس باسيليوس الكبير

بطريقة الروح )أف 6: 17(. إنه مهيأ، لذا يليق بك أن تبسط يمينك  قوة العدو )الشيطان(... هوذا الساح ُمعّد: سيف  حربية ضد  v   إنك تتسلم ُعدة 

للهراطقة... القوات المقاومة وتصير )حصًنا( منيًعا يصد كل محاولة  الرب وتغلب  حرب  ُتحارب   صالحة لكي 

بورع. واكتنزها  v   ا تحتقر النعمة من أجل مجانيتها بل اقبلها 
[474]

اأورشليمي كيرلس  القديس 

كشجرة ضخمة بين الروح القدس ينبت  مجاري المياه"؟ ربما عنى أن المتمتع بعطية  د. ماذا يعني: "يْنُبُتون بين العشب مثل الَصفصاف على 

 عشب زائل.

للرب"؛ إذ كانت العادة القديمة أن يكتب اإنسان اسم اإله أو سيده على يده كوشم، وقد منع اه شعبه من بالروح يكتب على يده: " هـ. من يتمتع 

إزالته. انحرافهم فيصعب بل وكان مستحيًا  يكتبوا اسم الوثن على أيديهم عند   ذلك حتى ا 

إسرائيل القديم الكتب المقدسة بما ورثت عن  إسرائيل الجديد"؛  الروح لقب " إسرائيل ُيلّقب"، إذ حملت كنيسة العهد الجديد المتمتعة بعطية  "وباسم 
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أسراًرا إلهية وتمتعت بأمور فائقة. وأدركت  الحرف  بالروح ا  ومواعيد... لقد فهمت ذلك كله  ونبوات وعهود  شريعة إلهية ووصايا   ضمته من 

2. أنتم شهودي:
الصخرة التي أفاضت ماء على الشعب )1 كو10: 4(، لذا يقول "أسكب ماء على العطشان" ]3[؛ وها هو يدعو المتحدث هنا هو السيد المسيح، 

اعترف أمام بياطس أنه ملك. إسرائيل وفاديه" ]6[، وقد   نفسه "ملك 

الرؤيا يقول السيد المسيح: "أنا هو األف والياء، البداية غيري" ]6[. وفي سفر  يدعو نفسه هنا "رب الجنود"، "أنا اأول وأنا اآخر وا إله 

غيره، هو المسيح الوحيد الذي ليس إله   والنهاية" )رؤ 1: 8(، "أنا هو اأول واآخر" )رؤ 1: 17؛ 22: 13(. واضح أن الفادي رب الجنود اإله 

غيري؟!" ]8[. يوجد إله   المخلص... هذه هي شهادة المتمتعين بخاصه: "فأنتم شهودي، هل 

ما نتمتع به في العهد الجديد هو امتداد لعمل اه المستمر؛ اه الذي عمل مع الشعب القديم ]7[ سبق فأعلن لهم بالمستقبات، أي ما قد خططه

 أجل العهد الجديد ]7[.

يزال بنفسه الذي يعمل في العهد الجديد. اأول واآخر" ليعلن أنه هو بنفسه الذي عمل في القديم ا  ربما قدم نفسه هنا "

خروف بطيء أو ضعيف... يحتضن الجميع وراءها حتى يسند كل  اه المخلص هو اأول واآخر، يتقدم كل الصفوف لكي يقود رعيته ويتأخر 

يعوزنا شيء! ويترفق بالكل. هو أيًضا اأول بكونه رأسي الكنيسة واآخر إذ صار خادم الجميع. نجده اأول واآخر في حياتنا، ُيشبع كل احتياجاتنا وا   

والفراغ: 3. الوثنية 
الروحية، ومشبع الكل المعركة  كرب الجنود، قائد  الروح العظمى التي قدمتنا شهوًدا للحق، نعلن عن تمتعنا باه مخلصنا  بعدما تحدث عن عطية 

ُيقارن بين شهادة المؤمنين وشهادة عبدة اأوثان:  بكونه اأول واآخر، سند رجال العهد القديم وأيًضا مؤمني العهد الجديد... اآن 

وسيوًا على اليابسة... فينبتون بين العشب مثل ثماًرا: "أني أسكب ماء على العطشان  وارتواء واإ أ. الشهادة للمخلص تهب شبًعا 

وجوًعا مع عمى وجهل: "الذين ُيّصِورون صنًما كلهم باطل، ومشتهياتهم ا تنفع، وفراًغا   الصفصاف" ]3، 4[، أما الشهادة لأوثان فتقدم بطاًنا 

َتخزى" ]9[. تعرف حتى   وشهوُدُهم هي؛ ا تبصر وا 

وحرمان للتمتع خارجه ففقدان لكل شبع داخلي  يعوزهم شيًئا قط؛ أما  شعروا بالشبع ولم  اختبروه  مسيحنا مشبع لأعماق، فيه كل الكفاية؛ الذين 

بالشركة مع اه مصدر الحياة والشبع.  

يرتعبون ورعدة "يجتمعون ُكَلْهم يقفون  خارجه فخوف  ترتاعوا" ]8[، أما  ترتعبوا وا  ب. الشهادة للمخلص تهب ساًما: "ا تخف" ]2[؛ "ا 

حملوا رعًبا وخوًفا وواة رومان الخ... لكنهم  وفريسيين وصدوقيين   ويخزون مًعا" ]11[. لقد اجتمعت كل الطاقات مًعا ضده من رؤساء كهنة وكتبة 

وثارت الطبيعة عليهم فانكسفت الشمس وانخسف وفراغ قلبهم من النعمة اإلهية،  شرهم الداخلي  أرعبهم  والسخرية بالمصلوب!   حتى في لحظات الصلب 

اأموات! زازل وتشققت الصخور وقام كثير من   القمر وحدثت 

إسرائيل الجديد" وَينقشون اسم المخلص على أيديهم الداخلية، وكأنهم ا يعملون إَا باسمه ]5[؛ أما بالكرامة فُيحسبون " الرب  ج. يتمتع شهود 

وخزًيا ]11[. عاًرا  الخارجين عنه فيحملون   شهود 

خزًيا وبطاًنا. فصناع اأوثان مظهًرا أن اأوثان وصانعيها والمتعبدين لها جميعهم يحملون  تصويًرا رائًعا عن فساد العبادة الوثنية،  ُيقدم لنا 

للنجارين وطرق صفائح إقامة التماثيل. وهكذا أيًضا بالنسبة  بالجوع وا العطش وا التعب ]12[ من أجل صنع الفأس من الحديد   جاُدون ا يهتمون 

أواد عاجزة عن تقديم الخاص، بينما يتهاون   الذين يبذلون كل الجهد لحفر تماثيل خشبية... الجميع يتعبون وا يكلون إقامة تماثيل معدنية أو خشبية 

أواد اه المتهاونين، هؤاء العاملين باطًا يدينون  قادرة على تمتعهم بالخاص اأبدي. وكأن  بالرغم من تمتعهم بإمكانيات إلهية  الروحي   اه في جهادهم 
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يسوع أن أبناء هذا الجيل أحكم من بني الملكوت )لو 16: 8(.  وكما قال رب المجد 

يرافقه لهو بما تبقى من اأخشاب، إذ تستخدم في من جانب آخر فإن صنع التماثيل المعدنية يستنفذ طاقة الصناع، بينما صنع التماثيل الخشبية 

ضميرهم بالعبادة للخشب المنحوت تمثاًا.  الموقد للدفء أو لطهي الطعام في الوقت الذي فيه يهدئون 

اعتزال اه(: أخيًرا ماذا تُقدم عبادة اأوثان )= 

البصيرة الداخلية وظلمة داخلية ]18[، بينما المسيح هو شمس البر )ما 4: 2(. أ. عمى 

بُِرنا. معرفة ]9[، بينما المسيح هو  ب. جهًا وعدم 

السماوي. جوًعا فيأكل اإنسان رماًدا ]20[، بينما السيد المسيح هو الخبز  ج. 

الطريق والحق. د. كذًبا وخداًعا وتضليًا ]20[، بينما السيد المسيح هو 

بالعزلة الفراغ الداخلي والشعور  يوجد إَا  خارجه فا  والمعرفة والشبع والحق وكل احتياجاتنا، أما  ااستنارة الداخلية  بمعنى آخر نجد في مسيحنا 

البصرية الداخلية.  وفقدان 

4. أنت لّي:
يتركز في إثارة النفس وحِثها على قبول عمل اه الخاصي، الذي  نما  المجرد، واإ اعتزال اه، ا للنقد العقاني  أبرَز بطان العبادة الوثنية أو 

 اآتي:

إسرائيل الجديد المتعبد ه. صرنا  إسرائيل فانك أنت عبدي" ]21[...  أ. إقامة شعب اه: "اذكر هذه يا يعقوب، يا 

كأواد له، منسوبين إليه. ب. انتسابنا له: "لّي أنت" ]21[، لسنا فقط خليقته وشعبه، إنما يعتز اه بنا 

ج. غير منسيّين منه ]21[.

ارجع إلّي أني فدُيتَك" ]22[. بغفران الخطايا مهما بلغت كثافتها: "قد محوُت كغيم ذنوبَك وكسحابٍة خطاياَك،  د. ننعم 

ترنًما، ويصير كل ما في داخلنا كأشجار تمجد اه ]23[. فرح، وطاقاتنا )الجبال(  اأرض( هتاف  السموات( تسبيًحا، والجسد ) هـ. يهب النفس )

كورش: نبوة عن   .5
كورَش مسرة اه: "القائل عن  أورشليم وتأسيس الهيكل حسب  كورش الوثني أجل بنيان  حوالي 220 سنة أعلن اه عما يتم على يدي  قبل 

بالفارسي "شمس"؛ صراحة، معناه  كورش"  مرة يذكر اسم " أورشليم ستُبنى وللهيكل ستَُؤْسس" ]28[. هنا أول  مسَرتي ُيتمم، ويقول عن   راعَي، فكل 

.
[475]

الشرق اأوسط قديًما يرى البعض أن "راعّي" لقب لبعض ملوك  وباأرامية "راع"؛   

عزرا 1: 2؛ 2 أى 36: ورد عنه )راجع  وأراد أن ُيحقق ما  قرأ في إشعياء اسمه قبل 220 سنة  كورش  يوسيفوس أن  المؤرخ اليهودي  يذكر 

.)23 

وأنهاِرك ُأجفف" ]27[؟ ماذا يعني بقوله: "القائل ِلُلْجِة انشفي 

فقدوا رجاءهم تماًما أثناء السبي البشري، أن اليهود  أورشليم بلجة ماء ونهر ا يمكن أن ُيقام فيه الهيكل بعد، وذلك حسب الفكر  أ. يصور 

والرعاية ُيجفف اللجج واأنهار محقًقا وعوده لنا. الُقدرة   البابلي، لكن اه الُكِلي 

الموعد. أرض  ويردهم إلى  اأردن ليؤكد أنه قادر أن يعبر بهم من السبي  ب. ربما ُيشير هنا إلى عبور بحر سوف ونهر 

الفرات واقتحم مملكة بابل. كورش الذي عبر  ج. ربما أشار إلى 
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األصحاح الخامس واألربعون 

كورش والخالص  
) دعوة موجهة إلى الكنیسة لكي تتعزى باهللا 44-40تعتبر األصحاحات السابقة (

مخلصها، فیه وحده تجد شعبها بكونها له وهو لها. اآلن یعلن اهللا خالل األصحاحات 
 عن سّر تعزیتها أال وهو تحطیم الشر المقاوم لها. فقد سبق فدعى كورش راعیه )45-47(

) معلًنا عن اسمه قبل حوالي قرنین من هجومه على بابل بكونه آلة في ید 28: 44 (إش
اهللا لتحطیم من أذل شعبه واستخدامه إلرجاعهم إلى وطنهم.  

 .]8-1[. حدیث إلهي لكورش   1
 .]13-9[. تذمر على اختیار كورش 2
 .]19-14[.  اهللا المخلص الُمحتجب  3
.  ]25-20[ دعوة للخالص في المسیح .4

:   . حدیث إلهي لكورش1
یظهر من الكتابات البابلیة أن كورش هذا كان ابًنا لقمبیز وحفیًدا لكورش آخر، 
 وجمیعهم مع أجدادهم ملكوا في شرق عیالم حیث كانت شوشان عاصمة ملكهم منذ سنة 

. Ïق.م. تقریًبا 550
یعتبر كورش مؤسس المملكة الفارسیة، قیل إنه بدأ حیاته كقائد فرقة خاملة في 

فارس، نجح في أن یصیر قائًدا لفرقتین من جنود الجبال، وكان طموًحا للغایة فبدأ غزواته 
للممالك الصغیرة المجاورة، غیر أن بابل سخرت به واستهترت بإمكانیاته حتى دخل بابل 

ر ملكها، وكان قد جمع في شخصه قوة مملكتي فارس  539سنة  ق.م. في أیام بیلشاصَّ
: 6)، وكان دانیال في بالط كورش أیًضا (دا 28: 5 ومادي؛ بهذا تحققت نبوة دانیال (دا

28  .(
مدح هیرودت وزینوفون (الشاب الیوناني) شخص كورش، تحدث عنه األخیر بعد 

عام كمثل أعلى في القوة مع البساطة والطهارة وضبط النفس. 100موته بحوالي 

Ï 796-795قاموس الكتاب المقدس، ص. 
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اآلن یوجه اهللا حدیثًا لكورش قبل مجیئه بحوالي قرنین، فیه یعلن عن نظرته إلیه، 
وعمله اإللهي في حیاته، وغایة اهللا منه. ویالحظ في هذا الحدیث اآلتي: 

مرة في  31 و ]7-1مرة في حدیث اهللا مع كورش [ 16أ. تظهر كلمة "أنا" للرب 
األصحاح كله. وكأن اهللا ُیرید تأكید أن قیام كورش بسماح إلهي وأن غلبته هو وجیشه 

 قبل اهللا نفسه.  نوتحطیم بابل كإناء خزفي ال یمكن إصالحه هو م
، ربما ألنه ]5-4، مع أنه ال یعرف الرب []1ب. یدعو الرب كورش "مسیحه" [

كان یتعبد هللا الواحد المجهول مع احترامه للدیانات ككل، أو ألنه حقق خطة اهللا نحو 
خالص شعبه من السبي البابلي، وألنه كان رمًزا للسید المسیح مخلص العالم.  

الذي أمسكت بیمینه ألدوس أمامه أمًما وأحقاء ج. من جهة عمل اهللا معه یقول "
. یقوم اهللا بدور األب الذي یمسك بكورش كطفل له لكي یسیر، وكأن اهللا ]1[" ملوٍك أُحلُّ 

هو الموجه له وسّر قوته یسنده لُیحطم الشر. یعطیه النصرة في الحرب ضد األمم فیدوسهم، 
إذ كانت العادة أن یدوس المنتصر على أعناق العظماء المأسورین، وأن یحل أحقاء ملوك 
أي یفقدهم قوتهم وعظمتهم، فقد اعتاد الملوك أن یلبسوا أحقاء ثمینة للغایة عالمة عظمتهم 
ر الملك أصابع ید إنسان تكتب على  وجبروتهم. وقد تحقق ذلك حرفی�ا عندما رأى بیلشاصَّ
دا (حائط القصر، "تغیرت هیئة الملك وافزعته أفكاره وانحلت َخّرز حقویه واصطكَّت ركبتاه" 

5 :6( .
على أي األحوال كان كورش رمًزا للسید المسیح في هذا األمر الذي قیل عنه 

ن الرب أ. قیل عن كورش )5: 110مز ("الرب عن یمینك یحطم في یوم رجزه ملوًكا" 
نه قیل في نفس أأمسك بیمینه، وهنا ُیقال عن االبن الكلمة "الرب عن یمینك"، والعجیب 

. كأن االبن عن یمین اآلب )1: 110مز (المزمور على لسان اآلب "اجلس عن یمیني" 
)... ألنه ال یعني بالیمین وضًعا 5: 110) واآلب عن یمین االبن (مز 1: 110(مز 

مكانًیا أو اتجاًها معیًنا إنما هو رمز للقوة اإللهیة، وعالمة االتحاد وعدم االنفصال، إذ هما 
واحد في الالهوت وواحد في القوة.  

وكما حطم كوش ملوًكا هكذا حطم السید المسیح الملوك الجاحدین والمقاومین 
القدیس أغسطینوس . یعلق )5: 110مز (للحق، فقد قیل: "یحطم في یوم رجزه ملوًكا" 

ُجرح هؤالء الملوك بمجده، وصیرهم ضعفاء بثقل اسمه، فلم یعد لهم قوة [على ذلك قائالً : 
لتحقیق ما أرادوه... هم أرادوا أن یمحوا االسم المسیحي من وجه األرض فلم یستطیعوا، ألن 
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من یسقط على هذا الحجر یترضض. لقد سقط الملوك على حجر الصدمة هذا فجرحوا 
. ]Ïعندما قالوا: من هو المسیح؟!

)، إذ كان یلیق 11: 1لعله قصد بالملوك خاصة السید المسیح التي لم تقبله (یو 
بهم أن یتحدوا به كملك الملوك فیصیروا ملوًكا كارزین وشاهدین له. األمر الذي أدهش 

حقا أنت إله ُمحتجب األنبیاء عندما تنبأوا عن ذلك، إذ یقول إشعیاء في ذات األصحاح: "
؛ 7: 11؛ 20: 10؛ واندهش أیًضا لذلك الرسول بولس (رو ]15[" یا إله إسرائیل المخلص

9 :30(Ð .
. هكذا یتقدم اهللا أمام كورش ]1[" ألفتح أمامه المصراعین، األبواب ال تغلقد. "

مسیحه لیفتح أمامه األبواب المغلقة وتنهار قدامه الحصون التي من عمل البشر، حتى 
أنا أسیر قدامك والهضاب أمهِّد، ُأكسِّر ِمْصراَعي النحاس الطبیعة أیًضا تتحرك لمساندته: "

.  ]2[" ومغالیق الحدید ُأقِصف
حینما نرتبط بمسیحنا الغالب نسیر في الطریق الملوكي ونرتفع نحو السماویات 
كما بغیر عائق، ألن الرب یتقدمنا، فُتفتح أمامه أبواب األبدیة لحسابنا. لقد اقتحم كورش 

أسوار بابل بأبوابها النحاسیة الضخمة التي بلغت مئة باًبا كقول هیرودت.  
 اهللا یهب كورش كنوز بابل الخفیة، إذ كانت عادة الملوك أن یخفوا كنوزهم في ـ.ه

أماكن ال یعلمها أحد حتى ال یستطیع العدو أن یغتصبها.  
وأعطیك ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف إني أنا الرب الذي یدعوك "

، لهذا فهو یكشف البنائه ]7[" مصّور النور. مادام اهللا هو "]3[" باسمك إله إسرائیل
األمور المخفیة ویهبهم كنوز نعمته غیر المدركة.  

ألجل عبدي یعقوب وٕاسرائیل مختاري دعوتك و. یكشف اهللا لكورش غایته منه: "
. ما یقدمه له إنما لحساب مؤمنیه، وألجل شعبه... ]5[" باسمك، لقبتك وأنت لست تعرفني

 التصقنا بربنا یسوع المسیح الفرید. أن نتعرف على  -كمسحاء للرب - هكذا یلیق بنا
رسالتنا أال وهي بنیان الجماعة ونموها في الرب. 

ز. إذ ُعرفت الدیانات الفارسیة بالغنوصیة التي ركزت على "ثنائیة اهللا"، بمعنى 
أنا الرب وجود إله للخیر وٕاله للشر، لهذا أراد اهللا أن ینتزع هذا الفكر من كورش، قائًال له: "

1 On Ps. 110. 
2 In John hom 9:1 (St. Chrysostom). 
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ولیس آخر؛ مصور النور وخالق الظلمة، صانع السالم وخالق الشر؛ أنا الرب صانُع كل 
 .]7[" هذه

 " ال بمعنى الخطیة وٕانما ثمر الخطیة أو عقوبتها من حزن raجاءت كلمة "الشر 
: [یوجد شر هو بالحقیقة شر: الزنا، الدعارة، القدیس یوحنا الذهبي الفموضیق. یقول 

الطمع، وأشیاء أخرى مخفیة بال عدد تستحق التوبیخ الشدید والعقوبة. كما یوجد أیًضا شر 
 یدعى كذلك مثل المجاعة، الكارثة، الموت، المرض وما إنماهو في الحقیقة لیس شًرا، 

أشبه ذلك؛ فإن هذه لیست شروًرا وٕانما تدعى هكذا. لماذا؟ ألنها لو كانت شروًرا لما كانت 
]. Ïتصبح مصدًرا لخیرنا، إذ تؤدب كبریاءنا وتكاسلنا، وتقودنا إلى الغیرة، وتجعلنا أكثر یقظة

 في مناظرات القدیس یوحنا كاسیان: [اعتاد الكتاب المقدس األب ثیؤدوربنفس المعنى یقول 
أن یستخدم تعبیرْي "شرور"، "أحزان" في معان غیر مناسبة، فإنها لیست شریرة في طبیعتها 

 ].Ðوٕانما ُدعیت كذلك ألنه یظن أنها شرور بالنسبة لمن لم تسبب لهم خیًرا

:  . تذمر على اختیار كورش2
یبدو أن تذمًرا قد حدث بین الیهود كما أیًضا بین األمم؛ تذمر الیهود على اهللا ألنه 

یحقق الخالص برجل وثني، فإن اختیاره یحطم كبریاءهم وتعصبهم لبني جنسهم. هذا من 
جانب الیهود أما األمم فقد تمرمرت نفس بعضهم أن یقوم أحدهم بهذا الدور فیحقق خالًصا 

للیهود من السبي ویساعد على إقامة الشعائر بأورشلیم.  
أمام هذا الوضع رفع إشعیاء قلبه نحو اهللا لیقدم صالة لیتورجیة فیها یعلن أن ما 

یحدث خالل كورش هو رمز لما یتحقق بواسطة السید المسیح. وكأنه یطلب من الیهود كما 
لوا عن تذمرهم إلى خبرة الخالص المجاني المقدم للكل. هذا ما دفع  من األمم أن یتحوَّ

ُأقُطري إشعیاء إلى التحول في الحدیث من كورش إلى المسیح برُّنا وخالصنا، إذ یقول: "
فتح األرض فُیثمر الخالُص، ولتُنبت ِبـًّرا نأیتها السموات من فوق، ولُینِزل الجوُّ ِبر�ا. لت

. وكأنه یردد ما جاء في سفر المزامیر: "ألن خالصه قریب ]8[" مًعا، أنا الربَّ قد خلقُتهُ 
من خائفیه، لیسكن المجد أرضنا. الرحمة والحق التقیا. البر والسالم تالثما. الحق من 

؛ "األرض أعطت غلتها، )13-9: 85مز (األرض ینبت والبر من السماء یطلع الخ..." 
... )3: 72مز (؛ "تحمل الجبال سالًما للشعب واآلكام بالبر" )6: 67مز (یباركنا اهللا إلهنا" 

1 That Demons do not govern the World, hom 1:15. 
2 Conf. 6:6. 
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كأن النبي یردد أن الخالص یتم ال بسبب كورش وٕانما خالل خالص السید 
المسیح وبره... فیه یتحقق سالمنا خالل تالقي الرحمة مع الحق، أو الرحمة مع العدل 

اإللهي، إذ على الصلیب دفع الثمن كامًال خالل بره الالنهائي. 
أنه في المسیح تالقى الیهود مع األمم خالل تالقي  Ïالقدیس أغسطینوسیرى 

الحق مع الرحمة؛ فالیهود عرفوا الحق خالل الشریعة والنبوات، وَقِبل األمم الرحمة بعد أن 
تركوا عبادتهم الوثنیة، وتالقى هؤالء مع أولئك كشعب واحد بار ومقدس للرب.  

في السید المسیح تالقت السموات مع األرض، إذ هو ابن اهللا السماوي صار ابًنا 
ُأقطري أیتها السموات من فوق،  ":للبشر، ُولد كَبشري على أرضنا... لهذا یقول النبي

، نزل البار القدوس )9: 18مز (، وكأنه یقول: "طأطأ السموات ونزل" ]8[" ولْینزل الجو ّبًرا
" لتنفتِح األرُض فُیثمَر الخالُص ولتُنبت بًرا مًعاكما من سمواته لیحقق خالصنا. أما قوله: "

[ُولد القدیس أغسطینوس: . وكما یقول )85مز ( فیعني: "الحق من األرض ینبت" ]8[
المسیح من امرأة؛ ابن اهللا صار جسًدا. ما هو الحق؟ ابن اهللا! ما هي األرض؟ الجسد... 
لكن الحق الذي نبت من األرض كان قبل األرض، به ُخلقت السموات واألرض؛ لكن لكي 
یتطلع البر من السماء، أي لكي یتبرر البشر بالنعمة اإللهیة، ُولد الحق من العذراء مریم، 

]. Ðلیستطیع أن ُیقدم ذبیحة تبررهم، ذبیحة األلم، ذبیحة الصلیب
بعدما حول النبي أنظارنا من كورش إلى المسیح المخلص خالل ذبیحته الفریدة 

القادرة أن تبرر، عاتب الیهود واألمم على تذمرهم ضد الرب، مقدًما وْیَلْین:  
أ. الویل األول: دخول الخزف في مخاصمة مع الخزاف، والطین مع جابله، فإنه 

عملك لیس له لیس من حق قطعة الخزف أن ُتطالب صانعها بشكل معین كأن تقول له: "
... أي صنعت الخزف بدون یدین. ]9[" یدان

؟"... ماذا تلدین" أو "ماذا تلد؟ب. الویل الثاني: احتجاج الطفل على أبیه  وأمه "
كنت أود أن تلدانني مالًكا ال إنساًنا یحمل ضعًفا بشرًیا ویدخل تحت أثقال الحیاة األرضیة 

ومتاعبها.  
یلیق بنا كخزف أو كبنین أن نشكر جابلنا وأبانا ال أن نتذمر علیه! 

:   . اهللا المخلص الُمحتجب3

1 On Ps.85. 
2 Ibid. 
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انشغل الیهود كما األمم بقصة كورش في حرفیتها وفي أعماله الزمنیة، مع أنه 
كان یلیق بالكل أن یخترقوا الحرف ویلتقوا باهللا المحتجب العامل وراء التاریخ لخالص 

اسألوني عن اآلتیات. من جهة بنيَّ ومن جهة عمل الجمیع. ففي عتاب أبوي یقول الرب: "
 . ]11[" یديَّ أوُصوني

أود أال تنشغلوا إالَّ باآلتیات أي بالمستقبل األبدي حیث یلیق بكم أن تطلبوا ملكوت 
اهللا وبره وهذه كلها تزاد لكم. وأن ُتصّلوا من أجل بنیه، أي ننشغل في صلواتنا بمؤمنیه وعمل 
یدیه، إذ یلیق بنا أن ندرك مركزنا ودالتنا العجیبة لدیه. بمعنى آخر ملكوتنا األبدي وشهادتنا 
للغیر واشتیاقنا إلى خالص كل إنسان، هذه كلها أمور أهم من التذمر على قیام كورش بهذا 

الدور في خالصهم من السبي البابلي.  
إله محتجب... مرة أخرى یؤكد لهم أنه یجب أن ینشغلوا به ال بكورش فهو "

؛ هو العامل في الخفاء.  ]15[" المخلص
سمات هذا الخالص اإللهي هي:  

أنا قد أنهضته بالَنصر، وكل طرقه ُأسهل، وهو یبني أ. خالص مجاني: "
. فقد حقق كورش خطة ]13[" مدینتي، وُیطلق سبیي بال ثمن وال بهّدیة یقول رب الجنود

اهللا نحو شعبه دون انتظار مكافأة من الشعب؛ لم یدفعوا ثمًنا لكورش من أجل تسهیل الطرق 
لهم وبناء المدینة وتحریرهم من السبي. كان ذلك رمًزا لخالص السید المسیح المجاني كقول 

الرسول بولس: "متبررین مجاًنا بنعمته بالفداء الذي بیسوع المسیح، الذي قدمه اهللا كفارة 
-24: 3رؤ (باإلیمان بدمه إلظهار بره من أجل الصفح عن الخطایا السالفة بإمهال اهللا" 

25(  .
: یحول المصریین والكوشیین والسبائیین إلى اإلیمان، فیدخلوا جماعيب. خالص 

. لقد بسط ربنا یسوع المسیح یدیه على الصلیب ]14إسرائیل الجدید بروح االتضاع والعبادة [
لیضم بالواحدة الشعب القدیم وباآلخر جماعة األمم، لقد ضم العالم كله في أحضانه لیرفع 

البشریة إلى البنوة لآلب بروحه القدوس.  
سرائیل فیخلص بالرب خالًصا أبدًیا، ال تخزون وال إأما ج. خالص أبدي: "
.  ]17[" تخجلون إلى دهر دهور األبد
. لقد ]19[" لم أتكلم بالخفاء في مكان من األرض مظلمد. خالص علني: "

صلب رب المجد عالنیة على جبل الجلجثة. 

  

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

:    دعوة للخالص في المسیح.4
یتحدث السید المسیح إلى األمم لیدعوهم للتمتع به كمخلص قادر أن یبررهم. 

 واخلصوا یا جمیع يّ واجتمعوا وهلموا تقدموا مًعا أیها الناجون من األمم... التفتوا إل"
أقاصي األرض ألني أنا اهللا ولیس آخر. بذاتي أقسمت خرج من فمي الصدق، كلمة ال 

ترجع، أنه لّي تجثو كل ركبة، یحلف كل لسان، قال لّي إنما بالرب البر والقوة، إلیه یأتي 
 .]24-20[ "ویخرج جمیع المغتاظین علیه، بالرب یتبرر ویفتخر كل نسل إسرائیل

یالحظ في هذه الدعوة:  
أ. دعوة جماعیة فیها یطلب من األمم أن تجتمع مًعا ككنیسة مقدسة واحدة، تتقدم 

بروح الجماعة لقبول عمله الخالصي. 
ب. اهللا هو المخلص ولیس آخر، وكما یقول الرسول بولس: "ألنه الَق بذاك الذي 
من أجله الكل، وبه الكل، وهو آٍت بأبناٍء كثیرین إلى المجد أن یجعل رئیس خالصهم كامًال 

نه لم أ: [یقصد بهذه الكلمات البابا أثناسیوس الرسولي. وكما یقول )10: 2عب (باآلالم" 
یكن اختصاص أحد آخر أن یرد البشر عن الذي قد بدأ سوى كلمة اهللا، الذي هو أیًضا 
صنعهم من البدء... ألنه بذبیحة جسده وضع نهایة للحكم الذي كان ضدنا، ألنه كما 

 تهدم الموت ا-- إذ صار إنسانً  بإنسان ساد الموت على البشر، كذلك أیًضا بكلمة اهللا
]. Ïوبدأت قیامة الحیاة

ج. دعوة مملوءة رجاًء، تحقق هدفها بأن تجثو له كل ركبة.  
د. دعوة قوامها اإلیمان: "التفتوا إليّ "، كما سبق أن آمن الشعب القدیم والتفت إلى 

  .الحیة النحاسیة فبرأوا
 التمتع ببر المخلص وقوته.  .هـ

 ز. المخلص هو سّر مجد مؤمنیه وخزى مقاومیه. 
 

Ï 234-233الحب اإللهي، ص. 
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األصحاح السادس واألربعون 

اهللا َحامل أثقالنا 
اهللا الذي سمح لشعبه بالسبي البابلي یرفعه خالل كورش، معلًنا رعایته ألوالده 
حامًال أثقالهم وأتعابهم. ال یوجد أثقل من حیاتنا بخطایاها وذاتیتها، لكنه هو یحملها عنا 

خالل عمله الخالصي بالصلیب.  
في مقارنة تصویریة رائعة یكشف النبي عن الفارق بین الحیاة في المسیح والحیاة 
خارجها؛ في المسیح نصیر محمولین به كما بأجنحة الروح، خارجه نكون كالوثنیین تحتاج 

آلهتهم من یحمل أثقالها ویحرسها! 

 .]7-1[. اهللا حامل أثقالنا  1
.  ]13-8[. دعوة كورش من المشرق 2

:   . اهللا حامل أثقالنا1
یقارن اهللا بین آلهة بابل وبینه، األولى تحتاج إلى من یحملها، أما هو فحامل 

حیاتنا بكل متاعبها، إذ یقول: 
قد جثا بیُل انحنى َنبو، صارت تماثیلها على الحیوانات والبهائم؛ محموالتكم "

محّملة حمًال للُمعیى. قد انحنت جثت مًعا لم تقدر أن تُنّجي الحمل وهي نفسها قد مضت 
.  ]2-1[" في السبي

اهتز اإللهان الرئیسیان لبابل أمام كورش، سجدا له، فصار المعبودان عبدین، 
ُحمال بكل تماثیلهما على الحیوانات بال قوة، إذ الكل عاجز عن المشي بل وعن الحركة، 

 كورش وُأخذ الكل إلى السبي... فهل وجاء  ُسلبت كل الجواهر التي تزین التماثیل بواسطة
یستطیع هذان المعبودان أن ُینجیا أحًدا ماداما عاجزین حتى عن خالص نفسیهما؟! 

 العبري "بعل" ویعني "السید"؛ ربما هو بعینه اإلله مردوخ االسم ُیقابل ي أكاداسم": بیل"
)؛ هو إله الشمس وٕاله الربیع. له شكل رجل عظیم على رأسه تاج وله 44: 51؛ 2 : ال50(إر

سبعة قرون ثور، ُیقدَّم له طعام وشراب بكمیات كبیرة كل مساء، وكانوا یعتقدون أنه یأكلها 
ویشربها حتى كشف دانیال النبي للملك عن وجود باب سري في الهیكل خالله یدخل الكهنة 

بعائالتهم لیًال لیأكلوا الطعام ویشربون خفیة، كما ورد في قصة بیل في تتمة دانیال.  
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": اسم بابلي معناه "مذیع"، إله العلم والمعرفة؛ كانت بورسیبا، قرب بابل، َنبو"
مركز عبادته؛ وكان ملوك بابل یتباركون به، ویحملون اسمه مع أسمائهم األصلیة مثل 

نبوخذ ناصر ونبوخذ راصر ونبوزرادان ونبو شربان.  
انكشف هذا اإللهان وانفضح عجزهما عن الحركة أو عن حمایة زینتهما أمام 

كورش، أما اهللا الحّي فهو مخلص شعبه، یحمل أثقالنا ونحن بعد لم نتشكل في رحم أمهاتنا 
. وكأنه یقول: لديَّ ربوات ]4[" أنا هو... أنا أحملحتى نبلغ الشیخوخة، إذ یؤكد لنا "

المالئكة والخلیقة السماویة وكثیر من األنبیاء والكهنة والخدام... لكنني أضع نفسي بین یدْي 
شعبي ألحمل بنفسي أتعابهم، وأرفع عنهم خطایاهم، واسندهم في كل مسئولیاتهم... أنا 

أحملهم بنفسي كما على كتفيّ . 
هذا ما یؤكده اهللا عبر األجیال قائالً : "هأنذا أسأل عن غنمي وافتقدها... أنا أرعى 

ضها یقول السید الرب، وأطلب الضال واسترد المطرود وأجبر الكسیر وأعصب بغنمي وأر
الجریح وأبید السمین والقوي وأرعاها بعدل... أخلص غنمي فال تكون من بعد غنیمة وأحكم 

".  أنا هو... أنا أحمل. هكذا یؤكد: ")22-11: 34 حز(بین شاة وشاة " 
ال یكف اهللا مخلصنا عن دعوتنا إلیه لكي یحمل أثقالنا، قائالً : "تعالوا إلّي یا جمیع 

. لذا قیل عنه: "لكن أحزاننا حملها" )28: 11 مت(المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم" 
 .)19: 68مز (؛ "یحملنا إله خالصنا" )12: 53إش (؛ "حمل خطیة كثیرین" )4: 53إش (

جاء ربنا یسوع كمخلص لیس فقط لیحمل أثقالنا وخطایانا مكفًرا عنها، وٕانما 
لیحملنا نحن فیه، یسبینا بحبه لیرفعنا معه إلى مجده. نزل إلینا لیحملنا فیه فنصعد فیه وبه 

إلى ملكوته.  
.  ]4[ "قد فعلت وأنا أرفع وأنا أحمل وأنجينعود إلى حدیثه في سفر إشعیاء: "

قد فعلت، أي سمحت بالسبي البابلي لفضح ضعفاتكم.  
وأنا أرفع، أنزع عنكم هذا العار وأدبر تحرركم من السبي.  

وأنا أحمل، أقوم بحمل أتعابكم بنفسي... أنا اإلله المحتجب.  
وأنا أنجي، أدخل بكم إلى الحریة وأردكم إلى أرض الموعد، وأخلصكم.  

هذا هو عمل اهللا المخلص: یفعل، ویرفع، ویحمل، ویخلص. إنه یسمح أن یكشف 
خطایانا لندرك إننا مأسورون ال في سبي بابل وٕانما تحت سبي إبلیس وأعماله الشریرة، وهو 
یرفع إذ ینزع هذا العار عنا بتدبیره اإللهي لخالصنا؛ وهو یحمل إذ رفع الدین بنفسه عنا ولم 
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یأتمن مالًكا أو رئیس مالئكة أو نبًیا على خالصنا؛ وأخیًرا یخلص حیث یحملنا إلى سمواته 
ویهبنا شركة أمجاده اإللهیة.  

. لقد )28: 9 عب(یقول الرسول بولس: "ُقدم مرة لكي یحمل خطایا الكثیرین" 
أحنى السید المسیح ظهره لیحمل خطایا العالم كله، إذ مات عن الجمیع، لكنه ُیحسب 

مخلًصا للمؤمنین وحدهم، هؤالء الذین قبلوا أن یرفع عنهم ثقل خطایاهم، فُیحملوا أبراًرا فیه 
  .ویدخل بهم إلى حضن أبیه

  لقد مات من أجل الكل، هذا من جانبه، فإن هذا الموت كان المقابل ضد هالك كل
. Ïالبشریة، لكنه لم یحمل خطایا كل الناس ألنهم لم یریدوا

  حمل موسى (الفصح) لم یحمل في الحال خطایا أحد ما، أما هذا الحمل فحمل خطایا
. Ðالعالم كله، فانه إذ كان العالم في خطر الهالك أسرع فخّلصه من غضب اهللا

 ن كان إ)، وللحال جروا إلیه، قائلین: 36: 1 لقد سمعوا أنه یحمل خطایا العالم (یو
ممكًنا أن ینزع االتهامات الموجهة ضدنا فلماذا نتأخر؟ هنا یوجد ذاك الذي ُیخلص دون 

. Ñتعب من جانبنا
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

   .بالصلیب أعطى الخالص للعالم
لیس إنسان في التاریخ بلغ العظمة التي تؤهله أن یرفع خطیة العالم كله، ال أخنوخ 

 وال إسحق، وٕان كان قد قدم نفسه للموت، لكنه ُحفظ إذ لم یكن قادًرا على إزالة إبراهیموال 
وسخ الخطیة.  

فمن هو هذا الرجل العظیم الذي بموته تموت الخطیة؟! هذا ال یمكن أن یكون من 
البشر... لكن اهللا اختار االبن، ابن اهللا الذي فوق الكل، وهو الذي یمكن أن ُیقدم عن خطایا 

الجمیع! 
لقد كان یلزم أن یموت، ألن بغلبته على الموت یقدر أن ینقذ اآلخرین الذین هم 

كقتلى مضطجعین في القبور.  
لقد كسر عبودیة الشهوات، ولم تقدر قیود الموت أن تمسكه! 

1 In Hebr. Hom 17:4. 
2 In John hom 17:1. 
3 Ibid 18:1. 
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 Ïالقدیس أمبروسیوس

  ِحل آالمي باآلمك؛ اِشف جراحاتي بجراحاتك؛ طهر دمي بدمك، وامزج في جسدي
رائحة الحیاة التي لجسدك المقدس! 

  Ðالشیخ الروحاني
حمل الرب خطایانا بكل ثقلها في جسده لكي یهبنا بره فینا، فصرنا نحن أنفسنا 

محمولین فیه بروحه القدوس كي یرفعنا إلى سمواته. إنه ذاك الذي سبق فحمل شعبه القدیم 
من أرض العبودیة بكل ثقلها ومرارتها لیدخل بهم إلى أرض الموعد، بل ولیدخل بهم إلیه. 

؛ "رأیت كیف حملك الرب )4: 19خر ("وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إليّ " 
إلهك كما یحمل اإلنسان ابنه في كل الطریق التي سلكتموها حتى جئتم إلى هذا المكان" 

. )31: 1تث (
لقد أكد اهللا حبه الفائق لنا، یحملنا ونحن في األحشاء ویبقى حامًال إیانا حتى 

، یفوق حب األم التي تقدر أن تحمل جنینها في األحشاء أو الرضیع وٕالى ]4-3الشیخوخة [
حٍد ما حین یصیر طفًال صغیًرا في السنوات القلیلة األولى من حیاته... تحمله جسدًیا 
وتحمل بعض متاعبه لكنها تعجز عن إدراك كل أسراره الخفیة لتشاركه متاعبه، أما اهللا 

فیحملنا حتى الشیخوخة، یحمل كل أتعابنا الظاهرة والخفیة، وكما یقول المرتل: "أبي وأمي 
 .)10: 27مز (قد تركاني والرب یضمني" 

لیس هللا في حبه شبیه ال الوالدین وال اآللهة األخرى المحتاجة إلى من یصنعها 
یحرسها حتى ال ُتسرق، یصرخ إلیها عابدوها فال وویرفعها على الكتف ویقیمها في موضع 

. ]7-5ُتجیبهم وقت الشدة [

:   . دعوة كورش من المشرق2
، أنه صنع في القدیم والزال یعمل ویبقى عامًال من أجل ]10هذه هي مسرة اهللا [

خالص شعبه. حمل أثقالهم في أیام موسى عند خروجهم من مصر ویحملها أثناء ردهم من 
السبي البابلي وال یزال یحملها خالل ذبیحة الصلیب القائمة.  

Ï 421الحب اإللهي، ص. 
Ð 429الحب اإللهي، ص. 
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 ألنه سریع الحركة، ]11- بالطائر الكاسر [ رمز السید المسیح ُدعي كورش -
قوي ینقّض على بابل لیخطفها كفریسة، یخطف آلهتها وكنوزها... إنه رمز للسید المسیح 
الذي انقضَّ على عدو الخیر وحطم مملكته لیرد لإلنسان كرامته وحریته وغناه الروحي.  

، رمز السید المسیح القادم من السماء ]11[" من أرض بعیدة رجل مشورتي"
لیصیر "ابن اإلنسان" (رجل مشورتي) الذي ُیحقق إرادة اآلب فیه بمسرة.  

یرى إشعیاء النبي المخلص قادًما من بعید فیدعو األمم البعیدین للقرب منه 
اسمعوا لّي یا أشداء القلوب، البعیدین عن البر، قد قربت بّري، ال والتمتع ببره وخالصه: "
 . ]13-12[" یبعد وخالصي ال یتأخر

ربما یوجه حدیثه هنا إلى البابلیین قساة القلوب معلًنا لهم أن مقاومتهم لبّر اهللا 
ولخالصه لن تدوم، فقد اقترب وقت الخالص.  

 ولعله یتحدث مع األمم قساة القلوب حتى یقبلوا بّر الرب وخالصه بال مقاومة. 
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األصحاح السابع واألربعون 

 نهیـَار َبـابلا
)، كظل لعمل 11: 46إذ وصف كورش كطائر كاسر ینقض على بابل (إش 

السید المسیح الخالصي ضد إبلیس، اآلن یكشف النبي عما سیحل ببابل المترفة المتنعمة، 
  .سیدة الممالك المتشامخة. أنه یتحدث عن عمل الخطیة وثمارها في حیاة اإلنسان

 . ]5-1[. انهیار بابل 1
 .]15-6[. خطایا بابل 2

:   . انهیار بابل1
انزلي واجلسي على التراب أیتها العذراء ابنة بابل، اجلسي على األرض بال "

.  ]1[" كرسي یا ابنة الكلدانیین ألنك ال تعودین ُتدعین ناعمة ومترفهة
؛ 8: 1 ُدعیت بابل "العذراء"؛ هذا التشبیه في الكتاب المقدس بخصوص المدن (إش

). هذه العذراء إما ُتخطب هللا كعروس مقدسة له 15: 1، مرا 11: 46؛ 21: 31؛ إر 22: 37
مثل أورشلیم أو تخطب لعدو الخیر فتصیر عروسه، متحدة به، تحمل مملكة الظلمة التي له.  

إذ تمثل بابل النفس الساقطة خالل الكبریاء مع الترف والفرح الزمني وطلب 
الشهوات األرضیة فان ما حلَّ بها یكشف عما ُیصیب اإلنسان بسبب الخطیة.  

ماذا حلَّ ببابل؟ أو ما هي ثمار الخطیة؟ 
أ. بكونها عاصمة أكبر دولة في ذلك الحین مالت إلى االهتمام بمظاهر البهرجة مع 

 كأنها ]1ممارسة الفساد، لها صورة الفرح الخارجي، فّحل بها الحزن الشدید لتنزل إلى التراب [
).  29: 3؛ مرا 15: 22 ، مز9: 10؛ 12: 2؛ أى 6: 7 فقدت رجلها أو أحد أحبائها (یش

عمل الخطیة األول هو فقدان الفرح الداخلي وسالم العقل الفائق، فتمتلئ النفس 
مرارة ویأًسا مع شعور بالعزلة والحرمان.  

