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سفر كل عصر 
لسفر إرمیا أهمیة خاصة تمس حیاة المؤمنین في كل عصر. 

عاش النبي في فترة عصیبة، فمنذ حوالي قرن سقطت مملكة الشمال "إسرائیل" 
بأسباطها العشرة تحت السبي، وزال مجدها بسبب ما اتسم بها ملوكها العتاة من عجرفة 
وفساد. أما مملكة الجنوب "یهوذا" فعوض أن تتعظ بما حّل بأختها "إسرائیل"، نست أو 

تناست ما صنعته الخطیة بأختها، حاسبة أن ذلك هو حكم إلهي عادل النفصالها عن یهوذا 
وٕاقامتها مركًزا للعبادة في السامرة عوض هیكل أورشلیم. 

مع بدایة خدمة إرمیا كان الكل - الملك والمشیرون والكهنة وكل القیادات الدینیة 
والشعب - متفائًال، وقد انحرفوا إلى عبادة األوثان وانحطت أخالقیاتهم حتى سكنت 

الشریرات حول بیت الرب یكرسن حیاتهن الرتكاب الشر مع القادمین للعبادة، وانشغل رجال 
الدین مع األنبیاء الكذبة بمحبة المال والمجد الباطل. وٕاذ أراد یوشیا الملك اإلصالح قام 

 فجاء إرمیا یحذر وینذر معلًنا ضرورة بترمیم الهیكل، لكن اإلصالح لم یصل إلى القلوب.
 التوبة والرجوع إلى اهللا بكل القلب، مهتًما باإلصالح الداخلي للنفس وٕاال سقطت المملكة!

هذا هو مفتاح السفر. 
إن كان هناك ترمیم لبیت الرب، فالحاجة ماسة إلى ترمیم القلب كمسكن خفي للرب.  

وٕان كانت هناك ضرورة للذبائح، فیلزم أیًضا تقدیم الطاعة هللا ذبیحة حب له.  
وٕان كان البد من الختان فلُیختن القلب والحواس أیًضا.  

إن كانوا أثناء الترمیم قد وجدوا سفر الشریعة، فیلیق بنا أن نجدها منقوشة بالروح 
القدس داخل النفس.  

وسط هذا الظالم الدامس أشرقت أشعة الرجاء بالرب على النبي الباكي الشجاع، 
إذ رأى من بعید المّسیا المخلص قادًما لیقیم عهًدا جدیًدا، فیه تُنقش شریعة اهللا ال على لوحي 

حجر، إنما داخل القلب الحجري لتجعل منه سماًء مقدسة! 
هذا السفر في حقیقته هو سفر كل نفس قد مالت في ضعفها إلى تغطیة ذاتها 

بالشكلیات في العبادة دون التمتع بعمل اهللا الخفي واالنشغال بالعریس السماوي! 
في هذا السفر نرى رجل اهللا مختفًیا وراء كلمة اهللا الناریة لكي یعلن الحق الذي 

. یكشف أحكام اهللا وتأدیباته في غیر مداهنة وال مجاملة؛ بل في اتضاع كاد أن یرفضه الكل
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مع حزم، في قوة مع بث روح الرجاء... وقد كلفه ذلك احتمال اضطهادات كثیرة ومتاعب، 
بل ودفع حیاته كلها ثمًنا لذلك. 

غایة هذا السفر بقوله:  العالمة أوریجینوس لخص 
[أنظر إًذا أي شقاء عظیم أن یخطئ اإلنسان فُیسلَّم إلى الشیطان، الذي یسبي 
(یأسر) النفوس التي تخلى عنها اهللا. لكن لیس بدون سبب یترك اهللا هؤالء الخطاة. فإنه 

عندما یرسل المطر على الكرمة ثم ال تعطیه هذه الكرمة سوى شوًكا بدًال من العنب، ماذا 
یفعل اهللا بها إالَّ أن یأمر السحب بأال تمطر علیها؟ 

 إن لم نتب یجب أنُ نسلم إلى نبوخذنصر إًذا نحن أیًضا مهددون بسبب خطایانا،
. أمام هذا التهدید، تدعونا كلمات األنبیاء، وٕالى البابلیین حتى یعذبوننا بالمعنى الروحي

وكلمات الشریعة، وكلمات الرسل، وكلمات إلهنا ومخلصنا یسوع المسیح إلى التوبة وٕالى 
ندم اهللا على الشر الذي تكلم أن یصنعه بهم فلم "الرجوع. إن سمعنا لهم نؤمن بالذي قال: 

. Ï)10: 3 یصنعه" (یونان
واآلن أقدم لك أیها العزیز مقدمة بسیطة للسفر مع تفسیر مختصر وتأمالت أرجو 
أن تسندنا بروح اهللا القدوس على التمتع بأسرار هذا السفر الروحیة العمیقة وفاعلیة كلمة اهللا 

فینا، مستنًدا على بعض مفاهیم األولین. 
 
 القمص تادرس یعقوب ملطي

 
  1994سانتا مونیكا 

كنیسة القدیسین بطرس وبولس 

1 In Jer. hom. 1: 4. 
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مقدمة في سفر إرمیا 
 :  اسم السفر

" (إرمیاهو)، وجاء في Yirmyahu" أو "Yirmyaجاء اسم إرمیا في العبریة "
 (جرمیاس). Jeremias (إرمیاس)، وفي الطبعات الالتینیة Iremiasالترجمة السبعینیة 

 : إرمیا النبي وظروف الكتابة
في هذا السفر امتزجت حیاة إرمیا النبي واألحداث التاریخیة في عهده بالنبوة، لذا 
أجد نفسيُ ملزًما أن أكتب أوًال عن حیاة هذا النبي مع عرض سریع لألحداث المعاصرة له، 

وٕان كان قد سبق لي عرض بعضها في سفر حزقیال الذي عاصر إرمیا النبي في أواخر 
أیامه. 

. إن كان هذا السفر ُینسب إلرمیا النبي، لكن البعض یرى أن صدیقه الحمیم 1
)، إذ كان محتفًظا بمنطوقات النبي ومدرًكا لدقائق 23: 36"باروخ" الكاتب هو الذي سجله (

حیاته. 
"یهوه یرفع أو  وربما تعني  "یهوه یؤسس أو یثبت"،. كلمة "إرمیا" تعني2

 ففي أحلك الفترات ظالًما، بینما كان إسرائیل مسبًیا ویهوذا في طریقه إلى السبي .Ï"یمجد
جاء إرمیا من قبل الرب یعلن أن اهللا یود أن یؤسس شعبه ویثبته، بل یرفعه ویمجده، إن عاد 

الیه بالتوبة من كل القلب. اهللا ال یرید لنا المّر وال الضیق، حتى إن بدا كأنه یمّرر حیاتنا 
بتهدیداته، إنما یرید قیامتنا ومجدنا على مستوى أبدي فائق. 

، بمعنى أن اهللا قذف بالنبي إلى عالٍم "الرب یرمي"یرى البعض أن "إرمیا" تعني 
. Ðمعاٍد له، أو ألقى باألمم تحت الحكم اإللهي بسبب خطایاهم

. ُولد إرمیا في منتصف القرن السابع ق.م، في أواخر عصر الملك منسى 3
المرتد، من عائلة كهنوتیة، تقطن في قریة صغیرة تسمى عناثوث في أرض بنیامین، تبعد 
حوالي ثالثة أمیال شمال شرق أورشلیم. وهي مدینة الكاهن أبیاثار الذي استبعده سلیمان 

بجوار القریة  Ras-el-Kharrubeh)، ربما في موقع رأس الخرابة 26: 2 مل 1الملك (

1 New Westminster Dict. of the Bible, p. 457. 
2 NIV Bible Study, p. 1115. 
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. وقد أفاده نسبه إلى عائلة كهنوتیة في معرفة الشریعة وٕادراكه أعمال AnataÏالحالیة عناتا 
اهللا مع شعبه. أما كونه بجوار أورشلیم، فقد أتاح له وهو في سن صغیر أن یحضر المواسم 

واألعیاد المقدسة ویرى التصرفات الفاسدة في األیام المقدسة للرب. أما القریة فقدمت له 
الطبیعة الشاعریة التي كان لها أثرها على نفسه من حساسیة وعاطفة متدفقة. كانت القریة 
أیًضا على حافة البریة، فقدمت له بجوار آمان القریة رعب الصحراء، ومع خیرات القریة 

جفاف البریة. لهذا كثیًرا ما تحدث عن زئیر األسود وأشار إلى الحیوانات المفترسة. 
 تكرس إرمیا لهذا العمل النبوي قبل والدته، ُودعي بواسطة رؤیا وهو صغیر .4
). مثل موسى النبي حاول أن یهرب من الدعوة اإللهیة، لیس رغبة في na'arالسن (ولد 

التخلي عن االلتزام بالمسئولیة أو الخدمة، وٕانما لشعوره بعجزه وقلة خبرته في التعامل مع 
اآلخرین. لكن اهللا لمس فمه ووهبه كلمته وأقامه على ممالك وأمم لكي یقلع ویهدم، ویزرع 

). 10-4: 1ویبني. لقد أعلن له اهللا أنه ُسیقاوم من القادة والكهنة والشعب، لكنهم ال یغلبوه (
كان إرمیا في عیني نفسه أمام اهللا كطفٍل صغیٍر، أما أمام الناس فصاحب قلب 

أسدي ال یعرف الخوف وال المهادنة. 
لكنه قوي ال یعرف  عاطفًیا إلى أبعد الحدود،  رقیق المشاعر،كان حساًسا للغایة،

 وال یتراخى في إعالن الحق مهما كلفه األمر. الضعف،
عاش باكًیا، تجري دموعه كنهٍر یناسب ال یجف، فُدعي بالنبي الباكي، لكنه غیر 

هزیٍل وال متراٍخ في جهاده. 

 : Ðتهح، رجل آالم وضیقات بسبب جرا"أیوب األنبیاء"دعي 
). 21-18: 11- رفضه شعبه ورذلوه (

). 17-10: 28 ؛16-13: 14خوته (إ- خانه 
). 2-1: 20- ُضرب ووضع في مقطرة (

). 26: 36 ؛8: 26ُهدد بالقتل ( -
). 15-11: 37 ؛3-2: 32- ُسجن وُاُتهم بالخیانة الوطنیة (

). 6: 38- ُوضع في جب لیموت (
). 1: 40- قیِّد في سالسل (

1 John Bright: The Anchor Bible, Jeremiah, 1986 p. XXXVI. 
2 Boyd's Bible Handbook, 1983, p. 286. 
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. )25-22: 36- ُاحرقت بعض نبواته (
. - ُحمل إلى مصر قسًرا وهناك رجمه شعبه

من یوم میالده إلى لحظة استشهاده نادًرا جًدا ما وجد إرمیا تعزیة من بشر، لهذا 
". إنه أشبه بمنارة عالیة تنیر له ضد العالمفُیعتبر سنًدا لكل مسیحي ُیدعي لیعیش "

. Ïالطریق
)، وسرت كلمة 1: 9، فقد كسرت رسالته الثقیلة قلبه ("نبي القلب المنكسر"ُدعي 

). 9: 20اهللا في عظامه كناٍر ملتهبة (
وجه أحادیثه إلى یهوذا في أحرج اللحظات... وال تزال كلمات اهللا التي نطق بها 

تصرخ لتحذر كل نفٍس وكل قلٍب حتى الیوم! 
. ربما كشاٍب أراد الزواج كعادة شعبه لیفرح بإقامة نسٍل باسمه، ولیدفنه أوالده 5

)، كعمٍل رمزي أن الشعب یموت 4-1: 16عند موته. لكنه امتنع عن الزواج بأمر إلهي (
." .وال یجد من یدفنه: "فیموت الكبار والصغار في هذه األرض، ال ُیدفنون وال یندبونهم.

)، أما عن انقطاع الفرح یقول: "وال تدخل بیت الولیمة لتجلس معهم لألكل والشرب" 6: 16(
)16 :8  .(

ق.م)، أي بعد  626. بدأ إرمیا خدمته في السنة الثالثة عشرة لملك یوشیا (6 
، واستمر Ð)23  مل2حوالي خمس سنوات من حركة اإلصالح الدینیة العظیمة الواردة في (

 عاًما. 40 ق.م، أي لمدة حوالي 586في عمله النبوي حتى حوالي سنة 
اسم الملك "یوشیا" بالعبریة معناه "یهوه یشفي"، تبوأ العرش وهو ابن ثمانیة سنوات. 
بالرغم من مقاومة یوشیا الملك للوثنیة بكل طاقاته، لكن تیار الفساد كان متغلغًال 

في النفوس. 
مع بدایة خدمة إرمیا كان موضوع استقالل یهوذا عن أشور قد بدأ یظهر كأمٍر 

التیار عملي، وتطلع الكل بنظرة تفاؤلیة نحو مستقبل یهوذا، بینما وقف إرمیا وحده أمام هذا 
الشعبي والدیني لیكرر أن هجوًما من الشمال یحل بیهوذا، وأن اهللا قد تخلى عن یهوذا! 

بعد خمس سنوات من عمل إرمیا، أي في السنة الثامنة عشرة من ملك یوشیا بدأ 
ترمیم الهیكل، وفي أثنائه وجد شافان الكاتب سفر الشریعة المفقود، فأخبر حلقیا الكاهن 

1 John Guest: The Communicator's Commentary, Jeremiah, Lamentations, 1986, p.18. 
2 Unger's Survey of the Bible, 1981, p. 191. 
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العظیم، وُقدم السفر للملك الذي تأثر به جًدا ومع ما بذله الملك من إصالحات لم یهتم 
الرؤساء المدنیون والدینیون والشعب أیًضا بإصالح قلوبهم، مكتفین بترمیم الهیكل وممارسة 

العبادة في شكلیات بال روح، ممتزجة بالرجاسات الوثنیة. 
. واجه إرمیا النبي مشكلتین إحداهما تخص قریته، والثانیة تخص مملكة یهوذا 7

ككل. 
فمن جهة قریته، هاج أهلها علیه، ألنه شدد على ضرورة االلتزام بما جاء في 

الشریعة، وهي حصر العبادة العامة في الهیكل بأورشلیم، األمر الذي ال یقبله أهل عناثوث 
بكونهم ساللة الكاهن أبیاثار المطرود من أورشلیم، فكانواُ یجرون طقوس العبادة مستقلین 

عن أورشلیم. بهذا ظهر إرمیا كخائٍن لعائلته وقریته. 
من جهة أخرى إذ رأى أهل قریته أن مملكة یهوذا بملكها وقیاداتها وشعبها في ثورة 
ضد إرمیا النبي كخائٍن وطني حاولوا التبرؤ منه بجحده ومقاومته حتى ال ُینظر إلیهم كخونة 

للوطن. 
أما من جهة مملكة یهوذا ككل، فتلخصت مشكلته معهم في أمرین: أوًال حینما 

بدأوا في حركة اإلصالح في أیام یوشیا ركزوا على الشكلیات دون الجوهر، یریدون إصالح 
الهیكل دون تطهیر القلب. ثانًیا، كان الحكام والشعب في مرارة وصراع بین التحالف مع 

فرعون مصر أم مع بابل. فالغالبیة ال تطیق بابل وتتوقع هجومها بین الحین واآلخر، مما 
دفعهم لالرتماء في أحضان فرعون مصر وٕان كانت خبرتهم مع الفراعنة لیست بطیبة. 

ویمكننا إدراك ذلك الصراع مما حدث مع الملوك الخمسة الذین عاصرهم إرمیا أثناء نبوته:  
 في معركة مجدو. 609 ق.م): قتله المصریون عام 609-626. یوشیا الملك (أ

 2ق.م): أقامه فرعون عوض أبیه وخلعه بعد ثالثة شهور ( 609ب. یهوآحاز (
). 2: 36 أي

ق.م): أقامه فرعون عوض أخیه، وبقى موالًیا له لمدة  597-609ج. یهویاقیم (
أربع سنوات، وٕاذ غلب نبوخذنصر فرعون خضع لبابل، وكان موته غامًضا. 

ق.م): بعد إقامته ملًكا عوض والده بثالثة شهور أخذه  597د. یهویاكین (
نبوخذنصر أسیًرا. 

ق.م): أقامه نبوخذنصر عوض ابن أخیه. كان في  587-597هـ. صدقیا (
مصر صراع بین والئه لسیده في بابل وبین محاولته إرضاء الشعب الذي مال إلى فرعون 
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لحمایته من بابل، متطلعین إلى یهویاكین األسیر في بابل كملٍك شرعي. تحالف صدقیا قلبًیا مع 
). 7-1: 39فرعون، فسباه ملك بابل بعد أن فقأ عینیه وسبى أورشلیم ویهوذا (

هذه صورة مختصرة تكشف كیف كان یهوذا بین حجري رحى، وعوًضا عن 
االلتجاء إلى اهللا بالتوبة للتمتع بالخالص اتكأ على هذا أو ذاك. 

. فیما یلي األحداث في أكثر تفصیل حتى یمكن متابعة الظروف المحیطة 8
بإرمیا النبي. 

 ق.م) كانت أشور في الوادي الشمالي للفرات سیدة العالم 626في بدء رسالته (
 عاًما، وكانت عاصمتها نینوى. ولم یكن أحد یتخیل قط أنه یمكن أن 300لمدة حوالي 

 عام قبل قیام أشور قوة عالمیة تمسك زمام 1000تنهار یوًما ما؛ وكانت مصر منذ حوالي 
ق.م) أسس  625السلطة في العالم لكنها بدأت تنهار. في السنة التالیة لخدمة إرمیا (

نبوبالسر الدولة البابلیة الجدیدة (في الوادي الجنوبي لنهر الفرات)، وكانت بابل أشبه بدویلة 
صغیرة ال قوة لها؛ ال یتوقع أحد أنها في الطریق الستالم سیادة العالم من أشور حیث تغرب 

ق.م، ونصرتها على فرعون مصر.  612شمسها إلى غیر رجعة بعد سقوط نینوى عام 
بعد موت أشور بانیبال حّل الضعف بأشور، فصارت عاجزة عن منع یوشیا من 
التحرك نحو االستقالل والتحرر من النفوذ األشوري. وقام أهل سمیرنا والسكیثیون باقتطاع 

أجزاء من اإلمبراطوریة األشوریة. وصار بنو مادي في غرب إیران یمثلون خطًرا یهدد 
أشور... انتهى األمر بانهیار أشور. 

 كأن إرمیا ىق.م انتهت مملكة أشور، فبد 612بسقوط نینوى عاصمة أشور عام 
نه لم یعد بعد هناك خطر على أقد أخطأ في تفسیره لمركز یهوذا السیاسي، إذ حسب الكل 

یهوذا بعد انهیار أشور، وأن نظرة إرمیا التشاؤمیة غیر صادقة. 
 فرعون مصر جیشه وتقدم الحتالل أرض Necho ق.م حشد نخو 609في سنة 

الفرات، فاحتل غزة وعسقالن وغیرهما من المدن الفلسطینیة وكان هدفه مساعدة األشوریین 
الذین كانوا یقومون بمحاولة مستمیتة للصمود في وجه البابلیین في حاران. حاول یوشیا أن 

یوقفه عند مجدو ربما حاسًبا أن اهللا یسنده في ذلك، متكًال على وعود األنبیاء الكذبة 
: 22 التفاؤلیة، لكنه ُقتل. وبقتل یوشیا ُأقیم ابنه یهوآحاز (تعني یهوه یأخذ) أو شلوم (إر

) ملًكا، وكان شریًرا. خلعه فرعون نخو بعد ثالثة شهور وأسره في ربلة، ثم أخذه إلى 11
مصر، وأقام أخاه یهویاقیم (تعني یهوه یقیم) أو الیاقیم عوًضا عنه. 
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. عند تجلیس یهویاقیم أو في السنوات األولى من حكمه أعلن إرمیا النبي في 9
 .)6-1: 26 ؛15-1: 7دار الهیكل أنه إن لم یغّیر یهوذا طریقه فسیخرب الهیكل نفسه (

-7: 26أثارت هذه النبوة شغًبا، ولوال تدخل بعض األشراف لقتل الشعب الثائر إرمیا (
24(Ï .

أرهق یهویاقیم الشعب بالضرائب لیدفع الجزیة لسیده المصري، وكان یدفعها لمدة 
)، وقد عبد األوثان وصنع الشر. وفي السنة الرابعة من 35-31: 23 مل 2أربع سنوات (

حكمه سجل إرمیا النبوات التي نطق بها خالل السنوات السابقة، وقام باروخ بنسخها في 
درج، وٕاذ ُمنع إرمیا من الدخول إلى بیت اهللا زماًنا طویًال أمر باروخ أن یأخذ الدرج إلى 

الهیكل ویقرأه أمام الشعب الحاضر بمناسبة الصوم. وصل الدرج إلى ید الملك فاستمع إلى 
بعض فقراته، وعندئذ مزقه وأحرقه بالنار. قام إرمیا بكتابة درجین كالدرج األول مع إضافات 

) بتوجیه إلهي، ولكن الكاهن فشحور الناظر األول للهیكل وأحد أعداء النبي 27-32: 36(
). 3-1: 20وضعه في مقطرة ثم أطلقه في الیوم التالي (

ق.م)، أي السنة الرابعة من حكمه، تغلب نبوخذنصر على  605في نفس السنة (
 فاضطر یهویاقین )،2-1: 46  (إر Carchemishنخو فرعون مصر في معركة كركمیش

أن یّحول والءه وخضوعه لمصر إلى بابل، لكن ظل قسم لیس بقلیل من الشعب یفضل 
الخضوع لمصر للجهاد معها ضد بابل، ویبدو أن یهویاقیم نفسه كان یمیل إلى هذا، لكن 

إرمیا حذر من ذلك. 
مرت بیهوذا فترة هدوء نسبي، شجعت یهوذا على الثورة ضد بابل، لكن األخیرة 

ق.م وصل جیشها إلى یهوذا، وفي  598أرسلت فرًقا من الجیش إلى فلسطین. وفي عام 
هذا الوقت مات یهویاقیم بطریقة غامضة، وتوِّج ابنه یهویاكین (یكینا) المملوء شًرا. لم یدم 
ملكه سوى ثالثة شهور، وجاء نبوخذنصر إلى أورشلیم وأخذه هو وعائلته ورؤساء الشعب 

)، وعاش أسیًرا في السبي. 16-8: 24 مل 2مع خزائن بیت الرب إلى بابل (
مما یجدر مالحظته أن السلطات الیهودیة تطلعت إلى نبوات إرمیا وكلماته أثناء 

حصار أورشلیم بمنظار سیاسي حربي ال دیني، فرأت فیها تحطیًما لمعنویات الجیش ونفسیة 
الشعب، فحسبته خائًنا وطنًیا. 

1 Interpreter's Concise Commentary, vol. 4 The major Prophets, 1983, p. 18. 
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)، 17: 24 مل 2. ملَّك نبوخذنصر الملك صدقیا عوًضا عن أخیه یهویاكین (10
وكان شریًرا، لم یباِل بكلمات إرمیا بل ونجَّس الهیكل. في بدایة حكمه كان بعض رجال 
یهوذا یتطلعون إلى یهویاكین المسبي كملك شرعي، یأملون في رجوعه واستعادته العرش 

)؛ لذا كان صدقًیا في صراع بین رغبته في الظهور بالخضوع لسیده البابلي 29-17 (إر
وبین إظهار روح الوطنیة أمام الشعب ومضاداته لبابل المستعمر. 

ق.م سار نبوخذنصر مرة أخرى إلى یهوذا وحاصر أورشلیم. في  588في عام 
) فأخبره بأن 14-1: 21الشهور األولى من الحصار طلب صدقیا المشورة من إرمیا النبي (

الخضوع للبابلیین هو الطریق الوحید إلنقاذ حیاته ومدینته، لكن الملك لم یقدر أن یقدم هذه 
المشورة لرجاله بسبب ضعف شخصیته. تحرك الجیش المصري نحو فلسطین، ففك البابلیون 
الحصار عن أورشلیم مؤقًتا لمواجهة المصریین، لیعود فیحاصرها من جدید بعد تدبیر أموره 

مع فرعون. 
)، فُاتهم 6: 32انتهز إرمیا فرصة فك الحصار المؤقت وأراد الذهاب إلى قریته (

)، وبعد أیام كثیرة 15-1: 37). ُألقى في الجب (11: 37أنه هارب إلى الكلدانیین كخائن (
أطلقه الملك صدقیا من حبسه وسأله سًرا عن كلمة الرب بشأنه. وهنا یظهر صدقیا أنه 

یحترم إرمیا لكنه لضعف شخصیته كان یخشى الرؤساء. أخبر إرمیا الملك أنه سُیدفع إلى 
ملك بابل، فأمر الملك بإیداعه في دار السجن وٕاحسان معاملته بعض الشيء، ولكن 

). أشفق علیه 6-1: 38؛ 21-16: 37الرؤساء أخذوه وألقوه في الجب لیموت جوًعا (
خصي أثیوبي (عبد ملك) فاستأذن الملك أن ُیرفع إرمیا من وحل الجب وُیوضع في دار 

). 28-7: 38السجن فسمح له، وبقي هناك حتى استسلمت أورشلیم (
ق.م سقطت أورشلیم، وقتل نبوخذنصر كثیرین، كما سبى  587. في سنة 11

البعض إلى بابل. فقأ عیني صدقیا واقتاده مسبًیا إلى بابل. أما من جهة إرمیا فقد علم ملك 
بابل ما عاناه فظن أنه یفعل ذلك ألجله، فأصدر تعلیماته بإحسان معاملته. أرسل نبوزردان 

الكلداني رئیس الشرطة إلى دار السجن لیستدعیه مع غیره من األسرى إلى رامة، ومنحه 
حق الخیار بین الذهاب إلى بابل أو البقاء في یهوذا، وقدم له رئیس الشرطة زاًدا وهدیة 

وأطلقه. أتى إرمیا إلى جدلیا بن أخیقام والى المنطقة، إلى المصفاة، وأقام عنده مع الشعب 
). رفض إرمیا راحته وكرامته، مفضًال أن 6-1: 40؛ 14-11: 39الباقي في یهوذا (

یعیش متألًما وسط من أحبهم بالرغم من كراهیتهم له. 
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. لما ُقتل جدلیا حث إرمیا النبي الشعب أال یهربوا إلى مصر، لكن عبثًا حاول 12
أن یثنیهم عن عزمهم، فلم یذهبوا هم وحدهم إلى مصر وٕانما أرغموه أیًضا هو وصدیقه 

)، وهناك نطق نبواته 7: 43؛ 1: 41افقتهم في رحلتهم (رالحمیم باروخ الكاتب على م
). یوجد تقلید یقول إنه ُرجم في مصر 30: 44؛ 8: 43األخیرة في تحفنحیس بمصر (

. Ïبسبب توبیخاته لشعبه
 عاش في ظروف متغیرة، بدأ نبوته .Ð""رجل كل الفصول. یلقب البعض إرمیا 13

في عهد یوشیا حیث كان الملك وكل یهوذا في سالم، وتوقع الكل االستقالل التام من أشور 
مع حركة اإلصالح الخارجیة. وانتهت حیاته بالرجم في أرض غریبة (مصر)، حیث لم تعد 

مملكة یهوذا قائمة، بل ُسبي أغلب الشعب إلى بابل، وهرب البعض إلى مصر، وخربت 
أورشلیم لتصیر مرعى غنم، وُحرق الهیكل. 

امتدت خدمة إرمیا لتشمل حوالي العشرین عاًما األخیرة من اإلمبراطوریة األشوریة 
ق.م،  605 العظیمة والعشرین عاًما األولى من إمبراطوریة بابل الجدیدة التي قامت عام 

لتصیر أعظم من أشور. 
 خطیرة قلبت الموازین:   ثالثة أحداثعاصر إرمیا

ق.م.  609. معركة مجدو سنة أ
ب. معركة كركمیش بالقرب من نفس الموقع، بعد أربع سنوات حیث انهزمت 

مصر لتصیر بابل سیدة العالم. 
ج. سبي أورشلیم بواسطة نبوخذنصر وتدمیر المدینة المقدسة والهیكل. 

ق.م)،  609 لیهوذا: معركة ضد مصر (إرمیا ثالثة معارك رئیسیةعاصر أیًضا 
). 587 ،597ومعركتان ضد بابل (

ق.م). ویرى البعض أن  582 ،587، 597 (ثالث مراحل للسبيعاصر أیًضا 
إرمیا عاصر السبي في مراحله األربع:  

 ق.م. في أیام الملك یهویاقیم، فیه ُسبي دانیال 606. السبي األول : سنة أ
). 6 ،2 ،1: 1، دا 7 ،36: 6 أي 2وأصدقاؤه الثالثة (

1 Peak's Comm. On the Bible, London 1920, p. 475 
2 Collegeville Bible Comm., 1989, p. 453. 
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ویسمى السبي  ق.م. في أیام الملك یهویاكین، 599ب. السبي الثاني : سنة 
)؛ 2-1: 1 )، فیهُ سبي حزقیال النبي (حز10-9: 36 أي 2، 16-8: 24 مل 2العظیم (

). 6: 2 ومردخاي (إس
 2ق.م. بسبب تمرد صدقیا الملك على نبوخذنصر ( 588ج. السبي الثالث: سنة 

)، لكن عاد جیش 7-5: 37حیث حوصرت أورشلیم واشتد بها الجوع (إر  )،2: 36 أي
  الكلدانیین یستأنف حصاره، واضطر صدقیا إلى الهروب، ُفقبض علیه.

 ،12: 52  ق.م على ید نبوزردان رئیس الشرط (إر584د. السبي الرابع: سنة 
)، حیث ُأحرق بیت الرب وبیت الملك وهدمت أسوار المدینة وبعد ثالثة أیام انتهت 30

أعمال التدمیر الشامل، فصار الیوم العاشر من الشهر الخامس یوم بكاء لسقوط أورشلیم 
). 19: 8؛ 5 ،3: 7 ؛ زك12: 52 (إر

 عاًما من نیاحة إشعیاء النبي اإلنجیلي. 60. بدأ إرمیا خدمته النبویة بعد 14
عاصر النبیة خلدة، والنبیین حبقوق وصفنیا اللذین ساعداه في أورشلیم، وحزقیال الكاهن 

 الذي تنبأ عن سقوط نینوى، وعوبدیا Ïودانیال الذي یحمل دًما ملوكًیا؛ وربما أیًضا ناحوم
 .Ðالذي تنبأ عن دمار آدوم

 عاش إرمیا بتوًال، لم یتزوج، بأمر إلهي، حتى ال یقاسي أوالده مما سیعاني منه 
). 4-1: 16 الشعب من جوٍع وسیٍف وعاٍر (إر

: 26في خدمته اجتذب قله قلیلة من األصدقاء، من بینهم اخیقان بن شافان (
)، وكاتبه الوفي 16: 39؛ 13-7: 38)، وعبد ملك الكوشي (14: 39، وابنه جدلیا ()24

). 32-4: 36باروخ (

 : قائمة تاریخیة بعصر إرمیا
). 34 أي 2ق.م الملك یوشیا یبدأ إصالحاته ( 627
ق.م دعوة إرمیا للعمل النبوي.  626
). 4 ق.م غزو السكیثیین (إر 626
). 23 ،22 مل 2ق.م وجود كتاب الشریعة أثناء إصالح یوشیا ( 621
ق.م).  607ق.م انهیار نینوى أمام بابل (ربما عام  612

1 Henerietta Mears: What the Bible is all about, 1987, p. 198. 
2 Hallay's Bible Handbook, 1992, p. 309.  
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ق.م قتل یوشیا في موقعة مجدو بواسطة فرعون، وانتهاء استقالل یهوذا.  609
ق.م السبي األول لیهوذا بواسطة بابل (خراب جزئي ألورشلیم).   606
ق.م معركة كركمیش (بابل تحطم مصر).  605
 .Ïم)602ق.م حرق الدرج الذي به نبوات إرمیا النبي (ربما سنة  604

ق.م أسر یهویاكین.  8-597
ق.م صدقیا یزور بابل.  593
ق.م السبي الثاني لیهوذا بواسطة بابل.  587
ق.م حرق الهیكل.  586
ق.م السبي الثالث.  582

: الملوك المعاصرون إلرمیا 
)، أشر 1: 33 أي 2 عاًما،ُ ولد إرمیا النبي (55ق.م):  642-597. منسى (1

ملوك یهوذا. 
). 22-21: 33 أي 2ق.م): سنتان، شریر مثل أبیه ( 640-641. آمون (2
 عاًما، ملك صالح. بدأ إرمیا عمله في السنة 31ق.م):  608-639. یوشیا (3

 من ملكه. 13
 شهور، ُحمل إلى مصر. 3ق.م):  609. یهوآحاز (4
ق.م): شریر، حمل عداوة مرة ضد إرمیا.  597-609. یهویاقیم (5
 شهور، ُحمل إلى بابل. 3ق.م):  597. یهویاكین (6
ق.م): صدیق إرمیا، لكنه ضعیف الشخصیة فكان آداة  587-597. صدقیا (7

في ید األشراف والمشیرین األشرار. 

 : غرض السفر
. كان إرمیا یترجى أن یدخل بمملكة یهوذا إلى التوبة لكي یتجنب كارثة السبي 1

البابلي، وذلك كما فعل إشعیاء النبي قبله بقرٍن مشتاًقا أن یعین إسرائیل لتجنب السبي 
األشوري. 

1 William Holladay: Jeremiah 1, Philadelphia 1986, p. 4. 
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. یعلن قضاء اهللا وتأدیباته خاصة بواسطة السبي، كما یكشف عن مراحم اهللا 2
وترفقه بإرجاعهم من السبي ومعاقبة من سبوهم ومن شمتوا بهم من األمم الغریبة. وكأن 

النبي أراد لهم أال یسقطوا في الیأس مدركین أن سّر الغلبة أو الهزیمة هو في داخلهم 
بااللتقاء مع اهللا واهب النصرة أو كسر المیثاق معه. 

. إن كانت كلمات السفر موجهة باألكثر إلى یهوذا في أیام النبي غیر أنها هي 3
إعالنات إلهیة ال یحدها زمن، موجهة إلى البشریة في كل جیل، یفهمها المعاصرون من 
خالل عمل المسیح الخالصي للتحرر من سبي إبلیس وتحطیم مملكة الظلمة من داخلنا. 

اشترك أغلب األنبیاء في األغراض السابقة بطریقة أو أخرى، لكن حمل كل نبي 
اتجاًها معیًنا في كتاباته، فاهتم عاموس النبي بالجانب السلوكي بینما ركز هوشع على 

إحساسات الحب الشخصي الذي یربط اهللا بشعبه، وتحدث إشعیاء النبي اإلنجیلي عن اهللا 
كضابط الشعوب بطریقة فائقة، أما إرمیا فركز على اآلتي:  

. الحاجة إلى التوبة والرجوع إلى اهللا. 1
. الحاجة إلى إصالح القلب الداخلي. 2
. اهللا هو سید التاریخ، یعمل لخیر البشریة كلها. 3
. خطب اهللا إسرائیل (كنیسة العهد القدیم) عروًسا، لكن الحاجة إلى عهد جدید. 4
. الحاجة إلى المّسیا الملك البار لیحقق الخالص (نتحدث عنه في نهایة 5
المقدمة). 

 : . الحاجة إلى التوبة1
جاء إرمیا النبي یعلن كلمات الرب الحازمة، مهدًدا بالسبي، ال ألجل االنتقام، وال 
ألجل التهدید في ذاته، وٕانما باألحرى لكي یخشوا الرب فیرجعوا الیه. إن كانوا ال یرجعون 
خالل اللطف، فلیرجعوا خالل التهدیدات، وٕان لم یرجعوا یسقطون تحت التأدیب فیرجعوا 

 عبارات جمیلة عن محبة اهللا خالل تهدیده الخطاة، إذ للعالمة أوریجینوسخالل األلم. و
یقول:  

اهللا سریع في تقدیمه الخیر، بطيء في العقاب لمستحقیه. [
 بالرغم من أنه قادر على توقیع العقاب على الذین هم تحت الحكم بدون أن یتكلم 

، باعتبار  لكنه ینذر وال یعمل حاًال حتى یعطي الفرصة لنزع االستحقاق للتأدیبأو ینذر،
أن الكالم هو وسیلة لرفع العقوبة عن المحكوم علیه. 
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یمكننا أن نقدم أمثلة عدیدة لحنان اهللا من الكتاب المقدس، ولكن یكفي اآلن هذا 
العدد الصغیر الحاضر في ذهني... 

كان بعد ثالثة أیام صار أهل نینوى خطاة، وقد تم الحكم علیهم من قبل اهللا: 
لم یشأ اهللا توقیع حكمه علیها دون أن ینطق  .)4: 3 مدینة نینوى (یونانیجب أن تنقلب 

، وفرصة للرجوع، وأرسل لها نبًیا )10: 12 أعطاها فرصة للتوبة (حكبشيء، لكنه 
، یصیر أهلها غیر محكوم بعد ثالثة أیام تنقلب نینوىعبرانًیا، حتى متى أبلغها النبي: 

علیهم فیما بعد، وٕانما بتوبتهم یتمتعون بالرحمة اإللهیة. 
 كان سكان سدوم وعمورة محكوًما علیهم، كما یظهر من كالم اهللا إلبراهیم؛ ومع 
ذلك فقد قام المالئكة بواجبهم في البحث عن خالص أناٍس لم یكونوا یریدون أن یخلصوا، 

"من لك أیًضا هنا، أصهارك وبنیك وبناتك وكل من لك في المدینة؟ أخرج حینما قالوا للوط: 
لم تكن المالئكة تجهل أن هؤالء لن یتبعوا لوط، ولكنهم )، 12: 19 من المكان!" (تك

أكملوا عمل الخیر والصالح من ِقبل الذي أرسلهم. (نصح لوط أصهاره بالخروج من 
]. Ïالمدینة، لكنهم رفضوا أن یسمعوه، ففي الغد أخرج المالئكة لوط وبناته، تاركین أصهاره)

[عاتب اهللا أورشلیم من أجل خطایاها، وكان الحكم لعالمة أوریجینوس: كما یقول ا
هو تسلیم سكانها للسبي، وبحبه ورحمته أرسل اهللا هذا النبي قبل تحقیق السبي بثالثة ملوك 
حتى یعطي الفرصة للراغبین في إعادة التفكیر والندم والتوبة خالل أقوال النبي... كان اهللا 

الطویل األناة یقدم فترة استعداد حتى عشیة السبي لكي یتوب السامعون فیعفون من آالم 
السبي... وحتى إذ بدأ السبي استمر إرمیا یتنبأ وكأنه یقول: لقد صرتم تحت السبي، ومع 

هذا فإن رجعتم وتبتم ال تستمروا تحته طویًال بل تشملكم نعمة اهللا وغفرانه. ونحن أیًضا نجد 
في هذا نفًعا لنا، إذ نحن ساقطون تحت ما یشبه السبي... فإننا إذ نخطئ نصیر 

أسرى،ُ نسلم أنفسنا للشیطان، األمر الذي ال یختلف كثیًرا عن سقوط سكان أورشلیم تحت ید 
نبوخذنصر. وكما ُسلم هؤالء لنبوخذ نصر بسبب خطایاهم، هكذا ُنسلم نحن للشیطان بسبب 

]. Ðخطایانا
كأن رسالة إرمیا النبي هي التوبة والرجوع إلى اهللا بكونه الطریق الوحید للخالص 

من هذا السبي! 

1 In Jer. hom 1: 1.  
2 Ibid 1: 3. 
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 : . إصالح القلب الداخلي2
یعتبر إرمیا أكثر األنبیاء الذین تحدثوا عن القلب. یرى إرمیا النبي أن القلب قد 

)، وكما 9: 17صار نجًسا بالطبیعة كثمرة للسقوط: "القلب أخدع من كل شيء وهو نجس" (
یقول إشعیاء النبي: "قلب مخدوع قد أضله فال ینجي نفسه، وال یقول: ألیس كذب في 

).  20: 44 یمیني؟!" (إش
هذا الفساد أفقد اإلنسان بصیرته الداخلیة، فال یرى خطایاه وال یكتشفها، بل یقول: 

). القلب في 12: 18)، وٕان أدركها یحمل عناًدا ردیًئا (12: 13"لماذا أصابتني هذه؟!" (
)، ویحول أرضه 9-8: 9فساده یصیر كمیًنا، فال یحمل محبة وسالًما بل بغضة وحرًبا (

)، لهذا فإنه لن تحل النجاة ما لم یحدث تغیر وٕاصالح في القلب. 11: 12إلى خراب (
عالمة التوبة الحقیقیة هي تغییر القلب في الداخل. ففي أیام یوشیا بدأ الترمیم في 

الهیكل وصار للشعب مظهر التدین ال فاعلیته، األمر الذي سقطت فیه المملكتان بل 
ویسقط فیه الكثیرون، إذ یغیرون الشكل ال الجوهر لیتبرروا أمام الناس، بل وأحیاًنا أمام 

). وقد 10: 3أنفسهم. یقول النبي: "قد بررت العاصیة إسرائیل أكثر من الخائنة یهوذا" (
عالج النبي موضوع اإلصالح الداخلي من جوانب كثیرة، نذكر منها:  

) 2: 12، 9: 7؛ 4: 4. القلب هو موضوع اإلصالح، فمنه تنبع الخطیة (أ
)، مع أن غایة القلب هو اهللا، فیه یصب كل اشتیاقاته 17: 23؛ 14: 9؛ 24: 7فیتقسى (

). بهذا صارت الحاجةُ ملحة إلى شریعة یمكن أنُ تنقش 12: 20؛ 10: 17؛ 20: 11(
). 7: 24؛ 33: 31على القلب ذاته (

ب. ترمیم بیت الرب لیس غایة في ذاته: "ال تتكلوا على كالم كذب، قائلین: هیكل 
). فإن لم یتب المؤمنون وتتغیر حیاتهم الداخلیة 4: 7الرب هیكل الرب هیكل الرب هو" (
)، إذ ال یضم عابدین حقیقیین یفرحون قلب اهللا، 11: 7یتحول الهیكل إلى مغارة لصوص (

وٕانما یضم أشراًرا ینجسون البیت. وقد تنبأ عن خرابه، بكونه إعالًنا عن الخراب الذي حّل 
في هیكل القلوب غیر المنظورة. وكأن التأدیب في حقیقته إنما هو كشف عما في النفس من 

دمار خفي وهالك، یبرزه اهللا بالضیق الخارجي. 
ج. عدم االرتكان على مجرد حیازة سفر الشریعة، أو التمتع بوجود تابوت العهد 

في وسطهم، إنما الحاجة أیًضا إلى نقش الشریعة في القلب وٕاعالن حضرة اهللا فیهم. 
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د. بخصوص الذبائح، فاهللا ال یطلبها ألجل ذاتها، لذا إن لم ترتبط بذبیحة الطاعة 
) تصیر بال قیمة، أشبه 18 ،11 ،10: 3؛ 22-19: 27؛ 46-24: 17أو ذبیحة القلب (

برشوة ال یتقبلها اهللا. 
) والحواس مع 4: 6) واألذن (4: 4هـ. من جهة الختان، یهتم اهللا بختان القلب (

ختان الجسد، حتى ُینزع عنا ما هو لحساب شهوات الجسد ونتقبل ما هو لحساب اهللا نفسه. 
). 22: 2وهكذا أیًضا االغتسال، فإنه یطلب اغتسالنا من اإلثم ال مجرد اغتسال الجسد (

)، 1: 15و. أما عن االتكال على اآلباء السابقین ومحبة اهللا لهم وشفاعتهم لدیه (
)... فإن اهللا یطلب منا التوبة 11: 14؛ 14: 11؛ 16: 7وعلى اآلباء المجاهدین أیًضا (

والرجوع إلیه، فصالة الغیر عنا ال تسندنا مالم نطلب من اهللا العون. 

 : Î. اهللا هو سید التاریخ3
یوجه اهللا التاریخ لخیر شعبه وكل األمم أیًضا، كالخزَّاف الذيُ یخرج من الطین 

) مع أنه وثني، 6: 27). هو الذي یحث نبوخذنصر خادمه (12-1: 18أواٍن جمیلة (
). إنه یقیم األمم 46الخ؛ 15: 25لتأدیب یهوذا، لیعود اهللا فیؤدب األمم على خطایاها (

). 7: 18ویزیلها بخطة إلهیة فائقة (
)، لیس إله غیره، أما 7: 8؛ 22: 5؛ 5: 27اهللا هو خالق العالم كله وضابطه (

). 28: 13)، أما هي فبال عمل (13: 2). هو یهب الحیاة (11: 2األوثان فلیست آلهة (
). 10: 17؛ 20: 11)، یعرف فكر اإلنسان ویستخدمه (23: 23إنه قریب من كل البشر (

بمعنى آخر، یعلن هذا السفر أن اهللا كضابط الكل وواهب الحیاة ومدبرها یمسك 
بیمینه دفة كل األحداث كبیرها وصغیرها لیتمجد في وسط شعبه، بل وفي حیاة كل عضو؛ 
یشتهي خالص الجمیع وبنیان الكل؛ من یقبله إنما یقبل من في یده دفة أمور العالم كله، 

األحداث الظاهرة والخفیة، الجماعیة والفردیة! 

 : . اهللا وشعبه4
" ینبوع المیاه الحیةیقدم لنا إرمیا النبي اهللا لیس فقط سیًدا للتاریخ، بل هو أیًضا "

) الذي ال یزدري بقطعة 12-1: 18" (الفخاري)، بكونه مصدر الحیاة. كما یقدمه "13: 2(

1 See A New Catholic Comm., p. 602.  
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 الذي وضع لكل شيء خالق العالمهو  طین، بل یبذل كل الجهد لیقیم منها آنیة للكرامة.
). 36-35: 31؛ 6-5: 27؛ 13-12: 10؛ 7: 8؛ 22: 5قانونه ونظامه الطبیعي (

إن كان إرمیا النبي یتحدث عن قرب اهللا من كل البشریة وخطته اإللهیة نحو كل 
األمم، فقد أعطى اهتماًما خاًصا باختیار شعبه مجاًنا، بال فضل من جانبه. لقد دعي 

)، أي یتقبله عن البشریة كلها كأنه بكور الكل؛ ومیراثه 3: 2إسرائیل بكر حصاد اهللا (
الخ)،  10: 13)؛ وعروسه (17: 13)، وقطیعه (10: 12( )؛ وكرمه9-7: 12المقدس (

)، لهذا یطلب منها أن تسلك كما یلیق بكرامتها وحبه لها 17: 12؛ 15: 11ومحبوبته (
: 31 ؛7: 24؛ 4: 11؛ 23: 7الخ)، إذ دخل معها في عهد خاص (16: 6 الخ؛ 2: 2(

33 .(
 كما تحدث عنه إرمیا النبي - هو إله الحب الذي ال ینسى حب صبا شعبه اهللا -

الخ)، یهتم بإسعادها ویعمل لحساب مستقبلها ویهبها 21: 3)، إله رحوم (19: 3؛ 12: 2(
رجاءً . ال یتوقف عن تكرار الدعوة لها لكي تعود إلیه، فهو یترقب مجیئها بترحاب بالرغم من 

كل شرورها وآثامها... مستعد أن یصفح بال عتاب إن رجعت یقبلها الیه. 
یقدم إرمیا النبي مفهوًما حًیا لعالقة اهللا بشعبه، فهي لیست عالقة بالشعب 

 تمس حیاة كل عضو في الجماعة. هي عالقة شخصیةكجماعة فحسب وٕانما هي أیًضا 
عالقة اهللا بكل قلب، بكونه عضًوا حًیا في الجماعة، لذا یهتم أن یكون القلب مقدًسا لكي 

). 34-33: 31یدخل في هذه العالقة خالل العهد اإللهي (
یرى البعض أنه سفر موجه للمرتدین الذین نسوا اهللا، یدعوهم للرجوع الیه فینسى 

" أو ما مرتد مرة كما تكررت كلمة "24" أو ما یماثلها ینسىشرهم؛ لهذا تكررت كلمة "
 مرة... إنه سفر الدعوة المستمرة للعودة والرجوع إلى حضن 47" ارجع مرة، و"13یعادلها 

اهللا. 
أخیًرا إن كان قلب إرمیا قد فاض باألحزان ورثى للشعب الذي حل به الدمار، لكنه 

یرى خروًجا للشعب، فیه یعود األبناء من العبودیة إلى حریة مجد اهللا، إذ یقول "هكذا قال 
الرب امنعي صوتك عن البكاء وعینیك عن الدموع ألنه یوجد جزاء لعملِك یقول الرب فیرجع 

). أما أساس هذا الخروج فهو العهد الجدید المؤسس 17-16 : 31األبناء إلى تخمهم" (
على دم ربنا یسوع المسیح "ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا 

عهًدا جدیًدا، لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من أرض 
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مصر... بل هذا هو العهد الذي اقطعه مع بیت إسرائیل: بعد تلك األیام یقول الرب اجعل 
-31 : 31شریعتي في داخلهم واكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلها، وهم یكونون لي شعًبا" (

34  .(

 : Îدور النبي في كتاباته
لكي نفهم سفر إرمیا وغیره من األنبیاء یلیق بنا أن ندرك ما هو دور المتحدث في 
هذه األسفار. ففي سفر إرمیا كثیًرا ما تتكرر العبارة "كلمة الرب صارت..." ثم ینطق بصیغة 
المخاطب المفرد "أنا" بكون اهللا نفسه هو المتحدث. یتهم اهللا شعبه بخصوص كسر المیثاق 

 في ساحة القضاء یعرض خطایا الشعب كنائٍب عامٍ المبرم بینه وبینهم، ویقف النبي 
وجرمهم، ویظهر اهللا كقاٍض في محكمة یصدر حكًما باإلدانة، غیر أنه یفتح باب الرجاء إن 

قدم الشعب توبة ورغبة للرجوع إلى اهللا وحفظ العهد. 
؛ 6 ،1: 12یتحدث النبي أحیاًنا باألصالة عن نفسه كما جاء في اعترافات إرمیا (

). 18-7: 20؛ 23-18: 18؛ 18-12؛ 10-21: 15
في إیجاز یمكننا أن نلخص دور النبي كمتحدٍث في اآلتي:  

) یتعرف على أحكام اهللا 22: 23. إنسان في حضرة اهللا (أو في مجلسه اإللهي 1
وأسراره. 

-1: 6 ؛ إش10-1: 1. إنسان مرسل من قبل اهللا، له حق إعالن كلمة الرب (2
)، یتحدث باسم اهللا أو یتحدث اهللا على لسانه، على عكس األنبیاء الكذبة 3-1 ؛ حز13

الذین ینطقون بكلماتهم الخاصة، حسب فكرهم، من وحي قلوبهم. 
. شخص یدین الشعب لكسره العهد اإللهي. 3
. یقوم تارة بدور النائب العام عندما یتحدث باسم اهللا وأخرى بالمحامي المدافع 4

عندما یتحدث باسم الشعب. 
. اهتمامه األول أنُ یحضر شعب اهللا لكي یدرك أهمیة المیثاق مع اهللا 5

 مع اهللا بالدخول في عهٍد جدیٍد conventalوااللتصاق به، وأن یمارس الحیاة المیثاقیة 
(الحیاة اإلنجیلیة). 

1 Collegeville, p. 456-7. 
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 : ممیزات السفر
. مال إشعیاء النبي إلى الحدیث بفیض عن تعزیات اهللا الفیاضة مع لمسات 1

إلى التوبیخ بشدة مع فتح باب الرجاء. ولعل خفیة من جهة التوبیخ، أما إرمیا النبي فمال 
السبب في هذا شدة قساوة قلب الشعب وكثرة آثامهم خاصة في أیام إرمیا، وأیًضا شعوره 

 بخطورة الموقف ألن السبي كان على األبواب.
. مع ما اتسم به النبي من عنف في التوبیخ والتحذیر، جاء السفر یكشف عن 2

قلب نبي مملوء حًبا وحنًوا. یتحدث بقوة بأمثلة عملیة وتشبیهات لكي یجتذب الشعب، فاتًحا 
؛ 9: 22؛ 20 ،13-10: 16أمامهم باب الرجاء. لقد انحرف الشعب إلى عبادة األوثان (

-30: 7)، وقدموا أحیاًنا أطفالهم ذبائح لآللهة الغریبة (17 ،8 ،3، 2: 44؛ 29: 32
)، حتى حین أمره اهللا أن 20 ،7: 14)، ومع هذا بحٍب شدیٍد كان یصلي من أجلهم (34

). 11: 14؛ 14: 11؛ 16: 7یكف عن ذلك (
كان یحبهم كشعٍب وأیًضا كأشخاٍص، إذ یدرك أن كل إنساٍن یحمل مسئولیة نفسه 

)31 :29-34 .(
. العالقة الشخصیة مع اهللا في عیني إرمیا النبي تتكامل مع عالقة اهللا بشعبه 3

ككل. فقد اختبر إرمیا النبي هذه العالقة المتكاملة، فكان یطلب أن یرى اهللا ساكًنا في وسط 
) وفي نفس الوقت یطلبه ساكًنا في كل قلب. یكشف عن خطیة الشعب ككل 23: 7شعبه (

یطلب توبة ). 9: 17) ، وأیًضا عن نجاسة القلب التي اتسم بها األشخاص (1: 17(
 لهذا یربط النبي التاریخ الخاص بالخالص بحیاة الكنیسة جماعیة مع توبة قلبیة شخصیة!

كما بحیاة األشخاص، إذ غایته تمتع الكل بعمل اهللا الخالصي خالل التوبة، وتمتع كل 
عضو بهذه الحیاة. 

. یرى البعض أن إرمیا النبي كان متشائًما كل التشاؤم، متفائًال كل التفاؤل. إذ 4
ینظر إلى فساد یهوذا وخیانته للعهد اإللهي یتشاءم وٕاذ یتطلع إلى حب اهللا وطول أناته 

یمتلىء رجاءً . إلهه إله الرجاء والوعد والقوة، له إرادة ال ُتقهر من جهة إقامة شعٍب مقدٍس 
. Ïله

:  مفاهیم الهوتیة روحیة حیة. یقدم لنا سفر إرمیا 5

1 Ibid., 454. 
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. خطیة الشعب هي في جوهرها كسر المیثاق مع اهللا، وبالتالي التوبة هي عودة أ
 مع اهللا. covenantalإلى الحیاة المیثاقیة 

ب. كل جریمة یقترفها اإلنسان ضد أخیه موجهة ضد اهللا نفسه. 
ج. نجح النبي في تأكید حب اهللا حتى في لحظات السقوط تحت التأدیب؛ مؤكًدا 

أن التأدیب هو عالمة اهتمام اهللا بهم وحبه لهم. 
). 34-31: 31د. الدمار الذي حلَّ بهم یحتاج إلى دخول في عهد جدید (

. في هذا السفر تتجلى حیاة النبي الروحیة بكل وضوح فقد اتسم بأمانته لرسالته 6
حتى النفس األخیر بالرغم من النفور الذي واجهه به الكل. 

كان وحیًدا، ُمفترًیا علیه، ُمضطهًدا من الحكام ورجال الدین والشعب، لكنه لم 
ییأس إذ َوجد في اهللا كل تعزیته. 

. حمل هذا السفر رسالة نبویة، تحقق بعضها بعد حیاته بزمٍن قلیٍل، لكن غایته 7
األسمى هي ما تحقق في العهد الجدید. وجد الرائي الالهوتي یوحنا أن ما یحدث في األزمنة 

: 17؛ 8: 14؛ 22: 18 األخیرة مطابًقا لما ورد في سفر إرمیا، من ذلك هالك بابل (رؤ
). 64-63: 45، 9-7: 51؛ 10: 25  یقابله إر5-2: 18؛ 2-4

یكشف عن طبیعة رجل اهللا الشدید . سفر إرمیا كرسائل معلمنا بولس الرسول 8
الحساسیة نحو شعب اهللا مستنًدا على العمل اإللهي. وقد تأثر الرسول بولس كثیًرا بإرمیا 

 في شدة حبه للشعب كما في معالجته لبعض المواضیع مثل الناموس والنعمة والحریة النبي
 مع 5: 1 ؛ إر1: 11 روو الخ  6: 3 كو 2 مع 34-31: 31 والختان الروحي (راجع إر

). 15: 1 غال
. سفر إرمیا هو سفر النبوات: كثیًرا ما أشار السفر إلى الكاتب بكونه "إرمیا 9

). كنبي حقیقي 19: 15؛ 5: 1النبي"، إذ كان إرمیا مدرًكا لرسالته ولدعوته اإللهیة كنبي (
قاوم األنبیاء الكذبة الذین ینطقون بكلمات هي من وحي أفكارهم الخاصة. أما بالنسبة له 

.  Ï مرة151فكرر العبارة "كلمة الرب التي صارت..." أو ما یعادلها 
أما موضوع النبوات فهو:  

. المسیا المخلص. أ
ب. یهوذا: سبیه وعودته. 

1 Boyd's Bible Handbook, p. 286. 
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ج. مدن: أورشلیم، بابل، دمشق. 
د. شعوب أممیة: مصر، فلسطین، موآب، عمون، آدوم، عیالم، بابل. 

هذه النبوات تحقق بعضها في وقت قریب من النطق بها، وبعضها بعد زمٍن طویلٍ . 
. سفر إرمیا هو سفر التساؤالت، یحوي أسئلة ربما أكثر مما ورد في سفر 10

أیوب. 
. ]33-30[، خاصة في األصحاحات سفر اإلصالحهو 

 واالضطهادات. سفر الرثاء
استخدم إرمیا الكثیر من الرموز بأمر إلهي ألجل التعلیم، تارة یلبس سفر الرموز: 

منطقة بالیة، وأخرى یضع نیًرا على عنقه كالثور، وثالثة یكسر زًقا أمام الوالي، ورابعة 
یشتري حقًال ویدفن الوصیة. 

من الرموز التي قدمها في السفر:  
)؛ 11: 1قضیب لوز (

)؛  13: 1قدر منفوخة وجهها من جهة الشمال (
)؛ 7: 13منطقة بالیة (

)؛ 14-12: 13زق ممتلئ خمًرا (
)؛ 12-1: 14قحط (

)؛ 6-1: 18إناء الفخاري (
)؛ 2-1: 19اإلناء المكسور (

)؛ 10-1: 24سلَّتان (
)؛ 12-1: 27نیر (

)؛ 12-1: 32شراء حقل (
)؛ 13-9: 43الحجارة الخفیة (

). 64-59: 51كتاب غارق في نهر الفرات (
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 : Îتأثره بهوشع النبي

یرى كثیر من الدارسین أن إرمیا النبي قد تأثر بهوشع النبي، فالتشابه بینهما ال 
یقف عند حدود اللغة والتشبیهات، بل یمتد إلى األفكار األساسیة من جهة اهللا وعالقته 
بشعبه. كان هوشع نبًیا لمملكة الشمال (إسرائیل)، وتقع عناثوث، قریة إرمیا النبي، في 

شمال أورشلیم وهي لیست ببعیدة عن الحدود الجنوبیة لمملكة إسرائیل. هذا وٕارمیا النبي هو 
: 2 مل 1، 20: 22؛ 3: 14 صم 1) من نسل عالي (26: 2 مل 1من نسل أبیاثار (

) الذي كان مهتًما بتابوت العهد في شیلوه قبل انقسام المملكة. لهذا ربما كان إرمیا 27
) بسبب ارتباط أسرته القدیم بهذا 26-14: 7ملتصًقا بقلبه بشیلوه ومتألًما لما حّل بها (

الوضع. بهذا تكون عائلتا هوشع وٕارمیا مرتبطتین بالشمال. هذا ما دفع بعض الدارسین إلى 
افتراض قیام هوشع النبي- أجمل زهرة تقویة في مملكة الشمال - بدور حیوي في حیاة إرمیا 

). 8: 28األولى، خاصة وأن إرمیا یعترف أنه مدین لألنبیاء السابقین له (
 من سفر إرمیا عن االرتباط القوي بهوشع من جهة ]3 ،2[یكشف األصحاحان 

" أي "الوالء" أو "األمانة" Hesedعباراته وأفكاره. فمن أهم كلمات هوشع النبي كلمة "
)، "روح 1: 4 (الزوجیة). فإن الشكوى األولى لیهوه هي: "ال أمانة... في األرض" (هو

" hesed)، فإن " إحسانكم (أمانتكم) 12: 4 الزنى قد أضلهم فزنوا من تحت إلههم" (هو
)... ویتحدث إرمیا النبي أیًضا عن عالقة الحب بین 4: 6 كسحاب الصبح الذي یزول (هو

)، لیعود فیتحدث عن حیاتها 2: 2اهللا وشعبه الذي كان كصبیة مخطوبة مملوءة غیرة وحًبا (
) التي كانت تتمثل في قصة زواج هوشع النبي بالزانیة جومر... 20 ،5-1: 3الزوجیة (

، خلصه من عبودیة فرعون كابن محبوب لدیهیرى إرمیا النبي اهللا أًبا یهتم بشعبه 
لیهبه أرض الموعد میراثًا مبهًجا ومجیًدا: "وأنا قلت كیف أضعك بین البنین وأعطیِك أرًضا 

). جاء هذا التشبیه متفًقا مع 19: 3شهیة میراث مجد أمجاد األمم؛ وقلت تدعینني یا أبي" (
).  1: 11 هوشع النبي: "ولما كان إسرائیل غالًما أحببته، ومن مصر دعوت ابني" (هو

)، وان 1: 4  (هو "ال معرفة اهللا في األرض"كانت شكوى اهللا في هوشع أنه
). وقد جاءت نفس الشكوى في إرمیا: "أهل 6: 4 الشعب قد هلك بسبب عدم المعرفة (هو

)؛ ألن شعبي أحمق. إیاي لم یعرفوا. هم بنون جاهلون وهم 8: 2الشریعة لم یعرفونني" (

1  Cf. J.A. Thompson: The Book of Jeremiah, Michigan 1981, p. 81f. (New International 
Comm. on the NT.). 
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)... وجاء الوعد اإللهي بالعهد الجدید مرتبًطا بالمعرفة: "وال ُیعِلمون 22: 4غیر فاهمین" (
بعد كل واحٍد صاحبه، وكل واحٍد أخاه، قائلین: اعرفوا الرب. ألنهم كلهم سیعرفونني من 

.  )34: 31(صغیرهم إلى كبیرهم یقول الرب" 
 لیعطي اإلنسان في الدخول في محاكمة مع الشعبیقدم لنا هوشع النبي رغبة اهللا 

فرصة للحوار معه وٕادراك خطة اهللا... وهي محاكمة تحمل عتاًبا إلهًیا یدفع النفس إلى 
: 25). وفي إرمیا النبي یقدم اهللا الشعوب للمحاكمة (3-1: 4 التوبة والرجوع إلى اهللا (هو

31  .(
توجد أیًضا أفكار أخرى كثیرة مشتركة بینهما، مثل:  

 13-10: 2 ؛ إر10-7: 2 احالل اهللا باألوثان (هو  .(

 ؛ إر1: 11؛ 10: 9 التطلع إلى فترة التجول في البریة كفترة أمانة للشعب نحو اهللا (هو 
2 :1-3 .(

 19: 14؛ 10-7: 14؛ 25-22: 3 ؛ إر3-1: 6 اعتراف الشعب بخطایاه (هو-
21 .(

 : بین إرمیا ونحمیا
اختلفت ظروف إرمیا النبي عن تلك التي عاش فیها نحمیا، فكان األول یرى 

الخطر یحدق بشعبه، ولیس من یهتم أو یبالي؛ بینما كان الثاني عائًدا من السبي لیحث 
الكل على بناء السور جنًبا إلى جنب مع بناء أسوار النفس الداخلیة، ومع ذلك فقد التقیا مًعا 

في اآلتي:  
 بالحب لشعب اهللا، وكان كالهما منكسري القلب متأججة عواطف. حمل االثنان 1

). 1: 9 ؛ إر4: 1 ومنسحقي النفس، باكیین (نح
. شعر كالهما أن خطایا الشعب هي خطایاهما. فیقول نحمیا: "لتكن أذنك 2

مصغیة، وعیناك مفتوحتین، لتسمع صالة عبدك الذي یصلي إلیك اآلن نهاًرا ولیًال ألجل 
بي أ بها إلیك، فإني أنا وبیت أخطأنابني إسرائیل عبیدك، ویعترف بخطایا بني إسرائیل التي 

 الوصایا والفرائض واألحكام التي أمرت بها موسى ولم نحفظ أمامك، أفسدنا. لقد قد أخطأنا
). وبنفس الروح یصرخ إرمیا النبي كرجل صالة حقیقي بعید عن الحیاة 7-6: 1 عبدك" (نح
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الفریسیة، قائالً : "وٕان تكن آثامنا تشهد علینا یارب فأعمل ألجل اسمك، ألن معاصینا 
).  7: 14 " (إر أخطأناكثرت، إلیك
  (نح كشفیعین في الشعبنكارهما لذاتهما واعترافهما بخطأهما وقفا أیًضاأ. مع 3

). في یقین اإلیمان یقول إرمیا النبي: "أذكر وقوفي أمامك ألتكلم 31: 13؛ 14-19: 5
). 20: 18 عنهم بالخیر ألرد غضبك عنهم" (إر

. كانا مخلصین في حبهما لوطنهما. وطنیة نحمیا اقتضته أن یقف أمام الملك 4
البابلي یطلب أن یقدم خیًرا ألورشلیم، وأن یسمح له ببناء السور، وبذات الوطنیة نادى إرمیا 
النبي وسط قیادات الشعب أن یخضعوا لنیر بابل كتأدیب إلهي مؤقت، مع توبتهم ورجوعهم 

إلى اهللا. 

 : إرمیا واألنبیاء الكبار
 قد قدم نبواته قبل سبي األسباط العشرة، فإنه مع ما  إشعیاء النبي. إن كان1

أدركه من فساد الشعب كان مشتاًقا إلى الخدمة. علة ذلك انه رأى رؤى سماویة مجیدة، منها 
). أما 8: 6 تلك التي وردت في األصحاح السادس... هذا دفعه للقول: "هأنذا أرسلني" (إش

إرمیا الذي عاصر أمر لحظات الشر، مدرًكا صعوبة تحقیق رسالته، سواء على مستوى 
القصر الملكي أو القیادات الدینیة أو الشعب، لهذا تردد في قبول الخدمة قائالً : "آه یا سید 

)، واحتاج أن یسحبه اهللا إلى الخدمة ویلزمه 6: 1الرب إني ال أعرف أن أتكلم ألني ولد" (
بها.  

إنه لم یتمتع بالرؤى كإشعیاء، لكنه تحدث مع اهللا كصدیٍق حمیٍم جمعت بینهما 
). 4: 1األلفة، ففي بساطة یقول: "فكانت كلمة الرب إلى قائالً " (

ل في كونهما كاهنین، ُدعیا للنبوة، ولم النبي حزقیا. یتشابه إرمیا النبي مع 2
یمارسا العمل الكهنوتي. كانت خدمة النبي بین المسبیین في مملكة بابل، أما خدمة إرمیا 

النبي فكانت بین مساكین الشعب الذینُ تركوا في األرض. امتاز إرمیا برقة المشاعر، فكان 
یبكي ثكلى بنت شعبه واهتزت جدران قلبه في أعماقه، أما حزقیال فامتاز بالنشاط والحماس 

وااللتزام بالمسئولیة. 
الشاب وهو ُیساق أسیرا إلى بابل في السنة الثالثة  دانیال . شاهد إرمیا النبي3

). تحدث دانیال النبي عن انهیار االمبراطوریات األربع (بابل، 1لحكم الملك یهویاقیم (دا 
مادي وفارس، الیونان، الرومان) لیملك الرب الملك بالصلیب على القلب، كما تحدث عن 
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مجىء المسیا األخیر. أما إرمیا النبي فلم یتحدث عن انهیار الممالك وٕانما عن مدة السبي 
والرجوع منه بعد سبعین سنة، وقد كانت نبوته معروفة لدانیال النبي وربما منها عرف مدة 

). 2-1: 9السبي (دا 
 هذا وقد عاصر إرمیا النبي النبیین: صفنیا الذي تنبأ قبیل حدوث السبي (صف

) وحبقوق الذي تنبأ أیًضا قبل السبي البابلي. 1: 1

 : سفر إرمیا من الناحیة اللغویة
كتب إرمیا النبي معظم نبواته في شكل شعر باللغة العبریة، لكن في عبارات 

بسیطة، على خالف إشعیاء النبي الذي امتاز بفخامة األسلوب. هذا ال ینفي ما امتاز به 
أسلوب إرمیا من بالغة بال تكلف، مع تعبیٍر رائٍع عن عواطٍف رقیقٍة ومعاٍن خشوعیة. 
یحوي السفر أبیاًتا شعریة صغیرة تتكون من مقطعین كما یحوي أبیاًتا شعریة 

طویلة، بل وقصائد شعریة كاملة. 

:  أوالً : أبیات شعریة من مقطعین

 السارق إذا ُوجد، كخزي 
. )26: 2خزي بیت إسرائیل هم وملوكهم ورؤساؤهم وكهنتهم وأنبیاؤهم. ( هكذا

 المرأة قرینها،  تخونكما 
. )20: 3 یا بیت إسرائیل یقول الرب. (ا خنتموني هكذ

 طیوًرا،  مآلنمثل قفص 
. )27: 5 مكًرا. ( مآلنةهكذا بیوتهم
أن النبي كثیًرا ما یكرر، لكنه في تكراره یقدم أعماًقا مع Muilenbur  یرى

، من ذلك:  Ïعناصر جدیدة المعنى أكثر قوة وحیویة

 عرفتك،  في البطن صورتكقبلما 
) 5: 1 قدستك. ( من الرحم وقبلما خرجت

 عكست هذه،آثامكم  

1  J. Muilenburg: A Study in Hebrew Rhetoric: Repetition and Style, VI, Supplement I, 
Copenhagen 1953, p. 98 f. 
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) 25: 5 منعت الخیر عنكم. ( وخطایاكم

 یزینونها،بالفضة والذهب  
) 4: 10 یشددونها فال تتحرك. ( وبالمسامیر والمطارق

 األشرارأنقذك من ید  ،
) 21: 15. ( كف العتاة وأفدیك من

ثانًیا: أبیات شعریة أكثر من مقطعین:  
 جاءت هذه األبیات في أشكال أدبیة كثیرة، نذكر منها: 

: . نموذج شعري متوازيأ

 أرض مصرلم یقولوا أین هو الرب الذي أصعدنا من  ،
 وُحفر،  أرض قفر الذي سار بنا في البریة في

 وظل الموت،  أرض یبوسة في
 )6: 2 ولم یسكنها إنسان. ( أرض لم یعبرها في

ب. نماذج ألبیات في شكل أسئلة تستخدم كقیاس للتشبیه:  

  !هل بدلت أمة آلهة، وهي لیست آلهة؟
) 11: 2 أما شعبي فقد بدل مجده بما ال ینفع... (

  !هل تنسى عذراء زینتها؟
 أو عروس مناطقها؟! 

) 32: 2 أما شعبي فقد نسیني أیاما بال عدد. (

  !هل یخلو صخر حقلي من ثلج لبنان؟
 أو هل تنشف المیاه المنفجرة الباردة الجاریة؟! 

 ألن شعبي قد نسیني، 
 بخروا للباطل وقد أعثروهم في طرقهم في السبل القدیمة لیسلكوا فيُ شعٍب في طریق 

) 15-14: 18غیرُ مسهلٍ . (

:  ج. شعر شرطي
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  ،إن رجعت یا إسرائیل یقول الرب
 إن رجعت إلّي، 

 وٕان نزعت مكرهاتك من أمامي، 
 فال تتیه. 

 وٕان حلفت حّي هو الرب بالحق والعدل والبر،  
 )2-1: 4 فتتبرك الشعوب به، وبه یفتخرون. (

د. أمثلة ألبیات شعر متوازي متعادل:  

  ،واآلن مالك وطریق مصر
 لتشرب میاه شحور، 

 ومالك وطریق أشور، 
) 18: 2 لتشرب میاه النیل. (

  ،ألنه من صغیرهم إلى كبیرهم، كل واحٍد مولع بالربح
) 13: 6 ومن النبي إلى الكاهن، كل واحد یعمل بالكذب. (

  ،لماذا تكون كغریب في األرض
 وكمسافر یمیل لیبیت؟ 

 لماذا تكون كإنسان قد تحیر، 
 )9-8: 14 كجبار كإنسان قد تحیر؟! (

 فقرات:  6-3. أبیات مقابالت عكسیة تتكون من ـه

  ...قد وكلتك الیوم
 وتهدم، لتقلع 
 وتنقض، وتهلك 
) 10: 1 وتغرس. (وتبني 

: ثالثًا: قطع شعریة كاملة
 قطعة شعریة بالعبریة كاملة. 15یحوي هذا السفر حوالي 
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بهذا یظهر سفر إرمیا باللغة العبریة قطعة أدبیة رائعة، لكن سموه ال یظهر في 
 لقد اعتذر في البدایة Ïاتجسید رسالته في أشعار، وٕانما یمثل أوًال وقبل كل شيء عمًال كرازيً 

)، 10: 4 ؛ خر6: 1عن رسالته، كما فعل موسى النبي قبله لشعوره بعجزه عن الكالم (
). عاد مؤخًرا یعتذر 12: 4 ؛ خر6: 1فأجابه الرب أنه یضع كلماته اإللهیة في فمه (

). حًقا لقد 19: 15متسائًال عن مدى إمكانیة العمل، فأكد له الرب: "مثل فمي تكون" (
صار إرمیا النبي وكأنه الفم الذي یستخدمه اهللا حامًال قوة الكرازة الفعالة مع مهارة أدبیة. 

 : مصر وبابل في سفر إرمیا
إن كانت مصر قد حملت البركة باستقبالها العائلة المقدسة فتحقق لها الوعد 

) وصار شعبها المصري مبارًكا، وفي وسطها ُأقیم مذبح للرب، لكن مصر 19 اإللهي (إش
في العهد القدیم كانت تشیر إلى محبة العالم إذ ُعرفت بنیلها الذي أكسب الوادي خصوبة، 

كما ُعرفت بابل بكبریائها، فصارت رمًزا لكل كبریاء كما للزنا. لهذا فمن الجانب الرمزي جاء 
إرمیا النبي یحذر المؤمنین من االلتجاء إلى فرعون مصر، أي إلى العالم في محبته 

المهلكة، أو إلى ملك بابل، أي إلى الكبریاء المفسد للنفس، وٕانما یكون االلتجاء هللا وحده 
 الذي یحرر النفس والجسد مًعا من أسر محبة العالم والكبریاء!

 : إرمیا في العهد الجدید
ُأشیر إلى إرمیا شخصًیا في اإلنجیل بحسب معلمنا متى البشیر مرتین: عند قتل 

)، وعندما دخل السید المسیح الهیكل ووجده 15: 31 ، إر17: 2 أطفال بیت لحم (مت
 نًصا تحمل تلمیًحا 41). كما ضم العهد الجدید 11: 7 ؛ إر13: 21 كمغارة لصوص (مت

لما جاء في سفر إرمیا، منها سبعة نصوص مباشرة. 
 تحدث إرمیا النبي عن العهد الجدید كمصدر تعزیة ورجاء للنفوس الساقطة (إر

).  16: 10 ؛ عب34: 31
  (أعيوجد یعقوب الرسول في إرمیا ما یسنده للحدیث في مجمع الرسل المسكون

 في اهللا). ووجد فیه بولس الرسول سنًدا للحدیث عن حریة اختیار 15: 12؛ إر 16: 15

1  Lundbom: Patterns of Poetic Balance in the Book of Jeremiah, Chicago 1967, p. 69 
(Research). 
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: 18 )، كما أدرك یوحنا الالهوتي انهیار بابل العظیمة (رؤ6: 18 ؛ إر20: 9 الدعوة (رو
 ). 8: 51 ؛ إر2

 : بین إرمیا النبي والرسول بولس
 بأعماق النفس، واإلصالح الجذري ال اهتمامهما. رأینا التشابه بینهما في 1

التركیز على الختان الظاهري... 
). 1: 9 ، إر19: 20 ؛16: 9 . كان كالهما رجلي آالم ودموع (أع2
: 1 ؛ غال5-4: 1 . أدرك االثنان دعوتهما للخدمة وهما بعد في األحشاء (إر3

15.( 

 : المّسیا في سفر إرمیا
في حدیثنا عن غرض السفر رأیناه یبرز الحاجة إلى المسیا الملك البار لیحقق 
الخالص. فإن كان ملوك بیت داود قد أساؤا القیادة، وكان ذلك أحد العوامل التي شتت 

)، فإن اهللا یعد باألنبیاء عن مجيء ملك جدید من نسل داود، بار 3: 23، 1: 21الرعیة (
). وكأن إرمیا النبي قد تطلع بنظرة نبویة 6-3: 23وحكیم، یخلص یهوذا القطیع الجدید (

إلى العصر المسیاني الذي فیه یحقق السید المسیح التجدید الروحي الحق، فیقدم اهللا عهًدا 
: 33؛ 11-4: 30؛ 8-5: 23جدیًدا إلسرائیل الجدید، حیث یملك اهللا روحًیا على القلب (

). وبظهور هذا العصر الجدید ینتهي الطقس 41-36: 32؛ 26-14: 33؛ 14-26
). 17: 3الیهودي في حرفیته، وینفتح الباب لدعوة األمم (

ال یقف األمر عند النبوات عن عصر المسیا وٕانما كانت شخصیة إرمیا ترتبط 
كثیًرا بشخصیة السید المسیح، حتى عندما سأل السید تالمیذه: من یقول الناس إني أنا ابن 

).  14: 16 اإلنسان؟ قالوا إن بعًضا یقول إنه إرمیا (مت
أما أهم مالمح هذا االرتباط فهي:  

. عاش إرمیا یحمل في داخله أثقال شعب اهللا بمرارة، إذ یقول "أحشائي أحشائي، 1
). وبدموع یقدم مرثاة، 19: 4توجعني! جدران قلبي! یئن في قلبي! ال أستطیع السكوت" (

)، 1: 9قائالً : "یا لیت رأسي ماًء وعینَّي ینبوع دموع؟، فأبكي نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبي" (
حتى ُدعي بالنبي الباكي. وقد جاء السید المسیح یبكي البشریة على خطایاها ورجاساتها، 
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. فقد قیل عنه: "رجل أوجاع خاصة أورشلیم التي قدم لها الكثیر وفي عناد قاومت عمل اهللا
 ). 3: 53 ومختبر الحزن" (إش

، إن لم یكن عالنیة ففي أعماقه دموع ال )37: 23 ا (متُوجد السید المسیح باكيً 
تجف من جهة الخطاة. اكتشف إرمیا بعض الخطایا فلم یعد یحتمل نفسه مشتهًیا أن یجد له 

). 2: 9مبیًتا في البریة لیترك شعبه وینطلق من عندهم ألنهم جمیًعا زناة جماعة خائنین (
أما السید المسیح العارف بكل خطایا البشریة في كل تفاصیلها الخفیة والظاهرة، بكل ثقلها، 
فقد جاء لیحل وسط الخطاة ویسندهم مقدًسا إیاهم بدمه. لم یكن إلرمیا رجاء في شعبه إال 
من خالل نظرته المستقبلیة منتظًرا مجيء الملك المسیا ابن داود لیقیم مملكته على مستوى 

روحي جدید، أما السید المسیح فحقق ما اشتهاه إرمیا وغیره من األنبیاء فاتًحا طریق 
الملكوت الجدید لكل من یدعو اسم الرب من جمیع األمم. 

 أبغض الشعب مع القیادات إرمیا النبي بسبب توبیخه لهم، وهكذا أبغضوا .2
السید المسیح، ال لسبب سوى شرهم: "ألن كل من یعمل السیئات یبغض النور، وال یأتي إلى 

، "ال یقدر العالم أن یبغضكم، ولكنه یبغضني أنا، ألني )20: 3 یو (النور لئال توبخ أعماله"
 ).7: 7 أشهد علیه أن أعماله شریرة" (یو

لم یكن ممكًنا للرؤساء المدنیین والدینیین من كهنة وأنبیاء كذبة، وأهل عناثوث 
وكل الشعب أن یتقبل محبة النبي الصادقة وكلماته الصریحة، فعاش مرفوًضا ومضطهًدا 

ممن یحبهم، حامًال صورة السید المسیح محب البشریة، الذي جاء یسلم ذاته من أجل الكل، 
أما خاصته فلم تقبله، بل وتكاتفت كل القوى ترید الخالص منه خارج المحلة. 

. تنبأ إرمیا النبي عن خراب أورشلیم، قائالً : "هأنذا داٍع كل عشائر ممالك 3
الشمال یقول الرب، فیأتون ویضعون كل واحد كرسیه في مدخل أبواب أورشلیم وعلى كل 
أسوارها حوالیها وعلى كل مدن یهوذا، وأقیم دعواي على كل شرهم، ألنهم تركوني وبخروا 

). وأعلن السید المسیح ما سیحل 16-15: 1آللهة أخرى وسجدوا ألعمال أیدیهم" (
بأورشلیم، قائالً : "یا أورشلیم یا أورشلیم یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها، كم مرة أردت 
أن أجمع أوالدك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا، هوذا بیتكمُ یترك لكم 

). 38-37: 23 خراًبا" (مت
. مع ما حمله إرمیا من مرارة في داخله من جهة الشعب العنید وما عاناه منهم 4

 بالرغم من محبته لهم، وٕادراكه التأدیبات القاسیة التي ستعانیها أورشلیم وكل مدن یهوذا،
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، خالل الظالل، مرارته امتزجت بحالوة خالل رؤیته السید المسیح المخلص بروح النبوة
فلم یحمل یأًسا بل رجاءً . 

رأى العصر المسیاني كعالٍج حقیقي للخراب الحّال، فقال: "ها أیام یقول الرب 
وأقیم لداود غصن بّر فیملك ملك وینجح ویجري حًقا وعدًال في األرض، في أیامه یخلص 

). 6-5 :23یهوذا، ویسكن إسرائیل آمنا، وهذا هو اسمه الذي یدعونه به: الرب ِبّرنا" (
رأى السید المسیح الذبیح، فقال: "وأنا كخروف داجن (ألیف) ُیساق إلى الذبح، ولم 

أعلم أنهم فكروا علي أفكاًرا، قائلین: لنهلك الشجرة بثمرها ونقطعه من أرض األحیاء، 
). 19: 11فالُ یذكر بعد اسمه" (

. أدرك إرمیا النبي أن اإلصالح الحقیقي یقوم بهدم الشر تماًما، أي هدم اإلنسان 5
القدیم، والتمتع بالخیر أي قیامة اإلنسان الجدید، لیكون اإلصالح جذرًیا. ففي بدء دعوته 

سمع الصوت اإللهي یعلن له: "قد وكلتك هذا الیوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع 
). وقد أدرك أنه عاجز تمام العجز عن 10: 1وتهدم، وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس" (

اقتالع مملكة إبلیس وهدمها وٕابادتها لكي یبني في نفوس شعبه مملكة اهللا ویغرسها فیهم، 
لهذا أّكد الحاجة إلى "عهد جدید" یقیمه الرب نفسه، القادر وحده بروحه القدوس أن یهدم 

ویبني، ویقتلع ویغرس، الذي وحده یدخل إلى أعماق النفس، یحطم فیها ما هو قدیم لیقیمها 
بطبیعة جدیدة... وكما یقول النبي: "ها أیام تأتي یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع 

بیت یهوذا عهًدا جدیًدا، لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم... بل هذا هو العهد الذي 
أقطعه مع بیت إسرائیل بعد تلك األیام یقول الرب: أجعل شریعتي في داخلهم وأكتبها في 

قلوبهم وأكون لهم إلها وهم یكونون لي شعًبا، وال یعلمون بعد كل واحٍد صاحبه، وكل واحد 
أخاه، قائلین: اعرف الرب، ألنهم كلهم سیعرفونني من صغیرهم إلى كبیرهم یقول الرب، 

). 34-31: 31ألني أصفح عن إثمهم وال أذكر خطیتهم بعد" (
: 11إر (. یقول إرمیا عن نفسه: "وأنا كخروٍف داجٍن (ألیف)ُ یساق إلى الذبح" 6

، كما قیل عن السید المسیح: "ُظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه، كشاٍة تساق إلى الذبح )9
). 32: 8 ؛ إر7: 53 وكنعجة صامتة أمام جازیها فلم یفتح فاه" (إش

 . حمل إرمیا النبي العار من أجل الرب: "اعرف احتمالي العار ألجلك" (إر7
)، كما قیل عن السید المسیح كلمة اهللا المتجسد: "ألن المسیح أیًضا لم یرِض 15: 15

). 3: 15 نفسه، بل كما هو مكتوب تعییرات معیریك وقعت عليّ " (رو
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. یرى البعض أن إرمیا النبي قد عرض الكثیر من األسئلة التي ال إجابة لها إال 8
بمجيء السید المسیح وٕاقامة العهد الجدید. نذكر على سبیل المثال:  

). فلم یكن ممكًنا أن تنعم بالصفح إال بالسید 7: 5. "كیف أصفح لٍك عن هذه؟" (أ
). 7: 1 المسیح "الذي فیه لنا الفداء بدمه غفران الخطایا حسب غنى نعمته" (أف

)، وجاءت اإلجابة 22: 8ب. "ألیس بلسان في جلعاد أم لیس هناك طبیب؟!" (
في العهد الجدید أنه یوجد طبیب النفوس واألجساد، ربنا یسوع المسیح الذي یقدم دمه بلساًنا 

لشفاء جراحات النفس الممیتة. 
)... حًقا لم یكن ممكًنا 23: 13ج. "هل یغیر الكوشي جلده أو النمر رقطه؟" (

لإلنسان أن یغیر طبیعته التي التصقت به كجلده ولطخت حیاته كرقط النمر، لكن جاء 
السید المسیح یهبنا بروحه القدوس تغییر جذري لطبیعتنا الداخلیة، فصارت لنا الخلقة 

). 4: 6)، وجدة الحیاة (رو15: 6 الجدیدة (غال
د. "إن جریت مع المشاة فأتعبوك، فكیف تباري الخیل؟ وٕان كنت منبطًحا في 

. وجاءت اإلجابة: نستطیع )5: 12(أرض السالم فكیف تعمل في كبریاء األردن؟!" 
بالمسیح یسوع ربنا أن نباري الخیل أي الشیاطین ونهزمهم، ونعمل في كبریاء األردن، 
 1فنحطم تشامخ الخطیة... وباختصار "شكًرا هللا الذي یعطینا الغلبة بربنا یسوع المسیح" (

). 57: 15 كو
 في سفر إرمیا إنه:  ى السید المسیحُیر
)، أي دواء للنفس المنكسرة، وأیًضا طبیب بنت 22: 8د ( بلسان في جلعا.أ

). 10: 31)، والراعي الصالح (22: 8شعبي (
 في زمان الضیق لماذا  مخلصهب. رجاء الكنیسة ومخلصها: "یا رجاء إسرائیل

). 34: 50؛ 8: 14تكون كغریب في األرض وكمسافر یمیل لیبیت" (
). 6: 18،ُ یشكل طبیعتنا (الطین) بیده اإللهیة ( الفخاريج.
◌ّ : "ها أیام تأتي یقول الرب وأقیم لداود غصن بّر، فیملك ملك وینجح  غصن برد.

). 5: 23ویجري حًقا وعدًال في األرض" (
). 9: 30: "بل یخدمون الرب إلههم وداود ملكهم الذي أقیمه لهم" (. داود الملكهـ
). 13: 2 (. ینبوع المیاه الحیةو

 فهي:   النبوات المسیانیةأما أهم
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). 3: 1 ؛ رو22: 13 ؛ أع15: 33؛ 5: 23. میالده الجسدي كابن لداود (أ
). 30: 1 كو 1، 6: 23(ب. الهوته: "الرب برنا" 

 ).18 ،16: 2 ؛ مت15: 31ج. قتل أطفال بیت لحم (
)، وعدم جلوسه في 15: 15)، وحمله العار (9: 11د. تقدیم نفسه ذبیحة حب (

). 17: 15مجلس المازحین مبتهًجا (

 : أقسام السفر
یبدو أن نبوات إرمیا النبي كانت تسجل في أدراج متفرقة، كل درج یحوي موضوًعا 

معیًنا بغض النظر عن التسلسل التاریخي، فقد جاء السفر مرتًبا ترتیًبا موضوعًیا ولیس 
تاریخًیا. أما تكرار بعض العبارات فجاء ضرورة حتمیة، ألن السفر في غالبیته مجموعة 

عظات ألقاها النبي في مناسبات متكررة ومتشابهة في أیام ملوك مختلفین. 
 یمكن تقسیم نبواته إلى ثالثة أقسام رئیسیة، مع مقدمة وختام: 

 1                  [دعوة إرمیا ورسالته[ .
. نبوات ما قبل سقوط أورشلیم 1
 .]33-2              [(مع الوعد بالرجوع من السبي) 
. ]45-34     [ریخ سقوط أورشلیما. ت2
. ]51-46[. نبوات عن األمم الغریبة 3
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من وحي إرمیا 
هب لي یارب رقة إرمیا وشجاعته! 

  ،هب لي یارب رقة إرمیا
فأبكي لیًال ونهاًرا من أجل كل نفس ساقطة! 

لیك طالًبا تقدیس كل قلب، إأصرخ 
 وختان كل الحواس الداخلیة.

  أجل كنیستك،  من أذوب حًبا أنعلمني 
مشتهًیا خالص العالم كله! 
متى أرى كل البشر حولك، 

یتمتعون بحبك، 
 ویقبلون عهدك ومیثاقك؟!

  الناریة بكلمتكِ اسندني ،
لتلمس شفتي فأنطق بالحق، 

وال أهتز أمام إنساٍن ما، 
وال أرتبك أمام األحداث، 

 بل اطلب إرادتك واشتهي مجدك!

   ،اعترف لك مع إرمیا إني أصغر من أن أعمل
صغیر جًدا في عیني نفسي! 

لكنك تحول طفولتي إلى نضوج روحي، 
وضعفي الشدید إلى قوة! 
 ترى من یسندني سواك؟!

  روحك القدوس الناري، یاربهب لي 
فأصیر كإرمیا، 

یكفیني أنك معي، ساكًنا فّي، 
حتى إن وقف العالم كله ضدي! 

هب لي یارب رقة إرمیا وشجاعته! 
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دعوة إرمیا ورسالته 
 
 1إرمیا 
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 األصحاح األول

الدعوة للخدمة 
افتتح السفر بمقدمة صغیرة أوضحت موطن النبي وتاریخ بدء الخدمة ونهایتها، 
األمور التي سبق لنا دراستها في المقدمة. جاء األصحاح األول كله كمقدمة للسفر، أشبه 

 للخادم الحقیقي، بنوده األساسیة هي:  يبدستور عمل

 .]3-1   [مقدمة
. ]5-4  [. ادراك الدعوة اإللهیة1
. ]5  [. اتساع القلب بالحب2
. ]7-6   [. اتضاع النفس3
. ]8[    . شجاعة الخادم4
. ]14-9[   . االختفاء في كلمة اهللا5
. ]19-15[   . األمانة في العمل6

 :  مقدمة
مثل كثیر من األسفار النبویة قدم هذا السفر في اختصار ثالثة أمور لفهمه:  

بعض األخبار الشخصیة الخاصة بالنبي، وٕارسالیته اإللهیة، والمدة التي خاللها مارس إرمیا 
عمله النبوي. وقد سبق لنا الحدیث عن هذه األمور. 

:  . إدراك الدعوة اإللهیة 1
؛ 10-4تحدث السفر عن دعوة النبي ورسالته خالل أمرین: حوار بین اهللا وٕارمیا [

]، ركز الحوار على دعوة إرمیا الشخصیة والرؤیتان على 16-11] وخالل رؤیتین [17-19
رسالته. 

إذ تدخل اهللا في حیاة إرمیا وتحدث معه في حواٍر مفتوٍح، فتح عن عینیه لیدرك 
هي إمكانیاته في الرب.  هي رسالته في الحیاة، وما إرمیا من هو، وما

 قائالً : يّ "فكانت كلمة الرب إلافتتح النبي حدیثه بعالقته مع اهللا مرسله هكذا: 
. ]5-4[ قبلما صورتك في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك"

ما أعجب هذه العبارة، فإنها تكشف عن سّر الحب العمیق بین اهللا واإلنسان. 
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أدرك النبي أن عالقته باهللا تمتد جذورها إلى ما قبل تكوینه كجنین في أحشاء أمه، 
فقد كان في ذهن اهللا، وموضوع محبته، یمثل جزًءا ال یتجزأ من خطة اهللا الخالصیة! دعوته 

للعمل النبوي لم تقم من عندیاته وال بخطة إنسانیة، لكنها بتخطیط إلهي! 
 بین والدیه، إنما يلقد أدرك إرمیا النبي أن حیاته لم تأِت جزاًفا نتیجة اتحاد جسد

هو أعظم من هذا. میالده الجسدي لیس هو بدایة حیاته الحقیقیة، وال موته الجسدي هو 
نهایة حیاته! إنه من صنع اهللا نفسه! 

إذ تحدث عن األنبیاء الكذبة یقول اهللا من خالل إرمیا: "لم أرسل األنبیاء بل هم 
). 21: 23جروا، لم أتكلم معهم بل هم تنبأوا" (

نه مدعو من اهللا مباشرة ومرسل منه للشعب إلكي یؤكد إرمیا نبوته ذكَّر قارئیه 
-14: 7 الداخل في میثاق إلهي، مثله في ذلك مثل عاموس النبي وغیره من األنبیاء (عا

). 15: 3، 4: 1 ؛ حز13-1: 6 ؛ إش15
هذا ما أدركه الرسول بولس الذي ُدعى لإلیمان وللعمل الرسولى بعد أن اضطهد 

)، إذ عرف أنه كان مفرًزا 13: 1 ) وأتلفها (غال13-12: 1 تي 1 وافترى علیها (اهللاكنیسة 
). 15: 1 وهو في بطن أمه (غال

)، أما الكلمة العبریة 8-7: 2" مأخوذ عن عمل اهللا كخزاف (تك  "صورتكتعبیر
 ؛ مز5: 49؛ 18: 45 ؛ إش19: 51 ؛ إر13: 4 فمن الجانب الفنى تعنى "خلقتك" (عا

59 :5(Ï .
یدعو اهللا الخدام والرعاة بطرق كثیرة. ُدعى موسى بظهوره له على شكل علیقة 

ملتهبة ناًرا، وأمره أن یخلع نعلیه حتى یقدر أن ینصت إلى الرسالة المقدسة بخوف وخشیة، 
). وعند دعوته إلشعیاء وحزقیال النبیین قدم لهما رؤى 3 سانًدا إیاه باآلیات والمعجزات (خر

)، فصرخ إشعیاء تحت وطأة شعوره بثقل 1 ، حز6 خاصة بمجد اهللا والخلیقة السماویة (إش
خطایاه وخطایا الشعب، وسقط حزقیال أمام بهاء مجد الرب. أما دعوة إرمیا فكانت مختلفة 

". فكانت كلمة الرب قائالً : قبلما صورتك في البطن عرفتك...تماًما، إذ یقول في بساطة: "
كان اللقاء بین اهللا وٕارمیا لقاًء طبیعًیا وكأنهما صدیقان حمیمان، وأن هذه الرسالة جاءت 

نتیجة عالقة قدیمة تمتد جذورها إلى أیام تكوین إرمیا في أحشاء أمه. 

1 The Jerome Biblical Comm. , 1970, p. 304. 
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اختیار اهللا إلرمیا وتقدیسه وهو بعد في األحشاء هّز قلوب الكثیرین من آباء 
 في ذلك صورة حیة لعمل اهللا فینا ألجل تقدیسنا، فإنه القدیس أمبروسیوسالكنیسة، فرأي 

یهب التقدیس كعطیة من جانبه ال فضل لنا فیها، ویكمل قائالً : [احفظ هبات اهللا، فإن مالم 
 أن اهللا بسابق معرفته القدیس جیروم]. ورأي Ïیعلمك إیاه أحد یهبه لك اهللا ویوحى به إلیك

): [عرف اهللا مقدًما ما یكون في 29: 8 ادرك ما یكون علیه إرمیا فإختاره للعمل النبوي (رو
 أن اهللا  القدیس كیرلس األورشلیمي]. ویرىÐالمستقبل عندما قّدس إرمیا وهو لم ُیولد بعد

الذي شكّل النبي في الرحم، وهیأه للعمل النبوي، ال یخجل من أن یأخذ لنفسه جسًدا في 
الرحم: [إن كان اهللا لم یخجل من أن تكون له عالقة بتشكیل إنسان، فهل یخجل من أن 

. ]Ñیشكل لنفسه جسًدا مقدًسا كحجاب لالهوته؟!
 أن ما جاء في العبارة السابقة إنما هو هبة لم یتمتع بها العالمة أوریجینوسویرى 

أحد من قبله أو من بعده من األنبیاء، حتى إبراهیم أب اآلباء والذي ُیحسب كنبي أیًضا لم 
ینعم بهذا. یقول:  

[ماذا قالت له كلمة الرب؟ 
قالت له شیًئا ممیًَّزا جًدا ومختلًفا عما قیل لألنبیاء اآلخرین. فإننا ال نجد هذا الكالم 

موجًها إلى أيٍّ من األنبیاء. 
ولم یقل  ،)7: 20 "إنه نبي وهو یشفع لك" (تكفقد ُدعى إبراهیم نبًیا في اآلیة: 

 كما تقدس ؛]5["قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك" له اهللا: 
إبراهیم بعد فترة من الزمن حینما خرج من أرضه ومن عشیرته ومن بیت أبیه؛ وُوِلد إسحق 

  نه لم توجه إلیه تلك الكلمات.أبوعد، لكننا نجد 
"قبلما صورتك في البطن عرفتك وقبلما لقد حصل إرمیا على عطیة خاصة وهي: 

 .]Òخرجت من الرحم قدستك"
أما سّر االمتیاز فهو أن إرمیا كان یرمز للسید المسیح، الذي تنطبق علیه هذه 
العبارة بمفهوم فرید رائع، فإنه قبل تجسده منذ األزل یعرف اآلب ابنه وحید الجنس، وقد 

قدسه بمعنى سّلم إلیه العمل الخالصى من جهة اإلنسان. لم یكن السید المسیح في عوز 

1 Exposition of the Christian Faith. 
2 Ep. 24: 2. 
3 Lect. 12: 26. 
4 In Jer. hom. 1: 5 ترجمة جاكلین سمیر كوستى   
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إلى تقدیس خارجي، إذ هو القدوس، لكنه قدم ذاته لآلب في طاعة لیقوم بخالصنا، لعله 
). یقول 19: 17 لهذا قال: "ألجلهم أقدس أنا ذاتى لیكونوا هم مقدسین في الحق" (یو

: [یقدس اهللا لنفسه بعًضا من الناس، فال ینتظر میالدهم لیقدسهم العالمة أوریجینوس
(یخصصهم لعمله)، إنما یفعل ذلك قبل خروجهم من الرحم... ینطبق هذا على المخلص 

الذي لیس فقط قدَّسه قبل خروجه من الرحم، وٕانما أیًضا قبل ذلك (قبل التجسد)، أما بالنسبة 
. ]Ïإلرمیا فقدسه قبلما یخرج من بطن أمه

"، أال یعرف اهللا عرفتكربما یتسأل البعض: لماذا یقول "قبلما صورتك في البطن 
 هي الجمیع قبل أن یصورهم في البطن؛ نجیب أن المعرفة لیست إدراًكا ذهنًیا مجرًدا، وٕانما

 غالًبا ما تحمل yada. فالكلمة العبریة معرفة الصداقة والحب التي تقوم بین اهللا ومؤمنیه
 من جمیع عرفت)، وكما قیل: "إیاكم فقط 1: 4  الرجل إمرأته (تكیعرفتعهًدا شخصًیا، كما 

، )1: 4 هو( في األرض" معرفة اهللا). لهذا حزن اهللا جًدا ألنه "ال 2: 3 قبائل األرض" (عا
:  العالمة أوریجینوس. وكما یقول Ð)6: 6 حاسًبا معرفته أفضل من تقدیم محرقات (هو
[ُیعتبر الخاطى مجهوًال من اهللا... 

. ]Ñال یعرف اهللا الذین یصنعون اإلثم، ألنهم ال یستحقون أن یكونوا معروفین لدیه
[یعرف اهللا األبرار الذین هم مستحقین أن یكونوا معروفین له، إذ "یعلم الرب الذین 

)، وعلى العكس فهو ال یعرف غیر المستحقین لذلك، إذ یقول 19: 2 تي 2هم له" (
  ).23: 7 المخلص: "إني ال أعرفكم قط" (مت

نحن البشر حسب مقایسنا نحكم على بعض األشیاء أنها تستحق أن نعرفها، بینما 
بعضها ال نرید حتى أن نسمع عنها، وال أن نعلم عنها شیًئا. هكذا رب كل األشیاء یرید أن 
یعرف فرعون والمصریین لكنهم كانوا غیر مستحقین أن ُیعرفوا منه. كان موسى مستحًقا أن 

یعرفه اهللا، وهكذا كان كل األنبیاء مثله. 
. فإن كان اهللا قد عرف إذن لُتمارس أعمال المحبة بكثرة، فیبدأ الرب في معرفتك

إرمیا قبلما صوره في بطن أمه، لكنه یبدأ في معرفة البعض عندما یبلغون الثالثین أو 

... األربعین من عمرهم

1 In Jer. hom 1: 11. 
2 J.A. Thompson, p.145. 
3 In Jer. hom 1: 8.   ترجمة جاكلین سمیر كوستى 
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یقدس اهللا لنفسه بعض الناس، أما في حالة إرمیا فإنه لم ینتظر حتى وقت والدته 
. ]Ïلیقدسه، لقد تقدس فعًال قبل أن یخرج من الرحم

) للخدمة ntn( )، وعینه أو أقامهhiqdis) اهللا إرمیا، وقدسه (yadaعرف (
النبویة. 

، یعني فرز التقدیس، أي اهتمام اهللا به شخصًیا والتصاقه به نجد المعرفةبجانب 
الشخص أو الشيء وعزله لكي الُ یستخدم إال لحساب اهللا. كما أفرز اهللا سبط الوى لخدمته 
والهیكل والسبوت وأیام األعیاد والبكور والعشور الخ. من یستخدمها لغیر خدمة اهللا ُیحسب 

مجدًفا. 
 اهللا نبًیا للشعوب، ولیس لشعِب واحِد، ألنه متحدث باسم اهللا الذي هو إله أقامه

كل الشعوب، الذي یود أن یجمع الكل للتمتع به. 

 : . اتساع القلب بالحب2
. إن ]5[ "جعلتك نبًیا للشعوب"یعلن الرب إلرمیا النبي حدود خدمته؛ قائًال له: 

كان إرمیا قد بدأ خدمته في حدود قریته التي رفضته لكن قلبه لم یضق بالناس إنما اتسع 
لیشمل كل یهوذا التي أصرت على رفضه مراًرا، بل یؤكد اهللا له أنه قّدسه "نبًیا للشعوب". 

وكأنه أراد أن یخرج به من الدائرة الضیقة لكي یئن مع أنات كل إنساٍن، وال یستریح قلبه ما 
لم یسترح الكل في الرب. 

هل ُدعى إرمیا لخدمة یهوذا، أم نبًیا للشعوب؛ من الجانب الحرفي تنبأ عن بعض 
)، 47)، وفلسطین (49)، ومصر (50 ، أر14-12: 25الشعوب األخرى مثل بابل (

)... وكأن اهللا قد 49  إر–)، ودمشق (آرام 49)، وأدوم (49)، وبنى عمون (48وموآب (
. حینما یدرك Ðجعل إلرمیا دوًرا یمس ال حیاة یهوذا فحسب، بل وتاریخ األمم األخرى أیًضا

اإلنسان رسالته التي من أجلها خلقه اهللا یكون له دوره الحیوي في حیاة اآلخرین بطریق أو 
آخر. أما من الجانب الروحى فكان إرمیا یشیر إلى السید المسیح، الذي وهو االبن الوحید 

) یسحب قلب الشعوب إلى الحیاة السماویة. هكذا خدامه 15: 18الجنس جاء كنبي (
المرتبطون به یحملون ذات الروح، مشتاقین بروح األبوة الجامعة الحانیة أن یضموا كل 

1 Ibid 1: 10. 
2 The Collegerille Bible Comm., P. 458. 
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[أؤتمن (الكاهن) القدیس یوحنا الذهبي الفم: إنسان إن أمكن إلى ملكوت اهللا. وكما یقول 
.] Ïعلى العالم كله، وصار أًبا لجمیع الناس

 : . اتضاع النفس3
إذ ُدعى إرمیا للخدمة لم یرفضها بطریقة مطلقة وٕانما اعتذر بضعفاته الشخصیة، 

. وكانت إجابة الرب: ]6["قلت: آه یا سید الرب إني ال أعرف أن أتكلم ألني ولد" قائالً : 
.  ]7[" "ال تقل إني ولد، ألنك إلى كل من أرسلك إلیه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به

 عن اعتذار البعض عن الخدمة يّ  حي تفسیر روحللقدیس غریغوریوس النزینزى
وقبول اآلخرین لها، إذ یقول: [جید لإلنسان أن یتراجع عن (دعوة) اهللا إلى حین كما فعل 

) وٕارمیا من بعده، لكننا نقبل الدعوة بعد ذلك حین یدعونا ونحن 10: 4 العظیم موسى (خر
). یلزم أن یتم ذلك خالل الشعور 6: 1) وٕاشعیاء (27: 4 متأهلون كما فعل هرون (خر

بالمسئولیة، فیكون التراجع بسبب الشعور بالحاجة إلى قوة، ویكون القبول بسبب قدرة ذاك 
]  .Ðالذي دعانا

 عن الرعایة یقدم لنا إشعیاء مثاًال لمن لألب غریغوریوس (الكبیر)في حدیث 
بالحب یقبل الخدمة، وٕارمیا كمثال لمن بالحب یعتذر عنها، قائالً : [من هذین الرجلین تظهر 
صورتان متباینتان في الخارج لكنهما یصدران عن ینبوع حٍب واحدٍ . توجد وصیتان للحب: 

حب اهللا وحب القریب. بینما اشتاق إشعیاء إلى نفع أقربائه خالل الحیاة العاملة مشتهًیا 
عمل الكرازة، اشتهي إرمیا االلتصاق بمحبة خالقه بمثابرة خالل الحیاة التأملیة، معتذًرا عن 

]. Ñإرساله للكرازة
على أي األحوال، لم یعتذر إرمیا عن الخدمة لبالدٍة في قلبه، وال هرًبا من 

المسئولیة، وٕانما شوًقا إلى فترة خلوة مع اهللا ولو إلى حین مع شعوره بالضعف الشخصي 
أمام إدراكه لجسامة المسئولیة، فجاء هذا الشعور یؤكد تأهله لقبول عمل اهللا فیه، إذ یعمل 

: [اختار اهللا موسى وٕارمیا لیعلنا كلمة القدیس أمبروسیوساهللا في المتواضعین. كما یقول 
]. ویقول الرسول بولس: Òاهللا للشعب خالل االتضاع، فیقدران أن یحققا هذا العمل بالنعمة

"اختار اهللا جهال العالم لیخزى الحكماء، واختار اهللا ضعفاء العالم لیخزى األقویاء، واختار 

1 De Sacerdotis 6: 4. 
2 Oration 1: 1. 
3 Pastoral Rule 1:1 7. 
4 Duties of Clergy 1: 17. 
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اهللا أدنیاء العالم المزدرى وغیر الموجود لیبطل الموجود، لكي ال یفتخر كل ذى جسد أمامه" 
). إذن سّر القوة ال في اإلناء المختار، وٕانما في العامل فیه، لهذا یؤكد 29-27: 1 كو 1(

. ]9-8[" "أنا معكالرب إلرمیا في أكثر من موضع 
: كیف یمكن أن تنطبق كلمات إرمیا النبي: "ال Ïالعالمة أوریجینوسویتساءل 

أعرف أن أتكلم ألني ولد" على المخلص، مادام األول رمًزا له؟ ویجیب بأنه في العهد القدیم 
قیل عن المخلص بكل وضوح: "ها العذراء تحبل وتلد ابًنا وتدعو اسمه عمانوئیل... قبل أن 

یعرف الصبي أن یرفض الشر ویختار الخیر ُتخلى األرض التي أنت خاٍش من ملكیها" 
)، وجاء 7: 2 ). فقد قیل "قبل أن یعرف الصبي..."، إذ "أخلى نفسه" (في16 ،14: 7 (إش

). 52: 2 نه كان "یتقدم في الحكمة والقامة والنعمة عند اهللا والناس" (لوأعنه في اإلنجیل 
فإنه إذ أخلى ذاته بنزوله على األرض أخذ من جدید ما قد تركه خالل إخالء ذاته بإرادته؛ 
لیس غریًبا أن ینمو من جهة الحكمة والقامة والنعمة عند اهللا والناس، بهذا یتحقق القول: 
"قبل أن یعرف الصبي أن یرفض الشر ویختار الخیر" وما غیر هذا من النصوص التي 

 إن المخلص هو كلمة اهللا العالم بكل شيء، في العالمة أوریجینوسذكرها إشعیاء. یقول 
اتضاعه قبل أن یتجسد ویصیر طفًال لیتعلم ال األمور الكبیرة وٕانما األمور الصغیرة، ال لغة 
اهللا فهي لغته وٕانما لغة البشر، لكي یكون مشابًها لنا في كل شيء. لقد كان التأنس حقیقة 

بكل معنى الكلمة، حمل ناسوتنا وتدرج معنا في كل شيء كواحٍد منا حتى یرفعنا إلى مجده 
األبدي.  

 (تطلق الكلمة ال تقل إني ولد حیث یجیب اهللا إرمیا: "ينعود إلى النص الكتاب
"، فإن كان إرمیا Ðعلى الطفل المولود حدیثًا أو الصبي حتى بلوغه الثالثینات للزواج)

: العالمة أوریجینوس اهللا ناضج روحًیا. وكما یقول يبحسب عمره صغیًرا، لكنه في عین
[یمكن أن نكون أوالًدا صغاًرا حسب إنساننا الداخلي حتى وٕان كنا شیوًخا حسب الجسد، كما 

یمكن أن نكون أوالًدا صغاًرا حسب إنساننا الخارجي ولكننا ناضجون حسب اإلنسان 
الداخلي، وهذا ما كان علیه إرمیا، إذ كانت لدیه نعمة اهللا وهو بعد ولد صغیر حسب 

الجسد. لذلك قال له الرب: "ال تقل إني ولد". وأما عالمة أنه إنسان ناضج (كامل) ولیس 

1 In Jerm. hom. 1: 7. 
2 R. Davidson: Jeremiah, vol 1, Philadelplia, 1983 p.12. 
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بولد فهو ما جاء بعد ذلك "إلى كل من أرسلك إلیه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به، ال تخف 
]. Ïمن وجوههم"

). وقد رأي بعض 3 لقد اعتذر إرمیا عن الخدمة كما فعل موسى النبي (خر
 أقامه اهللا للشعب، من جهة:  "موسى" جدیدالدارسین أن إرمیا هو 

. اعتذارهما في البدایة عن الخدمة لشعورهما بالعجز البشري! أ
ب. كانا یتشفعان في شعب اهللا بحٍب شدیٍد ومرارةٍ ! 

). 12: 3 ؛ خر8: 1ج. ناال وعًدا بأن یضع اهللا كلماته في فمهما (
د. أراد موسى أن یخلص الشعب من عبودیة فرعون، وأراد إرمیا أن یخلص 

الشعب من عبودیة الخطیة التي تدخل بهم إلى األسر البابلي. 
: 31هـ. قدم موسى للشعب میثاق اهللا معهم، وأعلن إرمیا عن عهد جدید مع اهللا (

31-34 .(

 : . شجاعة الخادم4
االتضاع ال یعني االستكانة، إنما الشعور بضعف اإلنسان وعجزه بذاته، مع 

اإلیمان بإمكانیات اهللا الجبارة التي تسنده، فیعمل بشجاعة دون خوف أو اضطراب. فالراعي 
بل وكل مؤمن حقیقي یتمسك بكلمة اهللا الحازمة التي تعلن الحق وتفضح الباطل، یكون 

موضع غضب السالكین في الظلمة بل وأحیاًنا موضع مضایقات حتى العاملین في الكرم، 
لذا جاء في سفر ابن سیراخ: "إن أردت أن تخدم الرب فأعدد نفسك للتجربة". 

: [یعرف اهللا المخاطر التي تالحق الموكلین على الكلمة العالمة أوریجینوسیقول 
من المستمعین لهم، فعندما یوبخون یكرههم الناس، وعندما یلومون ُیضطهدون، فیتحمل 

). 57: 13 األنبیاء كل هذه اآلالم إذ "لیس نبي بال كرامة إال في وطنه وفي بیته" (مت
هكذا إذ یعرف اهللا المخاطر التي تالحق من یرسلهم یقول: "ال تخف من وجوههم ألني أنا 

) فكان ال یأكل 6: 38. فقد جاء عن إرمیا أنه ُألقى في الجب (]8[معك ألنقذك یقول الرب" 
) وال یشرب إال قلیل ماء محتمًال آالًما كثیرة، وكما قیل 21: 37إال رغیف خبز كل یوم (

للیهود: "أي األنبیاء لم یضطهده آباؤكم؟!" وقیل أیًضا: "جمیع الذین یریدون أن یعیشوا 
)، وذلك خالل العمل العدواني وبكل 12: 3 تي 2بالتقوى في المسیح یسوعُ یضطهدون" (

1 In Jerm. hom. 1: 13. 
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وسیلة للمضایقة. كذلك یتحمل المضَطهدون كل اآلالم بدون تذمر، راجین أنُ یضطهدوا بال 
سبب ولیس بسبب خطأ ارتكبوه، وٕاذا حدث أن ُأضطهدنا من أجل الحق، فلنسمع هذا 

 كاذبین يالتطویب: "طوبى لكم إذا عیروكم وطردوكم وقالوا علیكم كل كلمة شریرة من أجل
 افرحوا وتهللوا؛ ألن أجركم عظیم في السموات، فإنهم هكذا طردوا األنبیاء الذین قبلكم" (مت

15(Ï .[
 هذه .]8[ال تخف من وجوههم ألني أنا معك ألنقذك" لقد أكّد الرب إلرمیا: "

كلمات صادرة عن الفم اإللهي، یلتزم بها اهللا بارادته المملؤة حًبا نحو كل خدامه األمناء، أال 
: 3 صم 1؛ 16: 6 ؛ قض9 ،5: 1 ؛ یش12: 4 وهي "معیة اهللا"، أن یكون معهم (خر

). الخدمة شاقة بل ومستحیلة باألذرع البشریة، ألنها في 20: 28 ، مت13: 16؛ 19
جوهرها خدمة إقامة من األموات، ال موت الجسد بل موت النفس؛ األمر الذي یمارسه 

. الخالق المخلص خالل خدامة المتكئین علیه
"هأنذاك جعلتك الیوم مدینة حصینة وعمود حدید وأسوار نحاس على  یؤكد له: 

-18[كل األرض... فیحاربونك وال یقدرون علیك، ألني أنا معك یقول الرب: ألنقذك..." 
. لم یعد اهللا إرمیا بإزالة المتاعب عنه، لكنه وعده بمؤازرته اثناء الشدائد والضیقات، ال ]19
 ال یسقط فحسب، وٕانما یجعل منه مدینة حصینة تحتضن الكثیرین، وعمود حدید ُیبنى يلك

علیه هیكل الرب، وأسوار نحاس یختفي وراءها الكثیرون في المسیح یسوع. إنه یهب خدامه 
 )، ویقدم لهم اسمه لیبید الشر المحیط بهم (مز29: 23كلمته "كمطرقٍة تحطم الصخر" (

118 :11 .(
 اهللا ال یمنح قدیسیه عدم التعرض للتجارب، إنما یعطیهم القوة للغلبة، وكما یقول

 في أنه لیس ُمجرًبا مثله، بل یختلف عنه ي: [ال یختلف القدیس عن الخاطالقدیس بیامون
]. Ðنه ال ُیقهر حتى من الهجوم العنیف، أما اآلخر فینهزم من أقل تجربةأ

العجیب أن اهللا ال یطمئن خدامه بنزع التجارب عنهم بل یهددهم إن تركوا روح 
ال ترتع من وجوههم لئال الشجاعة لیس فقط ینهزمون بل هو أیًضا یرعبهم، إذ یقول: " 

. وكأن سّر نجاحهم هو شجاعتهم في الرب.  ]17[أریعك أمامهم" 

1 Ibid. 
2 St. Cassian: Confer. 18: 13. 
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أخیًرا إذ اعتذر إرمیا عن الخدمة بسبب ضعفه دفعه اهللا إلى اإلیمان به لیحیا 
بروح الشجاعة، واهًبا إیاه إمكانیة الغلبة والنصرة على كل العقبات دون أن یلزمه بالخدمة 

 عن العاملین في كرم الرب، قائالً : [أنظر، القدیس یوحنا الذهبي الفمقسًرا. في هذا یتحدث 
في سلطانهم أن ینطقوا أو یمتنعوا عن الكالم. فإنهم ال یلتزمون بالعمل قسًرا... فقد هرب 

) ومع ذلك لم 6: 1) واعتذر إرمیا (13: 3)، وتأخر حزقیال (حز 3: 1 یونان (یونان
یدفعهم اهللا قسًرا وال ألزمهم بالعمل وٕانما نصحهم وأرشدهم وهددهم... وأنار أذهانهم لكي 

]. Ïتدرك األمور الضروریة

 : . االختفاء في كلمة اهللا5
. ]9[ في فمك" ي: ها قد جعلت كالميّ ، وقال الرب لي"ومّد الرب یده ولمس فم

یختفي خادم اهللا في كلمة اهللا تماًما، ویخفیها في أعماقه لیعیش بها. إنه ُیبتلع في الكلمة، 
والكلمة تبتلعه... 

بقدر ما یظهر الخادم بذاته ینَّمق الكلمات، تخرج الكلمة مشوهة وضعیفة بال 
سلطان؛ وبقدر ذوبانه فیها تخرج في بساطتها قادرة أن تخترق أعماق القلب لتهب سالًما 

 الكنیسة في لیتورجیة األفخارستیا أن یهب اهللا خدامها أال ینطقوا يوروًحا وحیاة! لهذا ُتصل
إال بكلمة الحق، أي "كلمة اهللا"؛ فتطلب من أجل األب البطریرك أن یكون مفصًال كلمة 
الحق باستقامة، ومن أجل العاملین معه: "والذین یفصلون كلمة الحق باستقامة أنعم بهم 

یارب على كنیستك". 
جاء في الدسقولیة: [اهتم بالكالم یا أسقف إن كنت تقدر أن تفسر ففسر كالم 

القدیس ]. ویقول Ð بكثرة تعالیمكيالكتب. إشبع شعبك واروه من نور الناموس، فیغتن
: [یلزم أن تتناسب كلمات الكاهن مع قراءات اإلنجیل. ال تكن بلیًغا في األسلوب إیرنیموس

فحسب، وال مكثًرا في الكالم، تثرثر بال هدف. إنما كن عمیًقا في األمور، مختبًرا أسرار 

 كما یقول: [اقرأ الكتب المقدسة باستمرار، فال ترفع الكتاب المقدس قط من یدك. تعلم ].Ñاهللا
ما سُتعلمه لآلخرین، مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیم لتكون قادًرا أن تعظ وتوبخ 

1 In 1 Cor. Hom. 19. 
Ð 3 الدسقولیة، باب. 
Ñ ،687، ص 1965 الحب الرعوى. 
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: [الذي یمیز المعلم هو القدیس یوحنا الذهبي الفم] ویقول Ï)...4: 3 ي ت1المناقضین (
]. Ðقدرته على التعلیم بالكلمة

سّر القوة إذن في حیاة إرمیا أن اهللا مّد یده، ولمس فیه، وجعل كالمه فیه. 
 تعلیق جمیل على مّد اهللا یده ولمس فم إرمیا، إذ یقول: [الحظ الفارق للعالمة أوریجینوسو

 إني هلكت ألني إنسان نجس الشفتین وأنا ساكن يبین إرمیا وٕاشعیاء. فإشعیاء یقول: "ویل ل
)، وبعد هذا 5: 6  قد رأتا الملك رب الجنود" (إشيّ بین شعب نجس الشفتین، ألن عین

االعتراف... لم یمد اهللا یده ویلمسه، ولكن طار إلیه واحد من السیرافیم وبیده جمرة قد أخذها 
ثمك وكفر عن خطیتك أبملقط ... ومّس بها فمه، وقال: إن هذه قد مست شفتیك فانتزع 

مه، ولم یرسل له اهللا ملقًطا أو جمرة من أ)، أما إرمیا فتقدس وهو في بطن 7-6: 6 (إش
]. Ñعلى المذبح، إذ لم یكن به شيء یستحق النار، بل مّد یده ذاتها ولمسته

هكذا تمتع إرمیا النبي بتقدیس اهللا له وهو في البطن، كما ُأنعم علیه بلمسة ید 
"أنظر الرب لفمه لینال الكلمة في داخله... أما عمل الكلمة اإللهیة في حیاة رجال اهللا فهي: 

 يقد وكلتك هذا الیوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبن
. ]10[وتغرس" 

 حدین" يیقول الرسول بولس: "ألن كلمة اهللا حیة وفعالة وأمضى من كل سیف ذ
)، فهي تفصل بین الشر والخیر، وتمیز بین مملكة إبلیس ومملكة اهللا، تقلع 12: 4 (عب

 بّر المسیح فینا. هكذا كان اهللا يجذور الخطیة وتغرس بذار الصالح، تهدم الفساد وتبن
، وتقلع يصریًحا مع نبیه إرمیا منذ اللحظة األولى، عّلمه التمسك بكلمة اهللا التي تهدم وتبن

وتغرس! رسالة صعبة وقاسیة تثیر الشعوب والممالك ضده. لم یرسله لیقدم كلمات لینة 
مهدئة، وٕانما لیعمل بالهدم والنقض واالقتالع، وفي نفس الوقت البناء والغرس. 

: [هذا هو صوت الحق. هذا ما یفعله األطباء حینما  القدیس أغسطینوسیقول
]. Ò یضربوا بالمشرط، ثم یتقدموا لیشفوايیقطعون، إذ یجرحون ویشفون. یحملون السالح لك

 على نسق مزدوج: الوسیلة ي[یعتمد الكمال العمل القدیس یوحنا كاسیان: وجاء في مناظرات
هي اكتشاف  هي التعرف على طبیعة كل األخطاء وطریقة عالجها، والوسیلة الثانیة األولى

Ï 700،701 المرجع السابق، ص. 
Ð 689 المرجع السابق، ص. 

3 In Jerm. hom 1: 14. 
4 On Ps. 51: 11. 
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ننا نبذل جهًدا بغرض مزدوج: سحق الرذیلة ونوال أتدبیر الفضائل... یجدر بنا أن نعرف 
].  Ïالفضیلة

هذا هو عمل كلمة اهللا المزدوج في حیاة اإلنسان الداخلیة، وفي حیاة الكنیسة 
والعالم، لكنه عمل واحد متكامل، فال بناء بدون هدم، وال غرس دون اقتالع! هذا هو أیًضا 

عمل الروح القدس في المعمودیة حیث یقوم بهدم اإلنسان القدیم وأعماله الشریرة، لینعم 
 القدیس كیرلس األورشلیميالمؤمن باإلنسان الجدید الذي على صورة خالقه. وكما یقول 

للمعمدین حدیثًا: [كنتم تموتون وفي نفس اللحظة كنتم تولدون، كانت میاه الخالص بالنسبة 
 [إن الخطیة دفن في الماء... :القدیس غریغوریوس النزینزي]. ویقول Ðلكم قبًرا وأًما

: [الذي ینال المعمودیة في اآلب واالبن  القدیس جیروم]. ویقولÑوالمعمودیة نوال للروح
  ].Òوالروح القدس یصیر هیكل اهللا، فینهدم البناء القدیم لیقوم مقدس جدید للثالوث القدوس

ن هذا العمل من الهدم والبناء خاص بالسید المسیح أالعالمة أوریجینوس یرى 
نفسه، إذ یقول:  

إرمیا؟ قلعها التي الشعوب هي  [أین
هدمها؟ التي الممالك هي  وأین

"قد وكلتك الیوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع ألنه مكتوب بكل وضوح: 
وتهدم". 

أي سلطان كان إلرمیا حتىُ یهلك، إذا افترضنا أن هذه الكلمة موجهة إلرمیا: 
"ُوتهلك"؟ 

؟ "وتبني"هل یوجد أعداد كثیرة من الناس بناهم إرمیا حتى یقال له: 
البناء والغرس؟ فكیف إًذا ُیكلف بـ "لم أعمل صالًحا" یعلن إرمیا: 

إذا ُطبقت هذه الكلمات على المخلص فال ُتحیر المفسرین أو تقلقهم ، ألن إرمیا 
]. Óهنا هو رمز للمخلص

هي هذه الممالك من  إن كان عمل الكلمة هو هدم شعوب وممالك واقامتها... فما
؟ يالجانب الرمز

1 Conf. 14: 3. 
2 Cat. Myst. 2: 4. 
3 Oratione 40: 4. 
4 Adv. Luc. F. 6. 
5 In Jer. hom. 1: 6. 
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:  العالمة أوریجینوسیقول 
 بقلع وهدم [َمن ِمن الناس أخذ كالًما من عند اهللا وله نعمة الكلمات اإللهیة یقوم

شعوب وممالك؟ 
أرجوك أال تأخذ لقلع وهدم شعوب وممالك، عندما نقول أن من أخذ كالًما من اهللا 

؛ إنما باعتبار أن الخطیة تملك على النفوس ي "شعوب" و"ممالك" بالمعنى الماديكلمت
 )،12: 6 رو"إًذا ال تملكن الخطیة في جسدكم المائت" (البشریة، بحسب كلمات الرسول: 

هو ممالك ولـشعوب  ين هناك أنواع جدیدة من الخطایا، فسوف نفهم أن المعنى الرمزأوبما 
 يالشرور الفظیعة الموجودة في نفوس البشر، والتي ُتقلع ُوتهدم عن طریق كالم اهللا المعط

]. Ïإلرمیا أو لغیره من األنبیاء
[توجد ممالك كما توجد شعوب، فتوجد مملكة النجاسة وتوجد شعوب النجاسة 

تبسط أعمال الشر في حیاة كل شخص، كالطمع والسرقة... أنظر إلى الخطاة، كل واحٍد 
فواحٍد، فتفهم الشعوب موضوع المملكة... كلمة الرب ُمرسلة إلى الشعوب والممالك بالقلع 

: 15  ُیقلع" (متي السماويوالغرس؛ فماذا تقتلع؟ لقد علمنا مخلصنا "كل غرٍس لم یغرسه أب
هي "أفكار شریرة، قتل، زنى،  ،ي). توجد داخل النفوس أشیاء لم یغرسها اآلب السماو13

). هذه لم یغرسها اآلب السماوي. أترید 19: 15 فسق، سرقة، شهادة زور، تجدیف" (مت
 أن تعرف من الذي غرس أفكاًرا من هذا النوع؟ اسمع ما قیل: "إنسان عدو فعل هذا" (مت

). اهللا یهتم ببذوره، والشیطان أیًضا، فإن 25: 13 )، زرع زواًنا وسط الحنطة (مت28: 13
تركنا الحقل فارًغا للشیطان یزرع الغرس الذي لم یغرسه اآلب السماوي، الذي یجب اقتالعه 
تماًما. إذن ال تتركوا الحقل فارًغا للشیطان بل للرب فیزرع البذور في نفوسنا بفرح. ال تظنوا 
أن إرمیا قد حصل على خدمة مؤلمة عندما ملك على ممالك وشعوب، فإن اهللا الصالح كان 

، ینزع ملكوت العدو عن الملكوت السماوي، ویقتلع شعوب يبكلمته یقتلع كل ما هو مخز
. ]Ð األعداء (الخطایا) عن شعب اهللا!

إذن بكلمة اهللا یقتلع خادم اهللا الغرس الغریب لكي یقوم اآلب بتقدیم غرسه في 
النفس؛ ویهدم مملكة الخطیة لكي یقیم الرب مملكته السماویة؛ ویطرد الشعوب الغریبة 

الدنسة (الرجاسات) لكي یتمجد اهللا في شعبه. 

1 In Jer. hom. 1: 7. 
2 In Jer. 1: 14. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

 كلمة الرب مملكته في داخلنا یلزمنا أن نتركها تهدم فینا ما هو غریب يلكي تبن
 به خارًجا حتى ال یعوق البناء الجدید والغرس يعنها، وتنزعه تماًما، تحرقه بناٍر أو ُتلق

الجدید. لهذا السبب كان البیت المضروب بالبرص ُتقلع حجارته التي فیها الضربة، وُتطرح 
)... ال یكفي قلع الحجارة، وٕانما یلزم أال تُترك 40: 14 خارج المدینة في مكاٍن نجٍس (ال

فتحتل حیًزا مقدًسا أو تسرب النجاسة إلى غیرها، بل ُتطرح خارًجا... هكذا ال نترك فینا أثًرا 
للخطیة بل وُیحرق الغرس الغریب تماًما كما بنار... إذ یقول: "اجمعوا أوًال واحزموه حزًما 

). 30: 13 لیحرق" (مت
:   العالمة أوریجینوسیقول

، "لتقلع وتهدم"[
یوجد بناء من الشیطان، ویوجد بناء من اهللا. 

 هو من الشیطان، ألنه غیر مؤسس على شيء صلب "على الرمل"البناء الذي 
 فهو من اهللا؛ أنظر ماذاُ یقال للمؤمنین: "أنتم ِفالحة "على الصخر"موحد، أما البناء الذي 

 .)9: 3 كو 1اهللا، ِبناء اهللا" (
ه كالم اهللا لیكون  "على الشعوب وعلى الممالك، لیقلع ویهدم، لیهلك إًذا ُیوجَّ

. إذا قلعنا ولم نقم بإهالك الشيء المقلوع، فإن هذا الشيء یبقى؛ وٕاذا هدمنا ولكن وینقض"
بدون أن نهلك (ُنزیل) حجارة األساس فإن ما تهدم یظل باقًیا. فمن مظاهر صالح اهللا وحبه 

أنه بعد ما یقلع یهلك، وبعدما یهدم یبید ما قد ُهِدم. 
"احرقوا أما فیما یختص باألشیاء المقتلعة والمهلكة، فاقرأ بعنایة كیف یتم إهالكها: 

هي طریقة اإلبادة   هذهالقش بنار ال ُتطفأ، واجمعوا الزوان حزًما وألقوها في النار".
واإلهالك بعد القلع. 

أترید أن ترى أیًضا الهالك الذي یحدث لألبنیة الفاسدة بعد هدمها؟ كان البیت 
الذي یتم هدمه بسبب الَبَرص یتحول إلى تراب، ثم یُؤخذ هذا التراب ُویلقى خارج المدینة، 

أو (سوف "سوف أبیدهم كما َوخل الشوارع" حتى ال یبقى حجر واحد، كما في العبارة 
أساویهم باألرض). 

یجب أال تبقى مطلًقا األشیاء الفاسدة؛ إنما یتم إهالكها لتجنُّب استخدام بقایاها في 
بناء أبنیة جدیدة یعملها الشیطان، كما یتم اقتالع األشیاء الفاسدة حتى ال یجد الشیطان فیها 
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بذاًرا أخرى یزرعها من جدید، یتم أهالكها حتى ال توجد فرصة للشیطان لكي یزرع الزوان 
]. Ïمع الحنطة

ال یقف األمر عند الهدم ونزع كل أثر للشر، وٕانما یجب أن یالزمه العمل 
: [ال  العالمة أوریجینوس، وهو بناء المملكة الجدیدة وتقدیم الغرس السماوي. یقولياإلیجاب

 نزع األشیاء ي... ماذا یفیدنالقلع والهدم واإلهالكیقف كالم اهللا عند هذا الحد، عند 
المخجلة وهدم ما هو شریر إن لم یحل مكانه غرس الخیرات العلیا وبناء األمور الفاضلة؟! 

لهذا فإن كلمة ربنا تعمل أوًال بالضرورة على القلع والهدم واإلفناء، ثم بعد ذلك البناء 
 وبعد ذلك أمیت، فإنه يّ ). لم یقل أحي39: 32 " (تثيّ والغرس... یقول "أنا أمیت وأحي

یستحیل أن ما یعمل الرب على إحیائه ینزعه (یمیته) اآلخر... ماذا یمیت؟ إنه یمیت شاول 
)!... إذن 1: 1 كو 2المشتكي والمضطهد لیجعله یحیا فیصیر بولس رسول یسوع المسیح (

". یسحق يّ یبدأ الرب باألمور األكثر حزًنا لكنها الزمة، فیقول "أمیت"، وبعدما یمیت "ُیحي
)، ألن الذي یحبه الرب یؤدبه!... یجب أنُ یقتلع الشر من جذوره، 39: 32 ویشفي (تث

 كلمة الرب فینا وتغرس. ألنه ال يوُیهدم بناء اإلثم تماًما وُیطرح خارج نفوسنا، لكي تبن
"لتقلع لماذا؟  في فمك." ي"ها قد جعلت كالم أن أفهم تلك العبارة بطریقة أخرى: يیمكنن

نعم إنها كلمات تقلع شعوب. كلمات تهدم ممالك، ولكن لیست الممالك وتهدم وتهلك". 
المادیة التي في هذا العالم، إنما یجب علیك أن تفهم بطریقة سامیة ما هو المقصود 

"الرب ذلك ُتمَنح قوة من اهللا كما هو مكتوب:  بالكلمات التي تقلع والكلمات التي تهدم. عند
، قوة تقلع ما تصادفه من عدم اإلیمان، أو الریاء أو  كلمة للمبشرین بعظم قوة"يیعط

الرذیلة. قوة تهلك وتهدم إذا ما تواجدت أوثان ُمقامة في داخل القلب، حتى إذا ما ُهدم الوثن 
ُیقام مكانه هیكل للرب، وفي هذا الهیكل یترأي مجد اهللا ویظهر، فال یعود ینبت زوان، وٕانما 

]. Ðفردوس اهللا في هیكل اهللا، في المسیح یسوع
هي  رس، یهتم بها اهللا نفسه، إذـهذه الكلمة اإللهیة التي بها یهدم ویبنى، ویقلع ویغ

 قائالً : ماذا أنت راٍء یا إرمیا؟ فقلت: أنا راٍء يّ ثم صارت كلمة الرب إلكلمته. یقول النبي: "
-11["  ألجریهاي: أحسنت الرؤیة، ألني أنا ساهر على كلمتيقضیب لوز. فقال الرب ل

12[ .

1 In Jer. hom. 1: 15. 
2 Ibid 1: 16. 
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)"، هو القضیب الذي أفرخته عصا هرون shaqedلقد رأي إرمیا "قضیب لوز (
الجافة، التي وٕان كانت ال تحمل حیاة في ذاتها لكنها أثمرت كلمة اهللا الحیة إلشباع 

 أن قضیب اللوز یشیر إلى ضرورة معرفة الخادم العالمة أوریجینوسالمخدومین. ویرى 
، فاللوزة لها غالف ي، والجانب الروحيلكلمة اهللا من الجانب الحرفي، والجانب السلوك

، وهو مّر يخارجي ُمّر یسقط تلقائًیا عند نضوجها، هذا هو التفسیر الحرفي أو الظاهر
. ولها أیًضا Ïوقاتل، عاق الیهود الحرفیین وأیًضا الغنوسیین عن بلوغ المعرفة الحقیقیة

غالف داخلي سمیك نقوم بكسره لكي نأكل الثمرة التي في داخله، یشیر هذا الغالف إلى 
التفسیر السلوكي أو األخالقي، خالله یدخل المؤمن إلى حالة إماتٍة وكسٍر، خالل الحیاة 

النسكیة السلوكیة من أصواٍم ومطانیات ومیتات كثیرة. وأخیًرا الثمرة الداخلیة وهي حلوة 
 الخفي، وهي غذاء مشبع للمؤمن، ال في هذه الحیاة يومشبعة، تشیر إلى التفسیر الروح

.  Ðالحاضرة فحسب، وٕانما في األبدیة أیًضا
یالحظ أن "قضیب اللوز" یعني في العبریة "الساهر" وعلة هذه التسمیة أن شجر 
اللوز یزهر مبكًرا في شهر فبرایر قبل سائر األشجار. تمتلىء الشجرة بالورد األبیض لتعلن 

أن فصل الشتاء قد قارب على االنتهاء، وأن فصل الربیع أوشك على االقتراب. بمعنى 
نتهي وقت الموت (للنبات) لتحل الحیاة من جدید! تشهد شجرة اللوز لعمل اهللا الفائق أآخر، 

الذي یخرج الحیاة من الموت! وكأن هذه الشجرة تبقى "ساهرة" على بقیة األشجار، فتشیر 
ألني أنا ساهر على إلى اهللا الذي یسهر على كلمته لتعمل في حیاة الناس، إذ یقول: "

. ]11[ ألجریها" يكلمت
یؤكد اهللا إلرمیا خطأ ما یقوله الكثیرون في عصره، كما في كل العصور حتى 

)، بمعنى أن اهللا ال یفعل شیًئا، ال 12: 1 یومنا هذا: "الرب الُ یحسن والُ یسىء" (صف
حول له وال قوة! 

 إلرمیا النبي طمأنینة وتحذیًرا في نفس الوقت، فإن يمن جهة أخرى، كأن اهللا ُیعط
كان العمل صعًبا ومًرا، لكن اهللا نفسه هو العامل، فال یلیق به أن یخاف أو یضطرب، وفي 

Ï كلمة "غنوسى" مأخوذة عن الیونانیة، وتعنى "صاحب معرفة". للتعرف على البدع الغنوسیة راجع كتابنا: آباء مدرسة 
  .1980اإلسكندریة األولون، 

Ð 160 المرجع السابق، ص .
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نفس الوقت اهللا هو الملتزم بكلمته والساهر علیها، فإن لم یعمل النبي بالكلمة اإللهیة یعمل 
اهللا بآخر غیره. 

إن كان اهللا یجرى بنفسه كلمته وهو ساهر علیها لكنه یطلب من جانبنا نحن أیًضا 
أن نسهر لئال یحل بنا الشر. لهذا بعد رؤیة قضیب اللوز، جاءت رؤیة الِقْدر المنفوخة 

ووجهها من جهة الشمال حیث الشر قادم. 

 ثانیة قائالً :  يّ "ثم صارت كلمة الرب إل
ماذا أنت راٍء؟ 

فقلت: إني راٍء ِقدًرا منفوخة ووجهها من جهة الشمال. 
:  ي فقال الرب ل

 .]14-11[من الشمال ینفتح الشر على كل سكان األرض" 
أن التطلع نحو الشمال یشیر إلى السهر والحذر من العّالمة أوریجینوس یرى 

الشر القادم على النفس البشریة لتحطیم خالصها، إذ یقول:  
[لُتوضع المنارة في الجنوب لكیما تتطلع نحو الشمال. ألنه عندما ُیضاء النور، 
أي عندما یكون القلب ساهًرا یلزم أن یتطلع نحو الشمال ویالحظ ذاك القادم من الشمال، 

"من الشمال ینفتح وكما یقول النبي أنه رأي "ِقدًرا على نار ووجهها من جهة الشمال، ألن 
. ]14[الشر على كل سكان األرض" 

 في سهٍر ورعدٍة وغیرٍة یلیق به أن یتأمل على الدوام في حیل الشیطان، ویالحظ 
 التجربة، ومتى یقتحمه العدو، ومتى یزحف نحوه. إذ یقول الرسول بطرس: يمن أین تأت

]. Ï)8: 5 بط 1"إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه هو" (

 : . األمانة في العمل6
"أنظر. قد وكلتك هذا الیوم إن كان النبي قد ُأقیم كوكیل هللا، إذ یقول له الرب: 

. هذا العمل ي" فهو ملتزم أن یعمل بروح موكله، یقلع ویغرس، ویهدم ویبنعلى الشعوب...
أجرته ضیق ومرارة من العالم نحو العاملین به. 

قدم اهللا إلرمیا النبي رؤیا ثانیة، إذ نظر قدًرا منفوخة من جهة الشمال تنفتح فوهتها 
ألني هأنذاك داٍع كل عشائر ممالك الشمال بالشر نحو الشعب، ویفسر له الرؤیا هكذا: "

1 In Exod. hom. 9: 4. 
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یقول الرب، فیأتون ویضعون كل واحٍد كرسیه في مدخل أبواب أورشلیم وعلى كل أسوارها 
 وبخروا آللهة يحوالیها وعلى كل مدن یهوذا؛ وأقیم دعواى على كل شرهم، ألنهم تركون

. بهذه الرؤیا أوضح اهللا إلرمیا كل شيء مقدًما، ]16-15[أخرى وسجدوا ألعمال أیدیهم" 
كموكل قدم لوكیله خطته اإللهیة بكل وضوح حتى ال ُیفاجأ بها الوكیل فیضطرب عندما یرى 
الضیق قد حّل بأورشلیم وكل مدن یهوذا. هذا ما فعله السید المسیح مع تالمیذه حین حدثهم 

ومن جهة أخرى أوضح له أنه مقدًما بكل ما سیحل بهم من ضیقات لیستعدوا لمواجهتها. 
یعمل بكل الطرق فیستخدم حتى األمم الشریرة لتأدیب شعبه. 

لما كانت أغلب متاعب إسرائیل تأتي من الشمال (من األشوریین واألرامیین 
. Ïوالبابلیین) لذا صار الشمال رمًزا لقوى الظلمة

 في هذه الرؤیا أن اهللا یسلم أوالده للشیطان مؤقًتا للتأدیب حتى القدیس جیرومیرى 
یذوقوا مرارته فیعودوا إلى أبیهم السماوي، كما فعل معلمنا بولس مع من ارتكب الشر مع 

ني حاضر... باسم ربنا یسوع المسیح... أن ُیسلم مثل هذا أإمرأة أبیه، إذ قال: "حكمت ك
). ویرى 5: 5 كو 1للشیطان لهالك الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع" (

) حتى یصیر الخطاة لطفاء عوض 11-10: 24  أن بالقدر لحًما (حزالقدیس جیروم
. Ðالقساوة وذلك بعمل النیران، فتصیر قلوبهم لحمیة عوض أن كانت حجریة

یالحظ أن الرؤیا األولى مفرحة حیثُ تقدم كلمة اهللا كلوز مشبع للنفس له لذته، 
والثانیة مرة ومؤلمة خاصة بالتأدیب الحازم. وكأن اهللا یود أن یقدم كلمته العذبة لكل نفس 

لتنعم وتشبع بها، فإن رفضتها یسمح لها بالتأدیب الذي یبدو قاسًیا ومًرا. وفي هذا كله یطلب 
اهللا وّدنا وحبنا ومجدنا األبدي! 

وال تقف األمانة عند تبلیغ الرسالة فحسب وٕانما تمس الحیاة الداخلیة، فأمانة 
"أما أنت الوكیلُ تعلن من خالل تقدیسه الداخلي الالئق به كوكیل للقدوس. لهذا یقول له: 

فنّطق حقویك، وقم، وكلمهم بكل ما آمرك به. ال ترتع من وجوههم لئال أریعك أمامهم" 
. طالبه أن یمنطق حقویه ویقوم، فإنه إذ یمنطق حقویه یكون كمن یشترك في ولیمة ]17[

)، یشترك في العبور مع الشعب من عبودیة الخطیة للدخول في 11: 12 الفصح (خر

1 cf. Thompson, p. 154. 
2 On Ps. hom. 34 
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أورشلیم العلیا. أما قوله "قم" فتؤكد أنه لن یقدر أن یتمم رسالته الكرازیة والشهادة للكلمة مالم 
یقم مع المسیح یسوع ربنا فیقیم إخوته معه! 

في تفسیرنا لسفر الخروج رأینا تمنطق الحقوین یشیر إلى الدخول في حیاة اإلماتة 
لشهوات الجسد وضیقه كما بمنطقة، ألجل تحریر النفس وانطالقها بالروح القدس إلى 

السمویات. 
 إنما هو التمنطق، أي الدخول إلى الموت يإذن فعالمة األمانة في العمل الكراز

مع المسیح والتمتع بقوة قیامته، عندئذ یستطیع الخادم أن یتكلم بكل ما یأمره به الرب، إذ 
تخرج الكلمة حیة وفّعالة، عاملة فیه هو أوًال، فیقبلها الناس كحیاة؛ وبهذا أیًضا ال یرتاع من 
وجوه الناس ألنه إذ مات وقام هل یخاف الموت بعد؟! بهذا یقیمه اهللا مدینة حصینة وعموًدا 

، یصیر سّر بركة للكثیرین، یسندهم ویعینهم ]18[حدیدًیا وأسوار نحاس على كل األرض 
"یحاربونك ویكون بالمسیح الصخرة هو أیًضا صخرة لكثیرین. بهذا یسمع الصوت اإللهي: 

  .]19[وال یقدرون علیك، ألني أنا معك یقول الرب ألنقذك" 
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 1 إرمیا يمن وح
 لست واحًدا من بین البالیین!

  ،كثیًرا ما تطلعت إلى نفسي
 فظننت إني واحد من بین بالیین المخلوقات، 

 لكنني اكتشفت أنك خلقتني وعرفتني شخصًیا! 
 قدستني وأقمتني ألتمم رسالتك! 

 العالم، ي بيقد یزدر 
 وقد استهین أنا بنفسي، 

 لكنك لن تتجاهلني... فأنا محبوبك أیها العجیب! 

 وأنا في أحشاء أمي؛ يأفرزتن 
:  ي قلت ل
، وأنا لك! ي "أنت ل

 اخترُتَك لتعمل لحسابي، 
 وأنا أقدس ذاتي ألجلك!" 

 حًقا، ما أعجبك یا شهوة قلبي! 

 أنا عن أن أتمم رسالة إلهیة، صغیر 
 أعترف لك إني ولد! 

 لكن بك أستطیع كل شيء یا قوتي! 

  ولتلمس شفتي، یدكمّد ،
 فال أنطق بكلمة مزاح، 
 وال أتفوه بكلمة باطلة، 

 بل أحمل كلماتك الناریة، 
 أفیض بنعمتك ینابیع میاه حیة! 

 كقضیب لوز! كلمتك 
 لتحطم الغالف الخارجي، الحرف القاتل، 
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 ولتهبني ثمرة اللوز الروحیة شبًعا لنفسي! 

  ،كلمتك مشبعة ومفرحة
 لكنها أیًضا حازمة وجادة! 

 حبك وسمِّر في خوفك! ي هب ل
 بكلمتك أدرك من أنا یا حبیب نفسي! 

 علمني، دربني، أدبني، وال تغضب عليّ ! 

 أن أختفي فیك، يهب ل 
 أن أحتمي بك، ي هب ل

 فأنعم بثمرة كلمتك الحیة في داخلي! 
 لیتنى أقتنیك، 

 كل بشر، ي ویقتنیك مع
  ولهم یا مخلصي!ي فأنت الكل ل
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الباب األول 
 
 
 
 

نبوات 
  ما قبل سقوط أورشلیم

 "مع الوعد بالرجوع من السبي"
 
 33-2إرمیا 
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 6-2األصحاحات 

 عتاب في األذن
) خطابین یتضمنان ما وصل إلیه یهوذا من 6-2تشمل األصحاحات الخمسة (

انحطاط روحي وأخالقي مع تهدید بعقاب ألیم یحل بهم على أیدي شعٍب بعیٍد یجهلون 

. Ïلسانه، یأتیهم من الشمال

 أن إرمیا یتحدث عن كارثتین:  Ðیرى بعض الدارسین

السبب، إذ  هي قد حلت بهم فعًال أثناء حدیثه. أعمالهم الشریرةالكارثة األولى: 
: 4" (طریقك وأعمالك صنعت هذه لك. هذا شرك. فإنه ُمرُّ فإنه قد بلغ قلبكیقول لهم: "

). بسببهم عادت األرض إلى حالتها قبل خلقة العالم، حیث كانت خاویة وخربة 18
). 2: 1 ، تك23: 4والسموات بال نور (

لم تكن بعد قد حلت بهم أثناء حدیثه، وكان یمكن تجنبها بالتوبة الكارثة الثانیة: 
). 5: 3" (هل یحقد إلى الدهر؟! أو یحفظ غضبه إلى األبد؟!والرجوع إلى اهللا، إذ یقول: "

 
 

 یرى بعض الدارسین أن النبي یتحدث في هذه األصحاحات عن غزو السكیثیین لیهوذا، بینما یرى آخرون أنه یتحدث ˺
 عن الكلدانیین.

2 Robert Davidson: Jeremiah, vol 1, Philadelphia 1983, 21-23. 
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األصحاح الثاني 

 سّر الخصومة
 ]1[أراد اهللا كمحب البشر في بدء عتابه أن یتحدث إرمیا مع أورشلیم في أذنیها 

وكأنه ال یرید أن یفضحها، وال یهوى عقابها في ذاته، إنما یود اإلصالح بحدیث وّدي في 
الّسر ما أمكن. 

، أن یقترب منها بدالة الحب ]2"إذهب وناِد في أذني أورشلیم" [ربما قصد بقوله: 
والصداقة. هذا الحب ال یعني التستر على الخطیة، إنما وهو یتحدث بمحبة یكشف لها عن 

یزال یطلب عروسه التي  ّسر انحطاطها الذي بلغت إلیه. فاهللا هو العریس الغیور الذي ال
هجرته، یالطفها ویجتذبها إلیه، لكنه ال یقبلها وهي ُمصرة على خطایاها. 

 ضد عروسه قضیة خیانة زوجیةیرى البعض أن اهللا في هذا األصحاح یقیم 
المحبوبة لدیه، ال للحكم ضدها، وٕانما لیكشف لها ضعفها فترجع إلیه. 

تقدم راحة للنفوس  فهي ،Ïبي وتتعب المستریحیناقیل إن كلمة اهللا تریح التع
المعترفة بخطایاها، وتبعث تعًبا للنفوس المستكینة التي تبرر نفسها... هنا تقدم الكلمة تعًبا 

لشعٍب استكان للخطیة وبرر نفسه. 
في هذا األصحاح یتحدث عن:  

. ]2-1   [. فضائلها األولى1
. ]3   [. مركزها لدیه2
. ]8-4   [. عدم إهماله لها3
. ]11-9  [. عدم امتثالها حتى باألمم4
. ]28-12   [. ّسر ضعفها5
. ]37-29   [. ثمار خطایاها6

  . فضائلها األولى1
 أورشلیم قائالً : هكذا قال الرب ذكرت لِك غیرة صباِك محبة ي"إذهب وناِد في أذن

. ]2خطبتِك، ذهابِك ورائي في البریة في أرض غیر مزروعة" [

1 John Guest: The Comunicator's Commentary, Jeremiah, p.35. 
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بدأ السید عتابه بكلمة تشجیع إذ یعلن ألورشلیم أنه لن ینسى یوم خطبها وهي بعد 
في صباها في مصر، كیف قبلته عریًسا لها، وخرجت معه من مصر إلى البریة، في أرض 

غیر مزروعة. وكأنه یعلن أنه مدین لها بهذا الحب، مع أنه هو الذي سمع صرخاتها في 
العبودیة واهتم بها ورعاها، مقدًما نفسه سحابة تظللها من حّر النهار وعمود نور یضىء لها 
ویقودها لیًال، أرسل لها مًنا سماوًیا فال تحتاج إلى طعام، وقدم لها صخرة ماء تتبعها أینما 

ذهبت. كان لها المربى والطبیب والمهندس... یشبع كل احتیاجاتها. 
یذكر اهللا اللحظات العذبة التي فیها استمع الشعب لصوت موسى النبي ووثق في 

الوعود اإللهیة، فكانوا كعروٍس في "شهر العسل" مع عریسها؛ ولم یذكر كیف كانوا قساة 
القلب، كثیري التذمر! 

عجیب هو اهللا في حبه، فإنه ال ینسى كأس ماء بارد یقدمه اإلنسان باسمه، أما 
خطایاه فیود أال یذكرها بل یتناساها. إنه محب لإلنسان، صریح معه كل الصراحة، یواجهه 
بكل ضعفاته، لكن في غیر تحامٍل ودون جرٍح لمشاعره، وفي غیر تجاهٍل للجوانب الطیبة 

التي یتسم بها أو كان یتسم بها. إنه یبرز فضائل اإلنسان ویركز علیها لكي یسنده فال ییأس 
قط. هذا هو الروح الذي اقتبسه منه معلمنا بولس الرسول ففي رسائله یبدأ بالتشجیع وٕابراز 

 حًقا إن كلمة التشجیع تسند فضائل المرسل إلیهم قبل أن یعرض مشاكلهم وضعفاتهم...
 كل نفس خائرة!

"قد ذكرت لِك غیرة أقول، في وسط ضعفاتك وسقطاتك، في محبة یناجیك الرب: 
... إنه ال ینسى عمل المحبة ولو مرت علیه سنوات طویلة! صباِك، محبة خطبتكِ "

 . مركزها لدیه2
علیهم یقول الرب"  یأتي "إسرائیل قدس للرب، أوائل غلته، كل آكلیه یأثمون، شر

]3[ .
إن كان اهللا في هذا السفر یتحدث مع إسرائیل بصراحة كاملة، ویدخل معه في 

"قدس للرب، عتاٍب شدیٍد، ویعلن تأدیبه له بحزم، لیس انتقاًما منه وال لفضحه، وٕانما ألنه 
. ماذا یعني هذا؟ أوائل غلته"

كان رئیس الكهنة یدخل إلى قدس األقداس مرة واحدة في السنة، بعد تقدیم ذبائح 
عن خطایاه وخطایا الشعب، ثم یضع صفیحة ذهبیة على جبهته مكتوب علیها: "ُقدس 

في الواقع خاصة بالسید المسیح وحده، البكر وموضوع  هي )،38-36: 28 للرب" (خر
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رضى اآلب، یدخل إلیه نیابة عن البشریة كلها، أو بمعني آخر حامًال فیه البشریة كجسده 
المقدس، فتكون مقدَّسة فیه ومقبولة لدى أبیه. ما كان یصنعه رئیس الكهنة قدیًما إنما یمثل 

: 17  لیكونوا هم أیًضا مقدسین في الحق" (یويمسیح الرب الذي یقول "ألجلهم أقدس أنا ذات
19 .(

إن كان إسرائیل هو "قدس للرب" إنما یحسبهم أشبه برئیس كهنة بالنسبة لبقیة 
الشعوب واألمم، لهم وحدهم حق التمتع بمقدساته. لذا یطالبهم بالتقدیس ال كقانون یلتزمون 

به، وال كفریضة یتثقلون تحتها وٕانما كامتیاز یلیق بهم أن یتمسكوا به.  
بحسب الشریعة أیًضا یلزم تقدیم البكور للرب، فأوائل الغلة ُتعطى له فیتقدس 

الحصاد كله. هكذا كان الرب یرى هذا الشعب بكر الشعوب وأوائل غلته، هم من نصیب 
الرب لكي یتبارك العالم بسببهم... لهذا یعاتبهم في مرارة، إنه له! 