  ....نعم یا إلهي... في غیاب نورك ظهور للموت، أو بالحرى مجيء للعدم
الم، غیر ـقائي... أصابتني جراحات كثیرة، ومع أنك أنت المعزي واهب السـیا لش

 ابتعدت عنك. أنني
 م ـ لأننيو الحق، غیر ـیا لشقائي... لقد انتابتني حماقات جمة، ومع أنك أنت ه
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أطلب منك المشورة... 
شروري سببت لّي جراحات عمیقة، إذ لم أسلك في الطریق الضیق؛ فمع كونك 

أنت الحیاة، إالَّ أنني لم أكن معك.  
 Ïالقدیس أغسطینوس
ب. عوض العرش "الكرسي" والسلطان تجلس بابل على األرض في مذلة بكونها 

] 1أسیرة [
لقد خلق اهللا اإلنسان سیًدا على األرض، وهبه كرامة وسلطاًنا، لكن الكبریاء نزل 
به إلى الهاویة. صار اإلنسان في مذلة العبید، ینحني للخطیة وینقاد وراء شهوات الجسد 

كعبد بعدما كان ملًكا یعرف كیف یوجه مشاعره وأحاسیسه وكل طاقاته لحساب ملكوت اهللا، 
.   )32: 16أم (لذلك قیل: "مالك روحه خیر ممن یأخذ مدینة" 

ُیحذرنا الكتاب المقدس من الكبریاء؛ "قبل الكسر الكبریاء، وقبل السقوط تشامخ الروح؛ 
. )19-18: 16 أم(تواضع الروح مع الودعاء خیر من قسم الغنیمة مع المتكبرین" 

  ار قبل أن تصطدم بها المجد الزمني یشبه صخرة مختفیة في البحر، ال یعرفها البحَّ
سفینة ویتمزق قاعها وتمتلئ ماء.  

  Ðمار إسحق السریاني
ج. بعد أن كانت بابل سیدة الممالك المتشامخة، صارت تمارس أعمال العبید 

الشاقة لحساب سادتها. هنا یصورها إشعیاء النبي بامرأة تطحن بالرحى، وهو عمل یحتاج 
إلى سیدتین تعمالن مًعا؛ والرحى الكبیرة تدیرها الحیوانات؛ ها هي ُتؤمر بهذا العمل العنیف 

. تصیر كشمشون حین أذلته الخطیة فصار یدیر الطاحونة عوض ]2دون معونة من أحد [
الحیوانات، لیضحك الكل علیه ویستهزئون به. 

 عن صعودنا إلى السموات في المسیح یسوع القدیس یوحنا الذهبي الفمإذ یتحدث 
الصاعد یكشف لنا كیف انحدرت حیاتنا وطبیعتنا فصرنا أقل من الحیوانات، لكن مسیحنا 
رفعنا من هذه المذلة بصعوده ووهبنا التمتع بسمواته، إذ یقول: [انظروا إلى طبیعتنا كیف 
انحطت ثم ارتفعت. فإنه ما كان یمكن النزول إلى أكثر مما نزل إلیه اإلنسان، وال یمكن 
الصعود إلى أكثر مما ارتفع إلیه المسیح... ویوضح بولس ذلك إذ یقول: "الذي نزل هو 

Ï 170، 167الحب اإللهي، ص. 
2 A.J. Wensinck: Mystical Treatises, St.Isaac Syrian, p. 219. 
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"؛ وصعد إلى "فوق جمیع السموات" السفليالذي صعد أیًضا". أین نزل؟ "إلى أقسام األرض 
... إننا لم نكن سوى تراًبا ورماًدا... لقد صرنا أكثر غباء من الحیوانات )9-10: 4أف (

)... 3: 1؛ إش 21: 48غیر العاقلة، فقد صار اإلنسان ُیقارن بها وصار مثلها (مز 
)، ومن طیور السماء والیمامة 3: 1انظروا كیف صرنا أكثر غباًء من الحمار والثور (إش 

: 6)... أكثر جموًدا من الحجارة (إش 6: 6)... صرنا تالمیذ للنمل (أم 7: 8والسنونة (إر 
)... هكذا صار 44: 8)... ُندعى أبناء إبلیس (یو 5: 58)، نّشبه باألفاعي (مز 2

انحطاطنا وعدم استحقاقنا... لكن الیوم ارتفعت طبیعتنا فوق كل خلیقة. الیوم استعاد 
المالئكة من فقدوهم منذ زمن طویل! الیوم رأى رؤساء المالئكة أولئك الذین یشتاقون إلى 
رؤیتهم منذ زمن بعید! الیوم رأوا طبیعتنا في العرش اإللهي تتألأل في جمال أبدي ومجد 

]. Ïسرمدي!
؛ وهو أمر غیر الئق بالفتیات الصغیرات ]2[" اكشفي نقابك، شمري الذیل "ـ.ه

الشریفات في ذلك الحین، أن یكشفن وجوههن أو یشمرن ذیل ثیابهن.  
بعد أن كانت تبحر بسفنها التجاریة أو الحربیة المزینة الكثیرة الثمن بكونها ملكة 

اكشفي الساق، اعبري األنهار، تنكشف عورتك وُترى معاریك. آخذ نقمة العالم، ُیقال لها: "
. لقد حطمت كثیرین وأساءت إلى األمم كثیرة لهذا استحقت أن یرتد ]3[" وال أصالح أحًدا

إلیها عملها فتحمل ذات العار. وكأن الخطیة تدخل باإلنسان إلى العار والخزى. 
لقد أفقدتنا الخطیة ثیاب النعمة اإللهیة فصرنا عراة، لكن مسیحنا الحامل خطایانا 

تعرَّى من أجلنا لُیقدم نفسه لباًسا یستر خزینا. 

  !عّراه الصالبون من لباسه كالجزارین، أما هو فصمت یشبه النعجة قدام الجزار
ترك لباسه حین فرح (في عرس الصلیب)، حتى یلبس الذین خرجوا من الفردوس 

عرایا! 
یلبسهم ثیابه ویبقى هو في هزء، ألنه عرف أنها تصلح آلدم المفضوح! 

عروا ثیابه وألبسوه ثوًبا قرمزًیا لون الدم، حتى یتزین به العریس المقتول (الذبیح)! 
 Ðمار یعقوب السروجي

Ï الخ.730الحب اإللهي، ص  
Ð 432الحب اإللهي، ص. 
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و. تدخل في حالة ذهول وكآبة بسبب ما یحل بها من كارثة، فتصیر عاجزة عن 
اجلسي صامتة وادخلي في الظالم یا ابنة الكلدانیین، ألنك ال الكالم، تعیش في ظالم: "

 . ]5[" تعودین ُتدعین سیدة الممالك

:   . خطایا بابل2
صدر األمر بانهیار بابل لكن لیس بدون حیثیات لهذا الحكم، فإن اهللا في محبته 
دائًما یعلن لمن یسقط تحت دینونة أسباب الحكم لكي یتعظ اآلخرون وال یسقطون في ذات 

الخطایا. أما خطایا بابل فهي:  
أ. العنف وعدم الرحمة، فقد سمح اهللا بتسلیم شعبه لبابل ألجل التأدیب، لكن بابل 
استغلت الموقف ومارست العنف حتى على الشیوخ، دون تقدیر لعجزهم بسبب كبر سنهم 

. كان اهللا ینتظر منها ترفًقا بشعبه، الذین یحبهم حتى في لحظات تسلیمهم للتأدیب. ]6[
ب. ظنت أنها فوق القانون؛ ففي استخدامها للعنف لم تدرك أن ما تصنعه بالغیر 

.  ]7یحل بها، وبالكیل الذي تكیل به ُیكال لها به. ظنت أنها سیدة الكل لم تذكر آخرتها [
 الذي ال یقوم على لقاء ]8ج. تمسكها بالطمأنینة المخادعة أو السالم الكاذب [

النفس مع اهللا مصدر السالم وٕانما على اعتقاد اإلنسان أنه لن یحل به شيء من أجل 
عظمته الباطلة أو مركزه أو غناه. َحسبت أنها لن تصیر أرملة وال ثْكلى، معتمدة على 

. صارت أرملة ألنها فقدت ]9ى فانخدعت وبغتها الترمل والثكل في یوم واحد [قالسحر والرُ 
الملك، وصارت ثكلى بقتل سكانها كأوالد وبنات لها.  
وأنِت اطمأننِت في ّشِرك. قلِت لیس د. تجاهلها رؤیة اهللا لها ومعرفته ألسرارها: "

.  ]10[" من یراني
، مع االلتجاء إلى السحر والرقى، ]10اتكالها على الحكمة البشریة المجردة [. هـ

إذ حسبت أن راصدي النجوم یقدرون أن یخلصوها وقت الشدة بمشورتهم ومعرفتهم للغیب، 
. لم تكن هناك دولة ]15-11فإذا بهم هم أنفسهم یحترقون كالقش وال ینجون من اللهیب [

 في العالم تعرف بالسحرة والمنجمین مثلها (راجع سفر دانیال)، وها هو النبي یسخر بهم.
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األصحاح الثامن واألربعون 

الخُروج الَجدید 
 أحادیث عن الخالص مثل األمر بالرجوع إلى )49-48(تضم األصحاحات 

الوطن، الصالة كمصدر القوة في الخالص، بهجة الخالص.  
بعد تقدیم كلمة عتاب لشعبه الذي اتسم بالریاء مع قساوة القلب واالنحراف إلى 

الوثنیة، كشف لهم اهللا عن مقاصده بتسلیمهم للسبي البابلي، وأخیًرا یعلن عن إصدار األمر 
  .المفرح بالخروج السریع المصحوب بالفداء

. ]8-1[. اهللا یعاتب شعبه   1
. ]19-9[. قصد اهللا من السبي  2
.  ]22-20[. الخالص السریع المبهج  3

. اهللا یعاتب شعبه  1
في األصحاح السابق فضح اهللا بابل العذراء سیدة الممالك التي انجرفت إلى حیاة 
اللهو مع التشامخ والعنف فانهارت تماًما، اآلن قبل أن یعلن عن خروج شعبه أو تحریره من 

السبي في عتاب أبوي، صریح یكشف عن ضعفاتهم وخطایاهم وأیًضا عن مقاصده من 
السماح بسبیهم حتى ال یعودوا إلى خطایاهم مرة أخرى. 

لعل أخطر خطیة تواجه المؤمنین أصحاب المعرفة الروحیة هو الریاء مع الشكلیة 
في العبادة. اهللا ال یرید إذاللهم إنما رفعهم إلى مركز سٍام وأعطاهم إمكانیات روحیة للحیاة 

معه، أهمها:  
، بكونهم شعبه المختار.  ]1[" إسرائیلأ. دعاهم "

 .]1[ "خرجوا من بیت یهوذاب. شعب ملوكي "
"، الحالفین باسم الرب والذین یذكرون إله إسرائیلج. دعى علیهم اسم اهللا: "

 مع إدراكهم أنه هو اهللا الواحد الحقیقي ]1[ "لیس بالصدق وال بالحقلكنهم یصنعون هذا "
الذي یتعبدون له لكن في شكلیة وبحرفیة دون روح.  

 كمدینة اهللا المقدسة التي تضم هیكله.  ]2د. تمتعوا بمدینة القدس [
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، یفتخرون بمواعیده ویعترفون بعهده ویتكئون ]2[" ُیْسَندون إلى إله إسرائیلهـ. "
.. ).11: 3علیه (مى 

. ]3و. تمتعوا بالنبوات اإللهیة، إذ كان اهللا یخبرهم باآلتیات، أي باألمور المقبلة [
أما سّر تقدیم هذه النبوات فهو تثبیتهم في اإلیمان به وتصدیق كلماته ومواعیده. لقد عرف 
أنهم قساة القلوب، عنقهم من حدید وجباههم من نحاس، یصعب علیهم تصدیق الكلمات 

النبویة لذا قدم لهم نبوات تتحقق في المستقبل القریب حتى یصدقوا النبوات، وأیًضا للتمییز 
.  ]5بین اهللا واألوثان [

مع كل ما قدمه اهللا لشعبه من هذه اإلمكانیات عاشوا في شكلیة العبادة بروح 
فریسیة مملوءة ریاء، كما خلطوا بین عبادة اهللا واألوثان، وتجاهلوا الكلمات النبویة واحتقروها 

لم تسمع ولم تعرف ومنذ زمان لم تنفتح أذنك، فإني ولم یفهموا أسرارها، لذا یوبخهم قائالً : "
. ]8[" علمت أنك تغدر غدًرا ومن البطن سمیت عاصًیا

لقد انشغل إشعیاء النبي بالحدیث عن البصیرة الروحیة واألذن الداخلیة المقدسة، 
فإن حدیثه عن المخلص یبدو لكثیرین في عصره أو للغالبیة أمًرا یكاد یكون مستحیالً .  

لقد جاء المخلص ومع ذلك یرفضه كثیرون بالرغم من تحقیق النبوات التي وردت 
في العهد القدیم في شخصه وخالل أعماله الخالصیة، لذا فالعالم الزال یحتاج إلى البصیرة 

الحقة واألذن المقدسة. حتى الذین آمنوا به وقبلوه یحتاجون إلى ذلك للتمتع بأسرار أعمق 
وٕادراك األمجد السماویة الداخلیة الخفیة.  

نحتاج جمیًعا أن یرافقنا رب المجد ویتحدث معنا لُیقدس أعماقنا فنقول مع تلمیذي 
: 24 لو (عمواس: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب؟!"

32(  .

  إلهي... أنت نوري، افتح عن عیني فُتعاینا بهاءك اإللهي، ألستطیع أن أسیر في
طریقي بغیر تعثر في فخاخ العدو.  

   .أنت النور، الذي أنار عقل یعقوب، فكسف ألوالده عن األمور المختلفة
 Ïالقدیس أغسطینوس

Ï 74، 70الحب اإللهي، ص. 
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. قصد اهللا من السبي  2
یقدم اهللا لشعبه أسباب السماح بسبیهم:  

" من أجل اسمي أُبطئ غضبي، ومن أجل فخري أمسك عنك حتى ال أقطعكأ. "
... بمعنى آخر كان یلزم أن یهلك هذا الشعب تماًما وُیقطع، لكن اهللا في غیرته على ]9[

اسمه ومجده قدمهم للتأدیب لعلهم یرجعون إلیه فال یهلكون. وكأن السبي هو "عطیة" بكونه 
تأدیب إلهي یقدم للمحبوبین بالرغم من عدم استحقاقهم لهذا الحب األبوي التأدیبي.  

هذه نظرة روحیة رائعة نحو التأدیب، خاللها یدرك المؤمن أنه لیس أهًال لهذا 
التأدیب بكونه عالمة حب أبوي. یقول الرسول: "ألن الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابن 

.  )7-6: 12 عب(یقبله؛ إن كنتم تحتملون التأدیب یعاملكم اهللا كالبنین" 

 إذن یلیق بنا أن نفرح 8: 12 إن كان عدم التأدیب عالمة خاصة بالنغول (عب ،(
بالتأدیب كعالمة على شرعیة بنوتنا! 

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  األب ال یهذب ابنه لو لم یحبه، والمعلم ال یصلح من شأن تلمیذه ما لم یر فیه عالمات
نوال الوعد. عندما یرفع الطبیب عنایته عن مریض، یكون هذا عالمة یأسه من شفائه.  
  Ðالقدیس جیروم

  "32: 89 مز("افتقد بعصا معصیتهم، وبضربات إثمهم(  .
إنها رحمة (اهللا) لیس فقط أن یدعوهم وٕانما أیًضا أن یؤدبهم ویجلدهم. لتكن ّید 
أبیك علیك، فإن كنت ابًنا صالًحا ال تتذمر على التأدیب... لیؤدبه مادام لم ینزع رحمته 

عنه؛ لیضربه عندما یخطئ مادام ال یمنعه من أن یرث.  
ن كنت تدرك مواعید أبیك حسًنا ال تخف من جلداته بل خف لئال ال ترثه... إ

ن كنت تأتینا بعصا فال تأِت قط. فانه من إلیت األبناء األتقیاء ال یقولون: "
. Ñاألفضل أن تتعلم بعصا اآلب عن أن تهلك باهتمام اللص بك

1 In Hebr. 29:33. 
2 Ep. 118:1. 
3 On Ps. 89. 
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 یجلد هؤالء الذین عندما یصیرون ناضجین، 6: 116 الرب الحافظ الصغار (مز (
یطلب أن یكونوا ورثة (له)... 

لقد أعانني إذ كنت في ضیق، فان األلم الذي یسببه الطبیب بمشرطه لیس للعقوبة 
. Ïبل للتكریم

القدیس أغسطینوس 
. نحن ]10[ "هانذا َنقیَّتك ولیس بفضة، اخترتك في كور المشقةب. للتنقیة: "

فضة الرب وذهبه، یهتم بتنقیتنا في كور التعب واأللم.  

  مغبوط هو اإلنسان الذي یؤدب في هذه الحیاة مرتین، فإن الرب ال ُیعاقب عن شيء
). LXX 9: 1 مرتین (نا

 Ðالقدیس جیروم
ج. اهللا الذي یسمح بالتأدیب لتنقیتنا هو یرفعه عنا عندما یحقق هدفه. لقد دعا 

السموات واألرض، لتجتمع كل الخلیقة وترى خالص اهللا العجیب. لقد أحب كورش لُیحقق 
.  ]14هدفه ویكون ذراعه على الكلدانیین [

أنا أنا تكلمت ما یحققه كورش لیس من عندیاته بل من قبل اهللا مخلص شعبه: "
منذ وجوده أنا هناك، واآلن السید الرب أرسلني ... ]15[" ودعوته، أتیت به فینجح طریقه

.  ]6[ "وروحه
ُأرسل كورش بواسطة الرب وبروح اهللا القدوس، كرمز للسید المسیح الذي جاء 

بارادته وفي نفس الوقت مرسًال من اآلب والروح القدس... كیف؟ 
هنا وحدة عمل الثالوث القدوس؛ الثالوث القدوس كأقانیم غیر منفصلة جوهر إلهي 

واحد یعمل لخالص البشریة.  
اآلب یحب البشریة، وفي حبه أرسل كلمته غیر المنفصل عنه، حاسًبا ذبیحة 

المسیح عطاء من جانب اآلب، وكما قال السید المسیح نفسه: "هكذا أحب اهللا العالم حتى 
. )16: 3 یو(بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدیة" 

اآلب محب البشر ارسل ابنه ذبیحة حب.  

1 On Ps. 116. 
2 On Ps. Hom. 51. 
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االبن من جانبه قدم نفسه للبذل في طاعة لآلب، وأیًضا بكامل ارادته، إذ یقول 
.  )20: 2 غل(الرسول: "الذي أحبني وأسلم نفسه ألجلي" 

أما الروح القدس فلم یقف في دور سلبي بل كان له دوره االیجابي في كل العمل 
)، وهو الذي أصعد یسوع 35: 1 الخالصي؛ به تحقق التجسد اإللهي في أحشاء البتول (لو

).  26: 15لُیجرب، وهو الذي یشهد للسید المسیح (یو 
و. لممارسة الطاعة هللا، فان السبي لم یحدث مصادفة وال قضاًء وقدًرا إنما هو 
ثمرة طبیعیة للعصیان، بدونه ما سقطوا تحت السبي. لهذا وجب علیهم عند عودتهم أن 

لیتك أصغیت لوصایاي فكان كنهر سالمك وبرك یمارسوا الطاعة فیتمتعوا بّبر اهللا وخیراته. "
 من  اسمهكلجج البحر. وكان كالرمل نسلك وذریة أحشائك كأحشائه، ال ینقطع وال ُیباد

. ]19-18[ "أمامي
لو أنهم أطاعوا اهللا لیس فقط لم یسقطوا تحت السبي البابلي، وٕانما ألفاض سالم 

اهللا كنهر متسع وعمیق ودائم الجریان وُمروي للكثیرین.  

. الخالص السریع المبهج  3
.  ]20[" اخرجوا من بابل، اهربوا من أرض الكلدانیینیقدم اهللا دعوة للخروج: "

إن كان اهللا قد أرسل كورش لخالصهم، لكنه ال یلزمهم بالخروج بغیر ارادتهم، إنما 
: 9  شخًصا على یدي زربابل (نح40.000یدعوهم ویحّثهم على ذلك... وبالفعل خرج 

36 ،39  .(
إنها دعوة مستمرة لخروجنا تحت قیادة مخلصنا من كل موضع معثر، حتى نتحرر 

بروح اهللا من نیرها، كما ُدعى لوط وعائلته لترك سدوم وعمورة.  
الهروب من الشر لیس ضعًفا وال سلبیة وٕانما هو عمل ِمقدام فیه یعلن اإلنسان 

بروح اهللا عن نصرته على أعماقه التي تشتاق أو تستطیب للمواضع المعثرة.  
بصوت الترنم أخبروا نادوا هذه الدعوة یصحبها فرح وتهلیل بعمل اهللا الخالصي: "

.  ]20[ بهذا"
إذ یتطلع إشعیاء النبي إلى التحرر من السبي كخروج ثاٍن یشبه خروج الشعب من 
عبودیة فرعون على یدي موسى حیث أخرج لهم ماًء من الصخرة في البریة كي ال یعطشوا، 

ولم یعطشوا في القفار التي سیَّرهم هكذا في هذا الخروج الجدید یتمتعون بذات العطیة: "
. لقد تحقق هذا إذ ]21["  لهم من الصخر ماًء، وشق الصخر ففاضت المیاهيفیها، أجر
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ارتبط خالص السید المسیح بعطیة الروح القدس في عید العنصرة كینبوع میاه حیة فاضت 
في كنیسة المسیح.  

أخیًرا فإن هذا الخالص اختیاري، من ال یقبله یحرم من سالم اهللا الفائق، إذ قیل: 
.  ]22[ "ال سالم قال الرب لألشرار"

 "نعم فانه أعیاد )34: 7إر  (قیل لنا: "ابطل صوت الطرب وصوت الفرح من أفواههم .
األشرار هي ویالت.  

   .إذ یعتزل الجاحدون الصالة والشكر یحرمون أنفسهم من ثمر الفرح
 Ïالبابا أثناسیوس الرسولي

القدیس جاءت الترجمة السبعینیة "ال فرح قال الرب لألشرار". وقد میز 
 بین فرح الشریر المؤقت والمرتبط بالزمنیات یزول بزوالها، أما األبرار Ïأغسطینوس

 عندما ُقیدت وعندما Crispinaفیفرحون حتى في قیودهم، فقد فرحت الشهیدة كریسبینا 
ُأقتیدت للمحاكمة، كما عندما ُسجنت وعندما صدر الحكم ضدها... كان فرحها أمام 

.  )1: 138 مز(المالئكة، كقول المرتل: "أمام المالئكة ُأسبح لك" 
  

 

1 Pasch. Ep. 2,3. 
2 On Ps. 138. 
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األصحاح التاسع واألربعون 

إرَسالیة المُخلِّص 
في األصحاح السابق یعلن المخلص عن إرسالیته قائالً : "واآلن السید الرب 

 ي. اآلن یتحدث عن هذه اإلرسالیة الفریدة التي فیها ُیخل)16: 48إش (أرسلني وروحه" 
االبن ذاته لكي یمجدنا فیه، نازًعا عار المذلة، فُیقیمنا عروًسا سماویة وملكة تجلس مع 

المسیح الملك، مشبًعا كل احتیاجاتنا.  

.  ]7-1[. اتضاع المخلص وتمجیده 1
.  ]13-8[. عمله الخالصي  2
.  ]21-14[. إقامة المتروكة عروًسا   3
.  ]23-22[. إقامة الذلیلة ملكة  4
.  ]26-24[. اهللا فادي كنیسته  5

. اتضاع المخلص وتمجیده  1
في األصحاح السابق كان الحدیث موجًها إلى بیت یعقوب المدعوین باسم إسرائیل 

اسمعي لّي أیتها الجزائر، )، أما الحدیث هنا فموجه إلى األمم، إذ یقول: "1: 48(إش 
، إذ كانوا )5: 10تك (. فقد ُدعى األمم "جزائر األمم" ]1[" واصغوا أیها األمم من بعید

یتطلعون إلى جزائر البحر األبیض المتوسط بكونها المناطق البعیدة الغربیة والغریبة عن 
" ألنها لم تدخل في شركة مع إسرائیل.  من بعیدإسرائیل؛ وقد دعى األمم "

یتحدث  السید المسیح المخلص إلى األمم معلًنا اآلتي:  
 یظن بعض الدارسین أن .]1الرب من البطن دعاني" [مدعو من البطن: ". أ

المتحدث هنا باسم إسرائیل بكون اهللا اختار شعبه قبل أن یوجد، وهو في صلب إبراهیم وفي 
أحشاء سارة؛ وظن البعض أنه كورش الذي أختاره اهللا لتحقیق رسالته قبل أن یوجد؛ لكن 
الواضح أن الحدیث هنا باسم السید المسیح، كلمة اهللا المتجسد؛ فقد كرز رئیس المالئكة 

 جبرائیل للعذراء بمیالده قبل أن ُتحبل به وُدعى یسوع ألنه ُیخلص شعبه من خطایاهم (مت
.  ]1من أحشاء أمي ذكر أسمي" [)، لذا قیل "21: 1

  وقد قیل عن السید المسیح: .]2وجعل فمي كسیف حاد" [ب. صاحب سلطان: "
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، كما قیل عنه أنه كان یتكلم كمن له )16: 1 رؤ("وسیف ماِض ذو حدین یخرج من فمه" 
بلیس إ). لقد دخل المعركة ضد عدو الخیر 29: 7سلطان ولیس كالكتبة والفریسیین (مت 

).  12: 4بكلمته التي هي كسیف ذي حدین (عب 
ج. اختفاء سّر المسیح وعمله الخالصي اإلنجیلي ودعوته األمم لإلیمان وراء 

 لعله َعنَى بهذا القول .]2في ظل یده خبأني" [ظالل الناموس الموسوي والنبوات، إذ یقول "
أیًضا ما حدث في طفولته حیث ثار هیرودس علیه وأراد قتله فأرسل اآلب مالًكا لیوسف 

یأمره بالهروب إلى مصر. لقد صار الكلمة جسًدا، ابن اهللا صار ابًنا للبشر، لهذا في 
 یأمر ناتضاعه سار في طریقنا كواحد منا یرعاه اآلب بحمایته كما في ظل یده، وهو قادر أ

الطبیعة فتهلك هیرودس وكل مقاومیه.  
. بكونه كلمة اهللا فهو ]2وجعلني سهًما مبرًیا (ال یصدأ)، في كنانته أخفاني" ["

سهم ال یصدأ، اختفى وراء الظالل والرموز حتى جاء ملء الزمان فأعلن ذاته خالل 
َب ضد  بلیس وجنوده فجردهم من سلطانهم وأشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم إالصلیب كسهم ُصوِّ

). إنه السهم القاتل للشر، وواهب جراحات الحب اإللهي للنفوس المؤمنة التي 15: 2(كو 
.  )8: 5؛ 5: 2نش (تصرخ "إنّي مریضة حًبا" 

 ) فقد صّوب ابنه الوحید "السهم 8: 4یو  1یعلمنا الكتاب المقدس أن اهللا محبة ،(
 نحو المختارین، غارًسا قمته المثلثة في روح الحیاة.  ]2المختار" [

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

إنه جرح حسن، وألم عذب، به تخترق "الحیاة" النفس.  
 Ïالقدیس غریغوریوس النیسي

  ،هل یقدر أحد أن یرى جراحات الحب اإللهي الكثیرة مثل تلك التي في نشید األناشید
؟! وأنه یرى السهم الذي )5: 2نش (هذه التي تشتكي أنها مجروحة: "إنّي مجروحة حًبا" 

. Ðیجرح نفوًسا كثیرة بحب اهللا إالَّ في ذاك الذي قال: "جعلني مثل رمح مختار"؟!

1 Comm. On Cant., Serm 4. 
2 In John, book 1:36. 
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  إن التهب أحد ما في أي وقت بالحب الصادق لكلمة اهللا، إن تقبل أحد الجراحات الحلوة
التي لهذا "السهم المختار" كما یسمیه النبي، إن كان قد ُجرح أحد برمح معرفته 

ه یحن ویشتاق إلیه لیًال ونهاًرا، فال یقدر أن یتحدث إالَّ عنه، نالمستحقة كل حب حتى أ
وال ینصت إالَّ إلیه، وال یفكر إالَّ فیه، وال یمیل إلى أیة رغبة أو یترجى سواه، متى صار 

نها تتقبل جرحها من ذاك الذي قیل أاألمر هكذا تقول النفس بحق: "إنّي مجروحة حًبا". 
.  ]2عنه "جعلني سهًما مختاًرا، وفي جعبته یخفیني" [

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

العالمة أوریجانوس 

  " ّمز (كلمات الرب سهام تلهب الحب ال األلم... لهذا یلیق بنا فهم "سهامك انغرست في
. Ð هكذا: كلماتك انغرست في قلبي)2: 38

  لیت غیر األصحاء ُیجرحون، فإنهم إذ ُیجرحون حسًنا یصیرون أصحاء. لیقل هؤالء إذ
  5: 2نش (صاروا مقیمین في الكنیسة جسد المسیح مع الكنیسة: "إنّي مجروحة حًبا" 

LXX(Ñ .
القدیس أغسطینوس 

د. بالصلیب خضع االبن مطیًعا لآلب، صار من أجلنا عبًدا لكي یتمجد اآلب 
وقال ليّ : أنت عبدي إسرائیل الذي به أتمجد، فیه، ویتمجد هو أیًضا في ضعف الصلیب. "

أما أنا فقلتُ : عبثًا تعبُت باطًال، وفارًغا أفنیُت قدرتي، لكن حقي عند الرب وعملي عند 
  .]4[" إلهي

یتساءل البعض: من هو عبده إسرائیل؟ أنه السید المسیح الذي جاء من الیهود، 
). جاء كعبد لیرفع العبید 7: 2وقبل بإرادته العبودیة مع أنه مساٍو لآلب في الجوهر (فى 

فّیه إلى البنوة هللا، بهذا مّجد اآلب وتمّجد هو أیًضا خالل الضعف، إذ یقول الرسول: "وٕاذ 
ُوجد في الهیئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب، لذلك رفَّعه اهللا أیًضا 

واعطاه اسًما فوق كل اسم، لكي تجثو باسم یسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على 

1 Comm. On Cant. 3;8. 
2 On Pa. 38.. 
3 On Ps. 144. 
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 عترف كل لسان أن یسوع المسیح هو رب لمجد اهللا اآلب"ياألرض ومن تحت األرض، و
. )11-8: 2فى (

في لحظات اآلالم حین ظهر رب المجد كما في ضعف قال: "أنا مجدتك على 
األرض، العمل الذي أعطیتني ألعمل قد أكملته، واآلن مجدني أنت أیها اآلب عند ذاتك 

.  )5-4: 17یو (بالمجد الذي كان لّي عندك قبل كْون العالم" 
العالمة إن كان الصلیب عاًرا وضعًفا من الخارج لكنه مجد من الداخل. یقول 

[ال نتردد في القول بأن صالح المسیح یظهر بطریقة أعظم وبالنور اإللهي...  :أوریجانوس
]. Ï)8-6: 2فى (ألنه "وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصلیب" 

الصلیب أیًضا مجد ألنه صالح اآلب مع البشر، وفتح أمامنا باب الفردوس 
لنشارك الرب مجده ونعیش معه ُنسبحه مع السمائیین.  

یرى البعض أن ما قیل هنا أیًضا ُیخص الكنیسة المختفیة في المخلص بكونها 
إسرائیل الجدید هذه التي تمجد اهللا خالل قبولها شركة اآلالم والصلب مع مسیحها فتنعم بقوة 

أنت عبدي إسرائیل الذي به قیامته وبهجتها، لهذا استحقت أن تسمع الصوت اإللهي: "
عبثًا تعبُت باطًال وفارًغا أفنیُت قدرتي، لكن حقي عند ". أما هي ففي آالمها تقول: "أتمجد

  .]4[" الرب وعملي عند إلهي
هـ. نجاح رسالة السید المسیح في ضمه األمم إلى اإلیمان: إن كان السید قد ظهر 

: 1على الصلیب في ضعف حتى فارقه الجمیع، إذ جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله (یو 
عبثًا تعبُت باطًال، وفارًغا أفنیُت )، فقال: "6: 13)، صار مجروًحا في بیت أحبائه (زك 11

؛ هذا هو مظهر الصلیب الخارجي، أما عمله الداخلي فیعلنه اآلب بقوة قائًال ]4[" قدرتي
 إسرائیل، فقد يقلیٌل أن تكون لّي عبًدا إلقامة أسباط یعقوب، ورّد محفوظللمصلوب: "

. وكأنه یقول لالبن المصلوب: ]6[ " األرضيجعلُتك نوًرا لألمم لتكون خالصي إلى أقص
 األرض يإن عملك الفدائي ال یمكن أن ُیحد ثمره في حدود شعب معین وٕانما یمتد إلى أقص

فتكون نوًرا لألمم وسّر الخالص اإللهي لكل البشر.  
"ألن عیني قد أبصرتا خالصك الذي  عندما حمل سمعان الشیخ الطفل یسوع قال:

. )31: 30: 2 لو(أعددته قدام جمیع الشعوب، نور إعالن لألمم ومجًدا لشعبك إسرائیل" 
كما قال بولس وبرنابا: "ألنه هكذا أوصانا الرب، قد أقمتك نوًرا لألمم لتكون أنت خالًصا 

1 In John 1:37. 
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: [لو لم یصر عبًدا ما العالمة أوریجانوس. یقول )47-46: 13 أع( األرض" يإلى أقص
كان یقیم أسباط یعقوب وال یغّیر قلب إسرائیل المشتت، ولما صار نوًرا لألمم لخالص 

]. Ï األرضيأقص
جاء مسیحنا نوًرا للشعوب واألمم؛ النور الحقیقي الذي یضيء كل إنسان آِت في 

) حتى نسلك في النور ونصیر 9: 2بط  1)، یدعونا من الظلمة إلى النور (9: 1 العالم (یو
). بهذا یتحقق 14: 5)، بل ونصیر نوًرا للعالم (مت 5: 5تس  1أبناء للنور وأبناء للنهار (

قول إشعیاء النبي: "ال تكن لك بعد الشمس نوًرا في النهار، وال القمر ینیر لك مضیًئا، بل 
الرب یكون لك نوًرا أبدًیا وٕالهك زیًتا؛ ال تغیب بعد شمسك، وقمرك ال ینقص ألن الرب یكون 

- على النفس بكونها  نور األمم  المخلص -ئ. ُیضي)20-19: 6إش (لك نوًرا أبدًیا" 
).  6: 11عروسه فُتدرك خفیات الحكمة (أى 

  ...!ربي وٕالهي... یا نور نفسي! ال تتوقف قط عن إنارة خطواتي
إلهي... أنت رجائي... بدون نورك - الذي به ُنعاین كل شيء - یصعب علینا 

أن نكتشف مناورات الشیطان وحیله.  

  أنت هو الكلمة القائل: "لیكن نور"، فكان نور. قل هذه العبارة اآلن أیًضا حتى تستنیر
عیناي بالنور الحقیقي، وأمیزه عن غیره من النور؛ فبدونك كیف أقدر أن أمیز النور عن 

الظلمة، والظلمة عن النور؟! 
 Ðالقدیس أغسطینوس

 الیهود وجحوده طالبین صلبه وقبلته الشعوب الوثنیة وخضعت له باإلیمان ههانأ
" إذ تسلط علیه عبد المتسلطین"، "مكروه األمة"، "المهان النفسوقبلت عمله. لهذا ُدعي السید "

 .]7ینظر ملوك فیقومون، رؤساء فیسجدون" [األشرار وابغضوه واهانوه؛ وفي نفس الوقت قیل "
حیث یقوم الملوك عن كراسیهم في حضرته ویسجد له الرؤساء متعبدین له.  

. عمله الخالصي 2
بین أیدینا حدیث إلهي رائع یكشف عن سّر خالصنا في المسیح یسوع ربنا الذي 

ال ُیعبَّر عنه؛ ففي المسیح المخلص ننال اآلتي:  

1 In John, Book 1:37. 
Ð 75-74، 71الحب اإللهي، ص. 
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أ. استجابة اهللا لنا؛ فقد حان الوقت أن یسمع اآلب لنا خالل ابنه المحبوب 
المصلوب كذبیحة طاعة لآلب وموضع سروره، فیستجیب لنا اآلب فیه واهًبا نفسه لنا أًبا، 

مقدًما لنا حضنه كموضع راحة أبدیة نستقر فیه. هذا ما عناه بقوله: "في وقت القبول 
. فقد حان الوقت الذي فیه ُیعلن قبولنا لدى اآلب في ابنه المقبول أزلًیا، ]8استجبُتك" [

. فیستجیب لنا على الدوام
وفي یوم الخالص ب. بالمسیح یسوع مخلصنا صار اهللا نفسه عوًنا لنا ومعیًنا: "

 تسلم الرب نفسه قیادة المعركة ضد عدو الخیر لنختفي نحن فیه وننال فیه الغلبة .]8[ أعنتك"
"ولكن شكًرا هللا الذي یقودنا في موكب نصرته في المسیح كل حین  والنصرة. وكما یقول الرسول:

[هذا هو  :القدیس أغسطینوس. یقول )14: 2 كو 2(وُیظِهر بنا رائحة معرفته في كل مكان" 
]. Ïالیوم الذي فیه صار الشفیع حجر الزاویة الرئیسي، فلنفرح ولنبتهج فیه

 أو "یوم الرب" وأیامنا نحن، یوم الرب ]8یوم الخالص" [یلیق بنا أن نمیز بین "
القدیس مفرح َیهُب خالًصا أما أیامنا التي نسلك فیها حسب هوانا فُمحطِّمة وُمهِلكة. یقول 

) أیام بؤسي، أیام موتي، أیام حسب آدم 2: 116 : [بالحرى أدعو أیامي (مزأغسطینوس
مملوءة تعًبا وعرًقا، أیام حسب الفساد القدیم. إذ یصرخ في مزمور آخر: "غرقت في حمأة 

؛ في أیامي هذه أدعوك (مز )5: 39مز (، "هوذا جعلَت أیامي قدیمة" )2: 69 مز(عمیقة" 
]. Ð). فإن أیامي تختلف عن أیام ربي2: 166

 ففي .]9[ "فأحفظكج. بالمصلوب أیًضا صرنا محفوظین في الرب، إذ یقول: "
الصالة الوداعیة یقول المخلص: "لست أسأل أن تأخذهم من العالم بل أن تحفظهم من 

.  )17، 15: 17یو (الشریر... قدِّسهم  في حقك" 
وأجعلك عهًدا للشعب إلقامة األرض د. التمتع بالمصلوب كعهد مع اآلب: "

 قدم اهللا عهده الجدید لیس منقوًشا على حجارة وٕانما مسجًال .]8[" لتملیك أمالِك البراري
بالدم في جسد االبن الكلمة المتجسد، خالل هذا العهد ال تتمتع الكنیسة بأرض الموعد التي 

تفیض عسًال ولبًنا وٕانما ترث األرض أي الشعوب التي كانت قفًرا كالبراري لُتقیم منها 
فردوًسا إلهًیا ومملكة سماویة. في جسد بشریته صالح اآلب مع البشریة وأقام في كل قلب 

مؤمن حقیقي میراثًا ال ُیعبَّر عنه.  

1 On Ps. 118. 
2 On Ps. 166. 
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أما سمات هذا الملكوت الجدید أو المیراث الداخلي أو الحیاة اإلنجیلیة الكنیسة 
الحقة فهي:  
. فقد كسر ]9[" قائًال لألسرى أخرجوا، للذین في الظالم إظَهروا: الحریة؛ "أوالً 

متاریس الجحیم وأعطانا حریة مجد أوالد اهللا لنعیش حاملین سلطاًنا على الحیات والعقارب 
)، نسلك في النور، ال سلطان للظلمة علینا.  19: 10وكل قوة العدو (لو 

وهبنا مخلصنا الحریة الداخلیة فال ُنستعبد لعدو الخیر وال لشهوات الجسد وال 
" ، ال نتقوقع بعد في األنا إنما egoلمحبة العالم، أما ما هو أهم فهو أال نستعبد لألنا "

ُنصلب مع مسیحنا المخلص لنعلن اتساع قلبنا لنحمل فیه اهللا غیر المحدود ویتسع لكل بشر 
حتى المقاومین لنا.  

خالل هذه الحریة الداخلیة نقبل برضانا الخضوع هللا كعبید له، فنعیش أحراًرا ال 
سلطان للعدو على أعماقنا.  

  كن خادًما وحًرا في نفس الوقت؛ كن خادًما بخضوعك هللا، حًرا ال ُتستعبد لشيء، ال
.  Ïلمدیح فارغ وال لهوى ما

 أطلب 1: 5 حرر نفسك من قیود الخطیة، عش في حریة، فقد حررك المسیح (غل .(
حریة العالم الجدید خالل حیاتك الزمنیة. ال تستعبد نفسك لمحبة مال وال لمدیح نابع عن 

.  Ðإرضاء الناس

  ،نساًنا في مركز یسمح إال تضع قانوًنا لنفسك لئال ُتستعبد لقوانین من عندیاتك. كن حًرا
.  Ñله أن یفعل ما یشاء

 حرر نفسك من نیر العالم بحریة الحیاة الجدیدةÒ  .

  كن حًرا، حرر نفسك من كل عبودیة مخّربة؛ فإنك إن لم تصر حًرا ال تكن عامًال
للمسیح، فإن ملكوت أورشلیم السماویة الحرة ال تقبل أبناء العبودیة. أبناء األم الحرة هم 

. Ó)، وال یستعبدون للعالم في شيء5: 8 أنفسهم أحرار (رو

1 Letter to Hesychius, 25. 
2 Ibid 26. 
3 Ibid 27. 
4 Ibid 29. 
5 Ibid 30. 
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 ال ُتلزم نفسك بجهد فوق طاقتك لئال َتستعبد نفسك للحاجة إلرضاء الغیرÏ .
األب یوحنا السریاني المتوحد 

على الطریق یرعون وفي كل الهضاب : التمتع بمرعى إلهي خصب، "ثانًیا
، به )6: 14 یو(. ما هو هذا الطریق إالَّ المخلص الذي َدعى نفسه "الطریق" ]9[ "مرعاهم

ندخل إلى هضاب مثمرة لنجد كل احتیاجاتنا، فال نجوع وال نعطش وال یضربنا حر وال 
.  ]10شمس؛ فیها ینابیع الروح القدس كمیاه حیة تروى أعماقنا وتهبنا ثمًرا [

واجعل كل جبالّي : التمتع بطریق ممهد یدخل بنا إلى األحضان اإللهیة، "ثالثًا
. ما هي هذه الجبال إالَّ وصایا الرب التي تبدو كجبال شاهقة ]11طریًقا ومناهجي ترتفع" [

یصعب تسلقها، لكن باتحادنا مع المسیح "الطریق" یصیر السیر على الجبال أمًرا طبیعًیا، 
وتتحول الوصیة إلى لذة وبهجة ال إلى أوامر قاسیة وحرمان.  

في الوقت الذي فیه یجعل الوصیة الصعبة سهلة إذ یحول جباله الشاهقة إلى 
طریق نفرح بالعبور فیه، إذا به یقول" ومناهجي (مسالكي) ترتفع"، بمعنى أن سهولة الوصیة 

ال تعني نزولنا إلى األمور الدنیا وتساهلنا مع أنفسنا في قبول الملذات الجسدیة وتحقیق 
الرغبات الزمنیة، إنما على العكس یحملنا بمسالكه إلى فوق لنمارس الحیاة السماویة الُعْلویة 

ببهجة قلب وفرح كحیاة مقبولة ومبهجة في الرب.  
: انفتاح أبواب الكنیسة أمام كل األمم من المشارق والمغارب والشمال رابًعا

هؤالء من بعید یأتون، وهؤالء من الشمال ومن المغرب وهؤالء من أرض والجنوب. "
. یقصد باآلتین من بعید سكان الشرق األقصى، كما یقصد بأرض سینیم ]12[" سینیم

(أسوان) جنوب مصر بكونها تمثل القادمین من الجنوب. 
: التمتع بحیاة التسبیح والفرح كحیاة تعیشها النفس (السموات) ویمارسها خامًسا

الجسد (األرض) ویعبر عنها خالص الطاقات البشریة (الجبال). هكذا تشترك السموات مع 
  .]13[ "ألن الرب عزى شعبه وعلى بائسیه یترحماألرض بجبالها في الترنم للرب، "

سّر بهجتنا تعزیات اهللا المعلنة بالروح القدس في أعماقنا خالل استحقاقات الدم 
الثمین، فقد أقامنا المصلوب من بؤسنا وتراءف علینا برحمته العملیة.  