" فهو بهذا ملك له، بكور العالم المقدسة إسرائیل قدس للرب، أوائل غلتهلما كان "
كل هللا وحده، من یغتصبه یغتصب حق اهللا، ومن یأكله ینتهك مقدسات اهللا، لذا یقول: "

". إن كان اهللا یسلمه للكلدانیین للتأدیب، فإن الكلدانیین إذ علیهم یأتي آكلیه یأثمون، شر
یغتصبونه بعنف إنما یسیئون إلى حق اهللا نفسه ونصیبه! 

حًقا یا للعجب، فیما یسمح اهللا لنا بالتأدیب أو الضیق للتزكیة یرانا قدسه وأوائل 
غلته، من یمد یده علینا إنما یأثم في حق اهللا نفسه، وینتهك مقدساته! لهذا یؤكد الرب نفسه: 
"فمتى أسلموكم فال تهتموا كیف أو بما تتكلمون، ألنكم تعطون في تلك الساعة ما تتكلمون 

). 19: 10 به، ألن لستم أنتم المتكلمین بل روح أبیكم الذي یتكلم فیكم" (مت
ولعل اهللا أراد أن یعاتبهم بلطف، إذ كانوا تارة یرتمون في أحضان فرعون للتحالف 

، أنتم مقدساتي يضد الكلدانیین أو العكس، فیقول لهم: أنتم لستم ملك أنفسكم، أنتم ملك ل
 باالتكال على آخر يوبكوري، لماذا تسلمون أنفسكم آلخر غیري؟! إنكم تتعدون على حق

غیري وتسلیم ذواتكم ثمًرا مجانًیا للشعوب الوثنیة! 
األحوال، كان اهللا ُیذكر شعبه بمركزهم لدیه من حین إلى آخر، حتى ال  أي على

أعبٌد إسرائیل أو مولود البیت یشك في رعایته األبویة، ومحبته وسهره علیه، من ذلك قوله: "
)، یرید له اهللا الحریة الحقیقیة 22: 4 . إنه لیس عبًدا بل االبن البكر (خر]14[" هو؟!

واالنعتاق من أسر الخطیة، لكنه یظن في التزامات البنوة نیًرا فأراد التحرر من بنوته هللا، إذ 
 .]20[" "ألنه منذ القدیم كسرت نیرك وقطعت قیودك وقلت ال أتعبدیعاتبه قائالً : 
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أساء الشعب فهم مركزه كابن هللا، أما اهللا فیبقى أمیًنا نحو ابنه. یریدك ابًنا مبارًكا 
ناضًجا تحمل سمات أبیك، لذا ال یكف عن أن یقّومك ویصلح كل اعوجاج فیك. لو لم تكن 

ابنا لما أدبك، لكنه من أجل البنوة یدخل بك إلى ألم التأدیب لتتأهل لنوال المیراث. 
، كما یكرر ]21 التي غرسها الرب بنفسه [كرمتهمرة أخرى یذكر اهللا شعبه أنه 

العذراء المزینة والعروس التي ال تنسى  ویسمیه "]،33 ،32 ،13، 11" [شعبيالدعوة "
... هكذا بكل الطرق یكشف لها عن مركزها لدیه حتى تثق فیه وتقبل ]32[ مناطقها"

توجیهاته وتأدیباته.  

 . عدم إهماله لها3
لكي یكشف اهللا لشعبه عن ضعفاته، لم یكتِف بإبراز فضائله لتشجیعه وٕاعالن 

 ،مركزه لدیه بكل الطرق، تارة كقدس للرب، وأخرى أول غلته، وثالثة ابنه، ورابعة شعبه
وخامسة كعروس له الخ. فإنه ُیذكر شعبه أیًضا بأعماله اإللهیة معه خالل التاریخ الطویل، 

كیف كان یهتم به ویرعاه بال إهمال، قائالً :  

"ماذا وجد فّي آباؤكم من جور حتى ابتعدوا عني؟! 
وساروا وراء الباطل وصاروا باطًال،  

ولم یقولوا أین هو الرب الذي أصعدنا من أرض مصر،  
الذي سار بنا في البریة، في أرض قفٍر ُوحفٍر، في أرض یبوسة وظل الموت، 

في أرض لم یعبرها رجل ولم یسكنها إنسان، 
. ]7-5وأتیت بكم إلى أرض بساتین لتأكلوا ثمرها وخیرها" [

في عتاب قدم ملخًصا سریًعا وواضًحا عن رعایته لشعبه، إذ أخرجهم من أرض 
الجور والعبودیة، ورافقهم كل الطریق في البریة، لم یكن بها إال ظل الموت، لم یسبق أن 

عبر هذا الطریق إنسان قط... وأتى بهم إلى أرض الموعد، البساتین المملؤة ثمًرا وخیرات. 
إن كان هذا بالنسبة ألعماله في العهد القدیم فماذا نقول نحن الذین تمتعنا 

بخالص هذا مقداره؟! 
إنه لم یخرج بنا من أرض العبودیة بل من ملكوت إبلیس المستبد، واهًبا إیانا 

سلطاًنا أن نجحد الشیطان وكل أعماله، وندوس كل طاقاته تحت أقدامنا. 
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لم یسر بنا في بریة قفر، وٕانما صار مرافًقا لنا كل أیام غربتنا حیث المعركة التي 
مع الخطیة واإلثم، معطًیا إیانا قوة لنفلت من الفخاخ التي نصبها لنا عدو الخیر  ال تنتهي

طوال الطریق.  
سار بنا في أرض قفر مملؤة حسًكا وشوًكا، حامًال الشوك على جبینه حتى ال 

یجرح أقدامنا.  
دخل إلى طریق لم یعبرها إنسان، إذ اجتاز عنا ومعنا المعصرة قائالً : "قد ُدست 

، وأنا ي)، "وتتركوني وحد3: 63 (إش ، ومن الشعوب لم یكن معي أحد"يالمعصرة وحد
).  32: 16 لست وحدي ألن اآلب معي" (یو

سار بنا إلى أرض بساتین لنأكل ثمرها وخیرها، ما هذه البساتین إال السید المسیح 
 بمحبته، قائلین: "تحت ينفسه الذي نزل إلى أرضنا، وُفتح جنبه لندخل إلى أحشائه ونرتو

: 5؛ 3: 2 ظله اشتهیت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي... حلقه حالوة وكله مشتهیات" (نش
). هكذا انطلق بنا من أرض ظل الموت إلى جسده واهب الحیاة لنحیا به ومعه إلى 16

األبد. 
) وصاروا باطًال hebelوساروا وراء الباطل (لعّل أخطر ما في هذه العبارة قوله "

 یحمل هذا العتاب معنیین:  ].5[
، ویتحد به، یتمتع بشركة الطبیعة اإللهیة، الحقا األول: أن من یسیر وراء اهللا

، ویتحد به، تتحول حیاة اإلنسان إلى الفساد، الباطلویحمل الحق؛ أما من یسیر وراء الفساد 
". وكأن من یتحد باهللا یصیر كأنه إلهي، ومن یتحد بالخطیة یحمل طبیعتها باطالً ویصیر "
الفاسدة. 

، وهو Baal  تقترب جًدا من كلمة "بعل"habel في العبریة  باطلالثاني: أن كلمة
إله الكنعانیین الخاص بالخصوبة. یتعبدون له لینعموا بالثمر المتزاید فإذا بهم یجدون حیاتهم 
عقیمة، بل وباطلة. فالخطیة في حقیقتها ال تقدم شیًئا إال السراب الذي یدفع بالمسافرین إلى 

الموت ظًما! 
لعله لهذا السبب قدم لنا السید المسیح جسده ودمه المبذولین طعاًما روحًیا لكي 

نحمله فینا، فنحمل الحیاة الجدیدة الُمقامة، الحیاة السماویة المثمرة، عوض الفساد الذي حّل 
"، عوض أن نأكل الباطل حًقافي داخلنا! صار مسیحنا مأكًال حق، لكي نصیر نحن "

فنصیر باطالً ! 
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إن كان اهللا في محبته لم یهمل شعبه بل اهتم برعایتهم، لألسف أهمل الكهنة 
والخدام كرم الرب، فلم یتذوقوا محبة اهللا وال استطاعوا أن یقدموها لشعبه، بل انحرفوا إلى عبادة 

الشریعة لم یعرفوني،  "الكهنة لم یقولوا أین هو الرب، وأهلالبعل، وسحبوا قلوب الشعب معهم. 
.  ]8والرعاة عصوا علّي، واألنبیاء تنباؤا ببعل وذهبوا وراء ما ال ینفع" [

تحدث هنا على عن ثالث فئات على األقل:  
: كان الیهود یظنون أن عملهم الرئیسي هو تقدیم الذبائح، ولم یدركوا أن الكهنة. أ

المصالحة مع اهللا مخلص البشر. كانوا یمارسون طقوس الذبائح بكل  هي رسالتهم األولى
"الكهنة لم دقة، لكنهم لم یرفعوا قلوبهم وال قلوب الشعب نحو اهللا مخلصهم، لهذا یعاتبهم: 

. كان علیهم أیًضا أن یسلموا الشریعة جیًال بعد جیل، وأن یكشفوا عن یقولوا أین هو الرب"
معرفة اهللا وٕارادته وخطته! لكنهم لم یستطیعوا ألنهم هم أنفسهم لم یعرفوا الرب في حیاتهم 

وأعمالهم! 
 الرب، یهتمون بكل الشعب، ي: أو الحكام أو الملوك: ُینظر إلیهم كممثل الرعاةب.

، فیتمموا مشورته، لكنهم عصوه ألنهم 72 خاصة الفقراء والمحتاجین كما جاء في المزمور
أنانیون. 

: لم یشهدوا للرب بل تنبأوا لحساب البعل. األنبیاء الكذبةج. 
هكذا تجاهل الكهنة الرب الذي كان یجب أن یعلنوا عنه وأن یشفعوا لدیه، 

وانطمست أعین أهل الشریعة عن المعرفة، وتحول الرعاة إلى العصیان عوض قیادة الشعب 
إلى الطاعة، وتنبأ األنبیاء ببعل عوض توبیخ الشعب على انحرافهم! لقد انحرفت كل 

القیادات الروحیة عن عملها وأخذت االتجاه المضاد لرسالتها. هكذا تدخل الخطیة إلى حیاة 
اإلنسان فتفقده توازن كل قیادات نفسه الداخلیة.  

فالكهنة هنا یشیرون إلى طاقات الحب التي تسحب اإلنسان إلى اهللا لیطلبه بكل 
القلب، لكن الشر یفسد الحب فیجعله شهوات شریرة، فیطلب القلب األرضیات عوض 

السمویات، ومحبة الجسد عوض محبة اهللا.  
ویشیر أهل الشریعة إلى العقل الذي یلزم أن یستنیر بالروح القدس لیتعرف على 
أسرار اهللا، لكن الشر یفسد العقل فیتحول من نور المعرفة إلى ظلمة الجهل لیصیر أعمى 

).  14: 15 یقود أعمى ویسقط كالهما في حفرة (مت
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 اهللا الخالصیة، فیتلمس يویشیر الرعاة إلى الحواس التي ترعى اإلنسان في مراع
الحیاة الجدیدة ویتذوقها ویشتم رائحتها، لكنها إذ تنحرف تصیر الحواس ثقًال على النفس، 

تسحبها إلى األرض والجسد! 
أما األنبیاء فیشیرون إلى الرؤیة الداخلیة حیث یلیق بالقلب في نقاوة أن یعاین اهللا 

ویلتمس األبدیات. إذ یفقد القلب نقاوته ُیصاب بالعمى، ویصیر اهللا بالنسبة له خیاًال أو 
مجرد فكرة. هكذا إذ یرفض اإلنسان رعایة اهللا یسلم كل طاقاته الداخلیة ومراكز القوى، فال 

تطلب ما ینفع بل ما هو مفسد لها! 

 . عدم تمّثلها حتى باألمم4
اآلن إذ رفضته كعریس لها انطلق بها من بیت الزوجیة الذي دنسته إلى دار 

. ]9) بعد یقول الرب" [riv"لذلك أخاصمكم (القضاء، قائالً : 
 األصحاح كله اشبه بمذكرة دعوة مقامة بسبب خیانة زوجیة.

"فاعبروا جزائر كتیم، وأنظروا وارسلوا إلى قیدار، وانتبهوا جًدا وأنظروا هل صار 
مثل هذا؟! 

هل بدلت أمة آلهة وهي لیست آلهة؟! 
. ]11-10أما شعبي فقد بدل مجده بما ال ینفع" [

جزیرة كریت، وقیدار في الصحراء الغربیة، وكأن اهللا یطلب من  هي جزائر كتیم
شعبه أن یجول غرًبا حتى كریت أو شرًقا حتى قیدار لیرى بنفسه كیف تتمسك األمم الوثنیة 

بحق لیست آلهة، بینما یتجاهل شعبه عالقته باهللا الحقیقي، فیبدل مجده  هي بآلهتها التي
باألمور الباطلة التي ال تنفع، إذ یتعلق بالعبادات الوثنیة. هكذا یخزي أبناء الملكوت حین 

ینظرون غیرهم یجاهدون فیما لهم مع أنهم ال ینعمون بما یتمتعون هم به من وعوٍد وعطایا 
ونعٍم إلهیة فائقة! 

حتى في [ :القدیس یوحنا الذهبي الفمإنه ُیعاتب شعبه ویوبخهم، لكنه كما یقول 
، فمن أجل بنیان شعبه یقارن نفسه باآللهة الوثنیة لیكشف أن شعبه ال یقدم ]Ïتوبیخه یتنازل

تكریًما له كتكریم األمم للوثن. 

 . ّسر ضعفها5

1 In Til. hom. 3. 
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 بعد هذا العتاب اللطیف الذي فیه أعلن أنه لم یهمل في حقهم وال في حق أبائهم، 
بل دائًما یرعاهم، أما هم فأبدلوه بآلهة غریبة، كشف لهم سّر ضعفهم من جوانب كثیرة:  

 :أوالً : تركها ینبوع الحیاة واتكالها على ذاتها
ُیشهد الرب السموات على شعبه الذي استبدل مجده بأمور باطلة، لرفضهم اهللا 

من عمل أیدیهم الذاتیة:   هي ینبوع المیاه الحیة ونقرهم اآلبار التي

"ابهتي أیتها السمویات من هذا واقشعري وتحیري جًدا، یقول الرب، 
ألن شعبي عمل شرین:  

تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة لینقروا ألنفسهم آباًرا آباًرا مشققة ال تضبط ماءً " 
]13[. 

لكنه  من الصعب أن نتصور إنساًنا ما ُیفضل میاه األحواض على میاه الینابیع،
ألجل راحة جسده یلتزم بالشرب من میاه األحواض التي حفرها لنفسه في فناء منزله عن أن 

یقطع مسافات طویلة لیشرب من الینبوع. هذا یحمل رمًزا لإلنسان الذي یختار الطریق 
الواسع السهل عن طریق الصلیب الضیق. من جانب آخر یوضح النبي أن الذي یطلب میاه 

األحواض التي حفرها بنفسه عوض میاه الینبوع الطبیعي غالًبا ما یخرج فارغ الیدین، ألنه 
سرعان ما تتشقق األحواض وتتسرب المیاه من الصخور. 

 في أرواحكم وأجسادكم ي ورفضتم عمليُیعاتب اهللا شعبه، قائالً : لقد رفضتمون
لتعملوا هواكم وٕارادتكم الذاتیة، فصرتم طبیعیین وجسدانیین ال روحیین. فنحن نعلم أن 

الرسول بولس قسم البشریة إلى ثالثة أصناف: روحیین وطبیعیین وجسدانیین. 
اإلنسان الروحي هو الذي یقبل روح اهللا فیه ینبوع المیاه الحیة، عامًال في روحه 

وجسده مًعا، مقدًسا إیاه بالكامل. 
من  هي أما اإلنسان الطبیعي فهو الذي یرفض الینبوع الحّي لینقر لنفسه آباًرا ذاتیة

صنع إرادته، فیسلك حسب كبریاء قلبه حتى في األمور الروحیة. 
، إذ یرفض عمل الروح فیه یستسلم لشهوات الجسد.... يواإلنسان الجسدان

لعل اهللا كرر كلمة "آبار" مرتین، ألنهم حفروا آباًرا حسب إرادتهم الذاتیة ألرواحهم، 
وحفروا آباًرا أیًضا حسب شهوات جسدهم، فسقطوا في الكبریاء والشهوات مًعا. 

ویرى آباء الكنیسة أن اإلنسان یشرب من ینبوع المیاه الحیة الذي وهبه السید 
المسیح لكنیسته المقدسة، فمن یخرج عنها ویقبل المعمودیة من غیرها أو التعالیم الغریبة 
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: [الذین ال القدیس ایریناؤسعنها إنما یشرب من اآلبار الغریبة التي ال تضبط ماءً ! یقول 
 الذي يینعمون بالشركة معه ال یتمتعون بالحیاة من ثدیي األم، وال ینعمون بالینبوع النق

یصدر عن جسد المسیح، وٕانما ینقرون ألنفسهم آباًرا مشققة من خنادق أرضیة، فیشربون 
]. Ïماًء ملوثًا بالوحل، هاربین من إیمان الكنیسة لئال یدانوا، ویحتقرون الروح لئال یتعلموا

معمودیة واحدة،  هي : [بالرغم من أنه ال توجد معمودیة أخرى، إذالقدیس كبریانوسویقول 
نهم قادرون على التعمید. لقد هجروا ینبوع الحیاة ومع ذلك یعدون بتقدیم نعمة ألكنهم یظنون 

المیاه الحّیة المخّلصة. فالناس عندهم ال یغتسلون (من الخطیة) إنما یتجمعون مًعا. مثل 
هذا المولد (المعمودیة) ال ینجب أوالًدا هللا بل للشیطان، فإن والدتهم باطلة وقبولهم للمواعید 

]. وأیًضا: [مرة أخرى یحذر الكتاب المقدس قائالً : تحفظ من المیاه الغریبة وال Ðلیس حًقا
 الترجمة السبعینیة)... كیف یقدر من هو خارج 19: 9 تشرب من ینبوع ماء غریب (أم

. ]Ñالكنیسة وغیر قادٍر على نزع خطایاه الخاصة أن یعمد غیره ویهبه غفران خطایاه؟!
هكذا قدم اهللا لكنیسته ذاته ینبوع المیاه الحیة، خارجها ال ینعم اإلنسان إال باآلبار 

المشققة التي ال تضبط ماء. 
ربنا یسوع المسیح هو الینبوع الحّي یفیض على الكنیسة فیفجر في أوالدها ینابیع 

 " (مزيحیة، ویصیرون هم أیًضا أنفسهم أنهاًرا، لذا یقول المرتل: "األنهار لتصفق باألیاد
 هي ، قائالً : [تشرب األنهار من الینبوع یسوع... هذهالقدیس جیروم)، ویعلق 9: 98

األنهار التي تفیض خالل ینبوع المسیح. إنه الینبوع ونحن األنهار، إن كنا بالحقیقة نستحق 
أن ندعى أنهاًرا. المسیح هو الینبوع والقدیسون هم أنهار، واألقل تقدیًسا یدعون نهیرات، 

]. Òوالبعض مجرد سیول هذه التي تجف میاههم عند التجریة
 أن الیهود رفضوا السید المسیح الینبوع الحّي فصاروا القدیس أمبروسیوسویرى 

: 6 كالجزة التي وضعها جدعون حیث كانت وحدها جافة بینما كان على األرض طّل (قض
. Ó)، حیث سقط الیهود في جحد اإلیمان بالسید بینما قبلت األمم اإلیمان به39

) هو 24: 4  أن اهللا النار اآلكلة (تثالقدیس أمبروسیوسومن ناحیة أخرى یرى 
بعینه ینبوع المیاه الحیة: "ربنا یسوع المسیح كالنار یلهب قلوب السامعین له، وهو ینبوع 

1 Adv. Haer., 3: 24: 1. 
2 Unity of the Church, 11. 
3 Ep 69: 1 (Oxford 70: 1). 
4 On Ps. hom. 25. 
5 Of the Holy Spirit, 1: 7. 
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) ویهب میاه حیة للعطاش 49: 12 المیاه الذي یهب برودة. جاء یلقى ناًرا على األرض (لو
 ."Ï)38-37: 7 (یو

  كینبوع: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة لینقروا ألنفسهم لآلبجاء في سفر إرمیا شهادة 
االبن ). وفي موضع آخر نقرأ انهم قد تركوا 13: 2آباًرا، آباًرا مشققة ال تضبط ماء" (

: "من یشرب من الماء الذي أعطیه أنا...  الروح القدسینبوع الحكمة، وأیًضا عن
. Ð)14: 4 یو(یصیر فیه ینبوع ماء ینبع إلى حیاة أبدیة" 

 القدیس جیروم

  اهللا بالحق هو الینبوع؛ لیت ذاك الذي یتوق إلى هذا الینبوع یسكب نفسه تحته، فال یترك
شیًئا فیه في ملكیة الجسد، بل تفیض نفسه (بالحب) في كل موضع. 

Ñالقدیس أمبروسیوس
 

  كثیرون عطشى: األبرار والخطاة أیًضا. األولون عطشى إلى الحق، واآلخرون إلى
الملذات. یعطش األبرار إلى اهللا، والخطاة إلى الذهب. 

 Òقیصریوس أسقف آرل

  إلى هذا النبع جاءت رفقه بجرتها لتمألها ماًء، إذ یقول الكتاب المقدس: "فنزلت إلى
). وهكذا أیًضا نزلت الكنیسة أو النفس إلى 16: 24 العین ومألت جرتها وطلعت" (تك

نبع الحكمة لتمْال جرتها وترفع تعالیم الحكمة النقیة التي لم یرغب الیهود أن یرفعوها من 
: 13الینبوع الفائض. اصغوا إلیه إذ یقول الینبوع نفسه: "تركوني أنا ینبوع المیاه الحیة" (

2 .(
تعطش نفوس األنبیاء إلى هذا الینبوع، فیقول داود: "عطشت نفسي إلى اهللا الحيّ " 

)، لكي یروى ظمأه بغنى معرفة اهللا ویغسل دم الحماقة بمیاه المجارى 3-2: 42 (مز
الروحیة.  

 Óالقدیس أمبروسیوس

1 Duties of the Clergy, 3: 18. 
2 In Ps. hom., 92. 
3 Ambrose: Flight from the world, 9: 52. 
4 Sermon 103: 2. 
5 Isaac or the soul, 1: 1. 
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  ال یأخذ المؤمن قطرة من علم الشیطان، الفلك والسحر وغیر ذلك من العلوم المقاومة 
للتقوى في اهللا. إنما له ینابیعه، یشرب من ینابیع إسرائیل، ینابیع الخالص، ال من بئر 

). إنه یعلن أنه 13: 2سیحون. إنه ال یترك ینبوع الحیاة لیكنز في اآلبار المشققة (
 یسیر في الطریق الملوكي، طریق ذاك الذي قال: "أنا هو الطریق والحق والحیاة" (یو

). 1: 72  إذ قال عنه النبي "اللهم إعِط أحكامك للملك" (مزي). إنه طریق ملوك6: 14
ناحیة، ال إلى حقل وال إلى األعمال  أي یلیق بنا أن نتبع طریق الملك دون أن نمیل من

واألفكار الشیطانیة. 
 Ïالعالمة أوریجینوس

في أیام إرمیا ترك الشعب اهللا ینبوع المیاه الحیة ونقروا ألنفسهم أباًرا ال تضبط 
ماءً . فقد تظاهر فرعون مصر بالصداقة، وأعلن رغبته في حمایتهم من أشور، لكنه في 
الحقیقة كان یرید أن یقتنصهم لنفسه ویبتلعهم، وذلك كسیده إبلیس الذي یقدم طرًقا تبدو 

"زمجرت علیه األشبال، أطلقت صوتها، كأنها للخالص وهي مهلكة وخبیثة. لهذا یقول 
وجعلت أرضه خربه، أحرقت مدنه فال ساكن، وبنو نوف وتحفنیس قد شجوا هامتك" 

. فبنو نوف (ممفیس) وتحفنیس هما مدینتان مصریتان یمثالن مملكة فرعون ]14-15[
كلها، هذه التي اتكلت علیها النقاذهم من أشور، فزمجرت علیهم كاألشبال وحولت أرضهم 

خراًبا وأفقدت مدنهم سكانها! 
ولعل تكراره لكلمة "آبار" مرتین یشیر أیًضا إلى تأرجح الشعب في ذلك الحین بین 

اعتمادهم على ملك بابل ضد فرعون مصر، أو العكس، فیرغبون في الحمایة البشریة، 
"أما صنعت یطلبون أن یرتووا من میاه الفرات أو نیل مصر عوض میاه اهللا الحیة. یقول: 

هذا بنفسك إذ تركت الرب إلهك حینما كان مسیرك في الطریق. واآلن مالك وطریق مصر 
. ]18-17لشرب میاه شیحور، ومالك وطریق أشور لشرب میاه النهر" [

یقصد بمیاه شیحور میاه النیل، إذ جاء في إشعیاء: "وغلتها زرع شیحور حصاد 
). 3: 23 النیل على میاه كثیرة فصارت متجرة األمم" (إش

 أن كلمة "شیحور" تعني "النهر الوحل المملوء طمًیا"، وربما Ðالقدیس جیرومیرى 
دعى نهر النیل هكذا بسبب ما یحمله من طمى في فترة الفیضان.  

1 In Num. hom.12. 
2 Ep. 108: 14. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

إن كانت مصر تشیر إلى محبة العالم بسبب خیراتها الكثیرة، وبابل تشیر إلى 
الكبریاء بسبب ما وصلت إلیه من كرامة زمنیة وسطوة، فإن المؤمن كثیًرا ما ینسحب قلبه 
من االتكال على عمل اهللا لیشبع شهوات جسده ویحقق محبته لألرضیات، أو بسبب روح 

الكبریاء التي یثور فیه، وفي كلیهما یحرم نفسه من االرتواء بالحق. 
 إلى فریقین البابا أثناسیوسم تطلع 335في الرسالة الفصحیة لعید القیامة عام 

یحتفالن بالعید، فریق كالشعب القدیم أراد أن ترتوى نفسه من میاه النیل في مصر أو من 
میاه الفرات في أشور عوض أن ترتوى من ینابیع اهللا الحیة فصاروا في ظمأ أعظم، بینما 

رأى فریق آخر في المسیح المصلوب القائم من األموات كل شبعه، فقال:  
تدعو  [أنتم تعلمون أن للخطیة خبزها الخاص أیًضا - خبز موتها - لهذا فهي
). 17: 9 محبي اللذة الذین بال إفراز، قائلة: "المیاه المسروقة حلوة، وخبز الخفیة لذیذ" (أم
من یلمسهما ال یدرك أن الذین یرتبطون باألمور األرضیة یهلكون مع الخطیة. 

لكن یا لألسف! حتى حینما یتطلع اإلنسان إلى الشبع ال یجد ثمر خطایاه مبهًجا، 
وكما تقول حكمة اهللا في موضع آخر: "خبز الكذب لذیذ لإلنسان، ومن بعد یمتلئ فمه 

 المرأة األجنبیة (الزانیة) تقطران عسًال، وٕالى حین ي). و"ألن شفت17: 20 حصى" (أم
: 5 لذیذة، لكن عاقبتها مرة أكثر من األفسنتین، وحادة أكثر من سیف ذى حدین" (راجع أم

). فیأكل وُیسر إلى حین، لكن بعد ذلك إذ ُیقطع من اهللا یهلك. لهذا السبب یحاول 3-4
واآلن مالك وطریق مصر لشرب میاه النبي أن یحفظ الخطاة من االبتعاد عن اهللا، محذًرا: "

]. Ï]18[النیل؟ ومالك وطریق أشور لشرب میاه الفرات؟" 

: ثانًیا: ارتباطها باآللهة الباطلة جعلها باطلة
لذاتها، اآلبار التي من عمل  لیس فقط رفضت اهللا ینبوع المیاه الحیة لتطلب ما

یدیها، أو لتلتجىء حسب فكرها البشري للحمایة بملك بابل أو فرعون مصر، وٕانما ّسر 
 ضعفها أنها استعاضت عن اهللا الحّي باآللهة الوثنیة الباطلة، فعوض اتحادها بالحّي لتكون

"ساروا وراء الباطل وصاروا باطالً " حیة ارتبطت بالباطل فتصیر باطلة، إذ یقول:  هي
"أین آلهتِك التي صنعِت لنفسِك، فلیقوموا إن كانوا یخلصونِك في ... وفي عتاب یقول: ]5[

... هذا هو سر ضعفها: رفضت اهللا لتقبل من هم لیسوا آلهة آلهة لها... ]28وقت بلیتكِ " [

1 Paschal Letter 7. 
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 وأنظري ي"یوبخِك شرِك، وعصیانِك یؤدبك، فاعلمیقول الرب لها عن تركها له: 
. ]19 لیست فیك" [ين تركك الرب إلهك شر ومّر وأن خشیتأ

لو دققنا في العبارة لرأینا اهللا یكشف لنا عن حقیقة كثیًرا ما تغیب عن ذهننا، أن 
الذي یوبخ اإلنسان شره، والذي یؤدبه عصیانه... حًقا یقوم اهللا بالتوبیخ وفي محبته یؤدب 

بحزٍم، ربما یبدو قاسًیا للغایة، لكننا ال نلوم اهللا بل أنفسنا فإن ما یحل بنا من توبیخ أو 
 القلیل جًدا من يتأدیب هو ثمرة طبیعیة للشر والعصیان. ما یسمح به الرب لنا هو أن نجن

رتكبته أیدینا، وما صنعناه بكامل حریتنا، لینزع عنا الشر ولنرجع عن العصیان أثمر ما 
فیتوقف التوبیخ وال یكون للتأدیب موضع.  

: "الذي یوقد شًرا یهلك األب ثیوناس اإلنسان ثمر عمله، وكما یقول يهكذا یجن
)، وكما یقول الرب: "یا هؤالء 22: 5 "، فإن "كل إنسان بحبال خطیته ُیمسك" (أمÏبه

 جمیعكم القادحین ناًرا، المتنطقین بشراٍر، اسلكوا بنور ناركم وبالشرار الذي أوقدتموه" (إش
). أما عمل هذه النار التي یقدحها األشرار فهو حرمانهم من اهللا، إذُ تسحب قلوبهم 11: 50

"فأعلمي وانظري من اهللا وتنزع خشیة الرب عنها، فتصیر حیاتهم مملوءة مرارة. هكذا یقول: 
. ]19[" أن تركك الرب إلهك شر وّمر وأن خشیتي لیست فیك یقول السید رب الجنود

: 17 صم 1 عندما حاور جلیات الجبار (رب الجنود"استخدم داود النبي تعبیر "
) لیؤكد أن اهللا هو قائد المعركة، المدافع عن شعبه. وجاء في المزمور: "رب الجنود 45

). استخدم إرمیا النبي أیًضا هذا التعبیر لیعلن 11 ،7: 46 معنا... إله یعقوب ملجأنا" (مز
أنه قائد المعركة لحمایة شعبه، لكن إن رفضه شعبه صار اهللا لتحطیمهم! 

كشف لها عن ضعفها بثالث تشبیهات أخذها من الحیوانات والبشر والنباتات:  
. ]20 ال یرید العودة إلى صاحبه [كحیواٍن جامحٍ . وصفها أ

 تمارس الفساد عالنیة بال خجل، على كل أكمة عالیة وتحت كل شجرة كزانیةب. 
في المواضع التي تتعبد فیها للبعل. وكأن عبادتها قد امتزجت بالرجاسات.  أي خضراء،

ُیشار إلى ). 5 ، إش20ع ، لكنها قدمت عنًبا ال نفع منه (. ككرمة منتقاةج
شعب اهللا في الكتاب المقدس بأربعة أنواع من الشجر: الكرمة والزیتونة والتینة والعوسج. وقد 

سبق لنا الحدیث عن الكرمة والتینة أثناء دراستنا لسفر هوشع. إن كانت الكرمة كما الخمر 
(عصیر العنب) یشیران في الكتاب المقدس إلى الفرح الروحي، فإن عدم االثمار أو إنتاج 

1 Cassian: Conf. 23: 9. 
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عنب ردىء یعني فقدان الكنیسة (أو الشعب) روح الفرح بالرب ، واتسامها بالغم والتذمر 
) تشهد لفرحه السماوي، وسالمه 15 الدائم. جاء مسیحنا ككرمة لیجعل منا أغصاًنا (یو

 الفائق.  اإللهي
"ألنه منذ القدیم كسرت لقد رفضت عروسه االرتباط به وأحلت البعل عوًضا عنه: 

نیرك وقطعت قیودك وقلت ال أتعبد، ألنك على كل أكمة عالیة وتحت كل شجرة خضراء 
لقد قبلت البعل عریًسا لها عوض رجلها فصارت زانیة. . ]20أنت اضطجعت زانیة" [

َجعت كزانیة على كل مرتفٍع (أكمة عالیة) وتحت كل  لماذا قیل إن إسرائیل قد اضَّ
)؟ 6: 3؛ 20: 2شجرٍة مظلَّلة (خضراء) (

: [ألنهم یتكلمون بتشامٍخ في علّو، ویستخدمون البالغة العالمة أوریجینوسیقول 
]. Ïالمزهرة. على كل األحوال إنهم ال یعملون حسبما ینطقون
"وأنا قد غرستِك كرمة سورق زرع وٕاذ أراد تأكید مسئولیتها عما تفعله، یقول لها: 

 وكأنه یقول لها: لقد خلقتك كلِك .]21سروغ جفنة غریبة؟!" [ لي حق كلها، فكیف تحولٍت 
حق بال بطالن وال فساد، زرعتك كرمة مختارة من بذار طیبة، فلماذا تحولِت إلى كرمة 

 على ذلك بقوله إن اهللا صنع لنا كل ما كان ممكًنا العالمة أوریجینوسغریبة دنیئة؟! یعلق 
أن یكون ممتًعا، لكننا نحن الذین أوجدنا الشر والخطایا ألنفسنا. لهذا یبدو النبي وكأنه یسأل 
 من مألت المرارة نفوسهم عوض الرقة أو الوداعة التي أودعها اهللا فینا، قائالً : كیف تحولِت 

سروغ جفنة غریبة؟  لي
["إذ لیس الموت من صنع اهللا، وال هالك األحیاء ُیسّره. ألنه إنما خلق الجمیع 

للبقاء. فموالید العالم إنماُ كونت معافاة ولیس فیهم سم مهلك وال والیة للجحیم على 
. إذا خرجت قلیًال عن الموضوع أقول: ِمن أین إًذا جاء الموت؟ )14-13: 1 (حك" األرض

. )24: 2 "بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم" (حك
لقد صنع اهللا كل ما یمكن أن یكون جمیًال لنا، ونحن خلقنا ألنفسنا الشر 

والخطایا.  
یثیر النبي تساؤًال أمام هؤالء الذین امتألت نفوسهم بالمرارة المخالفة للعذوبة التي 

سروغ جفنة غریبة"؟  لي "فكیف تحولتوضعها اهللا فیهم، فیقول: 

1 In Gen. hom. 2: 6. 
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یقول: إن اهللا لم یصنع الَعَرج، لكنه على العكس أعطى الجمیع أرجًال نشطة 
خفیفة الحركة، ثم حدثت علة جعلتهم یعرجون!  

خلق اهللا من البدء جمیع األعضاء سلیمة، ثم حدثت علة جعلت بعض هذه 
األعضاء تتألم. 

 اهللا، لیس فقط بالنسبة لإلنسان األول وٕانما صورةهكذا أیًضاُ صِنَعت النفس على 
 تمتد )26: 1 "نعمل اإلنسان على صورتنا كشبهنا" (تكبالنسبة لكل إنسان، ألن الكلمات: 

إلى كل البشر. وماُ یقال عن آدمُ یقال أیًضا عن جمیع البشر. كان آدم یحمل في البدایة 
  هكذا حدث مع)49: 15 كو 1"صورة الترابي" (، ثم أضاف علیها بخطایاه "صورة اهللا"

كل البشر، فقد كانت صورة اهللا سابقة لصورة البشر. 
، "صورة السماوي". لنلبس إًذا بتوبتنا "صورة الترابي" ونحن خطاة "لقد لبسنا"

. صورة السماويعالمین رغم كل شيء أن الخلیقة قد صنعت على 
تضع كلمات الكتاب المقدس هذا التساؤل أمام الخطاة؛ فیقول لهم اهللا بنغمة 

. "قد غرستِك زرع حق كلها" فأنا سروغ جفنة غریبة؟" لي "فكیف تحولِت العتاب: 
، لكن بتغیره "كرمة جمیلة"نفس اإلنسان مثل غرس سبق لنا القول أن اهللا 

وانحرافه، تحول إلى عكس ما أراد الخالق. 
، لیست "زرع حق بعضها" ولیس "وأنا قد غرستِك كرمة سورق زرع حق كلها"،

 فكیف تحولِت إلى مرارة على الرغم "زرع حق كلها"زرع حق هنا وزرع ردئ هناك، ولكنها 
] Ïكرمة غریبة؟من إنني خلقتِك ُكلِك بجملتك حق؟ كیف أصبحت 

سروغ خلقها اهللا كرمة مقدسة له، لكنها اختارت لنفسها أن ترفضه، فصارت "
رفضت انتسابه إلیها كإله، وهو  هي "، لذا ال یدعوها "كرمتي" بل مجرد "كرمة"،جفنة غریبة

: [إنه لم یقل القدیس أغسطینوسیرفض انتسابها إلیه حتى تعود إلیه مقدسة فیه. یقول 
]. Ðغریبة لیست له لذا فهي كرمتي، فلو كانت كرمته لكانت صالحة، أما كونها ردیئة فهي

غرس كرًما  أي )،2: 5 في العهد القدیم "غرسه كرم سورق (كرًما مختاًرا)" (إش
من أفضل أنواع الكروم، كشعٍب مختاٍر نال عهًدا مع اهللا، لكي یحمل "الحق" فیه، كقول 

1 In Jer. hom., 2: 1. 
2 On Ps. 56. 
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الرب: "وأنا قد غرستك كرمة سورق زرع حق كلها، فكیف تحولت إلى سروغ جفنة غریبة؟!" 
]12[ .

 أما بالنسبة لكنیسة العهد الجدید فقد جاء "الحق" نفسه، كلمة اهللا المتجسد لیقدم 
). 5: 15 بثمر كثیر (یو تأتي نفسه كرمة یحملنا فیه أغصاًنا حیة

 یمیز نفسه دون شك عن تلك التي 1: 15 عندما یقول: "أنا هو الكرمة الحقیقیة" (یو (
، إذ كیف یمكن لكرمة حقیقیة ]21[سروغ جفنة؟"  لي وجه إلیها الكلمات: كیف تحولِت 

ُینتظر أن تصنع عنًبا فصنعت شوًكا؟! 

  .انتظرت أن تصنع ثمًرا فوجدت خطیة
 Ïالقدیس أغسطینوس

  !اشتقت أن تعطى (الكرمة) خمًرا فأخرجت شوًكا. ها أنتم ترون اإلكلیل الذي أتزین به
 Ðالقدیس كیرلس األورشلیمى

فساد نفسها بنفسها باعتزالها إلهها وعدم انتسابه إلیها وانتسابها إلم یقف األمر عند 
 عوض الرجوع إلیه تكأت على ذراعها البشريإلیه، إنما حتى عندما أرادت إصالح نفسها ا

كمخلٍص لها. كأنها حتى في ندامتها یزداد انشقاقها عن اهللا الحقیقي ألنها عوض االعتراف 
"فإنِك وٕان اغتسلِت بنطرون وأكثرِت لنفسِك بخطایاها حاولت تبریر نفسها. لذا یقول لها: 

. ]22األشنان فقد ُنقش إثمِك أمامي یقول السید الرب" [
إذ تكون النفوس عنیدة للغایة یهدد اهللا بالعقوبة دون أن یفتح باًبا للرجاء، لیس 
لوا هذا الرجاء إلى استهانة واستخفاف. فعندما  لكي یسقطوا في الیأس، وٕانما لكي ال یحوِّ

أرسل یونان النبي إلى أهل نینوى بدا في الحدیث كأن ال رجاء لهم في الخالص من 
العقوبة، لكنهم إذ تابوا غفر لهم ودافع عنهم أمام نبیه. 

  عندما یقول للمدینة: "فإنِك وٕان اغتسلِت بنطرون وأكثرِت لنفسِك اإلشنان فقدُ نقش إثمك
. Ñ، لم یقل هذا لكي لیلقى بهم في الیأس، وٕانما لیثیرهم للتوبة]22أمامي" [

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

1 On John, tr 80: 1; In Ps.80. 
2 Cat. Lect. 13: 29. 
3 In Rom. hom. 14. 
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ظنت أنها قادرة بذاتها أنُ تغسل بالنطرون أو باإلشنان (صابون أو منظف)... 
ولم تدرك أن هذا من عمل الخالق نفسه، هو وحده الذي یغسل النفس ویقدس الجسد! وكما 

:  العالمة أوریجینوسیقول 
"فإنِك وٕان اغتسلِت بنطرون وأكثرِت لنفسِك اإلشنان فلننظر بعد ذلك إلى العبارة: [

فقدُ نقش إثمك أمامي یقول السید الرب". 
 تضع نهایة ينه باغتسالها بالنطرون المادأهل معني هذا أن النفس الخاطئة تظن 

إلثمها وخطیتها؟! 
هل یظن أحد أنه باغتساله بذلك العشب (اإلشنان) الذي ینبت من األرض یطهر 

"فإنِك وٕان نفسه، حتى تقول كلمة اهللا للكرمة المتحولة إلى المرارة والتي أصبحت غریبة: 
اغتسلِت بنطرون وأكثرِت لنفسك اإلشنان فقد نقش إثمِك أمامي یقول السید الرب"؟ 

 القدرة، قادر على شفاء الكل يّ ال، ولكن یجب علینا أن نعرف أن كلمة اهللاُ كل
). 12: 4 (عب"ألن كلمة اهللا حّي وفعال وأمضى من كل سیف ذى حدین" 

، كلمة بمجرد نطقها عشب، وأخرى عبارة عن نطرونتوجد إًذا كلمة عبارة عن 
تتطهر الخطایا التي من نوع معین. ولكن كما أن كلمات النطرون والعشب ال تصلح عالًجا 
لكل الخطایا، إذ توجد خطایا تتطلب عالًجا آخر خالف العشب والنطرون، قیل للنفس التي 

"فإنِك وٕان اغتسلِت ... یقول السید ظنت أن خطایاها یمكن أن ُتغسل بالنطرون والعشب: 
الرب". 

أنظروا إلى الجروح: توجد جروح ُتعالج بالمراهم والدهون، وأخرى ُتعالج بالزیت، 
وأخرى بعصابة وأربطة. هذه األنواع من العالج تكفي لشفائها، ولكن هناك جروح أخرى قیل 

"لیس فیه صحة بل جرح واحباط وضربة طریة لم تعصر ولم تعصب ولم تلین عنها: 
. نفس الشيء بالنسبة للخطایا: )7-6: 1 بالزیت. ِبالدكم خربة. ُمدنكم ُمحرقة بالنار" (إش

لتنظیفها، عشب أو كلمة نطرون  إلى اتساخ النفس هذه تحتاج إلى كلمة يبعضها یؤد
 أكثر بكثیر من مجرد االتساخ. يوبعضها ال یمكن عالجه بهذه الطریقة ألنها ُتعان

 أنظر كیف أن الرب الذي یعرف أن یفرق بین الخطایا، یعلن في إشعیاء قائالً : 
"غسل السید قذر بنات صهیون، ونقى دم أورشلیم من وسطها بروح القضاء وبروح 

. )4: 4 اإلحراق" (إش
 "بروح اإلحراق". والدم "بروح القضاء"؛ القذر دم وقذر
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، فقد اتََّسْختْ : )16: 5 (یو ""خطیة للموتفإذا ارتكبت خطیة، حتى ولو لم تكن 
وما نحتاجه نحن "یغسل السید قذر بنات صهیون وینقي دم أورشلیم من وسطها". وسوف 

"روح اإلحراق". وٕانما نحتاج إلى العشب أو النطرون حینما نخطىء خطیة أخطر لیس هو 
"بالروح القدس والنار" لعّلى اآلن قد عرفت ما هو سبب أن السید المسیح ُیعمِّد 

لیس أنه یعمد إنساًنا واحد بالروح القدس والنار، وٕانما هو یعمد اإلنسان البار  .)16: 3 (لو
، أما اإلنسان اآلخر الذي بعدما یؤمن وبعدما یكون مستحًقا للروح القدس، بالروح القدس

 بالنار.یخطىء من جدید، فإن الرب یغسله 
، ومسكین جًدا من بالناروال یحتاج أنُ یَعمَّد بالروح القدس طوبى لمن اعتمد 

 ومع ذلك فإن یسوع المسیح یستطیع أن یعمد في الحالتین. بالنار.یكون محتاًجا أن یعمد 
 القضیب .)1: 11 "یخرج قضیب من جذع یسى وینبت غصن من أصوله" (إشمكتوب: 
 یو 1(  نور"و"اهللا )؛29: 12 (عب"نار آكلة" للصالحین. كذلك فإن اهللا والغصن للُمَعاَقِبین 

]. Ïلألبرار والقدیسینونور للخطاة، ) نار آكلة 5: 1
أنظري إذ حاولت تغطیة خطایاها بتبریرها لذاتها فضحها أمام نفسها، قائًال لها: "

؛ 32-31: 7 ، إر10: 23 مل 2هنوم ( بني . هنا یقصد وادى]23[" طریقك في الوادي
) الذي فیه كانوا یقدمون أطفالهم محرقات لألوثان. هذا یكشف كیف سیطرت 5-6: 19

عبادة األوثان على قلوبهم وحیاتهم، فلم یمارسوها ألجل منافٍع زمنیٍة وٕانما بلغ بهم األمر إلى 
حرق أطفالهم كذبائح آدمیة وهم یرقصون ویتهللون أمام األصنام. 

عاد مرة أخرى یوبخها على تركها إیاه وجریها وراء البعلیم الغریب، مؤكًدا لها أنها 
باعته، ولیتها باعته بثمن وٕانما بال ثمن، إذ لم تقتِن من البعلیم شیًئا سوى االنحدار من 

. یقول لها: "أنظري طریقك في الوادي" ]23الجبال العالیة المقدسة والنزول إلى الوادي [
 الحیاة السمائیة العالیة، إذ أنزلك البعلیم إلى السفلیات وانحدر بك إلى ي؛ لقد تركت]23[

األرضیات. ولعله بقوله هذا یذكرها بما تفعله في وادى هنوم حیث تقدم أطفالها الصغار 
"اعرفي ما )، فتفقدهم بال ثمن! في مرارة یقول لها: 31: 7ذبائح بشریة وضحایا للبعل (

عملِت یا ناقة خفیفة، ضبعة في طریقها، یا أتان الفرا قد تعودت البریة، في شهوة نفسها 
 لقد صارت كأنثى الجمل التي بال قائد لها، تتحرك بخفة .]24-23تستنشق الریح" [

وبغیر توقٍف بال هدف وال نفع، تجري في كل اتجاه متخبطة؛ وكالضبعة التي تحفر القبور 

1 In Jer. hom 2. 
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لتأكل الجثث، رائحتها كریهة، جبانة بطبعها! صارت كأنثى الحمار الوحشى التي تعودت 
الحیاة في بریة القفر، وال تستریح وسط الخیرات والبركات، إنما تقضى كل وقتها تجري وراء 

الذكور من هنا ومن هناك، تفقدها رغبتها في االشباع الجنسي اتزانها وراحتها. صارت 
أن تستنشق الریح!  تشتهي

ماذا أخذت من تركها إلهها واهب الخیرات وانجذابها إلى البعلیم، إال فقدان 
إنسانیتها وأوالدها وتعقلها وكل بركة لتعیش هكذا هائمة كمن في البریة! 

صارت في خطر كمن یسلك في أرض وعرة حافًیا، وقد جف حلقه من الظمأ، 
احفظي رجلِك من الحفا وحلقِك من ومع ذلك ال یرید أن یلبس نعًال وال أن یشرب ماءً ! "

. ]25الظمأ، فقلِت باطل: ال، ألني قد أحببت الغرباء ووراءهم أذهب!" [
 حلقها عوض الظمأ، لكنها يیتوسل إلیها أن ترجع لیحفظ قدمیها من العثرة ویرو

في إصراٍر ترفض قائلة: "ال"، ألنها تظن أن جریها وراء الغرباء مع التعرض للخطر والظمأ 
ونوال بركاته المشبعة. لذا یبدأ بالتهدید بعد  أفضل لها من التمتع بأحضان عریسها اإللهي

كخزي السارق إذا ُوجد، هكذا خزي بیت إسرائیل، هم وملوكهم ورؤساؤهم التوسل، قائالً : "
. یبقى السارق متهلًال بسرقته حتى ولو لم یستخدم المسروق، ]26وكهنتهم وأنبیاؤهم" [

نه استطاع أن یسرق ولم یدِر به أحد، لكنه متىٌ قبض علیه صار في خزي وال أویفتخر 
ینفع الندم، هكذا فعل إسرائیل على أعلى المستویات من ملوك ورؤساء وكهنة وأنبیاء لكنهم 
سیقضون یوًما أمام اهللا كالسارق في دار القضاء، ولیس من یشفع فیهم، وال من یستر على 

خزیهم، ألنهم اختاروا العود (األصنام الخشبیة) أًبا لهم، والحجر (األوثان الحجریة) أًما 
، ورفضوا اهللا أباهم! تركوا القادر أن یخلصهم في یوم القضاء والتصقوا بمن یهلكهم ]27[

ویهلك معهم! 
 واقتنوا ألنفسهم أًبا ي"، لقد رفضوا أبوتحولوا نحوي القفا ال الوجهفي مرارة یقول "

وأًما هما من الخشب والحجارّة، تركوني أنا الخالق محب البشر وارتموا في أحضان الخلیقة 
الجامدة بعدما تدنست! 

 أن األشرار یختفون عن وجه الرب إذ قیل: "حّولوا نحوي العالمة أوریجینوسیرى 
)، 21: 3 یو 1، أما األبرار فیقفون أمامه بثقة لیهبهم الحیاة المقدسة (]27[القفا ال الوجه" 

).  16: 5 مل 2 هو الرب الذي أنا واقف أمامه" (يّ قائلین مع الیشع النبي: "ح
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وقد دخل إلى كمال المجد أال یكون له ظهر (قفا)،  یلیق بالحامل للعرش اإللهي
بل یكون كله وجوًها، وكله عیوًنا دائم التطلع إلى اهللا بال عائق. لذلك عندما أخطأ الشعب 

. التعبیر الذي استخدمة أكثر من مرة ]27[هللا عاتبهم قائالً : "حّولوا نحوي القفا ال الوجه" 
). 33: 32، 17: 18، 24: 7على لسان إرمیا النبي (

 :ثالثًا: التعریج بین الفریقین
قلنا أن سر ضعفهم هو تركهم ینبوع المیاه الحیة لینقروا ألنفسهم آبار میاه ذاتیة 

 يمن عندیاتهم. هذا من جانب ومن جانب اآلخر تركوا آباهم الحّي لیقبلوا العشتاروت الخشب
"قائلین وهي إلهة الخصوبة األنثى أًبا لهم، أو من اإلله الذكر الحجري أًما لهم. إذ یقول: 

. هنا نوع من السخریة، إذ یعلن لهم النبي أنهم ]27للعدو أنت أبي وللحجر أنت ولدتني" [
فقدوا كل إدراك طبیعي وكل منطٍق بشري، فجعلوا من األنثى أًبا، ومن الذكر أًما ولوًدا لهم! 
إنهم لم یفقدوا فقط قدرتهم على التمییز بین اهللا الحقیقي واآللهة الباطلة، وٕانما حتى التمییز 

بین الذكر واألنثى، واألب واألم! 
وأخیًرا فإنهم حتى في وسط الضیق ال یرجعون إلى الرب بكل قلوبهم بل یعرجون 

بین الفریقین، یطلبون اهللا لیخلصهم أما قلبهم فملتصق بالبعل. 
"وفي وقت بلیتهم یقولون قم وخلصنا، فأین آلهتك التي صنعِت لنفسِك؟! یقول 

. ]28-27فلیقوموا إن كانوا یخلصونِك في وقت بلیتكِ " [
نها ذات الكلمات التي سبق فوبخ بها آباءهم في عصر القضاة: "أنتم قد ا

تركتموني وعبدتم آلهة أخرى، لذلك ال أعود أخلصكم، امضوا واصرخوا إلى اآللهة التي 
). یقول هذا عن حب، 14-13: 10 هي في زمان ضیقكم" (قض اخترتموها، لتخلصكم

 فإنهم إذ أدركوا خطأهم ورجعوا إلیه یقول الكتاب: "ضاقت نفسه بسبب مشقة إسرائیل" (قض
)... إنه ینتظر رجوعنا وال یحتمل دموعنا! 16: 10

 . ثمار خطایاها6
إذ كشف لها عن جوانب من ّسر ضعفها حدثها عن ثمار خطایاها، أال وهي:  

: أوالً : صار اهللا بالنسبة لها كبریة أو أرض ظالم
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"هل صرِت بریة إلسرائیل أو أرض ظالٍم دامٍس؟! لماذا قال شعبي: یقول الرب: 
، هل ي. كأن اهللا یعاتب شعبه قائالً : لماذا تهربون من]31قد شردنا ال نجيء إلیك؟" [

 بریة تهربون منها، أو أرض ظالم تخافونها؟! يرأیتمون
 على هذه العبارة موضًحا أن اهللا یهب نوعین من Ïالعالمة أوریجینوسیعلق 

العطایا، عطایا عامة وأخرى خاصة؛ فیهب نور الشمس والهواء وكل الخیرات األرضیة لكل 
العالم. إنه لیس بالبریة القاحلة بل صانع الخیرات الذي "یشرق شمسه على األشرار 

. إنه لیس بأرض ظالم دامس، )45: 5مت (والصالحین، ویمطر على األبرار والظالمین" 
) فبالنسبة للعطایا العامة یظهر اهللا بكونه 5: 1 یو 1وٕانما "اهللا نور ولیس فیه ظلمة البته" (

واهب الخیرات للجمیع والمشرق بنوره على الكل. أما بالنسبة للعطایا الخاصة مثل عطیة 
االستنارة والبنوة الخ. فُتعطى للمؤمنین، أما غیر المؤمنین ُیحرمون منها فیصیر اهللا بالنسبة 
لهم بریة وأرض ظالم دامس. إذ رفض إسرائیل اإلیمان بالسید المسیح، صار اهللا بالنسبة له 
هكذا، وكما قال الرسول بولس: "ألننا رائحة المسیح الذكیة هللا في الذین یخلصون وفي الذین 

). 16-15: 2 كو 2لئك رائحة حیاة لحیاة" (ویهلكون، لهؤالء رائحة موٍت لموٍت وأل
العالمة أوریجینوس:  یقول 

. ]31["هل صرُت بریة إلسرائیل أو أرض ظالم دامس؟" [
أرض ظالم إلسرائیل، وال بریة في بدایة هذا النص، یقول الرب أنه لم یكن 

. فهل أصبح الیوم بریة إلسرائیل، هل أصبح اآلن أرض ظالم؟ أم ماذا؟ دامس..
عندما لم یكن إلسرائیل كذلك، هل كان لألمم في ذلك الوقت بریة وأرض ظالم؟ 
إذا كان اهللا لم ولن یكن للجمیع بریة أو أرض ظالم، فلماذا إًذا یقول هذا الكالم 

إلسرائیل؟ لنراجع أعمال اهللا الصالحة العامة والخاصة. 
یشرق شمسه على األشرار  ألحٍد وهو الذي "بریة" ال یمكن أن یكون اهللا "

 كیف یمطر على األبرار والظالمین". وهو الذي "أرض ظالمٍ . وال یمكن أن یكون والصالحین"
یمكن أن یكون أرض ظالٍم وهو الذي عمل النهار، وأیًضا أعطانا اللیل للراحة؟ 

كیف یكون بریة وهو الذي یعطى الخصوبة لألرض؟ 
كیف یكون بریة وهو الذي یعول كل نفٍس، ویعطي لإلنسان القدرة والحكمة 

 ؟)14: 5 "الحواس المدربة" (عبوالذكاء، ویعطیه أیًضا في جسده 

1 Ibid 3 (modified). 
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إًذا، من وجهة النظر العامة ال یمكن أن یكون اهللا بریة ألحدٍ . أما من وجهة النظر 
الخاصة، فسوف أعود إلى موضوع إسرائیل وأقول: لم یكن اهللا لهم بریة وال أرض ظالٍم 

عندما كانوا في مصر، فكان یصنع لهم العجائب ویعطیهم اآلیات. لكن في كل مرة كانوا 
یتراخون فیها كانوا یجدون اهللا في نظرهم بریة وأرض ظالم، مع أنه ال یمكن هللا أن یكون 

كذلك. 
مع ذلك، عندما لم یكن اهللا بریة وال أرض ظالم إلسرائیل، كان لألمم بریة وأرض 
ظالم، ثم عندما تحول اهللا عن إسرائیل وأصبح بالنسبة لهم بریة وأرض ظالم في نظرهم، 
كثرت النعمة لألمم، وأصبح یسوع المسیح بالنسبة لنا لیس بریة وٕانما شبًعا وامتالًء؛ لیس 

: 54 ذات البعل" (إش بني "بني المستوحشة أكثر منأرض ظالٍم وٕانما أرض خصبة. ألن 
1(. 

بریة أو أرض یوجه اهللا الوعید لهؤالء الذین لم یكن لهم أبًدا في یوم من األیام 
 (سوف "قد شردنا، فیقول لهم: لم أكن لكم بریة وال أرض ظالم، ولكن أنتم الذین قلتم ظالم

هل كان ذلك یأًسا من شعب إسرائیل عندما  .]31[ال نجيء إلیك بعد" ال یكون لنا إله) 
 ]Ï"؟"ال نجيء إلیك بعد، سوف ال یكون لنا إلهقالوا: 

التفرقة بین أعمال اهللا الصالحة العامة وأعماله نه یلزم أ العالمة أوریجینوسیرى 
الصالحة الخاصة. فهناك خیرات یعطیها اهللا لكل الناس وٕالى األبد مثل شروق الشمس 

وسقوط األمطار واألرض الخصبة. ومن وجهة النظر هذه ال نستطیع أن نقول أن اهللا یمكن 
أما بالنسبة للخیر الخاص الذي خص به شعب إسرائیل ثم سحبه منه، في "بریة". أن یكون 

هذه الحالة أصبح من وجهة نظرهم بریة. لكنه لم یكن كذلك أبًدا ألن ما أخذه من إسرائیل 
. Ðأعطاه للمسیحیین

أبشع صورة لثمر الخطیة أن اهللا مصدر الحیاة والنور یتحول بالنسبة  هي هذه
للشریر إلى بریة قاحلة وأرض ظالٍم دامٍس، یهرب من اهللا كما من مصدر هالكه! یصیر 

اهللا بالنسبة له ثقًال یرید الخالص منه، كما یتخیله بعض الوجودیین المعاصرین اآلن، 
" في بعض  "قد شردنایحسبونه كابوًسا البد لإلنسان أن یتحرر منه! وقد جاءت العبارة

  "قد صرنا سادة"." أو "قد صرنا أحراًرا من اهللالترجمات 

1 In Jer. hom. 3. 
2 Source Christienne. 
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یدهش اهللا كیف یرید شعبه أن یتحرر منه مع أنه هو ّسر حیاتهم واستنارتهم 
هي عفتها فال  وشبعهم وزینتهم، لهذا یعاتبهم قائالً : إن كانت العذراء تعتز بزینتها [التي

)، والعروس ال تنسى ثیاب Ï األب میثودیوستحلها خالل الخداعات واللهو] (كما یقول
؟! یقدم لهم العذراء والعروس مثالین، ألنه ]32 شعبي أیاًما بال عدد [يعرسها، فكیف نسین

یتطلع إلى شعبه كعذراء عفیفة ُمقدمة له یلیق بها أال تفقد عفتها وبتولیتها بخداعات العدو 
ولهو العالم، وكعروٍس مقدسة له تجد في اهللا عریسها ّسر بهائها ومجدها الُمعلن في ثیاب 

عرسها! 
لماذاٌ تحسنین (تهندم نفسها) طریقك لتطلبین المحبة، لذلك علَّمِت یقول: "

كّسر زینتك السمائیة مددتى یدك للزینة  لي . عوض قبولكِ ]33الشریرات أیًضا طرقك؟" [
الخارجیة، وعوض قبولِك حبى اإللهي تطلبین محبة األشرار، وُتعلمین بناتِك الشر! 

"أیًضا في أذیالك ُوجد دم نفوس المساكین األذكیاء، ال بالنقِب وجدته بل على 
. فیما أنِت تزینین نفسك بالزینة الخارجیة لتطلبي محبین یصنعون الشر ]34كل هذه" [

معِك، إذا بالجریمة ملتصقة بأذیال ثیابكِ . ولما كانت الثیاب رمًزا للجسد، فكأنه یقول إن 
عالمات الجریمة قد التصقت بكل جسدك حتى أذیاله. تدنس كل عضو فیه، وتلطخ بدم 

الفقراء األبریاء الذین تظلمینهم. هذا األمر ال یحتاج إلى بحث وتنقیب فهو ُمعلن على أذیال 
ثیابك ومرتبط بجسدك، وواضح في حیاة الجمیع. (یفسر البعض عبارة "بل على كل هذه" 

.  أن تلطیخ الدم قد بلغ إلى كل هؤالء الرؤساء)ىبمعن

: ثانًیا: تبریر ذاتها
ال تقف آثار الخطیة عند الهروب من اهللا كما من البریة وأرض ظالٍم دامس 

ملطخة بدم الشر تبرر ذاتها، وال  هي لترتبط بالشر والخطیة في زینة خارجیة، وٕانما فیما
وتقولین ألني تبرأت ارتد غضبه عني حًقا، هأنذا أحاكمِك ألنِك قلِت لم تدرك خطأها. "

، یرتكب ي. هذا هو أبشع ما یصل إلیه اإلنسان، یشرب اإلثم كالماء وال یدر]35أخطئ" [
الشر وال یراه شًرا! بهذا یغلق اإلنسان على نفسه داخل الخطیة فال تجد التوبة لها موضًعا 

 فیه.

: ثالثًا: یحطم مكاسبها الشریرة

1 Banquet of 10 Virgins 4: 6. 
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 اإلنسان على الشر یظن أنه ینال شیًئا لم ینله في طریق البر. فمن يإذ یرتم
محبة اهللا لنا أنه یسمح بتحطیم ما نلناه لندرك أن الشر غیر قادر على تقدیم شيء. هكذا إذ 

إتكأ شعبه تارة على ملك بابل وأخرى على فرعون مصر، جعله یخزي في بابل كما في 
مصر لیتكئ على صدر اهللا األبدي القادر أن یهب راحة. 

 طریقك؟! ي"لماذا تركضین لتبدل
من مصر أیًضا تخزین كما خزیت من أشور؛ 

من هنا أیًضا تخرجین ویداِك على رأسك، 
. ]37-36ألن الرب قد رفض ثقاتك فال تنجحین فیها" [

لقد أبدلت ثقتها فأحلت مصر عوض أشور لكي تحمیها، لكنها كمن هیفي مأتم قد 
مات من یعولها، فتضع یدیها على رأسها لتندب من اتكلت علیه، لقد تحطمت كل خطتها 
البشریة. كما یشیر وضع الیدین على الرأس إلى السبي، حیث غالًبا ما ُیقاد المسبیون إلى 

أرض السبي بهذه الصورة. 

: ملخص الدعوى
یمكن تلخیص الدعوى الموجهة ضد شعبه في اآلتي:  

]. 5"صاروا باطالً " [ أي . صاروا كاألصنام التي یتعبدون لها،1
. ]7-6. جاحدون، ینكرون أعمال اهللا محررهم ومخلصهم [2
]. 8. نجسوا میراث الرب وأرضه [3
. ]11-10. فاقوا األمم في الشر، إذ أبدلوه بآلهة باطلة [4
. ]12. تشهد الطبیعة ضدهم [5
. ]19-13. تركوا الینبوع الحّي وشربوا من ینابیع فرعون مصر وبابل [6
. ]20. صاروا كحیوان جامح [7
. ]2[. صاروا كزانیة وقحة 8
. ]20. صاروا كرمة غیر مثمرة [9

. ]22. بررت مملكة یهوذا نفسها عوض االعتراف بالخطأ [10
. ]23. صاروا كناقة بال قیادة، خفیفة في تحركاتها [11
. ]24. صاروا كأنثى الحمار البرى أفقدتها شهوتها اتزانها [12
. ]26. صارت كالسارق الذي ُضبط [13
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. ]27. فقدت المنطق فجعلت من األنثى أًبا ومن الذكر أًما [14
. ]32. نسیت نفسها كعروٍس مزینة [15
. ]33. معلمة للشر [16
. ]34. سافكة دماء المساكین [17
. ]37. أخیًرا صارت مسبیة، تضع یدیها على رأسها [18
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 2إرمیا  وحي من
عجیب أنت حتى في دعوى الخصومة! 

  ،عتابك عذب وحلو
تبدأه في أذَنى ألني أورشلیمك! 

تهمس في أذَني حتى ال أنفضح! 
تریدني مكرًما أمام الجمیع، 

حتى أمام مالئكتك وكل السمائیین! 

  ،تبدأ عتابك بكلمات مشجعة عذبة
أعمال محبة قدیمة لكي تسندني،  لي تذكر

تحسبني كصبیة طَلبتك عریًسا لها! 
 إلى حین لترفع نفسي! يتتجاهل أخطائ

عجیب أنت في حنوك وحكمة أبوتك!  

   !أعترف لك إنني لم أكن مختون األذن
لم أسمع لهمساتك الصریحة المملوءة حًبا! 

عاتبتني مرة ومرات، 
وفي غباوتي لم أسمع لصوتك الحلو! 

  ،عجیب أنت یا مخلصي
تكتب دعوى الخصومة ضدي، 

تفضحني أمام نفسي الخائنة ألدرك أخطائي، 
وفي هذا كله تترقب رجوعي، 

تعفو عني، وال تعاتبني بكلمٍة جارحةٍ ! 

  ،صارت نفسي كثوٍر جامٍح ضد صاحبه
صارت كزانیة تصنع الشر عالنیة، 
صارت كرمة تُنتج عنًبا ال نفع له! 

  :ني تركتك أیها الحق األبدي، أأعترف لك
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التصقت بالشهوات الباطلة، فصرت باطالً . 
نجست جسدي الذي هو أرضك، 

وأسأت إلى مواهبك لي! 

  !بررت أخطائي فتضاعفت خطایاي
صرت هائًما بال هدف، 

تجاهلت بنوتي لك، 
 كعروس مقدسة لك! يونسیت زینت

  ،عجیب أنت في دعوى الخصومة
تصیر قاضًیا ومحامًیا عني! 

 ماذا أرد لك أیها العجیب في حبك؟!
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األصحاح الثالث 

اهللا یطلب عروسه 
األصحاح السابق كشف لنا اهللا عن سر الخصومة، األمر الذي یكرره كثیًرا،  في

كثیر من األسفار المقدسة. فإن اهللا إن أدَّب یود أن یوضح  لیس فقط فیسفر إرمیا بل في
سبب التأدیب، حتى یحقق هدفه. فهو ال یؤدب لیظهر سلطانه كما یفعل اإلنسان عندما 
یستحوز على سلطة، وال لكي ینتقم، وٕانما لكي یحاور ویحاجج حتى یرجع اإلنسان إلیه. 

رجوع عروسه التي تنجست مع  في األصحاح الثالث یعلن بوضوح رغبته في
كثیرین، وأفسدت األرض، وقد سبق فطلقها، لكنه یضع خطة إلهیة لیفتح أمامها باب التوبة، 

ویردها اهللا مكّرمة وممجدة. 

. ]5-1 [. العریس یطلب مطلقته الزانیة1
. ]11-6  [. خطة إلهیة لعودتها2
. ]14-12   [. طریق التوبة3
. ]25-15  [. بركات الرجوع إلى اهللا4

 :   العریس یطلب مطلقته الزانیة.1
قائالً : "إذا طلق رجل  نحو شعبه، ونحو كل مؤمن؛ يكشف اهللا عن حبه الالنهائ

امرأته فانطلقت من عنده وصارت لرجل آخر، فهل یرجع إلیها بعد؟! أال تتنجس تلك 
. األرض نجاسة؟!"

أما أنِت فقد زنیِت بأصحاب كثیرین، 
. ]1[یقول الرب"  إليّ  لكن ارجعي

یقول العالمة أوریجینوس:  
[هذا نوع جدید من الصالح، فإن اهللا یقبل النفس حتى بعد الزنا إن رجعت وتابت 

من القلب... 
هنا یظهر اهللا كغیوٍر، یطلب نفسك ویشتهي أن تلتصق به، إنه غیر راضٍ . إنه 

. ]Ïنه یترجى خالصك!أیغضب مظهًرا نوًعا من الغیرة علیك، لتعرف 

1 In Exod. hom. 8: 5. 
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نه یرد إلیه مطلقته التي تركها بسبب زناها، هذه التي لم أیصعب أن یتخیل إنسان 
تخطئ عن ضعف مع شخٍص ما أغواها، بل تهوى الخطأ مع أصحاب كثیرین... تخطئ 
بغیر حیاٍء، لها "جبهة امرأة زانیة"... تخطئ بقدرة وجبروت. ومع هذا كله یشتاق رجلها أن 

تتوب وترجع إلیه! 
)، التي 4-1: 24بدأ اهللا حدیثه مع شعبه مشیًرا إلى أحد قوانین الطالق (تث 

قدمها لشعبه ألجل ضعفهم. فإنه لم یسمح للرجل أن یقبل زوجته مرة أخرى إن كانت قد 
ُطلقت وصارت آلخر. 

 ال يیكشف هنا عن قانون الحیاة الزوجیة، موضًحا أن الزواج هو اتحاد سر
ینحل، أما إذا دخل طرف ثالث بینهما (إنسان زانٍ ) فینحل الرباط وال یعود مرة أخرى. ال 

یصیر جسده (األرض)  أي یطیق رجل ما أن یتزوج مطلقته الزانیة، إذ تتنجس األرض،
 یرى النفس يحبه الآلنهائ نجًسا! أما اهللا فلیس كزوج بشري یطرد زوجته الخائنة، وٕانما في

قد أبطلت اتحادها معه باتحادها مع أعدائه: إبلیس وجنوده وأعماله الشریرة، فتحسبهم 
" ارجعي إليّ !أصحابها... ومع هذا یدعوها: "

: [یتحدث عن هذه التي تعرض نفسها للفحشاء مع قوات  األب میثودیوسیقول
جاءت لكي تفسدها، ألن أصحابها هم إبلیس ومالئكته، الذین یخططون لتدنیس وٕافساد 

معاشرة كل  جمال عقلنا المتزن والبصیرة السلیمة، وذلك من خالل الحوار معهم، والرغبة في
]. Ïنفس مخطوبة للرب

عجیب هو حب اهللا لإلنسان، فمع معرفته بكل شر اإلنسان وفساده، یفتح له باب 
. إنه ]5[هل یحقد إلى الدهر؟! أو یحفظ غضبه إلى األبد؟!" الرجاء للعودة، قائًال له: "

یبقى یطلب رجوع النفس إلیه... ال ألنه یود أن یراها حزینة متألمة نادمة على ما ارتكبته 
أحضانه، أو ابنة تجد  من آثام، وٕانما ألنه یطلبها عروسه المقدسة التي تجد لها موضًعا في

). 15 أبوها یركض إلیها ویرتمي على عنقها ویقَّبلها (لو
شرنا فیصفنا هكذا:   ما أعجب حب اهللا! إنه یعرفنا تماًما في

بحسب الشریعة الموسویة ال یجوز للرجل : ]1[أوالً : كمطلقة تزوجت رجًال آخر 
: 24 أن یرد مطلقته التي تزوجت بعد طالقها، حتى إن طلقها الرجل الثاني أو مات (تث

1-4 .(

1 Banquet of  Ten  Virgins 6: 1. 
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. شتان بین فتاة تتعرض إلغراء شاب فتسقط، ]1[ثانًیا: لها أصحاب زناة كثیرون 
الخطیة وطلب  أحضان هذا وذاك بال شبع... شرهة في وبین عروس متزوجة ترتمي في

الملذات! 
كل الطرقات تطلب الشر،  : لم یبحث عنها األشرار لیطلبوها، بل تجرى فيثالثًا

ارفعي عینیك إلى الهضاب وانظري، أین لیس من طریق تعبر فیه إال وترتكب فیه الخطیة. "
الطرقات جلسِت لهم كأعرابي فیالبریة ونجسِت األرض بزناِك وشركِ "  لم تضطجعي؟! في

]2[ .
. ]3["امتنع الغیث ولم یكن مطر متأخر" : تشهد الطبیعة لشرها، فبسببها رابًعا

المطر المبكر في شهري أكتوبر ونوفمبر حیث یساعد على الفالحة عند وضع البذار، أما 
المتأخر ففي شهري مارس وٕابریل حیث یساعد النباتات على نضوج المحصول. 

عندما یصر اإلنسان على الخطأ، معانًدا وصیة إلهه، تعانده الطبیعة التي ُخلقت 
ألجله، لتشهد أنه قد فسد وانحرف عن تحقیق رسالته، فلماذا تسنده وتخدمه؟! 

وجه نحاس ال یعرف الخجل أو الحیاء. قدیًما  أي ،]3[خامًسا: لها جبهة زانیة 
كانت النساء الفاسدات یضعن عالمة على جباههن لكي یتعرف علیهن من یطلب الشر. 

 أن ارتكاب أیة خطیة بدون حیاء یجعل من Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمیرى 
اإلنسان زانیة لها جبهة زانیة. وفي موضع آخر یقول: [یبدو أن استخدام هذا التعبیر ال 

]. Ðیناسب تلك المدینة فحسب، بل كل الذین یتطلعون ضد الحق بال خجل
 ي"ألسِت من اآلن تدعینني یا أبي؟! ألیف صباالعبارة:  : یرى البعض فيسادًسا

أنت! هل یحقد إلى الدهر؟ أو یحفظ غضبه إلى األبد؟ ها قد تكلمِت وعملِت واستطعِت " 
 . قد اتكلت إسرائیل على أنها ابنة هللا تمتد عالقتها معه منذ صباها حین كانت في]4-5[

مصر تحت العبودیة... وكأنها استغلت أبوة اهللا وحنانه فتكلمت كابنة لكنها عملت كعاصیة 
وتممت العصیان بقدرٍة وعنفٍ . ظنت أن اهللا كاألب األرضي یتغاضى عن األخطاء، حتًما 

نه أب حقیقي أكثر حناًنا وترفًقا من األب األرضي، لكنه ال أیتجاهل معاصیها. لم تدرك 
وقلت یغیر أحكامه حتى یغیروا سلوكهم، ویقدموا توبة ویطلبوا الرجوع إلیه، إذ یعاتبهم: "

.  ]19تدعینني یا أبي ومن ورائي ال ترجعین" [

1 In Hebr. hom. 15: 7. 
2 In Joan. hom. 74: 1. 
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هذه العبارة كلمات عتاب تصدر من اهللا كأٍب یبعث فیهم الرجاء  یرى البعض في
بالتوبة بالرغم مما بلغوه من انحطاط وفساد. 

،  شفتا الغش: لم تقف عند حد الزنا والخیانة الزوجیة لكنها مخادعة، لهاسابًعا
)، وهي مكروهة لدى الناس فكم لدى اهللا؟! اهللا ال یقبل صلوات 5-3تنطق بغیر ما تعمل (

). 8: 62 ) وسكب القلب (مز15: 1 صم 1الشفاه الغاشة، بل یطلب سكب النفس (
إذ قدم لنا اهللا هذه الصورة أكد لنا أمرین:  

. بشاعة الخطیة بكونها خیانة زوجیة! أ
ب. ال تقوم المصالحة على كلمات اعتذار من جانبنا إنما على نعمة اهللا الغنیة 

التي تتعدى الناموس، بعد خیانتنا له. 
 " في هذا السفر. فإن التوبة فيshuvهذا وُیالحظ أنه كثیًرا ما تكررت كلمة "رجع 

رجوع إلى اهللا  هي امتناع عنه فحسب، إنما هي حقیقتها لیست اعتراًفا بالخطأ فحسب وال
واتحاد معه! 

 : . خطة إلهیة لعودتها2
 أسباط) سبق 10یكشف اهللا لیهوذا عن خطته لخالصها معلًنا أن مملكة إسرائیل (

ففسدت وقد حذرها مرة ومرات وأخیًرا سمح لها بالسبي لكي تتوب وتكون درًسا عملًیا لیهوذا. 
لكن مملكة یهوذا (سبطان: یهوذا وبنیامین) عوض أن تتعظ فقد تركها قرًنا كامًال بعد سبي 

أیًضا تخونه على منوال أختها... ربما ألنها اتكلت على أن  هي إسرائیل لكي تتوب، إذا بها
اهللا لن یسمح بسبي مدینته أورشلیم وخراب هیكله فیها. لكن سرعان ما یفتح اهللا باب الرجاء 
ال أمام یهوذا وحدها بل أمام المملكتین مًعا، بل وأمام كل األمم بكونه مخلص العالم كله. 

 أحد أسباب التأدیب هو أن یصیر الُمؤَدب مثًال حًیا أمام الخطاة:  

أیام یوشیا الملك:   في لي "وقال الرب
هل رأیت ما فعلت العاصیة إسرائیل؟... 