هذا الفرح یعم على الكنیسة كلها الممتدة هنا عبر األجیال وأیًضا في السموات، 
: [لسنا وحدنا في فرحنا، فإنه في السماء تفرح القدیس البابا أثناسیوس الرسوليلهذا یقول 

1 Ibid 22. 
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)... انظروا یا أصدقائي، ها الخلیقة كلها 23: 12 (عب معنا "كنیسة األبكار" جمیعها
، وذلك من أجل )6: 150مز (تحفظ معنا العید، إذ یقول المرتل: "كل نسمة فلتسبح الرب" 

]. Ïهالك أعداء الرب ومن أجل خالصنا
اآلن رأینا كیف انتقل الرب من الحدیث عن كورش كمنقذ لشعب اهللا من السبي 

إلى ما هو أعظم وأبقى، الحدیث عن السید المسیح كمخلص لكل البشریة، ینقذهم من 
األسر األبدي لیهبهم بركات خالصه بالدخول بهم إلى ملكوته أي التمتع بالحیاة الجدیدة 

الكنسیة المفرحة في الرب، كحیاة فردوسیة مقدمة لكل الشعوب واألمم.  

. إقامة المتروكة عروًسا أبدیة  3
ه ُیسبى، وحین ُسبیت إسرائیل أو مملكة الشمال ظنت نلم یكن یتوقع شعب اهللا أ

مملكة یهوذا أنها لن ُتسبى ألنها تحتضن هیكل الرب في أورشلیم مدینة اهللا. لكن ُسبیت 
یهوذا وانهارت أورشلیم بالهیكل الذي دنسوه بالعبادة الوثنیة والرجاسات كما جاء في حزقیال 

وٕارمیا، وظن المسبیون أنها ربما شهور قلیلة ویتدخل اهللا لیحررهم، لكن عبرت الشهور 
والسنوات تلو السنوات، فظن الشعب أن اهللا قد نسیه، وشعر الكل بالعزلة والحرمان والترك. 

 .]14[ "وقالت صهیون قد تركني الرب وسیدي نسینيهذا ما عّبر عنه النبي هنا هكذا: "
ن لم یكن جمیعهم في بعض أهذا الشعور بالعزلة هو ثمرة طبیعیة ُیعاني منها غالبیة البشر 

اللحظات. فاإلنسان في وقت التجربة یشعر نفسه وحیًدا، لیس من یشاركه مشاعره وأحاسیسه 
وال من یلمس مرارته الداخلیة.  

یشتكي علماء النفس من هذا المرض "الشعور بالعزلة" بكونه مرًضا یكاد یكون 
عاًما خاصة بین المراهقین، حین یدركون أن أقرب من لهم ال یقدر أن یتفهم حقیقة عالمهم 

الداخلي ومشاعرهم الخفیة.  
عالج هذا المرض هو االلتقاء بالمخلص، الذي وحده یقدر أن یدخل إلى األعماق 
ویقیم عَلَمه محبة، یعلن بصلیبه صداقة فریدة شخصیة خاللها نتمتع بحب إلهي فائق واتحاد 

مع اهللا ال یقدر الزمن وال تستطیع األحداث أن ُتحطمه. بالصلیب ضم اهللا البشریة إلیه 
كعروس سماویة مقدسة ال یفارقها عریسها السماوي، عوض الشعور بالترك.  

1 Pasch. Letters 6. 
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 لماذا تركتني؟!" ي الويوالعجیب أن المخلص نفسه صرخ على الصلیب قائالً : "الو
. كأنه كممثل للبشریة ونائب عنها یعلن عن موقفنا كمتروكین ومحرومین! )34: 16مر (

صار بالصلیب كمن هو متروك لكي ینزع عنا الشعور بالحرمان والترك ویردنا إلى 
األحضان اإللهیة عروًسا مقدسة! 

اآلن بماذا ُیجیب الرب على شعور صهیون بالحرمان؟ 
 هل تنسى األم رضیعها فال ترحم ابن بطنها؟! حتى هؤالء ینسین وأنا ال أنساكِ ""

 بال شك أن األمومة تعتبر من أسمى درجات الحب البشري، فاألم التي تحمل ابنها .]15[
أو ابنتها كجنین لشهور في أحشائها یصعب أن تنساه بعد والدته. ومع هذا فقد نسیت بعض 
األمهات أبناءهن وبناتهن، إذ قدم بعضهن أطفالهن ذبائح بشریة، یلقین إیاهم في النار وسط 
ضربات الطبول كنوع من العبادة لإلله بعل. وفي بعض المجاعات سمعن عن أمهات أكلن 

أطفالهن. وال نزال نسمع اآلن عن جرائم قتل تقوم بها بعض األمهات ضد أطفالهن. وفي 
كل یوم أیًضا نرى أمهات وآباء یقتلن أبناءهن خالل الجو العائلي الكئیب أو المشاكل 

العائلیة خاصة االنفصال والطالق. ما أكثر ضحایا الطالق؟! لم یترفق اآلباء واألمهات 
باألجیال الجدیدة، وال اعطوا لهم حساًبا في حیاتهم، إنما في أنانیة ُیریدون تحقیق ما یظنوه 

سالًما على حساب حیاة أوالدهم وسالمهم الروحي والنفسي وأحیانا االجتماعي والمادي 
أیًضا.  

قد تنسى األم رضیعها أما اهللا فال ینسانا! 

  عنایة اهللا هذه وحبه الذي یظهرهما الرب بصالحه... ُیقارنهما بقلب أم مملوء حناًنا
ولطًفا، إذ یرید أن یعبر عنه بمثال من العاطفة البشریة، فلم یجد في خلیقته مشاعر حب 

.  Ïأفضل كي ُیقارن بها
األب شیریمون 

 نه لیس فقط یعتني بنا، إنما یحبنا بال حدود، حًبا مقدًسا ملتهًبا، حًبا شدیًدا حقیقًیا ال إ
  ..ینفصم وال  ینطفئ.

 قائلین: "قد تركني الرب وسیدي نسیني"، قائالً : "هل ،یجاوب النبي الذین اكتأبوا مرة وأّنوا 
 فال ترحم ابن رحمها؟". كأنه یقول یستحیل على األم أن تنسى تنسى األم رضیعها

1 Cassian: Conf. 13:17. 
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، فباألولى ال ینسى الرب البشریة. وهو بهذا ال یقصد تشبیه حب اهللا لنا بحب رضیعها
األم لثمرة بطنها، وٕانما ألن حب األم یفوق كل حٍب، غیر أن حب اهللا حتًما أعظم منه. 

لهذا یقول: "ولو نسیت األم رضیعها أنا ال أنساك یقول الرب". تأمل كیف تفوق محبة 
اهللا محبة األم؟!... 

یؤكد رب األنبیاء وسید الجمیع أن حبه یفوق محبة األب ألوالده، كما یفوق النور 
الظلمة والخیر والشر... إنصت ماذا یقول؟ "أم أي إنسان منكم إذا سأله ابنه سمكة 
 يیعطیه حیة؟! فإن كنتم وانتم أشرار تعرفون أن تعطوا أوالدكم عطایا جیدة فكم بالحر

. كاختالف )11-9: 7 مت(أبوكم الذي في السموات یهب خیرات للذین یسألونه؟!" 
الخیر عن الشر هكذا تعلو محبة اهللا على عواطف الوالدین... 

هناك أمثلة أخرى كحب الحبیب لمحبوبته، إالَّ أن حب اهللا لن یعادله هذا الحب 
. Ï)11: 103 (مز

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
. من العادات الشرقیة القدیمة أن ینقش اإلنسان ]16[" هوذا على كفي نقشتك"

اسم محبوبه على كفه، عالمة أنه لن ینساه حتى الموت، وأن كل ما یعمله بیدیه إنما 
لحساب محبوبه. لقد نقش الرب اسم كنیسته المحبوبة لدیه على كفه بالمسامیر، لتبقى آثار 

الجارحات عالمة حب أبدي! بل نقش اسم كل عضو فیها على كفه عالمة محبته 
الشخصیة لنا باسمائنا.  

 كأنه یقول أنا أعلم أن أسوارك قد تهدمت، أنا لن ؛]16[ "أسوارك أمامي دائًما"
أنساها، سأبنیها لكن في الوقت المحدد، سأرد لك قوتك وحصانتك، وأرد إلى أرضي بنیك 

.  ]17واطرد الهادمین والمخربین منها [
من هم هؤالء البنون المسرعون إلى صهیون إالَّ قابلو اإلیمان الذین یأتون إلى 

كنیسة العهد الجدید ویتمتعون بأسوارها التي لیست من صنع ید بشریة، أما الهادمون 
والمخربون فهم جاحدو اإلیمان الذین ُیطردون منها.  

ارفعي عینیك حوالیِك وانظري. كلهم قد اجتمعوا أتو إلیكِ . حّي أنا یقول الرب "
. یا لها من صورة بهیة لكنیسة العهد ]18[ "تلبسین كلهم كحلي وتتنطقین بهم كعروس

الجدید، فإنه عوض المدینة التي تهدمت أسوارها، وطرد منها شعبها كمسبیین، ودخلها 

1 On Providence. 6.    ترجمة مدام عایدة حنا بسطا 
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الهادمون والمخرِّبون، ُیقیم الرب كنیسة العهد الجدید ال كمدینة حصینة فحسب یرجع إلیها 
أوالدها مسرعین وُیطرد منها األشرار المخربون، إنما تصیر عروًسا سماویة تحمل زینة 

فریدة، هي اجتماع أوالدها فیها كأوالد هللا، لهم حریة المجد الداخلي. في الشرق كان جمال 
المرأة هو أوالدها، تفخر بهم كمجد لها وكثوب عرسها المستمر؛ هكذا تعتز الكنیسة بأوالدها 

الممجدین فیها، كمنطقة عروس ثمینة تتمنطق بهم.  
تصیر عروًسا مثمرة، ُأًما ولوًدا، یكثر أوالدها الروحیون حتى یبدو كأن األرض قد 

ضاقت بهم وال یوجد موضع للمخربین لیسكنوا معهم.  
ال یقف العدو صامًتا إنما یرید أن یدخل ویخرب أوالدها، هذا الذي سبق فأثكلها 

. أما ]20[  المكان، وسِّعي لّي ألسكن"يّ ضیق علبتحطیمه إیمان البعض، إذ یقول لها: "
هي فترى ید اهللا العجیبة والعاملة فیها بالرغم من مقاومة العدو المستمرة، فتردد في قلبها 

من ولد لّي هؤالء وأنا ثكلى وعاقر منفیة ومطرودة؟ وهؤالء من رباهم؟ هانذا كنت قائلة: "
. إنها نعمة اهللا الفائقة التي ُتخرج من اآلكل أكًال ]21[ "متروكة وحدي. وهؤالء أین كانوا؟

ومن الجافي حالوة! وٕانها نعمته الغنیة التي ُتقیم فینا ثمًرا متكاثًرا لیس من عندیاتنا، إنما هو 
عطیة اهللا المجانیة لمؤمنیه السالكین بالروح.  

. إقامة الذلیلة ملكة  4
إن كانت صهیون قد عاشت كأمة أسیرة ذلیلة في أرض الغربة، اآلن تعود إلى 
وطنها كملكة یشتاق الكل أن یرفعها على األكتاف ویخضع لها الملوك ویسجدون أمامها 

یلحسون غبار رجلیها.  
هذا هو عمل اهللا في حیاة النفس التي سبق فأذلتها الخطیة، إذ یقیمها الرب ملكة، 

تجلس عن یمین الملك، یشتاق الكل أن یخدمها.  
 "هكذا قال السید الرب: ها إني أرفع إلى األمم یدي وٕالى الشعوب أقیم رایتي"

 ما هو رفع الید إالَّ مجيء السید المسیح إلى العالم لیبسط یدیه على الصلیب فیضم .]22[
. وأما )32: 12 یو( الجمیع" يّ إلیه األمم كقوله: "وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب إل

)، أي إعالن الفداء على الصلیب.  4: 2الرایة التي ُیقیمها فهي "َعَلم الحب" (نش 
یأتون بأوالدك في بهذا العمل الخالصي تتمجد كنیسة المسیح، إذ ُیقال لها: "

األحضان، وبناتك على األكتاف ُیحَملن، ویكون الملوك حاضنیِك، وسیداتهم مرضعاتك، 
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بالوجوه یسجدون لِك ویلحسون غبار رجلیك، فتعلمین أني أنا الرب الذي ال یخزى 
  .]23-22منتظروه" [

لقد تحقق ذلك، فقد صار الملوك والملكات مؤمنین عاملین في كنیسة الرب مثل 
قسطنطین الكبیر وهیالنة، یخدمون الكنیسة كملكة روحیة فوق الكل.  

. اهللا فادي كنیسته  5
بدت هذه الوعود كأنها خیال بالنسبة لمعاصري إشعیاء وأیًضا فیما بعد بالنسبة 
للمسبیین، لذلك أكد اهللا أنه هو بنفسه الذي ُیحقق هذا الخالص، بكونه القادر وحده أن 

ُیحطم إبلیس الجبار ویسحب منه الذین سبق أن سباهم.  
هل ُتسلب من الجبار غنیمة؟! وهل یفلت سبي المنصور؟! فإنه هكذا قال الرب: "

حتى سبي الجبار ُیسلب، وغنیمة العاتي تفلت. وأنا أخاصم مخاصمك وأخلص أوالدك، 
وأطعم ظالمیِك لحم أنفسهم ویسكرون بدمهم كما من سالف فیعلم كل بشر إني أنا الرب 

  .]26-24[" مخلصِك وفادیِك عزیز یعقوب
هكذا یلیق بنا أن نثق في اهللا مخلصنا وال نضطرب أمام قسوة إبلیس وعنفه، فإن 
 المخلص قادر أن ُیحررنا من سبیه مهما كان العدو عاتًیا وجباًرا، یردنا إلى كنیسته وُیخاصم

 مخاصمینا، أي یقود المعركة بنفسه، فیأكل العدو لحم نفسه ویشرب ویسكر كما بدمه، عنا
أي یرتد عمله على رأسه ویذوق من عنفه مرارة حتى یفقد وعیه كمن في حالة سكر.  
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اأصحاح الخمُسون

للَضاربين ظهْري  بذلت 

صورة رائعة لعمل اه الخاصي، فقد أعلن أنه أعظم حًبا من عاطفة اأم نحو رضيعها، لن ينسى شعبه بل نقشه في اأصحاح السابق رأينا 

متذمرة عليه وجاحدة اإيمان به، لذا تشاركه أمجاده السماوية. أمام هذا الحب اإلهي وقفت اأمة اليهودية  متّوجة  عروًسا مقدسة وملكة   على كفه وأقامه 

 صار ُيعاتبها على جحودها، طالًبا قبول عمل الصليب في حياتها.

1. كتاب الطاق            ]3-1[.

2. طاعة الصليب           ]9-4[.

دعوة للطاعة            ]11-10[.  .3

1. كتاب الطاق:
ويطردها من بيته، كما كان يمكنه أن يبيعها أمة لدائنيه )تث 24: امرأته ولو بدون سبب مقبول يعطيها كتاب طاق  كان اليهودي إذا ما طلق 

ورفضت اإيمان به عن كتاب طاقها أواده لدائنيه، أما اه فلم يفعل بهم هكذا. أنه يسأل اأمة اليهودية التي جحدته   1-3(، وكان يجوز له أن يبيع 

فكسرت ورجاساتها  عريسها خال زناها  وطردت نفسها من بيت اه  يطردها إنما هي طلقت نفسها بنفسها،  يرد أن ُيَطلقها وا أن   مؤكًدا لها أنه لم 

الزواج المقدس.  

غرمائي الذي بعته إياكم؟! هوذا من أجل آثامكم قد ُبعُتم، ومن أجل ذنوبكم الرب: أين كتاب طاق أمكم التي طلقتها؟! أو من هو من  "هكذا قال 

 ُطِلقت أمكم" ]1[.

يظهروا كتاب طاق أو اسم الدائن الذي إياه أبوي يسأل رافضي اإيمان أن  لقد جاء إلى خاصته وخاصته لم تقبله )يو 1: 11(؛ لهذا ففي عتاب 

وشهواته، عريًسا لها وأنتم بعتم أنفسكم بملذات الخطية  عدوي  اختارت إبليس  أواده؛ كأنه يقول لهم إني ا أود طاق أمكم وا أن أبيعكم أحد. هي   سلمه 

 وكما قال السيد المسيح لمقاوميه "أنتم من أب هو إبليس" )يو 8: 44(.

مناظرات كاسيان ]ذات الملذات التي نتنعم بها )في الخطية( تصير عقوبة لنا، فتتحول المباهج والتنعمات إلى أشبه إبراهيم في  يقول اأب 

.]
[520]

 بعذابات لمتابعها

ثارت ضد كعروس(  العريس وقتله )يو 19: 6، 15؛ لو 23: 18( ]إنها ) الزنا ضد  ارتكب  أوريجانوس أن المجمع اليهودي  ويرى العامة 

.]
[521]

طردها ونبذها موبًخا إياها بسبب ابتعادها عنه ثورته ضدها، هذا الذي   رجلها أكثر من 

الشرير. لقد جاء السيد المسيح كما إلى بيته فلم يجد أحًدا، فقد وطردت نفسها بنفسها، فأعطاها سؤل قلبها  تركته  طردها إنما أنها  إن كان قد 

الزوجية حرمته من كل حقوقه  ترِحب به وا استجابت لندائه بل  وترجع إليه فلم ُتجب ]2[؛ لم  لرجلها  تَِرّق  اأواد ]2[. دعاها لعلها  تركته ومعها   

 واأبوية.

يتركنا أو ُيعاقبنا بل يوحنا الذهبي الفم: ]ينطق بهذه اأمور لُيظِهر اننا نحن الذين بدأنا بالهجر، وهذا يسبب هاكنا. ا يشاء اه أن  يقول القديس 

يسوع على هاك الترجمة السبعينية(. يبكي  يرجع ويحيا" )حز 18: 32  إرادًيا، إذ يقول: "ا أشاء موت الخاطئ مثل أن   وأن عاقب يفعل ذلك )كما( ا 

.]
[522]

أورشليم كما نفعل نحن على أصدقائنا  

تترك بيتها. وكما متمردة  كزوجة  يكونوا  بعريسها ا أن  كعروس متهللة  بالروح  يُريد هاكنا بل يطلب أن نكون دائًما ملتهبين  اه ا 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


الرب" )إش 62: 5(. يفرح بك  بالعروس هكذا  العريس  كفرح  يخترق أعمق اأمور، قائًا: " ذاكًرا مثاًا  يوحنا الذهبي الفم: ]تعمق باأكثر   يقول القديس 

.]...
[523]

بشرًيا إنما لكي نلمس شدة التهاب محبته الحقيقية العروسين(. وقد استخدم هذا اأسلوب ا ليحمل شيًئا  أَوِجه عند البداية )بين   فالحب يكون في 

السماوي الدائم، أما من جانبه فأنه يعمل لحسابهم كمخلص يفديهم بحياته، قدير ا يعجز عن العرس  فرح  تركته رفضت أن تعيش في  من جانبها 

قفًرا، ينتن سمكها من بزجرتي أُنِشف البحر، أجعل اأنهار  قدرة لإنقاذ؟! هوذا  قصرت يدي عن الفداء؟! وهل ليس فّي   العمل من أجلهم، إذ يقول: "هل 

السموات ظاًما وأجعل الِمْسَح غطاءها" ]3-2[.  عدم الماء ويموت بالعطش. أُلبس 

سخرية قالت أمَته وخاصته: "خَلص لقد جاء السيد بنفسه كما إلى بيته ليخلص بعدما ناداها خال الناموس واأنبياء، جاء ليخلص ومع هذا ففي 

فلينزل اآن عن الصليب فنؤمن به" )مت 27: 42(. إسرائيل  آخرين وأما نفسه فما يقدر أن يخلصها؛ إن كان هو ملك   

ثارت الطبيعة فانكسفت الشمس وانخسف اأردي، وعند صلبه  طريًقا وسط بحر سوف ونهر  سخرت به أمَته، مع أنه هو الذي أقام لها  هكذا 

اأرض.  القمر، وحّل الظام على وجه 

2. طاعة الصليب:
الرب الحّية؛ الخائرة بكلمة  الدارسين واآباء ان المتحدث هنا إشعياء النبي الذي أعلن أن اه وهبه لسان المتعلمين لكي يغيث النفوس  يرى بعض 

قادرة على ااستماع للصوت اإلهي ]4[. روحية   هذه الكلمة ليس لها زمن معين أنما تعمل فيه كل صباح، فتهبه أذًنا 

يوقظ )يضيف( لّي أذًنا أسمع" ]4[. "   v

الرسول: روحي، وكما قال  بشري بل صار له قلب  الروح قلب اأنبياء لم يعد له قلب  الروح... فإنه بعدما وهبه  يعني إضافة )اأذن( التي من 

يدركها الروح وتعلمت اأمور التي ا ينطق بها إنسان ولم يكن أحد منا وا من اأنبياء  بركة   "لنا فكر المسيح" )1 كو 2: 16(. وكأنه يقول: لقد قبلت 

 بذهنه الذاتي.
[524]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

يدركوا أنهم ا يتعلمون الموعوظين أيًضا أن  الموعوظين. هنا يجب على  المؤمنون أيًضا أكثر من  كثيرين، وهكذا يسمع  v سمع النبي أكثر من )أنبياء( 

يكونون متعلمين من اه )إش 54: 13(.  هذه اأمور من الناس بل 
[525]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

كثيرون، فان النبي يتحدث أيًضا عن نفسه روحية إضافية، ربما يعني أكثر مما تمتع بها أنبياء  إن كان النبي يتحدث عن نفسه أنه تمتع بأذن 

كرمز للمسيا. كرمز للسيد المسيح، كما سبق فتحدث داود النبي عن نفسه   

فريًدا في ذلك من جهة اآتي: للبشرية لكنه جاء  إن كان السيد المسيح قد جاء معلًما 

بإرادته تقدم إلى العبراني الذي  والمعرفة َقِبل ناسوتنا فصار ابن اإنسان الذي يخضع ويطيع. إنه العبد  أ. وهو كلمة اه واهب الحكمة والعلم 

أرتد" ]5[. الوراء لم  الرب فتح لّي أذنا وأنا لم أعاند، إلى  غيرته على بيت أبيه )حز 21: 6(. لهذا يقول: "السيد   سيده في اليوبيل ليثقب أذنه من أجل 

نما لبذل حياته، فأطاع حتى الموت موت الصليب. بإرادته ا لثقب أذنيه فحسب واإ  قدم نفسه 

ووجهه للعار والبصق... قدم كل حياته للضرب، وخديه للناتفين  ظهره  نما أيًضا  والمملوءة حًبا قدم ليس فقط أذنيه للثقب، واإ في طاعته الباذلة 

 محتمًا اآام لُنحَسب نحن العصاة مطيعين فيه، ونجد نحن المتألمون فيه راحة.

صورة لكل صاح وخلود. بذلك هو مثال لنا، فنرى فيه  يقودوه حتى الموت،  فبإرادته سمح لهم أن  يسوع المسيح مثال لنا كيف نتألم...  v ربنا ومخلصنا 

قوة العدو. والعقارب وكل   نتبعه فنستطيع أن ندوس على الحيات 
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[526]
الرسولي البابا أثناسيوس 

تحتقريه. فإن ااتهامات والشتائم والتوبيخات أخرى فتتعلمي أن  بصورة  وقارنيه  انظري إليه ثانية  مرعب وخطير ا يمكن أن ُيحتمل.  v قد تقولين: العدو 

والتعييرات التي يصبها اأعداء مع خططهم هي أشبه بثوب مهلهل وصوف أصابه العث ]9[... لهذا ا يتعبك شيء مما يحدث؛ كفي عن طلب  

الزمن تنتهي كل يسوع الذي تخدمينه، فإنه إذ يحني رأسه في لحظة من  وراء الظال، إنما بإلحاح إدعي  تجري   معونة هذا اإنسان أو ذاك، وأن 

الشرور.  
[527]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

ُيعزي المتألمين. v   اختار أن يحتمل كل هذه اأمور إنما لكي 
[528]

القديس أغسطينوس

للضاربين، وخدي للناتفين، وجهي ظهري  صريحة واضحة تحدث إشعياء النبي عن أحداث الصليب فقال على لسان المخلص: "بذلت  نبوة  في 

 لم أستر عن العار والبصق" ]6[.

اظهرت لّي تدبير تعطفك.    v

خزي البصاق. ترد وجهك عن  ظهرك للسياط، وخديك اهملتهما لّلطم. أجلي يا سيدي لم  اأشرار، بذلت  احتملت ظلم 

اتيت إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصليب...

ااغريغوري القداس 

v   ذاك الجاهل كيف تجاسر وَتفل في وجهه؟!

تجاسرت أيها اللسان ان تنضح بالبصاق؟!... كيف 

هزء اابن؟!... اأرض  كيف احتمِلت أيتها 

يرى اإنسان الشمع قائًما يتفل في وجه اللهيب... مملوء دهشة، أن  منظر مخوف، 

وهذه أيًضا من أجل آدم حدثت، أنه كان مستحًقا البصاق، أنه زل! وعوض العبد قام السيد يقبل هذا كله!

خزي البصاق!... يرد وجهه عن احتمال  قدم وجهه ليستقبل البصاق، أنه وعد في إشعياء أنه ا 
[529]

السروجي مار يعقوب 

طريق الطاعة عنا وباسمنا، معلًنا عجز األم والعار عن تحطيم خزي وعار ليكمل  سلم السيد المسيح نفسه لآام حتى اأعماق، محتمًا كل 

الرسول بولس: يبررني" ]7-8[. يقول  قريب هو الذي  أخزى،  عرفت أني ا  بره، إذ يقول: " طريق الصليب ملوكي يدخل بنا إلى   المؤمنين، مؤكًدا أن 

بره" )رو 3: 25(. كفارة باإيمان بدمه إظهار  بيسوع المسيح الذي قدمه اه   "الفداء الذي 

ابراًرا... بقروح الخطية النتنة  نما يجعل أولئك الممولئين  باًرا، واإ بره" فماذا يعني؟... ليس فقط من جهة كونه  v   أما قوله "إظهار 

ومفتوح للجميع. ترفض بّر اه الذي هو ليس بأعمال )الناموس( إنما باإيمان )الحّي( وهو سهل  إًذا ا تشك... ا 
[530]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

دعوة للطاعة:  .3
الرب سامع طريق الطاعة... إذ يقول: "من منكم خائف  الرب لكي يدعونا إلى الطاعة، فصار مثاًا لنا، كما صار عوًنا فيه نختفي فنسلك  أطاع 
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الرب ويستند إلى إلهه" ]10[.  لصوت عبده، من الذي يسلك في الظلمات وا نور له، فليتكل على إسم 

الرب ومسيحه فليتكل عليه لينقذه من ظلمات العصيان. يريد التمتع بنور الطاعة وااستماع لصوت  كأن من 

الممتزجة بالحب، إنما بخور اأنانية وااتكال غريًبا، ليس بخور الطاعة  بخوًرا  للرب  ليبخروا  ناًرا من عندياتهم ]11[  ُيشبه العصاة بالقادحين 

روح اه القدوس واهب البر والطاعة للوصية. البشرية إنما نتقبل نار  بِّرنا الذاتي وحكمتنا   على الذات... لذا يليق بنا أا نشعل نار 

اأرض )لو 12: 49(، وهو نفسه أرسلها المسيح على  مطهرة  ناًرا  أعرف  نارنا ]11[ واللهيب الذي أشعلناه نحن، فانني  ضوء  v ليتنا ا نسير على 

يسرع بنا إلى صنع الصاح. بسرعة، إذ يشتاق أن  يريد أن يلهبها  الرديئة. هذه النار  ناًرا تبدد ما هو مادي في العادات  رمزية بدا  بطريقة   
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األصحاح الحادي والخمسون 

الشعب المفّدي 
في األصحاح السابق ظهر السید المسیح كمخلص أطاع اآلب حتى الموت، لكي 

بطاعته یفدینا ویخلصنا من روح العصیان، واهًبا إیانا روح الطاعة به وفیه. اآلن نجده في هذا 
األصحاح یدعو شعبه للتمتع بالفداء كحیاة إنجیلیة مفرحة، حیاة مقامة فیه، خاللها نتمتع بخروج 

مستمر تحت قیادته بروح الغلبة على قوات الظلمة... هذا هو سر كل تعزیة.  

.  ]16-1[. دعوة للتمتع بعمل الفداء 1
.  ]20-17[. سّر سقوط أورشلیم  2
.  ]23-21[. قیام بعد السقوط  3

:   . دعوة للتمتع بعمل الفداء1
. فإن ]7، 4، 1في هذه الدعوة تكررت كلمة "اسمعوا" أو "انصتوا" ثالث مرات [

كان "كلمة اهللا" قد سمع وأطاع وهو الخالق والدیان والمشرع فباألولى أن یتسم  شعبه بروح 
الطاعة... وكأنه ال یمكن لنا الدخول إلى الحیاة اإلنجیلیة والتمتع بالخالص المجاني ما لم 

نسمع وننصت لیعمل الرب فینا.  
ما هو مضمون الدعوة؟  

" تعني أن الدعوة في صمیمها حث على الطاعة، طاعة اسمعواأ. تكرار كلمة "
اإلیمان المملؤة ثقة في اهللا وحًبا.  

  .[الطاعة تقیم أصدقاء اهللا]14 یو(نه یقول: "إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصایاي" أ :
نما ماذا قال؟ "احفظوا وصایاي".  إ، لم یقل "اصنعوا معجزات" )15

 لیس عندما تخرجون شیاطین بل "إن )14: 15 یو(مرة أخرى: "أنتم أصدقائي" 
فعلتم ما أوصیتكم به" ... لُنجاهد أن نصیر أصدقاء اهللا ال أن نبقى أعداء له.  

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
. بالطاعة یتحول ]1اسمعوا لّي أیها التابعون البّر الطالبون الرب" [ب. "

االستماع إلى سلوك عملي، أي اتباع البر أو السیر في طریق بّر اهللا، أما غایة ذلك فهو 

1 In Hebr. Hom 24:8. 
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طلب الرب وااللتقاء به واالتحاد معه. هذا هو إیماننا، وهذه هي مسیحیتنا: استماع، طاعة، 
حیاة، اتحاد مع الرب! 

انظروا إلى الصخر الذي منه ُقطعتم وٕالى نقرة الجب براهیم؛ "إج. االقتداء بإیمان 
التي منها ُحفرتم، انظروا إلى إبراهیم أبیكم وٕالى سارة التي ولدتكم، ألني دعوته وهو واحد 

  .]2-1[" و باركته واكثرته
كأنه یقول لهم إن كنتم تستصعبون الدعوة، قائلین كیف نسمع صوت الرب ونتبع 

بره ونطلبه في حیاتنا؟ انظروا إلى أبیكم إبراهیم وسارة التي ولدتكم. لقد جاء إبراهیم من 
عائلة وثنیة، بل كان العالم كله في ذلك الوقت قد انحرف عن معرفة اهللا، فجاء إبراهیم كما 
من صخر قاس ومن طین في نقرة جب، لم یسمع من والدیه كلمة تعزیة؛ وال تسلم شریعة 

إلهیة، وال سنده كاهن أو نبي، ومع هذا إذ دعوته استجاب، كان واحًدا وحیًدا في إیمانه 
فباركته وأكثرته... وصار شعبي من نسله! 

حًقا إن كنا نسلم بأن آدم مخلوق من التراب، ونحن قد ُجبلنا من الصخر لیس لنا 
إحساس روحي، بل تمرغنا كما في وحل الجب فال نیأس، ألن أبانا إبراهیم هو أیًضا من 

نسل آدم وقبل الدعوة وأطاع ونال المواعید اإللهیة في نسله.  
كان إبراهیم شیًخا وسارة زوجته عاقًرا، كان رحمها كصخر بال حیاة، عاجز عن 

اإلنجاب، لكن اهللا أقام من الحجارة أوالًدا إلبراهیم.  

  یمكن هللا أن یخرج من الحجارة أناًسا... فإن الطفل الذي ُیحبل به في رحم متحجر یكون
كمن ُولد من حجارة... 

 ترون أنه ُیظهر لهم بأنه أقام منذ البدایة أًبا بطریقة ]2-1اآلن في هذه النبوة [
).  5: 3 معجزیة كما من حجارة، وما حدث قبًال یمكن أن یتحقق اآلن (مت

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 ُیشیر هنا إلى األمم، إذ 9: 3 یستطیع اهللا أن یجعل من الحجارة أوالًدا إلبراهیم (مت .(
هم حجارة بسبب قسوة قلوبهم. لنقرأ: "وأنزع قلب الحجر من لحمكم وأعطیكم قلب لحم" 

. فالحجر صورة القسوة، واللحم رمز اللطف. لقد أراد أن یظهر قوة اهللا )26: 36 حز(
القادر أن یخلق من الحجارة الجامدة شعًبا مؤمًنا.  

1 In Matt. Hom 11:3. 
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 Ïالقدیس جیروم
د. دعوة معزیة إذ یحّول اهللا خرائبها وصحاریها إلى جنة للرب أو إلى فردوس. هذا 

هو عمل اهللا في كنیسته، یهب ثمار روحه القدوس لشعبه فیصیر الكل ملكوًتا مثمًرا في 
فإن الرب قد عزى صهیون، عزى كل خربها ویجعل بریتها كعدن وبادیتها كجنة الروح. "

.  ]3[" الرب
كثیًرا ما تحدث سفر إشعیاء عن عمل اهللا الخالصي كإقامة لملكوت اهللا المثمر، 

)، تفرح وتتهلل باهللا 6: 32 )، یسكنها الحق (إش5: 32 وتحویل البریة بستاًنا روحًیا (إش
) الخ... الذي ُیقیم منها فردوًسا وسماءً .  1: 35ساكنها (إش 

 إلى الكنیسة خاصة عند ممارستها لیتورجیا القدیس یوحنا الذهبي الفمتطلع 
هي أعلى من السماء وأكثر اتساًعا من [األفخارستیا (القداس اإللهي) كسماء، قائالً : 

. یتحدث على لسان السید المسیح، فیقول:  Ðالمسكونة
"لقد غرستك في الفردوس، والشیطان طردك! 

انظري، ها أنا اغرسك فيّ ! 
ني اسندك فال یعود یقوى الشیطان على االقتراب منك.  إ

ال أرفعك إلى السماء، بل إلى هنا حیث رب السماء.  
]. Ñ "أحملك في داخلي أنا رب السماء!

إن الكنیسة األرضیة هي أیقونة الكنیسة [ : Òالقدیس اكلیمندس االسكندريیقول 
ن إالسماویة، لهذا ُنصلي كي تتحقق إرادة اهللا على األرض كما في السماء. كما یقول: [

. ]Óسجلت نفسك كأحد أعضاء شعب اهللا تصیر السماء مدینتك واهللا هو مشرعك
 "الفرح واالبتهاج یوجدان فیها؛ الحمد وصوت الترنمهـ. دعوة للفرح والبهجة؛ "

. هذا الخط واضح في السفر كله بكونه سفر الخالص، یعلن عن قیام ملكوت الفرح ]3[
الداخلي والترنم والتسبیح بال انقطاع.  

1 In Matt. 3:9. 
Ð 42الكنیسة تحبك، ص. 

3 De poen PG. 49-336. 
4 Strom. 4 :8 :66. 
5 Prot, 10 :108. 
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ن یجد صحاریها وُقراها من أ مصر، هاله القدیس یوحنا كاسیانعندما زار 
اإلسكندریة حتى أسوان قد امتألت بالرهبان، ال ُیسمع منهم إالَّ صوت التسبیح غیر 

نه في السماء، متساءالً : ألعل هؤالء مالئكة أرضیون أم هم أالمنقطع، حتى حسب نفسه 
. بشر سمائیون؟!

هذه هي سمة الكنیسة الحقیقیة: فرح داخلي ال ینقطع! 
نه لم توجد أینعكس هذا الفرح على كل حیاة الكنیسة، وقد الحظت مدام بوتشر 

أیقونة واحدة في كنائس مصر القدیمة الفقیرة تحمل صورة شهید یتعذب أو في ألم، وال 
صورة للجحیم والعذابات، إنما كل األیقونات یشع فیها روح الفرح والرجاء، حتى الشهداء 

تراهم فرحین یتطلعون نحو السماء، ناظرین إلى إكلیل مجدهم.  
انعكس الفرح على العبادة ففي كل یوم تقریًبا تحتفل الكنیسة بعید سیدي أو عید 
أحد األنبیاء أو الرسل أو السمائیین أو الشهداء الخ... وكأن الكنیسة تخلق جًوا من الفرح 
الروحي وسط متاعب هذه الحیاة، فیختبر أوالدها تعزیات الروح القدس وفرحه السماوي؛ 
فیعیش المؤمن یشارك السمائیین لیتورجیاتهم وتهلیالتهم الهادئة المبهجة بغیر انقطاع.  

خاصة األناجیل-  إحدى عالمات الفرح البارزة في الكنیسة أن الكتاب المقدس -
أثناء اللیتورجیات ال ُیقرأ وٕانما ُیسبح به بنغم یمأل النفس تعزیة. وقد شهد مستر لیدر الكاتب 
اإلنجلیزي المعروف في بدایة القرن التاسع عشر عند زیارته مصر أن مجرد سماع اإلنجیل 

أثناء القداس اإللهي في الكنیسة القبطیة له أثر على النفس.  
و. دعوة للكرازة، فإن من ینعم بفرح الخالص ال یقدر أن یصمت عن الشهادة 

، مؤكًدا للكل أن الحیاة ]4[" نوًرا للشعوبللحیاة اإلنجیلیة، إنما یحمل شریعة الرب وٕانجیله "
، وذراعیه ]5في المسیح لیست ببعیدة وال مستحیلة، فإن بّر المسیح قریب إلى كل قلب [

.  ]5[ مبسوطتان بالحب على الصلیب للشعوب، بكونه رجاء الكل
الكرازة أو الشهادة لعمل المسیح الخالصي من صمیم حیاة كل مسیحي، ولیست 

:  القدیس یوحنا الذهبي الفممن عمل الكاهن وحده، لهذا یقول 
[لیس شيء تافه مثل مسیحي ال یهتم بخالص اآلخرین.  

ال تقل إني فقیر، فإن فلسي األرملة یخجالنك. وبطرس أیًضا قال: "لیس لّي فضة 
نه كثیًرا ما عانى من الجوع.  أوال ذهب"، وبولس كان فقیًرا حتى 

ال تحتج بظروفك القاسیة، فإنهم هم أیًضا كانوا في ظروف قاسیة.  
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ال تحتج بجهلك، فقد كانوا غیر متعلمین.  
ربما تكون عبًدا هارًبا، انسیموس أیًضا كان هذا! 

قد تكون مریًضا، تیموثاوس كان كذلك! 
 باإلرادة الصالحة، إن لم تكن لدیه القدرة أن وكل أحد یقدر أن ُیعین أخاه حتى ول

یفعل شیًئا... 
نك ال تستطیع أن تؤثر على اآلخرین، فإنك مادمت مسیحًیا یستحیل إالَّ أال تقل 

أن تكون ذا تأثیر... فإن هذا هو جوهر المسیحي.  
نك مسیحي وال تقدر أن تفعل شیًئا لآلخرین یكون في قولك هذا تناقض، أإن قلت 

]. Ïن الشمس ال تقدر أن تضيءأوذلك كالقول ب
ارفعوا إلى السموات عیونكم،  دعوة لخالص أبدي یتعدى السموات واألرض؛ ".ز

وانظروا إلى األرض من تحت، فإن السموات كالدخان تضمحل واألرض كالثوب تُبلى، 
  .]6[" وسكانها كالبعوض یموتون، أما خالصي فإلى األبد یكون وبري ال ُینقض

نقض السموات واألرض مع بقاء الخالص إلى األبد، إنما ُیشیر إلى صلب 
اإلنسان القدیم للتمتع باإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه. یلزم أن تزول السموات 

القدیمة واألرض القدیمة فینا لنتمتع بالسموات الجدیدة واألرض الجدیدة التي سكانها لیس 
كالبعوض یموتون وٕانما یسكنها بّر الرب األبدي.  

ن كانت السموات ُتشیر إلى النفس واألرض إلى الجسد، فإن اضمحالل السموات إ
وبالء األرض یعنیان تحطیم أعمال اإلنسان القدیم بالنسبة للنفس كما للجسد، لتقدیس نفوسنا 

وأجسادنا بكوننا الخلقة الجدیدة المتجددة كل یوم بعمل روح اهللا القدوس. 
 فُیشیر إلى ضعف أعمال اإلنسان ]6[" وسكانها كالبعوض یموتونأما قوله "

القدیمة، إنها كالبعوض تموت! أما أعمال اإلنسان الجدید فهي بّر المسیح الذي ال ینقض، 
أو هي الحب الذي ال یسقط أبًدا.  

ال تخافوا من تعییر ح. دعوة جادة وشجاعة ال تضطرب أمام مقاومة الناس؛ "
الناس، ومن شتائمهم ال ترتاعوا، ألنه كالثوب یأكلهم العث، وكالصوف یأكلهم السوس، 

  .]8-7[ أما بّري فإلى األبد یكون، وخالصي إلى دور األدوار"

1 An Acts hom 20 :4 ; PG. 60:162. 
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من یرفع نظره إلى المخلص األبدي ال یخشى تصرفات الناس ومقاومتهم فإنها 
تبطل وتنتهي أما خالصنا فیبقى أبدًیا.  

اإلنسان الروحي الحّي یتطلع إلى إنسانه القدیم الذي خلعه في میاه المعمودیة 
كثوب قد بلى، وكبعوض قد مات في ضعف، أما تعییرات الناس وشتائمهم فكثوب یأكله 

العث وكصوف یأكله السوس! إنها أمور زمنیة بالیة لن تبقى كثیًرا، نحتملها بال اضطراب، 
فإننا بهذا ُنشارك مخلصنا الذي احتمل التعییرات واإلهانات بسرور من أجلنا. قابل الشر 

بالحب، محتمًال ضعفات األشرار.  

   .ال تطفئ النار بنار أخرى وٕانما بالماء

  .لیس ما یصد صانعي الشر عن شرهم مثل مقابلة المضرور ما یصیبه من ضرر برقة
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

استیقظي  دعوة للتمتع بالحیاة المقامة الغالبة للموت والمحطمة للتنین القاتل. ".ط
لبسي قوة یا ذراع الرب، استیقظي كما في أیام القدم كما في األدوار القدیمة. إاستیقظي 

.  ]9[" ألسِت أنِت القاطعة رهب الطاعنة التنین؟!
الكنیسة هي "ذراع الرب" التي تلبس قوة قیامته فتستیقظ كما من نوم الموت. لتقم 

الكنیسة كلها سواء الذین جاءوا من أصل یهودي أو أممي، لذا ُیكرر كلمة "استیقظي" 
مرتین.  

اهللا واهب النصرة أعطاها قدیًما قوة فغلبت مصر (االسم الشعري رهب كما سبق 
فرأینا) حینما أنقذها من ید فرعون الذي غرق في میاه بحر سوف كتنین مطعون عاجز عن 

الحیاة. الرب نفسه هو الذي یهب كنیسته في العهد الجدید قوة قیامته ال لتغلب فرعون بل قوات 
الظلمة، وال لتجد لها طریًقا في وسط البحر وٕانما لتعبر إلى السموات عینها.  

  اآلن إذ بطل الموت (بقیامة السید المسیح)، وانهدمت مملكة الشیطان امتأل الكل فرًحا
وسعادة.  

 Ðالبابا أثناسیوس الرسولي

1 In MRR. HOM 18:1. 
Ð 644الحب اإللهي، ص. 
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، مع عدم )12: 59 إش(" أنا أنا هو معزیكم دعوة للتمتع باهللا نفسه كمعٍز؛ ".ى
طلب التعزیات البشریة وال التخوف من مضایقات البشر، ألن حیاتهم إنما هي كالعشب 

).  12: 59 (إش
خالل تمتعنا بتعزیات اهللا یلزمنا أال نخاف اإلنسان ألنه زائل، ومضایقاته أیًضا 

 مع أنه ال یوجد ما یستحق ذلك.  ]14زائلة، إن اضطربنا منه نعیش في فزع كل یوم [
سریًعا لقد حل الیأس بالمأسورین وظنوا أنهم یموتون في السبي، لكن اهللا أكد لهم: "

. یلیق ]14[ "ُیطلق المنحنى (المأسورین) وال یموت في الجب (في السبي) وال یعدم خبزه
بهم أن ینتظروا وعد اهللا وال ییأسوا قط. إن كانت مملكة بابل قد أغرقتهم كالبحر فإن 

وأنا الرب إلهك مزعج البحر فتعج لججه، رب المخلص رب الجنود قادر أن یزعج بابل: "
. )15: 49إش (" الجنود اسمه

:   . سّر سقوط أورشلیم2
  سرّ بعد أن قدم هذه الدعوة المفرحة للتمتع بالحیاة الجدیدة في الرب، أراد توضیح

انهضي انهضي َسبي أورشلیم حتى تدرك ضعفاتها وتقوم من سقطاتها. لذا بدأ بالقول: "
. فما یكشفه من ضعفات أصابتها ال یعني به التشهیر إنما هو ]17[" قومي یا أورشلیم

كشف عن الجراحات لمعالجتها، وتوضیح لسّر السقوط كي تنهض وتقوم. أما ضعفاتها 
. ]17من ید الرب كأس غضبه ثقل كأس الترنح شربِت " [فتتلخص في ُشربها "

كانت العادة أن یقدم للمحكوم علیهم باإلعدام كأس من خمر شدید حتى یترنحوا 
قبل تنفیذ الحكم؛ هكذا شربت أورشلیم من ید الرب كأس غضبه على خطایاها لتدرك أنها 

سقطت تحت العقوبة ال بأسرها لبابل وٕانما بأسرها تحت حكم الموت ألن خطایاها قد سبتها 
وأفقدتها وعیها.  

لقد شربت بإرادتها من كأس العصیان فترنحت، ولم تجد من بینها من یمسك 
الخراب بیدها، صارت كأم یحتقرها أوالدها دون أن یخجلوا. صار الذین یرثون لحالها هم "

  .]19[ "واالنسحاق والجوع والسیف

:  . قیام بعد سقوط3
مع كل كشف للضعف أو للشر یفتح الرب باب الرجاء للخالص. لهذا بعدما 
كشف لها عن سّر سقوطها ال في السبي البابلي بل في سبي الخطیة وشربها من كأس 
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غضب اهللا لتترنح، عاد یؤكد لها أنه یعفو عنها، لُیسلم الكأس لمضایقیها الذین قالوا لنفسها 
". كانت العادة أن یمر الغالبون انحني لنعبر، فوضعت كاألرض ظهرها وكالزقاق للعابرین"

بأقدامهم على أعناق المهزومین. لهذا أمرها الغالبون أن تلقى بنفسها على األرض لیسیر 
العدو على ظهرها كزقاق ضیق یعبرون فیه. لقد عاشت في مذلة ألنها تركت اهللا 

وعصته... اآلن یغفر لها وُیحررها! 
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األصحاح الثاني والخمسون 

بهَجة الخالص 
بعدما أعلن عن دعوته الجامعة للتمتع بعمل الخالص الفرید كشف عن ضعفات 
شعبه التي بسببها ذاقوا المرارة، اآلن وقد فتح لهم باب الرجاء على مصراعیه یتحدث عن 

بهجة الخالص وروعته.  

. ]2-1[. البسي ثیاب جمالك 1
. ]6-3[. خالص مجاني  2
.  ]10-7[. بشارة مفرحة  3
.  ]12-11[. اعتزال الشر  4
.  ]15-13[ مجد عبد الرب  .5

:   . البسي ثیاب جمالك1
استیقظي استیقظي، البسي عزك یا صهیون، البسي ثیاب جمالك یا أورشلیم "

المدینة المقدسة، ألنه ال یعود یدخلك في ما بعد أغلف وال نجس، انتفضي من التراب، 
.  ]2-1[" قومي اجلسي یا أورشلیم، انحلي من ربط عنقك أیتها المسبیة ابنة صهیون

بینما یؤكد النبي عودة الشعب من السبي بكرامة لم یكن یتوقعها إذ به یتحدث عن 
عودة البشریة إلى مكانها األول، رجوعها إلى مدینة اهللا الروحیة وتمتعها ببهائه الفائق 

لتعیش حرة من كل نجاسة كما أراد اهللا لها... 
اهللا یحب اإلنسان ویشتاق أن یدخل به إلى األمجاد لیعیش في حیاة قدسیة مكرمة 

ومجیدة، لهذا جاءت الدعوة هنا للتمتع بالبركات اإللهیة التالیة:  
"، فقد انحدرت كما إلى القبر استیقظي استیقظيأ. الحیاة المقامة المجیدة: "

لتضطجع وسط الظلمة ویحل بها الفساد. هذا هو حال إسرائیل في بابل حیث فقدوا كل 
رجاء في العودة إلى بالدهم وتمتعهم بالحریة، فحسبوا أنفسهم كأموات. هذا هو حال كل 

إنسان أسرته الخطیة فانهارت حیاته الداخلیة وفقد اإلرادة الصالحة والقدرة على التمتع 
نه محتاج إلى من یوقظه من موت أبالحیاة القدسیة لیصیر أشبه بمیت یحل به الفساد. 

الخطیة، ویهبه الحیاة الجدیدة المقامة.  
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یقول الرسول: "لذلك یقول: استیقظ أیها النائم وقم من األموات فیضيء لك 
: 2 أف (. "وأقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات في المسیح یسوع")14: 5أف (المسیح" 

6( .
اآلن قد جاء المخلص إلى كل نفس ساقطة ومهانة لُیناجیها قائالً : "مررت بك 

... ماذا یعني بسط ذیله )8: 16 حز(ورأیتك وٕاذا زمنك زمن الحب، فبسطت ذیلي علیك" 
علیها إالَّ قبولها عروًسا له تتحد معه وتتمتع بحیاته المقامة؟! جاءها كعریس لتجد فیه 

"القیامة" فتستیقظ كما من الموت األبدي. هذا ما عناه الرسول بولس بقوله: "ألنه إن كان 
بخطیة الواحد قد ملك الموت بالواحد فباألولى كثیًرا الذین ینالون فیض النعمة وعطیة البر 

.  )17: 5 رو(سیملكون في الحیاة بالواحد یسوع المسیح" 
هكذا تتحد النفس بالعریس واهب الحیاة فتخلع عنها األكفان وترتدي ثوب العرس: 

 یقول لها: .]1البسي عزك یا صهیون، البسي ثیاب جمالك یا أورشلیم المدینة المقدسة" ["
"البستك مطرزه ونعلتك بالتخس وأزرتك بالكتان وكسوتك بًزا، وحلیتك بالحلي... وَجملِت جًدا 
جًدا فصلحت لمملكة، وخرج لِك اسم في األمم لجمالك ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته 

. ما هو هذا اللباس الذي سكب علیها بهاء )14-10: 16حز (علیِك یقول السید الرب" 
الرب فجُملت جًدا جًدا وصلحت أن تكون ملكة إالَّ شخص المسیح نفسه الذي نختفي فیه 

.  )27: 1غل  (كقول الرسول: "قد لبستم المسیح"

  یلیق بالكنیسة كلها أن تتهلل مسبحة السید المسیح على مثال النسوة القدیسات حینما
تحققن قیامة الرب، هذا الذي أیقظ البشریة من النوم، إذ أعطاها الحیاة ومألها بنور 

اإلیمان.  
 Ïالقدیس إیرونیموس

   .الیوم هو "عید القیامة"، وٕانه لّي لبدایة جدیدة

  لقد مسحني السّر اإللهي... الذي یحضرني إلى هذا الیوم العظیم المشرق، واهًبا عوًنا
- في مثل هذا الیوم- حیاة لنفسي أیًضا،  لضعفي، فیعطیني ذاك الذي قام من األموات

)، ویجعلني من الخلیقة الجدیدة من هؤالء 24-23: 4 ویلبسني اإلنسان الجدید (إف
الذین ُولدوا من اهللا... فأكون مستعًدا أن أموت معه وأقوم أیًضا معه...  

Ï 638الحب اإللهي، ص. 
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باألمس (الجمعة العظیمة) ُذبح الحمل وُرشت القوائم بدمه... وعبر المالك المهلك 
بسیفه المهلك مرتعًبا وخائًفا... ألننا محفوظون بالدم الثمین.  
باألمس قد ُصلبت مع المسیح، والیوم أنا ممجد فیه! 

باألمس ُمت معه، والیوم ُوهبت حیاة معه! 
باألمس ُدفنت معه، والیوم أقوم معه!... 

من استطاع أن یتفهم هذا السّر العظیم في المسیح وما صنعه ألجلنا ولم ُیعِط 
المسیح نفسه فهو لم یعطه شیًئا! 

 Ïالقدیس غریغوریوس النزینزى
ب. تصیر مدینة مقدسة ال یعود یدخلها أغلف وال نجس، أي ال یدوسها بعد الغرباء. 

كمدینة اهللا تتقدس من كل نجاسة لتحمل طبیعة الحیاة السماویة الالئقة بالملك السماوي.  

  اآلن یا أحبائي... قد ُذبح الشیطان، ذاك الطاغیة الذي هو ضد العالم كله، فنحن ال
نقترب من عید زمني بل من عید دائم سماوي...  

اآلن بطل الموت، وانهدمت مملكة الشیطان، لذلك امتأل كل شيء بالفرح والسعادة... 
یلزمنا أن نقترب إلى العید هكذا ال بثوب مدنس، بل أن تلتحف نفوسنا بأثواب 

)، حتى نستطیع أن نحتفل بالعید معه.  4: 13 طاهرة. یلزمنا أن نلبس ربنا یسوع (رو
اآلن نحن نلبسه عندما نحب الفضیلة ونبغض الشر؛ عندما ُندرب أنفسنا على العفة 

وُنمیت شهواتنا؛ عندما نحب البّر ال اإلثم؛ عندما ُنكرم القناعة، ویكون لنا العقل الراسخ؛ عندما 
ال ننسى الفقیر بل نفتح أبوابنا لجمیع البشر؛ عندما نعین الضعفاء وننبذ الكبریاء.  

 Ðالبابا أثناسیوس الرسولي
ج. تنتفض من التراب، إذ ال تعود تتعلق النفس بالزمنیات وٕانما تطلب ملكوت اهللا 

وبره أوًال وهذه كلها تزاد لها. تحیا منطلقة نحو األبدیة متحررة من رباطات العالم.  
، بعدما كانت َأَمة وعبدة أسیرة تجلس ]2د. تقوم كملكة لتجلس على كرسي الُملك [

في التراب تخدم سادتها في مذلة وهوان، تقوم إلى یمین الملك السماوي. وكما یقول المرتل: 
.  )9: 45 مز("جعلت الملكة عن یمینك بذهب أوفیر" 

Ï 657- 654الحب اإللهي، ص. 
Ð 644-643الحب اإللهي، ص. 
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. بعدما ]2هـ. التمتع بالحریة: "انحلي من ربط عنقك أیتها المسبیة ابنة صهیون" [
كانت مربوطة من عنقها لُتسحب كإحدى الحیوانات في السبي انحلت هذه الربط وعادت 

إلیها كرامة الحریة لتعیش سیدة نفسها، صاحبة سلطان داخلي. إن كانت الخطیة تذل 
اإلنسان لتسحبه كما تشاء، تلهو به كألعوبة في یدي عدو الخیر، ففي المسیح یسوع یعیش 

)، یحمل سلطاًنا على قلبه وفكره وأحاسیسه وجسده.  6: 1اإلنسان ملًكا (رؤ 
في اختصار یقوم اإلنسان من موت الخطیة، یخلع أكفانه ویلبس السید المسیح 

نفسه ثوًبا أبدًیا، یرفض كل نجاسة لیحمل بّر المسیح فیه، ینتفض من تراب محبة 
األرضیات لتحلق نفسه في السمویات، یقوم من المذلة لیجلس عن یمین اهللا لیتمتع بشركة 

األمجاد. ُتفك قیوده الداخلیة لینعم بحریة مجد أوالد اهللا.  

:   . خالص مجاني2
 لم یبع اهللا شعبه لبابل، .]3نه هكذا قال الرب: مجاًنا ُبْعُتم وبال فضة ُتفكون" [إف"

إنما هم الذین باعوا أنفسهم بأنفسهم خالل تركهم اهللا وعصیانهم له، فسلمهم لهم. لم ینالوا 
شیًئا مقابل ذلك وال نال اهللا شیًئا، ألن بابل لم تشكر اهللا الذي سلمهم هذا الشعب كأسرى بل 

جدفوا علیه. كأن اهللا ال یود تسلیمهم لبابل لكنهم ألزموه ببیعهم أنفسهم للخطیة والرجاسات 
الوثنیة.  

لقد سبق فنزل شعب اهللا إلى مصر وتغرب هناك وأذله فرعون؛ ومع ذلك لم یتعلم 
شور... لهذا آفباع نفسه آلشور الذي ظلمه بال سبب أو بال إثارة من جهة الشعب ضد 

یتدخل اهللا لُیخلص شعبه ویتمجد إسمه القدوس.  
نفسنا لعدو الخیر بال ثمن... أنفسنا لسلطان الخطیة واستعبدنا أنحن أیًضا سلمنا 

). 9: 5 اآلن تقدم المخلص لیفكنا مجاًنا، ال بذهب أوفضة وٕانما بدمه الثمین (رؤ

:   . بشارة مفرحة3
جاءت البشارة برد الشعب عن السبي من قبل الرب نفسه الذي ملك على شعبه 

، فارتفعت أصوات التسبیح والترنم، ال من أجل رجوعهم إلى بالدهم وٕانما من أجل ]7[
. جاء بنفسه لُیعزي شعبه، ویشمر ذراع قدسه للعمل إلصالح ]8[" رجوع الرب إلى صهیون"

 لتمجده كل ]10[" أمام عیون كل األممما حّل بشعبه ومدینته من خراب، لیعلن عالنیة "
أطراف األرض.  
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جاء الحدیث باألكثر عن البشارة المفرحة الخاصة بإنجیل الخالص:  
 المبشر المخبر بالسالم، المبشر بالخیر، المخبر يما أجمل على الجبال قدم"

. ما هما هاتان القدمان الجمیلتان إالَّ كنیسة ]7[" بالخالص، القائل لصهیون: قد ملك إلهك
العهد الجدید التي تنطق خالل كلمة اهللا (الجبال) لتُبشر باإلنجیل وتعلن أن ربنا یسوع قد 

نه أقامنا معه؟! أملك على خشبة و

  (إشعیاء) نه ما أجمل وما ألیق كرازة الرسل السالكین في (الرب) القائل "أنا هو أیرى
نه خالل هذا أالطریق"، ممتدًحا أقدام السالكین في الطریق العقلي الذي لیسوع المسیح، ف

نهم یبشرون باألخبار السارة، هؤالء الذین اقدامهم جمیلة إالباب یدخلون إلى اهللا (اآلب). 
إذ صار لهم یسوع (طریًقا ألقدامهم وسًرا لجمالهم).  

 Ïالعالمة أوریجانوس

 نجیل هذا السالم الذي سبق فتنبأ عنه: "ما أجمل أقدام المبشرین إعندما یكرزون لنا ب
، یبدأ كل واحد منا أن یكون ابًنا للسالم بطاعته وٕایمانه ]7بالسالم، المبشرین بالخیر" [

. Ðبهذا اإلنجیل، فإنه یتبرر باإلیمان ینال سالًما مع اهللا

  نهما اإلنجیلیون القدیسونأما هما قدما الرب؟Ñ .!

  خالل أقدام البشر الجمیلة المخبرة بالصالحات صارت قلوب البشریة طریًقا مفتوًحا
.  Òللرب

غسطینوس أالقدیس 

:  . اعتزال الشر4
ر والتي  بروح النبوة رأى إشعیاء الكهنة حاملي آنیة الرب التي أخذها نبوخذ نصَّ

ر في الولیمة باستخفاف (عز )، في موكب مهیب استغرق 11-7: 1 استعملها بیلشاصَّ
حوالي أربعة شهور. 

كشف النبي عن سّر مهابة هذا الموكب أال وهو:  

1 On John 1:11. 
2 On Rebuke and Grace, St. John Chrysostom 46. 
3 On Ps. 52. 
4 On Ps.68. 
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اعتزلوا أ. من الجانب السلبي: اعتزال الشر والخروج المستمر من أسر الخطیة؛ "
اعتزلوا، اخرجوا من هناك، ال تمسوا نجًسا؛ اخرجوا من وسطها، تطهروا یا حاملي آنیة 

 دعوة للخروج المستمر كقول الرسول: "لذلك أخرجوا من وسطهم واعتزلوا یقول .]11[" الرب
-17: 6 كو 2(الرب، وال تمسوا نجًسا فأقبلكم، وأكون لكم أًبا وأنتم تكونون لّي بنین وبنات" 

18(  .

  ینصح بولس قائالً : "اعزلوا الخبیث من بینكم"، "حتى ُیرفع من وسطكم الذي فعل هذا
نه أمر مرعب، ومرعب حًقا، هو مجمع األشرار، فإن إ. )2، 13: 5 كو 1(الفعل" 

وباءهم ینتقل بسرعة ویؤثر على من یتعاملون معهم كمن هم مرضى... "فإن المعاشرات 
... لیته ال یكون ألحد صدیق شریر.  )33: 15 كو 1(الردیئة ُتفسد األخالق الجیدة" 

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
ب. من الجانب اإلیجابي: قبول اهللا نفسه قائًدا للموكب، لهذا نخرج في هدوء 

النكم ال تخرجون بالعجلة، وال وطمأنینة واثقین من قدرة قائدنا وحمایته لنا كل الطریق؛ "
.  ]12[ "سرائیل یجمع ساقتكمإتذهبون هاربین؛ ألن الرب سائر أمامكم وٕاله 

:    مجد عبد الرب.5
إذ أوصى أن یقود الرب المخلص الموكب، قدم لنا صورة عن مجد المخلص الذي 

نه خاص أصار عبًدا لیتمجد لحسابنا وباسمنا، وقد فسر الیهود القدامى هذا النص على 
بالمسیا.  

": صار الكلمة جسًدا، وُحسب عبًدا لآلب كنائب عن البشریة، هوذا عبديأ. "
العبد الذي یطیع فُنحسب فیه مطیعین هللا.  

، هو حكمة اهللا، من أجلنا قبل ]13[ " ویتسامى جًدايیعقل یتعالى ویرتقب. "
) مع كونه هو روحه القدوس الغیر منفصل 2: 11 روح الحكمة والفهم یستقر علیه (إش

عنه.  
كما اندهش منك ج. منظره على الصلیب أثار دهشة السمائیین واألرضیین: "

 هذا ما .]14كثیرون. كان منظره كذا ُمْفسًدا أكثر من الرجل وصورته أكثر من بني آدم" [

1 In John hom 57:3. 
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سیعلنه باكثر وضوح في األصحاح التالي: "ال صورة له وال جمال فننظر إلیه وال منظر 
.  )3-2: 53 إش (فنشتهیه..."

د. خالل هذا المنظر المؤلم كذبیحة مرفوعة على الصلیب نضح بدمه على األمم 
فقّدسهم له، وسد أفواه ملوك (ربما یعنى قوات الظلمة) إذ أبصروا خالًصا لم یكونوا یدركونه 

من قبل. 
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األصحاح الثالث والخمسون 

المسیح المصلوب 
یعتبر هذا األصحاح من أروع األصحاحات المحببة لدى المؤمنین ألنه یكشف 
عن سّر الصلیب وقوته، حیث بسط الرب یدیه بالحب العملي لیخلص البشریة، كما سبق 

.  )6 :6 خر(فقال: "وأخلصكم بذراع ممدودة" 
، لكن )14: 52إش(نه "كذا ُمْفَسًدا أكثر من الرجل" أتحدث عن منظر المخلص 

). هذا ما 15: 52 خالل هذا المنظر المؤلم نضح بحبه ودمه على أمم كثیرین ففداهم (إش
[المسیح هو كلیمندس الروماني: أالقدیس یعلنه هذا األصحاح بكل وضوح. وكما یقول 

مسیح المتواضعین ال المتعجرفین على قطیعه. فإن صولجان عظمة اهللا، ربنا یسوع المسیح 
لم یأِت في موكب الكبریاء والزهو، مع أنه كان قادًرا أن یفعل هذا، لكنه جاء في اتضاع كما 

].  Ïأعلن عنه الروح القدس

. ]1[. الصلیب سّر فائق  1
.  ]3-2[. الصلیب عار وخزي   2
. ]12-4[. الصلیب فداء وخالص  3

. الصلیب سّر فائق  1
من صدق خبرنا؟! ولمن استعلنت ذراع یفتتح النبي حدیثه عن الصلیب قائالً : "

. ]1[" الرب؟!
إن كان معاصرو إشعیاء النبي لم یستطیعوا قبول النبوات الخاصة بظهور كورش 
لرد الشعب من السبي البابلي فكیف یقدرون أن یصدقوا أمر الصلیب؟! حًقا إنه سّر عجیب 

 أمامه السمائیون واألرضیون في دهشة إذ یرون ذراع الرب قد استعلنت خالل التجسد فیق
 وبهجتها خالل تهلكي یبسط الرب یدیه على الصلیب لیحتضن األمم، واهًبا إیاهم قوة قیام

شركتهم آالمه وصلبه.  

  !أن اهللا، ابن اهللا، ذراع الرب یحتمل آالًما كهذه

1 Ep. 1:16. 
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 Ïالقدیس كیرلس األورشلیمي
یبقى موضوع استعالن ذراع الرب أو تجسد كلمة اهللا موضوع دهش الخلیقة 

السماویة واألرضیة، كیف یصیر الكلمة جسًدا ؟! 

 !بأي كلمات نبارك اهللا، وأي شكر یمكننا أن نقدمه له؟... 
نه وهو الكائن األزلي، األقدم من كل المسكونة ذاتها صار في ألقد أحبنا، حتى 

السن أصغر من كثیر من خدامه في العالم! 
كطفل كان یصیح في طفولة غیر متكلمة وهو "الكلمة" الذي بدونه تعجز كل 

فصاحة البشر عن الكالم! 
أنظر یا إنسان ماذا صار اهللا من أجلك؟!... 

مع كونك إنساًنا أردت أن تكون إلها فضللت! وهو مع كونه اهللا أراد أن یكون 
إنساًنا لكي یرد ذاك الذي ضل! 

 Ðما باالتضاع اإللهي وحده ترتفع إلى فوق! الكبریاء اإلنسانیة هبطت بك أسفل، لكي
  القدیس أغسطینوس

  ...لم یستطع أحد أن یتكلم عن أزلیتك، فألتكلم عن مجیئك یا معلمي بالدهش
الحب جذبك لتأتي إلى بلدنا من أجلنا... صرت معنا ومنا وأنت ربنا!  

هوذا عمانوئیل معنا بجوارنا، ومن أجل هذا تكلمت األلسن غیر المستأهلة لك... 
  Ñالقدیس یعقوب السروجي

 یعني ظهور السید المسیح لیس فقط ]1[ "ولمن استعلنت ذراع الرب؟!بقوله "
خالل التاریخ، األمر الذي ُیذهل الخلیقة كلها، وٕانما ظهوره في حیاتنا الشخصیة أو تجلیه 

المستمر في القلب كمصدر شبع داخلي.  

  ذراع الرب هو المسیح، فال تنسه! ال تجعل (األعداء الروحیین) یفرحون قائلین: إنما
  .Òیوجد المسیحیون إلى حین!

1 Cat, Lect, 13:13. 
Ð 342-341الحب اإللهي، ص. 
Ñ 244الحب اإللهي، ص. 

4 On Ps. 71. 
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  "!ولمن استعلنت ذراع الرب؟"
باعطائك مسیحه یهبك ذراعه، وباعطائك ذراعه یهبك مسیحه.  

إنه یقود (اإلنسان) إلى الطریق بقیادته إلى مسیحه. ویقوده إلى مسیحه بقیادته إلى 
. Ïالطریق، والمسیح هو الحق

 "28: 104مز  ("تفتح یدك فتشبع خیًرا(  .
ماذا یعني فتح یدك یارب؟ المسیح هو یدك. "لمن استعلنت ذراع الرب؟!" إنها 
تفتح عندما ُتستعلن، فإن اإلعالن هو انفتاح. "تفتح یدك فتشبع خیًرا"؛ عندما تعلن عن 

.  Ðمسیحك تشبع خیًرا
القدیس أغسطینوس 

ن إ قد استعلن لنا لكي نتمتع به كسّر حیاتنا، قائلین: "ف - ذراع اآلب مسیحنا -
الحیاة قد ُأظهرت، وقد رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة األبدیة التي كانت عند اآلب وأظهرت 

.  )2: 1یو  1(لنا" 

. الصلیب عار وخزي  2
جاء الرب المخلص كغصن ینبت قدام إسرائیل وكجذر من أرض یابسة لذلك 

استخف به الشعب، وخاصته لم تقبله.  
، إذ جاء من نسل داود كنبتة صغیرة، كغصن وهو خالق ]2[" نبت قدامه كفرخ"

الكرمة وموجدها. جاء مختفًیا، في اتضاع، لذا ُرمز إلیه بالعلیقة الملتهبة ناًرا التي تبدو نباًتا 
ضعیًفا ال قوة له، لكنه بالهوته نار متقدة! 

" إسرائیل بكونه الراعي الذي یتقدم قطیعه! قدامجاء "
؛ جاء ظهوره بطریقة غیر متوقعة، فقد ظن الیهود ]2[" وكعرق من أرض یابسة"

أن یروا المسیا ملًكا عظیًما ذا سلطان، قادًرا أن ُیحطم اإلمبراطوریة الرومانیة ویقیم دولة 
تسود العالم؛ أما هو فجاء كجذٍر مختٍف في أرض جافة ال یتوقع أحد أنه ینبت ویأتي بثمر. 

جاء من أرض یابسة إذ ولد من القدیسة مریم المخطوبة لیوسف النجار، وكان كالهما 
. )9 :8 كو 2(فقیرین؛ "افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم بفقره" 

1 On Ps 86. 
2 On Ps 104. 
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جاء السید المسیح كْعرٍق من أرض یابسة، إذ كان الیهود في ذلك الحین في حالة 
جفاف شدید، جاء وسط الیبوسة لیقیم من البریة فردوًسا. قالت عنه العروس: "كالتفاح بین 

.  )3: 2 نش(شجر الوعر كذلك حبیبي بین البنین" 
ال صورة له وال جمال فننظر إلیه وال منظر فنشتهیه، محتقر ومخذول من "

 .]3-2[" الناس، رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا، محتقر فلم نعتد به
هنا ینتقل النبي من منظر التجسد إلى منظر الصلیب؛ في التجسد رآه نبتة صغیرة 

من نسل داود، وجذًرا من أرض یابسة، جاء كابن للبشر حین كانت البشریة كلها بما فیها 
شعب اهللا في یبوسة تامة، وجاء من عائلة فقیرة حتى قال نثنائیل: أمن الناصرة یخرج شيء 

صالح؟! اآلن یتطلع النبي إلى منظر الصلیب، فیراه بال صورة، بال جمال، بال منظر، 
محتقر ال یجسر أحد أن یقترب إلیه، رجل أحزان، نخفي وجوهنا ونسترها عن رؤیته بسبب 

الحزن الشدید. 

  لیس له شكل وال جمال في أعین الیهود، أما بالنسبة لداود فهو أبرع جماًال من بني
). على الجبل (أثناء التجلي) كان بهًیا ومضیًئا أكثر من الشمس 2: 45 البشر (مز

.  Ï)، مشیًرا إلینا نحو سره المستقبل2: 17(مت 
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  ذاك الذي هو أبرع جماًال من بني البشر رآه البشر على الصلیب بال شكل وال جمال؛
كان وجهه منكًسا، ووضعه غیر الئق. مع هذا فإن عدم الجمال هذا الذي لمخلصك 

. Ð)2: 45 (مز أفاض ثمًنا لجمالك الذي في الداخل، فإن مجد ابنه الملك من داخل
 القدیس أغسطینوس

. الصلیب فداء وخالص  3
بعد أن تحدث عن الصلیب من الخارج دخل بنا إلى األعماق لنكتشف سره وقوته 

 وكفارة عن خطایانا، إذ یقول:  أثمكذبیحة 
ن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصاًبا مضروًبا من اهللا كل"
  وال أوجاعه إنما هي أحزاننا وهمومنا وجراحاتنا...  أحزانه. ما حمله لیس]4ومذلوالً " [

1 On the Son, 19. 
2 On the Good, Widowhood, 23. 
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ما یحمله إنما هو ثقل خطایانا التي انحنى بإرادته لیحملها بحبه في جسده عنا.  

  لقد حمل خطایانا واحتمل أمراضنا ومع هذا لم ُیعاِن من شيء یحتاج إلى عالج، فقد
ُجرب في كل شيء مثلنا ولم یكن فیه خطیة. من یضطهد النور الذي یضيء في 

. Ïالظلمة ال یقدر أن یغلبه

 لقد ُسحق وُجرح لكنه َشفى كل مرض وكل ضعفÐ .
القدیس غریغوریوس النزنیزي 

  ال تخجل من المصلوب بل بالحرى تفتخر به قائالً : خطایانا حملها، أحزاننا تحملها
وبجراحاته ُشفینا.  

 Ñالقدیس كیرلس األورشلیمي
حمل السید المسیح أحزاننا كما شاهدناه في بستان جثسیماني وهو یشرب كأسنا 
حتى النهایة، في كل مرارتها، إذ صلى ألبیه قائالً : "یا أبتاه إن لم یكن أن تعبر عني هذه 

 لیروه قد يبدز. لقد أخذ بطرس وابني )42: 26مت ( أن أشربها فلتكن مشیئتك" إالالكأس 
.  )38: 26مت (أبتدأ یحزن ویكتئب، قائًال لهم: "نفسي حزینة جًدا حتى الموت" 

، إذ قدم نفسه ذبیحة )21: 5 كو 2("الذي لم یعرف خطیة صار خطیة ألجلنا" 
وهو مجروح ألجل معاصینا، مسحوق ألجل آثامنا، إثم یحمل خطایانا وآثامنا ویكفر عنها. "

 وبحبره شفینا. كلنا كغنم  [لوال احتماله التأدیب عنا لما تمتعنا بالسالم]تأدیب سالمنا علیه
. ]6-5ضللنا، ملنا كل واحد إلى طریقه، والرب وضع علیه إثم جمیعنا" [

  ...سلم الرب جسده للموت لكي نتقدس خالل مغفرة الخطایا التي تتحقق برش دمه
یلزمنا أن نشكر الرب من األعماق ألنه أخبرنا عن األمور الماضیة، وأعطانا 

.  Òحكمة بخصوص األمور الحاضرة، ولم یتركنا بغیر فهم بخصوص األمور المستقبلة
 الرسالة إلى برناباس

 نقى بدمه الثمین الذي ُیطهرنا من كل خطیة، دمه الذي ال یصرخ للنقمة مثل دم تإننا ن
).  24: 12هابیل (عب 

1 Orat. On Easter, 2:13. 
2 Orat, On the Son, 20. 
3 Cat. Lect. 13:34. 
4 Ep. To Barnabas,  ch5. 
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 Ïالبابا أثناسیوس الرسولي

  لیتنا ُنذّكِر أنفسنا نفع اإلیمان الحقیقي. فإنه من المفید لّي أن أعرف أن المسیح حمل
  -ضعفاتي ألجلي، وخضع  آلالم جسدي؛ حتى انه من أجلي- أي ألجل كل واحد

).  13: 3؛ غل 21: 5كو  2صار خطیة ولعنة (
من أجلي اتضع وخضع!... 

- إذ هو مكتوب "ملعون كل  ال من جهة الهوته بل من جهة ناسوته صار لعنة -
.  )13: 3 غال(من ُعلق على خشبة" 

بالجسد علق، ولهذا صار لعنة، ذاك الذي حمل لعنتنا! 
بكى حتى ال تبكي أیها اإلنسان كثیًرا! 

 تكون لنا تعزیة المسیح. أنیا له من عالج مجید! 
لقد احتمل هذه األمور بصبر عجیب من أجلنا... ونحن حًقا ال نقدر أن نحتمل 

الصبر العادي من أجل أسمه.  
هوذا دموعه تغسلنا وبكاؤه ُینظفنا! 

 Ðالقدیس أمبروسیوس

 بالموت أقام الموتى من الموت، إذ حمل اللعنة مخلًصا إیانا منهاÑ  .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  بموت البار الذي تم بمحض اختیاره، نزع موت الخطاة الذي حدث بالضرورة كحكم
.  Òنستحقه

 القدیس أغسطینوس
ُظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه كشاة ُتساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام "

.  ]7[ "جازیها فلم یفتح فاه

1 Pasch. Ep. 1. 
Ð 422-421الحب اإللهي، ص. 
Ñ 423الحب اإللهي، ص. 
Ò 426الحب اإللهي، ص. 
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[هذه  :القدیس یوحنا الذهبي الفمیتحدث النبي هنا في صیغة الماضي وكما یقول 
]. Ïهي عادة األنبیاء في القدیم أن یتحدثوا عن المستقبل كما عن الماضي

  بالتأكید تتحدث النبوة بأكثر وضوح عن الرب یسوع عندما قیل "مثل حمل سیق إلى
 (بكونه فصحنا).  ]7الذبح" [

لقد ُمسحت جبهتك بعالمة (دمه) وأیًضا القائمتان، إذ حمل كل المسیحیین ذات 
العالمة.  

 Ðالقدیس أغسطینوس

  ،عندما دخل (بیالطس ورجال الدین) في حوار الواحد مع اآلخرین كان في سالمة
 (الترجمة السبعینیة).  ]8-7محقًقا قول النبي: "لم یفتح فاه، وفي اتضاعه انتزع حكمه" [

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

   .الق به أن یكون صامًتا أثناء آالمه، ولكنه ال یكون صامًتا في الدینونة
جاء لكي ُیحاَكم، ذاك الذي یأتي بعد ذلك دیاًنا، لهذا سیأتي بسلطان لیدین، ذاك 

.  Ñالذي في اتضاع عظیم ُحكم علیه

 لقد احتمل الشر بصبر، إذ كان یجلب البر فیما بعدÒ .

 ةهإذ ُأقتید كذبیحة "أمام جازیه لم یفتح فاه"، وعندما ُصلب ودفن كان دائًما إله اآلل 
. Óالخفي

القدیس أغسطینوس 

  ما ُجلد صمت! ولما ُصلب صلى ألجل صالبیه! بماذا أكافئ الرب عن كل ما
أعطانیه؟! كأس الخالص آخذ وادعو اسم الرب.  

 Ôالقدیس أیرونیموس

1 In John hom 13:3. 
2 On the Catechizing of the Uninstructed. 
3 On Ps. 38. 
4 On Ps. 45. 
5 On Ps. 50. 

Ô 246الحب اإللهي، ص. 
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 محاكمته واالستهزاء به أثناءن السید المسیح صمت أ القدیس أغسطینوسیرى 
ألنه أخفى الهوته حتى یتمموا ما أرادوه، أما في مجیئه األخیر لُیدین "فُیعطي صوته صوت 

، إذ یعلن الهوته.  )3: 50 مز( "ال یصمت" )33: 68 مز(قوة" 
وفي جیله من كان یظن أنه ُقطع من أرض األحیاء، أنه ُضرب من أجل ذنب "

.  ]8[" شعبي

 ] "لقد ُولد أزلًیا... ُولد من اآلب بال زمن، وُولد من البتول في ]8"في جیله من یقصه .
ملء األزمنة. 

 Ïالقدیس أغسطینوس
وُجعل مع األشرار قبره ومع غنى عند موته، على أنه لم یعمل ظلًما ولم یكن "

 .]9في فمه غش" [

  صلبوه مع لصوص، محققین النبوة ال إرادًیا. ما فعلوه إلهانته حسب للحق لكي تدرك
قوة النبوة العظیمة... 

حاول الشیطان أن یلقي بحجاب على ما حدث لكنه عجز، ألنه الثالثة صلبوا أما  
یسوع فوحده تمّجد حتى ُندرك سلطانه على الكل. لقد حدثت معجزات عندما ُسمر الثالثة 

 اآلخرین بل لیسوع وحده. هكذا لالثنینعلى الصلبان، لكن أحًدا ما لم ینسب ما حدث 
ُأحبطت خطة الشیطان تماًما وارتد الكل على رأسه فقد خلص واحد من اللصین، هذا الذي 

لم یسيء إلى مجد الصلیب بل ساهم فیه لیس بقلیل. فإن تغییر لص وهو على الصلیب 
وجذبه إلى الفردوس لیس بأقل من زلزلة الصخور.  

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
 أن النبوة "وُجعل مع األشرار قبره" قد تحققت بإقامة القدیس أغسطینوسیرى 

 تالمیذه أتوا وسرقوه ونحن إنحراس أشرار عند قبر السید المسیح قبلوا رشوة لیكذبوا قائلین "
 أن. لقد نطقوا كذًبا فشهدوا عن قیامته، إذ ما داموا نیاًما فكیف عرفوا )13: 28 مت(نیام" 

لقد شهدوا أن جسده لیس في القبر أما اتهامهم سرقة الجسد فهو أمر ال  .Ñتالمیذه سرقوه؟!
یقبله العقل.  

1 On the Creed, 8. 
2 In John hom 85:1. 
3 On Ps. 38. 
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من أجل أنه سكب للموت نفسه وُأحصى مع أثمه وهو حمل خطیة كثِیرِین "
. ]12[" وشفع في المذنبین

  .إن كان من أجلك ومن أجل خطایاك ُأحصى مع أثمة فلتكن حافًظا للناموس ألجله
اعبد ذاك الذي ُعلق من أجلك حتى وٕان كنت أنت معلًقا... أشتِر خالصك بموتك 

).  5: 2وأدخل مع یسوع إلى الفردوس لتعرف من أین سقطت (رؤ 
 Ïالقدیس غریغوریوس النزینزي

  إنه یشفع فینا كل یوم غاسًال أقدامنا، ونحن أیًضا نحتاج إلى غسل أقدامنا یومًیا بسلوكنا
بالحق بخطوات روحیة، فنعرف الصالة الربانیة، قائلین:  

.  )12: 6 مت("واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أیًضا للمذنبین إلینا" 
 Ðالقدیس أغسطینوس

 
   

1 Orat. On Easter, 34. 
2 In Joan tr. 56:4 
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األصحاح الرابع والخمسون 

دعوة الكنیسة للترنم 
بعدما تحدث عن آالم المسیح المّخلصة یدعو الكنیسة لحیاة التسبیح والفرح، فقد 

وجدت عریسها السماوي الذي یهبها خصوبة روحیة وثمًرا متكاثًرا عوض العقر وعدم 
االثمار. رفعها من المذلة  إلى مجد أوالد اهللا، ومن الفساد إلى بره السماوي. واهًبا إیاها 

نصرة على كل قوات العدو.  

.  ]3-1[. تسبیح من أجل اإلثمار    1
. ]10-4 [. تسبیح من أجل عریس السماوي 2
.  ]13-11[. تسبیح من أجل تجدیدها   3
.  ]17-14[. تسبیح من أجل نصرتها   4

:   . تسبیح من أجل اإلثمار1
ترنمي أیتها العاقر التي لم تلد، أشیدي بالترنم أیتها التي لم تتمخض، ألن بني "

.  ]1[" المستوحشة أكثر من بني ذات البعل قال الرب
 الذي ارتبط به Ïأن البعل أو الزوج هنا هو الناموسالعالمة أوریجانوس یرى 

الشعب القدیم كزوج، وكان یلیق به أن ُیقدم ثمًرا متكاثًرا، بینما ُحرمت األمم منه لكنها إذ 
اتحدت بالسید المسیح خالل اإلیمان به أنجبت أوالًدا مقدسین للرب.  

بین كنیسة العهد القدیم وكنیسة العهد الجدید، األولى  Ðالقدیس أغسطینوسیقارن 
تزوجت بالناموس فصارت مع أوالدها في عبودیة ألنها كانت تطلب البركات الزمنیة، أما 

الثانیة فهي تتعبد هللا من أجله هو لیكون هو الكل في الكل، خدمتها حرة تخص أوالد المرأة 
الحرة ال الجاریة، هذه كانت قبًال عاقًرا ولم یكن لها أوالد أما اآلن فصار لها أوالد كثیرون 

أكثر مما كان لألولى... هذا یهبها فرًحا وترنًما.  
ما نقوله عن كنیسة العهد الجدید ككل نقوله عن كل نفس ترتبط بها، فانه مهما 
 كانت حیاتنا الماضیة عقیمة وجافة فإن مراحم الرب المتسعة قادرة أن تهبنا ثماًرا روحیة 

1 Comm. On Matt. 10:23. 
2 Against 2 Letters of the Palagians 3:13. 
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للنفس (بنین) وللجسد (بنات)، بقبولنا الصلیب وتمتعنا بالقیامة معه.  

  جاء الناموس یعمل لیجعل الناس أبراًرا لكنه لم یستطع، فجاء (المسیح) وفتح طریق البر
باإلیمان، وبهذا حقق ما اشتهاه الناموس. ما لم یستطع الناموس أن یحققه بالحرف حققه 

هو باإلیمان.  
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 تمتد الكنیسة یمیًنا ویساًرا فال تعود تذكر عار ترملهاÐ  .

  لقد ُدعیت أورشلیم، لكن أورشلیم األولى رفضت أن تسمع، فقیل لها: "هوذا بیتكم یترك
. أما تلك التي ُكتب عنها: "ترنمي أیتها العاقر التي لم )38: 23مت (لكم خراًبا..." 

تلد"... فلم تحتقر الذي دعاها. إنه یرسل لها مطًرا ویهبها ثمًرا... 
دعا الكنیسة من كل العالم بعد قیامته، فال تعود ضعیفة على الصلیب بل قویة في 

. Ñالسماء

  ،تتحقق تلك النبوة التي یتحدث فیها إشعیاء على لسانك إلى كنیستك، مدینتك المقدسة
العاقر التي لها أوالد وهي مستوحشة أكثر من تلك التي لها زوج. فقد قیل لها بالحق: 

"افرحي أیتها العاقر التي لم تلد..." أكثر من األمة الیهودیة التي لها زوج بتسلمها 
الناموس، واكثر من تلك التي لها ملك منظور. فإنَّ ملكك أنِت مخفي، ولِك أوالد كثیرون 

.  Òمن العریس الخفي
القدیس أغسطینوس 

ما هي نتیجة هذا اإلثمار؟ 
اوسعي مكان خیمتك، ولتبسط شقق مساكنك؛ ال تمسكي. أطیلي أطنابك وشددي أ. "

  .]3-2[" أوتادك، ألنك تمتدین إلى الیمین وٕالى الیسار ویرث نسلك أمًما وُیْعِمُر مدًنا خربة
تطلع النبي إلى كنیسة العهد الجدید كخیمة اجتماع مع الرب وقد جاء إلیها أعداد 
بال حصر من الیمین (الیهود) ومن الیسار (األمم) في فیض ال ینقطع حتى ضاق الموضع 

1 In Matt. Hom 16. 
2 On Ps. 89. 
3 On Ps. 102. 
4 On Ps. 59. 
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جًدا فطلب توسیع مكان الخیمة وبسط الشقق المصنوعة منها واطالة اطنابها... فإنها تمتد 
  إلى لتصیر األرض للرب ولمسیحه؛ إنها تحول أمًما وثنیة إلى مقادس للرب، وتعمر مدًنا خربة

مساكن مقدسة لشعب اهللا. 
هذه هي صورة النفس التي تلتقي بالصلیب، تصیر بالحق خیمة الرب التي یتسع 

قلبها یوًما فیوًما لیحمل صورة المخلص محب البشر. یفتح أعماقه للصالحین (الذین من 
الیمین) والطالحین (الذین من الیسار) لكي یضم بالحب كل نفس إلى حیاة الشركة مع اهللا 

في ابنه بالروح القدس. كأن عمل الصلیب المثمر هو سكب روح الحب فینا لنشارك 
المصلوب حبه؛ نبسط أذرع قلوبنا لنحتضن الكل، لیتحقق فینا قوله اإللهي: "لیعلم الجمیع 

.  )35: 13 یو(أنكم تالمیذي إن كان لكم حب بعًضا لبعض" 
إن كان الصلیب قد فتح أبواب الرجاء أمام كل األمم بالحب اإللهي فإن شهادتنا 

للمصلوب لن تتحقق مادامت خیمة قلوبنا ضیقة وأبوابها مغلقة وأطنابها قصیرة وأوتادها 
متراخیة... لَنَهب قلوبنا للمصلوب فیقیمها مملكة حبه المتسع لكل البشریة الدائمة النمو!  
كثیًرا ما ُندین اآلخرین كمدن خربة مع أنه كان یلیق بنا أن ُندین أنفسنا ألننا لم 

نحمل حب المصلوب فینا الذي یعمر المدن الخربة!  

  ال یلیق باإلنسان أن یهتم بنفسه فقط بل یلزمه أن یهتم باآلخرین أیًضا... فإنه أي فائدة
لمصباح ال یضيء للجالسین في الظلمة؟! وأي نفع للمسیحي الذي ال یفید غیره، وال یرد 

أحًدا إلى الفضیلة؟! 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

:   . تسبیح من أجل العریس السماوي2
)، 23: 1 كو 1إن كان الصلیب عاًرا، یتعثر فیه الیهود ویحسبه األمم جهالة (

). لهذا یقول النبي: 14: 6 لكننا نحمل ثمره فندركه "قوة اهللا وحكمته" وال نستحي منه (غل
ال تخافي ألنك ال تخزین، وال تخجلي ألنِك ال تستحین، فانك تنسین خزى صباِك وعار "

 عند الصلیب تلتقي النفس بعریسها واهب الحیاة غالب الموت .]4ترملك ال تذكرینه بعد" [
فتنسى ترملها القدیم وخزى صباها إذ عاشت زماًنا طویًال كوحیدة متروكة لیس من یمأل 

فراغ قلبها. تطلعها للعریس المصلوب یشبع كل أعماقها الداخلیة فال تبالي بسخریة بنات 

Ï  ،211، ص 1988للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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أورشلیم الرافضات الخالص، بل في قوة الحب تقول: "أحلفكن یا بنات أورشلیم بالظباء 
. )5: 3 نش (وبأیائل الحق أالَّ تُیقظن وال تُّنِبهن الحبیب حتى یشاء"

حواًرا بین العریس السماوي والنفس البشریة، القدیس یوحنا الذهبي الفم یقول لنا 
جاء فیه:  

[عظیم هو مهري!... جاء وأخذني، وّعین لي مهر، قائالً : اعطیِك غناي! 
هل فقدِت الفردوس؟ أرده لك... 