انطلقت إلى كل جبل عاٍل وٕالى كل شجرة خضراء وزنت هناك،  
فقلت بعدما فعلت كل هذه: ارجعي إلّي؛ فلم ترجع. 

فرأت أختها الخائنة یهوذا. 
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فرأیت أنه ألجل كل األسباب إذ زنت العاصیة إسرائیل فطلقتها وأعطیتها كتاب 
أیًضا.  هي طالقها لم تخف الخائنة یهوذا أختها بل مضت وزنت

وكان من هوان زناها أنها نجست األرض، وزنت مع الحجر ومع الشجر. 
أختها الزانیة یهوذا بكل قلبها، بل بالكذب یقول  إليّ  كل هذا أیًضا لم ترجع وفي

الرب. 
-6[فقال الرب لي: قد بررت نفسها العاصیة إسرائیل أكثر من الخائنة یهوذا" 

11[. 
النص اآلتي:   ویالحظ في

[یریدنا النبي هنا أن نعرف أن الشعب - كما جاء العالمة أوریجینوس: . یقول أ
أیام رحبعام إلى مملكة مكونة من عشر أسباط تحت حكم  سفر الملوك - قد ُقسِّم في في

). مجموعة 12 مل 1یربعام، ومملكة أخرى مكونة من سبطین تحت حكم رحبعام (
یربعامُ دعیت إسرائیل، وسبطا رحبعام ُدعیا یهوذا. واستمر هذا االنقسام إلى أیام النبي... 
إسرائیل التي لیربعام وخلفائه أخطأت أوًال، أخطأت كثیًرا إذا قورنت بیهوذا، حتى سمح اهللا 

لها أنُ تساق إلى السبي بواسطة األشوریین، واستمر حتى اآلن (وقت النبي) كما یقول 
الكتاب. بعد ذلك أخطأ أیًضا بنو یهوذا، وتم سبیهم إلى بابل. بعد كل تلك الخطایا التي 
ارتكبتها إسرائیل، وقد علمت یهوذا بها، ورأت كیف أرسلتها إلى السبي، لم تستفد من هذا 

 الدرس، بل على العكس أكثرت من خطایاها، حتى متى قورنت بخطایا إسرائیل نجد بًرا في
إسرائیل أكثر من یهوذا. 

كان على یهوذا أن تستخلص من ذلك درًسا - ألني طلقت إسرائیل وطردتها عند 
، "لم تخْف الخائنة یهوذا أختها"األشوریین وأعطیتها كتاب طالقها في یدیها - ومع ذلك 

ولم تكتِف برفض هذا الدرس، بل أضافت إلى خطایاها آثاًما أكثر، حتى بدت أن خطایا 
].  Ïشعب إسرائیل بالمقارنة بخطایا شعب یهوذا كأنها بر وصالح

لقد تمردت إسرائیل العاصیة على الرب عالنیة منذ ُنصب عجال یربعام الذهبیین 
 1أورشلیم، كما أقام كهنة من غیر سبط الوي ( حتى ال یشتاق الشعب إلى هیكل الرب في

بیت إیل. لم نجد من ملوكهم من طلب الرب إال مرة  )، وصنع عیًدا في31 ،28: 12 مل
)، وبالفعل خلصهم الرب، 5-4: 13 مل 2واحدة عندما اشتد الضیق بسبب الغزو األرامى (

1 In Jer. hom. 4: 1. 
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"لكنهم لم یحیدوا عن خطایا بیت یربعام الذي جعل إسرائیل یخطىء، بل ساروا بها ووقفت 
السامرة"...  الساریة أیًضا في

أمام هذا العناد العلني والمستمر عبر األجیال سلمهم الرب للسبي األشوري، فتركوا 
. يأرضهم كما تترك المرأة المطلقة بیتها الزوج

أما خطیة یهوذا الخائنة، فهي مع وجود بعض ملوك صالحین على خالف 
إسرائیل، انشغلت مملكة یهوذا بالعبادة الظاهریة مع خیانة خفیة، حیث كانت القلوب 

منصرفة إلى نجاسة األمم. 
 ومقاومة عبادة اهللا، أما یهوذا ُفعرفت بالخداع يُعرفت إسرائیل بالعصیان العلن

 على لسان الرب: [لم تَهبني (یهوذا) بعد كل ما العالمة أوریجینوسوالكذب. وكما یقول 
].  Ïبالكذب إليّ  رجوًعا كامًال، بل بالعكس رجعت إليّ  فعلته بإسرائیل، ولم ترجع

 إسرائیل ویهوذا، بأن ي أن ما حدث قدیًما مع مملكتالعالمة أوریجینوسب. یرى 
أیام السید المسیح إذ  عصت األولى وزنت الثانیة، یمثل رمًزا لما حدث أیًضا مع الیهود في

عصوا المخلص ورفضوه، وما یحدث مع بعض رجال العهد الجدید حیث یتمسك بعض 
المسیحیین باالسم دون الحیاة اإلیمانیة الفعلیة الروحیة. وكأن ما ورد هنا هو توبیخ 

للمسیحیین االسمیین. 
[دعونا نرى ما هو القصد من وراء ما ورد هنا. 

بدأت دعوة األمم عند سقوط إسرائیل، فبعدما كرز الرسل لجماعة الیهود، قالوا 
لهم: "كان یجب أن ُتكلموا أنتم أوًال بكلمة اهللا، ولكن إذ دفعتموها عنكم وحكمتم أنكم غیر 

). 46: 13 مستحقین للحیاة األبدیة هوذا نتوجه إلى األمم" (أع
ویقول أیًضا الرسول العارف بهذا الموضوع: "بزلتهم صار الخالص لألمم 

). 11: 11 إلغارتهم" (رو
إذن أخطاء هذا الشعب الكثیرة أدت إلى استبعادهم، كما أدت أیًضا إلى دخولنا 

: 2 إلى "رجاء الخالص"، نحن الذین كنا "غرباء عن عهود الموعد، ال رجاء لنا" (راجع أف
12 .(

العالم، وكنت  موضع في أي كیف إًذا حدث هذا األمر؟ كیف بعدما ُولدت في
، وأؤمن بإله اآلباء إبراهیم  وعود اهللاغریًبا عن أرض الموعد، أقف الیوم ألتحدث عن

1 In Jer. hom. 4. 
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وٕاسحق ویعقوب؟ بل وأكثر من هذا اقبل في داخلي یسوع المسیح الذي سبق أن تنبأ عنه 
األنبیاء؟ 

"فطلقتها وأعطیتها كتاب لنالحظ هنا أن شعب إسرائیل هو هذا الذي ُكتب عنه: 
 لقد طلق اهللا إسرائیل وأعطاها كتاب طالقها. هذا یحدث بالنسبة للمتزوجین، متى طالقها".

شریعة موسى، فإن الزوج یكتب لها  صارت الزوجة مكروهة عند رجلها كما هو مكتوب في
كتاب طالق فُتطلق، ویكون من حق الزوج الذي طلق امرأته األولى بسبب سوء سلوكها أن 

یتزوج بأخرى. 
هكذا بنفس الطریقة بعدما أخذ شعب إسرائیل كتاب طالقه تم إهماله تماًما. أین 
هم أنبیاؤهم؟ أین معجزاتهم بعد؟ أین هو ظهور اهللا لهم؟ أین العبادة والهیكل والذبائح؟ لقد 

ُطردوا من موضعهم. 
(مملكة) یهوذا، ألن المخلص جاء  إذن، أعطى اهللا إسرائیل كتاب طالق، ثم نحن،

أیامنا األخیرة سنشابه أیام یهوذا  من سبط یهوذا، قد رجعنا إلى الرب، لكن یبدو أنه في
األخیرة، إن لم نصر فیحال أسوأ منها. 

. یبدو أن هذا هو وقت نهایة العالم فعالً 
هذا یظهر بوضوح من كلمات السید المسیح في إنجیله: "ولكثرة اإلثم تبرد محبة 

). وأیًضا: 13-12: 24 الكثیرین، ولكن الذي یصبر إلى المنتهى فهذا یخلص" (مت
"سیقوم مسحاء كذبة وأنبیاء كذبة، ویعطون آیات عظیمة وعجائب حتى یضلوا لو أمكن 

). هذا هو وقتنا الحاضر الذي یقصده المخلص بمجیئه 24: 14 المختارین أیًضا" (مت
 العدید من الكنائس سوف ال نجد مؤمًنا واحًدا حقیقًیا. حیث اننا إذا بحثنا فيالثاني، 

). بالفعل إن 8: 18 "ولكن متى جاء ابن اإلنسان ألعله یجد اإلیمان على األرض" (لو
حكمنا على األوضاع حسب الحق ال العدد، ولو نظرنا إلى األعماق الداخلیة بدًال من النظر 

ننا لم نعد بعد مؤمنین أمناء. قبًال ُوجد مؤمنون حقیقیون، أإلى أعداد الناس المجتمعة ندرك 
وذلك فیعصر الشهداء المزدهر. فعند عودة مواكب أجساد الشهداء إلى القبور كانت الكنیسة 
كلها تجتمع بغیر خوف، وكان الداخلون إلى اإلیمان حدیثًا یتعلمون مبادىء المسیحیة وهم 

یرون حولهم أجساد الشهداء، كما أن مؤمنین كثیرین كانوا یعترفون بإیمانهم حتى الموت 
بغیر خوف، دون أن یتزعزعوا عن إیمانهم باهللا الحيّ . إذن، نحن نعرف أناًسا رأوا أشیاًء 

عجیبة فائقة. 
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ُوجد مؤمنون قلیلون لكنهم كانوا مؤمنین حقیقیین، اتبعوا الطریق الضیق الكرب 
أما اآلن فقد صرنا كثیرین من جهة العدد، لكن من غیر الممكن أن المؤدي إلى الحیاة. 

، ألن یسوع ال یكذب حین قال: "كثیرون ُیدعون وقلیلون ُینتخبون". ُیوجد كثیرون منتخبون
فمن بین الجموع التي اتخذت الدین عمًال لهم بالكاد یوجد قلیلون یصلحون 

لالنتخاب اإللهي والتطویب. 
عندما یقول اهللا: "لقد طلقت أوًال إسرائیل بسبب خطایاها، وأبعدتها عني، ویهوذا لم 

   فإنه یتحدث أیًضا عن خطایانا.بالرغم من معرفتها بما حدث إلسرائیل، إليّ  ترجع
عند قراءتنا عن المصائب واألهوال التي حلت بشعب إسرائیل یلزمنا أن نرتعد، 

: 11 ونقول: "إن كان اهللا لم یشفق على األغصان الطبیعیة فلعله ال یشفق علیِك أیًضا" (رو
)، والذین هم متأصلون 24: 11 ). إذا كان الذین یفتخرون بأنهم زیتونة حقیقیة (رو21

فیجذور إبراهیم وٕاسحق ویعقوب، قد قطعهم اهللا بال شفقة، بالرغم من صالحه وحبه للبشر، 
فكم بالحرى بالنسبة لنا؟ 

)، فهو لیس لطیًفا بدون صرامة، وال 22: 11 "هوذا لطف اهللا وصرامته" (رو
احتقارنا للطفه وعدم  صارًما بدون لطف. لو كان اهللا لطیًفا فقط بدون صرامة الزددنا في

 الیأس من جهة خطایانا. لكنه في مباالتنا تجاهه. ولو كان صارًما بغیر لطف لسقطنا في
الواقع بما أنه هو اهللا، فهو لطیف وصارم في آن واحد، أما نحن البشر فعلینا أن نختار: إما 

لطفه إذا رجعنا إلیه، أو صرامته إن بقینا في خطایانا. 
یحدثنا اهللا على لسان األنبیاء، قائًال لنا: هل رأیت ما فعلت العاصیة إسرائیل؟ 

 .]6["انطلقت إلى كل جبٍل عاٍل وٕالى كل شجرة خضراء" ُیفهم إسرائیل هنا الشعب الیهودي. 
غرور دون أن یقرع صدره، أو ینشغل  إذا نظرت إلى الفریسى الذي صعد إلى الهیكل في

بخطایاه، بل یقول: "اللهم إني أشكرك إني لست مثل باقي الناس الخاطفین الظالمین الزناة، 
-11: 18األسبوع وأعشر كل ما أقتنیه" (راجع لو  وال مثل هذا العشار، أصوم مرتین في

 بمشاعره التي تستحق اللوم، وحبه للتفاخر  كل جبٍل عاٍل،نك تفهم أنه صعد إلىإ)، ف12
، لیست كل شجرة، وجاء تحت  كل أكمة مرتفعةوالتباهي؛ كذلك صعد بالغرور والكبریاء إلى

شجرة مثمرة، إنما شجرة بها خشب فقط، إذ یوجد فارق بین الشجر للخشب والشجر المثمر. 
عندما نزرع أشجاًرا للخشب فقط نزرع بذوًرا غیر مثمرة بل عقیمة، ترمز إلى مجادالت 
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الهراطقة وحججهم ذات البریق الغاش المخادع غیر الصالح إلقناع السامعین. فإذا تركنا 
أنفسنا وراء هذه المجادالت، إنما نذهب تحت كل شجرة لألخشاب. 

"وزنت هناك. 
فقلت بعدما فعلت كل هذه:  

ارجعي إلّي، فلم ترجع. 
 فرأت أختها الخائنة یهوذا (خیانة إسرائیل)".

بعهودنا مع اهللا. نحن  هذا العتاب موجه إلینا نحن أیًضا، إذ نخطىء، وال نفي
الذین نرى ما حدث للذین فقدوا عهودهم مع اهللا مع كونهم من نسل إبراهیم، مع أنهم أخذوا 

الوعد.  
یجب علینا إًذا أن نتمسك بهذه الفكرة. بما أن هؤالء ُقطعوا من البركات ومن 

الوعود اإللهیة، ولم ینفعهم كونهم من نسل إبراهیم، ماذا یكون حالنا إذا أخطأنا نحن؟! فإن  
اهللا یتركنا. یقول لهم المخلص: "لو كنتم أوالد إبراهیم لكنتم تعملون أعمال إبراهیم". كما یقول 
لهم القدیس یوحنا: "ال تبتدئوا تقولون فیأنفسكم لنا إبراهیم أًبا، ألني أقول لكم إن اهللا قادر أن 

قلوبنا الحجریة  أي "، "هذه الحجارةیقیم من هذه الحجارة أوالًدا إلبراهیم". یقصدنا نحن
وقساوتنا نحو الحق. بالحقیقة أقام اهللا بقدرته من الحجارة أوالًدا إلبراهیم. 

إذا جاء عبد جدید لیخدم صاحب المنزل، ُأشترى حدیثًا یبدأ یتساءل ویستفسر: 
َمْنِ مَن الخدم السابقین كان صالًحا في عیني سیده؟ ولماذا؟ ومن منهم كان شریًرا في 

خدمة رب البیت یجتنب السلوك الذي أدى إلى  عینیه؟ ولماذا؟ وبعد تفكیر إذ یستمر في
طرد العبید األشرار وعقابهم، بینما إذ یعلم السلوك الطیب الذي اتبعه العبید السابقین الذین 

صاروا مطوبین من سیدهم، تأخذه الغیرة لیحذو حذوهم. 
نحن أیًضا كنا عبیًدا، ال هللا، بل لألوثان والشیاطین. كنا وثنیین، ورجعنا إلى اهللا 

باألمس أو أول أمس. إذن فلنقرأ الكتاب المقدس، ولننظر من فیه قد تبرر، ومن فیه قد 
دین، لكي نقتدى بالذین تبرروا، ونتحاشى السقوط في أخطاء الذین ُسلموا إلى السبي وطردوا 

بعیًدا عن اهللا. 
أن نقرأ الكتب القدیمة (العهد القدیم) ونعرف األبرار ونقتدي  هي التوبة الحقیقیة

أخطائهم. لنقرأ كتب العهد الجدید وكلمات الرسل.  بهم، ومن هم الخطاة ونتجنب السقوط في
وبعد القراءة نكتب كل ما قرأناه في قلوبنا، ونطبقه في حیاتنا حتى ال ُیعطى لنا كتاب 
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طالق، بل نستطیع أن ننال المیراث األبدي، وعندما تخلص األمم فإن إسرائیل (بقبولها 
اإلیمان) حینئذ تستطیع أن تخلص، ألن "القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلى أن یدخل 

)، "ویكونوا رعیة واحدة لراٍع 26-25: 11 ملء األمم، وهكذا سیخلص جمیع إسرائیل" (رو
]. Ïواحدٍ "

. ]9[" "إنها نجست األرض، وزنت مع الحجر ومع الشجرج. یقول: 
حینُ خلق اإلنسان على صورة اهللا ومثاله رأى اهللا كل الخلیقة فإذا الكل "حسن 

). اإلنسان كملك ُمقام على الخلیقة األرضیة كما في القصر الملكي 31: 1 جًدا" (تك
صاحب سلطان، نقي وطاهر في عیني اهللا. أما وقد فسد قلبه فتحطمت طبیعته كلها، 

تنجست حتى األرض التي ُخلقت ألجله. 
من أجل اإلنسان ُوجدت الحجارة أیًضا وكل األشجار... أما وقد أقام من الحجارة 

تماثیل یتعبد لها، ومن األشجار هیاكل لمذابح الوثن ُحسب بهذا كمن یزني مع الحجارة 
واألشجار، ففسدت بسببه. اهللا لم یخلق الطبیعة لكي نتحد بها ونتعبد لها، وٕانما لكي 

نستخدمها فتشترك معنا في التسبیح هللا! 
أتحب الطبیعة الجامدة؟ استخدمها وال تجعلها تستخدمك. استعبدها وال ُتستعبد 
لها. إن استخدمتها تبارك الرب معك، وٕان استخدمتك تفسد أنت وهي مًعا، وتصیر نجسة 

 معك في عیني اهللا!
د. واضح أن سفر إرمیا كله هو دعوة للتوبة والرجوع إلى اهللا، فنراه هنا یكرر هذه 

 أن اهللا ال یحزن على خطایانا لقدیس یوحنا الذهبي الفم. وكما یقول ا]7[ارجعي" الكلمة "
نه أب ینتظر أوالده، إقدر ما یحزن على عدم رغبتنا في الرجوع عنها بااللتجاء إلیه. 

 یطلب عروسه. يوعریس سماو
الشرور التي ارتكبناها ال تغیظ اهللا قدر عدم رغبتنا في التغییر؛ ألن من یخطىء [

 یبطل إنسانیته لیصیر  نفس الخطیة فإنه یستمر فيضعف بشري، أما من  یكون قد سقط في
]. Ðشیطاًنا. أنظر كیف یلوم اهللا على فم نبیه العمل الثاني أكثر من األول

إنسان یحیا في الشر!  أي [لیته ال ییأس
إنسان یحیا في الفضیلة!  أي لیته ال یغفو

1 Ibid 4: 2-6. 
2 Ep. to Theodore 1: 15. 
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لیته ال یثق األخیر في ذاته، فغالًبا ما یسبقه الزناة.  
وال ییأس األول، فإنه یستطیع أن یسبق األخیر... 

إن رجعنا إلى محبة اهللا الغیورة ال نعود نذكر األمور السالفة. 
اهللا لیس كاإلنسان، فإنه عندما نتوب ال یلومنا على الماضي، وال یقول: لماذا 

 كنتم غائبین كل هذا الزمان الطویل؟
لیتنا نقترب إلیه كما یلیق. 

غیرة.  لنلتصق به في
] Ï لنسمر قلوبنا بخوفه!

]. Ð[لقد جاء كطبیب ولیس كدیان
 ].10"لم ترجع... بكل قلبها بل بالكذب یقول الرب" [هـ. 

كثیرون یظنون أنهم یرجعون إلى الرب ال بالتوبة واالعتراف بل بتبریر اخطائهم. 
 على العبارة السابقة، قائالً : [لیتنا ال نفقد بالسالم الفارغ ما قد القدیس جیروملهذا یعلق 

]. Ñحفظناه بالجهاد (الحرب الروحیة)

 : . طریق التوبة3
-12[" "ارجعي... اعرفي...كثیًرا ما یكرر الرب على لسان إرمیا النبي الكلمتین: 

13[ .
. ]1[یقول الرب"  إليّ  ارجعي"لكن 

. ]7[ إلّي؛ فلم ترجع" ارجعي"فقلت بعدما كل هذه 
اذهب وناِد بهذه الكلمات نحو الشمال وقل: ارجعي أیتها العاصیة إسرائیل یقول "

الرب. ال أوقع غضبي بكم ألني رؤوف یقول الرب. ال أحقد إلى األبد. اعرفي فقط إثمك 
أنِك إلى الرب إلهك أذنبِت وفرقِت طرقِك للغرباء تحت كل شجرة خضراء، ولصوتي لم 

 .]14-12تسمعوا یقول الرب. ارجعوا أیها البنون العصاة یقول الرب" [
] 22 أیها البنون العصاة فأشفي عصیانكم" ["ارجعوا

الخطوات التالیة:   تحدد العبارات اإللهیة السابقة مفهوم التوبة في

1 In Matt. hom. 67: 4. 
2 Ibid 3: 5. 
3 Against Pelagians: Prologue. 
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حبه للنفس   فإن اهللا فيدعوة اهللا للنفس بالرجوع إلى محبوبها.قبول  هي . التوبةأ
وسط قساوة قلوبنا یتطلع  أحلك لحظات الخطیة، وفي ال یتوقف عن النداء" ارجعي إليّ ". في

اهللا إلینا ینتظر صرخة قلب خفیة، أو نظرة عین نحوه، أو تنهًدا داخلًیا، لیحملنا على االذرع 
األبدیة. إنه یشتاق إلى رجوعنا وخالصنا ومجدنا أكثر من اشتیاقنا نحن إلى خالص أنفسنا. 

نه یقدس حریة إرادتها ویكرم ألكنه في محبته ال یرید أن یغتصب النفس بغیر إرادتها، ف
إنسانیتنا! 

. كثیًرا ما "ألني رؤوف یقول الرب، ال أحقد إلى األبد"ب. اكتشاف شخص اهللا: 
سمواته وال یشعر  یشوه العالم صورة اهللا بإظهاره دیاًنا قاسًیا، ال یترفق بضعفنا... یعیش في

بنا نحن في أرضنا. إنه رؤوف، یعین المجربین، ویسند طالبي الرجوع التائبین! 
یؤكد اهللا اخالصه وحبه، فقد تخونه عروسه، لكنه یبقى اإلله الرءوف المخلص 

"ال أحقد إلى كلمته األخیرة، فإنه كما یقول:  هي لها. یغضب لتأدیبها، لكن لیست هذه
 األبد".

. لتحكم النفس على ذاتها، وتعترف اعرفي فقط إثمك"ج. اكتشاف حقیقة ضعفنا: "
بإثمها، فتجد مخلصها الرؤوف یبررها. ال طریق للخالص دون اعتراف اإلنسان بخطایاه، 

 المریض بالطبیب ویتجاوب مع مشورته ما لم یشعر بمرضه! مسیحنا هو يألنه كیف یلتق
مخلص الخطاة، نكتشف خطایانا فنشعر بحاجتنا إلیه! 

إننا نحتاج إلى جلسات هادئة مع اهللا لكي یكشف روحه القدوس لنفوسنا ضعفاتها 
[بمقدار ما یتقدم عقل اإلنسان ویمتد القدیس یوحنا كاسیان: دون أن یفقدها رجاءها. یقول 

نحو الصفاء والنقاوة في التأمل یظهر له دنسه وعدم نقاوته. 
عندما یرى ذاته في مواجهة مرآة الطهارة الحقة! 

ألنه كلما ترتفع النفس إلى تاوریا (تأمل) أعلى، وتمتد إلى األمام، تتوق إلى أمور 
النظرة أعلى من التي نفذتها، حینئذ تتأكد من حقارة األشیاء التي تؤدیها وتفاهتها، ألن 

   منعمیًقا على ما یفرط لوم تنشئ حزًنا بال التي والحیاةالحاذقة تكشف خبایا كثیرة. 
]. ˺الخطایا

]. 13 [إلى الرب إلهك أذنبت"الحقیقة موجه ضد اهللا: " د. إدراك أن كل خطأ في
 مزمور التوبة: "لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت" (مز وكما یقول داود النبي في

Ï ،308، ص 1965 للمؤلف: الحب الرعوى. 
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كسر لوصیة اهللا  هي )، حتى وٕان كانت الخطیة في الفكر لم تؤِذ أحًدا. ألن كل خطیة51
 "ولصوتي لم تسمعوا یقول الرب"الذي یریدنا أن نتشكل على صورته ونصیر على مثاله: 

]13[ .
هـ. ادراكنا لموقفنا أو مركزنا كبنین، فإنه ما أصعب أنُ یهان الشخص من ابنه؟! 

.  ]14"ارجعوا أیها البنون العصاة" [
جراحاتنا، وینزع عنا طبیعة العصیان:  المخلص كأٍب قادر أن یشفي و. ثقتنا في

.  ]22فأشفي عصیانكم" ["ارجعوا أیها البنون العصاة 
 من هم هؤالء البنون العصاة الذین یطالبون بالرجوع إلى اهللا؟

 أن المؤمنین قد صاروا أبناء اهللا، لكن أحیاًنا بعد تمتعهم العالمة أوریجینوسیرى 
بالبنوة - خالل المعمودیة - یعصون اهللا أبیهم، ومع هذا یدعوهم إلى الرجوع إلیه... أبواب 

التوبة مفتوحة أمام الجمیع! 
 إنسان بدعة تقاومها الكنیسة، وقد كتب آباء كثیرون في أي غلق أبواب التوبة أمام

 الذي كتب مقالین عن التوبة موضًحا أن الكنیسة القدیس كبریانوسهذا الموضوع، منهم 
 القدیس جیروم. واستخدم ˺وجه أحد مثل عریسها عملها أن تحل دون أن تغلق الباب في

) في رسالته إلى مارسیال لیوضح كیف تفتح 4: 8؛ 29: 3بعض عبارات من سفر إرمیا (
الكنیسة أبوابها للتوبة كل یوم، بینما یغلق أتباع ماني باب الكنیسة أمام البعض ألخطاء 

.  Ðمعینة ارتكبوها
 ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفي على القول اإللهي: "العالمة أوریجینوسیعلق 

، قائالً :  ]22[ عصیانكم"
"تدعینني یا أبي، ومن بدء قراءاتنا هذا الیوم، یقول الرب لبني إسرائیل:  [في

 یا بیت إسرائیل یقول يورائي ال ترجعین. حًقا إنه كما تخون المرأة قرینها هكذا خنتمون
 بعدما قیل هذا الكالم الذي یخص إسرائیل یتوجه الروح القدس إلینا نحن .]20-19[" الرب

. فإننا نحن ]22[ عصیانكم" "ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفيأیًضا بني األمم ویقول: 
المقصودون بالناس المملوئین عصیاًنا (جراحات). یمكن لكل واحد منا أن یقول: "نحن 
الذین كنا قبًال، نحن أیًضا كنا غیر مؤمنین، أغبیاًء، ضالین، عبیًدا للشهوات واألهواء 

Ï.راجع: القدیس كبریانوس: التوبة، ترجمة القمص تادرس یعقوب ملطى  
2 Ep. 41: 3. 
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الشر والشهوة، ُمبغضین ومبغضین بعضنا بعًضا، ولكن حین ُأظهر  المتنوعة، نحیا في
صالح مخلصنا اهللا وحبه للبشر سكب رحمته علینا بنعمة المیالد الجدید". 

إذ ذكرت هذا القول للقدیس بولس الرسول أحاول شرحه بأكثر وضوحٍ . فإنه لم یقل 
"نحن الذین كنا قبًال أغبیاء" بل قال القدیس بولس ابن إسرائیل الذي كان من جهة الناموس 

كنا غیر مؤمنین، "نحن أیًضا بنو إسرائیل" " أي ، نحن أیًضا"بال لوم: "نحن الذین كنا قبالً 
". لم یكن بنو األمم وحدهم أغبیاء، ولم یكونوا وحدهم غیر مؤمنین، وال وحدهم أغبیاء

ء السید المسیح. يخطاة، وٕانما نحن أیًضا الذین استلمنا الشریعة كنا كذلك قبل مج
بعد هذا الكالم الموجه إلى إسرائیل، قیل لنا نحن أبناء األمم:  

"ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفي عصیانكم". 
. "إن هذا الكالم موجه إلى إسرائیل وها أنت تطبقه على األمم"لكن قد یقول قائل: 

 أوضح أنه عندما یوجه اهللا إلى إسرائیل حدیثًا یختص بالتوبة والرجوع، ال يإنن
الحال، فقد قیل بعد ذلك:   ینتظر كثیًرا لیضیف كلمة "إسرائیل"، وٕانما یبدأ بها في

"إن رجعِت یا إسرائیل یقول الرب، 
إن رجعت إلّي، 

وٕان نزعت مكرهاتك من أمامي، فال تتیه. 
وٕان حلفت حّي هو الرب بالحق والعدل والبر، 

 ).2-1: 4فتتبرك الشعوب به وبه یفتخرون" (
إًذا الفقرة األولى موجهة إلى أبناء األمم والشعوب، ثم بعد ذلك إلى إسرائیل، ألنه 

القساوة قد حصلت جزئًیا إلسرائیل إلى أن یدخل ملء األمم. وهكذا سیخلص جمیع 
). 26-25: 11 ، حسبما قال الرسول في رسالته إلى أهل رومیة (روإسرائیل

أنظر كیف یدعونا اهللا، إن رجعنا فلنرجع بالكامل، حیث یعدنا أنه إذا رجعنا إلیه 
بالتوبة یشفي جراحاتنا (عصیاننا) بالمسیح یسوع. ونحن أیًضا بال انتظار وال تأخیر نجیب 

. ]22[ "ها قد أتینا إلیك ألنك أنت الرب إلهنا"مثل إسرائیل ونقول: 
"، ویجیب بنو األمم: "ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفي عصیانكمیقول الرب: 

"سنكون عبیًدا لك أنت"، نحن الذین كنا قبًال عبیًدا للشیطان ولقوات الشر... 
، ألننا لم نكن ننتظر إال ]22[" "ها قد أتینا إلیكاآلن بعدما دعوتنا للتوبة نجیب: 

شیًئا واحًدا: دعوتك. 
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إننا على عكس الذین دعوتهم فقدموا لك أعذاًرا، نحن إذُ دعینا لم نعتذر. 
هذا ما نجده فعًال في أمثال اإلنجیل، فإن الذین ُدعوا أوًال كانوا یقولون واحًدا بعد 
اآلخر: "إني اشتریت حقًال، وأنا مضطر أن أخرج وأنظره؛ أسألك أن تعفیني. وقال آخر: 
إني اشتریت خمسة أزواج بقر وأنا ماٍض ألمتحنها، أسألك أن تعفینى. وقال آخر: إني 

). 20-18: 14 تزوجت بامرأة فلذلك ال أقدر أن أجيء" (لو
لیس هذا هو أسلوبنا نحن أبناء األمم، أن ُندعى فنعتذر.  

لماذا نعتذر؟ ما هو هذا الحقل الذي یشغلنا؟ وأیة زوجة تشغلنا؟ حًقا ماذا یمكن أن 
یشغلنا؟ 

إذن، إذ یقول اهللا لنا: "ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفي عصیانكم" ننظر إلى 
"ها قد أتینا إلیك، ألنك أنت الرب جراحاتنا، وٕالى الوعد بالشفاء ونجیب حاًال، قائلین: 

 لنتذكر اننا بهذه الكلمات نقیم عهًدا مع اهللا، فال نكون آلخر غیره،؛ لن نكون ملًكا إلهنا".
ألفكار الغضب، وال ألفكار الكآبة، وال ألفكار الشهوة؛ لن نصیر ملًكا للشیطان وال لجنوده. 

 "ها قد أتینا إلیك".بل بالعكس، ُدعینا فأجبنا: 
 فإننا ال نعرف ألنك أنت الرب إلهنا".نناِ ملٌك له وحده، ونضیف: "ألُنثبت بأفعالنا 

ألنفسنا إلًها آخر. لیست البطن إلًها لنا مثل الذین قیل عنهم: "الذین آلهتهم بطونهم"، وال 
الفضة وال الطمع. 

یلزمنا أال نقیم إلًها، وال نؤله شیًئا مما یؤلهه الناس، لكن لنا إله الذي هو فوق كل 
). 6: 4 كلكم" (أف شيء، اهللا الذي هو "إله وآب واحد للكل الذي على الكل وبالكل وفي

]. Ï""ها قد أتینا إلیك ألنك أنت الرب إلهناوبما أن شغلنا الشاغل هو حب اهللا، نقول: 

 : . بركات الرجوع إلى اهللا4
إذ یدعونا اهللا یكشف عن بركات الرجوع إلیه ممتزجة بخطورة البعد عنه. 

یمكن تلخیص بركات الرجوع إلیه في اآلتي:  

" أوالً : یضمنا إلى كنیسته (صهیون الجدیدة)
"ألني ُسدت علیكم فآخذكم واحًدا من المدینة، واثنین من العشیرة، وآتى بكم إلى 

 ].14صهیون" [

1 In Jer. hom. 5: 1,2. 
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إن كانت الدعوة عامة موجهة إلى كل الشعب، لكنها أیًضا شخصیة؛ في وسط 
نه ال أاقتناء كل الشعب یقبل واحًدا من وسط مدینة بأكملها أو اثنین من عشیرة.  رغبته في

وقت ما كان العالم كله وثنًیا  یحتقر نفًسا واحدة راجعة إلیه، ولو رفضته المدینة كلها. ففي
ماعدا إبراهیم وسارة زوجته، ومع هذا دعاهما إلیه لیقیم من نسلهما شعًبا مقدًسا وكنیسة 

طاهرة! 
اهللا یطلب رجوعك إلیه لكي یدخل بك إلى صهیون، كنیسته التي افتداها بدمه، 

یقیمك عضًوا في جسده المقدس، ویؤهلك لشركة المیراث األبدي. 
إن فسد العالم كله، فهو ال یزال ینتظرك باسمك لیدخل بك إلى مجده. 

یأس: "قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبیاءك  ال تقل مع إیلیا النبي في
)، فقد أبقى اهللا له 14: 19 مل 1 لیأخذوها" (يبالسیف فبقیت أنا وحدي وهم یطلبون نفس

)... وٕان كنت 18: 19 مل 1سبعة آالف كل الركب التي لم تجث للبعل وكل فم لم یقبله (
وحدك، فمن أجلك أنت مات المسیح لیخلصك. 

: ثانًیا: ُیرسل فعلة مقدَّسین له، لهم معرفة روحیة
. ]15"وأعطیكم رعاة حسب قلبي، فیرعونكم بالمعرفة والفهم" [

حین یرجع الشعب إلى اهللا، یغیر اهللا على كنیسته فُیرسل رعاة حسب قلبه، لهم 
معرفة روحیة وفهًما صادًقا، یقودون الشعب بروح اهللا إلى الحیاة السماویة. 

ال تدن الخدام، فإن توبتك تحرك السماء عینها لیرسل فعلة مقدسین لخدمة 
بسببنا... عالمة  هي البشریة! عوض إدانة اآلخرین ندین أنفسنا، ونحسب قساوة قلب الخدام

غضب اهللا علینا، یسمح لهم بالخدمة لتأدیبنا! 
تمتعه بالمعرفة لعله من أهم صفات الخادم النقي، الذي له روح سیده، هو 

! یقدم مرعى المعرفة للشعب، فال یخدم بروح التسلط والعنف في جهالة وغباوة.  والفهم
یحسب أباء مدرسة اإلسكندریة "المعرفة" أعظم هبة یقدمها السید المسیح لعروسه 
حین یرفعها بروحه القدوس إلى حجاله، حیث یكشف لها عن أسرار الكلمة، ویدخل بها إلى 

سر معرفته. 

: ثالثًا: الثمر المتكاثر
. ]16تلك األیام یقول الرب..." [ األرض في "ویكون إذ تكثرون في
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كثیرون یظنون أن الرجوع إلى اهللا مضیعة للوقت وتحطیم للطاقات، ناظرین إلى 
الصالة كأنها عمل باطل، والصوم حرماًنا، والتسابیح والعبادة الجماعیة خسارة... ونسى 

وقتنا وكلماتنا  حیاتهم عنصر "البركة". رجوعنا إلى اهللا یعني دخول "البركة" في هؤالء في
أیدینا مبارًكا ومتزاید ثمًرا.  وتصرفاتنا حتى الزمنیة، فیصیر كل ما في

بسبب یوسف بارك الرب بیت فوطیفار، وبسبب إبراهیم بارك اهللا شعًبا عبر 
األجیال حتى بعد موته! وبظل بطرس الرسول ُأنقذ كثیرون من أرواح شریرة، وبمنادیل 

وعصائب بولس الرسول شفى كثیرون! 
برجوعك تتبارك، بل وتصیر بركة لمن هو حولك، بل ومثمًرا حتى بعد رحیلك! 

: رابًعا: یرجع إلینا بنفسه
"ال یقولون بعد تابوت عهد الرب، وال یخطر على باٍل وال یذكرونه، وال یتعهدونه، 

 ].16وال ُیصنع بعد" [
بمعنى آخر یصیر القاء مع اهللا ال خالل الرموز كتابوت العهد، وٕانما یتحقق لقاٌء 

حقٌ ... یسكن اهللا وسط شعبه، ویدرك المؤمن حضرة الرب في أعماقه. 
كان تابوت العهد بما یحویه من لوحّي الشریعة وقسط المن یشیر إلى الحضرة 

أرض الموعد. اآلن  اإللهیة وسط شعبه، خاصة في فترة الِتیه فیالبریة وبدایة االستقرار في
وقد جاء كلمة اهللا نفسه، الخبز النازل من السماء، لم تعد هناك حاجة إلى تأكید الحضرة 

. ˺قلوبهم اإللهیة... إنه یسكن وسط شعبه ویحل في

: خامًسا: رجوع األمم إلیه
لم تعد هناك حاجة إلى تابوت العهد لتأكید الحضرة اإللهیة، إذ صارت أورشلیم - 

یأتي البشر من كل أمة ولسان لیروا أورشلیم العلیا أمنا،  مدینة الملك العظیم - جذابة لألمم.
: 2 السماویات" (أف یعیشون فیها، ویحملون سماتها، قائلین مع الرسول: "أجلسنا معه في

6 .(
إذ یطلب اهللا رجوع شعبه القدیم إلیه یعلن لنبیه عن رجوع األمم، وقبول الشعوب 

"ویجتمع إلیها كل األمم إلى اسم الرب إلى أورشلیم، وال یذهبون بعد وراء اإلیمان به. 
.  ]17عناد قلبهم الشریر" [

Ï أن إرمیا النبى خبأ تابوت العهد والمذبح فى كهف لدى تدمیر المدینة والهیكل.2: 48 مكابین 2 جاء فى  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


مع توبتك تجتذب كثیرین إلى الرب وتدخل بهم إلى سمواته! 
طریق خالص الكثیرین، إذُ یجدف على اسم اهللا  ضعفنا وشرنا یقف عائًقا في

بسببنا، أما رجوعنا القلبي والعملي إلى اهللا فیسحب الكثیرین إلیه.   
نالحظ هنا أن اهللا یرفع انظارهم من الرجوع من السبي كبركة إلهیة إلى ما هو 

أعظم، وهو رجوع األمم من سبي الخطیة وعدم اإلیمان إلى كنیسة المسیح، أرض الموعد 
الجدیدة. 

: سادًسا: الشفاء من طبیعة الفساد العاملة فینا
. ویقول المرتل التائب: "قلًبا ]22[ عصیانكم" "ارجعوا أیها البنون العصاة فأشفي

). 10: 51 نقًیا أخلقه فّي یا اهللا، وروًحا مستقیًما جدده في أحشائي" (مز
الراجع إلى اهللا یشعر بعمل روح اهللا القدوس الیومي لتجدیده المستمر، حتى یصیر 

على مثال اهللا! 
أخیًرا بعدما تحدث عن بركات الرجوع إلى اهللا أشار إلى خطورة العصیان 

واإلصرار على العناد والتمسك بالشرور، أو خیانة اإلنسان أو الجماعة هللا:  
أوالً : "ُسمع صوت على الهضاب بكاء تضرعات بني إسرائیل، ألنهم عوَّجوا 

. ]21[" طریقهم، نسوا الرب إلههم
الهضاب، ُیسمع صوت  في أي الموضع الذي كانوا یصنعون فیه الرجاسات، في

مذلة.  نحیبهم، حیث ُیساقون إلى السبي في
ال تقدر الخطیة أن تهب اإلنسان فرًحا حقیقًیا، بل تخدره إلى حین لیجد نفسه قد 

. هذا هو ثمر الدخول في الطریق المعوج ونسیان فقد سالمه الداخلي وفرحه وحیاته نفسها
الرب إلهنا! 

  :ثانًیا: یدخل إلى الباطل ال إلى الحق
]. 23اآلكام ثروة الجبال؛ حًقا بالرب إلهنا خالص إسرائیل" [ هي "حًقا باطلة

هنا یقارن بین عبادة األوثان على اآلكام والجبال التي یحسبها األشرار ثروة وغنى 
. للنفس، حیث یجدون الطریق الواسع والحیاة السهلة، وبین خالص الرب إلهنا

ُتقدم العبادة الوثنیة طریًقا سهًال لكنها طریق باطلة، أما طریق الرب الضیق ففیه 
الخالص الحق. 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

الترجمة الحرفیة لكلمة "آكام" هنا تعني "الخالعة"، فهي تقدم ما هو باطل، أما 
الرب فیقدم لنا الحق. 

 أن األمم كانوا یعبدون نوعین من اآللهة: یعبدون أناًسا Ïالعالمة أوریجینوسیرى 
صاروا آلهة، هؤالء ُیرمز لهم باآلكام؛ ویعبدون آلهة یرونها هكذا بالطبیعة، هذه ُیرمز لها 

بالجبال.  
[الذین یتعبدون لهذه اآللهة ال یدركون أنها آلهة كاذبة، بل یظنون أن وحیها وحّي 

حقیقي، وأنها ُتقدم شفاًء حقیقًیا، دون أن یدركوا الفارق بین عمل الشیطان بقوٍة وآیات 
)، وبین قوة الحق وعجائبه. 9: 2 تس 2الهالكین ( وعجائب كاذبة وكل خدیعة اإلثم في

ما كان یفعله یسوع المسیح كان من عجائب الحق، 
وما كان یفعله موسى أیًضا هو من قوة الحق (باسم اهللا)، 

أما ما كان یفعله المصریون فكان آیات وعجائب كاذبة، وذلك كما كان یفعل 
سیمون الساحر الذي كان ُیدهش شعب السامرة، حتى قالوا عنه: هذا هو قوة اهللا العظیمة 

)، مع كونها قوات وآیات وعجائب كاذبة]. 10: 8ع (أ
خطورة الخطیة،ُ تفقد اإلنسان قدرته على تمییز ما هو باطل أو كذب وما  هي هذه

هو حق! تفقده روح التمییز الداخلي. 

: ثالثًا: الدخول إلى الخزي والعار
"وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا، 

غنمهم وبقرهم، 
بنیهم وبناتهم. 

خزینا ویغطینا خجلنا (ببرقع)،  نضطجع في
ألننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا، 

منذ صبانا إلى هذا الیوم، 
. ]25-24[ ولم نسمع لصوت الرب إلهنا"

ال یقف عمل الخطیة عند فقدان السالم الداخلي وتحطیم روح التمییز لیعیش 
اإلنسان یتخبط، یظن الحق باطًال، والباطل حًقا، الحیاة الزمنیة خالدة، والسماء خیاًال، وٕانما 

) الذي یحطم كل تعبه منذ صباه. boshethتدخل به الخزي (

1 See In Jer. hom. 5: 3. 
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: 14 یقول سلیمان الحكیم: "البر یرفع شأن األمة، وعار الشعوب الخطیة" (أم
). وعندما دخل الشعب أرض كنعان وقدموا عبادة مقدسة،ُ دعى الموضع "الجلجال"، 34

)، عار العبودیة رمز الخطیة.  9: 5 ویعني "الدحرجة" إذ دحرج عنهم العار (یش
"رجل العار"... هذا هو ثمر  أي )،8: 2 صم 2لقد دعى شاول ابنه "ایشبوشث" (

الخطیة! 
كونها مخادعة. بینما تدفع النفس إلى الخزي والعار،  تكمن خطورة الخطیة في

یفتخر البعض بها، ویحسبونها مجًدا لهم... عوض أن یقفوا فیخزي وعاٍر أمام اهللا، وقدام 
أنفسهم یعترفون بما حلَّ بهم بسبب خطایاهم. بمعنى آخر بالتوبة واالعتراف نضرب عار 

الخطیة وخزیها بشعورنا بالخجل والخزي والعار! 
العالمة أوریجینوس:  یقول 

 خزي. یجب أن یكون هناك ]24[..." "وقد أكل الخزي تعب آبائنا منذ صبانا[
 الباطل واألعمال الكاذبة التي آلبائنا، فإنه بدون الخزي لنُ تستهلك یأكل التعبحتى 

(تنتهي) هذه األعمال الباطلة والكاذبة... 
یوجد خطاة لیس عندهم خزي وال حیاء من خطایاهم، إذ ال یخجلون منها. هؤالء 

هم الذین فقدوا كل حس وأسلموا لكل نجاسة. 
إنكم ترون بالفعل كیف تستعرض الشعوب األممیة أحیاًنا قائمة فسقهم وزناهم، 
ویفتخرون بها كما لو كانت أعمال بطولة، دون أن یخجلوا من ممارستهم هذه األعمال، 
ودون أن یطلقوا علیها "خطایا". ما دام لیس عندهم "الخزي" لن ُتؤكل (ُتمحى) خطایاهم. 

]. Ïبدایة الصالح هو الشعور بالخجل مما كنا ال نخجل منه قبالً 

ما هو غنم اآلباء وبقرهم الذي یأكله الخزي؟ 
 یقول العالمة أوریجینوس: 

[ُیطلق على التصرفات غیر العاقلة التي یمارسها اآلباء غنًما وبقًرا. 
الخلیقة غیر العاقلة (الحیوانیة) لیست ممدوحة على الدوام، إذ توجد كائنات غیر 

". وتوجد حیوانات ممدوحة ومطّوبة، هذه التي غنم اآلباء الذین أخطأواعاقلة ملومة، مثل "
ُیقال عنها: "خراف یتسمع صوتي". 

1 In Jer. hom. 5: 5. 
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حینما یقول المخلص: "أنا هو الراعي الصالح" یلزمنا أال نفهم ذلك بطریقة عامة 
كما یفعل الجمیع، حاسبین أنه راعي المؤمنین وحدهم دون الخطاة. إنما یلزمني كخاطي أن 

، الراعي الصالح القادر بعصا يّ داخل نفسي. أقبل الراعي الصالح ف أقبل السید المسیح في
رعایته أن یسیطر على تصرفاتي غیر العاقلة، فال یسمح لها أن تخرج كما تشاء وحیثما 

تشاء، لكنها تحت قیادة الراعي تصیر تصرفات سلیمة. "فلستم إذا بعد غرباء، بل رعیة مع 
. )19: 2أف (القدیسین وأهل بیت اهللا" 

، فال تخضع قط لفكر غریب؛ يداخلي فإنه یقود حواس هكذا، إذا كان الراعي في
. ]Ïال تخضع لفرعون وال لنبوخذنصر، وٕانما للراعي الصالح!

 غنمات ضالة وبقر كثیر يسلوك  الداخلیة كما فييحیات إذن مادام یوجد في
شارد، بالتوبة الصادقة واالعتراف الصریح أشعر بالخزي فتؤكل الحیوانات الفاسدة، لیقیم 

غنمات مقدسة تحت رعایته الشخصیة.  الراعي الصالح فيّ 
كان لبني إسرائیل غنم وبقر، إذ كانوا یتكلون تارة على فرعون مصر وأخرى على 

 فیه، فهو وحده قادرعلى رعایتنا وحمایتنا يملك بابل... لنطلب راعي نفوسنا الحق، ولنحتم
من كل تجارب عدو الخیر القاتلة. 

 ماذا ُیقصد بالبنین والبنات الذین یأكلهم الخزي؟
 البنین كثمار النفس وأفكارها، والبنات كأعمال Ð العالمة أوریجینوسكثیًرا ما یفسر

الجسد وأفكاره... إذن بخزي التوبة تؤكل أفكار النفس الفاسدة وأعمال الجسد الشریرة، لیقیم 
لنا الرب المخلص بروحه القدوس ثمًرا مقدًسا للنفس والجسد مًعا! 

ماذا ُیقصد بالخجل الذي یغطینا كما ببرقع؟ 
یقول العالمة أوریجینوس:  

. ]25[ "نضطجع فیخزینا ویغطینا خجلنا (ببرقع)"[
اعتدنا أن نتحدث عن البرقع الموضوع على وجه الذین ال یرجعون إلى الرب. 

). 15: 3 كو 2بسبب هذا البرقع الموضوع على قلوبهم ال یفهم الخطاة حین ُیقرأ موسى (
لهذا نقول إن الخزي هو هذا البرقع. 

1 Ibid 5: 6. 
2 Ibid 5: 7. 
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 مادام لدینا أعمال الخزي، یوجد عندنا البرقع دون شك، وذلك كما قیل في
). 15: 44 المزمور: "وخزي وجهي قد غطاني (ببرقع)" (مز

بولس أما الذین ال یمارسون أعماًال مخزیة فال یكون عندهم البرقع. هذا ما یقوله 
). 18: 3 كو 2مرآة" ( الرسول: "ونحن جمیًعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في

إن كنا نرید أن ننزع البرقع الناجم عن الخزي فلنعمل األعمال المجیدة، ولنضع 
كلمات المخلص هذه في أذهاننا: "حتى أن الجمیع یمجدون االبن كما یمجدون اآلب"، 

وكلمات بولس الرسول: "بتعدینا الناموس نهین اهللا". 
مقدرتنا نحن أن ننزع البرقع ولیس في مقدرة أحد غیرنا. فعندما كان موسى  في

یتوجه إلى اهللا كان بالفعل یرفع البرقع. 
لم یأمر اهللا موسى قائًال له: غِط نفسك ببرقع"، وٕانما لما رأى موسى الشعب عاجًزا 
عن النظر إلى مجده وضع برقًعا على وجهه. ولم ینتظر أیًضا أن یقول له اهللا في كل مرة 

كان یتحدث فیها معه: "انزع البرقع". 
إذن ُكتب هذا حتى ترفع أنت أیًضا بدورك برقع أعمالك المخزیة الذي وضعته 
على وجهك، وذلك متى اتجهت بنظرك إلى الرب؛ وٕاذ تنزع البرقع ال تعود تقول: "یغطینا 

خجلنا (ببرقع)". 
على سبیل المثال، عندما یستقر الغضب في نفوسنا، یكون مثل برقع موضوع 

)، 4 على الوجه. وعندما نردد القول في صالتنا: "قد أضاء علینا نور وجهك یا رب" (مز
نرفع البرقع، وننفذ ما یقوله الرسول: "فأرید أن یصلي الرجال في كل مكان، رافعین أیادي 

). فإذا نزعنا الغضب نكون قد رفعنا البرقع؛ 8: 2 تي 1طاهرة بدون غضب وال جدال" (
وهكذا أیًضا بالنسبة لجمیع الخطایا. 

فكرنا یكون البرقع موجوًدا على وجوهنا الداخلیة  طالما ُوجدت الخطایا في
بصورة تحجب عنا رؤیة مجد اهللا المضيء. 
 أنفسنا  نحرم على نفوسنا الخطیة برقع بوضعنااهللا ال یخفي عنا مجده، إنما نحن 

 ].Ïمن رؤیة مجد اهللا

1 Ibid 5: 8, 9. 
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إذن بالتوبة واالعتراف نشعر بالخزي فتُنزع من داخلنا الحیاة الحیوانیة غیر 
العاقلة، فیؤكل غنمنا وبقرنا، ویسكن راعینا في القلب لیرعى غنًما روحًیا جدیًدا، ویقیم 

ملكوته فینا. 
أعمال النفس والجسد  أي بالتوبة الصادقة یقّدس روح اهللا القدوس أوالدنا وبناتنا،

مًعا، فیكون لنا الفكر المقدس واألحاسیس الملتهبة بنار حبه والتصرفات الالئقة كأوالد هللا. 
بالتوبة الصادقة یرفع روح اهللا عن قلوبنا برقع الخزي والعار فنرى مجد اهللا، وندرك 

أسراره الفائقة السماویة. 
هذا هو طریق التوبة، الذي فیه نصرخ، قائلین:  

"ألننا إلى الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا الیوم، ولم نسمع 
. ]25[ لصوت الرب إلهنا"

 على هذه العبارة، قائالً :  العالمة أوریجینوسیعلق 
؟ هذا یختلف عن إننا أخطأنا[هل یمكننا نحن أیًضا أن نقول كما قال هؤالء: 

. "لقد أخطأنا" فمن ال یزال في خطیته ال یقول: "لقد أخطأنا ونخطئ".القول: 
لكن ینطق بهذا من أخطأ وقد تاب توبة حقیقیة. 

الكتاب المقدس أمثلة كثیرة ألناس لم یعودوا یخطئون، ومع هذا یقولون:  یوجد في
دانیال. كذلك یقول داود النبي: "خطایا  "لقد أخطأنا، لقد تعدینا شریعتك"، كما جاء في

شبابي وجهلي ال تذكر". 
فلنعترف إذن بخطایانا، لیس خطایا األمس وأول أمس فحسب، وٕانما تلك التي مرَّ 

... 15 عاًما دون أن نكون قد ارتكبنا أیة خطیة خالل هذه السنوات الـ 15علیها 
ألننا إلى إن ذهبنا لنعترف بخطایا األمس فقط نكون غیر صادقین في توبتنا، "

... الرب إلهنا أخطأنا نحن وآباؤنا منذ صبانا إلى هذا الیوم"
تستلزم الجراحات وقًتا قبل أن ُتشفى، هكذا أیًضا بالنسبة للرجوع، فإن الرجوع 

]. Ïالكامل النقي إلى اهللا یتطلب أیًضا بعض الوقت
نختم حدیثنا هنا عن التوبة واالعتراف بالعبارات اآلبائیة التالیة:  

 أول طریق التوبة هو إدانتنا لخطایاناÐ .

1 Ibid 10. 
2 Resisting the Temptation of the Deirl, hom. 2: 6. 
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  من یمارس التوبة بعدما یخطئ یستحق تهنئة ال الحزن علیه، إذ یعبر إلى خورس
. Ïاألبرار

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،لینتبه (الخاطئ) إلى خطورة الجرح 
وال ییأس من عظمة الطبیب. 

 Ðموت أكید... هي الخطیة مع الیأس
 القدیس أغسطینوس

 

1 In 1 Cor., hom. 11. 
2 In Ps. 50 (51). 
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 3من وحّي إرمیا 
ارجعي أیتها العروس إلى القدوس! 

 .ارجعي... ارجعي أیتها العروس إلى القدوس 

 إنه یفتح أحضانه لیردِك إلیه،

 ال یعاتبِك أیتها الخائنة، بل یرد لك فرح ُعرسك!

 !أي رجل یقبل زوجته الخائنة بعد طالقها؟ 

 لقد خنتیه، إذ أقمِت في داخلِك آلهة غریبة!

 أعماقِك أصحاب زناة كثیرین. صار لِك في

 جلسِت كما في الطرقات ولم تخجلي من زناكِ .

 أحببتي یا نفسى العالم أكثر منه!

 انشغلتي بأمور كثیرة وتجاهلتیه!

 عینیك! صار المحبوب العجیب آخر الكل في

 هوذا الطبیعة الجامدة تشهد علیك!

 !هوذا عریسك ینتظرك یا نفسى  

 إن غضب، فلرجوعِك وخالصكِ !

  دخل بِك إلى صهیون السماویة، حجاله األبدي!

 یهبك كل ثمر روحي، ویقدم لك معرفة إلهیة!

 یجعلِك بركة لكثیرین!

 ویقدم نفسه لك میراثًا!

 یشفي طبیعتِك ویجددها!

 ماذا تطلبین بعد یا من حطمِك الكبریاء والعصیان! 

 ذكري یا نفسي ماذا فعلت بِك الخطیة: أ 

 قدمت لِك اللهو إلى حین لتبكى بمرارة بال انقطاع!

 أعطتِك أموًرا زمنیة لكنِك صرِت أنت باطلة!

 حولتِك إلى الخزي كبرقٍع على وجهك فال ترین بهاء مجد عریسك!
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  اإلصحاح الرابع
 زینة العروس

)، منظومة في العبریة 32T532T ،32T632Tأكثر عبارات ھذا األصحاح واألصحاحین التالیین (
شعًرا، لذلك یرجح أن تكون مجموعة خطب أو أقوال ألقاھا النبي منظومة مقفَّاة، 

لت على رقابھم.  لیدفع الشعب إلى التوبة، ویحفظھم من الخطر المصَّ

إذ یطلب هللا من شعبھ الرجوع إلیھ، كاشًفا عن غیرتھ علیھم، وحبھ الشدید نحوھم، 
یطلب إلیھم أال یرجعوا إلیھ بفسادھم ورجاساتھم، وإنما أن یتزینوا بجمال داخلي 

 كعروس سماویة مقدسة.

32T132. التوبة وسیلة التزینT  ]1-2.[ 

32T232. التمتع بختان القلبT  ]3-9.[ 

32T332. ترك األنبیاء الكذبةT  ]10-12.[ 

32T432. إدراك خطة هللا وقبول التأدیبT  ]13-18.[ 

32T532. قبول األنبیاء الحقیقیینT  ]19-22.[ 

32T632. الشبع واالستنارةT  ]23-29.[ 

32T732. ترك البر الذاتيT  ]30-31.[ 

 4من وحي إرمیا 
  

 

1 
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http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%233._%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B0%D8%A8%D8%A9:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%234._%D8%A5%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%83_%D8%AE%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%88%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%235._%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%8A%D9%86:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%236._%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B1%D8%A9:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%237._%D8%AA%D8%B1%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A:_
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/28-Sefr-Armia/Tafseer-Sefr-Armya__01-Chapter-04.html%23%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%AD%D9%8A_%D8%A5%D8%B1%D9%85%D9%8A%D8%A7_4_
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 . التوبة وسیلة التزین:1

: [إنھ یقارن أورشلیم (النفس البشریة) بامرأة زانیة تطلب األب شیریمونیقول 
رجًال، ویقارن هللا في محبتھ لنا بزوج یموت في حبھ لعروسھ... أشبھ برجل یحترق 

 ].[117]بنار محبتھ المرأتھ، ویذوب ألجل حبھ قدرما یراھا تستخف بھ وتستھین

"إن رجعت یا إنھ یلح في طلب رجوعھا إلیھ، لكنھ یطلبھا ترجع مقدسة لھ، إذ یقول: 
إسرائیل یقول الرب، إن رجعت إلّي، وإن نزعت مكرھاتك من (فمك) من أمامي فال 

 .]1تتیھ" [

 ھي یطلب من عروسھ أن تتخلى عن العبادة الوثنیة، وعن جحودھا لھ. ھذه
المكروھات... یبغضھا هللا ألنھا تحتل قلب اإلنسان، وتغتصب ملكوت هللا، وتفسد 

 الحیاة 

 ، ال تعرف رسالتھا وال حتى تقدیر هللا لھا.فتجعل النفس في حالة تیھالداخلیة، 

لنترك كل صنم ُنقیمة في القلب، وكل عبادة غریبة، وكل اتكال على ذراع بشر، 
وكل رغبة في إرضاء الناس وطلب مدیحھم، وكل خطیة بالفكر أو القول أو 

كل مكروه لدى هللا. بھذا یتقبلنا هللا عروًسا مقدسة لھ، وفینا یتبارك  أي العمل...
الكثیرون، إذ یجعلنا لیس فقط ُمباركین بل بركة لغیرنا، یباركون هللا العامل فینا 

 وفیھم وینالون بركتھ.

األشیاء التي یجب على إسرائیل القیام بھا حتى  ھي : [ما32Tالعالمة أوریجینوس32T یقول
 تبارك الشعوب هللا فیھ؟

 .]1[" "إن َنَزع مكرھاتھ من فمھ

 ولكن ماذا یعني ھذا؟
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إن كل ما نقولھ من شر ھو مكروه في فمنا. فلننزعھ إًذا بنزع الشتائم، والكلمات 
الفارغة، والكلمات العقیمة التي من شأنھا إدانتنا، ألنھ بكالمك تتبرر 

 ].[118]وبكالمك ُتدان"

. كان القسم ]2بالحق والعدل والبر [یطالبھا أال تحلف باآللھة الوثنیة بل بھ، تحلف 
قدیًما عالمة الثقة باإللھ الذي یقسم اإلنسان بھ، لھذا عندما كان هللا یطلب من شعبھ 

 القسم باسمھ كان یطلب أن یحفظھم من القسم باآللھة الوثنیة واإلیمان بھا.

"وإن حلفت حّي ھو الرب بالحق  على القول اإللھي: 32Tالعالمة أوریجینوس32Tیعلق 
ك الشعوب بھ، وبھ یفتخرون" [  ، قائًال : ]2والعدل والبر فتتبرَّ

، وإنما بدون بالعدل[لننظر إلى أنفسنا نحن الذین نحلف، ولَنر كیف أننا ال نحلف 
 .الحقعدل، حتى صارت أقسامنا كثیرة على سبیل العادة، ال على سبیل 

أن نترك أنفسنا ُتساق بواسطة الخطیة، فنعتاد علیھا. ھذا ما ینتقده  ھي المشكلة ھنا
 "وإن حلفت حّي ھو الرب بالحق والعدل والبر".الرب بقولھ: 

أننا نعلم أن الرب قال لتالمیذه في اإلنجیل: "وأما أنا فأقول لكم: ال تحلفوا البتة" 
 ).34: 5(مت 

لندرس ھذه اآلیة، ونضع اآلیتین مًعا. ربما یلزمنا أن نبدأ بالقول: "احلفوا بالحق 
والعدل والبر"، حتى إذا ما تقدمنا ونمونا في النعمة بعد ذلك نستعد أال نحلف البتة، 
بل یكون لنا الـ"نعم" الذي ال یحتاج إلى تأكید األمور بالقسم، ویكون لنا الـ"ال" الذي 

 ال یحتاج إلى شھادة إثبات أن األمر لیس ھكذا.

 "وإن حلفت حّي ھو الرب بالحق والعدل والبر".

. أما نحن بالحقبالنسبة لمن یحلف البد أوًال أال یكون كاذًبا بل صادًقا، فیحلف 
 البائسون فكثیًرا ما ُنقسم كذًبا بالباطل.
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إن افترضنا أننا نحلف بالحق، فإن ھذا القسم یخالف الشریعة، إذ یجب أن یكون 
، ألنھ إن افترضت أنني أحلف كعادة، ففي ھذه الحالة "بالحق"" بجانب أنھ بالعدل"

ال یوجد عدل... ألننا نجعل من رب ھذا الكون ومسیحھ شاھًدا على أمر ما. فما 
  ].[119]أھمیة ھذا األمر حتى أنحنى على ركبتي وأقسم...؟

مما یدعو البعض إلى الدھشة أن یقدم النبي التزام الشعب بالقسم باسم الرب الحّي 
بالحق والعدل والبر عالمة على التوبة. قد یبدو أن ھذا األمر تافھ، لكن من یدرس 

األمر في عمق یالحظ أنھ كاد الشعب كلھ والقیادات أن یعبدوا األوثان، فكان قسمھم 
باسم اآللھة الغریبة. فالقسم باسم الرب الحّي عالمة على ترك العبادة الوثنیة. األمر 

الثاني أن ما ینطق بھ الفم إنما ھو من فضلة القلب. فالقلب النقي المستقیم ینطق 
القسم ھنا  وكأنبالحق والعدل والبر، ال یعرف إال الصدق، ولیس للكذب موضع! 

 یكشف عن استقامة اإلیمان مع استقامة السلوك.

في اختصار نقول إن التوبة كما یقدمھا لنا ھذا األصحاح لیست ندامة ورجوًعا عن 
رجوع وإخالص ہلل واتحاد معھ، فتتمتع بالحق اإللھي  ھي الرجاسات فحسب، إنما

 والعدل والبر.

. ما ھو ھذا الوعد اإللھي ]2"تتبرك الشعوب بھ، وبھ یفتخرون" [أما الوعد فھو: 
 إال التمتع بغنى الحیاة الجدیدة وكمالھا كعطیة إلھیة.

). وقد 4: 26؛ 18: 18؛ 3: 12 (تك یعقوب وإسحق وإبراھیمقُدم ھذا الوعد آلبائنا 
 تحقق الوعد بمجيء السید المسیح الذي بھ تتبارك شعوب العالم.

 

 . ختان القلب:2

إذ كانت مملكة إسرائیل قد عصت الرب عالنیة، وأقامت العبادة الوثنیة عوض 
)، أما 2-1عبادة هللا الحّي، لذا طالبھا بنزع ھذه العبادة المكروھة بكل رجاساتھا (

 فسلكت طریًقا آخر، وھي المزج بین العبادة الحقیقیة والوثنیة. في مملكة یھوذا
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المظھر یذھبون في األعیاد إلى أورشلیم، یقدمون ذبائح وتقدمات للرب، ویمارسون 
العبادة في شكلیاتھا، ویتمسكون بحرفیة الناموس، أما قلوبھم فمرتبكة بالوثنیة. إنھم 
یعتّزون بكونھم أھل الختان... بینما قلوبھم غیر مختتنة. لھذا جاءت الوصیة إلیھم 

 تلزمھم بالدخول إلى األعماق، لیمارسوا ختان القلب الخفي، ویھتموا بالمجد الداخلي.

 "ألنھ ھكذا قال الرب لرجال یھوذا وأورشلیم: 

 احرثوا ألنفسكم حرًثا، وال تزرعوا في األشواك.

 اختتنوا للرب، وانزعوا ُغرل قلوبكم یا رجال یھوذا وسكان أورشلیم.

 .]4-3لئال یخرج كناٍر غیظي فیحرق، ولیس من یطفئ بسبب شر أعمالكم" [

 : 32Tالعالمة أوریجینوس32Tجاءت الدعوة ھنا إلى رجال یھوذا وأورشلیم، وكما یقول 

[أنني أتذكر ما قیل حدیًثا حول المعنى الرمزي لیھوذا وسكان أورشلیم: فإننا نحن 
"حیث  بما أنھ أورشلیم.أیًضا، إذا أعطانا الرب ھذه النعمة، سوف نكون سكان 

 فإن كان كنزنا في السماء یكون قلبنا أیًضا في یكون كنزك ھناك یكون قلبك أیًضا"،
أمنا  ھي "وأما أورشلیم العلیا التيأورشلیم السمائیة، التي یقول عنھا الرسول: 

 ].[120])26: 4جمیًعا فھي حرة" (غل 

یستحیل أن ُیرجى ثمر روحي إلھي ممن َیزرعون في أرض قفر مملوءة باألشواك 
الخانقة، إنما یجب أن ُتشق بشفرة المحراث لتبكیت تربة القلب القاسیة... ففي مثل 

: 13الزارع یقول السید المسیح: "وسقط آخر على الشوك فطلع الشوك وخنقھ" (مت 
). وجاء في ھوشع ضرورة حرث األرض لنزع الشوك وزرع بذار البر: 7

"ازرعوا ألنفسكم بالبر، احصدوا بحسب الصالح، احرثوا ألنفسكم حرًثا، فإنھ وقت 
 ).12: 10یأتي ویعلمكم البر" ( لطلب الرب حتى
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إن كانت تربة قلوبنا مملوءة أشواًكا فبصلیب ربنا یسوع المسیح ُتحرث فتصیر 
صالحة، ُینزع عنھا الشوك بكونھ الغرلة. ھذا ھو ختان القلب الذي یرتبط بالصلیب، 

 وال یختنق بأشواك ھموم الحیاة وملذاتھا الباطلة.

[اقلبوا التربة الصالحة بالمحراث، ازیلوا الحجارة من : القدیس أغسطینوسیقول 
 الحقل، انزعوا األشواك عنھا...

احذروا من أن تختنق البذار الصالحة التي ُزرعت فیكم خالل جھادي (رعایة القدیس 
 لھم)، وذلك بواسطة الشھوات واھتمامات ھذا العالم.

 ].[121]كونوا األرض الجیدة، ولیأِت الواحد بمئة واآلخر بستین، وآخر بثالثین

: [كما ُیستخدم المحراث في الحقل فیقلب األرض القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
من أسفل لُیعد مقدًما ملجأ آمًنا للبذار، حتى ال تنتثر على السطح، بل تختفي في رحم 
األرض ذاتھا، فتودع جذورھا في آمان، ھكذا یلیق بنا نحن أیًضا أن نعمل، فنستخدم 

 محراث الضیقات لحرث أعماق القلب.

 ).13: 2ینصحنا نبي آخر، قائًال : "مزقوا قلوبكم ال ثیابكم" (یؤ 

لنمزق قلوبنا، حتى متى ُوجد فیھا زرع شریر، أو فكر مخادع نقتلعھ بجذوره، 
 فنھیئ تربة نقیة لبذار الصالح. 

إن كنا اآلن ال نحرث األرض البور، إن كنا ال نبذر اآلن، إن كنا ال نرویھا اآلن 
بالدموع، مادام وقت ضیق وصوم، فمتى نلوم أنفسنا؟! ھل یحدث ھذا عندما نصیر 
في ُیسر وترف؟! مستحیل! فإن الُیسر والترف بوجھ عام یقودانا إلى التراخي، كما 

تردنا الضیقة إلى الجھاد، ترد الذھن الذي ضل بعیًدا وصار ھائًما یحلم بأمور 
 ].[122]كثیرة
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 أن الحدیث ھنا ینطبق على المعلمین والكارزین، إذ یھتم 32Tالعالمة أوریجینوس32Tیرى 
بعضھم بتقدیم العقائد اإلیمانیة خارج دائرة الخالص العملي، فیكونوا كمن یقدمون 

 بذاًرا صالحة وسط األشواك. إذ یقول: 

 .]3[" ["احرثوا ألنفسكم حرًثا، وال تزرعوا في األشواك

قیل ھذا الكالم على وجھ الخصوص للمعلمین والمبشرین؛ حتى ال ینطقوا بكلمات 
اإلنجیل للسامعین قبل تھیئة حقوٍل جدیدة (محروثة) في نفوسھم. ألنھم متى ھیأوا 

حقوًال جدیدة في النفوس، ومتى أصبح الناس ُمعدین الستقبال التعالیم كما في 
 األرض الجیدة الصالحة، عندئذ یزرعون لیس في األشواك.

على العكس، قمنا نحن بزرع بذور مقدسة قبل أن ُنعد حقوًال جدیدة في عقول الناس، 
زرعنا عقیدة اآلب واالبن والروح القدس، والقیامة، والعقاب والراحة األبدیة 

والناموس واألنبیاء وغیر ذلك من تعالیم الكتاب المقدس. أننا بھذا نخالف الوصیة 
ال  أعدوا ألنفسكم حقوًال جدیدة، ثانًیا: ""احرثوا ألنفسكم حرًثا"التي تقول أوًال : 

  في األشواك".تزرعوا

 لي. قد یقول أحد السامعین: أنني لست أعلم، فھذه الوصیة لیست

لیكن! كن مزارًعا (معلًما) لنفسك، وال تزرع في األشواك، إنما أعدد حقًال جدیًدا من 
قطعة األرض التي سلّمھا لك الرب. اھتم بھذه األرض. ابحث أین توجد األشواك، 
أین توجد الھموم واالھتمامات المادیة وإغراءات الغنى وحب الشھوة، وانزع في 

الحال تلك األشواك التي في نفسك. ابحث عن المحراث الروحي الذي قال عنھ 
یسوع: "لیس أحد یضع یده على المحراث وینظر إلى الوراء یصلح لملكوت هللا" 

). بھذا تكون قد أعددت حقًال جدیًدا. بعد إعداد ھذا الحقل، اذھب وخذ 62: 9(لو 
بذاًرا من المعلمین ومن الشریعة واألنبیاء والكتابات اإلنجیلیة وكلمات الرسل، 

وازرعھا في نفسك بتذكرھا وتنفیذھا. ستبدو لك أن ھذه البذار تنمو من تلقاء ذاتھا، 
لكن الحقیقة أنھا ال تنمو من مجرد تذكرك إیاھا، بل الرب ھو الذي ینمیھا. "أنا 

 ].[123])6: 3 كو 1غرست وأبلوس سقى، لكن هللا كان ینمي" (
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احرثوا ألنفسكم حرًثا، وال تزرعوا في  في الكلمات النبویة: "البابا أثناسیوس یرى
 دعوة للجدیة في استخدام نعمة هللا الغنیة المجانیة، ألن طریق ]4األشواك" [

). إنھ یظن أن أرضھ تنتج خبًزا بال عمل، 19: 15الكسالن كسیاج من شوٍك (أم 
 فإذا بھا تخرج لھ شوًكا...

لدینا وصیة رسولیة أال تكون النعمة المعطاة لنا باطلة، األمور التي كتب عنھا 
القدیس بولس إلى تالمیذه شخصًیا، موصًیا إیانا بھا من خاللھم، كقولھ: "ال تھمل 

 ).14: 4 تي 1الموھبة التي فیك" (

"من یشتغل بحقلھ یشبع خبًزا، أما طرق الكسالن فسیاج یوجد مثل لھ ذات المعنى: 
. لذلك یحذرنا الروح القدس أال نسقط في مثل ھذه )15، 12: 19من شوك" (أم 

 ].[124]األمور، قائًال : "احرثوا ألنفسكم حرًثا، وال تزرعوا في األشواك"

 .]4"اختتنوا للرب وانزعوا ُغرل قلوبكم" [

إذ یحرث اإلنسان بصلیب رب المجد یسوع داخل القلب لینزع األشواك، یتمتع 
بختان القلب الروحي الخفي، وكما یقول الرسول بولس موبًخا المتكلین على ختان 

"ألن الیھودي في الظاھر لیس ھو یھودًیا، وال الختان الذي في الجسد الخارجي: 
الظاھر في اللحم ختاًنا، الیھودي في الخفاء ھو الیھودي؛ وختان القلب بالروح ال 

 ).29-28: 2بالكتاب ھو الختان، الذي مدحھ لیس من الناس بل من هللا" (رو 

"ُدعى أحد وھو مختون فال یصر : [یتفق ھذا مع قولھ: القدیس أغسطینوسیقول 
. لقد كان یھودًیا، وُدعى مختوًنا، لیتھ ال یطلب أن یصیر )18: 7 كو 1أغلف" (

  ].[125]ال یعیش كمن ھو لیس مختوًنا أي أغلف،

: [كان البد أن یقول: "اختتنوا للرب". فإن الختان من 32Tالعالمة أوریجینوس32T یقول
الجانب الجسدي لم یقتصر على أھل الختان حسب شریعة موسى وحدھم، وإنما 
مارسھ أناس آخرون كثیرون. فكھنة األوثان المصریون كانوا یختتنون لھا (أي 

 لألوثان)، فكان ختانھم لألوثان ال للرب، أما ختان الیھود فكان یمكن أن یكون للرب.
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" بالمعنى الحرفي، فلننتقل إلى المعنى الرمزي "اختتنوا للربإن كنا قد فھمنا معنى 
حتى نعرف كیف یوجد بین المختونین من ھم مختونون للرب، وآخرون مختونون 

 لیس للرب.

العقیدة األرثوذكسیة، ھؤالء الذین  أي توجد عقائد أخرى بخالف عقیدة الحق
یعتمدون على الفلسفة. إنھم مختونون في أخالقھم وقلوبھم ویمارسون ما یمكن أن 

نطلق علیھ االعتدال (الفضیلة)... ھؤالء مختونون لیس للرب، ألن ختانھم یتم بعقیدة 
كاذبة. ولكن حین تذھب إلى الكنیسة، وتتبع تعالیمھا الحقة، فإنك ال تكون مختتًنا 

 ].[126]فحسب وإنما تكون مختتًنا للرب

 : [ُتوجد غرلة في القلب یجب نزعھا.32Tالعالمة أوریجینوس32T كما یقول

 بالوالدة ینزع بالختان.یأتي الختان بعد ذلك؛ فما جاء  خلقیة منذ الوالدة، ھي الغرلة

، البد أن یكون ھناك في القلب شيء منذ الوالدة غرل قلوبكمإذا كانت الوصیة تقول 
 .غرلة قلوبنایسمى غرلة، یجب علینا نزعھ حتى نكون مختتنین من 

"جسد ھذا  "لقد كنا بالطبیعة أوالًدا في الغضب"،إذا دققنا النظر في العبارتین: 
"لیس أحد طاھًرا من دنس ولو كانت  الذي ُولدنا فیھ، وإذا تأملنا في القول الموت"

وبغرلة في ، نستخلص كیف أننا ولدنا بخطایا حیاتھ یوًما واحًدا على األرض"
 قلوبنا.

إذا كان القلب الذي فینا ھو الذي یحمل العقل، حیث توجد األفكار، ومنھ تخرج 
األفكار الشریرة، فإن من ینزع األفكار الشریرة ینزع أیًضا غرلة القلب. أما من ال 

 (متجاوًبا مع عمل الروح القدس فیھ)، فلینظر ما یتوعده بھ هللا: غرلة قلبھینزع 
 ]. [127]"لئال یخرج كناٍر غیظي فیحرق ولیس من یطفئ"

إذن لیكن لنا ختان القلب الداخلي للرب، یقوم على عمل الروح القدس الذي ینزع 
 ُغرلة القلب ویھب ختانھ، ُیصلب اإلنسان العتیق ویھبنا الجدید في میاه المعمودیة.
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العماد ھو ختان القلب والروح، یعیشھ المؤمن كل أیام حیاتھ، لیعمل روح هللا فیھ بال 
 انقطاع، حتى یمارس الحیاة الجدیدة الُمقامة مع المسیح.