ومع ذلك لم یعطني المهر كله هنا؛ لماذا؟ 
لكي اهبه لِك عندما تدخلین الموضع الملوكي. 

؟ ال، بل أنا الذي جئت إلیكِ ... ال لكي تمكثي في موضعك، يّ هل أنِت جئِت إل
وٕانما لكي آخذك معي وارجع بكِ . فال تطلبي مني المهر وأنِت هنا في هذه الحیاة، بل كوني 

]. Ïمملوءة رجاًء وٕایماًنا
هذا هو سر فرحنا، وهذا هو موضع تسبیحنا الذي ال ینقطع. لقد حّول الصلیب 

ألن بعلك هو صانعك رب الجنود اسمه، ترملنا إلى عرس فرید فیه نتحد مع الرب نفسه، "
وولّیك قدوس إسرائیل إله كل األرض ُیدعى، ألنك كامرأة مهجورة ومحزونة الروح دعاك 

  .]6-5[ الرب وكزوجة الصبا إذا ُرذلك قال إلهك"
كنا في عار كإمرأة قد هجرها رجلها فانكسرت نفسها بالخزى والعار، رذلها بسبب 
زناها ورجاساتها، وها هي تصیر عروًسا لرب الجنود لقدوس إسرائیل إله كل األرض یسوع 

المسیح.  
إذ تلتقي بعریسها وتنعم بأمجاده تنسى فترة ترملها بكل مرارتها فتحسب الماضي 
كله بالنسبة لها أقل من لحظة أو طرفة عین. نعمة رب المجد وٕاحساناته التي تجعلنا معه 

ُلحْیظة َتركُتك وبمراحم عظیمة سأجمعك، وتوّحدنا مع ابیه تجعلنا ندرك بفرح كلماته لنا: "
-7[" بفیضان الغضب حجبُت وجهي عنِك لحظَة وبإحساٍن أبديٍّ أرحُمك قال ولیُّك الرب

8[  .
أمام مراحم اهللا األبدیة نحسب كل أیام ضیقنا أشبه بلحیظة عبرت لندخل األمجاد 

" فهي تعني جمع الكنیسة المقدسة مًعا من كل األمم والشعوب سأجمعكه "ـالسماویة. أما قول

Ï  ،215، ص 1988للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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واأللسنة كجسد واحد للرأس، أو كعروس واحدة لعریسها السماوي. أیضا فیها یجتمع 
المؤمنون مًعا، كل رجال العهد القدیم مع رجال العهد الجدید، وفیها یجتمع السمائیون مع 
األرضیین، ویجتمع الكهنة مع الشعب الخ... هذا كله لن یتحقق ما لم یجتمع اإلنسان مع 
نفسه ككل حیث تخضع النفس مع الجسد بكل حواسه ومشاعره والعقل مع القلب والمواهب 

الخ... فیصیر بُكّلیته مقدًسا للرب.  
هذا الحب الزوجي بین المسیح والنفس البشریة أبدّي ال یزول؛ فكما قدم اهللا وعًدا 

 هكذا یهبنا الرب وعًدا أال ]9لنوح أال یغرق العالم بالطوفان خالل غضبه على البشریة [
فإن الجبال تزول واآلكام تتزعزع أما إحساني فال یفارقنا قط أو ینزع رحمته عنا، إذ یقول: "

.  ]10[" یزول عنِك وعهد سالمي ال یتزعزع قال راحمِك الرب
في اختصار اختارنا عروًسا له نازعا عار ترملنا، مؤكًدا حبه لنا ورحمته علینا، 

مقدًما لنا وعوًدا أكیدة متجددة أبدیة. أقامنا من بیت الزنا وغسلنا وقدسنا عروًسا له یدخل بنا 
: [اهللا یرغب في  القدیس یوحنا الذهبي الفمإلى سمواته كملكة تجلس عن یمینه. وكما یقول

الزانیة، فماذا یفعل؟ إنه ال یقودها إلى العال وهي زانیة، فهو ال ُیرید أن یدخل بها إلى 
السماء وهي على هذا الحال، إنما نزل إلیها. نزل إلى األرض مادامت تعجز هي عن 

]. Ïالصعود إلى فوق. جاء إلى الزانیة ولم یخجل من أن یمسك بها وهي في سكرها...

:   . تسبیح من أجل تجدیدها3
 كنا كعاقر وهبنا اهللا كثرة من البنین، وكمستوحشة متروكة وجدت إنناسّر تسبیحنا 

الرب نفسه عریًسا لها، وأیًضا كمدینة خربة قام الرب بتجدیدها وٕاعادة بنائها.  
أیتها الذلیلة المضطربة غیر المتعزیة هأنذا أبني باألثمد حجارتك وبالیاقوت "

" األزرق أؤسسك، واجعل ُشرفك یاقوًتا وأبوابك حجارة بهرمانیة وكل تخومك حجارة كریمة
]11-12[.  

یا لها من صورة رائعة تكشف عما وصلت إلیه البشریة من انحطاط وما حل بها 
من مجد فائق ال ُینطق به، كانت كمدینة خربة مهدمة، ُحسبت في ذل وحل بها االضطراب 
بواسطة العدو الذي سبى شعبها وافقدهم كل رجاء فصاروا بال تعزیة، اآلن یقوم الرب ببنائها 

هكذا: 

Ï  ،213، ص 1988للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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قبلت أ. یبني باالثمد حجارتها، عالمة القوة والمتانة. هذه الحجارة هي النفوس التي 
  اإلیمان بالمخلص فصارت حجارة حیة في هیكل الرب، ال یقدر عدو الخیر أن ُیحطمها

أو ینتزعها! 
ب. األساس من الیاقوت األزرق. األساس هو ربنا یسوع السماوي (األزرق)، 

حجر الزاویة الذي یضم الكل مًعا فیه.  
ج. الشُرف من الیاقوت الشفاف إشارة إلى مجد المؤمن الداخلي القائم على بر 

المسیح والحیاة المقدسة فیه، ینعكس على الشرفات الخارجیة.  
 د. األبواب التي من الحجارة البهرمانیة، ُتشیر إلى تقدیس الحواس واهتمامنا بها 

دون تحطیمها أو االستخفاف بها.   
هـ. كل التخوم حجارة كریمة ُتشیر إلى التقدیس الكامل للنفس مع الجسد. 

، إذ یتتلمذ ]13و. كل سكانها ُیحسبون تالمیذ الرب وبنیها مملوئین سالًما [
أعضاء الكنیسة المخلصین على یدْي الرب نفسه خاللها، یختفي أمامهم كل كاهن أو معلم 

: [انظر كرامة القدیس یوحنا الذهبي الفملیروا الرب نفسه عامًال في الجمیع. وكما یقول 
اإلیمان، إنه لیس من بشر وال من إنسان إنما بواسطة اهللا یتعلمون هذا!... ال تعني البنوة 

هنا "كل" (كل بنیِك تالمیذ الرب) بطریقة مطلقة، إنما تعني كل من لهم اإلرادة. فإن المعلم 
 القدیس أغسطینوس]. ویقول Ïیجلس مستعًدا أن یمنح ما لدیه للجمیع ویسكب تعلیمه للكل

عن نعمة التعلم بواسطة اهللا: [ُتدعى هذه النعمة "تعلًما" فإن اهللا یعلم من یدعوهم حسب 
]. Ðغرضه واهًبا إیاهم أن یعرفوا ما یجب أن یفعلوه، وفي نفس الوقت أن یعملوا ما یعرفوه

وكأن التعلم بواسطة اهللا كعطیة إلهیة یحمل شقین متكاملین: المعرفة الروحیة الحقة، التمتع 
بالعمل والممارسة لهذه المعرفة في حیاتنا الیومیة. یهبنا أن نعرف الحق ونحیاه فیه! 

. ]13[" وسالم بنیِك كثیًراخالل هذه التلمذة یتمتع بنو الكنیسة بسالم فائق: "
بجلوسنا عند قدمي المخلص نسمع صوته ونتمتع بإمكانیاته لنمارس الحق فیه 

یهبنا سالم الروح الداخلي كعطیة خاصة لبنیه.  

1 In John hom 46:1 
2 On the Grace of Christ 13. 
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 القدیس أنبا انطونیوس بعدما قضى فترة في البابا أثناسیوس الرسوليوصف 
نسكه الشدید، قائالً : [جسده لم یتغیر... أیضا مزاج نفسه بال عیب، إذ لم تضیق نفسه كما 

]. Ïمن الحزن، وال انغمست في لذة، وال تأثرت بضحك أو یأس

  ،السالم هو المیراث الذي وعد به السید تالمیذه قبل صلبه... قائالً : "سالًما أترك لكم
سالمي أنا أعطیكم". فمن أراد أن یكون وارثًا للسید المسیح فلیملك على سالم المسیح 

ویسكن فیه.  
 Ðالقدیس أغسطینوس

بالبر  سر سالم الكنیسة الكثیر وبنیانها وقوتها هو بّر المسیح، إذ یقول: ".ز
. یقول الرسول: ]14[" تثبتین، بعیدة عن الظلم فال تخافین، وعن االرتعاب فال یدنو منكِ 

. )25: 4رو("الذي ُأسلم من أجل خطایانا وأقیم ألجل تبریرنا" 

:    . تسبیح من أجل نصرتها4
ما یفرح قلب الكنیسة التي بناها الرب بنفسه واختارها عروًسا له وملكة سماویة، 

متلمًذا أوالدها على یدیه، واهًبا إیاهم سالمه الفائق، مقدًما لهم بّره عامًال فیهم لیعیشوا بالبر 
ویرفضوا كل شر وظلم، إنها في ذات الوقت ُتقاوم من قوات الظلمة مجتمعة فیهبها الرب 

نصرة علیهم وغلبة حتى على الموت.  
... ]15[" ها انهم یجتمعون اجتماًعا لیس من عنديأ. اتحاد قوات الظلمة ضدها: "

یتشاورون ویعملون مًعا ضد كنیسة المسیح كما اجتمعت قوى الشر قبًال تطلب صلب 
عریسها فتحول ظلمهم إلى خالص للعالم، وأخرج اهللا من اآلكل أكًال ومن الجافي حالوة.  

" من اجتمع علیِك فإلیِك یسقطب. اتحادهم معا یسقطهم تحت قدمي الكنیسة: "
]15[  .

؛ لهذا ال نخشاه ]16[" وأنا خلقت المهلك لیخربج. اجتماعهم هو بسماح إلهي: "
وال نضطرب من شدة عنفه، فإنه في ید الخالق ممسوك به.  

1 Vita Antonii 14 
Ð  960الحب اإللهي، ص. 
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كل آلة صورت د. تنتهي حتًما كل مقاومة وتكلل الكنیسة لتنال میراثًا بًرا أبدًیا: "
ضدك ال تنجح وكل لسان یقوم علیِك في القضاء تحكمین علیه. هذا هو میراث عبید الرب 

 .]17[" وبرهم من عندي یقول الرب
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اأصحاح الخامس والخمسون

دعوة عامة للخاص

الخراب إلى مدينة اه الثمينة فائقة الجمال، واآن يفتح العرس اأبدي، ومن  الترمل إلى  الرب عن عمله في  الكنيسة التي أقامها من حالة  كشف 

ويدخلوا في عهد جديد أبدي. أمام ويجدوا طعاًما ائًقا ُيناسب احتياجات الكل،  ويرتووا  ويشربوا  ينبوع المياه الحية  يأتوا إلى  أبوابها للجميع كي  الرب   

بفرح وتهليل قلب. ورفض الشر مع التسليم الكامل بين يدي المخلص  الرب  ُيعلنوا عن تجاوبهم عملًيا بطلب  الدعوة يليق بالعطاش أن   هذه 

دعوة للخاص          ]5-1[.  .1

2.  تجاوب اإنسان         ]13-6[.

دعوة للخاص:  .1
الرب المجاني تحمل البنود التالية: الدعوة اإلهية للتمتع بخاص  جاءت 

اشتروا با فضة وبا ثمن هلموا  وكلوا  اشتروا  تعالوا  هلموا إلى المياه، والذي ليس له فضة  دعوة عامة للعطاش: "أيها العطاش جميًعا  أ. 

طوبى الرب " مفتوحة أمام الكل، ينصت إليها من يشعر بالاحتياج أي "العطاش". وكما قال  أبواب الكنيسة  دعوة عامة للجميع،  خمًرا ولبًنا" ]1[. إنها   

 للجياع والعطاش إلى البر فانهم يشبعون" )مت 5: 6(.

موجهة إلى الدعوة هنا  الروح القدس الذي يعمل في مياه المعمودية؛ وكأن  فكررنا أن المياه في الكتاب المقدس ُتشير أحياًنا إلى  كما سبق 

 الجميع للتمتع بالعماد مجاًنا.

الرحلة طويلة، إن كانت بالبحر أو بالبر مادامت العطية تتردد مهما كانت  النزينزى عن عطية العماد قائًا: ]ا  غريغوريوس  يتحدث القديس 

مراحم اه، يا لسهولة العهد! إنك تنال هذه لسرعة  هلموا..." يا  كثيرة أو قليلة فإن إشعياء يدعوك: "أيها العطاش جميًعا  العوائق   ُمقدمة لك، مهما كانت 

الراغبين في السّر. يقدم لطًفا لكل السائلين لطًفا. إنه ويروي كل  بمجرد أن ُتريدها. انه يقبل رغبتك ذاتها كثمن عظيم. انه يتعّطش إلى عطشك،  البركة   

.]
[591]

فرح نائليه يفرح بالعطاء أكثر من   مستعد للعطاء بسخاء، 

يفرحهم والصغار لبًنا خمًرا  ُتشترى بفضة وا بثمن تقدم لكل إنسان احتياجاته؛ فيجد الكبار  ب. عطاء مشبع للكل، هذه العطية المجانية التي ا 

 يسندهم.

الرب ]2[. وكما الروحية، فتتلذذ نفوسهم بدسم  الفرح التي يتمتع بها البالغون في القامة  الروحي الذي يتمتع به الكبار ُيشير إلى حالة  الخمر 

ذكرك في كل وقت، أن نفسه تسكر دائًما بحاوتك[. الروحاني: ]طوبى للحامل في قلبه   يقول الشيخ 

يعرف كيف ُيقدم لكل وينضجوا؛  ينموا  الروحية حتى  ترفق اه بالمبتدئين، فُيقدم لهم ما يناسب معدتهم  الروحي المقدم للصغار ُيشير إلى  اللبن 

واروائه.  واحد ما هو لبنيانه وسامه وشبعه 

كلوا الطيب ولتتلذذ بالدسم أنفسكم" ]2[. بالحرمان بل كما قيل: " هكذا ا يشعر أحد 

تريدون الشبع؟ وكيف يكون ذلك؟ v   أما 

يشرب من هذا الماء يعطش أيًضا" )لو أخرى بعد الهضم، لذلك يقول السيد المسيح: "كل من  مرة  الجوع  يشتاق الجسد إلى الشبع، لكن يعود إليه 

...)13 :4 

نجوع ونعطش إلى البر، لكي ما نشبع منه... إذن ليتنا 
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


والشراب المناسبين له. يجوع ويعطش حتى يكون له الطعام  ليت إنساننا الداخلي 

نزل من السماء" )يو 6: 41(. هذا هو خبز الجياع. الرب(: "أنا هو الخبز الذي  لقد قال )

.
[592]

ينبوع الحياة" )مز 36: 9( الشرب كالظمأى، "أن عندك  ليتنا نشتاق أيًضا إلى 

طوبى لمن نسى حديث العالم بحديثه معك، أن منك تكتمل كل احتياجاته.             v

وشربه!... أنت هو أكله 

والروح أعطاه دالة أن يطلب منك كل ما لك، مثلما يطلب اابن من أبيه! معك حديثه في كل حين، أنه ا يعلم روح ابنك في قلبه،  أنت أعطيت 

.
غيرك! [593]  له أًبا 

الروحاني الشيخ 

v   آه! إنني لن أشبع إَا عندما يتجلى مجدك قدامي!...

من يمتلكك تشبع كل رغباته!

والفرح الحقيقي، لكي يتبع العالم الهروب منك أنت أيها الغني الحقيقي  الهروب منك؛  لكن يا لبشاعة بؤسي! ويحي يا إلهي، فإن قلبي يميل إلى 

الحزن واألم.  الذي ليس فيه إَا 
[594]

القديس أغسطينوس

ُيحرمون من الخبز الذي يهب حياة صحية. المتعجرفة  يظهرون التخمة  يشبعوا، لئا بينما هم  يستحقوا أن  ليكونوا باأكثر محتاجين كي     v

النازل من السماء )يو 6: 33، 51(. الرب" أيها المحتاجون والجياع والعطاش، فانه هو الخبز الحّي  اطلبوا  "

والرب يطلبكم لكي تحيا نفوسكم. الرب فتحيون". أنتم تطلبون الخبز لكي يعيش جسدكم،  اطلبوا  "
[595]

القديس أغسطينوس

مسود العينين من الخمر ومبيض اأسنان من اللبن" )تك 49: 12([. "[   v

يرضعها اأطفال الذين الروحي الذي يسكر بكأسه؛ وأسنانه بيضاء أكثر من البن الذي هو الكلمات التي  حمراوان بالخمر، هاتان هما شعبه  عيناه 

الرسول )1 كو 3: 2؛ 1 بط 2: 2(. القوي كقول  يتأهلوا للطعام   لم 
[596]

القديس أغسطينوس

وأخيًرا ُسكرك في أعمالك، ويظهر في حبك القدسي للبر،  فسيُرى  الرائعة  الرب  بكثرة من كأس  تشرب  حذًرا من المصدر. إن كانت  v لتسكر، ولكن كن 

اأرضيات إلى السمويات. تغُرب ذهنك عن   في 
[597]

القديس أغسطينوس

خمره ولبنه مجاًنا حسب وعده ودعوته. لنتقدم إذن إلى مسيحنا ونشتِر 

مراحم داود الصادقة" ]3[. خال الوعد اإلهي الصادق؛ "وأقطع لكم عهًدا أبدًيا،  ج. دخـول في عهد أبدي إقامة مملكة داود السـاقطة حسـب 

شارًعا للشعوب، رئيًسا وموصًيا للشعوب" ]4[. هو الملك هوذا قد جعلته   هذا العهد نصير ملوًكا )رؤ 5: 10( منتسبين لملك الملوك الذي قيل عنه "

شريعة العهد الجديد والوصية الجديدة ا لشعب معين بل لكل الشعوب.  واضع 

إسرائيل الرب إلهك وقدوس  تركض إليك من أجل  تعرفك  تدعوها وأمة لم  تعرفها  الراجعة إلى اه باإيمان: "ها أمة ا  د. قبول اأمم الوثنية 
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 أنه قد مجدك" ]5[.

قرون في دهشة أمام حب اه مقبوًا لدى الشعب القديم، بل وحتى بعد انفتاح الباب أمام اأمم بقيت الكنيسة في العالم كله إلى  لم يكن هذا اأمر 

سريًعا؟!... ليعلنوا مجد اه. في عجب يقول القديس أغسطينوس: ]كيف دخلت اأمم إلى اإيمان هكذا  ورجاستها  للبشرية كلها، يجتذبهم من الوثنية   

.]
[598]

معرفة مجد اه" تريدون؟ يجيبون: "  نسألهم: ماذا 

2. تجاوب اإنسان:
الدعوة العامة المجانية المقدسة للعطاش يليق باإنسان أن يعلن تجاوبه معها وقبوله لها عملًيا بالوسائط التالية: أمام هذه 

ادعوه وهو قريب" ]6[. يوجد  الرب مادام  أطلبوا  أ. الصاة أو طلب اه لالتقاء معه: "

يقرعها لنفتح له ويدخل فيها )رؤ 3: 20(، فإنه يليق بنا أن أبواب قلوبنا  نزل إلينا ليعلن أنه ليس ببعيد عنا إنما على  أوًا،  إن كان اه قد أحبنا 

يشاركه أحد في قلوبنا، بكونه "يفتح وا أحد يغلق، ويغلق وا أحد يفتح".  نطلبه سائلين إياه أن يتسلم مفاتيح قلوبنا لكي يفتح فيدخل ويغلق فا 

الفريد الذي يطلب يدها أبدًيا. عريسها  عان النفس عن رغبتها في  إعان قبولنا لحب اه خال الصاة هو تجاوب الحب بالحب، واإ

الغفران" ]7[. لى إلهنا أنه يكثر  فيرحمه واإ الرب  أفكاره وليتب إلى  ورجل اإثم  ليترك الشرير طريقه  ب. التوبة: "

ماذا تعني التوبة إَا اإعان عن قبول النور دون الظلمة، والمسيح دون بليعال )2 كو 6: 14(؟!

البشرية لقبول ملكوته في داخلهم! كرز به التاميذ لتهيئة  يوحنا المعمدان للسيد المسيح، والذي  الطريق الذي مهد به القديس  التوبة هي 

الرب، أنه كما علت طرقي يقول  طرقكم  أفكاركم وا  أفكاري ليست  وتدابيره نحونا، إذ يقول: "أن  ج. ااتكال على حكمة اه والثقة في خطته 

أفكاركم" ]8[. وأفكاري عن  طرقكم  طرقي عن  اأرض هكذا علت  السموات عن   

لعروسه، لبنيانها وخاصها، يعرف كيف يخطط  يستلزم ااتكال عليه بثقة في إمكانياته كقدير ُكّلي الحكمة والحب،  السماوي  بالعريس  إيماننا 

مُّرة. وتدابيره   حتى إن بدت خطته قاسية 

اأرض ويجعانها تلد وتنبت يرويان  يرجعان إلى هناك بل  الرب واهبة الثمر: "أنه كما ينزل المطر والثلج من السماء وا  اارتواء بكلمة  د. 

أرسلتها له" ]10- سررت به وتنجح في ما  فارغة، بل تعمل ما  ترجع  تخرج من فمي، ا  وخبًزا لآكل هكذا تكون كلمتي التي  للزارع  زرًعا   وتعطي 

.]11

الوحوش برية قاحلة تسكنها  محوًا إياها من  فريد قادر أن ُيعيد خلقتها وُيجددها،  البشرية بدمه كمطر  ليروي الطبيعة  نزل كلمة اه متجسًدا  لقد 

للدراسة اأرضيون. هكذا يليق بنا أيًضا أن نقبل كلمة اه المكتوبة ا  فردوس مثمر يسكنه الثالوث القدوس ويتهلل به السمائيون وأيًضا   العنيفة إلى 

ثمًرا إلهًيا. نما كحياة ُمعاشة ُتعطي   العقانية البحتة واإ

ترنًما تخرجون وبسام ُتحضرون، الجبال واآكام تشيد أمامكم  بفرح  العريس قلبًيا والتجاوب معه داخلًيا؛ "أنكم  هـ. التسبيح الدائم عامة قبول 

 وكل شجر الحقل تصفق باأيادي" ]12[.

تخرج لكي واأرضيين...  عريسها وكل أحبائه، اتساعها للسمائيين  خروج النفس من "اأنا"، واتساعها بالحب لحساب  بفرح إنما يعني  الخروج 

تترنم الجبال والتال أي جماعة المؤمنين الفرح خاله  جًوا من   تعود بالكل في سام ومصالحة مع اه والمائكة والبشر. هذا الحب المتسع يخلق 

نما ُيعلن بالعمل الفرح ا يكون باللسان فحسب واإ عُرًسا أبدًيا قائًما في داخلك. أما شجر الحقل الذي ُيصفق باأيادي فيعني أن  يرون   المحيطين بك، إذ 

 )باأيادي(...

الروحي. بمعنى الرب واهب الثمر  يلزم ظهور السرو واآس عامة ختمنا باسم  نما  والقريس واإ انتزاع الشوك  و. ثمر إيجابي متكاثر، فا يكفي 
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األصحاح السادس والخمسون 

بیت الصالة لكل الشعوب 
قدم اهللا دعوة جماعیة للتمتع بالخالص المجاني معلًنا التزام اإلنسان بالتجاوب مع 
الدعوة عملًیا، واآلن یقدم اهللا كنیسته بیت اهللا المفتوح لكل الشعوب. ال یظن أحد في نفسه 

انه "ابن الغریب" أي من نسل عابدي األوثان بل ُیحسب نفسه ُمفرزا لخدمة الرب والتعبد له، 
 أو شجرة یابسة بل هو عمود في بیت الرب.  خصينه أوال ُیحسب إنسان 

لیس عند اهللا محاباة؛ یفتح بیته للجمیع، یأتیه الغرباء قابلو اإلیمان، وُیحرم منه 
الذین نالوا الشریعة والنبوات لكنهم جحدوه.  

. ]8-1[. بیت الصالة لكل الشعوب 1
. ]12-9[. رفض جاحدي اإلیمان  2

:  . بیت الصالة لكل الشعوب1
)؛ للیهود واألمم، 1: 55 في األصحاح السابق كانت الدعوة لجمیع العطاش (إش

للعطاش والجیاع، للعمي والصم الخ... لكي ینهلوا من ینابیع إنجیل الخالص المجاني وعطیة 
الروح المقدمة لكنیسة العهد الجدید. اآلن إذ خشى أن یتراجع أحد عن العطیة حاسًبا نفسه غریًبا 

ابن غریب ألنه ولد من عائلة وثنیة جاحدة لإلیمان، أو ألنه عقیم بالطبیعة لكونه خصًیا أو 
شجرة یابسة، لهذا أخذ ُیشجع الكل للدخول من أبواب مراحم اهللا المتسعة:  

. ]1[ "ألنه قریب مجيء خالصي واستعالن بريأ. خالص الرب لیس ببعید، "
فمن جهة الزمن لم یكن باقًیا سوى سبعة قرون لمجيء السید المسیح مخلص العالم، أي 

). أما ما هو أهم فإن 4: 90 سنة، وألف سنة عند الرب كیوم واحد (مز 700حوالي 
خالص الرب قریب من كل أحد، ألن الكلمة في داخل القلب، وصلیب الرب ممكن إعالنه 

[لغباوتي كنت أبحث عنك خارًجا... وكنت  :القدیس أغسطینوسفي كل نفس. وكما قال 
أنت في داخلي عمیًقا أعمق من عمقي وعالًیا أعلى من علوي]. 

طریق خالصنا في أعماقنا ألنه وهب لنا روح اهللا القدس وعضویتنا في جسد واحد 
السید المسیح خالل المعمودیة... فصرنا مسكًنا هللا وهیكًال له، لهذا یقول الرسول: "الكلمة 

.  )8: 10 رو (قریبة منك، في فمك وفي قلبك"
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 عن میالد رب المجد یسوع یوجه أنظارنا إلى مار افرام السریانيعندما یتحدث 
). 17: 3 داخلنا حیث اقترب الرب إلینا وجاء لیحل باإلیمان في قلوبنا (أف

  لیزین كل إنسان أبواب قلبه في هذا العید، فإن الروح القدس یشتاق أن یدخل ویسكن في
القلب ویقدسه. إنه یطوف على كل األبواب لكي یرى أین یدخل! 

لتبتهج أبواب القلب في هذا العید مع أبواب الكنائس، حتى یفرح اإلله القدوس في 
 األطفال بالتسبیح، ویبتهج المسیح في عیده كجبار.  أفواهالهیكل المقدس، وتتهلل 

 Ïمار افرام السریاني
" احفظوا الحق وأجروا العدل، ألنه قریب مجيء خالصي واستعالن بريب. بقوله "

 نحفظ الحق وان نمارس العدل، أي نسلك حسب أن نلتزم فإننا یكشف عن مفهوم الفضیلة. ]1[
الوصیة اإللهیة التي هي حق وعدل وهذا أمر صعب بل مستحیل على الطبیعة البشریة في 

 الخالص في القلب وتجلى ّبر المسیح فتصیر الوصیة سهلة وممكنة بل أعلنذاتها. أما إن 
طبیعیة وعذبة، ألن الذي یتممها هو اهللا الساكن فینا والعامل بروحه فینا.  

  .]Ðالفضیلة عند القدیس یوحنا كاسیان [هي التي خاللها ُنقدم ملكوت القلب للمسیح

العالمة إننا نسلمه القلب لكي یعمل فیه فیحولنا إلى شبهه ومثاله. یقول 
إننا ُخلقنا على صورة المسیح، لهذا فالفضائل في نظره هي أن نصیر واحًدا [ :أوریجانوس

هو العدل والحكمة والحق في ذات الوقت. لذلك [. ]Ñمعه، هو نفسه الفضائل التي نقتنیها
.  ]Òفمن ُیمارس هذه الفضائل بحق یكون شریًكا حقیقًیا في الطبیعة اإللهیة

: [ُیدعى اهللا حًبا وسالًما، بهذه األسماء یحثنا القدیس غریغوریوس النزینزيیقول 
] .Óأن نتشكل حسب هذه الفضائل التي هي سماته

الفضیلة هي عمل اهللا في مؤمنیه قابلي دعوته والمتجاوبین مع محبته:  

 أال نالحظ انه لیس شيء ما نفعله بدون المسیحÔ  .

1 Hymns on Nativity 4. 
2 Collationes 1:13. 
3 Fragm. In Joan 1X. 
4 See Henri Crouzel: Théologie de I’image de Dieu chez Origène. Paris 1956, p. 239 ff. 
{See T. Spidik: The Spirituality of the Christian East, p. 291}. 
5 Carminum Liber 1.11.9, r 19ff; PG. 37:668. 
{See T. Spidik, p. 291}. 
6 In Eph. Hom 1. 
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 ال نقدر أن نجري في طریق اهللا إالَّ محمولین على أجنحة الروحÏ  .

 لیس أقوى من الذي یتمتع بالعون السماوي، كما انه لیس أضعف من الذي ُیحرم منهÐ .
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

   .اهللا قدوس ویقدس، اهللا بار ویبرر
 Ñالقدیس أغسطینوس

ج. هذه العطیة اإللهیة مجانیة لكنها ال ُتعطى قسًرا وال للمتراخین وٕانما للمتجاوبین 
طوبى لإلنسان الذي یعمل هذا وابن اإلنسان الذي یتمسك به، الحافظ معها عملًیا. "

. فإن كان اهللا قد وهبنا قیامته أو ]2[ "السبت لئال ینجسه والحافظ یده من كل عمل شر
حیاته المقامة "سبًتا"، أي راحة لنفوسنا، فیلیق بنا أن نعیش هذه الحیاة ونحفظها، وال نعیش 

في شقاء الموت وفساده. لنحفظ یدنا من ممارسة كل عمل شریر حتى ال نخضع لموت 
الخطیة بل نبقى في الرب "سبتنا" الحقیقي. 

سبتنا الحقیقي هو ربنا یسوع الذبیح القائم من األموات، فیه یجد اآلب راحته 
تبرر فیه ونحسب أوالًدا له؛ وفیه نجد راحتنا إذ نجد فیه موضًعا في ن(سبته) من جهتنا إذ 

حضن اآلب.   

   .نصیر نحن أنفسنا الیوم السابع (سبًتا) عندما نمتلئ ببركات اهللا وتقدیسه وُنفعم بها
 Òالقدیس أغسطینوس

فال یتكلم ابن الغریب الذي اقترن بالرب د. تحویل الغرباء إلى أبناء بیت اهللا: "
 إنما یتمتعون بالعهد اإللهي، لهم حق العبادة .]3[ " الرب من شعبهينأفرزفراًزا إقائالً : 

وأبناء الغریب الذین یقترنون بالرب لیخدموه ولیحبوا اسم الرب لیكونوا وخدمة بیت الرب. "
 .]6[ له عبیًدا كل الذین یحفظون السبت لئال ینجسوه ویتمسكون بعهدي"

 بیت الرب والتمسك بالعهد اإللهي؟ انه تمتع باالتحاد كأبناءماذا یعني قبول الغرباء 
 مقدسین فیه وكأعضاء كأبناءمع السید المسیح، للدخول إلى المقادس السماویة بال عائق، 

.  يجسده، لهم حق االتحاد مع اآلب بالروح القدس خالل دم العهد، دم السید المسیح الكفار

1 In Matt., In Gen. PG. 57:30; 53:228. 
2 In Paralyt. PG. 51:51. 
3 City of God 17:4. 
4 City of God 22:30. 
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 اهللا، لهم حق العبادة، كما أبناءانفتاح باب الخالص أمام الغرباء لكي یصیروا 
القدیس هیبولیتس:  الخدمة ُیعطي رجاء للجمیع وكما یقول 

[یظهر "الكلمة" حنوه مع عدم محاباته للوجوه... 
یحب أن ُیعّلم الجاهل، وان یرد المخطئ إلى الطریق الحقیقي.  

بسهولة یجده الذین یعیشون في اإلیمان، والذین لهم العین الطاهرة والقلب المقدس، 
الذین یرغبون أن یقرعوا الباب؛ فانه یفتح الباب سریًعا.   

انه ال یطرد أحًدا من خدامه كمن هو غیر مستحق لألسرار اإللهیة.  
ال یكرم الغني اكثر من الفقیر، وال یحتقر الفقیر بسبب فقره.  
. ]4-3ال یزدري بالبربري وال یرفض الَخِصّى كمن هو لیس برجل [

ال یبغض اإلناث بسبب عصیان المرأة في البدایة (حواء)، وال یرفض الذكور 
بسبب عصیان الرجل.  

إنه یطلب الجمیع، ویرغب في خالص الكل، مشتاًقا أن یجعل الكل أبناء اهللا، 
.] Ïداعًیا كل القدیسین كرجل واحد كامل

. لم یكن ]3[" وال یقل الَخِصيّ : ها أنا شجرة یابسة یهب الخصیان أبناء: ".هـ
) وال أن یشتركوا مع الشعب 20: 21ُیسمح للخصیان جسدًیا أن ُیضموا إلى الكهنوت (ال 

 ). 1: 23 في المحافل... (تث
اآلن إذ انفتحت أبواب مراحم اهللا ال یوجد في كنیسة اهللا خصي روحي، إذ لیس 

)... الكل  یشهد هللا ویأتي بأبناء له. كأن التقاءنا بالرب 2: 4بینهم عقیم بل الكل ُمتئم (نش 
ال یقف عند حقنا في دخول بیته والتمتع بعهده إنما یهبنا قوة الشهادة له واإلثمار.  

لقد وعد اهللا شعبه إن أطاع "مبارًكا تكون فوق جمیع الشعوب. ال یكن عقیم وال 
  ).14: 7 تث(عاقر فیك وال في بهائمك" 

إني أعطیهم  یقیم المؤمنین أبطاًال وتبقى ذكراهم خالدة أبدًیا حتى في السماء. ".و
في بیتي وفي أسواري ُنصبا واسًما أفضل من البنین والبنات، وأعطیهم اسًما أبدًیا ال 

. یا للعجب فقد جاء الرب إلینا متجسًدا لكي یموت في أرضنا ویقوم لیرفعنا إلى ]5[" ینقطع
بیته السماوي خالدین ال یقدر الموت أن ُیحطمنا، بل تصیر أسماؤنا منقوشة في كتاب اهللا 

  وعلى كفه أبدًیا.   

1 Treat. On Christ and Antichrist, 3. 
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سّر خلود اسمنا في البیت اإللهي السماوي هو اتحادنا بالسید المسیح، بكوننا 
الحجارة الحیة القائمة على حجر الزاویة. "مبنیین كحجارة حیة، بیًتا روحًیا، كهنوًتا مقدًسا 

لتقدیم ذبائح روحیة مقبولة عند اهللا بیسوع المسیح، لذلك یتضمن أیًضا في الكتاب هأنذا أضع 
. )6-5: 2 بط 1 (في صهیون حجر زاویة مختاًرا كریًما، والذي یؤمن به لن یخزى"

وآتى بهم إلى جبل قدسي  التمتع بعبادة مفرحة لنا وموضع سرور اآلب: ".ز
فرحهم في بیت صالتي، وتكون محرقاتهم وذبائحهم مقبولة على مذبحي ألن بیتي بیت أو

  .]7الصالة ُیدعى لكل الشعوب" [
ماذا یعني هذا إالَّ تمتعنا بالعبادة ال كواجب نلتزم به أو شكلیات وٕانما كارتفاع 

مفرح على جبل الرب المقدس وابتهاج ببیت الرب السماوي، كبیت صالة نقدم حیاتنا محرقة 
حب وذبیحة مقدسة ملتحمة بذبیحة المسیح القدوس، نتهلل نحن ویقبلها اآلب بكونها حاملة 

: [تخرج هذه الذبیحة من كل العالمة ترتلیانرائحة المسیح الذكیة، موضع سروره. یقول 
 الحق. تدخل في براءة ونقاوة، في عفة، وتتزین بالحب. ىقلب، وتتغذى على اإلیمان، وتراع

یلزمنا أن نحرسها بعظمة األعمال الصالحة، مقدمین مزامیر وتسابیح على مذبح اهللا لننال 
].  Ïكل األشیاء منه

 انفتاح بیت الرب أمام كل الشعوب من بینهم منفیو إسرائیل. ربما قصد .ح
 المسیحیین (إسرائیل الجدید)، فإن أبواب بیت الرب نبالمنفیین هنا عودة الساقطین أیضا م

 رفضت بعض الهراطقة إذ ،مفتوحة للكل حتى بالنسبة للمؤمنین الذین سقطوا أو انحرفوا
رائعین في هذا األمر تحت عنوان التوبة.  القدیس كبریانوس قبولهم. وقد كتب 

هكذا ُیقدم لنا هذا األصحاح صورة حیة عن كنیسة العهد الجدید، سماتها: إنها 
بیت صالة أي موضع التقاء اهللا مع الناس حیث ننعم بشركة حیة مع اهللا القریب منا، الذي 

. هي مسكن الحق والعدل، مادمنا نتحد بمسیحنا البار والقادر أن ُیبرر ]1ُیقیم مسكنه فینا [
. سمة هذا البیت تقدیس اإلرادة الحرة: ]1الفّجار، مقدًما لهم نفسه حًقا وعدًال وبًرا وحًبا [

، من یدخله ُینزع عنه ]3-2أبوابه مفتوحة للجمیع بال استثناء لكن دون قهر أو إلزام [
التغرب عن اهللا ویصیر من أهل بیت اهللا، أما من یرغب في البقاء خارًجا فلیس من یلزمه 

، ألنه بیت الرب ]3بالدخول. داخل هذا البیت یصیر الكل كأشجار مثمرة ال تعرف الیبوسة [
وفردوسه المثمر. من یسكنه یحیا مع مخلصه في أمجاده إلى األبد فُینقش اسمه في السماء 

1 On Prayer, 28. 
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. في الداخل فرح أبدي ال ینقطع وعبادة مقدسة علویة ]5وُیقام له نصب تذكاري ال یتحطم [
). أخیًرا فانه بیت الرحمة، من خرج منه ال ُتغلق األبواب في وجهه بل 7: 57 مالئكیة (إش

تبقى أحضان الرب تنتظر عودته.  

:   . رفض جاحدي اإلیمان2
إن كان بیت الرب مفتوًحا للجمیع حتى بالنسبة للمؤمنین الساقطین، أیا كان 

سقوطهم، لكن الدخول إلیه هو خالل "التوبة".  
من یبقى في جحوده إنما یبقى خارج بیت الرب، لیس تحت رعایة، یتعرض حتًما 

للوحوش المفترسة وسط الوعر الخارجي الذي اختاره.  
   یتطلع النبي إلى رافضي اإلیمان لیرى مراقبیهم ُعْمًیا كلهم بال معرفة روحیة

 إذ ال ینعمون بعطیة الروح القدس واهب االستنارة؛ صاروا ككالب عاجزة عن النبح، ]10[
حالمون ال تقدر أن تنطق حتى بكلمة للبنیان لخالص القطیع، متهاونون ومتراخون: "

. ُرعاتهم ككالب تأكل وال تنبح، تهتم بالربح القبیح ال بنفع ]10[" مضطجعون محبو النوم
. یسكرون ویلهون، بل ویدعون ]11الشعب، أي طماعون ال یفهمون الحب الرعوي الباذل [

اآلخرین لیشاركوهم سكرهم وترفهم، حاسبین أن حیاة اللهو والترف تدوم إلى الغد بل 
ویتوقعون ترًفا أكثر مما هم علیه.  

هذه هي صورة الرعایة الفاقدة للحب اإللهي الحق.  
بینما في بدایة هذا األصحاح یفتح الرب بیته الروحي لكل الشعوب بال تمییز، 
داعًیا الغرباء للتمتع باالقتراب منه واالتحاد معه لنوال شركة أمجاده األبدیة، یطلب حتى 
 الساقطین أن یرجعوا إلیه لینعموا بحبه، إذ به یقابل ذلك بأنانیة بعض الرعاة الذین تقوقعوا

"، لیغلقوا أبواب مراحم اهللا في وجوه الناس، یطلبون ما هو للذتهم الوقتیة egoحول "األنا  
على حساب خالص اآلخرین.  
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األصحاح السابع والخمسون 

الرجاسات كعائق للخالص 
بعدما تحدث عن دعوة اهللا المجانیة لكل العطاش كي یشربوا من ینابیع الخالص، 
وانفتاح بیت الرب للعبادة السماویة المفرحة حتى ال یشعر أحد أنه غریب أو عقیم یقدم لنا 

 عوائق التمتع بعمل اهللا الخالصي والدخول إلى بیت الرب.  )59-  57(في األصحاحات 
في هذا األصحاح یركز على الرجاسات أو الزنا الروحي كعائق، فاتًحا أبواب 

  .الرجاء أمام الراجعین إلیه

.  ]2-1[ . موت الصدیق   1
.  ]13-3[ .  إدانة األشرار  2
.  ]21-14 [   بركات الرجوع إلى اهللا .3

:   . موت الصدیق1
ّدیق ولیس أحد یضع ذلك في قلبه، ورجال اإلحسان ُیضمُّون ولیس من " باد الصِّ

ّدیق. یدخل السالم، یستریحون في مضاجعهم، السالك  یفطن بأنه من وجه الشر ُیضم الصِّ
.  ]2-1[" باستقامة

هنا یتحدث النبي عما یحل بأوالد اهللا عبر األجیال إذ یسقطون تحت ضیقات 
)، یجدون عداوة 6: 13كثیرة بال سبب، مجروحین كمخلصهم حتى في بیوت أحبائهم (زك 

). لكن النبي یتحدث هنا باألكثر عن عصر منسي 36: 10 حتى من أهل بیتهم (مت
) حتى اشتهى األبرار الموت 33 أي 2 ؛21مل  2الملك الذي سفك دماء بریئة كثیرة (

وحسبوه راحة مما رأوه بأعینهم. وینطبق ذلك بأكثر وضوًحا في أیام الدجال أو ضد المسیح 
الخ.)، حتى  4: 2تس  2ویضطهد الكنیسة ( حیث یملك إنسان الخطیة في هیكل الرب

، "وُأعطى أن یصنع )4: 13 رؤ(ُیقال: "من هو مثل الوحش؟! من یستطیع أن یحاربه؟!" 
حرًبا مع القدیسین ویغلبهم وُأعطى سلطاًنا على كل قبیلة ولسان وأمة... هنا صبر القدیسین 

ّدیق ":. أمام هذا المّر ُیقال)10، 7: 13 رؤ(وٕایمانهم"   .]2[ "من وجه الشر ُیضم الصِّ
إذ ُیباد الّصدیقون أو ُیضطهدون ویقتلون ال یفكر أحد في ذلك، إذ یعیش األشرار 
في لهو كأطفال صغار بال فهم یموت والدوهم والمحبون الذین یخدمونهم وهم ال یدرون، أما 
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الصدیقون فیفرحون بالموت حاسبین ذلك إفراًجا عن نفوسهم من الجو القاتل للنفس، جو 
الشر البغیض.  

  ."في رسالته إلى أرملة شابة" 
حقا لو أنه هلك بالكلیة أو انتهى أمره تماًما، لكان ذلك كارثة عظمى، وكان األمر 

محزًنا. لكن إن كان كل ما في األمر أنه أبحر إلى میناء هادئ وقام برحلة إلى اهللا الذي 
هو بالحق ملكه، لهذا یلزمنا أال نحزن بل نفرح. فإن هذا الموت لیس موًتا، إنما هو نوع من 
الهجرة واالنتقال من سیئ إلى أحسن، من األرض إلى السماء، من وسط البشر إلى المالئكة 

ورؤساء المالئكة بل ویكون مع اهللا رب المالئكة ورؤساء المالئكة... اآلن هو في أمان 
وهدوء عظیم.  

  لو كان زوجك سالًكا مثل أولئك الذین یعیشون في حیاة مخجلة ال ترضى اهللا كان
باألولى لك أن تنوحي وتبكي، لیس فقط عند انتقاله، بل حتى أثناء وجوده حًیا هنا. 