زینة العروس، الزینة التي یھبھا لھا الروح القدس في میاه المعمودیة،  ھي ھذه
والذي ال یتوقف عن تجمیلھا كل أیام غربتھا، زینة الروح الداخلیة... فال تسمع 

وأنِت أیتھا الخربة ماذا تعملین؟ إذا لبسِت قرمًزا، تزینِت بزینة من ذھب، التوبیخ: "
 .]30إذا كحلِت عینیِك، فباطًال تحسنین ذاتك" [

إذ نقبل عمل الروح القدس الناري فینا یلتھب قلبنا المختون بالحب اإللھي، أما إذا 
 . بنار غضب هللاأعمال اإلنسان العتیق، فیحترق أي استعاد الغرلة،

 .]4" لئال یخرج كنار غیظي، فیحرق ولیس من یطفئ بسبب شر أعمالكم" [

: [یشتعل غضب هللا مثل النار بالنسبة للذین لم یختتنوا لھ، 32Tالعالمة أوریجینوس32Tیقول 
". "ولیس من یطفئ بسبب شر أعمالكمھؤالء الذین لم ینزعوا عنھم ُغرل قلوبھم. 

األعمال الشریرة التي نمارسھا، فإن لم توجد أعمال شریرة ال  ھي طعام ھذه النار
 ].[128] تجد النار لھا مأكًال !

یسقط في  أي من ال یقبل عمل الروح الناري فیھ یسقط في نار الغضب اإللھي،
مرارة تجلبھا أعمالھ الشریرة علیھ، كما جلبت خطایا یھوذا السبي بكل مذلتھ، ھذا 

]... 10الذي یصفھ إرمیا النبي بصورة قاسیة حتى لم یعد یقدر أن یحتمل المنظر [
 كان صوت التحذیر مستمًرا حتى لحظات السبي، إذ یقول: 

 "اخبروا في یھوذا وسمعوا في أورشلیم وقولوا،

 ) في األرض،shopharاضربوا بالبوق (

 نادوا بصوٍت عاٍل وقولوا: 

 اجتمعوا فلندخل المدن الحصینة.
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 ارفعوا الرایة نحو صھیون.

 احتموا. ال تقفوا. ألني آتي بشٍر من الشمال وكسٍر عظیم.

 قد صعد األسد من غابتھ وزحف مھلك األمم.

 خرج من مكانھ لیجعل أرضك خراًبا،

 تخرب ُمدنك فال ساكن،

 من أجل ذلك تنطقوا بُمُسوح،

 الطموا ولولوا،

 ألنھ لم یرتد حمو غضب الرب عنا.

 ویكون في ذلك الیوم یقول الرب،

 إن قلب الملك ُیعدم وقلوب الرؤساء،

 .]9-5وتتحیر الكھنة وتتعجب األنبیاء" [

هللا القدوس الذي یطلب عروسھ مزینة بالقداسة، إذ یراھا تمارس الشر الذي یدفعھا 
إلى السبي ینذرھا، ویبقى ینذرھا حتى اللحظات األخیرة، فإنھ یشتاق أال تسقط في 

مرارة السبي... لقد أرسل من یخبرھا، ویضربوا بأبواق كلمتھ، وینادوا بصوٍت 
عاٍل، لعلھم یتركون القرى غیر الحصینة ویدخلون إلى المدن الحصینة ویرفعون 

یدخلون بالتوبة إلى حصٍن إلھي ویحملون رایة الكنیسة، رایة  أي رایة صھیون؛
 الحب اإللھي، فیحتمون من الخطر.

".... إذ یلیق بالعروس أن تتحرك تجاه عریسھا، تعلن حبھا لھ "ال تقفوایسألھم: 
 عملًیا، كما تحرك ھو أوًال نحوھا، باذًال حیاتھ ألجلھا. 
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 إنھ یكرر لھا الدعوة بالتوبة حتى ال تسقط تحت التأدیب القاسي.

: [كلمة هللا تیقظ السامع، وُتِعده للحرب ضد الشھوات، 32Tالعالمة أوریجینوس32Tیقول 
 وضد القوات الشریرة، وتھیئھ أیًضا للوالئم السمائیة. إنھا ھنا بمثابة بوق.

 "نادوا بصوٍت عاٍل، وقولوا: 

 ].5اجتمعوا فلندخل المدن الحصینة" [

ال یریدنا هللا أن ندخل إلى مدینة غیر محصنة، بل إلى مدینة محصنة. فقد تحصنت 
كنیسة هللا بالحق الذي في المسیح یسوع؛ ھو نفسھ حصنھا، كما یقول داود النبي في 

 ).2: 18المزمور: "الرب صخرتي وحصني ومنقذي" (مز 

 "ارفعوا الرایة نحو صھیون (اھربوا إلى أنتم جمیًعا الذین كنتم خارج صھیون
 .]6صھیون)؛ احتموا؛ ال تقفوا" [

"ألني آتي بشٍر من الشمال وكسر أنتم الذین كنتم في تقدٍم ونمٍو احتموا في صھیون. 
كنائس هللا،  أي ". عند مجيء ھذا الشر، من ال یحتمي ویدخل المدن الحصینة،عظیم

 یبقى خارًجا، یمسكھ األعداء ویقتلونھ.

قد صعد األسد من غابتھ وزحف من ھو ھذا العدو؟ لننظر إلى تكملة الحدیث: "
 في موقع األنبا تكال. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في ]7مھلك األمم" [

ھذا ھو العدو الذي یجب أن نھرب منھ. من ھو أقسام المقاالت و التفاسیر األخرى). 
ھذا األسد الذي یتتبعنا؟ ینبھنا إلیھ القدیس بطرس، قائًال : "إبلیس خصمكم كأسد زائر 

 ).9-8: 5 بط 1یجول ملتمًسا من یبتلعھ ھو، فقاوموه راسخین في اإلیمان" (

ھذه الغابة؟ إنھ سقط إلى أسفل. نزل إلى أسفل  ھي یوجد أسد قد صعد من غابتھ؛ أین
 األرض، إلى أعماقھا. 

األحوال، أما ھو فھبط إلى  أي أنت إنسان، أعلى من الشیطان، ألنك أفضل منھ على
 أسفل بسبب فساده...
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 إنھ یرید أن یدخل إلى أرضك، یرید أن یفترس كل واحٍد منا...

ب أرضك، البس المسوح وابِك وتنھد  بما أن األسد قد صعد إلیك لیھددك ویخرِّ
وتضرع إلى هللا بالصلوات، فیھلك ھذا األسد، وتتخلص أنت منھ، وال تقع بین 

 أنیابھ.

یحاول ھذا األسد أن یصطادك عن طریق آذانك، إذ یلقي إلیك كلمات كاذبة محببة إلى 
 نفسك، فیجعلك تحید عن طریق الحق.

 یرید أن یلتھم قدمیك، وینزعھا من فوق أرض الحق.

تمنطق بمسوح، واقرع صدرك، ابِك، واصرخ صرخات الحرب حینما ترى العدو 
، عندئذ تستطیع بكل ھدوء وطمأنینة أن فیرتد حمو غضب الرب عنكیھددك، 

 ].[129]تتصدى لكل ھجمات األسد، ألنك قد دخلت المدینة الحصینة

في وسط الخطر یفتح هللا باب الخالص، معلًنا أن غضبھ ال یدوم إلى األبد. إنھ 
یغضب ألنھ یرى العدو قادًما كأسٍد لیفترسنا ونحن في تھاوننا ال ندخل إلیھ كمدینة 

 حصینة، وال نقبلھ ملجأ لنا. یضرب كما ببوٍق لكي نرجع إلیھ فیرجع ھو إلینا.

ختان القلب ُیكسب النفس جماًال في عیني عریسھا السماوي، مما یثیر عدو الخیر 
ضدھا، فتدخل في حرب روحیة، متسلحة بروح التوبة واالتضاع مع االتكال على 

 إمكانیات عریسھا... ومع كل موقعة تتمتع بنصرة جدیدة، فیزداد جمالھا بھاءً .

 

 . ترك األنبیاء الكذبة:3

 .]10[ السیف النفس" قد بلغكان قلب إرمیا الرقیق یعتصر وھو یرى: "

یرى الشعب نائًما فقد ظنوا أن هللا خدعھم وخدع مدینتھ المقدسة أورشلیم، ظنوه 
 إنھا كلمات ].10[ یكون لكم سالم"یتحدث على فم األنبیاء الكذبة، القائلین: "
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األنبیاء المعسولة التي تعطي طمأنینة كاذبة ومؤقتة، یستطیب لھا القادة العسكریون 
والدینیون مع الشعب، لكنھا مجرد تسكین تدفع بھم إلى الخراب، وتدخل بھم إلى 

 ].14محاكمة هللا لھم [

تقوم زینة العروس الداخلیة على الشركة مع هللا، أساسھا التوبة الصادقة وختان 
القلب. ال تعطي أذنھا للكلمات المھَّدئة للنفس إلى حین، الكلمات الطیبة اللینة، لكنھا 

). ھذه التي قال عنھا الرب: 14: 6مخادعة، إذ تسمع "سالم، سالم، وال سالم" (
"بالكذب یتنبأ األنبیاء باسمي؛ لم أرسلھم وال أمرتھم وال كلمتھم، برؤیا كاذبة وعرافة 
وباطٍل ومكر قلوبھم ھم یتنبأون لكم... وھم یقولون: ال یكون سیف وال جوع في ھذه 

األرض، بالسیف والجوع یفنى أولئك األنبیاء، والشعب الذي یتنبأون لھ یكون 
مطروًحا في شوارع أورشلیم من جرى الجوع والسیف، ولیس من یدفنھم ھم 

). ھؤالء "یتكلمون 16-14: 14ونساؤھم وبنوھم وبناتھم، واسكب علیھم شرھم" (
 ).26: 23برؤیا قلبھم ال عن فم الرب" (

لترفض الكنیسة ھذه الكلمات، ولتتقبل كلمات هللا الناریة، حتى وإن بدت قاسیة 
 ).2: 21نار إلھیة قادرة أن تھیئھا كعروس مزینة لرجلھا (رؤ  ھي وُمّرة، لكنھا

زینة العروس ال السالم القائم على كلمات الكذب التي نستطیب لھا، وإنما على 
كلمات الرب التي تنزل على القلب كسیٍف تبتر كل أثر للغرلة، وتحطم شره، لُیعَلن 
كمِقدٍس للرب ومسكٍن لروحھ القدوس. لنقبل كلماتھ الجارحة، التي بجراحاتھا تشفي 

 جراحاتنا!

إلى یومنا ھذا ال تزال النفس تنخدع ال بكلمات األنبیاء الكذبة الخارجین بل بالذین ھم 
في داخلھا، األفكار الخطیرة المخادعة، لتستكین للخطیة وتضرب بالشركة اإللھیة 

والوصیة عرض الحائط. مثل ھذه النفس یبكى علیھا السید المسیح كما على 
أورشلیم، قائًال : "إنك لو علمِت أنِت أیًضا حتى في یومِك ھذا ما ھو لسالمِك، ولكن 
اآلن قد أُخفي عن عینیِك، فإنھ ستأتي أیام ویحیط بك أعداؤِك بمترسة ویحدقون بِك 

ویحاصرونِك من كل جھة، ویھدمونِك وبنیِك فیِك وال یتركون فیِك حجًرا على حجٍر 
 ).44-42: 19ألنِك ال تعرفین زمن افتقادكِ " (لو 
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بعدما یقدم هللا تأدیبھ یحذر من العقوبة األبدیة... فقد سمح لھم بالسبي، لكن إن لم 
"في ذلك الزمان یقال لھذا الشعب یرجعوا یسقطون في دینونة أبدیة، إذ یقول: 

وألورشلیم: ریح الفحة من الھضاب في البریة نحو بنت شعبي، ال للتذریة وال 
 ].12-11لي من ھذه. اآلن أنا أیًضا أحاكمھم" [ للتنقیة. ریح أشد تأتي

-my daughterإنھ یتحدث مع شعبھ كابنتھ "بنت شعبي" أو ربما" ابنتى الشعب 
people) "11 مؤكًدا مدى اھتمامھ بالشعب المنتسب إلیھ 22، 21، 19: 8؛ ،(

سمح لھا بالسبي كریٍح  بالعصیان. لقد كابنة لھ، وإن كانت تقابل حبھ واھتمامھ
للتذریة، تفصل الحنطة عن الزوان، وبالتنقیة كالنار التي تنقي الذھب والفضة... 

 لكنھ إذ یحل یوم الدینونة تصیر العقوبة أبدیة!

 

 . إدراك خطة هللا وقبول التأدیب:4

إذ ترفض النفس الكلمات الكاذبة لتقبل كلمة هللا الحیة تكتشف خطة هللا من نحوھا، 
خاصة من جھة تأدیبھا. وكما یؤكد ھذا السفر في أكثر من موضع أن ما یحل بیھوذا 

من تأدیبات خاصة السبي إنما ھو بسماٍح إلھي، لكنھ ھو ثمر طبیعي لشر یھوذا، 
 وكشف عن حقیقة طبیعة الخطیة التي قبلھا یھوذا بإرادتھ. 

]. 7شبَّھ السبي القادم بصعود أسٍد من غابتھ وزحف مھلك األمم لتخریب األرض [
 مرة أخرى یشبھھ بھبوب ریح عاصفة سریعة التدمیر: 

 "ھوذا كسحاٍب یصعد،

 وكزوبعة مركباتھ،

 أسرع من النسور خیلھ،

 .]13ویل لنا ألننا قد أُخربنا" [
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إنھا صورة مؤلمة لھجوٍم عنیٍف یثیره العدو... یظھر كسحاٍب من یقدر أن یصعد 
إلیھ لیحاربھ أو یمسك بھ؟! وكزوبعة عاصفة قادمة من الصحراء من یقدر أن 

 یصدھا؟! وكخیٍل لھ سرعة النسور من یقف أمامھا؟!

صورة حرب عدو الخیر للنفس التي ُتسلم ذاتھا للشر، إذ یصعد الشر  ھي ألیست ھذه
في القلب بروح الكبریاء لیھوى باإلنسان إلى أعماق الجحیم، فیكون كسحاٍب مخادٍع 
ال یحمل میاه النعمة التي تروى األرض فتقدم ثمًرا، بل سحاب الكبریاء وحب المجد 

الباطل. إنھ كزوبعة عاصفة تفقد النفس بصیرتھا الروحیة وقدرتھا على معرفة 
أسرار هللا، وكالخیل المسرع بعنف یحطم ویخّرب، في سرعة النسور التي تخطف 

 الفریسة وتنطلق بھا. 

ما یحل بنا من تأدیبات إلھیة ھو بسماح إلھي، إذ یسمح لنا أن نذوق عربون ثمر 
 الخطیة لعلنا نرجع عنھا ونلتجئ إلیھ. لھذا یكمل حدیثھ، مقدًما عالًجا شافیًا للنفس: 

 "اغسلي من الشر قلبِك یا أورشلیم لكي تخلصي،

 .]14إلى متى تبیت في وسطِك أفكارِك الباطلة؟!" [

لتنعم بشركة المجد...  أي بالتأدیب اإللھي تدرك النفس حاجتھا للغسل لكي تخلص،
 فتحمل جمال عریسھا وبھاءه علیھا.

ھذا الغسل ھو من نعمة هللا الغنیة، لكن هللا ال یغسلھا بغیر إرادتھا، لذا یقول: 
"اغسلي". األمر بین یدیھا، لھا أن تسلم ذاتھا لروح هللا القدوس فیغسلھا، ولھا أن 

 تبقى في خطایاھا وسط عنادھا وعصیانھا.

: [في ھذا كلھ إعالن عن نعمة هللا، وحریة اإلنسان، حتى متى األب شیریمونیقول 
 ].[130]رغب في السلوك في طریق الفضیلة یقف سائًال مساعدة الرب

  في ھذه العبارة تأكیًدا لسلطان اإلنسان على الخطیة، إذ یقول: األب سیرینوسویرى 
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[إذا ما جاھدنا كبشٍر ضد االضطرابات والخطایا تصیر ھذه تحت سلطاننا، وفق 
إرادتنا، فنحارب أھواء جسدنا (الشریرة) ونھلكھا، ونأسر حشد خطایانا تحت 

وذلك بالقوة التي لنا بصلیب سلطاننا، ونطرد من صدورنا الضیوف المرعبین، 
 ].[131])9: 8 فنتمتع بالنصرة التي نراھا في مثال قائد المئة روحًیا (مت ربنا،

 عن االغتسال الداخلي، فیقول: [إن تصلي بأیٍد القدیس یوحنا الذھبي الفمیحدثنا 
غیر مغسولة ھو أمر تافھ، أما أن تصلي بذھٍن غیر مغتسل فھو أبشع الشرور. 

اغسلي من الشر قلبك یا اسمعوا ما قیل للیھود الذین انشغلوا بالدنس الخارجي: "
. لیتنا نحن أیًضا ]14[" أورشلیم... إلى متى تبیت في وسطٍك أفكارك الباطلة؟!

. لنحد عن الشر ونفعل الخیر 32Tبالطمع32Tنغتسل ال بالوحل وإنما بماٍء نظیف، بالصدقة ال 
 ].[132])27: 27(مز 

لیغتسل قلبنا، الذي ھو أورشلیمنا الداخلیة، فیقدر على معاینة الرب، ویقبلھ ساكًنا 
 فیھ، بل ویبیت، عوض أفكارنا الباطلة التي استقرت واستراحت فیھ زماًنا طویًال !

یعود فیذكرنا بأن التأدیب قد أوشك حلولھ قریًبا جًدا، إذ بلغ صوت القادمین جبل دان 
] لیبلغ أورشلیم ذاتھا. فال مجال للتأخیر 15 [جبل أفرایموانتقل بسرعة البرق إلى 

 بعد!

 ال یلیق بھا أن تلوم الرب المؤدب أو تلوم أداة التأدیب، بل تلوم نفسھا، إذ یقول: 

دت علّي یقول الرب.  "ألنھا تمرَّ

 طریقك وأعمالك صنعت ھذه لكِ 

 .]18-17ھذا شرِك، فإنھ مّر، فإنھ قد بلغ قلبك" [

 بإرادتك اخترت الشر والعصیان، فاحتلت المرارة قلبك عوض ملكوت هللا المفرح!
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كما یقول: [لنغتسل نحن أیًضا ال بالوحل بل بماء الئق، بالصدقة ال بالطمع. لنترك 
 ].[133])27: 37الشر ونصنع الخیر (مز 

 

 . قبول األنبیاء الحقیقیین:5

إن كان یلیق بالعروس أن ترفض كلمات األنبیاء الكذبة المعسولة لتدرك خطة هللا 
لخالصھا من خالل التأدیب، فتغتسل ال بالمیاه بل بدموع التوبة، فإن النبي ال یقف 

 ناقًال لكلمات هللا فحسب وإنما كعضو في العروس یئن ویتوجع آلالمھا.

ال یمكننا أن نظن في األنبیاء أو المعلمین أنھم ناقلون لكلمة هللا فحسب، ومعلنون عن 
مشیئتھ اإللھیة، ومصلون ألجل الشعب، وإنما ھم رجال هللا المملئون حًبا... أعضاء 

 في الجسد، یئنون ویذوبون مع كل ألم! لھذا یقول إرمیا النبي: 

 "أحشائي أحشائي!

 توجعني جدران قلبي!

 یئن في قلبي.

 .]19ال أستطیع السكوت! [

ھنا یكشف النبي عن حبھ الشدید لشعبھ. یتحدث ال كمعلٍم قاٍس، وال كمنذٍر فحسب، 
وإنما یتكلم من خالل أحشائھ الداخلیة، إنھا تتمزق، وجدران قلبھ تتوجع... أنینھ 

الداخلي ال ینقطع، وھو یرسم أمامھ صورة بلوى تلحق بأخرى ھذه التي ستحل بھم! 
كم كان یود أال یحمل إلیھم ھذا النبأ المرّ . لكنھ لم یمكن ممكًنا لھ أن یصمت، وھو 

یرى الخطر یحل بھم. لقد شعر بالعجز، إد لم یعد قادًرا أن یشفع فیھم، لكنھ ال یقدر 
 أال یتألم ویتأوه ألجلھم!
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حًقا أنھ یقدم كلمة هللا بكل صدٍق، لكنھ وھو یقدمھا یعلن أیًضا - إن صح التعبیر - 
حزن هللا على شعبھ، فإنھ ما كان یود لھم ھذا الُمّر الذي جلبوه على أنفسھم كثمرة 

 طبیعیة لعصیانھم.

إحساسات كل راٍع صادٍق في رعایتھ، إنھ یصرخ مع صرخات الشعب  ھي ھذه
بكونھم أحشاءه وجدران قلبھ... یئن مع أناتھم ویشاركھم فرحھم ونموھم الروحي. 

 یقدم أحشاءه لتتمزق ثمًنا لحبھ لشعب هللا!

ھذا ھو عمل الخطیة، ُیذیب قلب الشعب فیذوب معھم قلب الراعي. عندما خان 
 ھذا ھو عمل .)7: 5الشعب هللا قیل: "ذاب قلب الشعب وصار مثل الماء" (یش 

الخطیة. لقد حطمت الشعب كلھ وأفقدتھ كل شجاعة وقوة وصیرت قلبھ كالماء یسیل 
ولیس من یقدر أن یعین أو یسند. لھذا ال تعجب إن كان إرمیا النبي إذ یدرك فاعلیة 

"أحشائي أحشائي، توجعني جدران قلبي، یئن في قلبي، ال الخطیة المّرة یقول: 
. وإذ ]19أستطیع السكوت، ألنِك سمعِت یا نفسي صوت البوق وھتاف الحرب" [

حمل السید خطایانا قال على لسان النبي: "كالماء انسكبت، انفصلت كل عظامي، 
 )، یا لبشاعة الخطیة!14: 22صار قلبي كالشمع. قد ذاب في وسط أمعائي" (مز 

 "سمعِت یا نفسي صوت البوق وھتاف الحرب.

 بكسٍر على كسٍر ُنودي،

 ألنھ قد خربت كل األرض.

 بغتة خربت خیامي وشققي في لحظة.

 .]20-19حتى متى أرى الرایة وأسمع صوت البوق؟!" [

سمع النبي بنفسھ ال بأذنیھ، بروح النبوة، ووقف على أحداث الحرب القادمة كأنھ 
 حاضر، یسمع ویرى أموًرا ال تُحتمل. إنھ لم یطق أن یتطلع إلى ذلك الیوم الرھیب.
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إنھ یصدق صوت الرب لنفسھ الداخلیة أكثر من تصدیقھ ألصوات تسمعھا األذن، 
وھا ھو یصف الخراب الحال على الشعب، لییقظ فیھم مخافة الرب المقدسة 

 ویحفظھم من الدینونة بالتوبة. 

رأى خراًبا یجلب خراًبا بال توقف، كل یستدعى اآلخر... یرى أحداًثا مفاجئة متوالیة 
 تحل بالقرى (الخیام) والمدن (الشقق).

، فقد استخدم الیھود أعضاء الجسم المختلفة للتعبیر "أحشائي أحشائي"یقول النبي: 
 في نظرھم مركًزا للعواطف، أو عرًشا لقواھا،  األحشاءعن الخبرات النفسیة. كانت

) "لذلك ترن أحشائي كعوٍد من أجل موآب" وجاء في 11: 16كما جاء في (إش 
 ).12: 3الرسالة إلى أھل كولوسي "أحشاء رحمة" (

في مرارة نفسھ صرخ نحو هللا: متى ُتنزع ھذه الكارثة؟ إلى متى یرى الحرب 
ویسمع صوت البوق؟ یجیبھ هللا قائًال بإن األمر في أیدیھم ھم، فإن شرھم وغباوتھم 

وجھلھم للحق وإصرارھم على الفساد ھو السبب، وال عالج إال التوبة والرجوع 
 إلّي، إذ یجیب النبي، قائًال لھ: 

 .أحمق"ألن شعبي 

 إیاي لم یعرفوا.

 ھم بنون جاھلون وھم غیر فاھمین.

 .]20ھم حكماء في عمل الشر ولعمل الصالح ما یفھمون" [

 اعتاد هللا أال ینسب الشعب إلیھ متى صار شریًرا، لكن أمام مرارة نفس النبي یقول
... وكأنھ یقول إلرمیا النبي، إن كنت ُمر النفس برؤیتك ما یحل بھم، فإنھم "شعبي"

شعبي، ال أود أن أقسو علیھم... ھم ألقوا بأنفسھم في الفساد ألنھم لم یعرفوني معرفة 
اإللھ الذي یملك على القلب، ومعرفة المخلص المنقذ من الفساد، معرفة الصدیق 
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لي شكلیة، ال معرفة الخبرة الحیة. إنھم جاھلون وغیر فاھمین،  معرفتھم المحب...
 یلقون أنفسھم بأنفسھم في المرارة.

لقد وھبتھم الحكمة لكنھم استخدموھا في عمل الشر ال في الصالح. أساءوا إلّي وإلى 
 عطایاي لھم.

نخلص من ھذا كلھ أن صرخات األنبیاء الحقیقیین لیست إال صدى لصوت هللا الذي 
بحكمتھ ، بل یطلبھا عروًسا مزینة غباوتھا وجھلھاال یطیق فساد عروسھ و

 ومعرفتھ الحیة.

 الزینة التي یطلبھا األنبیاء الحقیقیون ال الكاذبون. ھي ھذه

صاحب معرفة:  أي  المؤمن الحقیقي "غنوسًیا"،لقدیس إكلیمنضس اإلسكندريایلقب 
 ]. [134][یجب على الغنوسي أن یكون كثیر المعرفة

[الغنوسي الذي أتحدث عنھ یدرك ما یبدو لآلخرین غیر مدرك، إذ یؤمن أنھ لیس 
شيء غیر مدرك لدى ابن هللا، ولیس شيء ال یمكن تعلمھ. الذي تألم حًبا فینا ال 

 ].[135]یخفي شیًئا من المعرفة الالزمة لتھذیبنا

 لي أنھ یوجد أمور ثالثة في قدرة الغنوسي:  [یبدو

 : معرفة األشیاء؛أوًال 

 : تنفیذ ما یقترحھ اللوغوس (الكلمة)؛ ثانًیا

 ].[136]: القدرة على تقبل األسرار المخفیة في الحقثالًثا
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 . الشبع واالستنارة:6

یجیب إرمیا النبي مؤكًدا أن الجھل ھو سبب الخراب الذي یحل بالشعب، فإن ما یحل 
من تأدیبات إنما یكشف عن الفراغ أو الخراب الداخلي للشعب كما للنفس، وأیًضا 

 عن الظلمة الداخلیة التي تفسد البصیرة. 

 ما رآه النبي ھو انعكاس لما ھو خفي في حیاة الشعب.

 خربة وخالیة، ھي "نظرت إلى األرض وإذا

 وإلى السموات فال نور لھا.

 ترتجف. ھي نظرت إلى الجبال وإذا

 وكل اآلكام تقلقلت.

 نظرت وإذا ال إنسان،

 وكل طیور السماء ھربت.

 نظرت وإذا البستان بریة،

 .]26-23وكل مدنھا ُنقصت من وجھ الرب من وجھ حمو غضبھ" [

 من سفر 32Tاألصحاح األول32Tالتصویر الذي یقدمھ لنا إرمیا النبي ھنا یذكرنا بما ورد في 
 سائًدا، ولم تكن ھناك الظالمالتكوین حین كانت األرض خربة وخالیة، وكان 

 أربع مرات، وكأنھ تطلع إلى العالم بجھاتھ األربع  "نظرت"حیاة!یكرر النبي كلمة
(الشمال والجنوب والشرق والغرب)، فماذا رأى؟ رأى شبھ عودة إلى ما قبل الخلقة 

 كما وردت في سفر التكوین: 

 أرض خربة وخاویة،
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 ظلمة عوض النور،

 ارتجاف للجبال الثابتة،

 ھروب للطیور،

عالم قفر ال یسكنھ إنسان وبال نباتات! لقد أفسدت الخطیة العالم الجمیل المثمر الذي 
 خلقھ هللا ألجل اإلنسان. لقد حطم اإلنسان نفسھ وحطم معھ الخلیقة األرضیة! 

س طاقاتھ للعبادة الوثنیة ورجاساتھا،  ھي ما األرض إال جمھور الشعب الذي كرَّ
السموات إال القیادات الدینیة والمدنیة التي كان یجب  ھي فصاروا كأرض خربة. وما

أن تنیر الطریق للعامة، لكنھا صارت كسموات بال نور، تبعث حالة من الضیق 
 والكآبة.

الجبال إال النفوس التي كان لھا دورھا القیادي الشعبي، یظن الكل أنھم  ھي وما
 راسخون كالجبال، فإذا بھم یرتجفون...

لعلھ قصد بالجبال واآلكام المرتفعات التي ُبنیت علیھا المذابح الوثنیة ُوقدمت علیھا 
 ذبائح لألصنام؛ عوض أن تحمیھم، صارت ترتجف وتتقلقل، تحتاج إلى من یسندھا!

اختفاء كل إنسان إشارة إلى اختفاء كل تعقل حكیم، وھروب طیور السماء إشارة إلى 
 فقدان األمان، وتحول البستان إلى بریة عالمة الخراب الكامل...

إن كان إصرار اإلنسان على الشر وعدم رغبتھ في التوبة والرجوع إلى هللا یحرمھ 
من عمل روح هللا القدوس فیھ، فإنھ یعود إلى حال األرض قبل أن یرف علیھا روح 

 هللا لیخلق منھا عالًما جمیًال ... 

 أقول ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الخالق، لیعمل بروحھ القدوس فینا: 

عوض األرض الخربة الخالیة نجد عالًما جمیًال، بمعنى عوض الجسد بشھواتھ 
 الفاسدة نتسلم جسًدا مقدًسا في الرب.
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عوض السموات التي بال نور تشرق فیھا الشمس، بمعنى عوض النفس التي سادتھا 
 الظلمة یشرق شمس البر فیھا.

عوض الجبال التي ترتجف واآلكام التي تتقلقل نرى ثباًتا وأماًنا... بمعنى تتحول 
 إمكانیاتنا وقدراتنا ومواھبنا للبناء بقوة، ال یزعزعھا العالم كلھ!

عوض الفراغ حیث ال إنسان وال طیر، تمتلئ قلوبنا بالشركة مع القدیسین 
 والسمائیین، فنجلس مع مسیحنا في السمویات.

عوض البریة تصیر قلوبنا بستاًنا مثمًرا؛ ندعو مسیحنا أن یأكل من ثمر جنتھ التي 
 فینا.

عوض ھروب المدن من وجھ الرب ومن وجھ حمو غضبھ، نجتذب الكثیرین للتمتع 
 بالحضرة اإللھیة!

بمعنى آخر جمال العروس یمتد إلى تقدیس الجسد والنفس والطاقات والمواھب... 
 فتتمتع بشبٍع روحي واستنارة روحیة فائقة.

هللا الذي یطلب شبعنا واستنارتنا حین یؤدب یعطینا فرصة للرجوع إلیھ، إذ یقول: 
. إنھ یترك بقیة یقدسھا وینمیھا... إنھ ]27"خراًبا تكون األرض، ولكنني ال أفنیھا" [

 یتھاون الشعب ویستغل "ال أفنیھا"ال یود أن ُیفنى، بل أن ُیقدس ویبني!لئال بقولھ: 
"من أجل ذلك تنوح األرض، وتظلم مراحم هللا، عاد لیؤكد التأدیب القاسي: 

، إنھ ]28السموات من فوق، من أجل أني تكلمت قصدت وال أندم وال أرجع عنھ" [
 ال یرجع عن تأدیبھ لھم ماداموا ال یرجعون إلیھ...

 

 . ترك البر الذاتي:7

إن كان هللا یطلب شبع العروس واستنارتھا، فإنھ یؤكد عجزھا عن تحقیق ذلك 
 بنفسھا، فھي في حاجة إلیھ بكونھ مصدر جمالھا وشبعھا واستنارتھا: 
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 وأنِت أیتھا الخربة ماذا تعملین؟"

إذا لبسِت قرمًزا، إذا تزینِت بزینة من ذھب، إذا كحلِت باإلثمد عینیِك، فباطًال 
 .]30تحسنین ذاتك، فقد رذلِك العاشقون" [

إن ظنت نفسھا غنیة تلبس القرمز، وإن خزائنھا مملوءة بالجواھر الذھبیة، وجمیلة 
تكحل عینیھا باإلثمد... تبقى مرذولة لیس من هللا فقط بل حتى من عاشقیھا. لقد 

كحلت إیزابل الملكة الشریرة عینیھا باإلثمد، وزینت رأسھا، وتطلعت من الكوة... 
: 9 مل 2لكن یاھو قال للخصیان: اطرحوھا، فسال دمھا على الحائط وعلى الخیل (

30-33 .( 

كانت النساء یكحلن أعینھن باالثمد إلبراز اتساع العینین عالمة الجمال في العالم 
القدیم. ھكذا فعل ھذا الشعب، صار كامرأة تتزین وتبرز جمالھا ألصحابھا، فإذا بھم 

 یصیرون قاتلیھا!

مسكین اإلنسان الذي في جھاده الروحي یتكئ على بره الذاتي، یفقد كل جماٍل داخلي 
"ألنك تقول إني أنا غني وقد بل ویصیر قاتًال لنفسھ، ویسمع التوبیخ اإللھي: 

لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقیر  استغنیت وال حاجة
وأعمى وعریان، أشیر علیك أن تشتري مني ذھًبا ُمصفي بالنار لكي تستغني، 

وثیاًبا بیًضا لكي تلبس فال یظھر خزي عریتك، وكحل عینیك بكحل لكي تبصر" 
 .)18-17: 3(رؤ 

 

 4من وحي إرمیا 

 لتعكس جمالك عليّ 

 * خلقتني عل صورتك ومثالك، 

 أیھا الكلّي البھاء! 
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 بغباوتي وعصیاني وخطإیاي أفسدت طبیعتي! 

 ھا أنا أعود إلیك بالتوبة، 

 لي روحك القدوس جمالي!  فیرد

 یعكس جماًال على أعماقي، 

 فأسترد صورتك، 

 وأنعم ببھاء مجدك داخلي! 

 ما أسھل أن تمتد ید بشریة لختان الجسد، * 

 لكن من یقدر أن یختن قلبي! 

 ھوذا قلبي وأعماقي بین یدیك، 

 اختنھا بصلیب حبك أیھا الحبیب المخلص! 

 انزع عني ُغرل قلبي ھذا الذي شّوه كل جمال فيّ ! 

 لي أن أستخدم صلیبك محراًثا یھيء قلبي للزرع!  ھب* 

 ینتزع عنھ كل أشواك ھموم العالم، 

 ویعده لقبول كلمتك الحیة، 

 فأحمل ثماًرا: ثالثین وستین ومائة! 

 أحمل مع جمال النفس الداخلي ثمر الروح األبدي!

 استمع شعبك قدیًما لكلمات األنبیاء الكذبة المعسولة! * 
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 ظنوا أنھم في سالم، 

 ولم ُیدركوا أن السبي على األبواب! 

 ھوذا أفكار الشر تالحقني في داخلي! 

 أظنھا مصدر لذة وسالم! 

 ولم أعلم أنھا تقتل أعماقي وتسبي حریتي! 

 لي مع جمال النفس حریتھا الداخلیة أیھا المحرر الحقیقي!  ھب

 حّررني من أفكاري الخاطئة المعسولة، 

 لي أفكارك المقدسة! واھًبا

 ھوذا یدك تمتد لتأدیبي، * 

 عرفني خطتك، فلیس من یحبني مثلك؟ 

 لیس من یشتھي جمال أعماقي مثلك؟ 

 عجیب أنت أیھا القدوس في حنّوك! 

 وعجیب أیًضا أیھا المخلص في تأدیباتك!

 إن كانت أحشاء أوالدك تحترق ألجل خالص نفسي، * 

 كم یكون باألكثر حبك، 

 یا من وحدك بذلت ذاتك عني! 

 افتح عن عیني فأرى أحضانك الملتھبة ألجلي! 
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 لي یا رب أن أصرخ مع نبیك:  ھب* 

 أحشائي! أحشائي

 جدران قلبي توجعني! 

 ال أستطیع أن أصمت! 

 أعطني قلًبا محًبا لخالص كل نفسٍ ! 

 یلتھب مع سقوط كل أحٍد، 

 ویئن مع أنین كل نفسٍ ! 

 لي جماًال داخلًیا:  ھب* 

 لي معرفتك یا قدوس، فال أعیش في جھالة!  ھب

 لي شبًعا، فال أعتاز إلى أحٍد وال إلى شيءٍ !  ھب

 لي استنارة، فأحمل بھاءك في داخلي. ھب

 أعترف لك یا خالقي ومخلصي: * 

 صار جسدي أرًضا خربة وخاویة، 

لھ إلى بستان یقدم ثمر الروح!   حوِّ

 صارت نفسي سماًء ال نور لھا، 

 اجعلھا سماواتك تنعم بنوٍر إلھي، 

 تقیم فیھا ملكوتك المفرح! 
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 ھوذا الجبال في داخلي ترتجف واآلكام تتقلقل، 

 ثبت أعماقي فیك أیھا الصخرة الحقیقیة! 

 ھوذا كل طیور السماء ھربت من داخلي، 

 لي جناحّي الروح فأطیر وأستقر في أحضانك!  ھب

 أخیًرا لقد بذلت كل الجھد ألُجمل نفسي، * 

 فتحطمت یداي بالبر الذاتي، 

 صرت أضحوكة أمام معیريّ . 

 ِمّد یدك أیھا الُكلّي الجمال، 

 نعمتك قادرة أن تسكب جمالك في! 

 أنت ھو قوتي وتسبحتي وجمالي!
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األصحاح الخامس 

سّر التأدیب 
إن كان اهللا قد دعى عروسه لكي تتجمل له بالزینة الداخلیة، ففي عتاٍب تسأله: 

 لماذا یستخدم اهللا كلمته الناریة المؤدبة بقسوة؟ ]9[" لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه؟"
، وكأب یوضح بروح الحوار المفتوحاهللا كعریٍس سماوي یتجاوب مع عروسه 

ألوالده سّر معامالته معهم حتى ال یسقطوا في التذمر أو الیأس، وال یظنوا أن األمور تسیر 
اعتباًطا، إنما یلیق بهم أن یتفهموا خطة أبیهم حتى یثقوا فیه ویرجعوا إلیه. 

. ]2-1  [. لم یجد بینهم باًرا واحًدا1
ل2 . ]6-3ي  [. لم یقبلوا التأدیب األوَّ
. ]9-7  [. أساءوا استخدام عطایاه3
. ]18-10  [. قبلوا كلمات المخادعین4
. ]24-19  [. فقدوا البصیرة الداخلیة5
. ]29-25  [. اصطادوا اآلخرین6
. ]31-30 [. تجاوبوا مع الرعاة في الشر7

 . لم یجد بینهم باًرا واحًدا1
إن كان اهللا هو الذي یتساءل أو نبّیه إرمیا عن إمكانیة وجود شخٍص واحٍد یعمل 

بالعدل، فإن األمر حًقا محزن للغایة. 

"طوفوا في شوارع أورشلیم وانظروا واعرفوا وفتشوا في ساحاتها، 
. ]1[هل تجدون إنساًنا أو یوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها؟!" 

إذ أراد إبراهیم أن یشفع في سدوم وعمورة قال هللا: "أفتهلك البار مع األثیم؟! عسى 
أن یكون خمسون باًرا في المدینة. أفتهلك المكان وال تصفح عنه من أجل الخمسین باًرا 

). وٕاذ دخل معه في حوار طلب في النهایة أن یصفح عن 24-23: 18 الذین فیه؟!" (تك
المكان من أجل عشرة، لكنه لم یجد فیها عشرة أبرار. أما هنا فاهللا یطلب أن یجد في 

أورشلیم إنساًنا واحًدا عامًال طالًبا الحق لكي یصفح عنها. لم یجد إنساًنا باًرا بین القادة 
المدنیین والدینیین وال بین العامة من الشعب! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


كان یوسف الشاب الصغیر الغریب باًرا، من أجله بارك الرب بیت فوطیفار، ومن 
أجله أنقذ مصر كلها والبالد المحیطة بها من المجاعة. 

یعبر إشعیاء النبي عن حال الشعب وقد فقدوا كل قدسیة: "ألن الصدق سقط في 
الشارع، واالستقامة ال تستطیع الدخول، وصار الصدق معدوًما، والحائد عن الشر ُیسلب؛ 

). 15-14: 59 فرأى الرب وساء في عینیه أنه لیس عدل" (إش
حًقا إن كان اهللا یدعونا للشهادة إلنجیله، فإن حیاتنا اإلنجیلیة المقدسة وسلوكنا ببر 

المسیح یرفع غضب اهللا عنا وعن عائالتنا وعن كنائسنا وعن بالدنا وعن العالم! 
اهللا یطلب إنساًنا لكي یصفح عن أورشلیم.ُ ترى من هو هذا إال ابن اإلنسان، اهللا 

الكلمة، الذي صار بالحق إنساًنا لكي بدمه یكفر عن خطایا العالم كله؟! "إن أخطأ أحد فلنا 
هو كفارة لخطایانا، لیس لخطایانا فقط بل لخطایا كل  شفیع عند اآلب یسوع المسیح البار،

). 2-1: 2 یو 1العالم أیًضا" (
هذا هو الشفیع الذي یسكن القلب "أورشلیم الداخلیة" فیصنع صلًحا للنفس والجسد 

"طوفوا وفتشوا في ساحاتها، بكل طاقاتهما مع اآلب. هذا الذي یفرح به اآلب ویطلبه قائالً : 
. إنه ربنا یسوع ]1[؟!" هل تجدون إنساًنا، أو یوجد عامل بالعدل طالب الحق فأصفح عنها

  المسیح المختبئ في أورشلیمنا الداخلیة الذي به ننال الصفح عن خطایانا!

ل2 ي . لم یقبلوا التأدیب األوَّ
ربما یجیب أحد: كیف ال یوجد بار بینهم وهم یتعبدون هللا الحّي؟ 

حًقا إنهم یعبدون اهللا الحّي ویحلفون به، لكن عبادتهم غیر مقبولة، وال تبررهم. 
. لقد غضب إرمیا إذ رآهم ]2[: ألنهم إذا ما حلفوا باهللا الحّي، یحلفون بالكذب أوالً 

یطلبون اهللا شاهًدا وهم یكذبون. لقد ظنوا أن مجرد ذكر اسم اهللا یكون درًعا وحمایة لهم، 
وفاتهم أن هذا یزید غضب اهللا علیهم، ألنهم یحلفون باسمه باطالً . 

: كانوا غیر مستقیمین، یحلفون باهللا الحّي كما یحلفون باآللهة الوثنیة، إذ ثانًیا
. ]7[" كیف أصفح لِك عن هذه؟! بنوِك تركوني بما لیس آلهةیقول في نفس األصحاح: "

مما أحزن قلب اهللا أن الجمیع - الفقراء والعظماء - قد أبوا قبول التأدیب اإللهي، 
وعوض الرجوع إلى اهللا ازدادوا قساوة، فصارت وجوههم أكثر صالبة من الصخر. 

"یارب ألیست عیناك على الحق (األمانة)؟ 
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ضربتهم فلم یتوجعوا. 
أفنیتهم وأبوا قبول التأدیب. 

صلَّبوا وجوههم أكثر من الصخر. 
. ]3[أبوا الرجوع" 

  : "یارب ألیست عیناك على األمانة؟"یقول النبي
قبل أن یتحدث عن التأدیب یؤكد النبي أن اهللا في تأدیباته كما في لطفه یتطلع 

  بالحق." الحّي عامًال فینا، لنكون أمناء حقیقیین، فننعماإلیمان. یرید " األمانةإلى
إنه یتطلع إلى مؤمنیه كأحباء یستحقون التمتع بنظراته، أما األشرار المصرون 

على شرهم فال یستحقون التطلع إلیهم. 
 العالمة أوریجینوس: یقول 

)، ویحول عینیه عن 16: 33 [كما أن "عیني الرب على الصدیقین" (مز
الظالمین، كذلك عیناه على اإلیمان، ویحولها عن عدم اإلیمان... 

یقول القدیس بولس: "أما اآلن فیثبت اإلیمان والرجاء والمحبة، هذه الثالثة، ولكن 
أعظمهن المحبة. 

كما أن عیَنْي الرب على اإلیمان، فهما أیًضا على الرجاء، كذلك على المحبة. 
)؛ إذن فعینا اهللا على 7: 1 تي 2وبما أن الروح هو "روح القوة والمحبة والنصح" (

 باختصار فإن عیني الرب على جمیع الفضائل.القوة وأیًضا على النصح والحق، و
إن كنت بدورك ترید أن تضيء عینا الرب علیك، یلزمك أن تلبس الفضائل... 

 "یارب عیناك على كل شخص فاضل اقتنیته لك".فُیقال عنك: 
]. Ï)7: 4 إذ تنیر عینا الرب علیك، تقول: "قد ارتسم علینا نور وجهك یارب" (مز

حین یؤدب الرب یطلب أن نرجع إلیه فنمارس الحیاة اإلنجیلیة المقدسة، وننعم 
بنظراته اإللهیة التي تشرق علینا بنور المعرفة. هذا هو هدف اهللا من تأدیباته لنا، لكن 

رین على شرهم ال ینتفعون من التأدیبات، إذ قیل:  "ضربتهم (جلدتهم) فلم األشرار المصِّ
 یتوجعوا".

 العالمة أوریجینوس: یقول 
 "جلدتهم فلم یتوجعوا".[لننظر ماذا قیل بعد هذا عن الخطاة؟ 

1 In Jer. hom. 6:1. 
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في هذا العالم یتألم المضروبون، إن  حین ُتضرب األجساد الحیة بالسیاط المنظورة
أرادوا أو لم یریدوا. أما بالنسبة لسیاط اهللا فاألمر غیر ذلك، یتألم بعض المضروبین والبعض 

ال یتألمون. 
هلم نرى ماذا یعني التألم بواسطة سیاط اهللا، وعدم التألم منها.  

بائسون هم الذین ال یتألمون من سیاط اهللا، ومطّوبون هم الذین یتألمون منها. 
یقول سفر الحكمة في هذا الشأن: "وٕانما كانوا ُیجربون (ُینخسون) بهذه لیذكروا أقوالك 

). 11: 16 ویخلصوا سریًعا لئال یسقطوا في نسیاٍن عمیٍق فال یتمكنوا بمعونتك" (حك
وأیًضا: "من یضع سوًطا ألفكاري، وختم الحكمة على شفتي، لكي ال یشفقوا على جهاالتي، 

). 3-2: 23  ؛27: 22وأهلك بسبب خطایاي" (راجع ابن سیراخ 
" توجد سیاط لضرب "من یضع سوًطا ألفكاري؟!دقق النظر في هذه الكلمات: 

األفكار. سیاط اهللا تضرب األفكار؛ حینما ینفرد الكلمة بالنفس على جنب ویضغط علیها 
حتى یثور ضمیرها على أخطائها التي ارتكبتها، یكون قد ضربها بالسیاط. إنه یضرب 
اإلنسان المطوَّب، الذي یتألم من الضرب، ألن كلمات اهللا تؤثر على نفسه، وال یلقى 

بالكلمات باستخفاف ألنها أخجلته. أما إذا ُوجد إنسان، یمكن أن ُیقال عنه أنه عدیم الحس، 
 .]3["جلدتهم فلم یتوجعوا" هذا ُیقال عنه: 

" بطریقة أخرى. "لم یتوجعواُیمكن أیًضا تفسیر 
توجد في الجسد بعض أعضاء قد تضمر وتموت... الفارق كبیر بین األعضاء 
الحیة والمیتة. فإذا قمنا بعالج عضو حّي یتألم الشخص، بینما إذا ُاستخدم نفس العالج 

لنفس الشخص بالنسبة للعضو المیت فإنه ال یشعر بشيء، ألنه بالنسبة له العضو میت. 
ما قلناه عن الجسد ینطبق على النفس، فهى أیًضا یمكن أن تكون میتة في 
أعضائها فال تشعر بضربات السیاط مهما كانت شدتها. حتى إن ُاستخدمت العذابات 

المخیفة لن تتأثر بها، بینما یمكن لنفس أخرى أن تتأثر وتتوجع. 
یكون اإلنسان أكثر حزًنا عندما ال یشعر باأللم الساقط علیه مما لو كان شاعًرا 

به، فإنه یرجو باألحرى أن یتوجع عندما تحل به اآلالم، ألن هذا دلیل على أنه ال یزال حیَّا. 
 إنه یحزن لعدم شعوره بالضربات. فإن العبارة "یشتاقون أن یكون للحریق مأكًال للنار" (إش

)، تشیر إلى الذین ال یتوجعون حین تحل بهم الجلدات، إن أدركوا الفارق بین الذین 4: 9
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یتوجعون والذین ال یتوجعون، یشتاقون إلى اإلحساس بحروق النار عن عدم الشعور بها. 
]. Ïوأیًضا عند االقتراب من النار المعدة للخطاة یرجون أن یشعروا بها عن عدم الشعور بها

، قائالً :  ]3["أفنیتهم وأبوا قبول التأدیب" یعلق أیًضا على العبارة: 
[اهللا في عنایته ورحمته یقوم بعمله التطهیري من أجل خالص النفس، ویذهب في 

هذا العمل حتى النهایة (الفناء) من جانبه. فإن كل ما یحل علینا من قبل العنایة اإللهیة 
].  Ðیهدف إلى كمالنا، ومع هذا نحن ال نقبل التأدیبات اإللهیة التي تقودنا إلى الكمال

ُیشبَّه اهللا بالمدرس الذي یقدم الدروس بالكامل، باذًال كل جهده لتعلیم التالمیذ، 
بعضهم یقبل التعلیم واآلخرون یرفضون. 

، ]3[" "صلَّبوا وجوههم أكثر من الصخریعلق أیًضا نفس العالمة على العبارة: 
قائالً :  

[یوجد بین الخطاة من یخجلون ویختبئون عند سماعهم كلمات التوبیخ، فیخضعون 
لها إذ تؤثر فیهم، كما یوجد من ال یخجلون من التوبیخ على تصرفاتهم وخطایاهم التي 

 ... لنطبق ذلك على]3[" صلَّبوا وجوههم أكثر من الصخرارتكبوها، فیمكن أن ُیقال عنهم: "
 كو 1 الذي قیل عنه: "(ننظر) وجًها لوجه" (الوجه هي ، آخذین في اعتبارنا أنهاالنفس

). فالنفس أحیاًنا تكون صلبة وقاسیة أكثر من نفس فرعون، تقاوم اإلنذارات، 12: 13
  ].Ñوترفض كل ما ُیقال لها، بدًال من أن تترك ذاتها تتشكل من جدید خالل اإلنذارات
یرى النبي من جهة رفض التأدیبات اإللهیة التي تعین النفس على تجمیلها روحًیا 

 وجود فریقین: 
لیسوا متواضعین  أي "، هؤالء لیسوا مساكین بالروح،"المساكین. فریق دعاه 1

)، إنما هم مساكین بسبب الجهل الروحي، ال یدركون ما وراء 3: 5 فینالوا ملكوت اهللا (مت
التأدیبات اإللهیة من عمل إلهي، یتذمرون على الضیق وال یتوبون. عن هؤالء یقول إرمیا 

. وكما ]4[ ""إنما هم مساكین، قد جهلوا ألنهم لم یعرفوا طریق الرب قضاء إلههمالنبي: 
إلن إرمیا قد عرف أن هذه األشیاء (التأدیبات) تخص الذین ال : [العالمة أوریجینوسیقول 

1 Ibid 6:2. 
2 Ibid. 
3 Ibid 6. 
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"إنما  اهللا. فإنه یقول بشأن موقفهم هذا: سیاطیریدون أن یتعلموا والذین ال یفهمون شیًئا عن 
 ].Ïهم (نفوسهم) مساكین"

": إذ شعر بمرارة من جهة غیر المتعلمین روحًیا "العظماء. فریق آخر دعاه 2
القیادات الدینیة، لیتحدث معهم، فوجد الكبریاء عائًقا عن  أي انطلق إلى أصحاب المعرفة،

قبولهم تأدیبات الرب. وكأن المساكین یرفضون التأدیب عن جهالة، والعظماء عن كبریاء... 
"أنطلق إلى العظماء وأكلمهم ألنهم عرفوا طریق الرب قضاء إلههم. أما هم فقد كسروا 

. ]5[ النیر جمیًعا وقطعوا الرُبط"
 أن األشرار المساكین یرفضون فهم خطة اهللا للتأدیب، العالمة أوریجینوسیرى 

لهذا یطلب من نبیه إرمیا أن یتحدث معنا نحن المسیحیین كعظماء، إذ یقول:  
"انطلق إلى العظماء (األقویاء) وأكلمهم". [

الذین هم عظماء وأقویاء في نفوسهم ذكرهم الكتاب بالتطویب. 
عندما ینشغل إنسان بأعماٍل عظیمة، ویكون لدیه طموحات ذات قیمة، ویضع 

باستمرار أمام عینیه أهداًفا واضحة لیعیش دائًما بحسب الحق الصحیح، وال یرید حتى أن 
 في القوة والعظمةشيء تافه أو صغیر، فإن مثل هذا اإلنسان تكون عنده  أي ینظر إلى

 فإنهم لم یسمعوا لكالم الرب كما یقول "مساكین"النفس. أما هؤالء اآلخرون الذین كانوا 
النبي؛ ولكي نكون أكثر تدقیًقا فإنهم لم یسمعوا ألنهم كانوا مساكین. 

 قوة وعظمةإذ قیل هذا الكالم لنا نحن أیًضا، فلنصِل إلى اهللا حتى نأخذ من عنده 
تمكننا من االستماع لتلك الكلمات المقدسة، عالمین أن الذین ینطقون بكلمات التوبیخ ال 

یخسرون شیًئا مثلما یخسر الذین یسمعون وال یقبلون هذا التوبیخ، والذین یتهمهم إرمیا بأنهم 
 ].Ðمساكین في عقولهم وأفكارهم

، الذي یشبه سقطوا فریسة لعدو الخیرإذ رفضوا تأدیبات الرب، وأبوا الرجوع إلیه 
أسد الوعر، وذئب المساء، والنمر الكامن حول مدنهم، قائالً :  

"من أجل ذلك یضربهم األسد من الوعر. 
ذئب المساء یهلكهم. 

یكمن النمر حول مدنهم. 

1 Ibid 6:3. 
2 Ibid 6:3. 
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. ]6[كل من خرج منها ُیفترس، ألن ذنوبهم كثرت، تعاظمت معاصیهم" 
إذ ازداد الجهالء والمثقفون في عنادهم ومقاومتهم إلرادة اهللا لم یبَق أمامهم إال 

الهالك األكید الذي ال مفر منه، وذلك بواسطة:  

. ]6[" . األسد: "یضربهم األسد من الوعرأ
ُوجدت األسود في فلسطین حتى القرن الثاني عشر المیالدي، وقد انقرضت. من 

؛ 19: 49الغابات واألحراش القائمة على ضفتّي األردن ( هي أحب األماكن لسكناها هناك
)، وفي 25: 17 مل 2)، وفي السامرة (8: 4 )، كما ُوجدت في جبل حرمون (نش44: 50

). 6: 30 البریة الواقعة جنوب یهوذا (إش
كان صید األسود هو الریاضة المحببة لدى ملوك األشوریین.  

 1)، وفي عرشه (36 ،29: 7 مل 1ُأستخدمت أشكال األسود في هیكل سلیمان (
). 20-19: 10 مل

)، كما ُیستخدم لغضبه 5: 5 ُیستخدم األسد كرمز لرعایة اهللا وحراسته ألوالده (رؤ
)، ولألنبیاء الكذبة المهلكین 8: 5 بط 1). ُأستخدم أیًضا كرمز إلبلیس المفترس (30: 25(

). 30: 25 ) وللملك الغاضب (أم5: 22 (حز
: 11 من عالمات السالم في الُملك المسیاني أن یربض األسد والحمل مًعا (إش

: 4 ؛ رؤ10: 1 )، كما أن المخلوقات الحیة الحاملة عرش اهللا تحمل شكل وجه أسد (حز7
7 .(

هنا - في هذا األصحاح - یضرب األسد من الوعر، ُیهلك بال رحمة، قادًما من 
البریة! 

. ]6[" ب. الذئب: "ذئب المساء یهلكهم
یختلف الذئب في فلسطین عنه في أوربا، وهو ال یزال موجوًدا فیها. یتصف الذئب 

: 10 ؛ یو17: 13 )، یفترس الغنم (جا8: 1 ؛ حب6: 11 بشدة االفتراس والشراسة (إش
: "ذئب المساء ). اعتاد أن یختفي في النهار ویخرج لیًال یطلب فریسته، لذلك یقول12

"، إشارة إلى حلول الهالك لیًال وهم في غیر یقظة روحیة. جاء في سفر صفنیا: "ال یهلكهم
). 3: 3یبقون شیًئا إلى الصباح" (

إن كان األسد أقوى من الذئب وأعنف منه، لكنه غالًبا ماال یفترس اإلنسان مادام 
في حالة شبع، أما الذئب فشره، یفترس حتى وٕان كان شبعاًنا. وكأن اهللا یرید أن یؤكد لهم 
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أنهم یصیرون فریسة للعدو حتى وٕان كان العدو في غیر احتیاج؛ إنه یفترس لمجرد رغبته 
في االفتراس. 

)، 27: 49 ُاستخدم الذئب أیًضا كمدیح عندما بارك یعقوب سبط بنیامین (تك
مشیًرا إلیهم كالذئب في المهارة الفائقة حتى ال یعوزهم طعام. 

. ]6[ج. النمر: "یكمن النمر حول مدنهم" 
كاد أن ینقرض النمر من تلك المنطقة. كان موجوًدا بسبب وجود الغابات الكثیفة؛ 

حالًیا یوجد نادًرا في بعض المناطق غیر اآلهلة بالسكان بلبنان وشرقي األردن. 
ُیشبَّه العدو بالنمر الذي ینتظر الغروب لیتربص للفریسة، سواء كانت إنساًنا أو 
حیواًنا. أحیاًنا یربض ثالثة أیام متوالیة بال حراك یترصد الصید في صمت مرعٍب قاتلٍ . 

)، لذا قیل أن الوحش 8: 1 )، وسرعة حركته (حب6: 7 1ُیعرف النمر بقوته (د
). هذا ویشیر إلى عدم إمكانیة التغییر من طبیعة االفتراس 2: 13 البحري "شبه النمر" (رؤ

). لكن إن دخل النمر 23: 13والعنف، إذ قیل: "هل یغیر الكوشي جلده أو النمر رقطة؟!" (
 إلى العضویة في الملكوت المسیاني تتغیر طبیعته، عندئذ "یربض النمر مع الجدي" (إش

11 :6 .(
 یتحدث فیها عن عدم التجاوب مع تأدیبات الرب للقدیس كبریانوسفي رسالة 

یقول: [هوذا الضربات حالة من عند اهللا، وال توجد مخافة الرب! هوذا اللطمات والجلدات 

 ]من فوق لیست معدومة وال یوجد رعب وال خوف!
 في كتابه عن الرعایة:   األب غریغوریوس الكبیركما یقول

[هناك فارق بین أن تنصح الذین یخافون التأدیب فیعیشون في نقاوة، والذین 
یتقسون في الشر فال ینصلحون حتى بالتأدیبات]. 

[إنه یجلب علینا نار الضیقة لكي ینقینا من صدأ الرذائل، لكننا ال نتخلص من 
  صدأنا بالنار مالم نترك الرذائل وسط الضیقة].

 . أساءوا استخدام عطایاه3
كشف لهم عن سبب تأدیباته لهم:  

 ألنه لم یجد في أورشلیم إنساًنا باًرا. :أوالً 
: عندما بدأ بالتأدیب لم یستجب العامة الجهالء وال القادة المثقفون. ثانًیا
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: ألنهم أساءوا استخدام عطایاه... أشبعهم بالعطایا، فأخذوها لیقدموها أجرة ثالثًا
للزنا. انطلقوا على مستوى جماعي یتزاحمون في بیت زانیة، أي بطریقة علنیة بغیر حیاٍء، 

صاروا ُحصًنا معلوفة سائبة تستخدم طاقاتها للفساد. 
إنه یعاتبهم:  

"كیف أصفح لك عن هذه؟!... 
ولما أشبعتهم زنوا، وفي بیت زانیة تزاحموا. 

صاروا ُحصًنا معلوفة. 
صهلوا كل واحد على امرأة صاحبه. 

أما أعاقب على هذا یقول الرب؟! 
. ]9-7[؟!" أو أما تنتقم نفسي من أمة كهذه

 أن اإلنسان إذ تسیطر علیه الشهوات یصیر كالحیوانات  العالمة أوریجینوسیرى
العجموات، یفقد روح التمییز، بل وأحیاًنا یصیر في حالة أدنى منهم، ألنه عندما تحبل أنثى 

. Ïالحیوانات تعرفن أّال تقتربن من الذكور
ما أرهب هذا االتهام؟! هوذا الشعب الذي كان یجب أن یشهد لقداسة اهللا ویكون 

 عالنیة، محتقًرا الوصیة يبركة لغیره من الشعوب قد صار فاسًدا، یشبع بخیرات اهللا فیزن
اإللهیة، ومتجاهًال حق أخیه، إذ یشتهي امرأة أخیه! أما یستحق هذا الشعب العقاب؟! 

ینطبق هذا االتهام على المؤمنین الذین لهم اسم المسیحیة وال یمارسون الحیاة 
االنجیلیة، فإنهم یستخدمون بركات اهللا وحبه لهم، ال للشهادة لمسیحهم وٕانما لالنغماس في 

القدیس الخطیة. مثل هؤالء ال یستحقون أن ُیحسبوا بشًرا بل "حصًنا معلوفة". وكما یقول 
 أثناسیوس الرسولي: 

 اهللا... إذ لم تعد أذهانهم تحمل صورة اهللا. إنما ي[هؤالء ال یمكن مقارنتهم بقدیس 
هم تافهون، ینزلون إلى المستوى البهیمي، وقیادتهم للملذات بال ضابط ُتقارن بسلوك الخیول 

). 8: 5الشهوانیة (
]. Ð)7: 3 وبسبب خبثهم وجرائمهم وخطایاهم المرعبة یدعون: "أوالد األفاعي" (لو 

1 In Gen. hom. 5:4. 
2 Paschal Letter, 2. 
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یا للعجب! اهللا یریدنا بعطایاه الفائقة أن نصیر أبناءه، نتشبه به، وُنحسب 
كمالئكته، أما نحن فنسيء استخدامها لنحسب كحیوانات غیر عاقلة شهوانیة! 

 . قبلوا كلمات المخادعین4
یعتبر اهللا قبولهم كلمات المخادعین وعدم تصدیقهم إنذاراته على ألسنة األنبیاء 
الحقیقیین خیانة للرب نفسه، تستحق التأدیب كناٍر مطهرة، لكنها لیست للفناء، لذا یكرر 

. ]18[ "ال أفنیكم" و]10["ال تفنوها" تعبیر 
یوجه اهللا كالمه للعدو المقبل، معلًنا أنه وٕان سمح له بالتدمیر والتخریب، لكنه لن 

. ]10["اصعدوا على أسوارها واخربوا ولكن ال تفنوها" یسمح له بالفناء: 
: [ یتمهل اهللا في إدانة الذین یستحقون العقاب، حتى العالمة أوریجینوسیقول 

 بالخاطئ، بل الفناءیعطیهم الفرصة للتوبة. فهو ال یعاقب على الخطیة في الحال، وال یوقع 
یتمهل في العقاب. نجد مثاًال لذلك في سفر الالویین، في اللعنات التي قیلت لتحل على 
الذین یخالفون الناموس، فبعد اإلعالن عن العقوبات األولى قیل: "وٕان كنتم مع ذلك ال 

)... من هذا یتضح أن اهللا یوقع 18: 26 أزید على تأدیبكم سبعة أضعاف" (ال لي تسمعون
العقوبات ببطئ شدید، ألنه یرید أن یقود الخاطئ إلى التوبة، بدًال من دفع الثمن حاالً ... 

فالفناء ال یحل وقت ارتكابهم الخطیة، وٕانما في وقت الحق، حیث یوجد عقاب للخطاة بعد 
].  Ïالموت

 على إفناء الشعب قائالً :   العالمة أوریجینوسیعلق أیًضا
[یمكننا أن نعترض، فبالرغم من تحقق السبي لم یتم فناؤها، وٕانما تم الفناء الحقیقي 

للشعب عندما جاء ربنا یسوع المسیح. 
، "هوذا بیتكم یترك لكم خراًبا"في الواقع، طالما أن المخلص لم یقل لهذا الشعب: 

"یا أورشلیم یا فإن أورشلیم لم تكن خربة؛ وٕانما عندما بكى یسوع على أورشلیم قائالً : 
أورشلیم یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع 

، )34: 13 الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا. هوذا بیتكم یترك لكم خراًبا" (لو
: 21 "ولقد أحیطت أورشلیم بجیوش وكان خرابها قریب (لوعندئذ أصبحت أورشلیم خربة. 

. ثم بعد سقوط هذا الشعب كان الخالص لنا نحن األمم. )20

1 In Jer. hom. 7:1. 
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 إال عند مجيء السید المسیح. لكنى أتساءل الفناءلقد تم تأدیبهم ولم یأت علیهم 
إن كان هذا یحدث معنا نحن أیًضا، وٕان كانت هناك أنواع عدیدة من التأدیبات یمكن أن 

تحل بنا. یوجد من الناس من یكتفي بالضربة األولى وال یجرب الثانیة، ویوجد آخرون 
"أزید على تأدیبكم یصلون إلى الضربة الثانیة والثالثة بل وحتى إلى الرابعة. فإن العبارة: 

تحمل شیًئا من الغموض: توجد ضربة أولى، ثم ثانیة ثم ثالثة سبعة أضعاف (ضربات)" 
حتى السابعة لبعض الناس. فلیس كل الناس ُیضربون سبع ضربات، لكنني أعتقد أن 

البعض ُیضربون بست ضربات والبعض بخمس والبعض بأربع والبعض بثالث أو إثنین أو 
 ].Ïواحدة. ویعلم اهللا وحده ما هو المقصود بهذه الضربات

 ي) یعني أن اهللا یعط18: 26 لعل قوله "یزید العقاب سبعة أضعاف" في (ال
، فإن لم نرتدع یسمح بتأدیب مضاعف، وٕاال تأدیب ثالث أقسى يفرصة للتوبة بتأدیب أوَّل

فرابع وخامس حتى سبعة أضعاف قبل أن نسقط في الدینونة األبدیة. 
إنه یتطلع إلى الكنیسة بكونها كرمه الخاص، یسمح لها بالتأدیب لكن لیس 

باإلبادة، فیسمح للعدو أن یصعد على أسوار الكرمة ویقطع أغصانها التي صارت غریبة 
عنه، متغربة عن طریقه الملوكي، لكنه یترك األصل لعله ینبت أغصاًنا مقدسة مثمرة. 

"انزعوا أفنانها (أغصانها)، ألنها لیست للرب. 
ألنه خیانة خانني بیت إسرائیل وبیت یهوذا یقول الرب. 

جحدوا الرب وقالوا: لیس هو، 
، وال نرى سیًفا وال جوًعا"  یأتي وال  .]12-10[علینا شرٌّ

لقد أنكروا الرب أو جحدوه بعدم تصدیقهم تهدیداته على لسان أنبیائه... إنهم 
 ال ألنهم ملحدون ینكرون وجوده، لكنهم ملحدون بعدم قبولهم كلماته، "لیس هو"،یقولون: 

وعدم الثقة في كلمات أنبیائه. 
في "، قائلین: يیعبدون الرب في ریاء إذ ال یسمعون لصوته في سلوكهم العمل

). 12: 1 قلوبهم: إن الرب ال ُیحسن وال ُیسيء" (صف
 ماذا یفعل الرب بهم إذ قبلوا خداع األنبیاء الكذبة ولم یصدقوه؟

1 In Jer. hom. 7:1, 2. 
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: إذ ینطق األنبیاء الكذبة بالباطل یصیرون هم باطًال، كالریح الذي ال یدوم، أوالً 
"واألنبیاء یصیرون ریًحا، والكلمة لیست فیهم؛ هكذا یهب فیختفي... یصیرون خیاالً . 

. یختفون سریًعا ویظهر بطالن كلماتهم ألن كلمة الرب لیست فیهم. ]13[یصنع بهم" 
. ]14[ في فم نبیه إرمیا، تحرق الشعب كالحطب فتأكلهم كالمه ناًرایجعل ثانًیا: 

لو أنهم كانوا ذهًبا أو فضة أو حجارة كریمة لصیرتهم النار أكثر بهاًء ونقاوة، لكن ألنهم 
حطب وعشب وقش تحرقهم! 

[على أي األحوال، للنار قوة مضاعفة: بالواحدة تـنیر العالمة أوریجینوس یقول 
: 13 ]. السید المسیح نفسه جاء إلى العالم ناًرا یحرق إبلیس ومالئكته (لوÏوبالثانیة تحرق

فقط یكون ناًرا ). كما یقول إن الذي ُیعلم في كنیسة اهللا بالتوبیخ واالنتهار 41: 25 ؛ مت27
أما إذا كشف أسرار الناموس وناقش األسرار الخفیة فقط فیكون ناُرا تـنیر وال  تحرق وال تـنیر،

تحرق. لهذا یلیق أن یمتزج نور المعرفة بلهیب خفیف من الحزم. 
یسمح بسبیهم بواسطة أمة بعیدة قویة ال یعرفون لسانها، وال یفهمون ما تتكلم ثالثًا: 

به، أمة تتكلم بلغٍة غریبة، لغة العنف والقسوة واالستعباد بغیر حوار أو تفاهم! 
:  سمات هذه األمة تكشف عن طبیعة الخطیة التي تسبي النفس

: حین ترفض النفس وصیة إلهها القریب إلیها جًدا، وكلمته ]15[ أمة من ُبعد. أ
الساكن فینا، نخضع للخطیة الغریبة عن طبیعتنا والمعادیة لنا. 

: الخطیة خاطئة جًدا وقتالها أقویاء، تحارب ]15[ أمة قویة، أمة منذ القدیمب. 
البشریة منذ القدم. 

: ال یمكن التفاهم معها، قانونها الظلم والعنف ]15[  أمة ال تعرف لسانهاج.
وعدم التفاهم. 
: غایتها التدمیر والموت. ]16[ جعبتهم قبر مفتوحد. 
: عملها الحرب الدائمة ضد أوالد اهللا. ]16[  كلهم جبابرةهـ.
یأكلون حصادك وخبزك الذي یأكله بنوِك وبناتك، یأكلون غنمِك وبقرِك، و. 

 عملها إفساد كل ثمر للنفس (البنون) وللجسد (البنات)، تحطیم ]17[" یأكلون جفنتِك وتینكِ 
كل اإلمكانیات لیعیش اإلنسان في جوع وحرمان حتى الموت. 

1 In Exod. hom. 13:4. 
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: یفقد اإلنسان الملجأ والحصن، لیعیش ]17[  یهلكون بالسیف مدنك الحصینةز.
كطریٍد وهارٍب في خوٍف دائٍم وقلٍق مستمٍر، فتتحطم نفسه تماًما. 

هذا كله ثمرة قبول كلمات األنبیاء الكذبة المنادین بالسالم، والناطقین بالناعمات 
كذًبا وخداًعا! 

ما حدث مع الشعب قدیًما یحدث حالًیا حیث ننصت إلى روح التهاون واالستهتار، 
روح األنبیاء الكذبة، فنسقط تحت سبي الخطیة عوض التجاوب مع تأدیبات اهللا التي تحثنا 

على التوبة والرجوع إلیه. 

 . فقدوا البصیرة الداخلیة5
في السبي،  أي إذ قبلوا كلمات األنبیاء الكذبة الناعمة سقطوا تحت التأدیب اإللهي،

وعوض أن یكتشفوا خطایاهم ویقدموا توبة صاروا في عمى روحي یتهمون اهللا بالعنف 
والقسوة. 

"ویكون حین تقولون: لماذا صنع الرب إلهنا بنا كل هذه؟ 
تقول لهم: كما أنكم تركتموني وعبدتم آلهة غریبة في أرضكم هكذا تعبدون 

. ]19[الغرباء في أرٍض لیست لكم" 
فقدوا البصیرة الروحیة، فحسبوا عدل اهللا ظلًما وقسوة، لهذا أوضح لهم عدالته. لقد 

شهوة قلوبهم، أن یعبدوا األوثان وینعموا بالرجاسات، لهذا  هي تركوه وعبدوا آلهة غریبة. هذه
سلمهم إلى األرض الغریبة لیتمموا شهوة قلوبهم، وكأن السبي هو ثمرة فساد قلوبهم. 

أعطاهم أرض الموعد وحسبها "أرضهم"، لكنهم إذ تركوه ُیحرموا مما وهبهم، فلم 
یعد لهم موضع في أرضهم. من جانب آخر كما یقول أحد آباء البریة: [من ال یصلح في 

 هي موضٍع فالموضع نفسه یطرده]. وكأن اهللا وهبهم أرًضا مقدسة، وٕاذ أساءوا إلیها طردتهم

منها، إذ لم تعد أرض الموعد تحتمل رجاساتهم. 
:  العالمة أوریجینوسیقول 

كان بنو إسرائیل یمتلكون األرض المقدسة، والهیكل، وبیت الصالة. كان یجب [
علیهم أن یقدموا عبادتهم هللا، لكنهم خالفوا الشریعة والوصیة اإللهیة، وعبدوا األوثان، كانوا 

یستقبلون عندهم األوثان من دمشق كما هو مكتوب في سفر الملوك، وقبلوا أوثاًنا أخرى في 
األرض المقدسة. وبما أنهم كانوا یستقبلون األوثان األممیة في أرضهم، استحقوا أن ُیطَرحوا 
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"كما أنكم في بالد األوثان، وأن یهبطوا إلى حیثُ تَعَبد األصنام. لذلك قال الرب لهم: 
 أي تركتموني وعبدتم آلهة غریبة في أرضكم هكذا تعبدون الغرباء في أرض لیست لكم".

.  آلهة غریبةشيء كان، فهو بذلك یعبد  أي أن كل إنسان یتخذ له إلًها من
  إلهك. هي بطنكهل ُتؤلِّه المأكوالت والمشروبات؟ 

. قال عنه السید إلهكهل تحسب فضة هذا العالم وغناه خیًرا عظیًما؟ المال هو 
"ال تقدرون أن تعبدوا اهللا والمال، وال الذین یحبون الفضة، حینما قال: سید المسیح أنه 

 یقدر أحد أن یخدم سیدین".
الذي ُیقدِّر المال وُیَعظِّم الِغَنى حاسًبا أنه الخیر، والذي ُیجِلس األغنیاء في 

صفوف اآللهة ویحتقر الفقراء، یؤله المال. 
الكنیسة، أناس یعبدون آلهة غریبة بتألیههم  هي إذا كان یوجد في أرض اهللا، التي

ألشیاء حقیرة، فسوف ُیطردون إلى أرض غریبة، هناك في تلك األرض الغریبة یعبدون 
آلهتهم التي كانوا یعبدوها وهم في داخل الكنیسة! فُیطرح اإلنسان الجشع خارًجا، خارج 

. ]Ïالكنیسة! وُیطرح اإلنسان النهم خارًجا، خارج الكنیسة!
بعد أن شرح لهم عدالته بدأ یعاتبهم، قائالً :  

"اسمع هذا أیها الشعب الجاهل والعدیم الفهم،  
الذین لهم أعین وال یبصرون. 