ولكن بقدر ما هو من أصدقاء اهللا یلزمنا أن ُنسر به، لیس فقط وهو حّي هنا بل وعندما 
یرقد مستریًحا أیًضا... استمعي إلى ما یقوله الرسول: "لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع 

. )23: 1 فى(المسیح ذاك أفضل جًدا" 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 م!یا له من نفع نقتنیه بخروجنا من هذا العال 
إذ حزن التالمیذ عندما أعلن لهم المسیح معلم خالصنا ومعلم أعمالنا الصالحة انه 

: 14 یو (سینطلق قال لهم: "لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون ألني قلت أمضي إلى اآلب"
؛ معلًما إیانا أن نفرح عند رحیل أحد أحبائنا من هذا العالم وال نحزن، متذكرین حًقا قول )28

؛ حاسبین )21: 1 فى (الرسول الطوباوي بولس: "لي الحیاة هي المسیح والموت هو ربح"
في الموت أعظم ربح... فبالموت نترك األتعاب المؤلمة ونتخلص من أنیاب الشیطان 

السامة لنذهب إلى دعوة المسیح لنا، متهللین بالخالص األبدي.  
 Ðالشهید كبریانوس

Ï .للمؤلف: رسالة إلى أرملة شابة، للقدیس یوحنا الذهبي الفم 
Ð  519الحب اإللهي، ص. 
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 یخاف من الموت من ینتظر بعد الموت موًتا آخرÏ .

  بالموت یهرب األوالد من الضیقات التي تفوق طاقتهم، نائلین سعادة جزاء صبرهم
. Ðوبراءتهم

الشهید كبریانوس 
 أن ما ورد هنا بخصوص موت الصدیق دون أن یفطن القدیس أغسطینوسیرى 

أحد ُیشیر إلى السید المسیح الذي أراد األشرار إبادته بالصلب ولم یدركوا انه قد سمح بذلك 
لكي ُیّخِلص ما قد هلك وباد. وكما یقول الرسول بولس: "ألن لو عرفوا لما صلبوا رب 

. Ñ)8: 2 كو 1 (المجد"

:   . إدانة األشرار2
ن یفعلوا بهم؟ فإنه حتى أُیعاني الصدیقون من األشرار، لكن ماذا یقدر األشرار 

الموت یحسبه األبرار عطیة إلهیة خاللها یعبرون من الجو القاتم لینعموا باللقاء مع عریس 
نفوسهم المفرح. أما األشرار فیستدعیهم الرب للمحاكمة، خاللها یتم اآلتي:  

أ. یحمل األشرار عدة ألقاب من بینها:  
أبناء الساحرة: لقد رفضت األمة كلها كلمات األنبیاء الصادقة والتجأت إلى * 

السحر والِعَرافة للتعرف على المستقبل وطلب المشورة؛ هذا ُیحسب رفًضا لالنتساب هللا 
.  ]4وقبول البنوة إلبلیس وأعماله الشریرة، فُحسب األشرار بني الساحرة الساخرة باهللا [

: ال عالقة لهم بالحیاة البارة ال من جهة األب وال من ]3نسل الفاسق والزانیة [* 
جهة األم، األب فاسق واألم زانیة؛ هكذا حّل الفساد بالكل: الرجال والنساء.  

لقد افتخروا بأن اهللا أبوهم وصهیون أمهم، لكن رجاساتهم كشفت عن حقیقتهم أنهم 
تركوا االنتساب إلى اهللا وكنیسته لینتسبوا للشریر ومملكته. یقول اإلنجیلي: "قالوا له: إننا لم 
نولد من زنى، لنا أب واحد وهو اهللا؛ فقال لهم یسوع: لو كان اهللا أباكم لكنتم تحبونني ألني 

 خرجت من قبل اهللا وأتیت... أنتم من أب هو إبلیس وشهوات أبیكم تریدون 
. )44-41: 8 یو(أن تعملوا، ذاك كان قّتاًال للناس من البدء... كذاب وأبو الكذاب" 

Ï 521 الحب اإللهي، ص. 
Ð 522 الحب اإللهي، ص. 

3 On Ps. 82. 
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، ألنهم رفضوا الطاعة هللا واالستجابة إلعالناته النبویة ]4أوالد المعصیة [* 
ووصایاه.  

؛ یعالجون أخطاءهم بالكذب والخداع، عوض الصراحة ]5نسل الكذب [* 
والوضوح.  

ب. انغماسهم في عبادة األصنام باندفاع شدید لیقیموا أصناًما ویوقدوا تحت كل 
. هذه ]5شجرة خضراء ویقدموا أطفالهم ذبائح بشریة یحرقونهم لحساب البعل والعشتاروت [

الصورة البشعة التي فیها أعلن البشر جحودهم هللا وألطفالهم ال زالت قائمة بصورة أو أخرى 
حتى الیوم، فعوض أن نشكره من أجل عطایاه (الشجر األخضر) نقدم أحیاًنا قلوبنا ملتهبة 

شًرا لحساب إبلیس ومملكته كوقائد نجسة مقامة في القلوب، وعوض رعایتنا لحیاتنا الداخلیة 
لننعم بثمار روحیة للنفس والجسد، أي ننجب أوالًدا وبنات في قلوبنا تسبح اهللا نقدم طاقات 

النفس والجسد كذبائح بشریة لحساب عدو الخیر.  
وفي البیوت ] 7 كما على الجبال العالیة []6ج. ممارستهم الشر في الودیان [

... كأن الشر غیر مرتبط بالمكان وال بالظروف وٕانما بالقلب الذي انحرف عن خالقه ]8[
وأراد االستقالل عنه.  

لعله أراد أیًضا تأكید أن األشرار في عدم حیائهم یصنعون الشر عالنیة وخفیة، 
في األماكن العامة كما داخل البیوت.  

 لتقبل  ]8د. یشبه األشرار بإمرأة زانیة ال تشبع من الشر بل توسع مضطجعها [
الدخول في عهد مع كل أحد، وتتحد مع أي إنسان، عوض اتحادها مع اهللا كعریس وحید 

لنفسها تقیم معه عهًدا أبدًیا. لقد أحبت األشرار ال ألشخاصهم، إنما ألجل االضطجاع معها 
. ]8[ كفرصة إلشباع شهوات الجسد

- لمن ترتكب معهم الشر؛ عوض التوبة   قدمت تذكارات - رسومات أو تماثیل.هـ
تفتخر بالشر. ربما عنى بالتذكارات إقامة التماثیل الوثنیة كزنا روحي، واالرتباط بآلهة غریبة 

عوض اهللا بعلها، أو ألن الزنا التحم بالوثنیة في حیاتها.  
 تجملت ودهنت نفسها باألطیاب وبعثت ُرسال إلى الملك لیرتكب معها الشر .و

شور، آ. ربما عنى بالملك هنا فرعون الذي أرسلوا إلیه لكي ینقذهم من ]9فتنحدر إلى الهاویة [
فحسب اهللا هذا العمل زًنا روحًیا، بكونه اتكاًال على الذراع البشري عوض الثقة باهللا.  
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إرسالها للملك ُیشیر إلى التحامها بالسلطة، كما سیحدث في أیام الدجال حیث 
یلتحم العمل الدیني المنحرف بالسلطة الزمنیة، فتصیر مقاومة الكنیسة خالل التجدیف مع 

استخدام العنف ضدها.  
 تسعى نحو الشر باجتهاد في أسفار كثیرة حتى یحل بها العیاء دون أن تیأس، .ز

. ]10[ فبسبب شهوة الشر ال تضعف وال تمل
نها لم تستجب ال لتهدیداته، إذ لم تحمل إترتكب الشر دون خوف اهللا رجلها؛ ف. ح
]. 12، وال أیًضا لتشجیعه إیاها بإبراز أعمالها الصالحة []11[ مخافة الرب
 اتكالها على محبیها وعاشقیها كجموع معجبة بها، فإذا بهم جمیًعا ُیحملون .ط

معها كما بریح أو یطیرون بنفخة فال یوجدون.  
ربما عنى بمحبیها اآللهة الوثنیة إذ صارت تصرخ إلیها دون أن تجد تجاوًبا منهم، 

ألنهم عاجزون عن تقدیم الخالص؛ ُیبددها الرب معهم كریح وكنفخة سریعة.  

:   بركات الرجوع إلى اهللا.3
مع ما ارتكبوه من فساد وزنا روحي فإن اهللا ینتظر رجوعهم إلیه بالتوبة لیهبهم 

البركات التالیة:  
أ. یرثون األرض كطریق یعبرون به إلى المیراث األبدي. وكما یقول الرب: "طوبى 

، وجاء في المزمور "ألن عاملي الشر یقطعون، )5: 5 مت(للودعاء ألنهم یرثون األرض" 
أما المتوكل علّي فیملك األرض . ")9: 37 مز (والذین ینتظرون الرب هم یرثون األرض"

  .]14-13ویرث جبل قدسي. ویقول :اعدوا اعدوا، هیئوا الطریق" [
إن كانت األرض هنا ُتشیر إلى كنعان وجبل قدس الرب ُتشیر إلى صهیون، فان 

التوبة تهب اإلنسان تمتًعا بالبركات اإللهیة في هذا العالم كعربون ألورشلیم السماویة.  
أن اهللا وعدنا بمهر سماوي: "ما لم تر عین ولم  Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 

 [لقد عین هذه كمهر وهي: الخلود، )9: 2 كو 1 (تسمع أذن ولم یخطر على بال إنسان"
تسبیح المالئكة، التخلص من الموت، التحرر من الخطیة، میراث الملكوت الذي ثروته 

المستقبلة. عظیمة هكذا، البر، التقدیس، الخالص من الشرور الحاضرة، اكتشاف البركات 
  ة هي البركات الحاضرة التي تشّوقنا إلى البركاتبعظیم هو مهري!... هدایا الخط

Ï  ،الخ.61، ص 1968للمؤلف: الكنیسة تحبك، للقدیس یوحنا الذهبي الفم  
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المقبلة، أما المهر بكماله فُیعطى في الحیاة األخرى]. 
إن كانت "األرض" ُتشیر إلى الجسد فان العربون الذي نناله هنا هو أن نملك 

الجسد أي نحمل سلطاًنا علیه لنحیا مقدسین في الجسد بروح اهللا الساكن فینا.   
، إنما یعني قبولنا المسیح مخلصنا ]14[" اعدوا، اعدوا، هیئوا الطریقبقوله "

بكونه "الطریق"، به وفیه ننعم بالمیراث األبدي.  
.  ]14[ "ارفعوا المعثرة من طریق شعبيب. نزع العثرة، إذ ُیقال: "

. بقدر ما ]15ج. سكنى اهللا في وسطهم إذ ُیحسبون جبل اهللا المرتفع المقدس [
اسكن... مع یتضعون في أعین أنفسهم یرفعهم اهللا ویحسبهم أهًال لسكناه، إذ ُیقال: "

.  ]15[ "المنسحق والمتواضع الروح ألحیّي روح المتواضعین وألحیّي قلب المنسحقین

 مز (نه بعید عن المتكبر، قریب من المتواضع؛ "ألن الرب عاٍل ویرى المتواضع"إ 
. ال یظن المتكبرون في أنفسهم أنهم غیر منظورین، "أما المتكبر فیعرفه من )6: 138
. لقد رأى الفریسي من بعید، إذ افتخر بذاته، أما العشار فكان قریًبا )6: 138 مز (بعید"

). 14-9: 18 منه لیعینه النه اعترف (بخطایاه) (لو
  Ïالقدیس أغسطینوس

  ،الكبریاء وٕان رافقه البر واألصوام وتقدیم العشور، فإن مركبته تتقهقر، وأما اتضاع الروح
وٕان رافقته الخطیة لكنه یسبق حصان الفریسي، ولو كان الذي یقوده فقیًرا! 

  Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم
د. إن كان اهللا كمؤدِّب یغضب على الشریر لكنه هو خالق النفوس الذي یشتهي 

خالصها ورجوعها إلیه، لذا ال ُیخاصم إلى األبد وال یغضب إلى الدهر، إنما ُیرید عودة لكل 
إلیه لیشفي كل ضعف ویقود الشعب بنفسه ویرد لهم تعزیاته، إذ یقول:  

القدیس . وكما یقول ]16[" ألني ال أخاصم إلى األبد وال أغضب إلى الدهر"
ایانا) حتى ـبب غضب اهللا (على خطـو بسـأن ما ُنعانیه من متاعب هنا هأغسطینوس 

.  Ñنتوب
  "ألن الروح ُیغشى علیها أمامي والنسمات التي صنعتهادیث هكذا: "ـیكمل الح

1 On Ps. 40. 
2 Lowliness of Mind. 
3 On Ps. 77. 
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... اهللا الذي خلق النفوس البشریة لن یتركها بل یشتاق ویعمل لخالصها. ]16[
ثم مكسبه غضبت وضربته،  أمن أجل "

استترت وغضبت فذهب عاصًیا في طریق قلبه،  
.  ]18-17رأیت طرقه وسأشفیه أقوده وارد تعزیات له ولنائحیه" [

ما یحل به من ضربات هو غضب إلهي، فان اهللا في محبته یستتر ویغضب 
ن یرى أوالده تحت األلم أنه ال یحتمل ألیضرب أوالده إلى حین. ربما عنى باالستتار هنا 

نه أوالضیق لذا یكون كمن یضرب ویستتر إلى لحیظة حتى یجتذب بالتعب أوالده. لذا یؤكد 
ین بواسطته حتى یشفیهم ویقودهم بنفسه بوٕان بدا كمن استتر لكن عینیه على طرق المودِّ 

ویعوض نوحهم بتعزیات إلهیة. حب إلهي أبوي فائق! 

 ن عانیت من شر فاحتملته بلطف تُنزع عنك كل الشرورإÏ .

  .نه لن ینزع وجهه عن التوبة الصادقة، فإنه حتى وٕان كان أهكذا هو حب اهللا المترفق
اإلنسان قد اندفع إلى الشر حتى النهایة عینها إذ یختار الرجوع إلى الحیاة الفاضلة یقبله 

. Ðاهللا ویرحب به ویعمل كل ما هو إلصالحه ویرده إلى حالته األولى
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

خالًقا  یفیض علیهم بسالم مضاعف بینما یمتلئ األشرار اضطراًبا، إذ یقول: ".هـ
ثمر الشفتین؛ سالم سالم للبعید وللقریب، قال الرب وسأشفیه؛ أما األشرار فكالبحر 

قال "ة وطیًنا، لیس سالم (فرح) أالمضطرب ألنه ال یستطیع أن یهدأ ویقذف میاهه حم
  .]21-19إلهي لألشرار" [

یدعو البعیدین (غیر المؤمنین) والقریبین (المؤمنین الساقطین) لكي یأتوا بالتوبة 
 [وعد الرب بالتعزیة الحقیقیة :القدیس أغسطینوسإلیه لینالوا سالًما مضاعًفا. وكما یقول 

). بدون هذه LXX ( ]17في كلمات إشعیاء: "أعطیه تعزیة حقیقیة، سالًما فوق سالم" [
]. وأیًضا: [ما Ñكثر منها راحةأالتعزیة یجد الناس أنفسهم وسط بهجة أرضیة هي أنحالل 

 ].Òیدعوه الشریر فرًحا لیس بفرح

1 In 1 Cor. Hom 23. 
2 Letters to the Fallen Theodore. 1:6. 
3 Ep. 130:3. 
4 On Ps. 97. 
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األصحاح الثامن والخمسون 

الّصوم المرفوض 
بعدما تحدث عن الزنا المرتبط برفض اهللا والتعبد لألوثان كعائق عن التمتع 

بخالص اهللا والسكنى في بیت اهللا ینتقل إلى شكلیة العبادة كعائق آخر، خاصة في الصوم 
وحفظ السبت.  

.  ]2-1[. عبادة ریاء  1
. ]5-3[. الصوم المرفوض 2
. ]7-6[. الصوم المقبول 3
.  ]12-8[. ثمار العبادة الحقة 4
.  ]14-13[. حفظ السبت  5

:   . عبادة الریاء1
إن كان االلتصاق بعبدة األوثان أثار روح الفساد والعصیان في حیاة الشعب، 

فأقاموا عبادة األصنام تحت كل شجرة خضراء وفي كل واٍد وعلى الجبال والتالل عالنیة 
 أنهم خلطوا وارتكبوا الزنا ومارسوا الرجاسات وقدموا أطفالهم ذبائح بشریة، لكن ما هو أخطر

 عدو یواجه المتدینیین هذا الشر العظیم بعبادة اهللا الحّي ارضاء لضمائرهم. هذا هو أخطر
وُیعثر الناس في معرفة اهللا: الریاء أو التستر على الشر والفساد بشكلیات العبادة دون التوبة 

الصادقة.  
اآلن یطلب اهللا من النبي أن یتكلم عالنیة وبصوت عاٍل كبوق یفضح ضعفاتهم 

ویعلن عن تعدیاتهم وخطایاهم، أي یكشف جراحاتهم حتى ال تهدأ ضمائرهم خالل عبادة مملوءة 
ریاء. وكأنه بالطبیب الذي یكشف عن الجراحات أو األمراض الخفیة لعالجها في أعماقها.  

ناِد بصوت عالٍ . ال تمسك. ارفع صوتك كبوق وأخبر شعبي بتعدیهم یقول الرب: "
.  ]1[ "وبیت یعقوب بخطایاهم

 یو ("ُیبكت العالم على خطیة" في العهد الجدید أرسل لنا ربنا یسوع روحه القدوس
، أي یكشف للنفس في أعماقها جراحاتها الخفیة ویثیرها للتوبة عوض التستر على )8: 16

الجراحات فتفسد الجسد وتهلكه.   
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كشف الخطیة أو فضحها ال یعني رفض اهللا لشعبه أو تخلیه عنهم بل على 
، دون تملق من ]1 "أخبر شعبي... وبیت یعقوب" [:العكس عالمة حب لهم لهذا یقول

جانبك نحوهم، بل ناِد بصوت عاٍل وال تتوقف.  
عندما تحدث عن عبادة األوثان أو الزنا أو إجازة أوالدهم النار كذبائح بشریة لم 
یطلب اهللا من النبي أن ُینادي بصوت عاٍل كما ببوق ألنها خطایا واضحة لكنه إذ یتحدث 

عن الریاء یطلب ذلك، ألنها خطیة خفیة تتسلل إلى نفوس المتعبدین، یصعب على اإلنسان 
اكتشافها. لهذا عندما وبخ الرب الزناة أو العشارین كان غالًبا ما یتحدث معهم فرادى دون 

جرح لمشاعرهم، أما مع القیادات المرائیة فكانت كلماته حازمة وأحادیثه عالنیة.  
لقد تستر الشعب بالمظاهر الخارجیة مثل:  

. ]2[" وٕایاي یطلبون یومُا فیوًماأ. الصالة الظاهرة والمستمرة: "
وُیسّرون بمعرفة طرقي كأمة علمت بًرا ب. االبتهاج بالمعرفة الروحیة العقالنیة: "

؛ أي یواظبون على دراسة الكتاب وحضور االجتماعات كما ]2[" ولم تترك قضاء إلهها
لقوم عادة، أو كما ابتهج هیرودس بسماعه یوحنا المعمدان.  

.   ]2ج. ُیظهرون غیرة نحو ممارسة العدل والتقوى [
، أي التظاهر بأنهم قریبون من اهللا، یتعبدون له ]2[" ُیسرون بالتقرب إلى اهللاد. "

ویعرفون أحكامه وقضاءه. 

:   . الصوم المرفوض2
. وُیجیب على هذا ]3[" یقولون: لماذا صمنا ولم تنظر؟ ذللنا أنفسنا ولم تالحظ؟"
باآلتي:  

رونأ. " . لقد ]3[ "ها إنكم في یوم صومكم ُتوجدون مسرة وبكل أشغالكم ُتسخِّ
)، وهؤالء أیًضا 12: 18 ظن الفریسي أن اهللا ُیسر به ألنه یصوم یومین في األسبوع (لو

یمارسون الصوم لكنهم یصنعون كل ما یسرهم ال ما یسر اهللا، عالمة ذلك أنهم على خالف 
الناموس ال یعطون فرصة للعاملین عندهم للراحة ومشاركتهم أصوامهم وعبادتهم بل 

یسخرونهم من أجل الطمع ومحبة االقتناء والغنى.  
اهللا ال ُیرید صومنا عن الطعام مجرًدا، إنما یرافقه صوم النفس عن محبة العالم 
والطمع، األمر الذي یظهر جلًیا في معامالتنا مع الغیر. بمعنى آخر یلیق بنا أن نضبط 

نفوسنا مع ضبط بطوننا.  
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ربما عنى" بالمسرة" هنا لیس فقط النفع المادي وٕانما إشباع الملذات الجسدیة 
عوض العفة.  
ها انكم للخصومة والنزاع تصومون، ولتضربوا بتْكمة الشر. لستم تصومون ب. "

. عوض أن ُیدین اإلنسان نفسه ویلومها یوم ]4[ "كما الیوم لتسمیع صوتكم في العالء
صومه، یدخل في خصومة مع الغیر ویدینه، لهذا ال یقبل اهللا صومه وال یسمع صوته في 

العالء. هذا ما حدث عندما أراد آخاب ملك إسرائیل وٕایزابل أن یسلبنا حقل نابوت 
 1الیزرعیلي، إذ خططت إیزابل لقتله ظلًما وطلبت من الشیوخ واألشراف أن ینادوا بصوم (

). 12، 9: 21 مل
في الوقت الذي فیه یمارسون الصوم یجمع اإلنسان یده لیلكم أخیه ظلًما عوض 

: [ال تصم بالخبز والملح وأنت تأكل األنبا یوساب األبحّ تقدیم أعمال المحبة. لذلك یقول 
ني صائم صوًما "نظیًفا" وأنت متسخ بكل الذنوب]. إلحوم الناس بالدینونة والمذمة. ال تقل 

َأِمْثل هذا یكون صوم اختاره؟! یوًما یذلل اإلنسان فیه نفسه، یحني كاألسلة ج. "
.  ]5[" یوًما مقبوًال للرب؟!وفرش تحته مسًحا ورماًدا؟! هل تسمى هذا صوًما يرأسه و

حسن لإلنسان أن یربط الصوم بالتذلل والنسك، لكنه إن توقف عند المظهر 
الخارجي فقد جوهره. كان یلیق بالصائم أن یتذلل تائًبا عن خطایاه، شاعًرا بضعفاته، 

، ال أن یحمل الصورة الفریسیة، كقول ـهفیمارس اإلتضاع في قلبه جنًبا إلى جنب مع تذلل
نهم ُیغیرون وجوههم لكي یظهروا للناس أالرب: "ومتى صمتم فال تكونوا عابسین كالمرائین، ف

.  )16: 6 مت (صائمین. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجرهم"

:   . الصوم المقبول3
 وتسخیر الغیر لحسابنا. ]3أ. تقدیم أعمال المحبة عوض طلب المسرة الذاتیة [

الصوم هو بذل "األنا" وصلبها لكي یحیا المسیح "الحب" فینا، فنحمل سمات محبته ونمارس 
ألیس هذا صوًما اختاره: حل عمله كأعضاء جسده. هذا هو الصوم في مفهومه اإلیجابي. "

طالق المسحوقین أحراًرا وقطع كل نیر؟! ألیس أن تكسر اقیود الشر؛ فك عقد النیر، و
للجائع خبزك، وأن ُتدخل المساكین التائهین إلى بیتك؟! إذا رأیت عریاًنا أن تكسوه، وأن ال 

  .]7-6[ تتغاضى عن لحمك؟!"
"، وكأن الصائم إذ ُیصلب مع المسیح یدرك ال تتغاضى عن لحمكما أجمل القول "

أن لحم اآلخرین هو لحمه، حین یحل القیود إنما یحل قیود نفسه، حاسًبا نفسه مقیًدا مع 
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)، مسجوًنا مع كل سجین، جائًعا ومسكیًنا وتائًها وعریاًنا مع من 3: 13المقیدین (عب 
یعانون من هذه األمور. بالصوم یحب اآلخرین كنفسه، بكونهم أعضاء بعضهم لبعض، أو 

أعضاء تعمل مًعا في جسد واحد للرأس الواحد ربنا یسوع.  

  ال ُیحسب الصوم صالًحا بطبیعته الذاتیة، إنما یصیر صالًحا ومسًرا للرب باألعمال
األخرى. مرة أخرى، یمكن أن ُیعتبر الصوم- خالل الظروف المحیطة - لیس باطًال 

فحسب بل ومكروًها بالحق كقول الرب: "عندما تصومون ال أسمع لصلواتكم". 
 Ïاألب ثیوناس

  ،علمهم أن یكسروا خبزهم للجائع، وأن یضموا الفقراء الذین بال مأوى، وأن یكسوا الُعراة
وال یتجاهلوا من هم من دمهم. واآلن ینالون على وجه الخصوص نفًعا من احتیاجنا 

.  Ð(بتقدیمهم العطاء) أكثر من نفعهم بخیراتنا
  القدیس غریغوریوس النزینزي

  "؛ فال تظن أن الصوم كاف )5: 57 إش(سمعت من إشعیاء: "اكسر خبزك للجائع
بذاته.  

یضبط الصوم نفسك لكنه ال ینعش اآلخرین. ضیقك لنفسك ینفعك إن كان فیه 
تعزیة للغیر. ها أنت تجحد نفسك؛ انظر من الذي أعطیته ما قد حرمت نفسك عنه؟!... كم 

فقیر شبع من اإلفطار الذي حرمت نفسك عنه؟! 
  Ñالقدیس أغسطینوس

:   . ثمار العبادة الحقة4
. إذ یمارس اإلنسان ]8[" حینئذ ینفجر مثل الصبح نوركأ. التمتع بالنور اإللهي: "

الصوم بصورته اإلیجابیة إنما یتمتع باالتحاد مع اآلب خالل ابنه الوحید بروحه القدوس، 
یشرق في الظلمة نورك ویكون فیصیر اهللا "النور الحقیقي" مشرًقا فیه كنوره الخاص به. "

.  ]10[ "ظالمك الدامس مثل الظهر

1 Cassian: Conf. 21:14. 
2 On His Father’s Silence, 20. 
3 On Ps. 43. 
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صورة رائعة للصوم المرتبط بالعطاء والبذل لحساب الغیر خالل اتحادنا باهللا محب 
البشر. إن كان المساكین والمتألمون یشعرون وسط مرارتهم كمن هم في ظلمة فإن عمل 

المحبة النابع عن قلب متسع یكون كإشراقة الشمس التي تُبدد الظلمة. هذا النور ال ینبع عن 
مظهر العطاء الخارجي إنما عن تجلي رب المجد في القلب المحب. وكما یقول رب المجد: 
"أنتم نور العالم... فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم 

.  )16، 14: 5 مت(الذي في السموات" 
الصوم المرتبط بالحب النابع من القلب حیث مملكة المسیح قائمة والمترجم 

بالسلوك العملي یلتحم مع صوم السید المسیح فیتقدس وُیقبل لدى اآلب.  
وینشط ؛ "]8[ "وتنبت صحتك سریًعاب. التمتع بصحة الروح والنفس والجسد، "

. ما هي العظام التي ]11، 8[" عظامك فتصیر كجنة ریا وكنبع میاه ال تنقطع میاهه
تنشط إالَّ صحة النفس التي تتمتع بعظام اإلیمان الذي یسند حیاة اإلنسان كلها؟! 

ن الصوم بفترة االنقطاع مع أكأن الصوم المقدس یعین الجسد، وقد ثبت علمًیا 
االمتناع عن الدسم مفید صحًیا؛ كما هو مفید للنفس التي بالصوم تخضع في اتضاع هللا 

لُیثبتها وینمیها في اإلیمان لیقیم منها فردوسه الذي ال تجف میاه أنهاره وینابیعه.  
ویسیر برك أمامك ج. التمتع باهللا كقائد للنفس وكمصدر مجدها الداخلي وّبرها: "

  .]11[ "یقودك الرب على الدوام؛ "]8[ "ومجد الرب یجمع ساقتك
. ]9[ "حینئذ تدعو فیجیب الرب، تستغیث فیقول هأنذاد. استجابة الصالة: "

مادمنا في اصوامنا نتطلع ال إلى الشكل الخارجي إنما إلى انفتاح القلب هللا خالل قدسیة 
الحیاة واتساعه بالحب نحو البشر، لهذا یفرح اهللا بمثل هذا الصوم، معلًنا ذلك خالل 

استجابته للصالة.  

  !أُترید أن ترفع صالتك إلى اهللا؟ لیكن لها جناًحا العطاء والصوم
 Ïالقدیس أغسطینوس

  یسمع اهللا لّي سریًعا ألنني ال أطلب السعادة األرضیة، بل تعلمت االحتمال المقدس من
العهد الجدید؛ فال اطلب األرض وال خیراتها وال الصحة الزمنیة وال الغلبة على األعداء 

وال الغنى وال المراكز الزمنیة...  

1 Ibid. 
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 Ïالقدیس أغسطینوس
. بذواتنا نحن ]11[" ویشبع في الجدوب (القفار) نفسكهـ. حالة شبع داخلي: "

قفار وجدوب، لكننا إذ بالحب ٌنشبع الجیاع یشبعنا اهللا من عندیاته بالرغم من العجز التام 
إلمكانیاتنا.  

ومنك تبني الخرب القدیمة. تقیم أساسات دور فدور فیسمونك و. بناء اآلخرین: "
. حینما تمتد أیدینا إلى العمل باهللا في األمور ]12[" مرمم الثغرة مرجع السالك للسكنى

الصغیرة كالعطاء المادي أو تعزیة الحزانى الخ... یهبنا ما هو أعظم أن نكون علة بناء 
حیاة الغیر الداخلیة كمسكن مقدس للرب.  

:   . حفظ السبت5
بعدما قدم صورة حیة عن الصوم المقبول كشف لنا عن حفظ السبت بالمفهوم 

الروحي الحق بكونه راحة روحیة في الرب، مطالًبا إیانا باآلتي:  
. إن كان السبت ]13رددت عن السبت رجلك عن عمل مسرتك یوم قدسي" ["أ. 

هو یوم الرب المقدس لذا یلیق فیه الكف عن إشباع المسرات أو الملذات الجسدیة لنمارس 
الحیاة القدسیة.  

... وكأن ]13التمتع باللذة والسرور في الرب یكّرم صاحب السبت ویمجده [ب. 
السبت لیس حرماًنا بل شبع داخلي وفرح، خالله یحملنا الرب كما على مرتفعات األرض 

 .]14لنحلق في السمویات ویطعمنا ِمن َمنِّ المیراث األبدي [
 

 

1 Ibid 138. 
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األصحاح التاسع والخمسون 

عصیاننا یحجب الخالص عنا 
 یتحدث عن الزنا الملتحم بالوثنیة كعائق للتمتع بعمل اهللا 57في األصحاح 

 یتحدث عن الریاء كداء خطیر یصیب المتدینین، 58الخالصي المجاني، وفي األصحاح 
واآلن في هذا األصحاح یتحدث عن العصیان هللا كعائق. 

.  ]8-1[. الخطایا الحاجبة وجه الرب 1
. ]15-9[. أثر الخطایا    2
. ]21-16[. الحاجة إلى اهللا المخلص  3

:   . الخطایا الحاجبة وجه الرب1
ن ید الرب لم ُتقصر عن أن ُتخلص، ولم تثقل أذنه عن أن تسمع؛ بل آثامكم أها "

.  ]2-1[ "صارت فاصلة بینكم وبین إلهكم وخطایاكم سترت وجهه عنكم حتى ال یسمع
من جهة الرب فهو القدیر ال تقصر یده عن أن تخلص وهو اآلب المحب ال تثقل 

- عصیانه  أذنه عن سماع صوت أوالده، إنما العیب كله في اإلنسان الذي صارت آثامه
للرب- حجاًبا یفصل بین اهللا واإلنسان، أفسدت عیني اإلنسان فلم یعد یرى وجه اهللا، 

وأفسدت صوته فلم یعد الئًقا كي یسمعه الرب. اهللا ُیرید أن ُیخِلص وقادر على ذلك لكنه ال 
یلزمنا قسًرا، فتقف معاصینا وشرورنا عائًقا عن التمتع به وبخالصه.  

  مادام هذا هو السبب الذي یجعلنا بعیدین عن اهللا، فلننزع هذا الحاجز البغیض الذي
ُیحرمنا من االقتراب منه. 

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

   .خطیرة هي كل خطیة ألنها تحزن اهللا
  Ðاألب ثیوفان الناسك

ماذا تعني اآلثام والخطایا التي تفصلنا عن اهللا وتستر وجهه عنا؟ إنها رفض 
لناموس اهللا ورغبة لخروج اإلنسان خارج دائرة ملكوته، إذ یقول الرسول: "والخطیة هي 

1 To the Fallen Theodore, 1:8. 
2 Tomas Spidlik: The Spirituality of the Christian East, p. 187. 
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. هي رفض هللا نفسه ولملكوته وناموسه وصورته التي ُخلقنا علیها... )5: 3 یو 1(التعدي" 
هذا هو ما یحزن قلب اهللا.  

بمعنى آخر، خطایانا وآثامنا لیست فقط مجرد تصرفات معینة وٕانما هي مؤشر 
ن في االلتصاق معه نوًعا من أعن حالة النفس الداخلیة ومركزها بالنسبة هللا... إذ تظن 

العبودیة والحرمان، فُترید الخالص منه والتحرر من وصایاه، معبرة عن ذلك بوسیلة أو 
أخرى. لهذا یصّور لنا الكتاب المقدس الخطیة أحیاًنا ككائن مقاوم هللا، فیقول الرسول: 

. )12: 5 رو ("دخلت الخطیة إلى العالم"
- دستور مملكة إبلیس- انتزاع البشریة عن مملكة اهللا وحرمانهم من  عمل الخطیة

االلتقاء بأبیهم والتمتع بانعكاس صورته علیهم والشركة في الطبیعة اإللهیة، أما بّر المسیح 
فعمله سحب النفوس المخدوعة إلى ملكوت اهللا لتستر صالحها وتتمثل بابن اهللا وتشاركه 

سماته ومجده.  
إن كانت الخطیة هي "حالة النفس" ومركزها لكنها تُترجم بتصرفات داخلیة في 

القلب والفكر واألحاسیس كما بتصرفات خارجیة بالكلمات والعمل.  
 القدیس كبریانوس:یقول 

[لقد ُقدمت حقیقة األمر بفم النبي بروح إلهي... أن اهللا یستطیع أن یمنع األشیاء 
المقاومة لكن استحقاقات الخطاة الشریرة تمنع تقدیمه العون... 

لُتحصى خطایاكم ومعاصیكم، لتؤخذ في االعتبار جراحات ضمائركم، لیكف كل 
]. Ïواحد منكم عن التذمر على اهللا وعلینا، إن حسب نفسه مستحًقا ما ُیعاني منه

یعدد النبي هنا مجموعة من الخطایا سبق أن ارتكبها الشعب، وال یزال یسقط فیها 
كثیر من البشر:  

ن كان إ. ]3[ "ألن أیدیكم قد تنجست بالدم وأصابعكم باإلثمأ. القتل أو العنف: "
ن الخطیة دستورها البغضة والعنف والقتل ظلًما. إ"اهللا محبة"، دستوره الحنو والترفق والرأفة، ف

نه قیل للقدماء ال ألهذا إذ أراد الرب أن یقتلع مملكة الخطیة من جذورها قال: "قد سمعتم 
ن كل من یغضب على أخیه باطًال یكون مستوجب الحكم، ومن أتقتل... وأما أنا فأقول لكم 

 مت(قال ألخیه رقا یكون مستوجب المجمع، ومن قال یا أحمق یكون مستوجب نار جهنم" 
5 :21-22(  .

1 Treat. 5:11. 
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إذ رفضوا اهللا  .]3[ "شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم یلهج بالشرالكذب: " ب.
وانتسبوا لمملكة إبلیس حملوا سماتها وهي العنف ومعه الكذب والتضلیل، فقد دعى عدو 

، "المضلّ ". فإن كان السید المسیح هو "الحق" فعدو )44: 8یو(الخیر "كذاب وأبو الكذاب" 
الخیر هو "الكذاب" و البطالن".  

الكذب هو دستور مملكة إبلیس لهذا ُیحذرنا منه الكتاب المقدس:  
.  )22: 12 أم("كراهة الرب شفتا كذب، أما العاملون بالصدق فرضاه" 

.  )21: 2یو  1("كل كذب لیس من الحق" 
.  )11: 1 حك ("الفم الذي یكذب یقتل النفس"

  كل إنسان متكبر مخادع، وكل مخادع كذاب. یعاني البشر من نطقهم بالخداع، مع أنه
یمكنهم أن ینطقوا بالحق بسهولة تامة.  

  Ïالقدیس أغسطینوس
. أنهم ]3[ لیس من یدعو بالعدل ولیس من یحاكم بالحق"ج. المحاباة: "

یمارسون دستور َمِلكهم، أال وهو الظلم ومحاباة الوجوه. أما ثمر أعمالهم الظالمة فهو هالك 
اآلخرین دون نفع لهم. یشبهون سیدة تحبل ال بجنین بشري ُیفرح قلبها عند والدته، إنما 

تعاني األمرین من آالم الحمل والطلق، تحبل تعًبا شدیًدا لتنجب إثما یهلكها ویهلك من هم 
، وكما یقول المرتل: "هوذا َیْمَخُض باإلثم، حمل ]4[ "قد حبلوا بتعب وولدوا إثًماحولها. "

. )14: 7 مز(تعًبا وولد كذًبا" 
التشبیه الثاني أنهم صاروا كأفعى تقدم بیًضا لكنه یفقس ما یمیت ال ما یشبع 

.  ]5ویسند [
 التشبیه الثالث أنهم كالعنكبوت الذي ینسج خیوًطا ال تستر بل تصطاد الحشرات

]5-6[  .
في التشبیهات الثالثة السابقة یوجد عنصر مشترك هو "الخداع"، األول تظهر 

المرأة حامًال ُینتظر أن تُنجب طفًال فتلد إثًما، والثاني یظهر البیض لیأكل اإلنسان ویشبع 
فیفقس أفعى قاتلة، والثالث یرى اإلنسان نسیًجا دقیًقا رائًعا لكنه من صنع العنكبوت ال یستر 

الُعرى إنما یصطاد حشرات لیقتلها. هذه هي التشبیهات التي ُیقدمها عمن یحكمون بالظلم 
تحت أسم العادلة.  

1 On Ps. 140. 
                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

د. أما ما هو أخطر، أن ما یرتكبونه من آثام مذكورة هنا أو غیر واردة ال 
یسقطون فیها عن ضعف ال أرادًیا إنما یجرون إلیها بأنفسهم، ویسرعون نحو ارتكابها كمن 

  ].7[ یبتهج بها

 :  . أثر الخطایا2
من أجل ذلك ابتعد الحق عنا ولم أ. الحرمان من االقتراب نحو اهللا "الحق": "

.  ]5[ "یدركنا العدل
قبول الخطیة قبول للبطالن ورفض الحق، أي دخول في مملكة إبلیس وتعدي 

على مملكة اهللا.  

 لشقائي... لقد انتابتني حماقات جمة، ومع أنك  أنت هو الحق غیر أنني لم أطلب  یا
. Ïمنك المشورة

 ...عندما انفصلت عنك یا إلهي لم أعد بعد موجوًدا، صرت كال شيءÐ .
القدیس أغسطینوس 

 ننتظر نوًرا فإذا ظالم، ضیاًء فنسیر في ظالم ب. "االنغماس في الظلمة: "
. ]9[ "دامس

 لشقائي... لقد داست علّي الظلمة، ومع أنك أنت النور، إالَّ أنني حجبت وجهي  یا
. Ñعنك!

  أنت هو النور ألوالد النور! نهارك ال یعرف الغروب! نهارك ُیضیيء ألوالدك حتى ال
یتعثروا! أما الذین هم خارج عنك، فإنهم یسلكون في الظالم ویعیشون فیه؟... 

كل من یبتعد عنك أیها النور الحقیقي یتوغل في ظالم الخطیة، وٕاذ ُتحیط به 
. Òالظلمة ال یقدر أن یمیز الفخاخ المنصوبة له على طول الطریق!

القدیس أغسطینوس 

Ï  169الحب اإللهي، ص. 
Ð  171الحب اإللهي، ص. 
Ñ  167الحب اإللهي، ص. 
Ò  71الحب اإللهي، ص. 
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نتلمس الحائط كُعمي وكالذي بال ج. فقدان البصیرة، بال قیادة واعیة روحیة: "
. لقد أشرق ]10[ "أعین نتجسس، قد َعْثرنا في الظهر كما في العتمة، في الضباب كموتى

السید المسیح شمس البر وصرنا كمن في الظهیرة لكن بسبب فقدان البصیرة تعّثر البعض 
كمن هم في ظلمة؛ حجب الهوته كما في ضباب الجسد وفي عدم إیمان سقط الجاحدون 

كالموتى.  
د. صراخ بال نفع؛ ُیصلي الكبار بصوت عاٍل فیزأرون، والصغار یهدرون 

؛ لیس لسبب آخر غیر تمسكهم بالعصیان المستمر ]11كالحمام، فال یوجد لهم خالص [
. ]12والمتزاید، فصار رفیًقا لإلنسان، یرتكبه عن معرفة [

بمعنى آخر ال یكفون عن الصالة، لكن بال جدوى ألنها ال تنبع عن قلب مخلص 
ن كان اهللا في إفي اشتیاقه نحو اهللا، وفي إیمانه بعمل اهللا في حیاته، وفي سلوكه الروحي. 

صلوات اإلنسان وطلباته قبلما ُیِعّبر عنها اإلنسان بلسانه لكن لن یستجیب أمحبته یشتاق 
اإلنسان بشره وعدم إیمانه یفقد التمتع بهذه العطیة اإللهیة.  

  قد تأكد تماًما أن صالته لن ُتستجاب! من هو هذا البائس؟ ذاك الذي ُیصلي وال یؤمن
نه سیحصل على جواب.  أ

 مالقدیس یوحنا كاسیان
هـ. االنحراف أو الحیدان عن اهللا بتمسكنا بالكذب وفقدان روح الصدق واالستقامة 

]14-15[. 

:   . الحاجة إلى اهللا المخلص3
فرأى ساء األمر جًدا، لكن اهللا خالق اإلنسان المهتم به ومحبوبه ال یقف متفرًجا. "

الرب وساء في عینیه أنه لیس عدل. فرأى أنه لیس إنسان وتحیر من أنه لیس شفیع، 
 .]16-15[" فخلَّصت ذراعه لنفسه وبّره هو َعَضَده

  بسبب هذا االنفصال ُأرسل الشفیع لكي ینزع الخطیة عن العالم التي بها انفصلنا عنه
كأعداء، وذلك لكي نتصالح معه ونتحول من أعداء إلى أبناء.  

  Ïالقدیس أغسطینوس

1 Against 2 Letters of the Pelagians 4.8. 
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إذ ال یوجد شفیع یقدر على مصالحتنا مع اهللا نزل الرب نفسه، وكما یقول القدیس 
ال مالك وال رئیس مالئكة وال نبًیا أئتمنته على خالصنا بل أنت [: غریغوریوس الثیؤلوغوس

. ]...Ïوحدك تجسدت وتأنست واشبهتنا في كل شيء ما خال الخطیة وحدها
 بنا؟ يماذا فعل الشفیع الكفار

 أ. تقدم المعركة كقائد لنا ونائب عن البشریة، یهبها النصرة والغلبة ببره وسلطانه:
فلبس البّر كدرع وخوذة الخالص على رأسه؛ ولبس ثیاب االنتقام كلباس، واكتسى بالغیرة "

 عوض الخطیة التي ارتبطنا .]18-17[ "كرداء، حسب األعمال هكذا ُیجازي مبغضیه...
بها فحطمتنا لبس بره اإللهي درًعا لنا، وعوض الهالك الذي حل بنا ارتدى الخالص خوذة 

على رأسه، وعوض الضعف أو االنهیار الذي سقطنا فیه قام ینتقم من إبلیس وكل مالئكته، 
یرد علیهم شرهم فیفقدون سلطانهم على األمم في المغرب أو المشرق. یتمجد المخلص في 
الشعوب واألمم إذ یهبهم نصرة حتى على العدو الذي یفیض كنهر جارف لكن الرب كما 

. ]19بنفخة روحه القدوس یوقف فیضه [
، أقامها مستشفى للمرضى ]20ب. أقام كنیسته، صهیون الجدیدة كمركز للتوبة [

ویأتي الفادي إلى صهیون، وٕالى التائبین عن ولیس محكمة للقضاء واالدانة، إذ یقول: "
  .]20[ "المعصیة في یعقوب یقول الرب

  اللطف (بالضعفاء والخطاة) هو الفضیلة الوحیدة التي تسعى نحو نمو الكنیسة، األمر
الذي یطلبه الرب ثمًنا لدمه.  

. Ð اللطف هو اقتداء بحنان السماء نحو البشر، یهدف نحو خالص الجمیع

  لیتنا ال نضحك على خطیة أحد بل نحزن، ألنه مكتوب: "ال تشمتي بّي یاعدوتي، إذ
. لم یقل هذا بال )9-8: 7 مى(سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور..." 

جدوى، ألن من یشمت بالساقطین إنما یكون قد أبتهج بنصرة الشیطان. لذلك بالحرى 
.  Ñیلزمنا أن نحزن عندما نسمع عن هالك شخص مات المسیح ألجله

الشهید كبریانوس 
مع تأكید لتحقیق الوعود اإللهیة. ] 21إقامة عهد جدید مع البشریة [ ج.