. ]21[لهم آذان وال یسمعون" 
وكما جاء في إشعیاء النبي "تسمعون سمًعا وال تفهمون، وتبصرون إبصاًرا وال 

). لقد فقدوا البصیرة والقدرة على 15-14: 13 ). (راجع أیًضا مت9: 6 تعرفون" (إش
االستماع، لیس من جهة تأدیبات الرب فحسب وٕانما من جهة الكلمة المتجسد، المسیا 

 القدیس یوحنا المخلص، عوض االرتماء في أحضانه اتهموه أن به شیطان. وكما یقول
: [إنهم یبصرون كیف یخرج الشیاطین ویقولون به شیطان، یبصرون القائمین الذهبي الفم

: [إنهم القدیس إیریناؤسمن األموات وال یسجدون له، بل یفكرون في قتله]. كما یقول 
ُمصابون بالعمى بسبب عدم إیمانهم باهللا، یتطلعون إلیه فال یرونه، فهو بالنسبة لهم كأنه 

1 Ibid 7:3. 
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غیر موجود؛ ذلك كما أن الشمس - خلیقته - تصیب ضعاف البصر فال ینظرون نورها، 
]. Ïأما الذین یؤمنون به ویتبعونه فیهب آذانهم (أعینهم) استنارة أكمل وأعظم

كما في عدم اإلیمان فقد الشعب بصره وسمعه، هكذا باإلیمان یتمتع أوالد اهللا 
). 16-11: 13 بالتطویب اإللهي: "طوبى ألعینكم ألنها تبصر، وآلذانكم ألنها تسمع" (مت

 . هذه]21[دعاهم اهللا جهالء أو أغبیاء، قائًال "أیها الشعب الجاهل والعدیم الفهم" 

) الذي اسمه یعني 25 صم 1السمة الرئیسیة التي اتسموا بها، فقد صاروا كنابال ( هي
"الغبي"، وقد احتقر داود النبي وسلك ببخٍل عظیم.ُ یقال عنهم: "أما الجاهلون فیحتقرون 

). 7: 1 الحكمة واألدب" (أم
، فصاروا یعشقون ]19[، تركوا اهللا وعبدوا آلهة غریبة ]21[في جهلهم فقدوا الفهم 

ما یبغضه اهللا، ویبغضون ما یحبه.  
. ]21[في جهلهم فقدوا الحق اإللهي، ال یرونه وال ینصتون إلیه 

. لم یفعلوا كأیوب عندما دخل اهللا ]21[في جهلهم أیًضا فقدوا خشیة الرب ومخافته 
). لم یتجاوبوا 6: 42 معه في حوار، إذ قال: "لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد" (أي

معه! 
: 8 في جهلهم لم یدركوا أن الذي یتحدث معهم هو ذاك الذي وضع للبحر حًدا (أم

29 .(
وقف النبي في دهشة، فقد بلغ عمى بصیرتهم وصمم آذانهم ال أن یصهلوا كالخیل 

 فحسب، وٕانما انحطوا أكثر من الطبیعة الجامدة، فال یرون كیف یقف ]8[المعلوفة السائبة 
البحر عند الحدود التي وضعها له الرب. عرف البحر حدوده فال یتعداها ولم یعرف اإلنسان 

ناموسه، لهذا یعاتبهم اهللا قائالً :  

إّیاي ال تخشون یقول الرب؟  أ"
أَوًال ترتعدون من وجهي أنا الذي وضعت الرمل تخوًما للبحر، وتعج أمواجه وال 

.  ]22]تتجاوزها؟ " 
لم یضع الشعب لنفسه حدوًدا، وعوض الطاعة كالبحار والرمال وكل الطبیعة 
صار لهم "قلب عاٍص ومتمرد؛ عصوا؛ ولم یقولوا بقلوبهم لنخف الرب إلهنا الذي یعطي 

. ]24-23[المطر المبكر والمتأخر في وقته، یحفظ لنا أسابیع الحصاد المفروضة" 

1 Adv. Haer. 3: 19:1. 
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لیس فقط البحار والرمال لها قانونها الذي تخضع له، وٕانما األمطار المبكرة التي 
تسقط بعد بذر الحبوب واألمطار المتأخرة التي تساعد على نضوج المحصوالت تخضع 

 الثمر المتكاثر ویعید اإلنسان مبتهًجا بالحصاد ، أما يلألوقات واألزمنة الموضوعه لها، فیأت
! هللاإلنسان فیرفض الطاعة 

ربما تشیر میاه البحار هنا إلى االضطهاد القائم ضد الكنیسة، الذي تثور أمواجه 
وتیاراته ضدها. أما رب الكنیسة الجامع المیاه فال یمنع الضیق لكنه یضبط سطوته ویحّول 

). 7: 33 مرارته إلى عذوبة تستحق أن ُتجمع في زق كشيء ثمیٍن ُوتحسب كنوًزا ثمینة (مز

  بینما كان البحر قبًال في هیاج بال ضابط، إذا بمرارته تتوقف... ألن ذاك الذي غلب
في الرسل، والذي وضع للبحر حًدا... جعل فیضانه (تیاراته) تلتقي مع بعضها البعض 

لتحطم الواحدة األخرى. 
 القدیس أغسطینوس

هذا هو المطر الذي وعد السید المسیح تالمیذه أن یرسله إلیهم من عند اآلب 
عالمة حبه لهم واهتمامه بهم، وكما جاء في األمثال: "في نور وجه الملك حیاة، ورضاه 

 یأتي ). ویقول هوشع النبي: "خروجه یقین الفجر،15: 16 كسحاب المطر المتأخر" (أم

). ویسألنا زكریا النبي أن نطلب هذا 3: 6  األرض" (هويعلینا كالمطر، كمطٍر متأخر یسق
المطر المتأخر لیعمل في حیاتنا: "اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فیصنع 

). هذا هو 1: 10 الرب بروًقا، ویعطیهم مطر الوبل، لكل إنسان عشًبا في الحقل" (زك
"لنخف الرب إلهنا الذي یعطي المطر المبكر والمتأخر في وقته، یحفظ عطیة اهللا العظمى: 

  .]24[" لنا أسابیع الحصاد المفروضة

 . اصطادوا اآلخرین6
أحد أسباب التأدیب أنهم نصبوا الشباك والفخاخ لآلخرین الصطیادهم حتى یغتنوا 

ویصیروا سمناء، لكن شرهم لم یجلب علیهم إال الغضب اإللهي والخسارة. ویالحظ في شرهم 
هذا اآلتي:  

، أو تحقق بطریقة ال إرادیة، إنما جاء نتیجة خطة ي. شرهم لیس ثمرة ضعف بشرأ
"ألنه ُوجد في شعبي أشرار، یرصدون كمنحِن من منظمة وٕاصرار ُمسبق، إذ یقول: 

. ]26[القانصین، ینصبون أشراًكا یمسكون الناس" 
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"مثل قفص مآلن طیوًرا هكذا ب. خططوا الستعبادهم وتحطیم حریة الناس: 
. لقد ُخلقت الطیور لتطیر في السماء، ال لُتحبس في قفص، هكذا ]27[بیوتهم مآلنة مكًرا" 

أرادوا استعباد الناس الذین خلقهم اهللا أحراًرا. 
إن كانوا قد نصبوا الشباك واصطادوا أناًسا وأغلقوا علیهم في عبودیة كالطیور في 
قفٍص، فلیس غریًبا أن یشربوا من ذات الكأس، حیث تنصب األمم التي حولهم لهم الشباك، 

ویقودوهم في عبودیة إلى السبي، فیصیرون كطیور ُحرمت من الحریة. 
حًقا كم تكون نفس المسبي ُمّرة حینما یرى في أرض السبي الطیور تغرد وهي 
هائمة في الجو تتنقل حیثما ترید، بینما یعیش هو في مذلة مسلوب الحریة، ال یقدر أن 

یرجع إلى بلده! 
 ج. ال یقفوا عند ارتكاب الشر وٕانما یوجهون كل طاقاتهم الصطیاد الناس بمكر

یسقطوهم في الخطیة.   كي
د. یرى البعض أن كلمة "بیوتهم" هنا تشیر إلى أنهم وضعوا خطة محكمة ومنظمة 
وهم في بیوتهم. بدت هذه الخطة ناجحة إذ امتأل القفص طیوًرا، ولم یدروا أنهم إنما مألوها 
مكًرا وخداًعا یحطم حیاتهم وسالمهم وحریتهم. بمعنى آخر بالمكر والخداع ظنوا أنهم غلبوا 

"حرمان" و "بطالن".  هي واغتنوا ولم یدركوا أنهم إنما اقتنوا في داخلهم خطیة المكر التي

"من أجل ذلك عظموا واستغنوا،  
سمنوا، لمعوا (أملس الشعر)، 
 .]28-27[أیًضا تجاوزوا في أمور الشر" 

ظنوا أنهم صاروا عظماء أصحاب سلطان، أغنیاء ال یعوزهم شيء، سمناء 
مملئون جماًال، ولم یدركوا أنهم في واقع األمر  أي مملئون صحة، المعین أو ملسوا الشعر

جمعوا ألنفسهم شًرا عظیًما. هذا هو ما اقتنوه، ألن األمور السابقة تتغیر وتنتهي ویبقى 
القلب فاسًدا بالشر.  

هـ. فقدوا كل رحمة وامتالؤا ظلًما وقساوة قلب. 

"لم یقضوا في الدعوى، دعوى الیتیم. 
وقد نجحوا. 

. ]28[وبحق المساكین لم یقضوا" 
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 . تجاوبوا مع الرعاة في الشر7
. ]30[" "صار في األرض دهش وقشعریرةصار الجرح دامًیا ال عالج له حتى 

"األنبیاء یتنبأون بالكذب، اشترك الشعب مع القیادات الدینیة في هذا الشر. 
والكهنة تحكم على أیدیهم، وشعبي هكذا أحب".  

ُوجدت خطایا مشتركة اشترك فیها األنبیاء الذین أعلنوا الكذب عوض الحق، 
والكهنة الذین حكموا ال حسب شریعة الرب بل حسب سلطانهم الذي ُسلم إلیهم فأساءوا 

استخدامه. أحب الشعب الكذب والفساد إذ وجد الفرصة للملذات الجسدیة والرجاسات. جاءت 
تصرفات القیادات الشریرة متجاوبة مع قلب الشعب الفاسد. 
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 5من وحّي إرمیا 
تأدیباتك أعذب من تملق المخادعین! 

  ،أعترف لك یا إلهي ومخلصي الحبیب
لیس في أورشلیمي الداخلیة حق أو برّ !  
لتدخل أیها البار فیها، فأنعم بالصفح.  
بدمك الثمین أغتسل، وببرك أتبرر أیها القدوس!  

  ،إني لست مستحًقا أن تتطلع إلّي
لكن من أجل صالحك اغرس فيَّ برك فاستحق نظراتك.  
تطلع إلّي وأدبني بسیاط رحمتك ال بغضبك.  
هب ألعماقي أن تتوجع فتتوب وتصرخ إلیك.  
 لیبكتني روحك القدوس فأدرك سّر تأدیبك ليّ . 

أعترف لك یا سیدي إني كثیًرا ما ال أشعر بآالم تأدیباتك، 
وال بمهابة یوم الدینونة!   

نفسي كل إحساٍس، صارت میتة!  فقدت
أقمها أیها المخلص فتشعر باألوجاع وتخشى دینونتك!  

  !انزع عني الجهالة والكبریاء أیها الحبیب
ففي جهلي ظننتك قاسًیا!  
وفي كبریائي رفضت تأدیباتك المخلصة!  

  ،في القدیم استمع الشعب لكلمات األنبیاء الكذبة الناعمة فسقطوا في السبي
وأنا في جهالتي أنصت إلى روح التهاون واالسترخاء،  
فسقطت في سبي الخطیة المّرة.  
أذلتني الخطیة بعنف،  

 وابتلعتني كقبٍر مفتوٍح، 
 حطمت طاقاتي ومواهبي، 

أفسدت كل ما في داخلي.  
انزع عني روح الترف الكاذب، فأعود إلیك یا مؤدبي الصالح!  

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


   ،سبتني الخطیة إذ سلمت نفسي إلى الفساد
طردني البر ألني بإرادتي اشتهیت الرجاسات!  
أعمت الخطیة بصیرتي عن رؤیاك وسدت آذاني عن سماع صوتك.  
 حتى أبصرك وأسمع لصوتك! يّ لتثر أمواج الضیقات عل 

  .عرف البحر حدوده فال یتجاوزها
وعرف المطر المبكر والمطر المتأخر وقتهما،  
أما أنا ففي عمى بصیرتي تجاهلت حدودي،  
تمرَّدت وعصیت ولم أخْف خالقي!  

  .أعترف لك بطمعي وأنانیتي
 أسقط فیها. يأغتني، فإذا ب كي نصبت الشباك لغیري 
مألت القفص طیوًرا مسلوبة الحریة ففقدت حریتي الداخلیة.  
ظلمت وقسوت فإذا بي أجمع لنفسي دینونة.  
طالًبا عونك!  أعترف لك 
 لیعمل روحك القدوس فيّ ! 
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األصحاح السادس 

 اقتراب التأدیب
یختم اهللا حدیثه على لسان نبیه وهو یحدثهم في األذن عن اقتراب موعد التأدیب 

، یحذرهم اهللا من ]14["سالم سالم" الناري. إذ أشاع المخادعون نبوات كاذبة، قائلین: 
االستسالم لهذه الكلمات المخادعة، مؤكًدا كذبهم واقتراب موعد التأدیب. إنه یقدم وصًفا نبوًیا 

عن خراب أورشلیم الذي تم بعد ذلك في أیام إرمیا نفسه. إنه یعلن أن العدو على األبواب، 
ویحذرهم مرة تلو األخرى، مؤكًدا أنه ال طریق للهروب إال التوبة فیتحدث عن:  

. ]5-1  [. العدو على األبواب 1
. ]8-6[. شر أورشلیم هو السبب  2
. ]15-9   [. أذنهم غلفاء3
. ]17-16  [. تركهم طریق اآلباء4
. ]25-18  [. تقدماتهم بال طاعة 5
. ]30-26  [. إصرارهم على الشر 6

 : . العدو على األبواب1
وقف إرمیا النبي كرقیب یضرب بوق كلمة اهللا، وجرس الخطر معلًنا أن العدو 

على األبواب، قائالً :  

 بنیامین من وسط أورشلیم،  ي"اهربوا یا بن
واضربوا بالبوق في تقوع، 

وعلى بیت هكاریم ارفعوا علم نار، 
. ]1[ألن الشر أشرف من الشمال وكسر عظیم" 

. إن كان الشعب الجاهل قد أصیب بعدم الفهم، وُحرموا من البصیرة والقدرة على أ
)، ولم یعرفوا 22: 5) كما ُنزع عنهم خوف الرب وخشیته (21: 5االستماع لصوت الرب (

: 5)، وصاروا بال حصاد أو ثمر (24-23: 5ألنفسهم حدوًدا أو ناموًسا كالبحر واألمطار (
) وقد ظنوا أنهم عظماء وأغنیاء وأصحاء 27: 5)، واقتنوا لبیوتهم الداخلیة مكًرا وخداًعا (21

)، هوذا اآلن یفقدون سالمهم وحریتهم. 28-27: 5ومملوئین جماًال (
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: 4في األصحاح الرابع یطلب منهم أن یهربوا من القرى إلى أورشلیم لیحتموا فیها (
)، لكن إذ اقترب الخطر جًدا لم تعد أسوار أورشلیم قادرة على حمایتهم، لهذا یسألهم أن 6

یهربوا من أورشلیم لیختفوا في كهوف الجبال. 
 أورشلیم، إذ لم یكن ي" لم یقصد كل أهال بنیامینيبنیرى البعض أنه بقوله "

)، أو ربما وّجه 1: 1جمیعهم من سبط بنیامین، لكن النبي نفسه عاش في أرض بنیامین (
الحدیث إلیهم ألنهم كانوا أقل فساًدا من الباقین، وقد وفدوا إلى أورشلیم من القرى مؤخًرا، فلم 

یوغلوا في الفساد كما أوغل أهل المدینة األصلیون. 
"، كالهما في الطریق جنوب أورشلیم ویمكن أن بیت هكاریم" و "تقوعذكر "

ینظرهما سكان العاصمة، وهما في طریق الهروب أمام زحف العدو القادم من الشمال. 
). 1: 22 صم 1وهناك یوجد كثیر من األودیة والكهوف (

 میًال جنوب أورشلیم، 12)، تبعد حوالي 1: 1 "، موطن عاموس النبي (عاتقوع"
 أمیال جنوب بیت لحم. 5وحوالي 

 متًرا، وقد جاء 800" مكان یناسب رفع العلم، إذ یبلغ علوه أكثر من بیت هكاریم"
 Ramat. مرتفع في الطریق نحو بیت لحم، تسمى حالًیا رامة راحیل )4: 3(ذكره في نحمیا 

Rahel 14: 3 (نح .(
 علم كلمة اهللا "ارفعوا علم نار"،ب. إنهم یسقطون تحت تأدیٍب ناري، إذ یقول 

الناري التي تحرق األشواك بینما تنقي الذهب والفضة من الشوائب. إنها تحطم الخطیة 
وتطهر الخاطى إن قبلها فیه وتجاوب معها بالتوبة. 

ج. یتحقق هذا التأدیب الناري بخطة إلهیة محكمة ولیس محض صدفة كما یظن 
. وكأن هجوم البابلیین على أورشلیم هي "حرب ]4["قدسوا علیها حرًبا البعض، إذ یقول: 

مقدسة" في عیني الرب، ال لینتصر شعبه على أعدائهم، بل لیسقطوا تحت التأدیب لعلهم 
یتقدسون، بعد أن كانوا متمسكین بالشر. 

كأن اهللا یدعو الشعب الغریب أن یكرسوا وقتهم وطاقاتهم وكل إمكانیاتهم لمحاربة 
شعبه، األمر الذي - إن صح القول - لیس سهًال بالنسبة له، إذ هو محب لشعبه. 

كثیًرا ما یسمح اهللا لألشرار أن یثوروا على أوالده، فیظن األشرار أنهم بقدرتهم 
یغلبون وینجحون، وال یدركون أن ذلك بسماٍح إلهي لبنیان أوالده المحبوبین لدیه. 
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ربما یعني بالتقدیس إجراء طقوس دینیة من تقدیم ذبائح وغیرها قبل الهجوم. ففي 
القدیم كان األمم یستدعون المنجمین لمرافقة الجیش وأخذ القرارات. وكأن اهللا الغیور على 
مجده یسمح للوثنیین أن یقدموا ذبائح ویمارسوا طقوسهم وُینجح طریقهم مؤقًتا، حتى یظنوا 

أن آلهتهم قد غلبته... یسمح بهذا كله إلى حین لیؤدب شعبه، ثم یعود فیؤدب الوثنیین 
أنفسهم! 

الرعاة وقطعانهم ینصبون عندها خیاًما حوالیها یرعون كل  تأتي إلیهاد. بقوله "
البالد  تأتي  یقصد أن أورشلیم العظیمة تتحول إلى مرعى غنم، حیث]3[واحٍد في مكانه" 

المحیطة بها والشامتة بغنمها، فتجدها خراًبا بال بیوت، ینصبون فیها خیامهم كما في بریة 
قفر، ویرعون كل واحد غنمه في طمأنینة وشماتة! 

ربما ُیقصد بالرعاة هنا قواد العدو الذین یسوقون جنودهم لیصنعوا بالمدینة كما 
یصنع الغنم بعشب الحقول، یأكلون كل ما یجدونه وال یتركون فیها موضع عشب أخضر، 

 إلى هناك، ألن كل األرض تكون شوًكا يكما جاء في إشعیاء: "بالسهام والقوس یؤت
 إلیها خوًفا من الشوك والحسك فتكون يوحسًكا، وجمیع الجبال التي تُنقب بالمعول ال یؤت

). 25: 7 لسرح البقر ولدوس الغنم" (إش
  ومستمر، یتحقق في وسط النهار ویستمر حتى اللیل.يهـ. تأدیب علن

"قوموا فنصعد في الظهیرة. 
ویل لنا ألن النهار مال، 

ألن ظالل المساء امتدت، 
. ]5[قوموا فنصعد في اللیل ونهدم قصورها" 

كان الهجوم لیًال أمًرا شاًذا، ال ُیستخدم إال في حاالت نادرة جًدا، أما العدو فقد 
هجم في الظهیرة وتحقق النصر. دخلوا المدینة فلم یحتملوا أن یهدأوا باللیل بل قاموا بهدم 

  القصور والحصون لیصیروا في مأمن من العودة إلى حرب جدیدة في النهار القادم.
ماذا یعني الصعود في الظهیرة، إال أن اهللا یسمح بالتأدیب عالنیة حیث یشرق 
على النفس بتأدیباته كما بمراحمه وترفقه. وكأن التأدیب هو عالمة اهتمام اهللا بنا ولیس 

تجاهله لنا أو قسوته علینا. مع كل ضیقة یمكن للنفس أن تتوب فتتمتع بإشراقات شمس البر 
األحوال إن لم یستطیعوا أن یهاجموا المدینة في النهار فاللیل یجلب لهم  أي علیها. على 

النصرة األكیدة. 
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 ماذا یعني هذا إال أن ما .]5["ویل لنا ألن النهار مال" في نفس الوقت یقول: 
حّل بنا من تأدیبات إنما هو لرفضنا شمس البر فمال بنا النهار لنعیش تحت ظالل الخطیة 

وظلمتها. 
أعطى للعدو الشریر أن یقتحم أعماقنا التي صارت لیًال دائًما، ویهدم قصورنا التي 

كان یلیق بها أن تكون مملكة هللا ومسكًنا لروحه القدوس. 
لیتنا نقبل خالل حب اهللا وتأدیباته سكناه فینا وٕاشراقاته علینا، فنسمع صوت 

الرسول القائل: "وأما أنتم أیها االخوة فلستم في ظلمة... جمیعكم أبناء نور وأبناء نهار؛ لیس 
). 5-4: 5 تس 1من لیٍل وال ظلمةٍ " (

 : . شر أورشلیم هو السبب2
وراء كل هذا شر أورشلیم التي إن أصرت علیه یجفوها اهللا ویجعل أرضها خربة 

 أیام ویحیط بك أعداؤٍك بمترسة ویحدقون ي، كقول السید المسیح: "ستأت]8[غیر مسكونة 
بِك ویحاصرونِك من كل جهة ویهدمونِك وبنیِك فیِك وال یتركون فیِك حجًرا على حجٍر ألنِك 

). 41: 19 لم تعرفي زمان افتقادكِ " (لو
یبدو كأن اهللاُ یشارك األعداء في استعدادهم للهجوم على أورشلیم، إذ قیل:  

"ألنه هكذا قال رب الجنود. 
اقطعوا أشجاًرا، 

أقیموا حول أورشلیم مترسة هي المدینة اُلمعاقبة. 
. ]6[كلها ظلم في وسطها" 

" الذي یستطیع بقواته السماویة أن یحطم العدو، لكنه عوض أن رب الجنودإنه "
یحطمه یأمره بأن یهاجم مدینته التي مألها شعبه بالظلم. طالبهم بقطع األشجار وٕاقامة 

مترسة حول المدینة لتعوق جیش یهوذا عن مواجهة العدو. ولعل أیًضا قطع األشجار التي 
حول أورشلیم یعني بها تحویل المنطقة إلى قفرٌ تحرم من أشجارها المثمرة أو التي تستخدم 
للظل، كما یعني أنه عند الضرورة یشعلون النیران حول المدینة كلها، فیصیر الشعب كما 

في أتون، ال مفر منه. 
یصف اهللا شر أورشلیم، قائالً :  

"كما تنبع العین میاهها هكذا تنبع هي شرها. 
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ظلم وخطف ُیسمع فیها. 
. ]7[أمامي دائًما مرض وضرب" 

شرها كالعین الذي یفجر الماء بال توقف، هكذا ال تعرف أورشلیم لشرها نهایة... 
إنها مصدر شٍر مستمرٍ . تقدم العین ماًء متجدًدا بغیر توقف، ویصدر عن أورشلیم شروًرا 

جدیدة واختراعات في الفساد. 
إنُ قصد بالعین "البئر" فتكون أورشلیم محتضنة شرها في داخلها كما تحتفظ البئر 

بمیاهها. 

 یا أورشلیم لئال تجفوِك نفسي، ي"تأدب
. ]8[لئال أجعلك أرًضا غیر مسكونة" 

العالمة أوریجینوس قائالً :  یعلق 
[عندما یرید أن یكون رحیًما یقول إنه غیر راٍض وفي غضٍب ... 

إن فهمت هذه الكلمات، فإنها صوت اهللا الرؤوف عندما یغضب، والغیور عندما 
]. Ï )6: 12 یجلب اآلًما وضربات، فإنه "یجلد كل ابن یقبله" (عب

 : . ُأذنهم غلفاء3
هكذا قال رب الجنود:  

تعلیًال یعلّلون كجفنة بقیة إسرائیل. 
. ]9[" ُرّد یدك كقاطٍف إلى السالل

" لیؤكد أن هزیمة أورشلیم لیس عن ضعف أو عجز "رب الجنودیكرر دعوة اهللا 
في القدرة اإللهیة، إذ هو رب الجنود، الذي تخضع له السماء واألرض بكل ما فیهما كجنوٍد 

له، إنما ما حّل هو بسبب غلف آذانهم وعدم االستماع له. 
إن كان شعبه یشبه كرمة، فإن العدو إذ قطف عنبها عاد إلیها مرة ومرات لكي 

یفتش فیها لعله یجد ما قد تبقى، حتى یتركها عقیمًة تماًما! ال یترك فیها  أي یعللها تعلیًال، 
بقیة ما! 

جاءت الوصیة اإللهیة: "وكرمك ال تعلله، ونثار كرمك ال تلتقط، للمسكین والقریب 
). فإذ كسروا الوصیة وكانوا یعللون كرومهم ویلتقطون نثارها وال 10: 19 تتركه" (ال

1 In Exod. hom. 8:6. 
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یتركونها للمساكین واألقرباء یتركهم اهللا ككرم یعللهم األعداء وال یتركون فیها ثماًرا قط... بل 
یصیرونها خراًبا. 

لقد اتسخت آذان الكل بالخطیة فصارت غلفاء، لیس من یقدر أن یسمع صوت 
الرب أو یستجیب لوصیته. 

"ها إن ُأذنهم غلفاء فال یقدرون أن یصغوا.  
ها إن كلمة الرب صارت لهم عاًرا. 

. ]10[ال ُیسرون بها" 
 للكتاب ي الحرفي الذي یرفض التفسیر الرمزي الیهودالعالمة أوریجینوسیوبخ 
المقدس قائالً :  

[خطأ عظیم موجه إلیكم. 
ُیقدم إلیكم اتهامكم: أنتم غلف في آذانكم،  

ولماذا عندما تسمعون هذا ال تستخدمون الموسى آلذانكم وتقطعونها؟... 
اقطعوا آذانكم، اقطعوا األعضاء التي خلقها اهللا الستخدام الحواس ولزینة 

]. Ïاإلنسانیة، فإنكم بهذا تفهمون الكتاب المقدس
إذ تصیر األذن غلفاء ال یستعذب اإلنسان صوت الرب بل یحسبه عاًرا. یحسب 
وصیة اهللا مخجلة، والتدین ضعًفا، والطاعة هللا خنوًعا واستسالًما. هكذا ال یختبر اإلنسان 

)، "شریعة فمك 16): 118(119 عذوبة الكلمة اإللهیة كقول النبي: "بفرائضك أتلذذ" (مز
). 71): 118(119 من ألوف ذهب وفضة" (مز لي خیر

"وتتحول بیوتهم إلى آخرین، 
الحقول والنساء مًعا، 

. ]12[ على سكان األرض یقول الرب" يألني أمد ید
هذه إحدى ثمار العصیان، كما جاء في الشریعة: "تخطب امرأة ورجل آخر 

). 30: 28  بیًتا وال تسكن فیه، تغرس كرًما وال تستغله" (اليیضطجع معها؛ تبن
ما هو هذا البیت الذي یبنیه وال یسكن فیه إال االستقرار الذي یطلبه للنفس لكنها 

ال تجد راحة مادامت خارج مسیحها؟! 

1 In Gen. hom. 3:5. 
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وما هي المرأة التي یخطبها فیأخذها آخر إال الحرمان من الُمعینة أو الشعور 
بالوحدة والعزلة؛ لیس من یقدر أن یسنده ویشاركه آالمه ومشاعره؟! 

وما هي الحقول التي یسلبها اآلخرون إال طاقات اإلنسان ومواهبه وقدراته التي 
تحطمها الخطیة، فال تكون لبنیانه بل لهدمه؟! 

"ألني أمد یدي على سكان األرض" أما كیف نهرب من هذه المرارة؟! یقول الرب: 
 لنصر سكان السماء فال تمتد ید الرب علینا بل إلینا ولحسابنا. ما دام قلبنا مرتبط .]12[

بالتراب نصیر تراًبا ونفقد حیاتنا، أما إن صرنا بروح اهللا القدوس سمائیین فنصیر سماًء 
 القدوس إلى األبد. يیسكننا السماو

)، ویعلن هنا أن 1: 5نه لم یجد باًرا واحًدا في أورشلیم فیصفح عنها (أسبق فأعلن 
، یسقط تحته األطفال والشبان والشیوخ، الرجال والنساء، األنبیاء الكذبة يالتأدیب جماع

والكهنة. 
إن كان اهللا یقدم الشفاء من الجراحات بأدویة التوبة، فإن األنبیاء الكذبة 

یتظاهرون كأطباء، یعالجون الجراحات بالكلمات الكاذبة الناعمة، قائلین: "سالم سالم" 
. یخطئون تشخیص المرض لیخدعوا المرضى، ]14[" "ال سالم. مع أن الواقع: ]14[

فعوض الشفاء یصیر الجرح خطیًرا، یؤدي إلى الموت والهالك األبدي. 
یرى البعض أن كلمات األنبیاء الكذبة هنا إنما تعني تقدیم راحة نفسیة للقادة 

والشعب، الذین اهتموا باإلصالح الظاهري وتقدیم تقدمات وذبائح مع انغماس في عبادة 
 ما دام اهللا ُیعبد ُویقدم له ما جاء في الشریعة، أما "سالم سالم"األوثان ورجاساتها، قائلین: 

القلب ونقاوة الحیاة وقدسیتها فهي أمور ال قیمة لها. 

 : . تركهم طریق اآلباء4
"هكذا قال الرب:  

قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة،  
أین هو الطریق الصالح، 

وسیروا فیه،  
 .]16[فتجدوا راحة لنفوسكم" 

یؤكد ضرورة العودة إلى طریق اآلباء، مقارنین حیاتنا بحیاتهم لئال نكون قد انحرفنا 
عن الطریق الملوكي، وكما جاء في سفر النشید إذ تسأل النفس مسیحها: "إخبرني یا من 
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)، فیجیبها: "أخرجي على آثار 8: 1 تحبه نفسي أین ترعى؟ أین تربض عند الظهیرة؟" (نش
الغنم وارعي جداءِك عند مساكن الرعاة". 

یسألهم الرب أن یقفوا وسط ما یحل بهم من خراٍب، ال لیندبوا حالهم، بل أن 
یراجعوا أنفسهم. لیتطلعوا إلى مصدر الشر الحقیقي، أال وهو انحرافهم عن الحق، حتى 

یرجعوا فیرجع الرب إلیهم، لذلك یقول لهم:  
كرِّسوا وقًتا للتأمل ومراجعة النفس لئال تكونوا قد  أي .قفوا على الطرق... أ

انحرفتم عن الطریق الملوكي. 
تمتعوا بالبصیرة الداخلیة أو استنارة الروح.  أي  انظروا...ب.

ال تعتمدوا على فكركم الذاتي، بل أطلبوا مشورة اآلباء لتدركوا  أي سألوا...ج. ا
"الطریق الصالح" الذي سارت فیه الكنیسة األولى، طریق السید المسیح الذي یدخل بالكنیسة 

. إلى حضن أبیه
... ال تكفي مراجعة النفس وال استنارة القلب وال طلب المشورة سیروا فیهد. 

الروحیة، إنما یلزم أن یتحول ذلك كله إلى حركة حب، سیر مستمر بال توقف تحت قیادة 
الروح القدس. لهذا یكرر الرسول بولس كلمة "اسلكوا". 

)؛ 16: 5 "اسلكوا بالروح" (غل
)؛ 2: 5 "اسلكوا في المحبة" (أف

)؛ 8: 5 "اسلكوا كأوالد النور" (أف
)؛ 6: 2 "اسلكوا فیه (في یسوع الرب)" (كو

). 5: 4 "اسلكوا بحكمة" (كو

 .]16["قفوا على الطرق وانظروا واسألوا عن السبل القدیمة" 
 على هذه العبارة قائالً :  القدیس جیرومیعلق 

[توجد طرق كثیرة، تقود إلى الطریق الواحد... خالل الطرق الكثیرة نجد الطریق 
) في شكل آخر وخالل رمز في مثل 46: 13 الواحد. هذا الفكر ذاته في اإلنجیل (مت

 التاجر الذي له آللىء كثیرة باعها واشترى لؤلؤة وحیدة ثمینة.
ال تكن مالًكا لآللئ كثیرة.  أي قف بجوار الطریق،

قف في الطریق، واسأل عن طریق الرب األبدي. ما أجمل األبدیة! 
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ء المسیح قد انتهي الناموس واألنبیاء بل الحظ حسًنا. قف يال تظن أنه بمج
بجوار الطرق: لتضع ثقة كاملة في طریٍق واحٍد عوض الطرق الكثیرة، بل بجوار الطرق، 

]. Ïاسأل عن طریق الرب األبدیة
إلى الطریق الحقیقي الذي یقود  تأتي [قف كما یقول إرمیا في أكثر من طریق حتى

 ].Ðإلى اآلب

 ربنا یسوع يأصدقائي األعزاء، من یقدر أن یقودنا، إال ذاك الذي ترددون اسمه مع ،
). 6: 14 المسیح، القائل: "أنا هو الطریق" (یو

). إنه 29: 1 نه "یحمل خطایا العالم" (یوأإنه ذاك الذي كتب عنه القدیس یوحنا 
"قفوا على الطرق وانظروا واسألوا... عن هو أیًضا الذي یطهر نفوسنا كما أخبرنا إرمیا: 

. الطریق الصالح (البار) وسیروا فتجدوا تطهیًرا لنفوسكم"
 Ñالبابا أثناسیوس
مرة أخرى إن كان اهللا قد سمح لهم بالتأدیب الناري، فهو ال یزال یطلب بنیانهم ال 

هالكهم. إنه یقیم لهم رقیًبا یضرب بالبوق لیدخلوا ال في معركة ظاهرة بل معركة القلب. 

 : . تقدماتهم بال طاعة5
إذ لم یصغوا إلى صوته اإللهي، وال قبلوا خبرة آبائهم في معامالت اهللا معهم 

استدعى اهللا الشعوب الوثنیة وكل أمم األرض لتشهد علیهم:  

"لذلك اسمعوا یا أیها الشعوب،  
واعرفي أیتها الجماعة ما هو بینهم. 

اسمعي أیتها األرض:  
هأنذا جالب شًرا على هذا الشعب ثمر أفكارهم، 

 .]19-18[ألنهم لم یصغوا لكالمي وشریعتي رفضوها" 
هكذا یستدعى اهللا األمم الوثنیة لتشهد كیف استحق شعبه المتمرد التأدیب الناري 

كثمٍر طبیعي ألفكارهم وعصیانهم وكسرهم العهد معه. ربما استدعاء األمم هنا یشیر إلى أن 
شعبه قد اندفع إلى الشر حتى تبرر الوثنیون متى قورنوا بهم! 

1 St. Jerome, On Ps, hom. 42. 
2 St. Jerome, Ep 54:11. 
3 Paschal Letters, 2. 
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احدى عالمات الطریق الخاطئ الرئیسیة أو االنحراف عن طریق اآلباء الملوكي هو 
عدم اإلصغاء لصوت الرب وشریعته واالهتمام فقط بتقدیم تقدمات وذبائح للرب. 

"لم یصغوا لكالمي وشریعتي رفضوها.  
اللُّبان من شبا؟  یأتي لي لماذا

وقصب الذریرة من أرض بعیدة؟! 
محرقاتكم غیر مقبولة، 

. ]20-19[وذبائحكم ال تلذ لي" 
ال یرید اهللا اللُّبان وقصب الذریرة وال المحرقات والذبائح، إنما یطلب الطاعة النابعة 

عن الحب. یبذلون كل الجهد فیأتون باللُّبان من شبا وقصب الذریرة من أرض بعیدة بینما 
یتجاهلون نقاوة قلوبهم وقدسیة حیاتهم الداخلیة. 

الصالة الداخلیة التي ُترفع كرائحة بخور في  أي اهللا یطلب اللُّبان الداخلي،
السمویات، وقصب الذریرة الداخلي. إنه یطلب محرقات داخلیة حیث تقدم النفس حیاتها 

ذبیحة مقدسة ملتهبة بالحب اإللهي، وذبائح مقدسة حیث تبذل ذاتها، خالل اتحادها بالمسیح 
: 8 الذبیح، مترنمة مع الرسول: "من أجلك ُنمات كل النهار؛ قد ُحسبنا مثل غنم للذبح" (رو

36 .(
)، وهي تقع في 22: 27 ؛ حز6: 60 مصدر اللُّبان للعالم القدیم هو شبا (إش
جنوب غربي شبه الجزیرة العربیة بقرب مأرب. 

إذ انشغل شعبه بالمظاهر الخارجیة من تقدیم لبان وقصب ذریرة وذبائح دون نقاوة 
لم تعبر الحیاة التعبدیة الظاهرة عن صدق ما بالداخل لهذا یقول  أي القلب واستقامة السلوك،

"هأنذا جاعل لهذا الشعب معثرات، فیعثر بها اآلباء واألبناء مًعا، الجار الرب لهم: 
"ثمر . ما هي هذه العثرات التي یقدمها اهللا إال من عمل أیدیهم و]21[وصاحبه یبیدان" 

؟! فیشربون من كأس العصیان التي مألوها بإرادتهم، ظانین أن اهللا عنیف ]19[أفكارهم" 
وقاس ألنه سمح ألمة وثنیة أن تسبیهم وتحطم مدنهم وهیكلهم!  

 : . إصرارهم على الشر6
 "ابنتي - یكشف اهللا عن حبه الشدید لهم مع مرارة نفسه ألجلهم، إذ یدعوهم

 قائالً :  شعبي"
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"یا ابنة شعبي تنطقي بمسح وتمرغي في الرماد، 
نوح وحید اصنعي لنفسك مناحة ُمّرة، 

 .]26[یأتي علینا بغتة"  ألن المخرب
ما أصعب على اإلنسان أن یجد ابنته قد فقدت وحیدها، هكذا یرى اهللا شعبه االبنة 

.  المحبوبة لدیه قد فقدت وحیدها فجأة الذي هو حیاتها، فصارت ثكلى تنوح بال انقطاع
حًقا یحزن مسیحنا على المؤمن الذي بسبب الخطیة یفقد خالص نفسه، وحیدته 
 التي قال عنها السید المسیح: "ماذا ینتفع اإلنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟!" (مت

16 :26.(  
ُیختتم األصحاح بتقییم لشخص النبي إرمیا وأمانته في تقدیم الرسالة اإللهیة، مع 
إصرار الشعب على العصیان، فصاروا رصاًصا یفنى بالنار وفضة مرفوضة. لقد رفضوا 

كلمة اهللا الفضة الممحصة بالنار وقبلوا خداعات األنبیاء الكذبة، الفضة المغشوشة، فصاروا 
هم أنفسهم فضة مرفوضة. 

، ُیشبَّه إرمیا بمن ]29[ "احترق المنفاخ من النار، فنى الرصاص" في قوله
یمتحن المعادن بالنار، والتأدیب بالمنفاخ الذي یلهب النار، والشعب بالرصاص. فقد بذل 

النبي كل الجهد مستخدًما كلمات اهللا للتأدیب بطریقة ناریة، فاشتدت النار جًدا حتى احترق 
المنفاخ، لكن لألسف لم یكن الشعب ذهًبا أو فضة حقیقیة بل كان رصاًصا یفنى! 

تستجیب المعادن للنار الممتحنة لها فتتنقى من الشوائب، أما شعب اهللا فال 
یستجیب للنار اإللهیة بل ُیصر على شره، إن لم یزد عناًدا، فیدخل إلى الموت! لم یجد اهللا 

وقد سبق وسط أورشلیم كلها قطعة فضة یستخلصها بنار تأدیباته، إنما صار الكل رصاًصا. 
لنا الحدیث في سفر الخروج كما في سفر زكریا عن الرصاص بكونه رمًزا للخطیة التي تثقل 

). 7: 5 ؛ زك10: 15 النفس فتنزل بها إلى أعماق المیاه لتغوص وال تقوم (حز

  ،في خطایاهم، فیبكیهم متصلینینوح اهللا علیهم ألنه قدم لهم التطهیر بالنار، ولم ینتفعوا 
في شخص أورشلیم التي تغلفت بالصدأ، إذ یقول: "ضعها فارغة على الجمر لیحمى 
نحاسها ویحرق فیذوب قذرها فیها ویفنى زنجارها. بمشقاتَ ِتعبت ولم تخرج منها كثرة 

 ).13-11: 24 زنجارها. في النار زنجارها. في نجاستك" (حز
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 ˺األب ثیودور

Ï 11:6 مناظرات كاسیان. 
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 6من وحي إرمیا 
ل رصاص  إلى فضة! يحوٍّ

  ،لُتِقم إرمیا في أورشلیمي الداخلیة
یضرب ببوقه ویرفع علم نار في قلبي، 

ألرى العدو قادًما لتحطیم نفسي الثمینة! 
یقطع األشجار لیحولني إلى أتون نار،  

ویجعلني قفًرا بال ثمر. 
أدرك بالحق أن العدو على األبواب، 

من یقدر أن یخلصني سواك؟! 

 لك إني أنا علة هالكي،  أعترف
أذني صارت غلفاء، لم أستطع بعد أن أمیز صوتك، وأنصت إلى وصیتك. 

تركت طریق آبائي الملوكي. 
انشغلت بالتجربة والمرارة، ولم أتطلع إلى أعماقي ألدرك شري. 

انشغلت بشكلیات العبادة ولم أباِل بقدسیة حیاتي. 
قدمت ذبائح وتقدمات، أما قلبي فمغلق تماًما.  

یا لشقاوتي!!! 

  !صرت رصاًصا ال فضة
أفنت النیران حیاتي ولم أتنقَ . 

من یحول رصاصي إلى فضة، 
فأتطهر وأتقدس بنار روحك القدوس؟!  
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 10-7األصحاحات 

عتاب علني 
 في باب بیت الرب 

) أشبه بهمٍس في األذن في هدوء، ألن اهللا یبدأ 6-2جاء الحدیث السابق (
تحذیراته لنا سًرا حتى نرجع إلیه دون أن یجرح مشاعرنا، أما إن أصررنا على عدم االستماع 

. لهذا تبدأ هذه األصحاحات يإلیه، فیكون جرحنا خطیًرا، ویحتاج األمر إلى توبیٍخ علن
)، ویتحدث مع الشعب كما مع 1: 7بدعوة اهللا إلرمیا النبي أن یقف في باب بیت الرب (

القیادات عالنیة وبكل صراحة، األمر الذي كلف إرمیا النبي الكثیر، إذ شعرت القیادات 
بالفضیحة وفكرت في التخلص منه عدة مرات. 

لسنا ندري علة اجتماع الشعب في الهیكل في ذلك الحین، إن كان بسبب 
االضطرابات التي نشأت عن قرب قدوم العدو، أو لالحتفال بعید. 

 سّر الخصومة؛في األصحاح الثاني حدثهم عن 
 مقدسة حتى في تأدیبه  لیطلب عروسهوفي األصحاح الثالث أكد أنه إنما یعاتب

لها؛ 
 لعروسه المقدسة؛  سّر الزینة الداخلیةوفي األصحاح الرابع كشف لنا عن 
 في النفس بكونه مصدر عمل الكلمة الناريوفي األصحاح الخامس تحدث عن 

القداسة والجمال الروحي. 
 فال یلیق بهم أن  وقت التأدیب قد اقترب جًداوفي األصحاح السادس یعلن أن

یسمعوا للكلمات المعسولة التي یقدمها األنبیاء الكذبة. 
یوبخ عالنیة ال ألجل  أي  "عتاب في الهیكل"، فهي]10-7[أما األصحاحات 

الفضیحة في ذاتها وٕانما بسبب قساوة قلب اإلنسان الذي یرفض االستماع للكلمة السریة 
الهادئة. أما موضوع العتاب فهو: "التقدیس الداخلي". 
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 األصحاح السابع

تقدیس البیت الداخلي  
إذ جاء الشعب مع القیادات الدینیة إلى بیت الرب بأجسادهم دون قلوبهم، یترنمون 

بتسابیح للرب بینما انحرفت حیاتهم لحساب النجاسات الوثنیة، بدأ الرب یعلن لهم عن 
الحاجة إلى تقدیس القلب الداخلي بكونه هیكل الرب، الذي ألجله أقیم هیكل أورشلیم. لذا 

كشف الرب عن شكلیاتهم في العبادة والتي تتلخص في اآلتي:  

. ]7-1   [. تسابیح بال عمل1
. ]11-8   [ . عبادة بال قداسة2
. ]15-12   [. عدم االعتبار بشیلوه3
. ]16[. طلب صلوات الغیر بدون توبة  4
. ]28-17 [. تقدمات وذبائح هللا واألوثان مًعا  5
. ]32-29 [. مرثاة على رفض اهللا بیته   6
. ]34-33 [. مرثاة على رفض اهللا شعبه 7

 . تسابیح بال عمل1
"الكلمة التي صارت إلى إرمیا من قبل الرب، قائالً :  

قف في باب بیت الرب وناِد هناك بهذه الكلمة، وقل:  
اسمعوا كلمة الرب یا جمیع یهوذا الداخلین في هذه األبواب لتسجدوا للرب. 

. ]2-1[" أصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع
كان القدیس إرمیا في موقف ال ُیحسد علیه، فقد جاءته الدعوة من قبل الرب أن 

یقف في باب بیت الرب لیحدث الجماهیر المحتشدة التي جاءت لتمارس طقوس العبادة دون 
روحها، والتي ال ترید أن تسمع كلمة توبیخ أو نقد. كان من بین هذه الجماهیر دون شك 
كهنة عناثوث الذین یحمل أغلبهم ذكریات الطفولة والصبوة مع إرمیا، وهم یدركون جرأته 

وٕامكانیة إثارة الشعب ضدهم لمخالفتهم الشریعة. 
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یمكننا تصور موقف إرمیا النبي والجو المحیط به وهو یقف لیوبخ الجماهیر 

 : Ïویطلب التوبة هكذا
 كانت الجماهیر متهللة لحركة إصالح الهیكل الذي لم تمتد إلیه ید منذ أكثر من 

 عاًما. في وسط هذه البهجة الجماهیریة وقف إرمیا، یكاد یكون وحده، یهاجم اإلصالح 250
الخارجي غیر المتكئ على تغییر القلب والسلوك الروحي الحيّ . كان إرمیا في نظرهم الرجل 

الناقد الالذع، الذي یحول البهجة إلى غم، وعوض مدح القائمین بالعمل یهاجم الكل. 
بینما كان حلقیا رئیس الكهنة یتعاون مع مشیر الملك وكاتبه شافان في جمع 

التبرعات والتقدمات لإلصالح إذا بإرمیا یؤكد الحاجة إلى تقدمة القلب ال المال. وبینما كان 
البناؤون والنجارون وكل العاملین في اإلصالح یسمعون كلمات اإلطراء من كل أحد، إذا 

بإرمیا النبي یبكت ویؤنب. 
الكل یتحدث عن التقدم في البناء واإلصالح بفرح واعتزاز وٕارمیا النبي یطلب 

التوبة الصادقة والنوح والبكاء حتى ال یطردهم الموضع الذي ال یستحقونه، إذ یقول على 
. ]2["اصلحوا طرقكم وأعمالكم فأسكنكم في هذا الموضع" لسان الرب: 

هم یظنون أنهم قد أرضوا اهللا بإصالح الهیكل، وكأنهم دائنون له بهذا العمل 
الجبار الذي لم تمارسه أجیال سابقة بینما یهددهم إرمیا النبي بالطرد منه بل ومن كل 

 المقدسة ألنهم غیر مستحقین للسكنى فیها بسبب شرهم. ياألراض
بدأ اإلصالح الداخلي بالدعوة إلى تحویل التسبیح من كلمات منطوق بها إلى حیاة 

ُمعاشه وسلوك... حیاة مفرحة متهللة في الداخل مع استعذاب للوصیة اإللهیة. 

"ال تتكلوا على كالم الكذب قائلین:  یقول: 
هیكل الرب، 
هیكل الرب، 

. ]4[هیكل الرب هو" 
لعل هذه العبارة كانت قراًرا یتغنى به كل القادمین إلى العید، حاسبین أن دخولهم 

الهیكل سند لهم دون حاجة إلى التوبة والسلوك الروحي المقدس. 
إن لم یهتموا بإصالح الهیكل الداخلي تتحول التسابیح والترانیم حتى في بیت الرب 

، ألنهم ینطقون بغیر ما یعیشون. "كالم كذب"إلى 

1 Cf. John Guest: The Communicator's Commentary, vol. 17, Texas 1988, p. 72-3. 
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ظن یهوذا أن مجرد وجود بیت الرب في وسطهم یكفي لحمایتهم واستدرار مراحم 
اهللا؛ ولعلهم تقبلوا هذه العقیدة مما ورد في إشعیاء النبي عن سنحاریب الطائش المتعجرف 
إنه لن یقدر أن یهدم خیمة الرب: "عیناك تریان أورشلیم مسكًنا مطمئًنا، خیمة ال تنتقل، ال 

). 20: 33 تقلع أوتادها إلى األبد، وشيء من أطنابها ال ینقطع" (إش
حینما صلى سلیمان في بیت الرب مع الشعب بنقاوة قلب جاءه صوت الرب: "قد 

ُسمعت صالتك... قدست هذا البیت الذي بنیته ألجل وضع اسمي فیه إلى األبد، وتكون 
). في نفس الوقت حذرهم من االنحراف عن 3: 9 مل 1عیناي وقلبي هناك كل األیام" (

السلوك في وصایاه أو تركه وعبادة األوثان مهدًدا "البیت الذي قدسته السمي أنفیه من 
أمامي، ویكون إسرائیل مثًال وهزأة في جمیع الشعوب، هذا البیت یكون عبرة. كل من یمر 

 صم 1علیه یتعجب ویصفر ویقولون: لماذا عمل الرب هكذا لهذه األرض ولهذا البیت؟!" (
9 :7-8 .(

اعتمد الكهنة واألنبیاء على قول سلیمان "إنما قد بنیت لك بیت سكن مكاًنا 
: 33 ) ونبوة إشعیاء النبي أن صهیون ال تسقط أبًدا (إش13: 8 مل 1لسكناك إلى األبد" (

) كانوا مقتنعین ان إرمیا النبي مخدوع تماًما، وكانوا یحرضون الشعب ضده. 20
"ال تتكلوا على كالم الكذب، قائلین، هنا یحذرهم النبي: 

هیكل الرب، هیكل الرب، هیكل الرب هو، 
ألنكم إن أصلحتم إصالًحا طرقكم وأعمالكم. 

إن أجریتم عدًال بین اإلنسان وصاحبه. 
إن لم تظلموا الغریب والیتیم واألرملة... 

. ]7-4[فإني أسكنكم في هذا الموضع" 
یمثل الهیكل حضرة اهللا وسط شعبه لتقدیسهم، فإن تمسكوا بوجود البیت دون 

"مغارة االهتمام بتقدیس حیاتهم یفقد البیت مفهومه، بل ویتحول من بیت تسبیح إلى 
، وهو ذات التعبیر الذي استخدمه السید المسیح حین طرد باعة الحمام ]11[" لصوص

). 13: 21 والصیارفة من الهیكل (مت
في التسبحة نقول: "السالم للكنیسة بیت المالئكة"، إذ فیه یجتمع اهللا معنا في 

القدیس حضرة مالئكته، كما یشیر القول إلى المؤمنین المتشبهین بمالئكته. لهذا یقول 
 یوحنا الذهبي الفم: 
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[یشتهي اهللا أن یحل وسط شعبه فیقدسهم، لكن إن أرادوا أن یعیشوا في غالظة 
 إسرائیل أنتم يقلوبهم بال توبة ال یحتملوا حلوله في وسطهم. وكما قال الرب لموسى: "قل لبن

)].  5: 33 شعب صلب الرقبة، أن صعدت لحظة واحدة في وسطكم افنیتكم" (خر
 عن هیكل الرب الداخلي الذي یمكن للمؤمن أن یقتنیه القدیس جیرومویتحدث 

   المقدسة حرموا منه.يأینما ُوجد، بینما كثیر من سكان أورشلیم واألراض

 ) "أن یصغوا إلى كلمات الرسول: 4: 7یلیق بالذین یقولون: "هیكل الرب، هیكل الرب (
). الوصول 11: 8 )، والروح القدس "ساكن فیكم" (رو16: 6 كو 2"أنتم هیكل الرب" (

 إلى البالط السماوي سهل سواء من بریطانیا أو أورشلیم، ألن "ملكوت اهللا داخلكم" (لو
). أنطونیوس وطغمة الرهبان الذین في مصر ومصیصة وبنتس وكبادوكیة 21: 17

وارمنیا لم یروا أورشلیم قط، لكن انفتح لهم باب الفردوس. الطوباوي هیالریون، مع أنه 
مواطن فلسطیني وقاطن هناك، لم یَر أورشلیم إال یوًما واحًدا. إذ كان قریًبا من األماكن 

. Ïالمقدسة لم یشأ أن یهمل رؤیتها، وفي نفس الوقت لم یرد أن یحد اهللا بأماكن محدودة
 القدیس جیروم

فتح حدیث إرمیا النبي الباب لألنبیاء الذین جاؤا بعده لیتحدثوا عن هیكل جدید 
للرب له مالمح جدیدة، فقد شغل هذا الموضوع ذهن حزقیال النبي في التسع أصحاحات 

. رأى بیًتا للرب یقوم على میاه )12-1: 47()، خاصة األصحاح 48-40األخیرة (
المعمودیة ینعم سكانه بروح النبوة هللا، یولدون فیها بالروح القدس، أما أبعاده فُتقاس باأللف 

ذراع إشارة إلى السمة السماویة، وقد ُغرس على هذه المیاه أشجار كثیرة جًدا من هنا 
 هي سّر شفاء وحیاة كل من وهناك، أوالد اهللا القدیسون، ویكون السمك كثیًرا جًدا. هذه المیاه

). "وعلى النهر ینبت على شاطئه من هنا ومن هناك كل شجر 9: 47 النهر إلیه (حز یأتي
لألكل ال یذبل ورقه وال ینقطع ثمره. كل شهر یبكر ألن میاهه خارجة من المقدس، ویكون 

). 12: 47 ثمره لألكل وورقة للدواء" (حز
ویتحدث زكریا النبي عن بیت جدید حیث تخرج میاه حیة من أورشلیم إلى 

). 9: 14 (زك المشارق والمغارب "ویكون الرب ملًكا على كل األرض"
-18: 2 تحدث السید المسیح عن جسده كهیكل مقدس أقامه في ثالثة أیام (یو

)، فیه نقوم لنحیا عابدین بالروح والحق. كما تحدث مع المرأة السامریة عن هیكٍل جدیٍد 22

1 St.Jerome: Epistle 58:3. 
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)، وكشف لنا یوحنا الحبیب عن الهیكل السماوي 21: 4 ال یرتبط بالسامرة أو أورشلیم (یو
 ).22 (رؤ

  . عبادة بال قداسة2
 أوضح النبي أنه لكي ینعم الشعب ببركات بیت الرب یلزمهم أن یصلحوا الطریق 

، وأن یقدموا عمل المحبة خاصة ]5[الذي یسلكونه، مجرین العدل بین اإلنسان وصاحبه 
، وأخیًرا أال یعرجوا بین الفریقین، ]6[، وأال یسفكوا دم األبریاء ]6[للغریب والیتیم واألرملة 

"أتسرقون وتقتلون وتزنون وتحلفون كذًبا وتبخرون للبعل وتسیرون وراء آلهة قائالً : 
أخرى لم تعرفوها ثم تأتون وتقفون أمامي في هذا البیت الذيُ دعي اسمي علیه وتقولون 

. ]10-8[قد أنقذنا؟!" 
هیكل الرب هو القصر الملوكي، مركز ملكوت اهللا الذي هو ملجأ لألرامل واألیتام 

والغرباء، سخي بالنسبة لكل نفس محتاجة ومرذولة. فإن مارس الشعب العنف 
 والقسوةُ یحسبون خارج الهیكل حتى إن دخلوه بأجسادهم وقدموا عطایا وتقدمات وذبائح!

  كان هذا الهیكل جمیًال وعجیًبا مقدًسا، لكن حین فسد الذین یستعملونه صار محتقًرا
ومرذوًال ودنًسا، حتى ُدعي قبل السبي "مغارة لصوص"... وُسلم بعد ذلك في أیدي 

. Ïالبرابرة الفاسدین النجسین
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  . عدم االعتبار بشیلوه3
بعد أن أوضح لهم إفسادهم لبیت الرب، مقدمًا الدالئل التالیة:  

، ]4[ یسبحون اهللا بأفواههم بكلمات كاذبة ویجدفون علیه بقلوبهم وسلوكهم أ.
]. 11[ب. یظنون أنهم قادرون على خداع اهللا، إذ حولوا بیته إلى مغارة لصوص 

ج. حولوا بیته من جماعة مملوءة حًبا ورحمة وقداسة إلى جماعة قاسیة ظالمة 
]6 .[

عاد لیؤكد لهم أنه وٕان كان طویل األناة لكنه البد أن یعاقب، مقدًما بذلك ما حدث 
 مع "شیلوه" مثالً .

1 St. John Chrysostom: Conc. Stat. 17:11. 
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"إذهبوا إلى موضعي الذي في شیلوه الذي أسكنت فیه اسمي أوًال وانظروا ما  
 .]12[" صنعت به من أجل شر شعبي إسرائیل

إنه لیس تهدیًدا مجرًدا، فما حدث مع شیلوه مركز العبادة وموضع الفرح الذي 
تحول إلى خراب، سیحدث أیًضا مع الهیكل. 

 مدینة في شمال بیت إیل شرقي الطریق الصاعدة من بیت إیل إلى شكیم شیلوه
هي التي تسمى اآلن   میًال شمال أورشلیم، ربما17)، تبعد حوالي 19: 21 (نابلس)" (قض

 عاًما، وفیها قسم 300سیلون. اختارها الرب مقًرا للتابوت وخیمة االجتماع لمدة حوالي 
)، وفي عهد القضاة كان الشعب یجتمع 10-8 ،1: 18 یشوع البالد على األسباط (یش

سنوًیا في شیلوه للعید. قرر أوالد عالي الكاهن أخذ التابوت معهم من شیلوه وخرجوا للحرب، 
) ولم یعد بعد إلى شیلوه كما هو واضح 4: 1 صم 1لكنهم خسروا المعركة وضاع التابوت (

).ُ نقل التابوت إلى أورشلیم بعدما أخذه الفلسطینیون في الحرب ثم 1: 21 صم 1من (
أعادوه إلى قریة بعاریم. وكانت شیلوه خربة في أیام إرمیا وفي أیام القدیس جیروم (راجع 

26 :6 .(

 . طلب صلوات الغیر بدون توبة4
كانت الشفاعة عن الشعب جزًءا حًیا من عمل األنبیاء والكهنة، فصموئیل النبي 

: 12 صم 1أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم" ( لي یقول: "وأما أنا فحاشا
). وفي المصفاة إذ هاج الفلسطینیون علیهم قالوا لصموئیل: "ال تكف عن الصراخ من 23

). وأیًضا موسى كان یشفع 8: 7 صم 1أجلنا إلى الرب إلهنا فیخلصنا من ید الفلسطینین (
في شعبه حتى قال الرب له: "ُاتركني لیحمى غضبي علیهم وأفنیهم، فأصیِّرك شعًبا عظیًما" 

).  10: 32 (خر
صلوات القدیسین تسند النفس المجاهدة الراغبة في التوبة، أما إذا أصرت على 

عنادها فال نفع لها، إذ یقول الرب إلرمیا النبي: "وأنت فال ُتصِل ألجل هذا الشعب وال ترفع 
). اهللا الذي قال: 14: 11؛ 16: 7ألجلهم دعاء وال صالة وال تلح علي� ألني ال أسمعك" (

) 34: 19 مل 2"أحامي عن هذه المدینة ألخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (
في أیام حزقیا الملك البار، لم ینطق بهذا في أیام الشر المتكاثر حین أسلم المدینة 

لنبوخذنصر.  
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تظهر شكلیة العبادة في االعتماد على صلوات القدیسین المنتقلین والمجاهدین 
"وأنت فال تصِل ألجل هذا الشعب وال ترفع ألجلهم دعاء رغبة في التوبة والندامة.  ةأي دون

).  14: 11 (]16[وال صالة وال تلح علّي ألني ال أسمعك" 
لقد استفاد یعقوب المجاهد من صلوات أبیه إذ یقول لالبان: "لوال أن إله أبي كان 

). كما یقول اهللا عن نفسه: "أحامي عن هذه 42: 31 معي لكنت اآلن قد صرت فارًغا" (تك
). قال هذا حین 34: 19 مل 2المدینة ألخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود عبدي" (

كان حزقیا البار ملًكا، لكنه لم یقلها في أیام الشر حین أسلم المدینة لنبوخذنصر. 
: [إن كنا مهملین ال نستطیع أن ننال القدیس یوحنا الذهبي الفمفي هذا یقول 

خالًصا وال بمساعدة اآلخرین... أقول هذا ال لكي نكتفي بطلبات القدیسین إنما لكي أوقف 
]. كما یقول: [ما أعظم Ïإهمالكم واكتفاءكم بالثقة في اآلخرین وأنتم مطروحون على ظهوركم

]. Ðبركات صلوات القدیسین إن كنا أیًضا نعمل
ال یمنع اهللا إرمیا من تقدیم الصلوات عن الشعب، فإنه ُیسر أن یجد قلوًبا مفتوحة 

بالحب تصلي للغیر في غیر أنانیة، لكنه یؤكد له أن هذه الصلوات لیست بذي قیمة بالنسبة 
للشعب ما لم ُیقدم الشعب نفسه توبة. 

  . تقدمات وذبائح هللا واألوثان5
"ال ُتصِل ألجل هذا الشعب وال یبدو أن إرمیا النبي قد تأثر جًدا عندما طالبه اهللا: 
 فتساءل: "لماذا یارب؟" ،]16[ترفع ألجلهم دعاء وال صالة وال تلح علّي ألني ال أسمعك" 

وجاءت اإلجابة صریحة وواضحة:  

"أما ترى ماذا یعملون في مدن یهوذا وفي شوارع أورشلیم؟ 
األبناء یلتقطون حطًبا، 
واآلباء یوقدون النار. 

والنساء یعجن العجین لیصنعن كعًكا لملكة السموات ولسكب سكائب آللهة أخرى 
. ]18-17[لكي یغیظونني" 

1 In Matt. hom. 5:7, 8. 
2 In 2 Thess, hom. 5. 
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غایة العائلة هو الحب والتعاون لیعیش الكل بروح اهللا في األحضان اإللهیة، لكن 
الخطیة شوهت هذه الغایة حتى صار األعضاء في العائلة الواحدة یدفعون بعضهم بعًضا 

إلى الهالك الروحي. 
هذه الصورة التي أوضحها اهللا على فم إرمیا النبي ال تزال قائمة في عائالت كثیرة 

حیث یدفع اآلباء واألمهات أوالدهم وبناتهم إلى البعد عن حیاة الشركة مع اهللا في المسیح 
یسوع ربنا، بل أحیاًنا یلزموهم بالسلوك غیر الالئق تحت حجة الخوف على أوالدهم من 

الرغبة في التكریس الكامل لخدمة اهللا وعبادته في أیة صورة من الصور. 
). 19: 49كان الكعك على شكل نجم ذي ثمان أطراف رمًزا آللهة السموات ( 

هكذا تحولت العائالت (الكنائس الصغیرة) عن هدفها ال للخدمة هللا بل لمقاومته. 
لكنهم في الواقع كانوا یقاومون أنفسهم، إذ یقول:  

"أفإّیاي یغیظون یقول الرب؟  
ألیس أنفسهم ألجل خزي وجوههم؟  

لذلك یقول السید الرب:  
ها غضبي وغیظي ینسكبان على هذا الموضع على الناس وعلى البهائم وعلى 

 .]20[شجر الحقل وعلى ثمر األرض فیتقدان وال ینطفئان" 

 .یریدنا أن ننتقم ألنفسنا من معاصینا، بهذا ال تحّل نقمته علینا 
لهذا السبب یهدد على الدوام بالعقوبة، لكیما بالخوف یحطم االستخفاف، وعندما 
. Ïیكون التهدید وحده كافًیا أن یحل الخوف فینا ال یسمح اهللا لنا أن ندخل في الضیقة عملًیا

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
ال تسيء الخطیة إال إلى فاعلها، تسكب من طبیعتها علیه، فیحمل الخزي والعار 

وتحل الخسارة على الناس والبهائم واألشجار والمحاصیل. تحل على النفس البشریة 
(اإلنسان) وعلى الجسد (البهائم) وعلى مواهب اإلنسان وقدراته (النباتات)، تحطم طبیعته 

وٕامكانیاته!  
في األصحاح الرابع أعلن أنه إن رجع إسرائیل یكون سر بركة للشعوب األخرى 

)... وعلى العكس هنا یعلن أنه إن سقط 2: 4حیث تتبرك الشعوب باهللا وبه یفتخرون (

1 In 1 Cor. hom. 8:8. 
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الشعب في الشر یحل غضب اهللا ال على الناس فحسب بل وعلى البهائم وشجر الحقل 
وثمر األرض. هكذا قد یكون اإلنسان ّسر بركة لآلخرین أو ّسر لعنة حتى للخلیقة الجامدة 

التي خلقها اهللا من أجله. 
 كانوا یقدمون الذبائح والتقدمات وفي نفس الوقت یتجاوزون كل وصایا اهللا 

، وكأن الذبیحة فریضة إلرضاء اهللا دون طلب اهللا نفسه. لقد ]9[ویجرون وراء آلهة غریبة 
"ضموا محرقاتكم فقدت الذبیحة والمحرقة كل معني روحي في حیاتهم، لهذا یوبخهم قائالً : 

. لقد فقدت محرقاتكم وذبائحكم طبیعتها كتقدمة للرب ]21[إلى ذبائحكم وكلوا لحًما" 
به، أو كما  لي  وتأكلوه أنتم فال حاجةيوصارت في نظري لحًما ال آكله، تأخذوه من قدام

كثرة ذبائحكم... أتخمت من محرقات كباش مسمنات،  لي إشعیاء النبي: "لماذابسبق فقال 
). 11: 1وبدم عجول وخرفان وتیوس ما ُأسر" (إش 

هي سّر المصالحة مع اهللا لكي یجد اإلنسان له موضًعا في  إن كانت الذبیحة
حضنه بالمسیح الذبیح، فما قیمتها إنُ قدمت مع إصرار اإلنسان على عدم المصالحة وعدم 

الرغبة في الدخول إلى حضن اهللا؟! لهذا یعاتبهم قائالً : "ألني لم أكلم آباءكم وال أوصیتهم 
یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة محرقة وذبیحة، بل أوصیتهم بهذا األمر، قائالً : 

. هذا العتاب بعینه قاله ]23-22[شعًبا..."  لي اسمعوا صوتي فأكون لكم إلًها وأنتم تكونون
ذبائح وتقدمات في البریة أربعین سنة یا بیت  لي على لسان عاموس النبي: "هل قدمتم

). 25: 5 إسرائیل؟!" (عا
رفض الذبیحة لیس بسبب شٍر فیها، وٕانما بسبب شرهم.  

  إذ لم یؤمنوا ساروا في الفهم الخاطئ للشریعة، یفسرون األمور حسب فهمهم ولیس
حسب فهم الكتاب المقدس. وبطریقة ریائیة تفسد النصوص الواضحة للكتاب... لهذا 

حذرهم بإرمیا... فإنهم إذ ظهروا أنهم یحفظون الفصح كانوا عاجزین عن أن ُیعبروا عن 
الفرح والبهجة، كما قال إرمیا: "وأبطل من مدن یهوذا ومن شوارع أورشلیم صوت الطرب 

)... لهذا فإن هذه الذبائح 34: 7وصوت الفرح، صوت العریس وصوت العروس" (
. Ïوالتقدمات لن ُتسر اهللا، وال طلبتها الكلمة اإللهیة منهم

 البابا أثناسیوس الرسولي

1 Paschal Letters, 12. 
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 هذا تفسیري، وٕانني أرجو في الرب أن یمنحني بصلواتكم أال أكون بعیًدا عن الحق. یبدو 

أن اهللا لم یعِط وصایاه وشرائعه بخصوص الذبائح عندما أخرجهم من مصر في  لي
الحال. وال ذاك الذي قدم الشریعة عني بالمحرقات في ذاتها هكذا، إنما كان یتطلع إلى 

ن أ) و1: 10 ما ترمز إلیه وما تشیر إلیه: "ألن الناموس له ظل الخیرات العتیدة" (عب
). لهذا السبب ال یعالج 10: 9 هذه الفرائض "موضوعة إلى وقت اإلصالح" (عب

. Ïالناموس موضوع الذبائح مع أنه یحوي أوامر خاصة بها
 البابا أثناسیوس الرسولي

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

  ماذا یقول؟ "ألني لم أكلم آباءكم بهذه األمور یوم أخرجتهم من أرض مصر، بل
. Ð )10: 7 ، زك23-22: 7أوصیتهم: ال یحمل أحد فكًرا في قلبه ضد أخیه" (

 العالمة أوریجینوس

  إذا كنا غیر فاقدي الذكاء فعلینا إن نفهم مقاصد اهللا وصالحه... إنه یقول: "الذبیحة هللا
. Ñ)، والقلب المنسحق عطر للرب الذي خلقه19: 50 قلب متواضع" (مز

  رسالة برناباس

  ،أخشى لئال ُیقال عنا نفس الشيء: "انظر ماذا یفعلون؟ لیس من یطلب أمور المسیح
بل الكل یطلب ما لذواتهم. أطفالهم یجرون نحو الدنس، وآباؤهم یجرون نحو الطمع 
والنهب، ونساؤهم إذ ال یرجعن أزواجهن عن مغریات العالم وأباطیله یلهبوا شهواتهم 

. Òللعالم
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

عرف إرمیا النبي والكاهن أن اهللا أمرهم بتقدیم ذبیحة الفصح في مصر قبیل 
خروجهم، كما قدم شرائع خاصة بالذبائح في الشریعة الموسویة؛ بل وأدرك الیهود خالل 

التقلید الشفوي منذ آدم وما بعده: إبراهیم وٕاسحق ویعقوب عن ضرورة تقدیم ذبائح دمویة، 

1 Ibid. 
2 On Prayer, 8:3. 
3 Epis. of Barnabas, 2. 
4 St. John Chrysostom. In 1 Cor., hom. 8:8. 
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ألني لم أكلم آباءكم وال أوصیتهم یوم أخرجتهم من أرض مصر من جهة فلماذا یقول هنا: "
؟ أوضح ذلك بتكملة الحدیث أنهم سلكوا بروح العصیان ولم یسمعوا ]22[محرقة وذبیحة" 

ألنبیائه وكانوا غیر مستعدین لالستماع، فُحسبت وصیة تقدیم المحرقات والذبائح بال قیمة، 
إذ یقول:  

"لم یسمعوا ولم یمیلوا أذنهم، بل ساروا في مشورات وعناد قلبهم الشریر،  
وأعطوا القفا ال الوجه. 

فمن الیوم الذي خرج فیه آباؤكم من أرض مصر إلى هذا الیوم أرسلت إلیكم 
عبیدي األنبیاء مبكًرا كل یوم وُمرسًال؛ 

فلم یسمعوا لي، 
ولم یمیلوا أذنهم، 
لبوا رقابهم.  بل صَّ

أساءوا أكثر من آبائهم. 
فتكلمهم بكل هذه الكلمات وال یسمعون لك،  

وتدعوهم وال یجیبونك... 
. ]28-24[باد الحق وُقطع عن أفواههم" 

في عناد قلبهم وغلف أذانهم أعطوا اهللا القفا ال الوجه. وقد سبق لنا في دراستنا 
لسفر حزقیال أن نتفهم هذه العبارة. فاإلنسان الروحي یتشبه بالشاروبیم المملوء أعیًنا، كله 

ال یحمل كراهیة  أي وجوه، ولیس فیه قفا. بمعني أنه ال یقدر أن یعطي القفا هللا أو ألخیه،
خوته. إخفیة أو ظاهرة ضد خالقه ومخلصه وال ضد 

 . مرثاة على رفض اهللا بیته6
 "جّزي شعرك واطرحیه، 

 وارفعي على الهضاب مرثاة، 
  .]29[ ألن الرب قد رفض ورذل جیل رجزه"

یطلب النبي من یهوذا أن تجز شعرها، كما تفعل النساء قدیًما في حالة الحزن 
الشدید؛ فإن كان شعر المرأة هو جمالها وٕاكلیلها، فإنها إذ تجزه تعلن عن مرارة نفسها، حیث 
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ُحرمت من جمالها وتحقیق رسالتها. كان جّز الشعر كعالمة للحزن یمارسه الرجال أیًضا 
). 16: 1 ، مي20: 1 كما النساء (أي

. فإن Ï تشیر إلى النذر كما إلى اإلكلیل"nezer"جاءت الكلمة العبریة للَشَعر 
-2: 6 كان حلق الشعر یشیر إلى كسر النذر بالنسبة للنذیر الذي یكرس حیاته للرب (عد

)، فإن مملكة یهوذا وقد تدنست بعبادتها لألوثان وعصیانها المستمر 22-15: 16 ؛ قض8
لم تعد أمة مقدسة نذیرة الرب، فال حاجة لبقاء شعرها، بل تجزه. إنها غیر أهٍل للنذر وال 

إلكلیل المجد.  
عوض ممارستها للتسبیح للرب كنذیرة له، ترفع مرثاة، ألن الرب قد رفض ورذل 

. جاءت كلمة ]30["وضعوا مكرهاتهم في البیت" ، ألنهم نجسوا بیته إذ ]29[جیل رجزه 
 مرة في العهد القدیم، غالًبا ما تشیر إلى عبادة التماثیل، وٕان 28" حوالي siqqus"مكرهات 

كانت أحیاًنا تشیر إلى كل ما یمس العبادة الوثنیة من رجاسات مثل ارتكاب الزنا كنوٍع من 
العبادة. هكذا انحط الشعب في ذلك الوقت فأقاموا األوثان في بیت الرب كما فعل منسى 

: 21 مل 2الذي "بنى مذابح في بیت الرب... ووضع تمثال الساریة التي عمل في البیت" (
)، وارتكبوا الفحشاء هناك تحت اسم التكریس للرب. 7 ،3

ومن ناحیة أخرى بنوا مرتفعات توفة في وادي هنوم (جهنم) جنوب أورشلیم. كانت 
النیران فیها ال تنقطع، حیث یلقي الناس البقایا والعوادم. في هذه المرتفعات كانتُ تقدم ذبائح 

). یقدم الناس أبناءهم وبناتهم ویحرقونهم بالنار تقدمة لإلله مولوك 10: 23 مل 2بشریة (
"موضع نار"ُ تحرق فیها  أي  التي تعني بالعبریة"توفة"لذا یهدد الرب أورشلیم انه یجعل منها 

).  33: 30 ،13: 19أجساد الكثیرین (
 وادي الربایة حالًیا، وكان الحد الفاصل بین نصیبي یهوذا وبنیامین وقد أخذت 

جهنم اسمها عن "ابن هنوم" أو "جى هنوم" حیث یتعرض األشرار للنار األبدیة. 

  . مرثاة على رفض اهللا شعبه7
إن كان اإلنسان یرتكب الخطیة من أجل لذات الجسد والبهجة الزمنیة، فإن اهللا في 

محبته یسمح له أن ُیحرم من هذه األمور لیدرك أن الخطیة مّرة ومحطمة للنفس والجسد. 
وقد عبَّر عن ذلك بقوله:  

1 cf. The New International Comm. on the Old Testament, The Book of Jeremiah, michigan 
1981, p.293. 
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"وتصیر جثث هذا الشعب أكًال لطیور السماء ولوحوش األرض وال مزعج. 
 وأبطل من مدن یهوذا ومن شوارع أورشلیم صوت الطرب وصوت الفرح، 

 صوت العریس وصوت العروس، 
. ]24-23[ ألن األرض تصیر خراًبا" 

ما هي هذه األرض الخربة إال جسد اإلنسان الذي تحرمه الخطیة من التمتع 
بسكنى العریس السماوي فیه واالتحاد معه، واقتناء ملكوته الداخلي المفرح، والشركة مع 

القدیسین والسمائیین؟! 

  الجاحدون ینحرفون عن الصالة والشكر، ویحرمون أنفسهم من الفرح الناجم عنهما. ألن
هي ویالت.  الفرح والبهجة ُ"ینتزعان من أفواههم." نعم فإن أعیاد األشرار

 إذ یعتزل الجاحدون الصالة والشكر یحرمون أنفسهم من ثمر الفرحÏ .
 البابا أثناسیوس الرسولي

 ) هي أیام للحزن أكثر منها للبهجة.  )، لكن النتیجة33-32: 12 مل 1یخترعون أعیاًدا
). وكما قیل لنا: وأبطل صوت الطرب 48: 22 إذ "ال سالم قال الرب لألشرار" (إش

 . Ðهي أعیاد األشرار ) نعم، باطلة34: 7وصوت الفرح من أفواههم" (
  البابا أثناسیوس الرسولي

1 Paschal Letters, 2, 3. 
2 Paschal Letters, 2. 
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 7من وحي إرمیا 
حّول مرثاتي إلى تسبحة فرح! 

  ،أعترف لك یا إلهي
كثیًرا ما أسبحك بفمي وأما قلبي فثقیل. 

افتح شفتي أللهج بحبك، 
وحّول حیاتي إلى تسبحة فرح! 

لتكن أنت قوتي وتسبحتي، 
فأنعم بعربون سمواتك! 

  ،كثیًرا ما قدمت عطایا وتقدمات
لكنى أحجمت عن أن أقدم ذاتي ذبیحة حب ومحرقة لك! 

دنست أورشلیمي الداخلیة، 
وأفسدت هیكلك في أعماقي. 

توبني فال أكون كشیلوه التي خربت، 
وال كالهیكل الذي تحطم واحترق! 

  ،إني أستشفع في صلوات أنبیائك ورسلك وكل قدیسیك
لكن لیس في رخاوة قلب، 

وال بدون توبة! 