1 The Coptic Liturgy of St. Gregory the Theologian. 
2 On Repentance 1. 
3 Ibid 2. 
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األصحاح الستون 

المدینة المنیرة 
) 59-  57 بعدما تعرض للعقبات التي تحول عن تمتع اإلنسان بالخالص (إش
).  66-  60ُیقدم لنا في نهایة السفر صورة مبهجة ورائعة عن بناء مدینة الرب الجدیدة (

) ُیقدم لنا صورة رائعة لكنیسة العهد الجدید كمدینة الرب صهیون 60 هنا (إش
  .المنیرة، أیقونة السماء

.  ]2-1[. مدینة منیرة  1
.  ]9-3[. جّذابة لألمم  2
.  ]22-10[. مدینة مجیدة  3

:   . مدینة منیرة1
سبق أن أّكد الرب أنه یقوم بنفسه بالخالص ویفدي صهیون، مقیًما عهده الجدید 

). اآلن إذ قدم السید المسیح خالصه على الصلیب، وأعلن اآلب 21-15: 59 معها (إش
: 11 قبوله بالقیامة التي هي لیست عطیة خارجیة عن السید المسیح إذ هو نفسه القیامة (یو

)، یطلب من كنیسة 18: 10 )، له سلطان أن یضع نفسه وله سلطان أن یأخذها (یو25
العهد الجدید أن تتمتع بحیاة فادیها كحیاة مقامة ال موضع للظالم فیها.  

قومي استنیري ألنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق علیِك، ألنه ها هي الظلمة "
.  ]2[" تغطي األرض والظالم الدامس األمم، أما علیِك فیشرق الرب، ومجده علیِك ُیرى

عندما عاد الیهود من السبي حسبوا أنفسهم كمن قاموا من الموت، وتمتعوا بنور 
الحیاة والحریة بعد سبعین عاًما من المذلة كما في ظلمة القبر. أما كنیسة العهد الجدید فقد 

تمتعت بما هو أعظم، اتحادها بالنور الحقیقي كعریس أبدي ُیقیم منها عروًسا تحمل نوره 
، دعى تالمیذه )12: 8 یو(وبهاءه ومجده. وكما قال الرب عن نفسه "أنا هو نور العالم" 

)، إذ یحملونه فیهم.  14: 5 نور العالم (مت
ما هو سّر استنارة الكنیسة؟  

قیامة الرب التي قدمت لنا الحیاة الجدیدة التي لن یغلبها الموت، وال تقدر الظلمة 
 ن تقتنصها وال القبر أن ُیحطمها. لذلك یقول الرسول: "استیقظ أیها النائم وقم من األموات أ
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.  )14: 5 أف ( لك المسیح"ئفیضي
 لما كان العماد هو تمتع بقیامة المسیح فینا لذا ُدعي هذا السر "استنارة". 

  ...إذ نعتمد نستنیر، وٕاذ نستنیر ُنتبنى، وٕاذ ُنتبنى نكمل
ُیدعى هذا الفعل بأسماء كثیرة اعني نعمة واستنارة وكماًال وحمیًما... فهو استنارة 

إذ به نرى النور القدوس الخالصي، أعني أننا به نشخص إلى اهللا بوضوح.  
 Ïالقدیس اكلیمنضس االسكندري

   .االستنارة وهي المعمودیة... هي معینة الضعفاء ... مساهمة النور... انتفاض الظلمة
االستنارة مركب یسیر تجاه اهللا؛ مسایرة المسیح، ُأس الدین، تمام العقل! 

.  Ðاالستنارة مفتاح الملكوت واستعادة الحیاة
 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

  !المعمودیة هي ابنة النهار، فتحت أبوابها فهرب اللیل الذي دخلت إلیه الخلیقة كلها
  Ñمار یعقوب السروجي
هكذا إذ نقبل االتحاد مع ربنا یسوع المسیح المصلوب ندفن معه في المعمودیة 
ونقوم حاملین إمكانیة الحیاة الجدیدة، لنحیا كما یلیق كأبناء للنور، وأعضاء جسد المسیح 

ن نعتذر بضعفنا البشري ألننا أالقدوس. ال یلیق بنا أن ننزل بعد إلى ظلمة الخطیة، وال 
نحمل فینا نور الرب ویشرق علینا مجده. ال نصیر بعد أرًضا مظلمة بل سماء تحتضن مجد 

اهللا وبهاءه.  
هذه هي سمة الكنیسة كحیاة جدیدة في المسیح، الساكن فیها، یشرق علیها ببره 

اإللهي، فیقال عنا: "فلیضئ نوركم قدام الناس لكي یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي 
.  )16: 5 مت (في السموات"

  عندما یمارسون اإللهیات وینطقون بها، ویعیشون الحیاة اإللهیة، هازمین قساوة القلب
ومتمتعین بسالم البر، یالحقهم مجد عظیم في كنیسة المسیح.  

  Ïالقدیس أغسطینوس

1 Kay’s Writings of Clement of Alexandria, p. 437. 
Ð  ،83م، ص 1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
Ñ .میمر عن المعمودیة المقدسة 
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إذ جاء السید المسیح إلى العالم لیقتني البشریة عروًسا له یسكب مجده وبهاءه في 
داخلها؛ یهبها روحه القدوس لكي ُیزینها وُیجِمّلها لتتهیأ بالمجد الداخلي للعرس السماوي 

األبدي. فُیقال لها: "اسمعي یا ابنتي وانظري وأمیلي أذنك وأنسي شعبك وبیت أبیك، فیشتهي 
: 45 مز(الملك حسنك، ألنه هو سیدك فاسجدي له... كل مجٌد ابنة الملك في خدرها" 

10-13(  .

:   . جذابة لألمم2
نه إذ أمجد اهللا الداخلي في النفس جّذاب، یقتنص النفوس لمملكته الروحیة. ف

تصیر كنیسة العهد الجدید مدینة منیرة تجتذب األمم، وكما یقول الرب نفسه: "أنتم نور 
العالم، ال یمكن أن ُتخفى مدینة موضوعة على جبل، وال یوقدون سراًجا ویضعونه تحت 

المكیال بل على المنارة فیضئ لجمیع الذین في البیت، فلیضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي 
. هذا تحقیق لما )16-14: 5 مت (یروا أعمالكم الحسنة ویمجدوا أباكم الذي في السموات"

.  ]3[ "فتسیر األمم في نورك والملوك في ضیاء إشراقكجاء في إشعیاء النبي: "
تصیر الكنیسة كعریسها عمود نور الحق الذي یقود األمم في طریق الرب ویقیم 

فیهم ملوًكا روحیین أصحاب سلطان داخلي.  
تتطلع الكنیسة حوالیها لتنظر من كل جانب عمل اهللا العجیب، یجتذب من كل 

األمم أوالًدا وبنات لها، یأتون من بعید لیصیروا أهل بیت الرب المكرمین، المحمولین على 
.  ]14[ األیدي

تظهر قوة المسیح القائم من األموات في حیاة كنیسته بتحویل الطاقات (ثروة 
حینئذ تنظرین وتنیرین ویخفق قلبِك ویتسع ألنه األمم) لحساب ملكوته، إذ قیل لعروسه: "

ل إلیِك ثروة البحر ویأتي إلیك غنى األمم ... ]5[ "تحوَّ
ما هي ثروة أو غنى األمم التي تتقدس لحساب كنیسة المسیح؟ 

، أي األسماك واللؤلؤ. لقد حسب آباء الكنیسة األولى السید ]5أ. ثروة البحر [
المسیح هو "السمكة" (أخسوس)، وأما المؤمنون فهم السمك الذي یعیش مع السید المسیح 

1 City of God 5:14. 
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: [نحن السمك الصغیر بحسب سمكتنا یسوع العالمة ترتلیان). یقول 9: 47 وفیه (حز
. ]Ïالمسیح قد ُولدنا في المیاه، وال نكون في أمان بطریق ما غیر بقائنا في المیاه على الدوام

ب. ذهب ولبان تحمله الجمال من مدیان وشبا ال للتجارة، لكنه ُیقدم هدیة 
نه إله ُیقدم البخور، ألصهیون. كما قدم المجوس ذهًبا ولباًنا ومًرا للسید المسیح عالمة ملكه و

ومتألم؛ هكذا یصیر أعضاء جسده ملوًكا یقدمون اللبان كبخور طیب للمخلص.  
، هذه الذبائح هي حیاتنا ]8-7ج. تقدیم ذبائح مقبولة لخدمة بیت الرب وزینته [

وأجسادنا وكل طاقاتنا التي تلتحم بالذبیح الفرید، فتصیر محرقات حب مرفوعة خالل 
الصلیب. یقول الرسول: "فاطلب إلیكم أیها األخوة برأفة اهللا أن تقدموا أجسادكم ذبیحة حیة 

. تقدماتنا للرب هي "نفوسنا" ذاتها )1: 12 رو (مقدسة مرضیة عند اهللا عبادتكم العقلیة"
. Ðالقدیس جیرومكقول 

د. لعل أجمل ما نقدمه لصهیون هو تمتعنا بالقدرة على الطیران كسحاب یحملنا 
من هؤالء روح الرب نحو السمویات فنعیش مع مسیحنا في أمجاده كما في بیتنا الخاص. "

.  ]8[" الطائرون كسحاب وكالحمام إلى بیوتها؟!
)، یأتي محموًال على 30: 24 سیأتي الرب في الیوم األخیر على سحاب (مت

)... كأن تشبیهنا بالسحاب یعني أننا صرنا 1: 19 قدیسیه السحاب الخفیف المنیر (إش
ما تشبیهنا بالحمام فیعني أننا صرنا روحیین، ألن الروح القدس ظهر أعرًشا نحمل مسیحنا؛ 

أثناء عماد الرب كحمامة. بمعنى آخر أن ارتباطنا بكنیسة اهللا یصّیرنا عرًشا للرب حاملین 
ثمار روحه القدوس.  

من هؤالء الطائرون كسحاب وكالحمام مع جاء في الترجمة السبعینیة: "
أن هذه العبارة النبویة تعلن من بعید عن القدیس غریغوریوس النیصي " یرى صغارهم؟!

.  Ñالكنیسة القادمة بأطفالها المملوئین جماًال الكثیري العدد
 بین أوالد الكنیسة الحقیقیین الذین في خفة القدیس غریغوریوس النیصيیقارن 

الروح یطیرون كالحمام و السحاب وبین األشرار الذین بسبب ثقل الخطیة یغطسون كما في 
میاه عمیقة. [یسیر الواحد خفیًفا بما فیه الكفایة بینما یغطس اآلخر في میاه عمیقة. ألن 

Ï  ،314-311م، ص 1979للمؤلف: الكنیسة بیت اهللا. 
2 On Ps. Hom 23. 
3 On the Baptism of Christ. 
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الفضیلة خفیفة تطفو، وكل الذین یعیشون في طریقها یطیرون كالسحاب ومثل الحمام مع 
صغارهم كقول إشعیاء؛ وأما الخطیة فثقیلة؛ وكما یقول نبي آخر أنها تجلس على وزنة من 

]. Ï)7: 5 (زك الرصاص
) فان 6: 12 . إن كانت الفضة ُتشیر إلى كلمة اهللا (مز]9هـ. الفضة مع الذهب [

الذهب ُیشیر إلى الحیاة السماویة النقیة؛ وكأن غنى الكنیسة القادمة من األمم یكمن في 
 تمسكها بكلمة اهللا وتمتعها بالفكر السماوي. 

:   . مدینة مجیدة3
. ُیشیر هنا إلى كورش ]10[ "وبنو الغریب یبنون أسوارِك وملوكهم یخدمونكأ. "

الغریب الجنس الذي أمر برجوع المسبیین وأعطى نحمیا التسهیالت لبناء السور.  
اهللا في محبته یستخدم كل الطاقات الغریبة لحساب بناء ملكوته، مقدًما كل صالح 

من أجل كنیسته؛ وهذا هو مجد الكنیسة الحق: تقدیس كل عمل!  
. ال ]11[ "نهاًرا ولیًال ال تغلقب. جمال الكنیسة ینصب في فتح أبوابها دائًما، "

ترد خاطًئا وال تجرح مشاعره؛ تحمل قلًبا متسًعا بالحب كعریسها نحو الجمیع.  
إنها كسفینة نوح أبوابها متسعة، قبلت نوح وعائلته والحیوانات والطیور الخ... من 

ألن األمة والمملكة التي ال تخدمك تبید وخراًبا كان بداخلها خلص، أما من رفض فهلك. "
.  ]نه ال خالص خارج الكنیسة[إ :الشهید كبریانوس. وكما یقول ]12[ "تخرب األمم

مجد لبنان إلیِك یأتي، السرو والسندیان والشربین مًعا لزینة مكان مقدسي ج. "
. لقد ُعرفت لبنان بشجرها الممتاز، لذا تحول ثروتها الخشبیة ]13[ "ع رجليّ ضوُأمجد مو

الستخدامها في تزیین هیكل الرب. صورة رائعة لتحویل الطاقات الخاملة أو التي ُأسيء 
استخدامها لحساب هیكل الرب.  

وبنو د. التمتع بسلطان روحي حیث تخضع قوات الظلمة تحت أقدام المؤمنین. "
الذین قهروِك یسیرون إلیك خاضعین، وكل الذین أهانوِك یسجدون لدى باطن قدمیِك 

. حتى عدو الخیر بكل طاقاته یشهد ]14[ "ویدعونك مدینة الرب صهیون قدوس إسرائیل
للمؤمنین أنهم مدینة اهللا المقدسة. ال یستطیع األشرار إالَّ أن یشهدوا ألوالد اهللا عن قدسیة 

حیاتهم حتى في لحظات اضطهادهم لهم.  

1 . On Virginity 18. 
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عوًضا عن كونِك مهجورة وُمبَغضة بال عابر بك هـ. تمتعها بالفرح الدائم األبدي: "
. هذا هو فخرها األبدي أنها لیست بعد مهجورة وال ]15[ "أجعلك فخًرا أبدًیا فرح دور فدور

تعاني من حالة فراغ أو عزلة أو بغضة الغیر لها بل تمتلئ فرًحا فتصیر مجیدة إلى األبد.  
ن أو. یهبها اهللا أكثر مما تطلب وفوق ما تسأل، فإن سألت نحاًسا یهبها ذهًبا، و

طلبت حدیًدا یهبها فضة وعوض الخشب ُیقدم لها نحاًسا، وبدل الحجارة حدیًدا... هكذا تجد 
في اهللا شبعها الداخلي وأیًضا سّر غناها الروحي وشبع كل احتیاجاتها.  

ال ُیسمع بعد ظلم في أرضك، وال خراب أو سحق في " ز. یسكن العدل فیها لذلك
. كل إنسان یجد فیها خالصه ]18[" تخومك بل ُتسمین أسوارك خالًصا وأبوابك تسبیًحا

وسّر تسبیحه وفرحه، ألن اهللا العادل فیها یهب عدًال وبًرا، وال یسمح بظلم أو خراب أو 
سحق أن ُیمارس في داخلها.  

بل الرب یكون ح. بكونها أیقونة السماء ال تحتاج إلى شمس أو قمر إلضاءتها "
  .]19[ "لِك نوًرا أبدًیا وٕالهك زینتك

.  ]21 التمتع بالحیاة البارة [.ط
 اإلنسان .]22[ "الصغیر یصیر ألًفا، والحقیر أمة قویة التمتع بقوة اهللا الفائقة ".ي

 1000بذاته ُیحسب صغیًرا أما كعضو في جسد المسیح فُیحسب ألًفا أي سماوًیا، ألن رقم 
ُیشیر إلى السماء. خارج المسیح یحسب حقیًرا یلهو به عدو الخیر وتحطمه الخطیة، أما في 

المسیح یسوع فیصیر أمة قویة. یصیر "أمة" إذ یحمل طاقات مقدسة للروح والجسد تعمل 
مًعا بانسجام وفي وحدة، تحمل قوة روح الرب فیها.  

هكذا ُیقدم لنا هذا األصحاح صورة حیة عن كنیسة السید المسیح بكونها المدینة 
المنیرة الحاملة إشراقات السید المسیح فیها، تجتذب األمم والشعوب خالل مجدها الداخلي، 

وتقدس كل طاقاتها وٕامكانیاتهم التي أساءوا استخدامها تفتح أبوابها أمام الجمیع بالحب، 
ویفتح الرب أبوابه أمامها لیهبها أكثر مما تطلب وفوق ما تسأل، یهبها بره وعدله وقوته 

 وجماله ونوره فال ُیعوزها شيء!
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األصحاح الحادي والستون 

الحَیاة الجدیدة 
یقدم لنا السید المسیح برنامًجا حًیا لعمله الخالصي فقد جاء من أجل المساكین 

ومنكسري القلب والمسبیین وكل النائحین لیهب عزاًء ومجًدا خالل التجدید الذي یهبه 
ا روحیة مقدسة له.  ًـ للمؤمنین به لیقیمهم كهنة وملوًكا له ویختارهم عروُس 

.  ]3-1[. برنامج المسیح الخالصي  1
.  ]6-4[. الحیاة الكنسیة الجدیدة  2
.  ]9-7[. الحیاة الكنسیة المجیدة  3
.  ]11-10[. حیاة زوجیة مفرحة  4

:   . برنامج المسیح الخالصي1
یقدم لنا السید المسیح على لسان إشعیاء النبي برنامًجا حًیا عن عمله الخالصي، 

یعرضه في إیجاز مع عمق، وهو:  
. تمتع البشریة بالروح القدس الذي ُیجدد الطبیعة البشریة ویغنیها، ینزع عنها 1

فسادها ویهبها الحیاة الجدیدة التي في المسیح یسوع فتنعم بشركة الحیاة اإللهیة... هذه 
. كما سبق ]1[ "يّ روح السید الرب علالعطیة ُقدمت لنا في شخص السید المسیح القائل: "

فقلنا في تفسیر األصحاح الحادي عشر أن الروح القدس هو روح االبن، لیس غریًبا عن 
المسیح، لكنه بالتجسد قبل حلوله علیه باسم الكنیسة ولحساب المؤمنون به:  

  لقد فارق الروح القدس اإلنسان ألنه لم یكن قادًرا على أن یحل في الفساد، ولكن اآلن
 البشر وهو وحده الذي یجعل عودة الروح ممكنة، ألن هذا بینظهر إنسان جدید 

اإلنسان بدون خطیئة.  

  لقد وعد اهللا أن یعطي الروح مرة ثانیة للبشریة... ولم تكن هناك طریقة أخرى یمكن بها
إعادة هذه النعمة إلى اإلنسانیة بدون مفارقة سوى في یسوع المسیح... إنها عودة أبدیة 

  .سببها حالة االستقرار والثبات

   .لقد منح المسیح الروح القدس لناسوته، وبذلك جعل الروح یتآلف من جدید مع طبیعتنا
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  .إن عودة الروح القدس لإلنسان في المسیح، اإلله المتجسد، آدم الثاني، عودة أبدیة
فالروح القدس حّل على آدم الثاني لبرِّه. والبّر في المسیح بّر ثابت، ألن اتحاد الالهوت 
بالناسوت في شخص المسیح ثابت... وهذا ضمان ثابت للبشریة واستقرارها في الحیاة 

الجدیدة.  
 Ïالقدیس كیرلس الكبیر

  اسم "المسیح" یحمل ضمًنا ذاك الذي یمسح والممسوح والمسحة ذاتها. اآلب هو الذي
یمسح، واالبن ُیمسح، والروح هو المسحة.  

 Ðالقدیس إیریناؤس

  أضاء الروح القدس في كمال وجوده علیه، فالشبیه یستقر بالشبیه. أما بالنسبة لكم
فبعدما صعدتم من جرن المیاه المقدسة ُوهبت لكم المسحة التي هي رمز لما ُمسح به 

المسیح؛ هذا هو الروح القدس.  
 Ñالقدیس كیرلس األورشلیمي

إذ ُدفع إلى السید المسیح سفر إشعیاء قرأ هذا الفصل، "ثم طوى السفر وسلمه إلى 
-17: 4 لو(الخادم وجلس... فابتدأ یقول لهم: إنه الیوم قد تّم هذا المكتوب في مسامعكم" 

21( .
نجیل خالصه، ویعصب منكسري إ. جاء السید المسیح لُیفرِّح قلوب المساكین ب2

القلوب ویهب حریته للمسبیین... حاسًبا مجیئه سنة یوبیل حقیقیة مقبولة لدى الرب وواهبة 
).  40، 9: 25 ، ال2: 61(إش عزاء للنائحین 

، حیث حّطم سلطان قوات الظلمة، إبلیس ]2[ "یوم انتقام إللهنا. مجیئه "3
ومالئكته وأعماله الشریرة.  

، ]3. ُیقیم الرب المؤمنین كأشجار بّر أو غروس الرب في الفردوس اإللهي [4
تحمل جماًال عوض الرماد، ودهن فرح عوض النوح، ورداء تسبیح عوض الروح الیائسة؛ 

أي یسكب علینا جماله وفرحه وتسبیحه عوض المذلة والنوح والیأس! 

Ï  ،10، ص 1981القمص متیاس فرید: التجسد والروح القدس. 
2 Adv. Haer 3:18:3. 
3 On Myst. 3:1. 
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:   . الحیاة الكنسیة الجدیدة2
رسالة السید المسیح الذي مسحه اآلب لیبشر للمساكین هي "تجدید المدن الخربة" 

التي صارت موحشة عبر األجیال. لقد صارت الطبیعة البشریة في كل األجیال أشبه بالمدن 
الخربة تحتاج إلى هدم وٕاعادة بناء. هذا هو عمل اهللا الخالق الذي ُیقیم ملكوته فینا، فیحّولنا 
بروحه القدوس من مسكن للخطیة والشر إلى مقدس للرب. أما األجانب الذین یرعون غنمنا، 

وبنو الغریب الذین یقومون بحراسة أرضنا والعمل ككرامین في حدیقتنا، فهم طاقات النفس 
الداخلیة ودوافعها التي صارت كمن هي أجنبیة وغریبة عن الرب وملكوته. إنها تخضع من 
جدید فال تصیر عثرة في طریق خالصنا بل على العكس معیًنا للنفس تسندها في جهادها. 

وذلك كما فعل الشعب العبراني قدیًما حین حملوا الذهب والفضة والثیاب الفاخرة من 
المصریین واستخدموها في إقامة خیمة االجتماع بدًال من استخدامها في عبادة األوثان في 

. Ïمصر
، ذلك ألننا إذ نحمل الطبیعة الجدیدة خالل ]6[ "ُتدَعون كهنة للربیقول: "

المعمودیة نصیر روحًیا كهنة، نرفع أیدینا للصالة ونقدم أجسادنا ذبیحة حب مقبولة لدى 
 .Laic Priesthood"Ð"الكهنوت الشعبي القدیس أیرونیموس اآلب. هذا الكهنوت یدعوه 

:   . الحیاة الكنسیة المجیدة3
یهب اهللا كنیسته فیًضا من المجد الداخلي والتعزیات السماویة والفرح الدائم.  

عوًضا عن خزیكم ضعفان، وعوًضا أ. مكافأة مضاعفة عوض المتاعب القدیمة: "
  .]7[ "عن الخجل یبتهجون بنصیبهم، لذلك یرثون في أرضهم ضعفین

ما هي المكافأة المضاعفة التي نتمتع بها عوًضا عن خزینا؟ التمتع بغفران 
خطایانا، ونوال بّر المسیح؛ بمعنى آخر نزع خزى الخطیة والتمتع بمجد المسیح فینا؛ العفو 

عنا كعبید عصاة وقبولنا كأبناء هللا في المسیح یسوع االبن الوحید الجنس.  
 عند إیفاء الدین الذي أثقل كاهلنا، وٕانما قدم لنا بره يلم یقف عمل المسیح الكفار

لنشاركه مجده؛ یقول الرسول: "ألنكم قد ُمتُّم وحیاتكم مستترة مع المسیح في اهللا، متى أظهر 
.  )4-3: 3 كو (المسیح حیاتنا فحینئذ تظهرون أنتم أیًضا معه في المجد"

Ï  ،14م، ص 1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
2 The Eialogue against Luciferians. 
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لعله أیًضا یقصد بالمیراث المضاعف القیامتین: القیامة األولى التي ننالها هنا في 
حیاتنا الزمنیة إذ ننعم بالحیاة المقامة، والقیامة الثانیة حین یأتي رب المجد على السحاب 

[نحن الذین متنا موًتا  :القدیس أغسطینوسلنقوم معه ونوجد معه في المجد. وكما یقول 
مزدوًجا (موت النفس والجسد)، نقوم قیامة مزدوجة. حتى اآلن نحن قمنا قیامة واحدة، وهي 
القیامة من الخطیة، ألننا ُدفنا معه في المعمودیة، وقمنا معه خالل المعمودیة بالقیامة. هذه 

القیامة هي الخالص من خطایانا؛ وأما القیامة األخرى فهي قیامة الجسد. هو أعطانا 
القیامة العظمى، وها نحن ننتظر األقل! القیامة األولى أعظم من الثانیة، إذ خالصنا من 

].  Ïخطایانا أعظم من قیامة الجسد
ن خزینا الذي سقطنا أإن كانت سمة مملكة إبلیس األنانیة التي تجلب الكراهیة ف

فیه هو اتسامنا باألنانیة القاتلة، عوض هذا الخزي صار لنا المیراث المضاعف أي الحب 
من جانبیه المتكاملین، حب اهللا وحب القریب. وكأن عمل المسیح فینا أن ُیحطم األنا لیهبنا 

حًبا فائًقا هللا ولخلیقته.  
؛ مادامت الحیاة الكنسیة هنا هي عربون الحیاة ]7[ "بهجة أبدیة تكون لهمب. "

السماویة، تتسم بالمجد المضاعف عوض الخزى، وبالحب عوض األنانیة... فإنها تحمل 
بهذا طبیعة الفرح والبهجة! سّر فرحنا أننا نحمل مسیحنا فینا، لُیقیم ملكوته السماوي المفرح 

في أعماقنا.  
... كثیًرا ما یكرر سفر إشعیاء الحدیث عن هذا ]8[ "وأقطع لهم عهًدا أبدًیاج. "

العهد بین اهللا وكنیسته المعلن في جسد المسیح المصلوب كسّر مصالحة أبدیة. 
وُیعرف بین األمم نسلهم، وذریتهم وسط د. بركة في ثمارهم الروحیة كما نسلهم: "
... ]9[ "الشعوب، كل الذین یرونهم أنهم نسل باركه الرب

ما هو هذا النسل المبارك الذي یعرفه األمم؟ 
نما باألكثر الذین یتتلمذون للرب خاللنا، والذین إال یقصد أوالدنا حسب الجسد، و

یتعرفون على الخالص وینالون المیالد الجدید خالل شهادتنا الحیة إلنجیل خالصنا.  
وربما عنى بالنسل والذریة األعمال المقدسة التي هي ثمار روح اهللا القدوس فینا، 

وعطیة نعمته المجانیة في حیاتنا.  

Ï  683الحب اإللهي، ص. 
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:   . حیاة زوجیة مفرحة4
الحیاة الكنسیة الحقة هي حیاة عرس دائم مملوء فرًحا وبهجة بال انقطاع، خالله 

نرتدي ثوب الخالص كثوب العرس األبدي، أو كثوب كهنوتي عام... 
فرًحا أفرح بالرب، تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد ألبسني ثیاب الخالص، كساني "

.  ]10[ "رداء البّر مثل عریس یتزین بعمامة (تاج) ومثل عروس تتزین بُحلیها
في بعض الكنائس التقلیدیة یردد الكاهن العبارة السابقة عند ارتدائه الثیاب الكهنوتیة 

نه یتقدم لسّر األفخارستیا كما إلى عرس مفرح، یحتاج ألالشتراك في قداس األفخارستیا، حاسًبا 
إلى ارتداء ثیاب الخالص الخفیة ورداء البر وزینة الروح... ما هو هذا الثوب إالَّ السید المسیح 

. )27: 3 نفسه؟! یلبسه المؤمنون عند تمتعهم بمیاه المعمودیة (غل

  حًقا المسیح هو زینة العروس، هذا الذي هو الكائن والذي كان والذي یأتي، المبارك
اآلن وٕالى األبد، أمین.  

 Ïالقدیس غریغوریوس النیسي

  اآلن (بعد العماد) إذ خلعتم ثیابكم القدیمة ولبستم الثیاب البیضاء روحًیا، یلیق بكم أن
تستمروا في ارتداء ما هو أبیض. بالطبع ال نقصد بهذا أن تلبسوا ثوًبا أبیض على 
الدوام، إنما أن تلتحفوا بثیاب بیضاء بالحق، مضیئة روحًیا، فتقولون مع الطوباوي 

. Ðإشعیاء: "تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد ألبسني ثیاب الخالص..."

 احفظوا الیوم المقدس، مرتدین ثوب الخالص، یسوع المسیحÑ  .
القدیس كیرلس األورشلیمي 

ألنه كما أن األرض تخرج لقد أوضح النبي ماذا یعني بثیاب الخالص، قائالً : "
 "نباتها، وكما أن الجنة تنبت مزروعاتها هكذا السید الرب ینبت بر�ا وتسبیًحا أمام كل األمم

، وكأن ثیاب الخالص هو بّر المسیح وتسبیحه الذي یهبه لنا عطیة مجانیة من ]11[
عندیاته.  

 

1 On the Baptism of Christ. 
2 On the Myst. 4:8. 
3 . Ibid 5:10. 
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اأصحاح الثاني والستون

عروس المسيح الكنيسة 

السماوي، عريسها  عروًسا مقدسة تحمل اسًما جديًدا، وتتمتع بمجد  غيرته على صهيون الجديدة، كنيسة العهد الجديد، بقبولها  يعلن اه عن 

للبشرية... فرح وتهليل  يحرسها بجنوده السماويين ويجعل من حياتها سّر   

1. اسم جديد وحياة مجيدة            ]3-1[.

عروس سماوية                  ]5-4[.  .2

حراسة مع تهليل                 ]9-6[.  .3

4. تهيئة الطريق لها                 ]12-10[.

1. اسم جديد وحياة مجيدة:
بّرك، وكل اأمم مجدك، فترى اأمم  بّرها كضياء، وخاصها كمصباح يتقد،  يخرج  أورشليم ا أهدأ حتى  "من أجل صهيون ا أسكت ومن أجل 

الرب" ]2-1[.  وتسمين باسم جديد ُيعّينه فم 

بوعز لم يهدأ حتى يتمم أمر عروًسا أبدية. إن كان  مركز قلبه، فقد جاء إلى العالم ليخطبها لنفسه  المتحدث هنا هو كلمة اه الذي تحتل الكنيسة 

عروًسا له. إنه براعوث  اأممية )را 3: 18(، فإن السيد المسيح ا يتوقف عن العمل الدائم حتى يضم إلى نفسه الكنيسة التي اقتناها بدمه الثمين  زواجه   

روحًيا ا تقدر كل رياح العالم أن تطفئه. ُيناجيها قائًا: "وجملِت جًدا بًرا لها. وتتمتع بالبهاء وتصير مصباًحا  بره  يشرق عليها فتحمل   شمس البر الذي 

وخرج لِك اسم في اأمم لجمالك أنه كان كامًا ببهائي الذي جعلته عليِك يقول السيد المسيح" )حز 16: 14-13(.  جًدا فصلحِت لمملكة، 

يهبها السيد المسيح بهاءه داخلها ومجده مجًدا لها فتتمتع بالتجديد الذي يشمل حتى ااسم عامة التجديد الكامل: "وتسمين باسم جديد يعينه فم

اأولون مثل الفيلسوف وصرنا "مسيحيين". لهذا كان المدافعون  بروحه القدوس تجديًدا حملنا اسمه كاسم جديد  الرب". فإنه إذ جاء السيد المسيح وقدم لنا   

ارتكبوها، جريمة  موجًها ضد المسيحيين هو اتهام "ااسم". فكان ااضطهاد عنيًفا ضدهم ليس أجل  أثيناغوراس يقول: ]إن ااتهام الحقيقي الذي كان   

حملوه. نما أجل ااسم الذي  واإ

الرب، وتاًجا وتكونين إكليل جمال بيد  ببره الفائق كسّر جمال لها: " تمتعت كنيسة العهد الجديد باانتساب إلى اسم المخلص كمصدر حّي للتمتع 

كرامة إضافية، إنما هي في يده؛ هي الرب أنه ا يحتاج إلى  الرب "إكليل جمال" و "تاًجا ملوكًيا" ا لتوضع على رأس  يدعوها   ملكًيا بكف إلهِك" ]3[. 

الرأس وهي جسده المجيد.  عمل يديه، مجدها من صنعه هو. يعتز بها ويبقى هو 

2. عروس سماوية:
موحشة، بل تدعين حفصيبة أرضك  مهجورة، وا ُيقال بعد  عروس المسيح". "ا ُيقال بعد لِك  أحد اأسماء الجديدة التي تمتعت بها الكنيسة هي "

يفرح بك بالعروس  وكفرح العريس  يتزوجك بنوك،  عذراء  يتزوج الشاب  وأرضك تصير ذات بعل؛ أنه كما  الرب ُيسر بك  وأرضك ُتدعى بعولة، أن   

 إلهك" ]5-4[.

خربة ُيحطمها فصارت نفًسا  هجرها الكل  كأرض قفر با حياة وا ثمر وكفتاة  موحشة"،  مهجورة" و" خارج المسيح المخلص كانت تدعى "

مسرتي بها" مكرمين عوض ااسمين القديمين: "حفصيبة" وتعني " عروًسا أبدية سماوية لذا حملت لقبين  صارت  والترك. اآن بالمسيح  بالعزلة   الشعور 

السماوي. عريسها  سرور اه تعيش في حضن  صارت موضع  متزوجة"؛  بعولة" أي "ذات البعل" أو "  و"
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نما كبعل ُيسر ينتظرون المكافأة واإ كأجراء  متزوجون الكنيسة، يعملون لحسابها ا كعبيد وا  بسرور وبهجة كأنهم  أرضها ويعملون  بنوها  يحب 

وأفكارهم وطاقاتهم للعمل في كنيسة المسيح. يكرسون قلوبهم  بفرح  أواد اه الذين  وترفها... هذه هي سمة  بعروسه يطلب راحتها   

فريدة وعجيبة من جهة اآتي: العروس  ياحظ أن هذه 

مريم والدة اإله. فقد ولدت العذراء  عذراء وأم لها بنين في نفس الوقت، اأمر الذي لن يتحقق في حياة أية فتاة، لكنه تحقق في القديسة  أ. أنها 

فصارت العضو اأمثل في الكنيسة. يسوع رب المجد وبقيت دائمة البتولية، أن ابنها واهب البتولية،   

عذراء عفيفة )2 كو 11: 2(، وهي أم المؤمنين في نفس الوقت. كنيستنا 

نوًعا من اأمومة نحو البشر. بتوًا عفيفة، وبالحب تحمل  نحن أيًضا إذ نتقبل العضوية الكنسية تصير نفوسنا في الداخل 

روحية... يلزم أن تكون بتوليتكم     v

الروح. بتوًا حسب  يلتزم كل مؤمن أن يكون  يكونوا بتوليين حسب الجسد، لكن  كثيرون أن  حًقا ا يقدر 

واحرصي على بتوليتك. إذن تيقظي يا نفسي، 

عذراء أيًضا. وعروسه "الكنيسة"  عذراء،  v   أم السيد المسيح 
[658]

أمبروسيوس القديس 

العذراء أًما ولم تحل بتوليتها. v   النعمة جعلت 
[659]

أنقرة ثيؤدسيوس أسقف  اأب 

أوادها أشبه بشاب واحد، أن الجميع يتزوجك بنوك" ]5[، يكشف عن وحدة الكنيسة فقد حسب كل  عذراء  يتزوج الشاب  ب. بقوله: "كما 

الزواج بالمفهوم أخرى يوضح أنه ا يعني  بالروح القدس. ومن ناحية  يسوع المسيح   يعيشون بهدف واحد وغاية واحدة هي ااتحاد مع اآب في ابنه 

أخيًرا تشبيه أبناء الكنيسة بالشاب يعني بعروسه الكنيسة واتحادهم بها.  يتزوجوا أمهم، إنما يعني تعلق أبناء اه  باأواد أن   الجسداني، أنه ا يليق 

شيخوخة وا يصيبهم ضعف.  اتسامهم بالشبوبية الدائمة، حيث ا تلحق بهم 

عرس دائم فيه يشتاق بالفرح الدائم، وعن بقائها في حالة  يفرح بك إلهك" ]5[، يكشف عن اتسام الكنيسة  بالعروس  وكفرح العريس  ج. بقوله: "

عرًسا دائًما أبدًيا. للزمن، إنما يبقى  العُرس وا يخضع  الطرفان كل نحو اآخر. بمعنى آخر ا َيْقَدم   

مريم كمثال حّي كعروس المسيح، وأيًضا نحو القديسة  الزواج نحو الكنيسة  توّجه اأنظار أثناء قداس  والعجيب أنه في طقس الكنيسة القبطية 

بعرس داخلي مع السيد المسيح. ففي نهاية خدمة هذا القداس يتغنى الشمامسة بهذا النشيد:  للتمتع 

للعروس المضيئة، "السام 

أم الذي يضيئ،

السام للتي قبلت إليها الكلمة الكائن في أحشائها،

الشاروبيم، أكرم من  السام للتي هي 

السام للتي ولدت لنا مخلص أنفسنا...".

حراسة مع التهليل:   .3
أرضهم ليصيروا أبناء عاملين في  يردهم  الرب  قفًرا وها هو  صارت  أرض  هجرها رجلها أو  كزوجة  فحسبوا أنفسهم  عانى اليهود من السبي 

الراجع إليه. حراسته لشعبه  الرب  أخرى، لهذا يؤكد  مرة  التعرض للسبي   )بلدهم(. لكن ربما خشي البعض من 
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للرب، عروًسا  صرنا  الموعد، ومن التمتع بالمقدسات السماوية، اآن بالصليب  أرض  وحرمنا من  أرضه،  أسرنا في  إن كان عدو الخير قد 

تُراقب العدو ليل نهار با أسوارنا  حراسة مشددة َيِقظة عند  الفردوس كبيت خاص بنا أو كمدينة مقدسة نسكن فيها مع إلهنا الذي ُيقيم  ورجعنا كما إلى   

 توقف ]6[.

المملوء حًبا. الرعوي  بروح الصاة الدائمة مع العمل  الرب على كنيسته إَا خدامه اأمناء اليقظين، خاصة  الحراس الذين يقيمهم  هؤاء  من هم 

بدموع كل واحد" )أع 20: 31(. ونهاًرا لم أفتر عن أن أنذر  متذكرين إني ثاث سنين ليًا  اسهروا  الرسول بولس القائل: "لذلك   هذا ما نلمسه في خدمة 

الطريق الصالح المستقيم" )1 الرب فأكف عن الصاة من أجلكم بل أعلمكم   وأيًضا في خدمة صموئيل النبي القائل: "وأما أنا فحاشا لي أن أخطئ إلى 

الرب. حراسة لمدينة   صم 12: 23(. هكذا تلتحم الصاة الدائمة مع الحب والتعليم المستمر بكونها جميًعا عمل 

مستمرة داخلية، عبّر عنها القديس اكليمندس حراسة  يلزم إقامة  الروحية العملية – الغنوسي-  المعرفة  في حياة اإنسان المسيحي الحق صاحب 

.]
[660]

اإسكندري بقوله: ]يليق بالغنوسي أن يتأمل في اه قدر المستطاع  

الدوام وا نسكت فيستجيب هو نذكره على  الرب أن  تدعوه يسكت" ]6-7[. هكذا يدعونا  تسكتوا، وا  الرب ا  ذاكري  العبارة: "يا  أروع  ما 

كأورشليمه المجيدة، ويجعل منا "تسبيحة في ومستمرة، طالًبا أن ُيثبتا  فيذكرنا، فإنه مشتاق أن ُيدخلنا معه في معامات قوية  نذكره   أيًضا وا يسكت؛ 

الفرح الداخلي الحق. اأرض" ]7[. كل من يتطلع إلينا أو يتامس معنا يتمتع بأيقونة السماء،   

الفريدة؟! وما بالشركة مع المسيح السنبلة  روحه القدوس من قمح وخمر وا يغتصبه العدو منا. ما هو القمح إَا التمتع  يهبنا اه أن نتمتع بثمر 

السماوي يسوع قمحنا  شركتنا مع اه في المسيح  الرب يحفظ  سهرنا في  الفرح؟! كأن  الروح القدس واهب   هو الخمر إَا عطية 

الفريد. روحه القدوس الخمر  بواسطة 

4. تهيئة الطريق لها:
الدهرية. أقام صليبه راية حب لنا أبوابه  أبواب قلوبنا ليحملنا إلى  سمواته. هو يعبر إلى  لطريقنا نحن في  للرب في حياتنا هو تهيئة  الطريق  تهيئة 

نقوه من اعدوا السبيل،  اعدوا  هيئوا طريق الشعب،  باأبواب،  أعبروا  أعبروا  الروحية وننال المكافأة السماوية. لذا قيل: " المعركة   لكي نجتاز بها 

وجزاؤه أمامه" ]10- أجرته معه  قولوا ابنة صهيون: هوذا مخلصك آت ها  اأرض؛  الرب قد أخبر إلى أقصى  الراية للشعب. هوذا  ارفعوا  الحجارة،   

.]11

للرب )مت 3: 3(، أما الذي يعمل حقيقة والذي ُيكافئ فهو مخلص الكنيسة. الطريق  يوحنا المعمدان ُيهيئ  لقد جاء القديس 
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اأصحاح الثالث والستون

المعصَرة المسيح دائس 

للعريس الذي يبذل حياته من أجل صورة  وعريسها، اآن يقدم لنا  كعروس تتمتع بانتسابها ه مخلصها  ظهرت الكنيسة في اأصحاح السابق 

عروسه.  

1. المسيح المصلوب                          ]6-1[.

الرب             ]9-7[. 2. تسبحة من أجل إحسانات 

3. تذكير اه بأعماله القديمة معهم            ]14-10[.

4. صاة التوبة                                ]19-15[.

1. المسيح المصلوب:
أسرى، الهاربين لتسليمهم  أورشليم بإلقاء القبض على  وقاموا بدور إيجابي ضد  أورشليم على يدْي بابل وقف بنو آدوم شامتين بل  خراب  في يوم 

ُهدّوا حتى إلى أساسها" )مز ُهدّوا  أورشليم القائلين:  يارب لبني آدوم يوم  المرتل قائًا: "أذكر  يصرخ  أورشليم الخ... لهذا  للرعي في   ودخولهم بغنائمهم 

قدرته ودخلت وتنقرض إلى اأبد، يوم وقفت مقابله، يوم َسَبِت اأعاجم  الخزى   137: 7(؛ كما يقول عوبديا النبي: "من أجل ُظلمك أخيك يعقوب يغشاك 

كواحد منهم" )عو 10: 11(. أورشليم كنت أنت أيًضا  قرعة على  وألقوا  أبوابه  الغرباء   

تراًبا ومحًبا لسفك الدماء( إلى عدو الخير إبليس لهذا يظهر المخلص كقادم من آدوم بثياب حمر في جاله وعظمته؛ غلب يشير آدوم )تعني 

نصرة وخاًصا. معصرة ليهب شعبه   العدو وداسه كما في 

بكثرة قوته؟! أنا المتكلم بالبر العظيم للخاص" ]1[. بصرة؟! هذا البهي بمابسه، المتعظم  "من ذا اآتي من آدوم بثياب حمر من 

نصرة وبهاء لمؤمنيه، فصار يسأله: وواهًبا  ارتفع على الصليب محطًما آدوم الحقيقي  تطلع النبي إلى المخلص وقد 

من أنت؟

من أين أنت قادم؟

ما هو حالك؟

ما هو عملك؟ وما هو هدفك؟

كثيرون يتكلمون بالبر ويجيدون الحديث عنه، حتى بعض القادة الدينيين في فمن جهة شخصه يقول: "أنا المتكلم بالبر العظيم الخاص" ]1[. 

الوحيد القادر أن يتحدث بالبر "العظيم الخاص"، أي البر العملي يسوع - فهو  قادرين على التعليم بخصوص البر. أما المخلص- ربنا  كانوا   ذلك الحين 

يعرف خطية )2 كو 5: 21(، حمل خطايانا في جسده ليكفر عنها بدمه المبذول،  الذي يهب خاًصا من اأعداء وتمتًعا باأبدية. هو وحده البار الذي لم 

اآخرين. أنه البار الذي ُيسر اآب بره، فمن جانب: هو وحده الذي با عيب مطلًقا، ومن الجانب اآخر قادر أن يبرر  فريد في  بًرا لنا. إنه  بره   مقدًما لنا 

سروره.  به، يحملنا فيه لنحسب نحن أيًضا موضع 

تبريرنا، لُيصلح من حال بإرادته المقدسة خال حبه اإلهي أجل  نما بكل كيانه وحياته التي بذلها  يتكلم السيد المسيح عن بّر ا بفمه فقط واإ

شركة الطبيعة اإلهية )2 بط 1: 4(.  طبيعتنا الفاسدة ويهبها 

ترابنا لكي يحول الرب جاء إلى حيث سقطنا، إلى آدوم، حيث عدنا إلى  تراًبا" أو "دًما". وكأن  آدوم" التي تعني " من جهة الموقع رآه قادًما من "
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أرضنا لنتحد معه نسمع الصوت اإلهي: السماوي إلى  نزل مخلصنا  تراب تعود" )تك 3: 19(، اآن إذ  لى  تراب واإ ترابنا إلى سماء. لقد قيل لنا "أنك   

سمواته. المزبلة لُيقيمنا في  يرفعنا كما من  لى سماء تعود". هذا هو بّر المسيح الذي   "أنك سماء واإ

المعركة ليغتصبنا من عدو الخير أرض  أدوم" )= دم( محبين للقتال أو مبغضين للغير، فإن مسيحنا جاء إلى  صرنا " من جانب آخر فإننا إذ 

 المحب لسفك الدماء لكي يتسع قلبنا بالحب والبذل!