  ،إني أقیم مرثاة على نفسي المحطمة
  إلى تسبحة فرح!يلكنك بروحك القدوس تحول مرثات
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 ألصحاح الثامنا

 كلیة في حفظ الشریعةش
إذ شاهد إرمیا النبي الجموع المحتشدة في أورشلیم قادمة لتمارس لیتورجیات 

التسبیح وللمساهمة في تكالیف إصالح الهیكل وتقدیم ذبائح، قادمة في تشامخ وفرح من 
یة، ألن اأجل الهیكل الذي أصلحوه حدیثًا، یلتمسون صلوات األنبیاء والكهنة حزن للغ

عبادتهم حملت الشكل دون الروح. كما عاد بفكره إلى وادي هنوم لیرى األطفال القادمین مع 
والدیهم للعبادة هناك ُیقدمون ذبائح للوثن... تحرق األمهات أطفالهن! هذا هو موضوع 

األصحاح السابق، أما هنا فیركز على موضوع "كتاب الشریعة" الذي ُوجد أثناء اصالح 
دم للملك. تهلل الكل بوجود السفر دون االهتمام باالستماع العملي لما ورد فیه. وقُ الهیكل 

ظنوا أن مجرد حفظ كتاب الشریعة في الهیكل فیه كل الحمایة، حتى وٕان احتفظوا بعبادتهم 
 الوثنیة ومارسوا رجاساتها.

 ].3-1[ الخلط بین كلمة اهللا والعبادة الوثنیة. 1
 ].12-4[  بةوحفظ الشریعة بدون الت. 2
 ].17-13[  حفظ الشریعة بدون ثمر الروح. 3
]. 22-18[  الحاجة إلى المسیح الكلمة. 4

 : الخلط بین كلمة اهللا والعبادة الوثنیة. 1
تالمس إرمیا بروح النبوة مع كلمات السید المسیح: "دعوا األوالد یأتون إلى وال 

بینما كان یشاهد الشعب قادًما ). 14: 19تمنعوهم، ألن لمثل هؤالء ملكوت السموات" (مت 
بأطفاله إلى الهیكل لیعودوا بهم إلى "ابن هنوم" یقدمون بعضهم للقتل أو الحرق باسم الوثن. 

 لقد اختاروا ألنفسهم وألوالدهم المرارة عوض الفرح الحقیقي، والموت عوض الحیاة.
عبدوا اآللهة التي وانحرف الكل: الملوك والرؤساء والكهنة واألنبیاء الكذبة والشعب 

بال حیاة واهبة الموت عوض اهللا الحّي واهب الحیاة. وها هو یقدم لهم اهللا سؤل قلبهم، إذ 
 یقول: 

 في ذلك الزمان یقول الرب "
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یخرجون عظام ملوك یهوذا وعظام رؤسائه وعظام الكهنة وعظام األنبیاء وعظام 
 سكان أورشلیم من قبورهم،

ر ولكل جند السموات التي أحبوها والتي عبدوها والتي مویبسطونها للشمس والق
 ساروا وراءها والتي استشاروها والتي سجدوا لها.

 ال تجمع وال تدفن بل تكون دمنة (روثًا) على وجه األرض.
 وُیختار الموت على الحیاة

عند كل البقیة الباقیة من هذه العشیرة الشریرة الباقیة في كل األماكن التي 
 ].3-1إلیها یقول رب الجنود" [ طردتهم

تهلل الكل بوجود سفر الشریعة التي یعتزون بها حرفًیا بغیر روح، یهتمون بنسخها 
بكل دقة، ویغسلون القلم لتطهیره قبل كتابة اسم "یهوه"، ویحسبون عدد الحروف حتى ال 
یخطئوا في كلمة، ویضعون الشریعة في الهیكل، وال یلمسها من كان دنًسا. ومع هذا كله 

كانوا یعبدون األوثان لیس تحت ضغط العدو، وال عن جهالة، لكنهم أحبوها وعبدوها وساروا 
وراءها واستشاروها وسجدوا لها. شعروا أنها مشبعة ومفرحة ومرشدة لهم تستحق كل عبادة 

وسجود! والعجیب في األمر أنه لم یكن ذلك عن احتیاج مادي أو لطلب الكرامة، فقد عبدها 
 الملوك والعظماء والكهنة الخ. الذین ال ینقصهم شيء ما.

 ا هو ثمر ذلك؟م
أ. الذین عبدوها وهم أحیاء ُتخرج عظامهم بعد الموت ُلتبسط للشمس والقمر وجند 

 السماء التي تعّبدوا لها، فیصیرون في عاٍر وخزي حتى بعد موتهم. 
لقبور ویلقي بها االعدو الذي عبدوا آلهته ینكل بهم، حیثُ یخرج عظام الكل من 

إذ كان الوثنیون یعتقدون أن إهانة عظام الموتى تجرح نفوس  للتشهیر واإلهانة، في الطریق
. Ïالراقدین، وتدمیر بقایا األموات وعظامهم یُلقي بهم في بحر النسیان

بمعني آخر الكل أخطأوا: الذین كانوا في عصر إرمیا ومن سبقوهم، لذلك تحل 
. Ðاإلهانة حتى باألموات

هم اختاروا اآللهة المیتة عوض اإلله الحّي، لذا یحل بهم الموت، ویحل بهم العار 
 حتى بعد موتهم.

1 The New Bible Commentary, Michigan 1970, p. 634. 
2  The Old Testament Library: Jeremiah, by Robert P. Carrol, Philadelphia 1986, p. 225; 
William L. Holladay: Jeremiah 1, Philadelphia 1986, p. 271. 
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ب. صارت عظام الكل - الملوك والعظماء والكهنة واألنبیاء والشعب - ملقاة 
 أي كالروث أو بقایا الحیوانات، وهذا ال یحمل فقط معني ،دمنة على وجه األرض"ك"

فمن یفسد حیاته باعتزال اهللا ُمقِدسه تصیر حتى عظامه . نیس األرضتداإلهانة، وٕانما 
دنسة ونجسة ال یطیق الناس رؤیتها أو لمسها، أما من یتقدس بروح اهللا فتتقدس عظامه 

)، ویتقدس ظله لیشفي المرضى كما حدث 21: 13 مل 2لتقیم أمواًتا كما حدث مع الیشع (
لمنادیل والخرق التي على جراحاته لتخرج ا) وتتقدس حتى 15: 5مع بطرس الرسول (أع 

 الشیاطین كما حدث مع بولس الرسول.
ج. إخراج العظام من القبور وبسطها أمام الكواكب إنما یعني توبیًخا من اهللا الذي 

أما مؤمنوه فستقوم  ن كانت تقدر أن تتعبد لها؟!إتركوه وهم أحیاء، كأنه یسأل عظامهم 
 سهم العبادة السماویة المالئكیة. وعظامهم وتشارك أجسادهم نف

سلب كل ما ُوضع مع  د. كان اهتمام الغازین بنبش القبور عادة قدیمة، غایتها
  .Ïمن معادن ثمینة وحجارة كریمة وأواٍن قیمة الخ الراقدین

وكأنه بهذا التأدیب المّر یؤكد اهللا لهم أنهم  ]،3ذه العشیرة الشریرة" [ههـ. یقول "
 في تسابیحهم بال عمل، واهتمامهم بالتقدمات والذبائح بال روح، واالنشغال طأشرار لیس فق

 بالهیكل الخارجي دون الداخلي وٕانما أشرار حتى كأسرة واحدة!
ُویختار "و. وسط هذا العار والمرارة یشتهي الكل الموت فال یجدونه، إذ قیل: 

ى السیف خیًرا من قتلى لوكما جاء في سفر المراثي: "كانت قت .]3الموت على الحیاة" [
 ).8: 4یاتي" (یونان ح )، وقال یونان النبي: "موتي خیر من 9: 4الجوع" (مرا 

ولیس بالكلمة في  الرتباط بكلمة اهللا الحیةافي اختصار یمكننا أن نقارن بین 
 حرفیتها مع اعتزال الكلمة اإللهي نفسه هكذا: 

ماله، األول یرتبط بالكلمة ع ینال المؤمن سؤل قلبه، ویتمتع بالمكافأة حسب أ
 الحیة فیحیا بها ومعها، والثاني یرتبط بالباطل فیصیر باطالً .

 تهب كلمة اهللا الحیة شركة مجد أبدي، والتخلي عن اهللا یهین حتى عظامنا 
 بعد الموت، فیجعلها أشبه بالروث الملقى في التراب.

امدة.ج تقدس كلمة اهللا النفس والجسد حتى الخلیقة ال 
.كلمة اهللا غنى، والتخلي عنها یحث اللصوص على سلب حتى قبورنا  

1 cf. New International Commentary on the Old Testament, Jeremiah, p. 300. 
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.كلمة اهللا یجعلنا أهل بیت اهللا، وتركها یجعلنا عشیرة شریرة  
  كلمة اهللا تعطي رجاًء، وتركها یبث روح الیأس، فیشتهي اإلنسان الموت وال

 یجده.

حفظ الشریعة بدون التوبة : . 2
عن خطورة االهتمام بالكتاب المقدس (الشریعة) لحفظه في الهیكل  بعد أن تحدث

دون االلتصاق باهللا وحده یؤكد أیًضا خطورة قبوله في غیر توبة أو الرجوع إلى اهللا، إذ 
 یقول: 

 وتقول لهم هكذا: "
 ل یسقطون وال یقومون؟ه

 أو یرتد أحد وال یرجع؟
 فلماذا یرتد هذا الشعب في أورشلیم ارتداًدا دائًما؟!

 تمسكوا بالمكر.
. ]5-4أبوا أن یرجعوا" [

 لعله أراد تأكید أن اهللا ینتظر ،یرتد""ویكمل بالفرد  یسقطون"،"یبدأ الحدیث بالجمع 
رجوع الشعب كله كابنة واحدة له، كما یترقب توبة كل عضٍو في الجماعة، أي یطلب التوبة 

لشعب كله في الشر، وأحب كل عضو منهم االجماعیة كما التوبة الشخصیة. فكما انغمس 
 الخطیة هكذا تكون أیًضا التوبة.

یرى بعض المفسرین الیهود أن صیغة الجمع هنا تشیر إلى الشعب وصیغة المفرد 
إلى اهللا، وكأن تفسیرهم هو هذا: "هل یعود الشعب إلى اهللا بعد سقوطهم، وال یرجع اهللا 

 إلیهم؟!
غة الجمع یشیر إلى الجانب السلبي وما جاء بصیغة يیرى البعض أن ما جاء بص

المفرد یشیر إلى الجانب اإلیجابي، وكأن التفسیر هو: هل یسقط الشعب في الشر ویبقى في 
سقوطه دون قیام؟! هذا هو الجانب السلبي، أما اإلیجابي فهو: هل یرتد أحد إلى اهللا وال یجد 

 اهللا راجًعا إلیه؟!
بي االلتزام بالتوبة كعمل رئیسي في تمتعنا بالشریعة، فإننا وٕان نهكذا یؤكد إرمیا ال

 سقطنا یترقب اهللا قیامنا، وٕان عاد قلبنا إلیه نجده ینتظرنا لیحملنا فیه.
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یطلب اهللا عودتنا إلیه باستمرار، بل ونمونا في الشركة معه، وذلك بفضل نعمته 
 العاملة فینا، ولكن لیس بغیر إرادتنا، ألن اهللا یقدس الحریة اإلنسانیة.

أن اهللا یبدأ معنا ما هو صالح، ویستمر معنا فیه، : [ألب شیریموناوكما یقول 
ویكمله معنا. وذلك كقول الرسول "والذي ٌیقِّدم بذاًرا للزارع وخبًزا لألكل سیقدم ویكثر بذاركم 

یوًما فیوًما  ). هذا كله من أجلنا نحن، لكي باتضاع نتبع10: 9 كو 2وینمي غالت بركم" (
)، 51: 7نعمة اهللا التي تجذبنا. أما إذا قاومنا نعمته برقبٍة غلیظة وآذاٍن غیر مختونة (أع 

ل یسقطون وال یقومون؟! أو یرتد أحد وال یرجع؟! هفإننا نستحق كلمات النبي إرمیا القائل "
-4[" أن یرجعوا؟! فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشلیم ارتداًدا دائًما؟! تمسكوا بالمكر، أَبوا

5[Ï  .[
في رقة عجیبة یؤكد لنا النبي أن اهللا ینتظرنا دون أن یعاتب على الماضي، إذ 

. في دهشة یعاتب: كیف ]5فلماذا ارتد هذا الشعب في أورشلیم ارتداًدا دائًما؟!" ["یقول: 
 به أن قاحتمل هذا الشعب كسر الشریعة والتغرب عن اهللا مصدر حیاته على الدوام؟ أال یلي

 یرجع إلیه؟!
لقدیس ان البعض أنه إن سقط إنسان مؤمن ال یمكن أن یقوم، وكتب ظ
كتاًبا عن قیام الساقطین من المؤمنین قمت بترجمته تحت عنوان "التوبة"، كما  أمبروسیوس

 ذلك في مقاله األول لثیؤدور الساقط. لقدیس یوحنا ذهبي الفمافند 

 ر، بل یكمن الخطر في البقاء منطرًحا بعد السقوط، يالسقوط في ذاته لیس باألمر الخط
وعدم القیام مرة أخرى. فالجبن والكسل یخفیان نیة الضعف الخلقي تحت حجة 

 ...Ðالیأس

 " :فإنه یوجد ]4ل یسقطون وال یقومون؟!" [هلیتنا نحن الساقطون ال نیأس بل نقول ...
ركسترا إلى طقس المالئكة، ومن ارتفع من هاویة الشر إلى السماء، ومن المسارح واأل

ومارسوا فضیلة عظیمة كهذه حتى أنهم صاروا یخرجون شیاطین ویصنعون عجائب 
. Ñأخرى

 .نصیحتنا لیست هي عن عدم السقوط بل قدرة الساقطین على القیام 

Ï  315، ص 1967للمؤلف: مناظرات یوحنا كاسیان، طبعة. 
2 St Chrys. On Exhort to Theodore 1:7. 
3 On Matt. hom., 26:7. 
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 لنقم ثانیة حتى إن كان الوقت متأخًرا،
 أیها األطباء، لنقم ونقف!

 !؟إلى متى نبقى مطروحین أرًضا
 إلى متى نبقى سكارى بالرغبة المتزایدة لألمور الزمنیة؟

إنها فرصة مناسبة اآلن لنقول "إلى متى اتكلم واشهد؟" هكذا صار كل الناس ّصم حتى 
. Ïبالنسبة للتعالیم الخاصة بالفضیلة، بهذا امتألوا شروًرا

 لقدیس یوحنا ذهبي الفما 

 م.الكل سقطوا، وهم ال یبالون بالقيا 
 لهذا فإن نصیحتنا ال تخص عدم السقوط، بل قدرة الساقطین على القیام.

 لنقف مرة أخرى أیها األحباء، مهما طال بنا السقوط.
 Ð لنقف مرة أخرى، لنقف بكرامة!

 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 ن أن ون تسقط هذا لیس باألمر الخطیر، وٕانما الخطورة أن تبقى منبطًحا بعد السقوط دأ
تقوم ثانیة، وأن تقوم بدور اإلنسان الجبان والبلید وتستمر في حالة عجز بسبب 

  ...Ñالیأس
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

  ال تیأس من الخالص. اذكر كیف جاء في الكتاب المقدس إن الساقط یقوم، والضال
له خطایاه  یرجع، والمجروح ُیشفي، والذي هو فریسة للحیوانات الضاریة یفلت، والذي

 ُیغفر له...
 إنه وقت لالحتمال وطول األناة والشفاء والتصحیح.

 هل تعثرت؟ قم.
)، بل اهرب 1: 1هل أخطأت؟ كف عن الخطیة. ال تقف في طریق الخطاة (مز 

. Òمنها. عندما تتغیر تنهد فتخلص. فإن الجهاد یجلب الصحة والعرق الخالص

1 In 1 Cor 23:6. 
2 In 1 Cor. hom. 23. 
3 Letters to the Fallen Theodore, 1:7. 
4 Ep 44:1. 
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 القدیس باسیلیوس 

  عن حمایة اهللا یقول: [إنه ال یرید أن یهلك أحد أصاغره،  مونيألب شیرافي حدیث
فكیف ال نكون مجدفین إن كنا نتصور أنه ال یرید كل البشر أن یخلصوا بل بعضهم؟! 

]. Ïفالذین یهلكون إنما یهلكون بغیر إرادته

  13: 9، مت 6: 6ألنه بحق یرید رحمة ال ذبائح (هو.( 
 ).10، 7: 15توبة إنسان (لو بالسماء، والمالئكة هناك، تفرح 

. Ðفرح بعودتكا نيإ لتفرح أیها الخاطئ، ها أنت ترى
 لعالمة ترتلیانا

أما العائق عن رجوعهم فهو "المكر" الذي تمسكوا به، أو خداع األنبیاء الكذبة 
الذي عوض أن یحثوهم على التوبة سلموهم إلى التهاون، إذ قیل: "برؤیا كاذبة وعرافة 

 ).14: 14بهم هم یتنبأون لكم" (ووباطٍل ومكر قل
لقد فقد الشعب اتزانه لیمارس كل منهم هواه كفرٍس ثائٍر في وسط المعركة دون 

فالطیور تعرف بالطبیعة موعد رجوعها . ناقضون الطبیعة ذاتهاي]؛ بل صاروا 6ضابط له [
لخطیة "المعرفة" اإلى وطنها، أما هم فیهجرون اهللا وال یعرفون للتوبة والرجوع موعًدا. أفقدتهم 

 و"الحكمة" و"الحق"، فسلكوا في الكذب.
 هذا ما عبر عنه النبي مؤكًدا أنهم أكثر جهالة من الطیور: 

 بل اللقلق في السموات یعرف میعاده،"
 والیمامة والسنونة المزقزقة حفظتا وقت مجیئهما.

 أما شعبي فلم یعرف قضاء الرب.
 معنا؟! كیف تقولون: نحن حكماء وشریعة الرب

 .]8-7حًقا إنه إلى الكذب حّولها قلم الكتبة الكاذب" [
تعرف الطیور والحیوانات مواعیدها بالغریزة وتحترمها، وأما شعب اهللا الذي هو 

الرب، أي خطته اإللهیة " ضاءقتاج الخلیقة األرضیة كلها فال یعي نداء خالقه، وال یدرك "
 فة.رنحو شعبه. بهذا فقدوا روح الحكمة والمع

1 Cassian: Cof. 13:7. 
2 Tert. On Repentance 8. 
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كیف انحطت حیاتنا وطبیعتنا، فصرنا أقل  القدیس یوحنا الذهبي الفم  یكشف لنا
من الحیوانات والطیور. 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 

 اإلنسان، وال یمكن الصعود إلى أكثر مما ارتفع إلیه المسیح... ویوضح بولس همما نزل إلي
ذلك إذ یقول: "الذي نزل هو الذي صعد أیًضا". أین نزل؟ إلى أقسام األرض السفلي؛ وصعد 

 )...10-9: 4إلى "فوق جمیع السموات" (أف 
غیر العاقلة،  إننا لم نكن سوى تراًبا ورماًدا... لقد صرنا أكثر غباء من الحیوانات

 )...3: 1؛ إش 21: 48فقد صار اإلنسان ُیقارن بها وصار مثلها (مز 
 )، 3: 1أنظروا كیف صرنا أكثر غباًء من الحمار والثور (إش 

 ]... 7ومن طیور السماء والیمامة والسنونة [
 )... 6: 6صرنا تالمیًذا للنمل (أم 

 )،2: 6أكثر جموًدا من الحجارة (إش 
 )... 5: 58ي (مز ع ُنشبِّه باألفا

 )...44: 8ُندعى أبناء إبلیس (یو 
 هكذا صار انحطاطنا وعدم استحقاقنا!!!...
 لكن الیوم ارتفعت طبیعتنا فوق كل خلیقة.

 الیوم استعاد المالئكة من فقدوهم منذ زمن بعید! 
  .]Ïالیوم رأوا طبیعتنا في العرش اإللهي تتألأل في جمال أبدى ومجد سرمدي! 

 هذه الحیوانات وأمثالها أن نسلك في الفضیلة، ونتجنب الشر باألمور المضادةنلنتعلم م Ð .
  لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 أي 1یظهر من (. Ñكفئة خاصة مسئولة عن تفسیر الشریعة لكتبةلهنا أول إشارة 
) 13: 34 أي 2) أن الكتبة كانوا منظمین على أساس عشائر أو أسر معینة، وفي (55: 2

 الحیوي في أیام یوشیا. على أي األحوال كان لهم نشاطهم في وقٍت مبكٍر مكان لهم دوره

Ï  الخ.730للمؤلف: الحب اإللهي، ص  
2 Concerning Statues 12:6. 
3 The New Bible Commentary, p. 634. 
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عن هذا، یقومون بكتابة السجالت الرسمیة لملوك إسرائیل ویهوذا، ویمسكون حساباتهم، كما 
كان بعضهم ینسخون التوراة، وكان لهم عملهم التعلیمي. خالل تعالیمهم الخاطئة یحولون 

 مون بالتوراة ككتاب دون االهتمام باهللا نفسه.هتالحق الكتابي إلى الكذب، ي
استلموا الشریعة، ووجدت بین أیدیهم، لكن طمعهم أعمى عیون قلوبهم، فصاروا 

في ظلمة الجهل التي حلَّت على كل الطبقات وكل األعمار: الصغیر والكبیر، الكاهن 
 والنبي والشعب.

 خداع أنفسهم بنبوات ى بجانب عبادتهم لألصنام وكسرهم للوصیة یلجأون إل
كاذبة. فعوض التوبة یطلبون من األنبیاء والكهنة سالًما كاذًبا وخداًعا، لهذا ظهر أنبیاء 

یتنبأون لیس حسب أمر اهللا إنما حسبما ُیرضى أهواء الناس، وبادت الشریعة عن الكاهن 
 .]11سالم سالم وال سالم" ["والمشورة عن الشیوخ. هؤالء یقولون 

)، لكي یهدئوا مخاوف 10: 30األنبیاء الكذبة یتكلمون بالناعمات (إش  بینما كان
الشعب، ویكسبوا القیادات لصفهم على حساب الحق، كان األنبیاء ینطقون بالحق ولو كان 

 جارًحا.
كلمات األنبیاء الكذبة أعطتهم طمأنینة خادعة إلى حین، فحسبها الكل دواًء 

. ]11عثم، قائلین: سالم سالم وال سالم" [ یشفون كسر بنت شعبي علىولجراحاتهم. "
 ومن جانب آخر نزعت عنهم روح الحیاء والخجل حتى إن ارتكبوا رجاسة.

 ل خزوا ألنهم عملوا رجًسا؟ه
 ل لم یخزوا خزًیا ولم یعرفوا الخجل.ب

 ].12لذلك یسقطون بین الساقطین في وقت معاقبتهم یعثرون قال الرب" [

 في اختصار قبلوا كلمة اهللا في حرفها بدون التوبة فصاروا في جهالة: 
 .]5-4أ. یسقطون ویستسلمون بغیر توبة ورجوع [

 ].6ب. صاروا كالخیل الثائرة بال ضابط في وسط المعركة [
 ].7ج. نقضوا الطبیعة وخالفوها، فصاروا أحط من الطیور [

 ].8د. قبلوا كلمات الكتبة الكاذبة [
 ].10 الحق [نهـ. انشغلوا بالربح القبیح فضلوا ع

 ].11و. قبلوا خداع األنبیاء الكذبة [
 ].12ز. فقدوا الحیاء في خزیهم [

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


حفظ الشریعة بدون ثمر الروح : . 3
إذ قبلوا الشریعة اإللهیة بدون التمتع بالتوبة صارت كلمة اهللا بالنسبة لهم عقیمة 

واقتالعهم من  وبال ثمر. صاروا أشبه بكرم بال عنب وشجرة تین بال ثمر، فاستحقوا اللعنة
 حقل الرب: 

 "نزًعا أنزعهم یقول الرب.
 ال عنب في الجفنة،
 وال تین في التینة،

 والورق ذبل،
 .]13وأعطیهم ما یزول عنهم" [

ینتزعها من انتسابها له بكونها كرمته وتینته. فالنفس التي ال تلتصق بإخوتها حول 
 أن تلتقي معهم حول غالف ضخشبة الصلیب كما تجتمع حبات العنب مًعا، والتي ترف

الوحدة العذب كما یحدث لبذار التین الرفیع، تفقد انتسابها للكرمة أو التینة، وال ُتحسب 
 عضًوا في كنیسة المسیح، وال تتمتع بخالصه.

إن كان الورق یشیر إلى مظاهر الخدمة والعبادة، فحتى هذه المظاهر تذبل وتزول 
ر المثمرة: "ال یأكل أحد منِك ثمًرا بعد إلى األبد" (مر يعنهم، كقول السید المسیح للشجرة غ

: 11)، "وفي الصباح إذ كانوا مجتازین رأوا التینة قد یبست من األصول" (مر 14: 11
20.( 

 یصف النبي كیف انتزع اهللا كرمه، أو كیف سّلم شعبه للسبي هكذا: 
 أ. باطًال حاول شعب یهوذا أن یحمى نفسه من العدو، إذ یقولون: 

 لماذا نحن جلوس؟"
 اجتمعوا فلندخل إلى المدن الحصینة ونصمت هناك.

 .]14ألن الرب إلهنا قد أصمتنا" [
أدركوا أن الخطر قد حّل بهم فقرروا الدخول إلى المدن الحصینة، ال لیستعدوا 

للمقاومة، بل في خیبة یصمتون أمام هذا الحدث الرهیب الذي سمح به الرب لهم لتأدیبهم، 
  لحظات الموت وهم في رعٍب . تتحول مدنهم الحصینة إلى مقابٍر جماعیة!نینتظرو
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ب. قدم اهللا لهم الكأس التي مألوها ألنفسهم، كأس سم الخطیة المّر والممیت: 
. ولعله قصد بذلك الماء الذيُ یقدم ]14وأسقانا ماء العلقم ألننا قد أخطأنا إلى الرب" ["

 )، فإن ثبتت خیانتها ُتقتل.31-11: 5لها (عد جللزوجة الخائنة المتحان أمانتها لر
انتظرنا السالم ولم یكن خیر" "ج. فقدوا السالم الذي وعدهم به األنبیاء الكذبة: 

 تأكدوا أن الرجاء الذي ُقدم لهم كان كالسراب المخادع.  .]15[
د. فقدوا تسكین الجراحات الذي قدمه الكذبة لهم كشفاء، وحّل عوض راحة 

 .]15[" وزمان الشفاء وٕاذا رعب"خوف: والضمیر ُرعب 
هـ. جاء العدو بعنف شدید حتى ُسمعت حمحمة خیله في أورشلیم عندما دخل 

العدو في دان، وهي الحدود الشمالیة للبالد التي دخل منها العدو (حالًیا منطقة الجوالن)؛ 
 ]، ألن العدو ضخم للغایة.15وعند صوت صهیله ارتجفت كل األرض [

فأتوا وأكلوا األرض "م لیأكل ویلتهم مفترًسا كل من یلتقي به: هو. جاء عدو
 .]16وِمألها، المدینة والساكنین فیها" [

ألني هأنذا مرسل علیكم . "ز. ضربة ال عالج لها، كسم الحیات التي ال ُترقى
في القدیم "أرسل الرب على الشعب  .]17حیات أفاعي ال ُترقى فتلدغكم یقول الرب" [

)، وقد "صنع موسى حیة 6: 21ة فلدغت الشعب فمات قوم كثیرون" (عد قالحیات المحر
من نحاس ووضعها على الرایة فكان متى لدغت حیة إنساًنا ونظر إلى حیَّة النحاس یحیا 

). أما وقد أصر الشعب على المقاومة ففي هذا التأدیب أرسل حیات أفاعي ال 9: 21(عد 
 ُترقى.

 الحاجة إلى المسیح الكلمة :. 4
لنبي إرمیا ما وصل إلیه الشعب في عالقتهم بالشریعة، إنهم یحفظونها دون اأدرك 

]، یقرأونها دون تقدیم توبة واشتیاق 3-1توقف عن العبادة الوثنیة، فیخلطون الحق بالباطل [
] فامتأل قلبه 17-13]، یعتزون بها دون أن یحملوا ثمر الروح [12-4نحو الرجوع إلى اهللا [

 : ما هو الحل؟ أما من دواء لهذا الشعب؟ أما من طبیب یهتم بهم؟ ءلمرارة، وبدأ یتسا
 عبَّر عن مرارة نفسه، قائالً : 

 "من مفرِّج عني الحزن؟
 .]18قلبي فّي سقیم" [
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هكذا لم یقف إرمیا شامًتا في ذلك الشعب الذي لم یسمع له، بل وقاومه بشدة، إنما 
یحل بهم في السبي. هذا هو روح الحق سكان یئن مع أنَّاتهم، إذ أدرك بروح النبوة ما 

المملوء حًبا الذي به یشعر إرمیا أن جراحات شعبه إنما هي جراحاته هو، تمزق جسده، 
، أي حّل به رعدة في "أخذتني دهشة"وتحطم حیاته. لقد اهتزت نفسه فیه جًدا، فقال 

صارًخا:  أعماقه. كأنه یتشبه بمخلصه الذي دخل إلى البستان یحمل آالمنا في جسده،
 "نفسي حزینة جًدا حتى الموت".

لم یقف إرمیا النبي متفرًجا، لكنه دخل مع شعبه إلى أتون األلم، تمزق قلبه تماًما، 
 .]18لبي في سقیم" [ققائالً : "

یلیق بنا كغرباء على األرض أن نهتم بالغرباء، وكأناس معرضین للسقوط تحت 
اذكروا المقیدین كأنكم مقیدون معهم، "الضیق أن نسند المتضایقین، إذ یقول الرسول: 

). ال نشاركهم بالرثاء المجرد بل بالحب 3: 13والمذلین كأنكم أنتم أیًضا في الجسد" (عب 
العامل، نشعر بالشركة الحقیقیة مع كل عضو. "فإن كان عضو واحد یتألم فجمیع األعضاء 

). هذه 15: 12رو ()؛ "فرًحا مع الفرحین وبكاًء مع الباكین" 26: 12 كو 1تتألم معه" (
الشركة عاشها أوالد اهللا في العهدین القدیم والجدید، فیقول إرمیا النبي وهو یرى شعبه 

ن أجل سحق بنت شعبي انسحقت، حزنت، ممنسحًقا بسبب السبي رغم مقاومة الشعب له: "
، ویقول الرسول: "من یضعف وأنا ال أضعف، من یعثر وأنا ال ]21[" أخذتني دهشة

). وتظهر شركة الحب العملي في كلمات آباء الكنیسة المحبین، 29: 11و ك 2ألتهب؟!" (
 لیس شيء أحب إلّي أكثر منكم، ال، وال حتى النور!: [لقدیس یوحنا الذهبي الفمافیقول 

ود أن أقدم بكل سرور عیني ربوات المرات وأكثر - ما أمكن من أجل توبة أ نيإ
ل شيء، أبي وأمي وٕاخوتي ك يل وننحبكم، حتى أذوب فیكم، وتكوأ نيإ نفوسكم!...
 وأوالدي]. 

 مع النبي بروح الحب صوت شعبه في أرض السبي یستغیثون ولیس من مجیب: س

 "ألعل الرب لیس في صهیون؟ 
 أو ملكها لیس فیه؟  !...

؟ Ïألیس بلسان (دواء) في جلعاد

Ï  25:37اشتهرت جلعاد شرقى نهو األردن بالبلسم الذي یستخدم كدواء (تك.( 
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 .]22-19فلماذا لم ُتعصب بنت شعبي؟!" [
ن یتمتعوا باإلجابة على هذه األسئلة إال قلة قلیلة ألم یستطع رجال العهد القدیم 

مضى الحصاد، انتهي الصیف، ونحن لم "خالل الرموز والظالل، لذا كانوا یصرخون: 
إذ كان الفالحون یتوقعون في ذلك الحین أن یحصدوا الحنطة في الفترة ما  .]20نخلص" [

اد العنب والتین والزیتون صبین شهري إبریل ومایو، وٕان لم تأِت الحنطة بحصاد یترجون ح
الخ. في الصیف. لكن عبر وقت الحصاد وانتهي الصیف ولیس من ثمر! أي رجاء لهم 

 بعد؟
من أجل سحق "جاؤنا في السید المسیح القائل: أنا هو البلسان، أنا هو الطبیب! ر

وجدنا اإلجابة في مسیحنا الذي  .]21بنت شعبي انسحقت، حزنت، أخذتني دهشة" [
حق لیردنا من سبي الخطیة، ویدخل بنا إلى أورشلیمه السماویة، ویقیمنا ملوًكا سبصلیبه ان

 وكهنة هللا أبیه.
 قدم لنا مسیحنا طرق عالج كثیرة: ي

  إنكم تجدون بالحق طرق عالٍج كثیرة من الشر في الكتاب المقدس، أدویة كثیرة تخلصكم
 من الدوار وترد لكم الصحة،

 أسرار الموت والقیامة، 
 بارات الدینونة المرعبة والعقاب األبدي،ع

 تعالیم التوبة وغفران الخطایا،
وتوضیحات بال حصر عن الندامة مثل الدرهم (المفقود)، والخروف (الضال)، 

 ).15واالبن الذي أنفق ماله مع الزواني، الذي كان ضاًال ُووجد، ومیًتا فعاش (لو 
رة، وٕانما لنستخدمها لشفاء نفوسنا. يلیتنا ال نستخدم طرق العالج هذه بطریقة شر

 ...Ïفكر في یوِمك األخیر
 القدیس باسیلیوس 

1 Ep. 46:5. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 8حّي إرمیا و نم
 شریعتك أتلذذب

 ،عرفت شریعتك وحفظتها منذ حداثتي 
 عرفتها بفكري وعقلي،

 یاتي!ح ن أختبرها بقلبي وأ يل هب
 أخطأت إذ لم أتذوقها في سلوكي،

 اتي ومرشدي!حي ن تكون لذتي وأ يل هب

  ،خارج شریعتك كل ما فّي یتدنس 
 حتى عظامي بعد رقادي تصیر في عاٍر وخزي!

 یاتي،ح بشریعتك تتقدس كل 
 حتى أكلي وشربي وملبسي وكل عظامي!

 !عجیبة هي شریعتك... هبني أن ألتصق بها 
 أتحد بها فأحیا، وال یقدر الموت أن یحطمني!

 جسدي وعظامي! أتقدس بها، فتتبارك نفسي مع
 أغتني بها، وال یقدر لص ما أن یسلبني كنزي!

 تضمني إلیك، فأصیر عضًوا في العائلة السماویة!
 بواب السماء، فلن یقدر الموت أن یحطم رجائي!أ يل تفتح

 ،لتحملني كلمتك إلى التوبة، فأرجع إلیك 
 وال أصیر في غباوتي كخیٍل جامح في وسط المعركة!

 ت الخطیة الناعمة،اال أقبل كلم
 بل في حیاء وخجل أعترف لك بإثمي!

 قمي ومرارة خطیتي.ع يل شریعتك كشفت 
 صًنا من خطایاي سواك،ح يل لم أجد

 وال من ینزع عني ماء العلقم سوى صلیبك، 
 لسالم إال قیامتك.ا يل وال من یرد

 وال من یهبني الشفاء من خطایاي إال نعمتك،
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 لعدو الشریر المفترس إال قوتك.اوال من یخلصني من 
 تعال یا مخلصي الصالح،
 فقد لدغتني الحیة المحرقة،

 انقذني، خلصني، وارفع غضبك عني!

 !أنت یا مخلصي هو الكلمة اإللهي 
 أنت هو بلسم جلعاد الذي یشفي جراحاتي!

 أنت طبیب النفس والجسد!
 لتعصب أعماقي، ولتهبني الشفاء،

بد! ألفأوجد معك إلى ا
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 األصحاح التاسع

مرثاة على الجمیع 
رأینا في األصحاح السابق كیف كاد قلب إرمیا النبي أن یتمزق بسبب ما سیحل 
على شعبه من تأدیبات قاسیة مع إصرار الشعب على عدم التوبة. وها هو هنا یدعو إلى 
إقامة مرثاة على شعبه بسبب ما بلغ إلیه من شكلیة في عبادته وحرفیة في حفظه للشریعة 

   بال ثمر روحي: 

. ]2-1   [ . بكاء النبي الدائم1
. عدم مباالتهم بحالهم:  2

. ]9-3  [  . انشغلوا بالمكرأ   
. ]11-10  [      ب. صاروا في فراغ
. ]16-12  [      ج. رفضهم الشریعة

. ]22-17[. الدعوة إلقامة مرثاة على صهیون  3
. ]24-23 [  . اهللا واهب الحكمة والمعرفة4
. ]26-25   [. الدینونة بال محاباة5

 : . بكاء النبي الدائم1
. ]1[" "یا لیت رأسي ماء وعیني ینبوع دموع فأبكي نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبي

لم یكن أمام إرمیا النبي الذي توجعت أحشاؤه في داخله، وكادت جدران قلبه أن 
تنهار إال أن یبكي بمرارة، ویود أن یبقى باكًیا بغیر توقف حتى یعمل روح اهللا لتبكیت 

الشعب واعترافهم بخطایاهم فیعودون إلى الرب. 
هذه هي مشاعر كل مؤمٍن حقیقي، یدرك ما للدموع الصادقة من قدسیة في عیني 

اهللا، من أجل خالص نفسه ومن أجل خالص إخوته. 
 كیف تسللت الهرطقات إلى قلوب البسطاء تفجرت  القدیس باسیلیوسإذ رأي

ینابیع عینیه، قائالً :  
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  إنى أبكي أیاًما كثیرة على الشعب الذي انسحب للهالك خالل التعالیم الشریرة، فإن آذان
. Ïالبسطاء قد ضلت واعتادت أن تسمع الشرور الهرطوقیة

 القدیس باسیلیوس
 لصدیقه الساقط ثیؤدور یقول:   القدیس یوحنا الذهبي الفموفي حدیث

 أن أنطق بهذه الكلمات اآلن.  لي إنه وقت مناسب
نعم، بل وأكثر مما كان في أیام النبي. فإن كنت ال أحزن على مدٍن كثیرة، أو كل 

 األمم، لكنني أحزن على نفٍس توازى أمٍم كثیرة كهذه، بل وأثمن منها.
إننى ال أحزن ألجل دمار مدینة أو أسر األشرار لها، بل ألجل تدمیر روحك 

المقدسة... وهالك الهیكل الحامل للسید المسیح وٕابادته... هذا الهیكل أقدس من ذاك (هیكل 
نه ال یتألق بذهٍب أو فضٍة بل بنعمة الروح القدس، وبدًال من تابوت العهد أالعهد القدیم)، ف

. Ð الشاروبیم یوجد في القلب السید المسیح وأبوه والباراقلیطيوتمثال
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 [إنه في هذا المعني، یتحدث النبي : على هذه اآلیة بقولهالقدیس جیروم ویعلق 
مع خدام الكنیسة، داعًیا إیاهم حوائطها وابراجها، قائًال لكٍل منهم: "أیها الحائط، لتذرف 

.]  Ñ)18: 2الدموع" (مرا 
: "ال تبكوا میًتا، وال تندبوه. ابكوا ابكوا من )10: 2(أعطى النبي سبًبا لبكائه في  

  ، ألنه ال یرجع بعد فیرى أرض میالده".يیمض

ر في قلبه الحجري ینبوع القدیس بولینوس أسقف نوالویصرخ   إلى اهللا كي یفجِّ
دموع ال یتوقف، فیبكي على ماضیه وینتحب أعماله السابقة، حاسًبا هذه الدموع ینبوع تقوي. 

 الدموع، ألنتحب أعمالي وأیامي؟ فإنني محتاج إلى يمن یقدر أن یمدني بینبوع مجار 
 Òنهر ألبكي الضربات القاسیة التي استحقها من أجل حیاة قضیتها في الخطیة!

 القدیس بولینوس أسقف نوال
هنا یقدم لنا إرمیا النبي مفهوًما جدیًدا للراحة، إذ یجد تعزیته وسالمه في جدیته في 

العمل، وٕان كلفه ذلك تحویل عینیه إلى ینبوع دموع. لقد كان رمًزا للسید المسیح الذي قیل 

 1 St. Basil. Ep 243:4. 
2 St. Chrysostom: An Exh. to Theodore 1:1. 
3 Ep 122:2. 
4 Poem 31:407. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 ).2: 12 عنه: "من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب مستهیًنا بالخزى" (عب
 وكما جاء في إشعیاء النبي: "ألجعل لنائحى راحتنا وسرورنا في آالمنا من أجل إخوتنا!

). 3: 61صهیون، ألعطیهم... دهن فرح عوًضا عن النوح" (
، ویرون في إرمیا indvidualismیربط بعض الغربیین بین الروحانیة والفردیة 

 وذلك لهجومه على الشكلیة في العبادة الجماعیة، وتركیزه على "للفردیة الدینیة"رائًدا 
) تكشف عن 1: 9، 18: 8اإلصالح الداخلي وختان القلب واألذن، إال أن عباراته هنا (

اإلصالح الروحي الجماعي، والتوبة ، فإنه یبكي نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبه، طالًبا Ïخطأهم
الجماعیة دون عزلها عن توبة كل عضٍو في الجماعة. 

كان بكاء الرجال عالنیة أمام اآلخرین معیب، ففي أفضل وضع ُیحسب عالمة 
. لكن إرمیا قبل أن ُینسب إلیه الضعف من أجل خالص شعبه. Ðعن الضعف

في البریة مبیت مسافرین،  لي "یالیت
فأترك شعبي وأنطلق من عندهم، 
. ]2[ألنهم جمیًعا زناة جماعة خائنین" 

في رقة شدیدة حمل إرمیا النبي أخطاء شعبه في قلبه وفكره وكل أحاسیسه، 
فتفجرت فیه ینابیع دموع ال تتوقف وتنهدات داخلیة ُمّرة. كان في هذا رمًزا للسید المسیح، 

العبد المتألم، الذي حمل أحزاننا، لكن شتان ما بین إرمیا النبي والسید المسیح. فاألول بحٍب 
صادٍق احتمل إلى حین لكنه كاد أن ییأس، فطلب الهروب إلى البریة، بعیًدا عن كل أحد، 
یبكي ویئن! أما مسیحنا فحمل أحزاننا وأوجاعنا، ولم یشتِه الهروب، بل نزل إلى بریة حیاتنا 

لیبقى وسطنا حتى یحمل على كتفیه كل نفس یمكن أن تتوب وترجع إلیه، قائالً : "ها أنا 
). 20: 28معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر" (مت 

لقد نزل إلى عالمنا، وحّل بیننا كواحٍد مّنا، وحین ارتفع إلى السماء لم یهرب منا، 
بل حملنا معه لكي نشاركه أمجاده! 

لنحمل روح السید المسیح، ولنشتِه أن نوجد وسط الشعب - مهما كان شرهم - 
لكي نحمل آالمهم، ونبكي على ضعفاتهم، طالبین بیقین اإلیمان وقوة الرجاء عمل الروح 

القدس فیهم. 

1 John Guest: The Communicator's Connentary p.88. 
2 cf. R.C. Clements: Jeremiah, 1988, p.60. 
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لیتنا ال نهرب من طریق الصلیب، وال نخف من األوجاع.  
ولعل إرمیا النبي مع محبته الشدیدة لشعبه وانسكابه في بذل حقیقي لذاته من 

أجلهم خشى أن یبقى معهم، یتلوث بسلوكهم الشریر، فیحل غضب اهللا علیه معهم، ألنهم 
. ]2["جمیًعا زناة جماعة خائنین" 

"، بمعنى الخیانة الزوجیةهذه هي الخطیة الخطیرة التي یركز علیها األنبیاء "
 رفض النفس االتحاد مع خالقها لتتحد مع عدو الخیر، فتفرح بالشر وتفتخر به، وكما یقول

:  البابا أثناسیوس الرسولي

  یوبخهم على شرهم وكذبهم، وبسبب أعمالهم الشریرة، إذ یجرون من شٍر إلى شٍر، أما
. وغیر أمناءالسبب الذي ألجله قدم اتهاًما أنهم غیر أبرار فهو أنهم لم یعرفوا الرب 

 Ïالبابا أثناسیوس الرسولي
ولعل سبب رغبته في الهروب هو فقدان الثقة فیهم، إذ اختاروا ألنفسهم عالم 

الخداع، خلقوه بأكاذیبهم التي اخترعوها. 
یرى البعض أن شوق النبي إلى الهروب إلى البریة، إنما یكشف عن حاجة النفس 
إلى االختالء مع اهللا في البریة، بعیًدا عن ضوضاء المدینة واالنشغال بتصرفات الناس التي 
تبتلع الفكر وتشغله عن التأمل في السمویات واالهتمام بخالص نفسه. هذا ما دفع كثیر من 

اآلباء إلى الهروب إلى البریة، لیس ضیًقا بالناس، وال احتقاًرا للحیاة الزمنیة، ولكن للتأمل 
في السمویات مع انفتاح القلب بالحب نحو الخلیقة كلها! 

 عبارته المشهورة إن مجرد التطلع إلى  القدیس ماراسحق السریانىكثیًرا ما ردد
 أحادیث طویلة. السكون"البریة یمیت في النفس الشهوات الجسدیة. وله في "

یلیق بالمؤمن وسط مشاغله أن یهرب كل یوم إلى البریة الداخلیة، في أعماق 
 إنه یحسب كأنه ال یوجد في العالم القدیس أغسطینوسنفسه، لیلتقي مع مخلصه قائًال مع 

سوى اهللا وهو وحدهما، یناجیان بعضهما البعض في حب مشترك ال ُینطق به! 
جاء مسیحنا إلى أرضنا، وشاركنا حیاتنا الزمنیة، لكنه بین الحین واآلخر كان 
یصعد إلى جبل وحده منفرًدا لیعلمنا االختالء بالنفس في حضرة الرب، ومراجعتها تحت 

قیادة روحه القدوس. 

1 Paschal Letters 9. 
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 : . عدم مباالتهم بحالهم2
إن كان النبي قد كّرس حیاته للدموع من أجلهم ألنهم كانوا یجرون من شٍر إلى 

شٍر في خیانة لعریس نفوسهم، فإنهم من جانبهم لم یبالوا بدموعه، بل حسبوه إنساًنا متشائًما 
یحطم نفسیتهم، یستحق الطرد، بل والموت، وذلك ألنهم لم یدركوا ما هم علیه. ویقدم لنا 

النبي علَّتین لعدم مباالتهم، هما:  

أوالً : انشغلوا بالمكر:  
"یمدون ألسنتهم كقسیهم للكذب ال للحق، 

قووا في األرض. 
. ]3[ألنهم خرجوا من شٍر إلى شٍر وٕایأي لم یعرفوا یقول الرب" 

إذ تحولت ألسنتهم إلى أداة للحرب، ال لحساب الحق بل للكذب، ظنوا أنهم أقویاء، 
فانطلقوا في الخبث من شٍر إلى شٍر، ودخلوا في دوامة الخطیة، ولم یجدوا فرصة للوقوف 
إلى حین ومراجعة النفس. بهذا فقدوا معرفة أنفسهم كما فقدوا بصیرتهم الداخلیة ومعرفتهم 

للرب. 
یكمل النبي حدیثه عن خطورة المكر:  

"احترزوا كل واحٍد من صاحبه، 
وعلى كل أٍخ یعقب عقًبا، وكل صاحب یسعى في الوشایة. 

ویختل اإلنسان صاحبه، وال یتكلمون بالحق. 
. ]5-4[علَّموا ألسنتهم التكلم بالكذب، وتعبوا في االفتراء" 

یدهش إرمیا النبي من اإلنسان الذي في شره یرفض الصداقة مع الحق، هذه التي 
األب تقدم له الراحة بال تعٍب داخلي، بینما یبذل كل الجهد لیتعلم االفتراء. وكما یقول 

: [إنهم یتعبون لكي یخطئوا. وبینما یرفضون أن یعیشوا بالبساطة، إذا (الكبیر) غریغوریوس
]. Ïبهم یطلبون باألتعاب أن یموتوا

  یؤكد إرمیا النبي أنهم یرتكبون أثامهم الخبیثة ال بإرادتهم إو بانشراح قلب فحسب، بل
. Ðویبذلون جهوًدا شاقة محتملین أتعاًبا في تنفیذها

1 Pastoral Rule 3:11. 
2 Cassian: Conferences, 23:1. 
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األب ثیوناس 
إن كانت بساطة الحب تحتاج إلى جهاد، لكنه جهاد العذوبة الذي یعطى راحة 
للنفس والجسد مًعا، أما المكر فإن بدى سهًال لكنه یقدم تعًبا ومرارة للنفس والجسد مًعا، 
والعجیب أن اإلنسان یرفض الراحة الداخلیة ویطلب لنفسه أن یتعلم الشر والخبث بجهد 

وتعب مرّ . 
 ربما یشیر إلى قول عیسو ]aqob yaqob" ]4"ألن كل أخ یعقب عقًبا بقوله: 

 وهوذا ي، فقد تعقبنى اآلن مرتین: أخذ بكوریَّتیعقوبعن أخیه یعقوب: "إال إن اسمه دعي 
). یعطى هنا مثًال الساءة تفسیر الكتاب المقدس، 36: 27 " (تكياآلن قد أخذ بركت

فیعقوب تعقب أخیه فأخذ بكوریته بأكلة عدس وبركته بتقدیم طعام ألبیه اسحق، وقد دفع 
ثمن خداعه، إذ خدعه أوالده زماًنا هذا مدته حتى فقد بصره. أما هذا الشعب فتعقب كل 

واحد أخاه، ال لینال بركة أو بكوریة، وٕانما لیمارس الظلم والعنف والخداع ألجل حبهم في 
الشر ومباهاتهم به. 

تعبوا لكي یستقروا وسط مرارة المكر، ویجعلوا منه مسكًنا دائًما لهم، وكأنهم 
یرفضون بساطة الحق، لیعیشوا في مكر الباطل، أو یرفضوا السكنى في اهللا والوجود في 

أحضانه، لیستقروا في قلب إبلیس الكذاب والمخادع. بهذا فقدوا معرفة الرب، إذ قیل:  

"مسكنك في وسط المكر. 
. ]6[بالمكر أبوا أن یعرفوني یقول الرب" 

ماذا یعني فقدانهم معرفة الرب؟ 
عدم إدراكهم أن اهللا محب حتى في تأدیباته، أما األشرار فمبغضون حتى في 

قبالتهم. 

"لذلك هكذا قال رب الجنود:  
هأنذا أنقیهم وأمتحنهم. 

ألني ماذا أعمل من أجل بنت شعبي؟ 
لسانهم سهم قّتال یتكلم بالغش. 

بفمه یكلم صاحبه بسالم،  
  .]8-7[وفي قلبه یضع له كمیًنا" 
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 بأكثر سهولة من مداهنة الساخرین المملؤة مكًرا... قیل "كالم  ُتحتمل جراحات األعداء
).... "الرجل الذي یطرب 22: 26 النمام مثلُ لقٍم حلوة فینزل إلى مخادع البطن" (أم

). 5: 29 صاحبه یبسط شبكة لرجلیه" (أم
  Ïاألب یوسف

 تصدر فمنه. استخدامه یسیئون الذین بل الفم لیس باألحرى شر، كل مصدر هو الفم 
 جمیعها هذه والسرقات، والزنا والقتل الشهوات یثیر وما والتجادیف واإلهانات الشتائم

 .الفم استخدام إساءة مصدرها

 Ðالقدیس یوحنا الذهبي الفم

 الفرح إلى تدخل وهكذا. نفسك فترى القلب، في ندامة یهبك أخى یا لسانك ُصنت إن 
 من تهرب أن تقدر لن فإنك - لك أقوله فیما فصدقنى - لسانك غلبك إذا أما. الروحي
 .الظلمة

 Ñالقدیس مار إسحق السریانى
فقدوا معرفتهم للرب بلسانهم الغاش، الذي یكلم صاحبه بالسالم وهو یخطط له في 
قلبه لهالكه، األمر الذي تجسم بصورة بشعه في یهوذا الذي كان تلمیًذا للرب، وملتصًقا به 

حسب الجسد، لكنه لم یعرفه كرٍب ومخلٍص، فأسلمه بقبلة غاشة. 

  لم یكن أحد مجرًما في حق واهب الحیاة أكثر قسوة من ذاك الذي تقدم باحترام مملوء
خداًعا وتكریًما فاسًدا مقدًما قبلة حٍب غاشة، هذا الذي قال له الرب: "یا یهوذا أبقبلة 

)... 48: 22 تسلم ابن اإلنسان؟!" (لو
  Òاألب یوسف

: ثانًیا: صاروا في فراغ
"على الجبال أرفع بكاًء ومرثاة، 

وعلى مراعى البریة ندًبا، 
ألنها احترقت، 

1 Ibid 16:18. 
2 In Eph. hom. 14. 
3 The Ascetic Homiles, 48. 
4 Ibid. 
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فال إنسان عابر، 
وال ُیسمع صوت الماشیة. 

من طیر السموات إلى البهائم هربت، مضت. 
وأجعل أورشلیم ُرجًما ومآوي بنات آوي، 

. ]11-10[ومدن یهوذا أجعلها خراًبا بال ساكن" 
 لعدم مباالتهم بحالهم هو الدخول إلى حالة فراٍغ داخلي. فالنفس ال يالسبب الثان

تشبع من اهللا خالقها، وتحمله كسماء وعرش له. تفقد تقدیرها لخالصها، وال تدرك حقیقة 
مركزها، فتعیش كمرعى احترق، یصیر خراًبا ال یعبره إنسان وال ُیسمع فیه صوت ماشیة، وال 

یهیم فیه طیر. إنما یسكنه بنات آوي. 
لقد صعد إرمیا على الجبال، أي على شریعة اهللا ومن هناك تطلع إلى البریة، 

فوجد مراعیها قد احترقت بنیران الشهوات وحّل بها الخراب، فرفع صوته وبكي، مقدًما مرثاته 
على شعبه الذین دخلوا إلى حالة فراغ. 

، عوض أن یكون قلبه مدینة اهللا المقدسة، ]11[الشریر تتحول أورشلیمه إلى ُرجم 
یصیر أشبه بمكان مهجور دنس، ُیشتم فیه رائحة الموت. 

عوض أن تكون مرعى للغنم، أي حظیرة الخراف المقدسة التي تضم شعب اهللا، 
، وهي حیوانات أكبر من الثعلب وأصغر من الذئب، دائًما ]11[تصیر مآوي لبنات آوي 

تعوي؛ تتسم بالوحشیة مع المكر والخداع، وترمز لعدو الخیر إبلیس ومالئكته. 
وتصیر مدن یهوذا خراًبا، تحطم مواهب اإلنسان وقدراته. 

في اختصار یفقد اإلنسان عقله ونفسه وجسده وقدراته ومواهبه ویدخل في حالة 
فراغ:  

 بنار الشهوات، عوض إقامة راعى النفوس في داخله.  قلبهأ. یحترق مرعى
 الروحي ووعیه واتزانه. عقلهب. لیس فیه إنسان، أي یفقد 

  الجسد.ج. ال ُیسمع صوت ماشیة فیه، حیث یخسر حتى بركات
 ينفسه أن ترتفع بروح الرب كما بجناح د. تهرب منه طیور السماء، إذ ال تقدر

حمامة إلى السماء. 
 إلى ُرجم مملؤة دنًسا. قلبه،هـ. تتحول أورشلیمه الداخلیة، أي 

و. یسكنه عدو الخیر بمكره وخداعه (بنات آوي). 
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 (مدن یهوذا). مواهبه وقدراتهز. تتحطم 
وقد كانت هذه العادة قائمة في  یقدم هنا مرثاة عن خراب أورشلیم بسبب شرها.

. Ïأیام القدیس جیروم
  ].Ð: [أورشلیم األرضیة هذه هي ظل أورشلیم السماویةالقدیس أغسطینوسیقول 

: 21 مل 2، 13: 11 مل 1لقد اختار اهللا أورشلیم بكونها الموضع الذي یسكن فیه اسمه (
إلخ)، وعالمة لحلوله وسط شعبه، 16: 3)، المدینة المقدسة التي یقطن فیها عرش اهللا (4

: 3 ، مي5 ،4 ؛ حز27، 9: 13 ، 11: 9لذلك حینما یؤدب شعبه یهدد بتدمیرها وخرابها (
 الخ، 2: 2 ، إلیها یعود كل األمم (إشي). تحدث عنها األنبیاء كمركز للعمل المسیان12
إلخ). وفي العهد الجدید أعلن السید المسیح عن  7: 2 ، حج3-1: 4 ، مي18-20: 66

اشتیاقه لخالص المدینة، وقد صارت في الكنیسة األولى بعد حلول الروح القدس مركًزا 
للمسیحیة، فیها یلتقي الرسل والتالمیذ. لكن أنظار المؤمنین كانت باألكثر تلتقى نحو 

) كغایة عبادتهم. 21 ، رؤ1: 14 ، رؤ22: 12، عب 26: 4 أورشلیم العلیا (غال

: ثالثًا: رفضهم الشریعة
"من هو اإلنسان الحكیم الذي یفهم هذه؟ 

والذي كلمُه فم الرب ُفیخبر بها؟ 
لماذا بادت األرض واحترقت كبریة بال عابر؟ 

فقال الرب: على تركهم شریعتي التي جعلتها أمامهم، 
ولم یسمعوا لصوتي 

. ]13-12[ولم یسلكوا بها" 
من یرفض كلمة اهللا الناریة التي تحرق أشواك الخطیة، وتلهب القلب بنیران الحب 

اإللهي، وتجعل منه خادًما هللا بناٍر سماویة، تشتعل فیه نیران الشهوات، فتحوله إلى بریة 
خربة! 

 

 : . الدعوة إلقامة مرثاة على صهیون3

1 In Loc. PL 24:744. 
2 On Psalm 122. 
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ال یقف إرمیا النبي وحده ُیرثى هذا الشعب، وٕانما یطلب اهللا منهم أن یدعو 
النادبات والحكیمات لیرفعن مرثاة ویذرفن الدموع علیهم:  

"هكذا قال رب الجنود:  
تأملوا وادعوا النادبات فیأتین، 
وأرسلوا إلى الحكیمات فُیقبلن، 
ُویسرعن ویرفعن علینا مرثاة، 

. ]18-17[فتذرف أعیننا دموًعا وتفیض أجفاننا ماءً " 
"، أي وقفة النفس التأمل. ال طریق للتوبة بدون "]17[تأملوا" یقول رب الجنود: "

قلیًال لتراجع نفسها عن كل تصرفاتها الماضیة. أما دعوة النادبات والحكیمات فتشیر إلى 
 دراسة كلمة اهللا مصدر التوبة والحكمة العلویة.

ویرثى صهیون ویبكي علیها. لعله یقول إن كانت  یأتي یرید اهللا كل إنساٍن أن
عیوننا قد جفت وقلوبنا قد غلظت فلنلجأ إلى إخوتنا الروحیین لیسندوننا، نتعلم منهم حیاة 
التوبة ونطلب صلواتهم عّنا. إن أمكننا أن ندعو كل الخلیقة لكي تسندنا بالصالة إلى اهللا 

الذي یعیننا بفیض نعمته. 

  !أیتها التالل نوحي، أیتها الجبال اندبي
لندعو كل الخلیقة لتشاركنا بالوجدان بسبب خطایانا... لنلجأ إلى الملك الذي هو 

من فوق. لندعوه فیعیننا. 
فإن كنا ال نطلب عوًنا من السماء ال تكون لنا تعزیة نهائًیا فیما نحن قد سقطنا 

فیه. 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم
حینما نعیش مع التائبین نتعلم التوبة، وحینما نطلب رثاء الغیر علینا نرثي نحن 

لحالنا، ونتعلم ونعلم إخوتنا وأوالدنا أیًضا البكاء على الخطیة، إذ یقول: 

"بل اسمعن أیتها النساء كلمة الرب، ولتقبل آذانكن كلمة فمه، 
. ]20[وعلمن بناتكن الرثایة، والمرأة صاحبتها الندب" 

1 St. John Chrysostom: Concerning Statues, 2. 
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دخل إلى أعماقنا من خالل كوى الحواس،  أما علة الرثاء فهو إدراكنا أن الموت قد
لیحطم قصورنا الداخلیة المقامة لملكوت السموات. 

"ألن الموت طلع إلى كوانا، 
دخل قصورنا، 

لیقطع األطفال من خارج، 
. ]21[والشبان من الساحات" 

یجعل من الموت شخًصا یدخل إلینا، كما فعل إشعیاء إذ جعل منه طرًفا یقیم معه 
: 28اإلنسان عهًدا "ألنكم قلتم قد عقدنا عهًدا مع الموت... ویمحي عهدكم مع الموت" (إش 

). یدخل الموت إلینا خالل الحواس (الكوى)، ویسیطر على القلب، أي في قصورنا 18، 15
التي هي مسكن ملك الملوك. یقتل األطفال الذین یلعبون في الخارج، أي یبید األشواق 

المقدسة للشركة مع إلهنا، أو البدایات الطیبة للحیاة الفاضلة في الرب التي لم تتأصل بعد 
فینا، كما یقتل الشبان من الساحات، أي یهلك حتى األقویاء الذین كان یلزمهم أن یحاربوا 

روحًیا في الساحات. 
 الذي كان یكره النوافذ، ألنه حسب Baalفي هذا یوبخهم على عبادتهم لإلله بعل 

، وٕاذ انتصر Yamm في معركة ضد Aliyan Baalاألساطیر الكنعانیة دخل بعل علیان 
،  علیه أراد بناء قصر ضخم جًدا، فاقترح علیه المهندس أن یوجد به نافذة، فقاوم الفكرة أوالً 

 ي، إله الموت والعالم السفلMottلكنه عاد فقبلها. خالل هذه النافذة قفز إلیه اإلله موت 
وسید كل قوى التخریب، أخطر عدو للبعل علیان. 

یصّور الموت هنا أنه یصعد إلى النوافذ ویدخل القصور ویقتل األطفال والشباب 
في الشوارع ومیادین المدینة، وهو تصویر مقابل الخالص الذي به تمتلئ الشوارع بالشیوخ، 

). 5-4: 8 واألطفال یلعبون هناك (زك
تجد یعود فیصور الموت في الحقول حیث الجثث تكون كبواقي الحیوانات التي ال 

من یجمعها لیدفنها. وكأن الموتى قد مألوا القصور المهدمة والشوارع والمیادین والحقول. 
یدخل الموت إلینا خالل الحواس (الكوى):  

  ...لنا خمسة شبابیك: النظر، السمع، التذوق، الشم، اللمس
إن نظرت إلى امرأة ألشتهیها، ارتكب الزنا في قلبي، فیدخل الموت من خالل 

شباك النظر الذي بي... 
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إن كان صوت قیثارة أو أرغن أو مزمار، یدخل الموت إلى النفس خالل حاسة 
السمع. 

خالل اللمس،  یدخل الموت يأیًضا أن لمست شیًئا ناعًما، یكسر مقاومة جسد
.  Ïوهكذا على نفس الخط

 ) فهل تحفظ نوافذك مفتوحة فقط تجاه النور 10: 7فتح دانیال نوافذه على أورشلیم ،(
لكي یدخل منها وترى الرب؟! ال تفتح تلك النوافذ التي یقول عنها النبي: "الموت یدخل 

. Ð)21: 9في نوافذنا" (
 القدیس جیروم

  ألنه ما هي الحاجة أن ُیغلق باب قلبك أمام العریس؟
لُیفتح للمسیح، وُیغلق أمام الشیطان، كالقول: "إذا صعد علیك روح ذاك الذي له 

). 20: 3 قوة ال تترك مكانك" (رؤ
احتفظ دانیال في علیته بنوافذه مفتوحة نحو أورشلیم، إذ لم یستطع أن یبقى أسفل 

).  10: 6(دا 
اترك نوافذك مفتوحة، لكي ترى مدینة اهللا.  
). 21: 9خالل نوافذك" ( یأتي ال تفتح تلك النوافذ التي قیل عنها: "الموت

 Ñالقدیس جیروم

  یحاربنا الشریر بمصادر في داخلنا، فیجلب علینا الموت من الكوى، كما یقول الكتاب
. Òالمقدس، أي خالل الحواس

 النزینزيالقدیس غریغوریوس 

 : . اهللا واهب الحكمة والمعرفة4
 أو أنه بحكمته ومعرفته ینمو روحًیا يلئال یظن اإلنسان أن التوبة هي عمله الذات

أكد الرب:  

"ال یفتخر الحكیم بحكمته، 

1 St. Jerome: On Psalms, hom., 51. 
2 St. Jerome: Epistle 22:26. 
3 Epistle 22:6. 
4 St. Gregory Naz.: Preliminary Disc. against Eunomious, 7 
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وال یفتخر الجبار بجبروته، 
 بغناه، يوال یفتخر الغن

بل بهذا یفتخرن المفتخر:  
-23[ إني أنا الرب الصانع رحمة وقضاء وعدًال في األرض" يبأنه یفهم ویعرفن

24[ .
جاء هذا الحدیث إجابة على التساؤل الذي ُوجه ضد كلمات إرمیا النبي: ماذا 

 الحكمة والقوة والغنى؟ يینقصنا ونحن نقتن
في لغة مشابهة یتكلم النبي حزقیال عن أن الفضة والذهب التي یفتخر بها 

اإلنسان ال تفید شیًئا فیقول "یلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم یكون لنجاسة ال تستطیع 
فضتهم وذهبهم إنقاذهم في یوم غضب الرب. ال یشبعون منهما أنفسهم وال یمألون جوفهم 

 ).19: 7 ألنهما صارا معثرة إثمهم" (حز

 كو 1یقتبس الرسول بولس هذه اآلیة ویطبقها في الرسالتین إلى  أهل كورنثوس (
). ففي األولى  یقارن بین صلیب السید المسیح والفلسفة أوالحكمة 17: 10 كو 2، 31: 1

اإلنسانیة؛ فصلیب المسیح هو قوة اهللا وحكمة اهللا للخالص وقد صار ربنا یسوع المسیح لنا 
حكمة وبًرا وقداسة وفداء، بهذا یهدم الرسول أساس افتخارهم بالناس، فإنهم في غباوتهم 
یقولون أنا لبولس وأنا ألُبّلوس وأنا لصفا؛ وكأن مصدر خالصهم وحیاتهم الناس. وفي 

الرسالة الثانیة یتألم الرسول مما سمعه عن أعمال المعلمین الكذبة المتعجرفین، فإن من 
یظن أنه أفصح من غیره یكون بهذا قد افتخر بنفسه ونسى الرب. لقد افتخر األنبیاء الكذبة 
بحكمتهم المخادعة، والقادة العسكریون بجبروتهم وقوتهم، وتصادموا مع إرمیا النبي الناطق 

 .بالحق اإللهي، وحسبوا حكمة اهللا التي نطق بها جهالة

هذه التسبحة تمجد حكمة اهللا وفهمه ومعرفته، األمور التي یحسبها غیر الروحیین 
غباوة وجهالة، متكلین على حكمتهم البشریة وخبرتهم الشخصیة ومعرفتهم العقلیة البحتة 
خارج دائرة اإلیمان واإلعالن اإللهي. لهذا ففي إرسالیة السبعین رسوًال قیل: "تهلل یسوع 

بالروح وقال: أحمدك أیها اآلب رب السماء واألرض، ألنك أخفیت هذه عن الحكماء 
: 10 والفهماء، وأعلنتها لألطفال. نعم أیها اآلب، ألن هكذا صارت المسرة أمامك" (لو

). ویقول الرسول بولس: "ألنه إذ كان العالم في حكمة اهللا لم یعرف اهللا بالحكمة 21
استحسن اهللا أن یخلص المؤمنین بجهالة الكرازة... ألن جهالة اهللا أحكم من الناس... اختار 
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). هكذا إذ أساء اإلنسان إلى الحكمة 27-21: 1 كو 1اهللا جهال العالم لیخزى الحكماء" (
  التي وهبه اهللا إیاها ظن حكمة اهللا جهالة...

 : الدینونة بال محاباة .5
اهللا خالق الكل یدین الجمیع بغیر محاباة، إذ قیل:  

"ها أیام یقول الرب وأعاقب كل مختون وأغلف،  
 الشعر مستدیًرا ي عمون وموآب وكل مقصوصيمصر ویهوذا وأدوم وبن

الساكنین في البریة، 
. ]26-25[ألن كل األمم وكل بیت إسرائیل غلف القلوب" 

الخلفیة وراء هذا النص هي العقیدة التي في ذهن الیهود أن ختان الجسد یفصل 
بین من ُینسب للحق ومن ُینسب للباطل. حًقا إن الختان هو عالمة الدخول في عهد مع اهللا 

)، لكن هنا ُیبرز أن 36، 26: 17 صم 1) وغیابه عالمة العداوة هللا (14-9: 17(تك 
ختان الجسد في ذاته ال یحمي اإلنسان من غضب اهللا. 

إن كان الكل قد سقط تحت الدینونة، الغلف حسب الجسد (األمم)، والغلف حسب 
الروح أو القلب (الیهود)، لهذا یحتاج الكل إلى المخلص.  

الغریب أغلف القلب وأغلف  [یقول حزقیال النبي: "...العالمة أوریجینوس: یقول 
)... هنا اشارة إلى أنه مالمُ یختتن اإلنسان في القلب 9: 44 " (حزياللحم ال یدخل مقدس

]. Ïوالجسد لن یدخل هیكل اهللا
ذكر مصر في مقدمة القائمة ألن كثیرین من الشعب والقادة ظنوا أنها المنقذ من 

أو بابل فیما بعد، هذا ومن جانب آخر فإن المصریین كانوا یمارسون الختان حسب  أشور
الجسد، لكنه لیس ختان للرب بل لألوثان، فهل یستطیع الختان أن یخلصهم؟! 

 ألنه وٕان كان يالدعوة هنا لقبول المخلص وممارسة التوبة عامة للجمیع، للیهود
، ولألممي ألنه أغلف جسدًیا وقلبًیا. ]26[مختون الجسد لكنه أغلف القلب 

أراد اهللا من شعبه أال یتمثل بشيء مع الشعوب الوثنیة، فمن عادات بعض 
 ویبقون جزُءا في شكل سطح مستدیر وسط الرأس إرضاء یقص الرجال شعرهمالشعوب 

". كانت هذه العادة تشیر إلى مقصوصي الشعر مستدیًراآللهتهم، لذلك دعاهم الوحي "

1 In Gen. hom. 3:2. 
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تكریس اإلنسان لعبادة آلهة معینة وثنیة، أما مكرسوا الرب أو النذیرون فال یعلو موسى 
رأسهم. بدون الرأس یفقد الشعر جماله وقیمته. كأن كل نفس تعتزل مسیحها تكون كشعرة 
رأس سقطت عن مصدر حیاتها ال تستحق إال إلقاءها في سلة المهمالت. أما بقاء شعر 

 إذ یدخل میاه المعمودیة یصیر كاهًنا روحًیا ياللحیة فیشیر إلى كرامة الكهنوت، فالمسیح
بالمفهوم العام، یلیق أن یحافظ على شعر لحیته الروحیة أي سلوكه بما یلیق كابن هللا وكاهًنا 

له. 
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 9من وحي إرمیا 
یارب دموًعا مقدسة!  لي هب

 یا رب ینبوع دموع مقدسة،  لي هب
فأرتفع على جبل شریعتك، في وسط البریة، 

أكتشف خطایأي وخطایا إخوتي، 
فأبكي نهاًرا ولیالً ! 

 الذي یحمل ُسًما معسوًال، يأبكي لسان 
یتكلم بالسالم مخادًعا، وقلبي غیر مقدس! 

ضع یارب حارًسا لفمي وباًبا حصیًنا لشفتي! 
قدِّس كلماتي المنطوق بها والخفیة! 

فال أدین أًخا، وال أشي بأحدٍ ! 

  ،انطلق الموت إلى أورشلیمي
تسلق خالل الكوى، 

قتل أطفالي وشباني! 
حولها إلى بریة قاحلة ومقبرة دنسة! 

لم یعد یعبر بها إنسان، 
وال یرعى فیها حیوان، 

وال یطیر في سمائها طیر! 
یا واهب القیامة؟!   منه إال أنت،يمن ینقذن

 يقدس كوى نفسي، وحواس جسد ،
فال یدخلها موت بعد، 

 رجًما، يوال تصیر أورشلیم
بل مقدًسا لك أیها القدوس! 

 دموًعا مقدسة،  لي هب
 فأبكي بروح الرجاء!

  أنتحب في یقین عمل نعمتك یا مخلص العالم!
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  األصحاح العاشر

العودة إلى اهللا 
بهذا األصحاح ینتهي القسم الخاص بالعتاب العلني في داخل الهیكل. 

إن كان في األصحاح السابع یتحدث عن تقدیس البیت الداخلي، وفي الثامن عن 
عدم االتكال على حفظ الشریعة حرفًیا، وفي التاسع یقیم مرثاة على ما وصلوا إلیه، ففي 

  إلى اهللا.ةودعالالعاشر یتحدث عن 

 .]16-1 [. ترك الوثنیة الباطلة وقبول اإلله الحق1
 . ]22-17   [. الخروج عن األرضیات2
 . ]25-23   [. قبول تأدیبات الرب3

 : . ترك الوثنیة الباطلة1
، رفض ما هو باطل ]2-1[أول وسیلة للعودة إلى اهللا هو ترك الوثنیة الباطلة 

. ]10[اإلله الحق  ولبوق
 أبرز أن اهللا فرید، وعظیم، ومهوب، سید الطبیعة، ورب التاریخ، بینما عبادة 

األوثان مجرد وهم، حیث یرتعب عابدوها من ظواهر الكواكب السماویة كما من قطعة خشب 
من عمل أیدیهم، یقیمونها تمثاًال یتعبدون له، في حقیقتها أشبه باللعین (خیال المقاتة) التي 

یحركها الفالح أینما أراد لیخیف الطیور، وهي في حقیقتها لیست إال عصا جامدة، یضع 
علیها الفالح مالبس بشریة. 

"هكذا قال الرب: ال تتعلموا طریق األمم. 
ومن آیات السموات ال ترتعبوا، 

ألن األمم ترتعب منها...  
إلله فحق؛ اب رأما ال

. يهو إله حّي وملك أبد
. ]10-1[منُ سخطه ترتعد األرض وال تطیق األمم غضبه" 

 وتعنى "تصیرون تالمیًذا". وكأن itlmadu في العبریة "تتعلموا"جاءت كلمة 
  حیتتلمذ للباطل یحمل رو فمن التلمیذ روح معلمه، یحمل، حیث تلمذة هي العبادة في الحقیقة
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البطالن، ومن یتتلمذ للسید المسیح الحق، یحمل روحه وحقه فیه. 
إن كانت العبادة الوثنیة قد ُانتزعت من األرض إلى حٍد ما، لكنها ال تزالُ تمارس 

في حیاة الكثیرین. عندما یتعبد إنسان ما للمال أو محبة المجد الباطل أو العلم أو حب 
السلطة، متجاهًال احتیاجات نفسه إلى التعرف على اهللا وااللتصاق به، یبحث بطریق أو 

آخر أن تشبع نفسه، فیقیم في هیكل الرب الداخلي آلهة غریبة عاجزة عن أنُ تشبع حیاته 
وتنطلق بها إلى السموات. إنها تشبه الشجرة التي یقطعونها من الوعر، یقیم منها النجار 

، یتعبدون لها Ïبآالته تمثاًال، ویزینونها بالذهب الذي یجلبونه من أوفاز والفضة من ترشیش
وهي عاجزة حتى عن الحركة، بل تحتاج إلى مسامیر لتثبیتها وعدم سرقتها، وٕالى أناس 

یحملونها، ال تقدر أن تتكلم. یسافر اإلنسان إلى ترشیش لكي یجلب فضة یطرقونها، وٕالى 
 ذهًبا لیزنونها.ُ یلبسونها اإلسمانجوني واألرجوان لیقدمونها في شكل ملوكي. يأوفاز یشتر

لكنها مع كل ما تحمله من شكل جمیل ومعادن نفیسة ومظهر ملوكي إال أنها شجرة جافة، 
، وكما یترجمها البعض "تمثال ]8["أدب أباطیل هو الخشب!" وقطعة خشب ال قیمة لها: 
. خشب، تعلیم ال قیمة له!"

إنها تماثیل ال حیاة فیها وال جدوى منها، تحتاج إلى من یعینها، ال أن تعین 
عابدیها. 

 .]6[ال وجه للمقارنة بین اهللا وبین اآللهة األخرى، إذ یقول: "لیس مثلك!" 
؛ من یلتصق به یصیر حًقا وال یدخل إلیه البطالن، ]10[ "أما الرب اإلله فحق". أ

)، نقتنیه فنحمل الحق 6: 14 لهذا یقدم لنا السید المسیح نفسه قائالً : "أنا هو الحق" (یو

Ï ،ترشیش: هذا اإلسم غالًبا مشتق من كلمة "رشش"،ُ وجدت في االلغة األكادیة مرتبطة بالمعادن البراقه ومنتجات المناجم 
لهذا اشتهر هذا اإلسم بمعنى تكریر المعادن.  