معركة الصليب - وحده، وكما قال المعركة -  المعصرة وحدي ومن الشعوب لم يكن معي أحد" ]3[. دخل  من جهة عمله يقول: "قد دسُت 

وتتركونني وحدي وأنا لست وحدي أن اآب معي" )يو 16: 32(.  لتاميذه: "

ليسخروا به. كما ُتشير إلى أن جسده كله قد أفاض دًما من قرمزًيا )مز 15: 17(  ألبسوه ثوًبا  المعصرة ]2[، إذ  لباسه محمر وثيابه كدائس 

كقوة اه للخاص، لهذا قيل يدركه من اختبر الصليب  الواهبة الشفاء )إش 53: 5(. هذا البذل هو سّر جمال فائق  الجراحات   

"البهي بمابسه" ]1[.

تزين باآام وتمجد بالاهوت، فإنه ليس أكثر من ذلك عذوبة وجماًا. تدبيًرا رائًعا للجسد المتألم، فقد  v   صنع 
[661]

النزينزي غريغوريوس  القديس 

ُيحررها من العدو إبليس ويهبها التمتع بسنة اليوبيل الدائمة أو التحرر غير أراد أن  عروسه إذ  وغيرته نحو  بوحي حبه العظيم  ما فعله إنما 

 المنقطع ]4[.

الرب: 2. تسبحة عن إحسانات 
سوى صورها على الصليب  العروس المفدية بالدم أن تقدمه مقابل إحسانات اه الدائمة والتي تجلت في أعمق  لم يجد النبي ما يمكن للكنيسة 

 التسبيح له.

ُيشاركنا ضيقنا وآامنا. "في كل وبنوه؛  وكثرة إحساناته، متطلًعا إلينا إننا شعبه  مراحمه  لم يقدم اه إحساناته من أجل مقابل ما،  إنما من أجل 

حضرته )المخلص( خلصهم" ]9[. إنه حب عجيب!  ضيقهم تضايق وماك 

3. تذكير اه أعماله القديمة:
إن كان اإنسان في غباوته يأخذ موقًفا مضاًدا من خالقه وفاديه، فإن اه في محبته يذكر أعماله القديمة معهم كيف راعاهم خال موسى، وكيف

يزال اه هو هو في حب يود أن يقود شعبه بنفسه! بروحه القدوس. شق أمامهم المياه ليتمجد اسمه فيهم... ا   حل في وسطهم 

عدًوا وهو روح قدسه فتحول لهم  وأحزنوا  تمردوا  منتظًرا عودتهم، هذا ما عناه بقوله: "ولكنهم  حًقا إنه يؤدبهم على موقفهم العدائي لكنه يبقى 

حاربهم، ثم ذكر اأيام القديمة الخ..." ]11-10[.  

بطريقة نقدية، في زهو، إن كنا نتمم الخدمة بتشتيت فكر ليس فقط ا يصغي إلينا بل ويسلمنا كبرياء  المزامير قدامه في  ونردد  v إن كنا نصلي 

حضرته ويسلمنا للشيطان لتأديبنا حتى نتوقف عن التجديف )1 تي 1: 20(. ُيحاربنا؛ بمعنى آخر يسحبنا من  يرتد ليصير خصًما  للشرير...   
[662]

مارتيروس السرياني اأب 

4. صاة وتوبة:
يعرفنا أكثر وغيرته نحونا بكونه أبانا الذي  منتظًرا توبتنا. فا نبرر أخطاءنا إنما نستدر حبه  حين نسقط في الشر ونقف كمعادين ه، يبقى اه 

سرائيل نفسه ]16[. إبراهيم أب المؤمنين واإ  من 
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فارق ورجاسته، وكأن اه قد  اأرض بخطيته  السموات وانظر من مسكن قدسك ومجدك" ]15[. هكذا يشعر الخاطئ كأنه قد دّنس  "تطلع من 

الرجوع الطاهرة نحو النفس الساقطة والمشتاقة إلى  سمواته  مراحم اه، طالًبا منه أن يتطلع من  اأرض ليبقى في السماء حيث مقدسه ومجده، لهذا يستدر   

بحضرته.  إليه والتمتع 

واأرض أورشليم" بل  ُيفارق الهيكل والمدينة " الرب  حزقيال النبي مجد  خراب، فقد رأى  الرب من  ربما جاء هذا الشعور كوليد لما حل بهيكل 

اأرض قَدام عيني" )حز 10: الكروبيم أجنحتها وصعدت عن  فرفعت  الكروبيم،  الرب من على عتبة البيت ووقف على  وخرج مجد   كلها، إذ يقول: "

.)19-18 

أواده وحبه الفائق العميق "زفير أحشائك" الرب نحو  غيرة  نحوي قد امتنعت" ]15[. تقوم التوبة على أساس اكتشاف  ومراحمك  غيرتك؟...  "أين 

إدراكه بنوته له )تث 32: 6؛ إش 63: 16(. ومراحمه نحو اإنسان مهما كانت ضعفاته. كما تقوم على   

ميراثك" ]17[. واضح هنا أن التائب ا يعني إلقاء ارجع من أجل عبيدك أسباط  طرقك؟! قَسيَت قلوبنا عن مخافتك؟!  يارب عن  "لماذا أضللتنا 

أبوة اه في الحال ُيعاتبه، بأنه كان ينتظر أن نعمته تسنده. حًقا لقد أخطأ وتمادى في الخطأ فأسلمه اه لذهنه  اللوم على اه، إنما بعدما اكتشف 

المرتل بقوله: قساوة القلب. هذا ما عناه  الرب وا يبقى في  طريق  لقساوة قلبه )رو 1: 28(،  اآن يطلب نعمته حتى ا يضل عن  وتركه  المرفوض،   

 "بكل قلبي طلبتك، ا تضلني عن وصاياك" )مز 119: 10(.

وقساوة قلبه، يتركه في فساد ذهنه  تارة يسأله أا يسمح بعد أن  بالمرارة لذلك يقف معاتًبا اه بكل وسيلة،  حين يدخل اإنسان تحت التأديب يشعر 

يسرع بالنجدة إذ طالت مدة التأديب. هذا ما عّبر عنه وأخيًرا يسأله أن  البشرية ]17[،  المباركين الذين يطلبون عن  يسترحمه من أجل قديسيه  وأخرى   

داسوا مقدسك، قد كنا منذ زمان كالذين لم تحكم عليهم ولم ُيدع عليهم باسمك" ]18-19[. لقد  النبي بالقول: "إلى قليل امتلك شعب قدسك، مضايقونا 

حوالي 400 عام من بناء الهيكل حتى السبي، أما مدة السبي )70 سنة( الرب" قليلة مع أنها تبلغ  حسبوا المدة التي امتلك فيها الشعب الهيكل "قدس   

صاروا تحت السبي مثلهم كسائر اأمم كأن اه ليس حاكما عليهم ينقذهم من هذا يقولون "كنا منذ زمان...".  مرارتها، إذ  فحسبوها طويلة للغاية بسبب   

 الُمّر، وكأن اسمه لم يدع عليهم...

الرب عليهم ويدعو اسمه عليهم حتى يخلصهم. اشتاقوا أن يملك  مرارة السبي  ذاقوا  إذ 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الرابع والستون 

تضرع من أجل مجيء المسّیا 
كما في كثیر من  یحاول بعض الدارسین أن یفسروا حدیث إشعیاء النبي هنا -

- على أنه یخص مجيء السید المسیح الثاني لیملك ألف سنة قبل حدوث  األصحاحات
الضیقة العظیمة. لكن من الواضح أن النبي یتحدث هنا عن مجيء المسیح للخالص الذي 

تحقق على الصلیب، وال یزال یتحقق عملًیا في قلب كل مؤمن جائع إلى الرب.  

.  ]3-1 [. نزول المسیا من السماء 1
. ]5-4[. بركات انتظار المسیا  2
.  ]12-6[. اعتراف بالخطایا  3

:   . نزول المسیا من السماء1
لیتك تشق السموات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبال؛ كما تشعل النار الهشیم "

.  ]2-1[ "وتجعل النار المیاه تغلي لتعرَّف أعداءك اسمك، لترتعد األمم من حضرتك
یرى بعض المفسرین أن الحدیث هنا خاص بالسید المسیح عندما ینزل من السماء 
عالنیة لُیقیم مملكته على األرض ألف عام، یملك ویهزم مقاومیه وأعداءه وكل األمم الخ... 
على خالف مجیئه األول الذي كان مخفًیا في أحشاء البتول، ال یصیح وال یسمع أحد صوته 

الخ... 
 19لست أرید الحدیث هنا عن الملك األلفي إذ تعرضت له في تفسیر األصحاح 

من سفر الرؤیا، إنما ما أود تأكیده أن نصوص إشعیاء النبي ال ُتفهم بطریقة حرفیة، ألن 
 السماء  منمسیحنا ملك روحي، رفض أن یملك مادًیا، حاسًبا تجسده اإللهي نزوًال كما

لیلتقي بنا؛ كنا كالجبال في قسوة حیاتنا فتزلزلت أعماقنا، أشعل ما في داخلنا من هشیم 
 خالل ال ،الشر، وجعل المیاه الباردة فینا تغلي بالحب، واهًبا إیانا نصرة على أعداء اسمه

  بالمحبة. العامل اإلیمان خالل وٕانما منظورة حروب
 یتطلع أن اهللا من اإلنسان یطلب أن یكفي الضیقات أو السبي من الخالص أجل من

 السموات مالئ اهللا كان وٕان )،15 :63 (إش ومجده قدسه مسكن من وینظر السموات من

  فاألمر األبویة األحضان إلى وعودتنا خطایانا من خالصنا أجل من أما بالهوته... واألرض
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  نفسه. عن المسیح السید قال وكما .]1[ أرضنا إلى اهللا كلمة ونزول السموات شق إلى یحتاج
ألني قد نزلت من السماء لیس ألعمل مشیئتي بل مشیئة الذي أرسلني... أن * "

: 38: 6 یو (كل من یرى االبن ویؤمن به تكون له حیاة أبدیة وأنا أقیمه في الیوم األخیر"
نزل من السماء لیحقق الطاعة عوض آدم الساقط في العصیان، مقدًما مشیئة اآلب  .)40

التي هي واحدة مع مشیئته. أما مشیئة اآلب فهي تحقیق الخالص والقیامة برؤیة االبن 
إیمانًیا والثبوت فیه.  

"لیس أحد صعد إلى السماء إالَّ الذي نزل من السماء، ابن اإلنسان الذي هو * 
.  )13: 3 یو (في السماء"

 یو (وقال عنه القدیس یوحنا المعمدان: "الذي یأتي من السماء هو فوق الجمیع"
3 :31(  .

كلمة اهللا الذي شّق السموات ونزل قائالً :  مار افرآم السریاني یسبح القدیس 
[مبارك هذا الذي بتجسده اشترى لطبیعتنا البشریة حیاة! 

مبارك هذا الذي ختم نفوسنا وزینها وخطبها لنفسه عروًسا! 
مبارك هذا الذي جعل جسدنا خیمة لطبیعته غیر المنظورة!...  

ننا قبلنا أن نشابه الوحوش في هیاجنا وجشعنا، إالمجد لذاك الذي نظر إلینا كیف 
]. Ïفنزل إلینا وصار واحًدا منا حتى نصیر نحن سمائیین!...

.  )9: 18 مز (تطلع داود النبي إلى التجسد اإللهي فقال: "طأطأ السموات ونزل"
 "لیتك تشق السموات وتنزل، من حضرتك تتزلزل الجبالیرى البعض أن بقوله "

 یعني أن الشعب وسط ضیقته شعر كأن اهللا قد حجب وجهه عنهم بالسحاب: "الرب ]1[
. وكأنهم )14: 22 أى (؛ "السحاب ستر له فال ُیرى")1: 6إى  2(سكن في الضباب" 

ن كانت خطایانا قد حجبتك وراء السحاب، وحجبت عنا إدراك أسرار مقاصدك؛ أیصرخون 
نه لیس من یقدر أن ُیصلح األمر سواك. نحن ال نقدر أن نصعد إلیك، أما أنت فتشق إف

ن تنظر إلینا من سمواتك، نحن في حاجة إلى حلولك أالحجاب وتنزل إلینا. ال یكفي 
وسطنا.  

، إن كانت الجبال الصلدة قد ارتجفت في سیناء حین التقى ]1[ "تتزلزل الجبال"
)، وانشقت الجبال وانكسرت الصخور أمام الرب لما كلم ایلیا 18-17: 19 اهللا بموسى (خر

1 On Nativity hymn 2. 
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)، فمن یقدر أن یقف أمامه؟! اهللا وحده القادر أن یحل كل مشاكلنا، فیزلزل 11: 19مل  1(
إنساننا القدیم وُیحطم جبروت شّرنا لُیقیم مملكته في داخلنا. إن كان إبلیس وكل جنوده 

ومالئكته بأعمالهم الشریرة وخداعاتهم كالجبال، فإن الرب ُیزلزل مملكتهم بالصلیب، وٕان 
كانوا كالهشیم (أشبه بالقش الهش الجاف الذي ال یصلح إالَّ وقیًدا)  فان اهللا ُیهلكهم بالنار. 

سمه، إإننا في حاجة إلى نزول الرب إلینا ألن أعداءنا الذین كالجبال هم أعداء 
یقاوموننا لینتزعونا عن ملكوته أو ینتزعوا اسمه وملكوته من داخلنا.  

- مهما بلغ عنفها تصیر كهشیم یحرقه اهللا بالنار  إبلیس وجنوده مقاومة األعداء -
ال لُیبدد المقاومة فحسب وٕانما لیحولها للخیر، إذ یستخدم هذه النیران في تسخین میاه قلبنا 

: [حتى إبلیس یمكن القدیس یوحنا الذهبي الفم. یقول ]2الباردة فتغلي حًبا وغیرة مقدسة [
هذا واضح في حالة أیوب. ویمكن أن نتعلم هذا أیًضا  أن یكون سبب نفع لن إن فهمناه...

من بولس، إذ یكتب بخصوص الزاني قائالً : "أن ُیسلم هذا للشیطان لهالك الجسد لكي 
. انظروا حتى الشیطان قد صار سبب خالص، ال بطبیعته، )5: 5 كو 1 (یخلص الروح"

].  Ïولكن بمهارة الرسول كالطبیب الذي بحیة لیستخرج منها دواء

:  . بركات انتظار المسیا2
كما عاش األنبیاء مترقبین مجيء المسیا للخالص، نحن نبقى دوًما ننتظره لیملك 

ال على األرض إنما في قلوبنا على حیاتنا الداخلیة كي یحملنا إلى شركة مجده؛ نرى ما 
منذ األزل لم یسمعوا ولم یصغوا. أعده اهللا لنا، نمتلئ فرًحا ببره العامل فینا. یقول النبي: "

.  ]5-4[ "لم َتر عیٌن إلًها غیرك یصنع لمن ینتظره الفِرَح الصانع البرّ ...
إن كانت أعمال اهللا منذ القدم عجیبة لكنه لم ُیسمع قط ولم ُیر مثلما صنع الرب 

مع البشریة خالل اعماله الخالصیة، فقد خرج كما من السماء لیالقي الخطاة بالفرح صانًعا 
البر في حیاتهم، واهًبا إیاهم أمجاًدا داخلیة كعربون للمجد األبدي.  

 على هذه العبارة النبویة قائًال على لسان السید المسیح: القدیس هیبولیتسیعلق 
[ادخلوا إلى الملكوت المعد لكم منذ تأسیس العالم. تمتعوا إلى األبد بما یوهب لكم بواسطة 

 أي فم یقدر أن یخبر عن هذه البركات التي .أبي الذي في السموات والروح القدس المحیي
لم ترها عین ولم تسمع بها أذن ولم تخطر على قلب إنسان، األمور التي أعدها اهللا لمحبیه 

Ï 61للمؤلف: هل للشیطان سلطان علیك؟ لیوحنا ذهبي الفم، ص. 

                                                 

http://coptic-treasures.com/
coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

)؟ لقد سمعتم عن الفرح غیر المنقطع! لقد سمعتهم عن الملكوت 9: 2كو  1؛ 4: 64(إش 
]. Ï غیر المتغیر! لقد تعلمتم اآلن عن ولیمة البركات التي بال نهایة!

:   . اعتراف بالخطایا3
تبقى نفوسنا دائًما متهللة من أجل أعمال اهللا الخالصیة الفائقة، منتظرین دائًما 
التالقي المستمر معه لینزع عار خطایانا ویعلن مجد بره فینا. أما طریق هذا اللقاء فهو:  

القدیس . یقول ]5[ "ها أنت سخطت إذ أخطأناأ. االعتراف بالخطایا: "
[حسنة هي التوبة! فإن لم یكن لها موضع في قلبك فستخسر نعمة الغسل التي  كبریانوس:

نلتها في المعمودیة منذ أمد بعید، فإنه من األفضل أن یكون لنا ثوب نصلحه عن أال یكون 
القدیس یوحنا  ]. ویقولÐلنا ثوب نرتدیه، ولكن إذ ُأعد لنا الثوب مرة فیجب أن یتجدد...

القدیس یوحنا ]. ویقول Ñ[التوبة ُتجدد المعمودیة، ابرام عقد مع اهللا على حیاة ثانیة الدرجي:
]. Ò[هل أخطأت؟ قل هللا: "أني أخطأت" أي تعب في هذا؟... :الذهبي الفم

وقد صرنا كلنا كنجس وكثوب ِعدة ب. إدراكنا عجز البر الذاتي عن خالصنا: "
األب مرتیروس . وكما یقول ]6[ "كل أعمال برنا وقد ذبلنا كورقة وآثامنا كریح تحملنا

)، بسبب مهابته تصمت 8: 10 [كل كیاننا الداخلي ُمبتلع عند رؤیتنا له (دا :السریاني
أفواهنا. عندما ننال قلیًال من القوة للتحدث معه تلومنا ضمائرنا، وٕاذ نرى أننا قد أخطأنا 

). إن تصورنا أننا صرنا في موضع األبرار فكل برنا 6: 106 وأثمنا في حضرته (مز
: 1)، فله تُنسب الغلبة أما لنا فخزى الوجوه والعار (باروخ 17: 36 كخرقة الطامث (خر

15( Ó .[
 كیف تتحول اعمالنا الصالحة إلى رداءة إن أتكلنا على األب ثیوناسیوضح لنا 

. Ôبرنا الذاتي، فأن برنا ُیحسب كخرقة الطامث إن قوبل بالبر اإللهي
واآلن یارب أنت أبونا؛ نحن الطین ج. إدراك أبوة اهللا الحانیة والغافرة للخطایا: "

  .]9-8[ وأنت جابلنا وكلنا عمل یدیك. ال تسخط كل السخط..."

1 Anti-Niciene Frs, bol 5, p. 253. 
2 On Repentance, 2. 
3 Ladder 5; PG. 88:764B. 
4 De Paenitentia 2:2, PG 49:285. 
5 Book of perfection, 10. 
6 St. Cassian: Conf. 23:4. 
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یقدم اهللا نفسه لنا أًبا وعریًسا وصدیًقا وراعًیا باذالً ... لكي یجتذب كل نفس بالتوبة 
إلیه. وتحمل كنیسته ذات السمة لكي تحتضن الكل بالحب لینعموا بخالص اهللا العجیب. 

القدیس باسیلیوس الكبیر:  ففي رسالة إلى راهب ساقط یقول 
نني أحزن علیك، ألنه أي كاهن ال ینتحب عندما یسمع هذا؟!...  إ[

أي خادم للمذبح ال یقرع صدره؟! 
أي "علماني" ال ینكسر خاطره؟! 

أي ناسك ال یحزن؟!...  
إنك حطمت الجمیع دفعة واحدة، دفعة واحدة استهنت بالكل...  

تذكر الراعي الصالح الذي یتبعك ویناجیك... 
 بسبب أي اعتبار أرضي، فإني أنتحب إذ أجد يّ أرجوك أال تتردد في أن تأتي إل

.  )4: 22 إش (مّیتي، ُأالزمه وأبكیه من أجل "خراب بنت شعبي"
الكل ُیساهمون معك في جهادك فال تتراجع...   هوذا الكل مستعد للترحیب بك!

إنه وقت للخالص، إنه زمن لالصالح! 
كن منبسط األساریر وال تیأس، فإنها لیست (الكنیسة) شریعة لُتدین الخاطئ بال 

رحمة، بل (لها) شریعة رحمة تنزع العقوبة وتنتظر اإلصالح.  
هوذا األبواب لم ُتغلق بعد، العریس یسمع...  

].  Ïأشفق على نفسك وعلینا نحن جمیًعا في ربنا یسوع المسیح
.  ]9د. ُتذكرنا أننا شعبه المنتسب إلیه [

هـ. اعترافنا بما حل بنا من خراب، فقد صرنا بریة قاحلة، واشتعلت النیران في 
داخلنا، وتشوهت كل المقادس الداخلیة.  

 

1 Ep. 44. 
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األصحاح الخامس والستون 

السموات الجدیدة واألرض الجدیدة 
یطالبنا اهللا أن نحمل شوًقا نحو نزوله إلینا وحلوله في داخلنا، معترفین بأعماله 

الخالصیة الفائقة في حیاتنا مع اعترافنا بآثامنا وعجز كل بّر ذاتي فینا، اآلن یعلن دعوته لألمم 
بغیر محاباة لیتمتع الكل بالحیاة الجدیدة فیه، والتي ُیحرم منها الجاحدون أیا كان جنسهم.  

.  ]1[. عودة األمم    1
.  ]7-2[. جحود شعبه    2
.  ]10-8[. اهتمامه بالبقیة   3
.  ]16-11[. مقارنة بین المؤمنین والجاحدین  4
.  ]25-17[. السموات الجدیدة واألرض الجدیدة 5

:   . دعوة األمم1
أصغیت إلى الذین لم یسألوا، ُوجدت من الذین لم یطلبوني، قلت هأنذا ألمة لم "

 واضح هنا أن الحدیث خاص بقبول األمم التي لم تعرف اهللا وال طلبته .]1[" ُتسم بإسمي
قبًال وال حملت اسمه، لكنها آمنت بالمخلص فتمتعت بما حرم شعب اهللا نفسه بنفسه منه.  
تحدث القدیس بولس عن دعوة األمم ورفض الجاحدین من الیهود في رسالته إلى 

). فقد 21-20: 10)، مستشهًدا بالعبارة النبویة الواردة هنا (رو 11: 9أهل رومیة (رو 
أصغى اهللا إلى األمم التي لم تسأله، ووجده هؤالء الذین لم یطلبوه، ألننا ونحن أعداء 

صالحنا مع اآلب. أحب البشریة كلها قبلما تحبه، واختارنا قبلما نعرفه أو نطلبه. لقد أمال 
قلوبنا إلیه إذ بادرنا بالحب قبلما ُیدعى اسمه علینا.  

هل سمع إسرائیل ولم یفهم؟ إن كانت األمم [: القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
الوثنیة قد سمعت وأدركت اإلیمان فكم بالحرى كان یلیق بالیهود الذین أعطاهم اهللا منذ القدم 

  ].Ïكل العالمات التي تستهدف إزالة الغشاوة عن عیونهم

  من هم الذین لم یبحثوا عنه؟ من هم الذین لم یسألوا عنه؟ بالتأكید لیس الیهود بل الذین هم
  وعلى من األمم التي لم تعرفه، هؤالء وصفهم موسى بالكلمات: "لیسوا شعًبا"، "أمة غبیة"؛

1 In Rom. Hom 18. 
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ذات األساس ُیشیر إلیهم هنا من جهة جهلهم الزائد.  
نه عار عظیم للغایة أن الذین لم یطلبوه وجدوه، والذین بحثوا عنه فقدوه (بعدم إ
إیمانهم).  

 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  من هو هذا الذي ُأعلن عنه (ووجدته األمم) إالَّ كلمة اآلب، عندما أرسله اآلب، وفیه
للناس القوة الصادرة عنه؟! 

 Ðالقدیس هیبولیتس

:  . جحود شعبه2
بسطت یدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طریق غیر صالح وراء "

" لقد بسط الرب یدیه على الصلیب بالحب لیحتضن الكل ویهبهم حیاة الغلبة كما بسط أفكاره
. Ñموسى النبي یدیه أثناء المعركة ضد عمالیق كرمز لعمل المسیح الخالصي

بسط الرب یدیه من جانبه منتظًرا أن نستجیب لهذا العمل بطلبه كل یوم كما یقول 
 . Òالقدیس بفنوتیوس

 أما سّر رفض اهللا شعبه فهو: 
 ر حسب أهوائهم الذاتیة ال حسب فكر اهللا.  ي، طالبین الس]2أ. تمردهم [

.  ]4-3ب. كسرهم للشریعة، وانحرافهم نحو العبادات الوثنیة [
.   ]5 اتكالهم على البّر الذاتي [.ج

 أن جحد اإلیمان بالرب هو موت، فقد شاهدوا معجزات القدیس أغسطینوسیرى 
.  Óالمخلص بأعینهم ولم یحیوا خاللها بل بقوا كما في حالة موت

. اهتمامه بالبقیة : 3
إن كان الشعب ككل قد أخذ موقف الجحود لكن هناك بقیة مقدسة للرب مثل 

التالمیذ والرسل والمریمات وزكا العشار والوي الخ... هذه القلة المقدسة ال تهلك بل تكون 

1 Ibid. 
2 Against the Heresy of One Noetus 12. 
3 See Ep. Of Barnabas 12; St. Justin Apol. 1:35. 
4 St. Sassian Conf, 3:22. 
5 On Ps. 88. 
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ن الُسالف یوجد في العنقود فیقول قائل ال تهلكه ألن فیه إهكذا قال الرب: كما بركة. "
.  ]8[ "بركة، هكذا أعمل ألجل عبیدي حتى ال أهلك الكل

.  ]10د مختارون للرب، عبید له، یطلبونه [جبین المقاومین وُ 

:   . مقارنة بین المؤمنین والجاحدین4
أ. ظن بعض تاركي الرب أنهم ینجون بإقامة والئم وثنیة تتسم بالترف والسكر، ولم 

.  ]12-11یدركوا أنهم صاروا كغنم للذبح [
ب. غالًبا ما یظن الجاحدون أنهم یعیشون في ترف بال حرمان، لكن سرعان ما 
یشبع المؤمنون ویجوع الجاحدون، یفرح األولون ویحزن اآلخرون. یتمتع المؤمنون بحیاة 

.  ]15-13التسبیح والتهلیل الداخلي بینما ینكسر قلب الجاحدین [
ج. یتعرض المؤمنون للضیقات لكنهم ینالون بركة اهللا الحق حتى وهم على 

.  ]16[ األرض فینسون متاعبهم وسط تعزیات اهللا وبركته

:   . السموات الجدیدة واألرض الجدیدة5
یقدم لنا إشعیاء النبي صورة رائعة عن عمل السید المسیح الخالق إلقامة كنیسة 

؛ أقام تجدیًدا حقیقًیا للنفس ]17العهد الجدید. لقد أقام سموات جدیدة وأرًضا جدیدة [
(السموات) وللجسد (األرض)، فصارت النفس والجسد مًعا في انسجام، إذ خضع كالهما 
لروحه القدوس. انتهى الصراع القدیم بین شهوات النفس وشهوات الجسد، ودخلنا بالروح 

القدس إلى حیاة الفرح الروحي والبهجة السماویة، إذ امتألت حیاتنا بثمر الروح القدس من 
). نفرح نحن كعروس مقدسة متجددة بعریسها، ویفرح هو 22: 5محبة وفرح وسالم (غال 

 إنها فرحة الحب المشترك! .]19[ فأبتهج بأورشلیم وأفرح بشعبي"بنا، إذ یقول: "
في هذه الحیاة الجدیدة التي صارت لنا في المعمودیة تتحول الذئاب إلى حمالن 

فیرعى الذئب مع الحمل، وتتحطم طبیعة االفتراس والشراسة فیأكل األسد مع البقر. أما 
   .]Ïالحیات فال تؤذي وال ُتهلك من عرف بنوته هللا وعاش بإمكانیات الحیاة التي صارت له

أما سمات هذه الحیاة الجدیدة فهي:  
أ. ال نعود نذكر الحیاة األولى وال تخطر على بالنا، ألن فیض بركة الرب تمتص 

.  ]17كل طاقاتنا [

Ï  ،15-14م، ص 1981للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر. 
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، ال یسمع فیها صوت بكاء أو صراخ.  ]19-18ب. حیاة فرح وابتهاج دائم أبدي [
ج. لیس فیها إنسان یحمل عجز الطفولة أو الشیخوخة، بل یتمتع الكل بالنضوج 

.  ]20[ الروحي
د. مملوءة بركات: یبنون بیوًتا روحًیا یسكنون فیها مع اهللا ویغرسون كروًما لیشبعوا 

.  ]21من ثمار الروح [
.  ]23هـ. ال یغتصب العدو (إبلیس) موضًعا فیهم [

.  ]13و. مملؤون سالًما، ال یحل بهم الرعب [
ویكون أنّي قبلما یدعون أنا ُأجیب ز. یستجیب الرب صلواتهم قبلما ینطقون بها: "

  .]24[ "وفیما هم یتكلمون بعد أنا أسمع
 تغییر الطبیعة بانتزاع روح العداوة والتمتع بروح الحب والوحدة حتى بین الذئب .ح

والحمل، األسد والبقر، الحیة واإلنسان! یأتي البشر من أمم متباینة اتسمت بعضها 
بالشراسة، وصار الكل شعًبا واحًدا تحت قیادة روح اهللا القدوس.  
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اأصحاح السادس والستون

أورشليم الجديدة

ارتبط بالشكليات المفسدة لحياتنا الحرف القاتل الذي  أورشليم الجديدة التي أقيمت بالسيد المسيح بعدما هدم  اختتم هذا السفر اإنجيلي بالكشف عن 

 الداخلية وعاقتنا مع اه.

1. فساد العبادة الشكلية                        ]4-1[.

2. التمييز بين الشكليين والجاِدين في العبادة   ]9-5[.

أورشليم الجديدة                            ]24-10[.  .3

1. فساد العبادة الشكلية:
الرب قائا: بالرب. لهذا يوبخهم  أورشليم كمصدر أمان لهم، مهما كانت حياتهم أو عاقتهم  كثيًرا ما اتكل اليهود على وجود الهيكل في 

واأرض موطئ قدمي، أين البيت الذي تبنون لّي؟ وأين مكان راحتي؟" ]1[. كرسّي  السموات  " 

الحجارة والمباني الضخمة إنما تنازل اه ليعلن حلوله في وسطنا. اه ا تهمه  إن كان اه في محبته لإنسان سمح أن يبنى له بيًتا، إنما من قبيل 

أدرك سليمان الحكيم هذه الحقيقة لهذا صلى في يوم تدشين الهيكل، قائًا: والمرتعد من كامه" ]راجع 2[. لقد  الروح   يسكن في "المسكين والمنسحق 

السموات ا تسعك فكم باأقل هذا البيت الذي بنيت" )1 مل 8: 27(. السموات وسماء  اأرض؟! هوذا   "أنه هل يسكن اه حًقا على 

تنظرون إليه تقدمون نفوسكم له. نما لكي إذ  أورشليم" بيًتا له أو محلته، ليس عن احتياج إليه واإ v   لقد قبل بالحقيقة الهيكل الذي ُدعى "هيكل 
[679]

القديس يوستين

المصنوع قوي حتى الموت؟ هل هو المسكن  يتذكره داود فيسكب نفسه عليه )مز 42: 2(، مشتهًيا هذا البيت في حب  تُرى ما هو هذا المسكن الذي   v

نظرة داود مختلفة عن ذلك تماًما... وارجوان؟! اشك أن   من جلد وبوص واسمانجوني 

والرسل وفوق الكل ِسر في كلمة اه من كل قلبك وبكل فهمك، الطريق الذي يفتحه لك اأنبياء  أرضي، وتعال سْر، في  أنزع عنك كل فكر 

مجرد ظله. روعة المسكن اأبدي الذي أوضح لك موسى   لتصعد إلى السماء وتتأمل 
[680]

أوريجانوس العامة 
681]

كنيسة اه هي السماء!
]

   v

. 
682]

الكراسي اأبرار هم  كرسي الحكمة"...  "نفس البار 
]

   v

اأرض؟... صرت سماًء، فهل تخاف  v   لقد 

عرش اه وسماًء. فإن السماء التي نتطلع إليها بأعيننا هذه ليست بثمينة جًدا أمام المعرفة، وصار لك الحب، تصبح  لذلك متى صار لك كمال 

.
[683]

 اه. نفوسنا المقدسة هي سماء اه؛ أذهان المائكة وكل الخدام هي سماء اه

القديس أغسطينوس

بروح ااتضاع مع اانسحاق الصخرة هي المسيح. نثبت فيه  يرى مجد اه، هذه  الصخرة كما فعل موسى النبي لكي  الكنيسة هي الدخول في 

والمرتعد من كامي" ]2[. الروح  لى هذا أنظر إلى المسكين والمنسحق   فننعم بالسكنى اإلهية، لهذا قيل: "واإ
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.
684]

ومرتعًدا عند كلمة اه، فيتحقق لك ما تطلبه بالروح ومنسحًقا  للرب؟ كن مسكينا  أتريد أن تكون موضًعا 
]

   v

.
685]

لترتعب قلوبنا عندما يتطلع اه إلينا فيستقر فيها
]

   v

القديس أغسطينوس

الدوام. لنرتعب من كلماته لكي يبنينا على     v
[686]

يوحنا الذهبي الفم القديس 

وهدوء يمارسوا السام واإتضاع  طريق التسبيح والمجد، حيث يليق بكل المسيحيين أن  الطريق الضيق المستقيم،  نحرص بأن نكون في  v يليق بنا أن 

والمرتعد من كامه ]2[. الروح  الرب الذي ا ينظر إَا إلى المسكين والمنسحق   الحياة الصالحة حسب كلمة 
[687]

كبريانوس القديس 

سمواته المقدسة. أما من ينشغل بالشكليات في العبادة الرب، ويسكن فينا، ويحولنا إلى  هكذا بااتضاع وانسحاق القلب وخشية كلماته يتطلع إلينا 

مكرهة أمامه. َيشتم اه الذبائح رائحة قتل ونجاسة وعبادة أوثان، إذ يقول: "من يذبح والكبرياء، فإن اه ا يجد فيه راحة وتصير عبادته  الرياء  بروح   

ُمبارٌك وثًنا" ]3[. وكما يقول الحكيم: ثوًرا فهو قاتل إنسان. من يذبح شاة فهو ناحر كلب، من ُيصِعد تقدمة يصعد دم خنزير. من أحرق لباًنا فهو   

مرضاته" )أم 15: 8(. الرب وصاة المستقيمين  مكرهة  اأشرار   "ذبيحة 

يحرك اه ليقبل طاهًرا، وبهذا  الحيوانية( ا تقدس اإنسان، أن اه ا يحتاج إلى ذبيحة، إنما ضمير مقدمها هو الذي ُيقدس الذبيحة متى كان  v الذبائح )

 التقدمة.
[688]

إيريناؤس القديس 

الرب قائًا لكل واحد منهم: "ا تخف أني تعزية، وعوض أن ُيطمئنهم  روح فهو الدخول في متاعب با  ثمرة اانشغال في الشكليات با  أما 

سُرت أنفسهم، فأنا أيًضا أختار مصائبهم، ومخاوفهم أجلبها وبمكرهاتهم  طرقهم  اختاروا   معك؛ دعوتك باسمك أنت لّي" )إش 43: 1(، يقول لهم: "هم 

واختاروا ما لم ُأسَر به" ]4-3[. عملوا القبيح في عينَي  يسمعوا بل   عليهم، من أجل أني دعوُت فلم يكن مجيب، تكلمُت فلم 

اختيارهم فيسقطون تحت مصائب يجلبها عليهم... هي يتركهم اه  الرب، لذلك  المكروهة من  بالرجاسات  ويسرون  الشرير  الطريق  يختارون  هم 

يشربون من ذات الكأس التي صلواتهم وا يستجيب إلى طلباتهم.  يرفضون دعوته وا يسمعون لصوته لذلك ا يسمع إلى  لتصرفاتهم.  ثمرة طبيعية   

مأوها.  

2. التمييز بين الشكليين والجادين في العبادة:
يتعرضون الرب  المرتعدون من كلمة  تعزية، فأنه على العكس الجادون في حياتهم،  إن كان الشكليون في العبادة يعانون من المتاعب با 

الطـرد لكنهم  لاضطهاد حتى 

بفرح حقيقي. يتمتعون 

لفرحكم، وأما هم الرب، فيظهر  وطردوكم من أجل اسمي: ليتمجد  المرتعدون من كامه. قال إخوتكم الذين أبغضوكم  الرب أيها  اسمعوا كام  "

فرح التاميذ الموسوي، لكن  الغيرة على مجد اه والناموس  وطردوهم تحت ستار  ورسله  الرب   فَيْخَزْوَن" ]5[. هذا ما حدث عندما أبغض اليهود تاميذ 

سيخرجونكم من المجامع بل تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة ه" )يو 16: وخزى المضطهدون. أشار السيد المسيح إلى ذلك بقوله: "  

.)2 
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صوت ضجيج من خراب الهيكل على يدي تيطس، إذ قيل هنا: " أما ثمر الضيق الذي حل على رجال كنيسة العهد الجديد من إخوتهم فهو 

الرب مجازًيا أعداءه" ]6[.  المدينة، صوت من الهيكل، صوت 

يسوع في الحياة الداخلية لكل ثمًرا هو تجلي رب المجد  بخراب الهيكل، أما هيكل كنيسة العهد الجديد فُأقيم في كل قلب يحمل  انتهت المقاومة 

ذكًرا. من سمع مثل بطريقة فائقة، قائًا: "قبل أن يأخذها الطلق ولدت، قبل أن يأتي عليها المخاض ولدت   مؤمن. يحدثنا النبي هنا عن نشأة هذه الكنيسة 

الوادة إَا تجلي السيد المسيح في حياة المؤمنين.  هذا؟ من رأى مثل هذا؟" ]7-8[. ما هذه 

.
[689]

الروحية بعد عماده كحالة نمو للمسيح نفسه في داخل قلوبهم التي تتسم باأمومة له يتطلع آباء الكنيسة إلى حياة المسيحي 

لتدرك في داخلها كلمة اإيمان اأكثر مجًدا الرحم، هكذا يبدو لّي أن كلمة اه يتشكل في قلب النفس التي تقبلت نعمة المعمودية  v  كما يتشكل الطفل في 

.
690]

وضوًحا  وأكثر 
]

يعرف مجيء العذراء وا ُنشير إلى تجسده أيًضا في الكنيسة... إذ يليق بكل واحد منا أن  v  يبدو أنه من الخطأ أن نتحدث عن تجسد ابن اه من القديسة 

.
691]

بالروح في كل واحد منا يدرك مجيئه  الطاهرة، وفي نفس الوقت أن  العذراء  بواسطة   ابن اه في الجسد 
]

أوريجانوس العامة 

تمارس البتولية كمنهج لها. حًقا ا يعود يأتي السيد أشرق فيها كمال الاهوت الذي في المسيح يتحقق في كل نفس  لمريم التي با عيب حين  v  ما حدث 

أخبرنا في اإنجيل... روحًيا، ويحضر معه أباه كما  نعرفه بعد حسب الجسد" )2 كو 5: 6(، إنما يسكن فينا  حلوًا جسدًيا "فإننا لسنا   ليحل 

السموات فهذا هو أمي" جوهرًيا كل شيء، إذ يقول ربنا نفسه: "من يصنع مشيئة أبي الذي في  v  بهذا يستطيع كل مسيحي أن يصير أًما لذاك الذي هو 

 )مر 3: 25، مت 12: 5(.
[692]

غيرغوريوس اسقف نيصص القديس 

v      )كل مسيحي( يحبل باه في قلبه.
[693]

القديس أغسطينوس

المرأة التي حملت به في أحشائها، إذ تلده النفس بمفهوم مريم"، أي تتقبل اسم  v  ُينادي النفس التي تبدأ في ااتجاه نحو السيد المسيح هكذا: "يا 

.
694]

روحي  
]

.
695]

احرص أن تُتمم مشيئة اآب لكي تكون أًما للمسيح )مر 3: 25(
]

     v

أمبروسيوس القديس 

بقوة كما في يوم واحد، إذ قيل: "هل تمَخُض باٌد في يوٍم واحٍد؟ أو تولد أمٌة دفعًة واحدٌة؟" ]8[، إذ ُولدت في يوم لقد ُولدت الكنيسة الجامعة 

بسرعة عجيبة. العنصرة ونمت   

أورشليم الجديدة:  .3
أورشليم الجديدة: يختتم النبي حديثه بالكشف عن 

فرح حتى الخارج آام ومتاعب، ومن الداخل فيض  فرًحا وبهجة على محبيها النائحين عليها بسبب ما ُتعانيه من ضيقات ]10[. من  أ. تفيض 

 على الغير.

دُّرة مجدها. تعزيات كما من لبن ثدييها، بينما تهب الكبار من عصير ولذة  ب. تفيض شبًعا للجميع، تهب اأطفال 
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فترَضُعون، جارف  الرب: هأنذا أدير عليها ساًما كنهر ومجد اأمم كسيل  جارف. "أنه هكذا قال  ج. فيض سام كنهر، ومجد عظيم كسيل 

الركبتين ُتدللون"]12[.  وعلى اأيدي ُتحملون، وعلى 

يرويه من ينابيع سامه كما من نهر ا ينضب، ويفيض عليها المجد. اه نفسه يدير السام على كنيسته كما يسقي الفاح حقله، 

v  في وعده للصالحين يقول أنه سيفيض عليهم نهر سام، بمعنى يفيض عليهم بأعظم إمكانية. بهذا السام ننتعش... ويشبع الكل منه، انه سيفيض حتى

اأرضية بسام عدم الفساد والخلود... كأن اه يسكب )نفسه( من اأمور العلوية إلى الدنيا، ويجعل البشر مساوين للمائكة.  على اأجساد 
[696]

القديس أغسطينوس

أورشليم تعزون" ]13[. اه أب يهب الكنيسة أمومة ليس فقط نحو المؤمنين تعزية إلهية: "كإنسان تعزيه أمه هكذا أعزيكم أنا وفي  د. مصدر 

كعريسها لتفيض حًبا على الجميع. نما نحو كل بشر، تحمل قلًبا متسًعا   أبنائها واإ

الروح القدس الساكن فيها... التعزية ليست من عندياتها، إنما هي عطية  تعزية أبنائها خاصة المتألمين وحاملي الصليب، هذه  بكونها أًما تقدم 

الرب "هكذا أعزيكم أنا" ]3[.  لذا يقول 

رجعوا عن السبي، وأن اه يسكن في وسطهم. أما في العهد الجديد أورشليم من جانبين: أنهم  تعزيتهم في  وجدوا  لرجال العهد القديم  بالنسبة 

حريتنا وقبولنا مسكًنا للثالوث القدوس. تعزياته بالغلبة على العدو محطم  الروح القدس   فيهبنا 

ظهرت الحياة، نرى الصليب، إذ فيه  الرب عند عبيده ويحَنق على أعدائه" ]14[.  وُتعرف يد  وتزهو عظامكم كالعشب  وتفرح قلوبكم  "فتَرْوَن 

الرب أي ُيكشف عن شخص السيد المسيح بكونه يد اآب... إذ به تحقق حب اه اآب عملًيا خال ذبيحة الصليب. في الكنيسة ننعم بهذا وُتعرف يد   

السماوي واتساعه بالحب وينمي إيماننا )العظام فرح القلب   الرب خال كنيسته: يهبنا  تعزيتنا في  وتزهو عظام إيماننا. هذه هي  فرًحا،   فتتهلل قلوبنا 

مركز الجسم(.  بكونها 

والُجَرذ يفنون مًعا يقول والرجس  وراء واحٍد في الوسط آكلين لحم الخنزير  للطهارة: "الذين يقدسون ويطهرون أنفسهم في الجنات  هـ. مصدر 

الرب" ]20[. إسرائيل تقدمة في إناء طاهر إلى بيت  الرب" ]17[؛ "كما ُيحِضُر بنو   

و. تعلن مجد اه وسط اأمم ]20-18[.

الرب" ]21[. ز. مدينة كهنوتية: "وأتخذ أيًضا منهم كهنة واويين قال 

ح. مدينة أبدية: "هكذا َيثُبُت نسلكم واسمكم" ]22[.

الرب" ]23[. ط. شعب دائم التعبد: "ويكون من هال إلى هال ومن سبت إلى سبت أن كل ذي جسد يأتي ليسجد أمامي قال 

عصوا علّي أن دودهم ا يموت ويخرجون وَيرْوَن جثث الناس الذين  أورشليم الحقيقية. " خارج  ى. ليس بينهم هالك... إنما يتحقق الهاك 

ونارهم ا ُتطفأ، ويكونون َرذالٌة لكل ذي جسد"  
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