 یرى العالمة أوریجینوس أن كلمة ترشیش تعنى بحًرا أو تأمًال في الفرح أوجماًال، وقد أراد یونان النبي أن ینزل 
إلیها، أي إلى بحر حكمته البشریة وجمالها والفرح بها عوض الطاعة للوصیة اإللهیة الصعبة الخاصة بخالص أهل نینوى 

(راجع كتابنا عن سفر یونان). 
)، ُویعتقد أنها ترتیسوس الواقعة في جنوب أسبانیا قرب جبل 4: 10 شعب ترشیش جاء عن یاوان (تك 

طارق، ولعلها هي قرطاجنة المدینة الواقعة شمال غرب أفریقیا. كانت غنیة جًدا بالمعادن كالفضة المطرقة، والمصنوعة 
) والحدید والقصدیر والرصاص. إن كانت شبا وددان تمثالن التجارة في الشرق، فإن ترشیش تمثل 9: 10 ألواًحا (إر

التجارة في الغرب، لهذا جاء في حزقیال النبي: "شبا وددان وتجار ترشیش وكل أشبالها یقولون لك: هل لسلِب سلٍب أنَت 
 ).13: 38(جاٍء؟! هل لغنم غنیمٍة جمعت جماعتك لحمل الفضة والذهب؟! ألخذ الماشیة والقنیة لنهب نهٍب عظیٍم؟!" 
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فینا، وال یقدر الباطل أن یتسلل إلینا. أما من یلتصق باآللهة الباطلة أو یتعبد لمحبة 
). 10: 2 تس 2األرضیات فیصیر باطًال، وال یطیق محبة الحق (

؛ كائن نتعامل معه في عالقة شخصیة، نجد في اهللا اآلب ]10[  "إله حيّ "ب.
أبینا الذي یحملنا في أحضانه، ویتعامل معنا كبنین له، ونلتقي بالكلمة عریس نفوسنا الذي 
 ُیناجینا ونناجیه، وبروحه القدوس ساكًنا فینا، یقدسنا ویقودنا ویخبرنا بكل ما لالبن الخ. هذه

عالقتنا باهللا الحيّ .  هي
؛ عالقتنا باهللا لیست على مستوى زمني مؤقت بل عالقة ]10[  "ملك أبدى"ج.

دائمة إلى األبد. یملك فینا ال لیسیطر علینا وٕانما لیقیمنا ملوًكا، یهبنا شركة سماته فنصیر 
خالدین ونعیش معه في مجده الملوكي إلى األبد. أما من یعتزل اهللا، فتصیر نفسهُ مستعبدة، 

تذلها الخطیة وتحطم إرادتها. 
. قوته لیست ]13["إذا أعطى قوًال تكون كثرة میاه في السموات واألرض" د. 

 استعراًضا لسلطانه، وٕانما لخیر خلیقته، یهب النفس (السماء) والجسد (األرض) كثرة میاه،

 من القفر إلى میاه المعمودیة)، لیحولنا في 39-37: 7 فیض روحه القدوس (یو أي
فردوس مثمر!  

بدء العالم، واألردن هو بدء  هي [المیاهالقدیس كیرلس األورشلیمي: وكما یقول 
[لقد أنجبت المیاه األولى حیاة، ال یتعجب أحد إن كانت العالمة ترتلیان: ]. ویقول Ïاإلنجیل

]. Ðالمیاه في المعمودیة أیًضا تقدر أن تهب حیاة
بكلمته یهبنا  أي  قوًال،ي"، إذ خلق العالم كله بكلمته، واآلن یعطقال فكان "قدیًما

روحه القدوس الذي یجدد خلقتنا بنعمته. إنه خالقنا الذي یجدد خلقتنا! وكما یقول المرتل "هو 
 ).3: 100 (مز صنعنا وله نحن شعبه"

قدم لإلنسان كل  أي ،]13[  "صنع بروًقا للمطر وأخرج الریح من خزائنه"هـ.
احتیاجاته المنظورة (البروق والمطر) وغیر المنظورة (الریح وخزائنه)! 

یبرق فینا فیهبنا روح االستنارة، ونكتشف أسرار حب اهللا وٕامكانیاته. ویهبنا عطیة 
: 3 روحه القدوس كریٍح تهّب حیث تشاء وال نعرف من أین تبدأ وال إلى أین تنتهي (یو

18 .(

1 Cat. Lect., 3:5. 
2 De Baptismo, 2. 
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 عن بروق االستنارة قائالً :  ماریعقوب السروجيیحدثنا 
ابنة النهار، فتحت أبوابها فهرب اللیل الذي دخلت إلیه الخلیقة  هي [المعمودیة

كلها!  
الطریق العظیم إلى بیت الملكوت، یدخل الذي یسیر فیه إلى بلد  هي المعمودیة

 ]Ï!النور
. إن كانت الشعوب قد ]7[ "من ال یخافك یا ملك الشعوب؟! ألنه بك یلیق" و.

". هو "ملك الشعوبقاومته وقبلت األوثان آلهة عوًضا عنه، لكنه یبقى في حقیقة األمر 
"ملك العالم كله"، أرادوا أو لم یریدوا، نصرخ إلیه كملٍك مفرٍح، قائلین: "لیأِت ملكوتك!"، أما 

المقاومون فیخشون ملكوته ویرتعبون من سلطانه! 
 إن كان اهللا بالنسبة .]10[. "من سخطه ترتعد األرض وال تطیق األمم غضبه" ز

لمؤمنیه كله عذوبة، یدخل معهم في عهٍد أبوي، ویقدم إمكانیاته لخالصهم وبنیانهم، ففي 
عدله أیًضا ال تستطیع األرض أن تقف أمامه، وال تطیق األمم غضبه! ال یحتمل األشرار 
االلتقاء معه، ألنه كیف یمكن للظلمة أن تطیق النور؟! أو للباطل أن یشترك مع الحق؟! 

. لذا یلیق بشعبه ]17["رب الجنود اسمه" ح. اهللا هو المدافع عن شعبه بكونه 
. ]15[ "في وقت عقابها تبید" كجنوٍد تحت قیادته أال یخافوا اآللهة األخرى، هذه التي

  للعالمة أوریجینوسط. اهللا واهب القوة والحكمة والفهم ألوالده المقدسین فیه.
"صانع األرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه بسط تعلیق جمیل على العبارة: 

یرى أن من بین سمات اهللا ثالث: القوة والحكمة والفهم. . ]12[السموات" 
)، األرضیهب القوة لجسدنا الترابي (

 التي یقطنها الثالوث القدوس)، المسكونةوالحكمة لنفوسنا (
)، إنه یقول:  السمواتوالفهم إلنساننا الداخلي الذي على صورة آدم الثاني (

 قوته[لنأخذ هنا ما یمكننا أن نطلق علیه ثالث صفات من سمات اهللا، وهى: 
 المسكونة؛ للحكمةاألرض؛ للقوة . ینسب النبي إلى كل منها عمًال خاًصا: فهمهوحكمته و

 السموات. للفهم
. "صانع األرض بقوته، مؤسس المسكونة بحكمته وبفهمه بسط السموات"یقول: 

Ï.میمر عن المعمودیة  
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اهللا. قوة ، فإننا نحتاج إلى "أنت تراب"تراب، ألنه قیل آلدم:  أي أرض،بما أننا 
 عمل یفوق قدرات الجسد، لكننا ما أن نمیت يوبدون قدرة اهللا ال نستطیع أن نقوم بأ

"الروح یمیت األعضاء األرضیة، نقوم باألعمال التي توافق إرادة الروح، یقول الرسول: 
 أعمال الجسد".

 على األرض الحقیقیة، تجد في سفر "صانع األرض بقوته"إذا طبقت هذا الكالم 
من وضع قیاسها؟!...أو من مد علیها مطماًرا.  "أین كنت حین أسست األرض...أیوب: 

أن قوة  أي .)6-4: 38شيء قرت قواعدها أو من وضع حجر زاویتها؟!" (أي  أي على
التي حافظت على األرض في توازٍن كامٍل وعجیٍب .  هي اهللا

النفس  هي  وماالمسكونةالنفس  هي إنني أعرف ماالمسكونة. انتقل أیًضا إلى 
"إن الخالیة. إذا كانت النفس ال تحمل اهللا، إذا كانت ال تحمل السید المسیح الذي قال: 

، وٕاذا )23: 14  وٕالیه نأتي وعنده نصنع منزالً " (یويأحبني أحد یحفظ كالمي ویحبه أب
كانت ال تحمل الروح القدس، فإنها تكون خالیة. لكنها تكون مسكونة حینما تكون ممتلئة من 

اآلب واالبن والروح القدس. توجد أمثلة عدیدة في الكتاب المقدس، لوجود اآلب واالبن 
والروح القدس في نفس اإلنسان. 

یطلب داود النبي في مزمور التوبة من اآلب أن یمنحه هذه األرواح:  

"وبروح مدبر عضدني"، 
"، ي"روًحا مستقیًما جدده في أحشائ
"روحك القدوس ال تنزعه مني". 

 هو السید الروح المستقیمهو اآلب، الروح المدبر من هم هؤالء األرواح الثالثة؟ 
الروح القدس. المسیح االبن، والثالث هو 

"الحكمة اهللا. وذلك بما أن: بحكمة لم تخلق إال المسكونة قلنا هذا لكي نوضح أن 
"ألن مزدرى الحكمة والتأدیب وأیًضا: تجعل الحكیم أقوى من عشرة حكام في المدینة"، 

 كما )،11: 3 شقي. إنما رجاؤهم باطل وأتعابهم بال ثمرة وأعمالهم ال فائدة فیها" (حك
یقول سفر الحكمة لسلیمان. 

 فلیكن لنا نحن أیًضا االشتیاق المسكونة قد أسست بحكمة اهللا،وأیًضا، بما أن 
 قد هذه المسكونة التي لناالتي ربما تكون قد سقطت. ألن ویؤسس مسكونتنا أن یقیم الرب 
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، وسقطت حینما أخطأنا وابتعدنا عن الرحمة والحق، Ïسقطت حینما جئنا في موضع الفساد
وكانت محتاجة أنُ تؤسس. 

 المسكونة. فإذا أخذت كلمة "أسس (أعاد تأسیس) المسكونة"اهللا هو الذي 
 هل اهللا قد أعاد تأسیس المسكونة.بمعناها الحرفي المادي، ابحث كیف یمكن أن نقول أن 

بالمعنى المسكونة سقطت المسكونة قبل ذلك حتى یعید اهللا تأسیسها؟ أما إذا أخذت كلمة 
 یحتاج حتًما المسكونةالذي أشرت إلیه قبًال، وهو النفس البشریة، فإن كل من یوجد في هذه 

وٕاال لما احتاج أحد إلى إعادة تأسیس لو لم یكن قد سقط قبل ذلك. إعادة تأسیس. إلى 
من المؤكد أن كل الذین في هذه المسكونة سقطوا بسبب الخطیة ثم أقامهم الرب 

 هكذا سقطت المسكونة، واحتاجت أن ُتؤسس وأعاد تأسیسهم. "إن الجمیع ماتوا في آدم"
 للمسكونة.بذلك نكون قد قدمنا تفسیًرا مزدوًجا "في المسیح الجمیع یحیون" ثانیة حتى أنه 

لقد أوضحنا من جهة كیف أنه في كل إنسان تكون نفسه إما مسكونة أو خالیة، ومن جهة 
أخرى أوضحنا معنى إعادة تأسیس المسكونة نفسها. 

 مع السموات اعتباًطا. تجد فهم". لم یختبر إرمیا كلمة ""وبفهمه بسط السموات"
 إًذا یوجد "اهللا في حكمته أسس األرض وهیأ السموات بفهمه".في سفر األمثال العبارة: 

موضع سوى في المسیح یسوع. فإن كل الصفات  أي  لن تستطیع أن تجده فيفهمعند اهللا 
؛ القداسة اهللا؛ ووعدل اهللا؛ قدرةاهللا؛ وهو حكمة اإللهیة تتمثل في السید المسیح: هو 

 اهللا. فمع كونه واحًدا مع اآلب في الجوهر، إال أنه یحمل أسماء فهم؛ وهو كذلك الخالصو
متعددة تشیر إلى أشیاء مختلفة. 

 إنك ال تستوعب نفس المعنى بخصوص السید المسیح حینا تنظر إلیه بكونه 
. العدل وحینما تنظر إلیه بكونه الحكمة

 تفهم من ذلك ِعْلِمِه باألشیاء اإللهیة واإلنسانیة.  الحكمةعندما تنظر إلیه بكونه
 تفهم من ذلك قدرته على إعطاء كل ذي حٍق حقه.   العدلوعندما تنظر إلیه بكونه
 فإنك تفهم من ذلك قدرته على تقدیس كل المؤمنین القداسةوٕاذا نظرت إلیه بكونه 

بالرب والمكرسین له.  
، فهو العالم بالخیر والشر وبما هو الفهموبنفس الطریقة أیًضا سوف تدركه بكونه 

لیس خیًرا وال شًرا. 

Ï.أي أن موطن النفس كان في اللَّه، ثم بسقوطها جاءت في جسد الفساد  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

یوجد فصل بین الذین یسكنون السماء أو الذین یلبسون اإلنسان السماوي وبین 
الشر، ألن اهللا في بسطه للسموات فصل بین األشیاء الفاسدة واألشیاء الصالحة، حتى ال 

. "وبفهمه بسط السموات"یتدنس اإلنسان البار الذي ُیعَتَبر سماءً . لذلك قیل: 
التي تبسطها. تشیر هذه اآلیة إلى كیفیة  هي  السموات؟ الحكمةبسطكیف إًذا تم 

"لقد بسطت كالمي وأنتم لم تنتبهوا إلیه". بسط السموات بواسطة الحكمة: 
. وقد قیل أیًضا بسط السموات. بهذه الطریقة تم Ïاألمر هنا یتعلق ببسط الكالم

كذلك نحن أیًضا، فإن . )2: 103 مز"الباسط السموات كشقة (كخیمة)" (في المزمور: 
 حتى تستطیع أن تستقبل حكمة اهللا. تُبَسطنفوسنا التي كانت قبًال منكمشة، سوف 

 وأن الذین لبسوا بالفهم.نرجع اآلن إلى موضوعنا. فقد قلنا أن السموات خلقت 
سموات. اإلنسان السماوي هم أیًضا 

، أفال یمكننا باألولى أن "أنت تراب وٕالى التراب تعود"في الواقع إذ قیل للخاطئ: 
؟ "أنت سماء وٕالى السماء تعود"نقول للبار: 

یحمل صورة اإلنسان الترابي: "أنت تراب كما ُیقال أیًضا لإلنسان الترابي الذي 
: "أنت سماء وٕالى تحمل صورة اإلنسان السماوي أفال یقال لك إذا كنت وٕالى التراب تعود"،

التي  هي  وكل إنسان منا له أعمال سماویة وأخرى أرضیة. األعمال األرضیة؟"السماء تعود
یكنز في األرض بدًال من  إلى األرض ألنها تحمل الطبیعة األرضیة، مثل ذاك الذي يتؤد

 إلى المواضع التي تحمل يوعلى العكس، فإن أعمال الفضیلة تؤدأن یكنز في السماء. 
یحمل صورة  هو الذي یكنز في السماءنفس طبیعتها إلى السموات، فاإلنسان الذي 

]. Ðالسماوي
"إذا أعطى قوًال تكون ى. یهب اهللا نفوسنا أیًضا من میاه الروح القدس، إذ قیل 

، كأنه إذ یقیم ملكوته في داخلنا یجعلنا سمواته التي تفیض ]13[كثرة میاٍه في السموات" 
بثمر الروح حتى على اآلخرین. 

 الصفوف أواخریجتذبنا من  أي ك. یصعدنا اهللا كسحاب من أقاصي المسكونة،
كما من أقاصي المسكونة، ال لیضعنا في مقدمة الصفوف، بلُ یصعدنا كسحاٍب مرتفٍع، 

 : العالمة أوریجینوس). یقول 1: 12 ننضم إلى سحابة الشهود القدیسین (عب

Ï.السماء المنبسطة" بین الخیر والشر تتمثل في كلمات الحكمة التي تمكن اإلنسان من التمییز بین الخیر والشر"   
2 In Jer. hom. 8:1,2. 
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 قلنا قبل ذلك ]13[؟ السحاب من أقاصي األرض اهللا ُ◌یصعد[إننا نتساءل: كیف 
ال یمكنها أن تنطبق "لقد بلغت حقوقك إلى السحاب" أن القدیسین كانوا سحًبا. ألن العبارة: 

على السحب التي بال نفس، ولكن حقوق اهللا تبلغ إلى السحب التي تنصت إلى أوامر الرب 
وتعرف أین ُتسقط مطرها وأین تمنع المطر. 

توجد سحب یأمرها اهللا أن تمطر أو ال تمطر، وهي التيُ كتب عنها في إشعیاء 
أما بالنسبة للسحب المادیة في هذا العالم، فإذا "سوف آمر السحاب أال یسقط علیها مطًرا". 

 أن اهللا یأمر السحاب أال یمطر على تلك البالد، إنما يلم یكن هناك مطر فإن هذا ال یعن
سبب عدم نزول المطر هو عدم ظهور أیة سحابة، كما هو مكتوب في سفر الملوك: ففي 

وقت الجفاف لم تظهر أیة سحابة، ولكن حینما كان یجب أن ینزل المطر بحسب كالم إیلیا 
ظهر السحاب في السماء وأعطى مطر. 

آخر یصدر إلیه األمر بأال یمطر حینما تكون النفس غیر مستحقة سحاب یوجد 
إًذا كل قدیس "سوف آمر السحاب أال یسقط علیها مطًرا". للمطر، وهو ما تقول عنه اآلیة: 

"أنصتي أیتها السموات فأتكلم یمثل سحابة. كان موسى النبي سحابة، وكسحابة كان یقول: 
-1: 32 (تث. یهطل كالمطر تعلیمي ویقطر كالندى كالمي" يولتسمع األرض أقوال فم

"كالطِّل على  لو لم یكن موسى سحابة لما استطاع أن یقول ذلك. كسحابة یقول أیًضا: .)2
وبنفس الطریقة یقول إشعیاء الكأل، وكالوابل (الثلج) على العشب. إني باسم الرب أنادى". 

 وألن ).2: 1 (إش أیتها األرض ألن الرب یتكلم" ي أیتها السموات وأصغي"إسمعكسحابةٍ : 
"سوف ، قال في نبوته: "سحاًبا"إشعیاء كان سحابة وكان یدعو جمیع الذین یتنبأون معه 

 آمر السحاب أال ُیسقط علیها مطًرا".
"یصعد السحاب من  إن كنا قد فهمنا من هم السحاب، فلننتقل لنرى كیف أن اهللا 

أقاصي األرض؟" 
"من أقاصي األرض؟" كیف 

: 9 یقول المخلص: "إذا أراد أحد أن یكون أوًال فیكون آخر الكل وخادًما للكل" (مر
 أرى أن إني). فهم بولس الرسول هذه الوصیة وأصبح األخیر في هذا العالم، فیقول: "35

اهللا أبرزنا نحن الرسل آخرین كأننا محكوم علینا بالموت، ألننا صرنا منظًرا للعالم للمالئكة 
). فإن قام أحد بتنفیذ وصیة المخلص السابقة ووضع نفسه األخیر في 9: 4 كو 1والناس" (

هذا العالم یصبح سحابة. ال ُیصعد اهللا السحاب من وسط عظماء هذه األرض، وال من 
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وسط الحكام والرؤساء، وال من وسط األغنیاء، ألنه: "طوبى للمساكین بالروح فإن لهم 
ملكوت السموات". أرأیت اآلن كیف أن اهللا ُیصعد السحاب من أقاصي األرض؟ وبالتالي إن 

أردنا أن نصیر سحاًبا تبلغ إلیه حقوق الرب، فلنصر آخر الكل، ولنقل بأفعالنا واستعدادنا: 
 أرى أن اهللا أبرزنا نحن الرسل آخرین". وحتى إن لم أكن رسوًال، فإنه یمكنني أن أجلس فإني"

 أنا ي ُیصعدنُیصعد السحاب من أقاصي األرضفي الصف األخیر حتى أن اهللا الذي 
]. Ïأیًضا

العالمة ، ویغنینا من خزینة خزائنه، وكما یقول يل. یهبنا برق الروح القدس النار
:  أوریجینوس

. یقول خبراء الطبیعة أن البروق تحدث نتیجة الحتكاك ["صنع بروًقا للمطر"
السحب بعضها ببعض. نفس ما یحدث على األرض بالنسبة لألحجار؛ فإذا ضربنا حجرین 

ببعضهما البعض تتولد ناًرا، أیًضا حینما تصطدم السحب ببعضها أثناء العاصفة یحدث 
البرق. لذلك أیًضا غالًبا ما تكون البروق مصحوبة بالرعود التي تمثل صوت التصادم بین 

السحب: فالرعد یحمل صوًتا، والبرق یحمل ضوًء ونوًرا. 
إن كنت قد فهمت هذا، تأمل اآلن السحاب الروحي. 

كان موسى سحاًبا، وكان یشوع بن نون سحاًبا، فماذا حدث؟ تحدثت هذه السحب 
فیما بینها، ومن كلماتهم تّولد البرق. 

كان إرمیا سحاًبا، وكان باروخ سحاًبا، ثم تحدثا مع بعضهما فجاءت البروق من 
كلماتهم مًعا. ویمكنك إذا استطعت أن تستخرج من الكتاب المقدس أمثلة مشابهة عن كیفیة 

حدوث البروق. ففي العهد الجدید أیًضا: بولس وسلوانس كانا سحابتین، وعندما تقابال 
. Ðظهرت بروق الرسالة
"صنع بروًقا للمطر وأخرج الریح من خزائنه". إًذا فإن اهللا 

  واقع نقول ذلك إن كنا في یمكننا أن خزائن؟ كیف هل الریاح األرضیة موجودة في
مكونات أو طبیعة هذه الریاح التي تهب على األرض؟ ومع ذلك  هي األمر ال نعرف ما

"روح الحكمة والفهم، روح اإلرشاد والقوة، روح خزائن لألرواح:  أي ،للریحفتوجد خزائن 
، ویمكنك أنت أیًضا من العلم والرحمة، روح مخافة الرب" "روح القوة والمحبة والنصح"

1 In Jer. hom. 8:3,4. 
Ð."جاء في الرسالة األولى والثانیة إلى أهل تسالونیكى: "بولس وسلوانس وتیموثاوس إلى كنیسة التسالونیكیین  
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خالل الكتاب المقدس أن ُتَكّون وُتِعد قائمة لهذه الریاح (األرواح). هذه األرواح موجودة في 
  ."فیه توجد الكنوز الخفیة للحكمة والمعرفة"هذه الكنوز؟  هي خزائن (كنوز)، فما

إًذا هذه الخزائن موجودة في السید المسیح: ومنه أیًضا تخرج هذه الریاح، هذه 
 لثالث معرفة، ولرابع محبة ياألرواح، لتصنع من الواحد حكیًما، ومن اآلخر مؤمًنا، ولتعط

"فإنه لواحد یعطى بالروح كالم حكمة، وآلخر علم بحسب الروح الواحد، وآلخر إیمان اهللا: 
). 8: 12 كو 1(بالروح الواحد" 

نحن أیًضا بنعمة اهللا، لنا رجاء أن نبلغ إلى هذه الخزائن. حیث توجد خزائن 
عدیدة، فربما یكون هناك أماكن راحة مختلفة في خزائن اهللا، تبًعا للصف الذي سوف نوجد 

. هذا ما أرید أن أقوله: ستكون القیامة من األموات بحسب Ïفیه في القیامة من األموات
"كل واحد إلى صفه (مكانه) الخاص". الصفوف، ألن الرسول یقول: 

بما أن هذه الصفوف ال تكون مختلطة بال نظام، فإن هذا الصف سیكون في 
خزینة من خزائن اهللا، والصف اآلخر في خزینة أخرى هللا، وهكذا الثالث والرابع. جمیع هذه 

"فیه توجد الخزائن الخفیة للحكمة الخزائن توجد في خزینة واحدة، لذلك یقول بولس الرسول: 
 كما أنه بامتالكي الآللئ الكثیرة استطعت من خاللها (ببیعها) أن أحصل على والمعرفة".

، إلى رب خزینة الخزائن، هكذا أیًضا یمكنني أن أبلغ إلى اللؤلؤة الواحدة الكثیرة الثمن
األرباب وملك الملوك، حینما أصیر مستحًقا لنوال األرواح الخارجة من خزائن اهللا، ألنه 

 ."]Ð"أخرج الریح من خزائنه
هذا هو اإلله الذي معرفته تقدم للنفس حكمة سماویة، أما عدم التعرف علیه 

. یكاد كل األنبیاء ]14["بَلَد كل إنسان معرفته" فیجعلها في بالدة أو غباوة، لذا یقول: 
: 4 ، میخا6 ،1: 4 ؛ هو3: 1 یشیرون إلى هذه الخطیة وهي عدم معرفة الشعب هللا (إش

). یقصد بالمعرفة هنا العالقة الشخصیة القویة والعمیقة مع اهللا عقالنًیا، 12: 3 ، عا12
وعاطفًیا، وسلوكًیا. 

:   العالمة أوریجینوسیقول
 .]14["َبُلَد كل إنساٍن من معرفته" أو (صار كل إنساٍن جاهًال من المعرفة) [

Ï ،یرى العالمة أوریجینوس أن الحیاة السماویة سوف تحمل درجات بحسب استحقاق كل واحد ومشاركته للسید المسیح 
 وسیكون هناك تقدم مستمر من درجة إلى أخرى.

2 Ibid 8:4-6. 
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إن كان كل إنساٍن قد صار جاهًال من المعرفة، وبما أن بولس إنسان، فقد صار 
، صار جاهًال من بعض العلم ویتنبأ بعض التنبؤجاهًال من المعرفة ألنه لم یكن یعلم إال 

). لم یدرك ولم یَر من 12 ،9: 13 كو 1(في مرآة، في لغز المعرفة، ألنه لم یَر إال 
]. Ïاألشیاء إال جزًءا صغیًرا جًدا

أي  [المعرفة التي كانت عند بولس لو قورنت بالمعرفة األخرى التي في السموات،
  ].Ðَبُلَد كل إنسان من معرفتهالمعرفة الكاملة، تصبح جهالً . لهذا السبب 

لنلتصق باهللا ونسلك كأوالد له، منصتین لقول الرسول بولس: "فأقول هذا واشهد في 
إذ هم مظلمو الفكر  الرب أن ال تسلكوا فیما بعد كما یسلك سائر األمم أیًضا ببطل ذهنهم،

). 18-17: 4 ومتجنبون عن حیاة اهللا بسبب الجهل الذي فیهم بسبب غالظة قلوبهم" (أف
 هذا ما عناه إرمیا النبي هنا! 

في ختام مقارنته بین عبادة اهللا الحّي وعبادة األوثان یؤكد أن اهللا ال یغیر على 
مجده كمن هو في حاجة إلى من یتعبد له أو یمجده، وٕانما ألجلهم هم. فإن كانوا قد خانوه 

إنما خانوا أنفسهم، ألنهم یحرمون أنفسهم من اهللا نصیبهم وأن یكونوا نصیبه! إنهم فقدوا 
معرفة اهللا العملیة في حیاتهم ففقدوا معرفتهم ألنفسهم كمیراث الرب وجنوده. لهذا یوبخهم: 

ر الجمیع، وٕاسرائیل قضیب میراثه؛ رب الجنود  "لیس كهذه نصیب یعقوب، ألنه مصوِّ
 .]16[اسمه" 

: 32 ؛ تث20: 18 كثیًرا ما یتحدث الكتاب المقدس عن اهللا كنصیب شعبه (عد
). 6: 142؛ 57: 119؛ 26: 37؛ 5: 16 ) وتغنى بذلك الُمسبحون (مز24: 3، مرا 9

 : . الخروج عن األرضیات2
یصور هذا القسم الهزیمة بواسطة العدو القادم بجیشه من الشمال كما لو حدث 

  ) اهتزت له األرض، ویوضح تأثیره على الشعب، والمفهوم الالهوتي]22[زلزال (اضطراب 
لهذه الهزیمة. 

للرجوع إلى اهللا ال یكفي ترك الوثنیة، وٕانما یتطلب انتزاع محبة األرضیات من 
قلوبهم. االرتباط باألرض یحّول اإلنسان بكلیته إلى أرٍض وتراٍب . 

. ]17["اجمعي من األرض حزمك أیتها الساكنة في الحصار" 

1 Ibid 8:7. 
2 Ibid. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

هنا تصویر لألمر الذي یصدر لألسرى أن یحمل كل منهم الضروریات جًدا في 
حزمة لیضعها على رأسه، ویسیر الكل مقیدین إلى السبي. هكذا یخرج الكل كعبیٍد یحملون 

من أمتعتهم القلیل في مذلة، بینما یستولى الجیش الغالب على أفخر ممتلكاتهم وأثمنها! 
هكذا اإلنسان الذي قبل بإرادته أن یكون أسیًرا لمحبة العالم، یخرج كما من العالم 

في مذلٍة، ال یحمل من كل ما اقتناه وتعبَّد له إال القلة القلیلة أو العدم لیخرج من العالم 
كأسیر في مذلٍة وعارٍ ! 

كأنه یقول: إن كنِت تشعرین أنِك في حصار مّر، وتحت التأدیب، فالحل بین 
یدیك. ُفِك أوتادك من األرض، اقطعي ربطِك منها، لكي یرتفع القلب مع اهللا في سمواته. 

"ألنه هكذا قال الرب:  
هأنذا راٍم من مقالع سكان األرض هذه المرة (في هذا الوقت عینه)،  

. ]18[وأضیق علیهم لكي یشعروا" 
 اهللا بشعبه في يلقد انتهي وقت اإلنذارات المتكررة، وجاء وقت التأدیب، لهذا یلق

السبي كمنُ یلقى بحجر من مقالع، كأنه بال قیمة، ویذهب بال رجعة! 
هذا هو حال كل نفٍس ترتبط باألرض ال بخالقها، یحملها الخالق كما بمقالع لیلقى 

بها خارج األرض التي أوجدها ألجلها! من یتعبد لألرضیات عوض تقدیم الشكر لواهبها 
یفقد حتى هذه األرضیات! 

تعاتب مملكة یهوذا المنهارة بنیها الذین حطموها وهربوا، ورعاتها الذین صاروا في 
بالدة، قائلة:  

"خیمتي خربت وكل أطنابيُ قطعت، 
بنيَّ خرجوا عني ولیسوا. 

. ]20[ لیس من یبسط بعد خیمتي ویقیمُ شققي"
، بعدما نصیر في الرب خیمة مقدسة ]20[أخشى أن ینطبق علینا قول إرمیا النبي 

نعود فنخربها، ونقطعُ ربطها، فیتحول البنون العاملون لحساب الخیمة إلى طاقات للهدم. 
خراب الخیمة یشیر إلى هالك الجسد الذي خلقه اهللا صالًحا لیكون مع النفس 

مسكًنا لروحه القدوس. هو انحراف اإلنسان ككل عن الحیاة السماویة الالئقة به إلى حیاة 
أرضیة. لذا یقول الرسول بولس: "وال تشاكلوا هذا الدهر، بل تغیروا عن شكلكم بتجدید 

). 2: 12 إرادة اهللا الصالحة المرضیة الكاملة" (رو هي أذهانكم لتختبروا ما
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 : . قبول تأدیبات الرب3
"عرفت یارب أنه لیس لإلنسان طریقه، 

 خطواته. ي أن یهديلیس إلنسان یمش
. ]24-23[أدبني یارب، ولكن بالحق ال بغضبك لئال تفنیني" 

كان إرمیا النبي مقتنًعا بأن الشعب كان یمكنه - إن أراد - أن یصحح خطأه، 
لكنه لم یرد ذلك، فصار خطأه بال عالج. 

"أدبني یا رب لكن لكي نرجع إلى الرب یلزمنا أن نفهم تأدیبات الرب، فنصرخ: 
 بالحق ال بغضبك..."

یلیق بنا أن نؤمن أن ذاك الذي خلق العالم ألجلنا من حقه أن یوجهنا، ویملك 
علینا، ال لیتسلط علینا، وٕانما لكي یشكِّلنا، فنحمل صورته، ونصیر على مثاله، ونتأهل أن 

نكون أوالًدا له، نرث ملكوته ونشترك في أمجاده األبدیة. 
إنه یحزن على اإلنسان الذي یرفض أن یقبل اهللا میراثًا له، ویقدم حیاته نصیًبا 

"لیس كهذه نصیب یعقوب، ألنه للرب، إنما یطلب غیر اهللا نصیًبا. إنه یعاتبه، قائالً : 
ر الجمیع، وٕاسرائیل قضیب میراثه، رب الجنود اسمه"  . ]16[مصوِّ

كأن اهللا یؤكد أنه حتى في تأدیباته ال یطلب ما لنفسه بل ما لبنیان شعبه ومجده. 
 إلى العون اإللهي لمساندته، حیث يفي ذهن إرمیا النبي یحتاج الضعف البشر

یعجز اإلنسان بذاته أن یستمر في مقاومته للشر وأن یسلك بالبر كل أیام حیاته لذلك یقول: 
 . )9: 17("القلب أخدع من كل شيء وهو نجیس، من یعرفه؟!" 

 ولعله یقصد أن اإلنسان أشبه بالطین في ید الخزاف الذي یشكل الطین حسب 
). 13-9: 45 ، إش18 الصورة التي في ذهنه (إر

 في مواضع كثیرة في العهد القدیم عن العقوبة yissar "أدبني"تستخدم كلمة 
التيُ تقدم لإلصالح أو التعلیم، ولیس كمجازاة حسبُ جرم الخطأ لتحقیق العدالة. إذ یوجد 

نوعان من العقوبة: واحدة خالل الرحمة للتعلیم "الذي یحبه الرب یؤدبه وكأب بابن ُیسر به" 
 )؛ والثانیة خالل العدل للقصاص وهي مدمرة: "القصاص ُمعد للمستهزئین" (أم12: 3 (أم
19 :29 .(

هذا وتستحق كل األمم غیر المؤمنة العقوبة كما تستحق مملكة یهوذا أیًضا ذات 
العقوبة ألنها:  
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. ال تعرف الرب... عرفت مملكة یهوذا الرب بفكرها ال بحیاتها. أ
ب. لمُ تدع باسمه... صارت مملكة یهوذا أیًضا تدعو الحجارة والخشب آلهة لها. 

ج. تأكل أوالده ویفنوهم ویخربوهم، إذ ثارت مملكة یهوذا على رجال اهللا 
 .واضطهدتهم
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 10من وحي إرمیا 
من یروى ظمأ نفسي؟! 

  !من یروى ظمأ نفسي؟
 من ینیر ظلمتي؟! 

 إال أنت یا شمس البر، یا نور حیاتي! 

  !اعتزلتك یا حبیب، فعانیت من الشعور بالعزلة والحرمان
 تركتك یا حیاتي، فاقتحم الموت أعماقي! 

 تجاهلتك یا قوتي، فامتألت رعًبا! 
 صرت كالقدامى في جهالة أخشى حركات الكواكب وظواهر السماء! 

 في غباوة أخشى الطبیعة التي خلقتها ألجلي! 
 صرت كطیر یخشى اللعین (خیال المقاتة)! 

  !لتبرق في داخلي، فأستنیر وأتعرف على أسرارك
 لتمطر في قلبي، فتجعل منه فردوًسا مثمًرا! 

 لیِهب ریحك، فامتلئ بفیض نعمتك! 

  !لقد تحطمت خیمتي، وانحلت رباطاتها
 قل كلمة، فتصیر خیمتي بیًتا مقدًسا لك! 

 وتتحول أرضي الداخلیة إلى سمواتك! 
لي: أنت سماء وٕالى سماء تعود!   قل

  ،أعترف لك إنني تراب، وٕالى تراب أعود
 اآلن حولني بتأدیبات محبتك إلى سمواتك! 

 اجعلني مسكًنا لك، ولتسكن أنت فيّ ! 
 كن نصیبي، وأكون أنا نصیبك یا شهوة قلبي. 

  ،أنت صانع األرض بقوتك
 جسدي هو أرضك محتاج إلى قوتك! 

 یتقدس بروحك القدوس فیعیش في قوة ومجد! 
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 أنت مؤسس المسكونة بحكمتك، 
 نفسي الخاویة تود أن تصیر مسكونة، 

 تسكنها أیها الثالوث القدوس، 
 فتحمل حكمة إلهیة فائقة! 

 أنت باسط السموات بفهمك، 
 من یحول ترابي إلى سماء غیرك؟! 

 ال تقل لي: "أنت تراب وٕالى تراب تعود". 
 لكن بنعمتك وفهمك أیها القدوس قل:  

 أنت سماء وٕالى سماء تعود!  
ل ترابي إلى السماء!   فهمك حوَّ

  ،تعطى قوًال فتكون كثرة میاه في السموات
 تأمر نفسي التي أقمتها لك سماًء، 

 فتفیض من ثمر الروح، 
 تسكب حًبا ووداعة ونقاوة كمطر على أرض الغیر، 

 تحول البراري إلى بساتین بفضل نعمتك فيّ ! 

  ،تجتذبني یا إلهي كما من أقاصي األرض
 تضمني كما من أواخر الصفوف، 

 ال لتقیمني في أوائل الصفوف فحسب، 
 بل تجعل مني سحابة نیرة ترتفع فوق األرضیات! 

 حًقا: أنت الذي تصعد السحاب من أقاصي األرض! 

  ،فیك نلتقي مًعا كسحاب روحي
 تخرج منا رعود وبروق، 

 رعود صوتك اإللهي الساكن فینا، 
 وبروق نورك الفائق أیها الساكن في نوٍر ال ُیدنى منه! 

 نعم تدخل بنا كما إلى خزینة خزائنك، 
 وتفتح أمامك أبوابها فنعترف من فیض غناك، 
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 وننعم بریاح عملك القدوس! 
  السماوي!ي بك نغتني أیها الغن

 
 
 

 
 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

  20-11األصحاحات 

صراع إرمیا النبي 
 20-11إرمیا 

، فإنه ال الداخلي یعلن اهللا عن ضرورة اإلصالح ]10 إلى 7[في األصحاحات 
یقبل عبادتهم من أصواٍم وتسابیح وتقدمات وذبائح دون نقاوة القلب والحیاة المقدسة في 

 على منطوقات نبویة تكشف عن الرسالة الخاصة ي) فیحتو20-11الرب. أما هذا القسم (
بهزیمة الجیش وما یلحق البالد من دمار. غالًبا ما ُنطق بها في أیام الملك یهویاقین 

. Ïق.م) 605-598(
شملت هذه النبوات مراٍث، إذ كانت نفس النبي مّرة، یصارع بین حبه الشدید لشعبه 
وتطلعاته النبویة الخاصة بهالكهم بسبب الشر. لقد رأى شعبه الذي نشأ وترعرع خالل العهد 

اإللهي الذيُ قدم لهم بواسطة موسى على جبل حوریب بسیناء ینهار بسبب كسرهم للعهد. 
یقوم هذا العهد على اختیار اهللا لشعبه ورغبته في السكنى في وسطهم وااللتصاق بهم 

لتقدیسهم، فیصیرون خاصته، ویقدم نفسه نصیًبا لهم ومّخلًصا وسنًدا وشبًعا لكل احتیاجاتهم، 
مقابل هذا یلتزم الشعب باألمانة واإلخالص فیعبادتهم وسلوكهم لیتمموا إرادة اهللا فیهم 

بالطاعة لوصیته المملوءة حًبا! 
 یوضح اهللا سر غضبه على خطایاهم أال وهو نقضهم )12 ،11(في األصحاحین 

للعهد معه. فهو یرید أن تكون معامالته مع شعبه على مستوى األب مع بنیه، والعریس مع 
، ولیس كسیٍد آمٍر ناهٍ . ]15[عروسه المحبوبة لدیه، الساكنة معه في بیته 

انصب دور األنبیاء، خاصة في العصور المظلمة على القیام بدور الوسطاء، 
یشفعون في الشعب بطلب مراحم اهللا ورفع غضبه عنهم، بكونهم ممثلین لهم. أما النبي الذي 

ال یكشف بوضوح خطة اهللا وٕارادته، بل یداهن القیادات أو الشعب لیكسب ودهم أو مالهم، 
وال یشفع فیهم، فهو نبي كذاب! 

أصالة النبوة جعلت إرمیا في صراع مّر بین صراحته ووضوحه في الكشف عن 
غضب اهللا على شعبه وما یلحق هذا من تأدیبات قاسیة تكاد تدمرهم وبین قیامه بدور 

1 R.E. Clements: Jeremiah, Atlanta 1988, p.73. 
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الممثل للشعب أمام اهللا یشفع بقلبه الذي یذوب كالشمع ودموعه التي ال تجف! هكذا كان 
! Ïقلب إرمیا النبي یتمزق

1 Ibid 73-75. 
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  عشرالحادياألصحاح 
العهد المكسور 

یعتبر هذا األصحاح مقدمة لهذا القسم، فیه یعلن أن اهللا وشعبه قد التزما بعهٍد، 
فیه یقدم اهللا نفسه إلًها لهم، یحمیهم ویغنیهم، لكن لیس بدون التزام من جانبهم. 

 .]17-1[. كسر العهد اإللهي   1
 .]17-15[. ما لحبیبتي في بیتي؟!   2
 .]20-18[. اعترافات إرمیا   3

 :  . كسر العهد اإللهي1
 إذ قارن في األصحاح السابق بین عبادة اهللا الحّي والعبادة الوثنیة عاد بذاكرتهم 

إلى العهد اإللهي الذي قطعه الرب مع شعبه، حین دخل موسى في شركة مع اهللا لمدة 
أربعین یوًما، وقد التحف بسحابة القداسة السماویة وهو على قمة جبل سیناء. في ذلك 

الوقت لم یقف الرب عند عتقهم من عبودیة مصر، وٕانما أّكد لهم أنه یحقق لهم مواعیده 
. اآلن بعد أن تمت المواعید اإللهیة، ]5[آلبائهم، حیث یعطیهم أرًضا تفیض لبًنا وعسًال 

وعاش الشعب في أرض الموعد زماًنا هذه مدته، صدر علیهم الحكم اإللهي بتأدیبهم، 
وطردهم من األرض لیعیشوا تحت السبي في مذلٍة وعاٍر، ألنهم فضلوا عنه عبادة البعل. لقد 
ُأعطاهم فرًصا كثیرة لعلهم یتوبون فال یستوجبون السقوط تحت التأدیب. أما وقد أصروا على 
عدم التوبة فحتًما ُیؤدبون، وٕان صرخوا الُ یسمع لهم، ألن صراخهم غیر صادٍر عن شعور 
بالخطأ، وال لطلب التوبة، وٕانما لمجرد إنقاذهم من التأدیب. لقد ارضوا ضمائرهم وبطونهم 

بتقدیم ذبائح هللا، ال للمصالحة معه وتجدید العهد معه، وال إلعالن حبهم له. 
بعد قرون طویلة تكرر األمر في كنیسة كورنثوس حینما أساء الشعب استخدام 

، إذ قیل: "فحین تجتمعون مًعا لیس هو ألكل ياإلفخارستیا وما یلیها من وجبات األغاب
عشاء الرب، ألن كل واحد یسبق فیأخذ عشاء نفسه في األكل، فالواحد یجوع واآلخر یسكر. 
أفلیس لكم بیوت لتأكلوا فیها وتشربوا؟ أم تستهینون بكنیسة اهللا وتخجلون الذین لیس لهم؟!" 

. )22-20: 11  كو1(

:  الكالم الذي صار إلى إرمیا من قبل الرب قائالً "
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اسمعوا كالم هذا العهد، 
 .]2-1[وكلموا رجال یهوذا وسكان أورشلیم" 

 یرى البعض أن النبي یشیر هنا إلى الملك یوشیا والشیوخ الذین أكدوا والءهم 
للعهد الُمقام بین اهللا وشعبه على جبل حوریب بسیناء، العهد الذي ُسجل في درج (كتاب)، 

 مل 2ُووجد في الهیكل أثناء اإلصالح، وقد ارتبطوا به وتعهدوا أن یتمموا كلماته المكتوبة (
). فالحدیث هنا موجه إلى مندوبین من قبل الملك. 3: 23

هو الكلمة الكالم الذي صار إلى إرمیا من قبل الرب  أن نوسيریجوالعالمة أیرى 
اإللهي، إذ یقول:  

[إذا تأملنا في قصة مجيء ربنا یسوع المسیح كما وصفتها الكتب التاریخیة، كان 
مجیئه في الجسد مرة واحدة فقط خاللها أنار العالم كله: "والكلمة صار جسًدا وحل بیننا". 

كان بالفعل "النور الحقیقي الذي ینیر لكل إنساٍن آتًیا إلى العالم، كان في العالم، وكّون 
العالم به، ولم یعرفه العالم. إلى خاصته جاء وخاصته لم تقبله". 

جاء في كل ، وٕان لم یكن بالجسد. جاء أیًضا قبل ذلكمع ذلك یجب أن نعرف أنه 
! كما أنه بعد مجیئه المنظور بالجسد یأتي إلینا أیًضا اآلن. واحٍد من القدیسین

"الكالم (الكلمة) الذي إن كنت ترید دلیًال على هذا، انصت إلى هذه الكلمات: 
صار إلى إرمیا من ِقبل الرب قائالً : اسمعوا". 

التي صارت إلى إرمیا أو إلى إشعیاء أو حزقیال أو إلى الكلمة إًذا تلك  هي ما
، ال  لي  بالنسبةالكلمة الذي كان عند اهللا منذ البدء؟غیرهم من األنبیاء، من قبل الرب، إال 

"في البدء كان الكلمة والكلمة  أخرى للرب إال التي قال عنها یوحنا اإلنجیلي: كلمةأعرف 
كان عند اهللا وكان الكلمة اهللا". 

 أیًضا على مستوى شخصي. الكلمةیجب علینا أیًضا أن نعرف هذا: كان مجيء 
ألنه ماذا یفیدني إن كان الكلمة قد جاء إلى العالم، بینما أنا ال أحمله؟ لكن على العكس، 

 الكلمة. أقول يّ حتى لو لم یكن قد جاء بعد إلى العالم كله، وكنت أنا مثل األنبیاء، یجيء إل
مؤِكًدا أن السید المسیح جاء إلى موسى وٕالى إرمیا وٕالى إشعیاء وٕالى كل واحٍد من األبرار، 

تحققت بالفعل  "ها أنا معكم كل األیام إلى انقضاء الدهر"وأن الكلمة التي قالها لتالمیذه: 
قبل مجیئه. كیف كان لهؤالء األنبیاء أن ینطقوا بكالم اهللا إن لم یكن كلمة اهللا قد جاء 

إلیهم؟... 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

ماذا نسمع نحن أیًضا من هذا (الكلمة) الكالم؟ 

"اسمعوا كالم هذا العهد وكلموا رجال یهوذا وسكان أورشلیم". 
رجال یهوذا هم نحن، ألننا مسیحیون، وجاء المسیح من سبط یهوذا. إذا كنت قد 

أوضحت من خالل الكتاب المقدس أن كلمة یهوذا ُیقَصد بها السید المسیح، فإن رجال یهوذا 
في هذه الحالة لن یكونوا الیهود الذین ال یؤمنون بالسید المسیح، وٕانما نحن كلنا الذین نؤمن 

به. 
 "سكان أورشلیم". و"رجال یهوذا"   یخاطب الكلمة

مدینة اهللا، ومدینة السالم، وفیها  هي یتعلق األمر هنا بالكنیسة، ألن الكنیسة
 لنا، إذا كنا نحن أیًضا أبناء سالم. يیتراءى ویعظم سالم اهللا الُمعط

"اسمعوا كالم هذا العهد وكلموا رجال یهوذا وسكان أورشلیم. 
فتقول لهم هكذا قال الرب إله إسرائیل. 

. ملعون اإلنسان الذي ال یسمع كالم هذا العهد الذي أمرت به آباءكم"
َمن الذي یسمع أفضل لكالم العهد الذي أمر اهللا به اآلباء؟ هل الذین یؤمنون به، 

أم الذین - بحسب األدلة الموجودة عندنا - ال یؤمنون حتى بموسى حیث أنهم لم یؤمنوا 
 في ي أنا أیًضا، ألنه تكلم عنيبالرب؟ یقول لهم المخلص: "لو كنتم آمنتم بموسى آلمنتم ب
؟" إًذا لم یؤمن هؤالء الناس يكتبه، ولكن إن كنتم ال تؤمنون بكتاباته، فكیف تؤمنون بكالم

 أي بموسى، أما نحن، فبإیماننا بالسید المسیح، نؤمن أیًضا بالعهد الذيُ أقیم بواسطة موسى،

. ]Ï"العهد الذي أمرت به آباءكم"

 .]3["ملعون اإلنسان الذي ال یسمع كالم هذا العهد" 
 هي  أن اهللا قد نقض العهد، وٕانمايهزیمة الشعب (أو انهیار أورشلیم) ال تعن

إعالن إلهي عن عدم وفاء الشعب بشروط العهد، فسقطوا تحت اللعنة، كما جاء في سفر 
)، "إن لم تسمع 26: 27 التثنیة: "ملعون من ال یقیم كلمات هذا الناموس لیعمل بها" (تث

لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجمیع وصایاه وفرائضه التي أنا أوصیك بها الیوم 
تأتى علیك جمیع هذه اللعنات وتدركك... یجعلك الرب منهزًما أمام أعدائك. في طریق 

واحدة تخرج علیهم، وفي سبع طرق تهرب أمامهم، وتكون قلًقا في جمیع ممالك األرض" 

1 In Jer. hom. 9: 1, 2. 
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). إنها دعوة موجهة إلیهم لمراجعة أنفسهم وتجدید المیثاق معه بالتزامهم 25 ،15: 28 (تث
بالحیاة األمینة والعبادة الحّیة، أو بمعنى آخر الطاعة للوصیة. 

 یؤكد إرمیا النبي مراًرا أن الشعب هو كاسر العهد بفشله في الطاعة هللا، مقدًما 
الشهادة الواضحة لذلك في كل مدینة، بل وفي حیاة كل فرد حیث انتشرت عبادة األوثان 

"ألنه بعدد مدنك صارت آلهتك یا یهوذا، وبعدد شوارع أورشلیم وضعتم بینهم، إذ یقول: 
 .]13مذابح للخزي للتبخیر للبعل" [

 صار األمر خطیًرا للغایة، وال مجال إلصالحه إال بقیام عهٍد جدیٍد، وقد جاء هذا 
). 34-31: 31كمركز لنبوة إرمیا الذي یفتح باب الرجاء (

یتحدث هنا عن اللعنة التي یسقط فیها من ال یسمع كالم العهد اإللهي... هذه 
اللعنة حلت بالبشریة، ألنه ال یوجد من لم یكسر وصیة إلهیة؛ فجاء السید المسیح یحمل 

عنها هذه اللعنة، وكما یقول الرسول: "المسیح افتدانا من لعنة الناموس، إذ صار لعنة 
). 23: 21 تث ،13: 3غال (ألجلنا، ألنه مكتوب "ملعون كل من ُعلق على خشبة" 

 كیف حمل مسیحنا اللعنة عنا قائًال إن لدائرة اللعنة العالمة أوریجینوسیشرح لنا 
مدخلین، أحدهما كسر الوصیة أو نقض الناموس، وقد، دخلت منه البشریة كلها، ألن الكل 

). والباب الثاني هو 12: 3 ، رو3: 53؛ 3: 14 زاغوا مًعا وفسدوا وأعوزهم مجد اهللا (مز
 بنا هناك، ال عن ي)، وقد دخل منه السید المسیح لیلتق23: 21 التعلیق على خشبة (تث

طریق كسر الناموس، وٕانما عن طریق التعلیق على خشبة. لكن اللعنة لم تحتمله، ففجرها 
وكسر متاریسها، وحملنا معه من دائرة اللعنة إلى مجد أوالد اهللا المباركین. 

  ها أنتم ترون كیف یبرهن (الرسول بولس) أن الذین یلتصقون بالناموس هم تحت
)، ثم كیف جاء اإلیمان یحمل 11-10: 3اللعنة، إذ یستحیل علیهم أن یتمموه (غال 

قوة التبریر... 
مادام الناموس عاجًزا عن أن یقود اإلنسان للبر، فاإلیمان هو العالج الفّعال الذي 

)... 3: 8كان مستحیًال بالناموس ممكًنا (رو  یجعل ما
تث (استبدل المسیح هذه اللعنة بلعنة أخرى "ملعون كل من ُعلق على خشبة" 

. إن كان من ُیعلق على خشبة ومن یتعدى الناموس كالهما تحت اللعنة، وكان )23: 21
 لذاك الذي یحرر من اللعنة أن یكون حًرا منها، إنما یتقبل لعنة أخرى، لذلك الضروريمن 

َقِبل المسیح في نفسه هذه اللعنة األخرى لكي یحررنا من اللعنة... لم یأخذ المسیح لعنة 
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، بل اللعنة األخرى، لكي ینتزع اللعنة عن اآلخرین. "على أنه لم یعمل ظلًما ولم یكن يالتعد
. إذ بموته خلص األموات من الموت، هكذا بحمله اللعنة في )9: 53إش (في فمه غش" 

نفسه خلصهم منها. 
 Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفم

  كما أن المسیح بذاته لم یصر لعنة، إنما قیل هذا ألنه أخذ على عاتقه اللعنة
لحسابنا، هكذا صار جسًدا ال بتحوله إلى جسٍد، إنما إتخذ جسًدا من أجلنا وصار 

  إنساًنا.

 Ðيالبابا أثناسیوس الرسول

 .صار خطیة ولعنة ال لحسابه بل لحسابنا... صار لعنة ألنه حمل لعناتنا  
 Ñالقدیس أمبروسیوس

. ]3["ملعون اإلنسان الذي ال یسمع كالم هذا العهد" 
كأنه یقول یسقط تحت اللعنة من یكسر الناموس حتى إن كان مختوًنا بالجسد، 

ألنه غیر مختون األذن. من لیس له األذن المختونة یسمع بأذنیه الخارجیتین، فیكون لذلك 
صدى على النفس في الداخل، وال یستجیب لكلمات العهد. أما من له األذن المختونة فإنه 

). مثل هذا لیس فقط ُیعتق من اللعنة، لعنة عدم 6: 3 یسمع ما یقوله الروح للكنائس (رؤ
بة، حیاة الطاعة في المسیح یسوع الذي تمم العهد الجدید  الطاعة، وٕانما یتمتع بالحیاة المطوَّ

بدمه، واهًبا إیانا روح الطاعة. 
إن كانوا قد سقطوا في اللعنة بسبب عدم الطاعة للعهد، فإن العیب لیس في 

الناموس بل في عدم ختان آذانهم، أما العهد فلیس ثقیًال، والوصیة لیست مستحیلة. العهد 
ممكن وعذب، یحمل المالمح التالیة:  

 أوالً : عهد حریة
، أخرجتهم من العبودیة لیعیِّدوا بفرح ]4[" "یوم أخرجتهم من أرض مصریقول: 
). هو عهد خروج إلى حیاة الحریة والفرح، فلماذا یكسرونه؟! هل 1: 5 وبهجة قلب (خر

1 St. John Chrysostom: In Gal. ch. 3. 
2 Four Discources Against the Arians, 2: 4; Epist. 59 ad Epictetum; De Synodis, 45. 
3 Of the Christian Faith, 5, 14, 178. 
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یرید اإلنسان العبودیة؟! هذا هو العجب في اإلنسان، فإنه كثیًرا ما یرفض وصیة اهللا 
موضوع فرحه وبهجة قلبه، لیبذل كل جهده وطاقاته وأمواله في الفساد، ویعیش في مرارة 

العبودیة الداخلیة! 
 العالمة أوریجینوس: یقول 

[إًذا ال تقع هذه اللعنة علینا نحن، وٕانما تقع على أولئك الذین لم یسمعوا كالم 
. ""یوم أخرجتهم من أرض مصر من كور الحدیدالعهد الذي أمر اهللا به اآلباء، 

، ومن كور الحدید، خاصة إذا فهمنا ما Ïنحن أیًضا، أخرجنا اهللا من أرض مصر
ومصر هو مكتوب في سفر الرؤیا، أن الموضع الذي ُصلب فیه الرب ُیدعى روحًیا سدوم 

). إًذا إن كان یدعى روحًیا مصر، فمن الواضح أنه لو فهمت ما هو مقصود بالبلد 8: 11 (رؤ
أرض مصر، ُویقال  التيُ تدعى روحًیا مصر والتي كنت تعیش فیها قبًال، تكون قد خرجت من

. ]Ð"اسمعوا صوتي واعلموا به حسب كل ما آمركم به"لك أیًضا بعد ذلك: 

 ثانًیا: عهد راحة
غایة هذا العهد أنُ یخرجهم كما من كور مصر، من وسط النیران لیدخل بهم إلى 
ندى راحته. عتقهم من المسخرین العنفاء، ال لیعیشوا في رخاوة بال عمٍل، إنما لینالوا بركة 
العمل. بمعنى آخر خرجوا من كور المسخرین لیقبلوا العمل لحساب اهللا حسب إرادته، ال 

"واعملوا به حسب كل ما آمركم به" كثقٍل یلتزمون به كرًها، بل بركة من قبل اهللا. إذ یقول: 
 یستبدل عمل السخرة المّر بالعمل لحساب اهللا الممتع!  ...]4[

"یقول كالم هذا العهد الذي أمرت به آباءكم یوم أخرجتهم من أرض مصر من 
 .]5-4[كور الحدید، قائالً : اسمعوا صوتي" 

 فرن ترتفع فیها الحرارة جًدا لصهر الحدید، األمر الذي ال تحتاج  هي كور الحدید
 ف، ال ُیصهر 800إلیه كثیر من المعادن. بینما ُیمكن صهر النحاس في درجة حرارة 

 ف. 1535الحدید إال عند درجة 
استخدم حزقیال النبي ذات التشبیه، قائالً : "من حیث إنكم كلكم صرتم زغًال، فلذلك 

هأنذا أجمعكم في وسط أورشلیم؛ جمع فضة ونحاس وحدید ورصاص وقصدیر إلى وسط 

Ï ."نحن نعلم أن "مصر" تمثل بالنسبة ألوریجینوس "هذا العالم" أو "الحیاة المظلمة في هذا العالم 
2 In Jer. hom. 9: 2. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

كور لنفخ النار علیها لسكبها كذلك أجمعكم بغضبي وسخطي وأطرحكم وأسبككم، فأجمعكم 
). 21-19: 22 وانفخ علیكم في نار غضبى ُفتسبكون في وسطها" (حز

یشبه خروجهم من مصر كمن یخرج من النار، من كور الحدید، ال لیعیِّرهم بأنه 
خلصهم من النار، وٕانما بعد إخراجهم یطلب الدخول معهم في العهد. كأن اهللا ال یستغل 

ضیقتهم لیأمر وینهي، وٕانما لیدخل معهم خالل الحوار الودي في عهد أبوي مملوء حًبا. في 
 ]4["  شعًبا، وأنا أكون لهم إلًها لي فتكونواهذا العهد یقدم نفسه إلًها منسوًبا ألوالده: "

" ویدعو أعیادهم "أعیادي"، شعبينه عندما یتفاهم مع شعبه یدعوهم: "أهنا نالحظ 
وسبوتهم: "سبوتي"، لكن إذ یصرون على العصیان یقول لموسى: "شعبك". 

 ) فهي تشیر رمزًیا إلى كل 20: 4 ، تث4: 11ما دامت مصر هي كور حدید (
مجاٍل أرضي. 

 یلیق بكل من یهرب من شر الحیاة البشریة دون أن یحترق بالخطیة أو یمتلئ 
. Ïقلبه بالنار ككوٍر أن یقدم تشكرات لیس بأقل من الذین ُیختبرون بالنار كندى

 Ðالعالمة أوریجینوس

 لي  "تكونوا وعد من الرب للذین یسمعون كالمه أنهم إذا فعلوا كل ما أمرهم به: یوجد
 لیس كل شعب ُیّدعى شعب اهللا یكون بالفعل شعًبا هللا. شعًبا وأنا أكون لكم إلًها".

 لستم شعبي" إنكم"ألم یقل اهللا لذلك الشعب الذي كان یتظاهر بأنه شعب اهللا،: 
"أغاظوني بإله آخر، أغاظوني بأصنامهم، فأنا أیًضا أغیظهم بأمة أخرى... ألنهم: 
  .غبیة"

، وقد أعلن بر اهللا للشعب الذي سیأتي (سیولد)أصبحنا نحن اآلخرون شعًبا هللا، 
"هل ُیولد للشعب القادم من األمم. في الواقع ُوِلد هذا الشعب فجأة، وقد قیل في النبي:  أي

، نعم ُولد شعب مرة واحدة حینما جاء المخلص، وحینما آمن خمسة شعب مرة واحدة؟!"
آالف رجل في یوٍم واحٍد باإلضافة إلى ثالثة آالف نفس في یوٍم آخر. یمكننا أن نرى شعًبا 
بأكمله مولوًدا من كلمة اهللا یسوع المسیح. فقد َوَلَدت العاقر التي لم تكن قبًال تُنجب، والتي 

 أیتها العاقر التي لم تلد. أشیدي بالترنم أیتها التي لم تتمخض، ألن ي"ترنمقیل عنها: 
 إنها ،)1: 54 إش(بني المتوحشة (المتوحدة أو الوحیدة) أكثر من بني ذات البعل" 

Ï  27تسبحة الثالثة فتیة.  
2 On Prayer, 3,: 14. 
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األمة  أي ، ألنها كانت محرومة من الشریعة ومن اهللا، أما األخرى ذات البعل،وحیدة
 لها. زوًجاالیهودیة، فكانت كما هو معروف تتخذ من الشریعة اإللهیة 

 إنه لیس إلًها لي شعًبا وأنا أكون لكم إلًها". "فتكونوا الرب؟ يبماذا إًذا یعدن
، "أنا هو إلهك"للجمیع، وٕانما فقط للذین یهبهم نفسه مجاًنا كإلٍه لهم. كما قال ألحد اآلباء: 

متى نصل نحن سأكون لهم إلًها". ، وقال أیًضا عن آخرین: ""سأكون إلهك"وقال آلخر: 
أیًضا إلى أن یكون اهللا إلًها لنا؟   

إن كنت ترید أن تعرف من هم الذین یكون الرب إلًها لهم، یعطیهم شرف إضافة 
 وقد علق السید "أنا إله إبراهیم وٕاله إسحق وٕاله یعقوب".، انظر قوله: اسمهأسمائهم إلى 

من هو اإلنسان المائت؟ "لیس هو إله أموات بل إله أحیاء". المسیح على هذا بقوله: 
األعمال ، وكل من یعمل "أنا هو الحیاة"الخاطئ، أو من ال یحمل في داخله اهللا القائل: 

 ولم یتب عنها حتى اآلن. المائتة
 وبما أننا نعرف أن اإلنسان الحّي لیس إله أموات بل إله أحیاء،إًذا، بما أن اهللا 

هو الذي یحیا بحسب كالم السید المسیح ووصایاه ویكون دائًما ثابًتا فیه، فلو أردنا أن 
 شعًبا وأنا أكون  لي "فتكونوایصیر الرب إلًها لنا، نترك أعمال الموت، حتى یتمم لنا وعده: 

 تأمل هذه لكم إلًها ألقیم الحلف الذي حلفت آلبائكم أن أعطیهم أرًضا تفیض لبًنا وعسالً ".
الكلمات، فإن الرب یتحدث هنا كما لو لم یكن قد أعطاهم بعد هذه األرض التي تفیض لبًنا 

أرض التي كان یقصدها اهللا حینما قال " هي وعسالً . في الواقع األرض التي أخذوها لیست
"طوبى ، وٕانما األمر یتعلق بأرض أخرى قال عنها الرب في تعالیمه: تفیض لبًنا وعسالً "

للودعاء ألنهم یرثون األرض". 
 Ïالعالمة أوریجینوس

ثالثًا: عهد یلتزم به اهللا بقسم 
 لم یأِت هذا العهد مصادفة، وال یمثل أمًرا ثانوًیا، لكنه موضوع یهم اهللا نفسه، فیقیم

نفسه شاهًدا على العهد بقسمٍ . لم یقم خلیقة سماویة أو أرضیة للشهادة، وال ائتمنهم على 
، ]5[ "ألقیم الحلف الذي حلفت آلبائكم..."ذلك، بل أقسم بذاته أن یحقق وعوده، قائالً : 

لیبث فیهم روح الثقة أنه یحقق لهم وعوده الصادقة واألمینة. 

1 In Jer. hom. 9: 2,3. 
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 رابًعا: عهد مبادرة بالحب
، وكأن اهللا هو المبادر بالحب، وهو الذي یبكر لتوقیع المیثاق، ]7[" "مبكًرایقول: 

إنه ال یتأخر في تحقیق مواعیده. إن كان یتأخر فألجل إعطائنا فرصة لرجوعنا إلى نفوسنا، 
ومراجعتنا لحساباتنا، وعودتنا إلیه حتى ال نهلك، وكما یقول القدیس بطرس: "ال یتباطأ الرب 

عن وعده كما یحسب قوم التباطؤ، لكنه یتأنى علینا وهو ال یشاء أن یهلك أناس، بل أن 
). 9: 3 بط 2ُیقبل الجمیع إلى التوبة" (

أمام هذا العهد اإللهي العجیب المملوء حًبا وحنًوا انحنى إرمیا برأسه، بل وبكل 
. هذا ما سبق أن نطق به الشعب حین سمع بركات ]5[آمین یارب" كیانه لیردد مع آبائه "

). في خضوع انحنى 27 الطاعة للوصیة وقبول العهد، ولعنات العصیان وكسر العهد (تث
إرمیا لیقبل من ید اهللا تأدیباته لشعبه حتى إن بدت قاسیة. 

 . ]5["فأجبت وقلت: آمین یارب" 
ما أعجب شخصیة إرمیا الرقیقة كل الرقة خاصة نحو شعبه، إذ جدران قلبه 

توجعه، ورأسه ینبوع ماء ال یجف من أجل ما حّل بهم، وقد جاءت كلمة الرب إلیه تعلن 
)، كان البد 9: 20تأدیباته الحازمة، فكانت كناٍر محرقة محصورة في عظامه ال یطیقها (

، ]5[ "آمین یارب" الحب قال: يأن ینطق بها، وفي تسلیمه الكامل وادراكه لمراحم اهللا الكل
وهو یتوقع خراب شعبه المحبوب لدیه جًدا. 

ال نعجب إن رأینا الكنیسة المنتصرة قد اقتنت نفس الروح، هذه التي تدربت على 
دروس الحب، بل اقتنت في داخلها مسیحها كلي الحب، فإنه إذ دان اهللا الزانیة العظیمة 

التي أفسدت األرض بزناها وانتقم لدم عبیده من یدها ودخانها یصعد إلى أبد اآلبدین، 
). 3-1: 9  هللیلویا" (رؤآمینصرخت قائلة: "

 في كل یوم، قائلین من كل قلوبنا: "لتكن مشیئتك كما في ينحن أیًضا إذ نصل
السماء كذلك على األرض" تتحول صلواتنا إلى تسبحة مستمرة، خاللها یلهج قلبنا وفكرنا 

!" آمین یارببالتسبیح: "
 العالمة أوریجینوس: یقول 

، یقول "ملعون اإلنسان الذي ال یسمع كالم هذا العهد"[إجابة على قول الرب: 
: "آمین یارب أن الذي ال ي أآمین یارب؟، ما معنى كلمة "فأجبت وقلت آمین یارب"النبي: 

یسمع كالم هذا العهد یصیر ملعوًنا". 
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لي: ناِد بكل هذا الكالم في مدن یهوذا وفي شوارع أورشلیم (وخارج  "فقال الرب
 – إننا ننادى بكالم الرب حتى للذین هم في الخارج لندعوهم إلى الخالص –أورشلیم)" 

لي:  "قائالً : اسمعوا كالم هذا العهد واعملوا به... فلم یسمعوا... ولم یصنعوه. وقال الرب
توجد فتنة بین رجال یهوذا وسكان أورشلیم". 

رجال  أي ،رجال یهوذاأال یجب علینا نحن باألولى أن نتوب عن خطایانا، بكوننا 
السید المسیح، كما سبق لنا القول. 

"توجد حیث یوجد بیننا أناس خاطئون وأناس یسلكون حسب الباطل، قال النبي: 
 فتنة بین رجال یهوذا وسكان أورشلیم" "قد رجعوا إلى آثام آبائهم األولین"...

. قلنا أن هذا الكالم األولینفقط، وٕانما أضاف كلمة "آثام آبائهم" لم یقل مجرد 
موجه لنا وللخطاة الموجودین بیننا. كیف رجع هؤالء الخطاة ال إلى آثام آبائهم فقط، بل إلى 
آثام آبائهم األولین؟ ألیس ألن لنا نوعان من اآلباء، منهما نوع فاسد. قبل أن نقبل اإلیمان 

، وعندما آمنَّا صرنا أوالد  "أنتم من أب هو إبلیس"كنا أوالًدا للشیطان، كما یوضحه اإلنجیل
. نرجع إلى آثام آبائنا األولیناهللا. ففي كل مرة نخطئ، 

"اسمعي یا ابنتي ، حینما یقول: 45لكي نوضح أن آباءنا نوعان استعین بالمزمور 
 فهو أبوها، "اسمعي یا ابنتي"، إذ یقول لها: میلي أذنیِك وانسي شعبِك وبیت أبیكِ "أوانظري و

 ألن اآلباء نوعان. "انسي بیت أبیكِ "؟كیف إًذا یقول أب البنته 
أبیك األول؛ إذا عدت للخطایا بعد أن تكوني قد نسیتي بیت  أي ،انسي بیت أبیك

 "قد رجعوا إلى آثام آبائهم األولین".أبیك األول، تكونین أنِت المقصودة بهذه اآلیة: 
قلت كان الشیطان أبانا، قبل أن یصیر اهللا أبانا - إن لم یكن الشیطان أبانا حتى 

"من یفعل الخطیة فهو من إبلیس اآلن - هذا نوضحه أیًضا من رسالة القدیس یوحنا: 
وبما أن كل من یفعل الخطیة مولود من إبلیس، فإننا  ).8: 3 یو 1((مولود من إبلیس)" 

كنا مولودین من الشیطان عدة مرات حسب كل مرة نخطئ فیها. 
مسكین اإلنسان الذي یولد من الشیطان بال توقف، وطوبى لمن ُیولد من اهللا 

باستمرار. 
ال أقول إن البار یولد من اهللا مرة واحدة فقط طوال حیاته، إنما یولد من اهللا 

باستمرار في كل عمل صالح یقوم به... 
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وعندما أوضح لك بخصوص المخلص، كیف أن اآلب لم یلد االبن بطریقة تجعله 
(أي االبن) یحتاج أن یولد منه مرة أخرى بعد ذلك، إنما یلده باستمرار، هكذا أیًضا بالنسبة 

لإلنسان البار. 
، إشعاع المجد لم یحدث (لم یولد) مرة إنه یشع مجًدالنرى ما یخص مخلصنا: 

حكمة واحدة لألبد، وٕانما طالما یتولد منه النور، فإن مجد الرب یشع باستمرار. مخلصنا هو 
. فإذا كان المخلص مولوًدا باستمرار من اآلب،  النور األبدي"إشعاع" هي ؛ والحكمةاهللا

 فإن اهللا یلدك باستمرار في المسیح یسوع عند روح التبني،هكذا أنت أیًضا إذا كان عندك 
كل عمل من أعمالك وعند كل فكر من أفكارك. هكذا بمیالدك تصیر ابًنا هللا بال توقف، 

. ]Ïمولوًدا في المسیح یسوع الذي له المجد والقدرة إلى أبد اآلبدین. آمین

"ألني أشهدت على آبائكم إشهاًدا یوم أصعدتهم من أرض مصر إلى هذا الیوم 
مبكًرا، ومشهًدا، قائالً :  

اسمعوا صوتي. 
فلم یسمعوا ولم یمیلوا أذنهم، 

بل سلكوا كل واحٍد في عناد قلبه الشریر. 
 .]8-7[فجلبت علیهم كل هذا العهد الذي أمرتهم أن یصنعوه ولم یصنعوه" 

یعود بذاكرتهم إلى بدء إقامة العهد، حیث خانه الشعب منذ اللحظات األولى، حین 
نزل موسى من الجبل یحمل معه لوحي العهد اللذین كتبهما اهللا بإصبعه. عوض السحابة 
المقدسة السماویة التي عاش فیها موسى أربعین یوًما نزل إلى جٍو فاسٍد حیث وجد الشعب 

). عوض الموسیقى السماویة 8-7: 23 یتعبد للعجل الذهبي، یسجدون له ویذبحون (خر
)، فلم یحتمل ذلك... ارتجفت 19-18: 32 المبهجة للنفس سمع صوت غناء ورقص (خر

). هكذا أعلن موسى 19: 32 یداه "وطرح اللوحین من یدیه وكسرهما في أسفل الجبل" (خر
نهم سلكوا أالنبي عن خیانتهم للعهد منذ اللحظات األولى، وها هو إرمیا یشهد على أبنائهم 

طریق آبائهم: خیانة العهد. 
 لعله أیًضا قصد بآبائهم أولئك الذین سلكوا في الشر قبل إصالح یوشیا. 

. ]9[ "توجد فتنة بین رجال یهوذا وسكان أورشلیم"

1 Ibid 9: 4. 
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 أو  فتنةكسرهم للعهد لیس عن ضعٍف مؤقت، وال ثمرة إغراء خارجي، لكنه عن
، وها هم یتشبهون بآبائهم األولین في عصیانهم وكسرهم للعهد. وٕاصرارخطة ُمحكمة 

أدى عدم الطاعة إلى "كسر العهد" مراًرا، لهذا حلت بهم الشرور كثمٍر طبیعي 
العتزالهم اهللا الذي لم یتدخل إلى حین حتى یكتشف الشعب عجز األوثان عن إنقاذهم، ویدركوا 

أنها آلهة باطلة ال حول لها وال قوة. حتى إرمیا نفسه كنبي صار عاجًزا عن الشفاعة عنهم. 

"هأنذا جالب علیهم شًرا ال یستطیعون أن یخرجوا منه، ویصرخون إلّي فال أسمع 
. ]11[لهم..." 

مع عجزهم عن الهروب من الضیقة (الشر) التي سقطوا فیها صرخوا هللا ال للرجوع 
. تركهم ]11[  فال أسمع لهم"يّ  "ویصرخون إلإلیه بالتوبة، وٕانما لمجرد مساندتهم، لهذا قیل

یلجأون إلى اآللهة الغریبة لیدركوا عجزها، لهذا لم یسمع لهم، وال سمح إلرمیا النبي أن یشفع 
وأنت فال ُتصلِّ ألجل هذا الشعب، وال ترفع ألجلهم دعاء وال صالة، ألني ال أسمع فیهم. "

. سبق فطلب منه أال یصلي ألجلهم وال یلح ]14 من قبل بلیتهم" [يّ في وقت صراخهم إل
). وقد رأینا أن اهللاُ یسر بأن یرى قلب إرمیا متسًعا بالحب، وأال یكف عن 16: 7علیه (

الصالة بلجاجة من أجل شعب اهللا. لكنه یرید تأكید أن األمر قد صدر بتأدیبهم، وهو 
لخیرهم وخالصهم، فال یطلب النبي رفع التأدیب عنهم. 

  قال إلرمیا: "ال ُتصلِّ ألجل هذا الشعب... ألني ال أسمع"، ال لیوقف صالته (ألن
اهللا یتوق مشتاًقا إلى خالصهم)، إنما لكي یرعبهم. وٕاذ رأى النبي ذلك لم یتوقف عن 

. Ïالصالة
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

؛ كأن اهللا ال یرفض صلواتهم أو ]14[" "من قبل بلیتهمیظهر ذلك بوضوح بقوله: 
طلباتهم، وال صلوات النبي عنهم، لكن یلزم تركیزها على توبتهم ورجوعهم إلیه، ونموهم 

روحًیا، ال عن رفع البلیة عنهم! 
أظهر النبي شدة آالمه، إذ حلت به حالة احباط شدیدة، ألنه عجز عن أن یدفع 
عن شعبه ما یحل بهم من انهیار، وألنه غیر قادر على الوساطة بالصالة عنهم في هذا 

1 In hom. hom 14. 
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)، لیس عن ضعف في إرمیا، وٕانما 22-15: 18 األمر كما فعل موسى النبي قبًال (تث
). 14: 20إلصرار الشعب على العصیان. لقد تمررت نفس النبي حتى لعن یوم میالده (

. ما لحبیبتي في بیتي؟! 2
رفض االستماع للشعب كما للنبي في أمٍر ما ال یعني رفضه لشعبه، فهم بالنسبة 

" التي یریدها أن تقیم في بیته، ال أن تدنسه وتخربه. في وسط هذا المّر یعاتبها المحبوبةله "
مذكًرا إیاها بمركزها الذي نالته خالل العهد الذي تحطمه بإرادتها، قائًال لها:   

"ما لحبیبتي في بیتي؟! 
قد عملت فظائع كثیرة، 

واللحم المقدس قد عبر عنكِ . 
 ].15إذا صنعِت الشر حینئذ تبتهجین" [

لي قد  إن كنِت تعتزین بالهیكل المقدس أنه في أورشلیم، فإنِك وأنِت المحبوبة
عملت فظائع كثیرة، من إقامة مذابح لألوثان وأصنام، وممارسة الرجاسات، وتقدیم األطفال 

محرقات لألوثان. هذا من جانب، ومن جانب آخر عوض تقدیم الذبائح قدمتي لحًما. إذ 
یقصد باللحم المقدس الذبائح التيُ تقدم في الهیكل، فإنها لیست في عینیه ذبائح للمصالحة 

ذبائحكم وكلوا لحم لألكل، كما سبق فقال: "ضموا محرقاتكم إلى  هي أو محرقات حب، بل
). وعوض التوبة عن هذه الشرور تبتهجین وتفتخرین بالشر! 21: 7لحًما" (

یكمل عتابه لمحبوبته، قائالً :  

"زیتونة خضراء ذات ثمر جمیل الصورة دعا الرب اسمك. 
بصوت ضجة عظیمة أوقد ناًرا علیها فانكسرت أغصانها؛ 

ورب الجنود غارسك قد تكلم علیِك شًرا من أجل شر بیت إسرائیل وبیت یهوذا 
 ].17-16الذي صنعوه ضد أنفسهم لیغیظوني بتبخیرهم للبعل" [

ضجة الجیوش المعادیة المجتازة البالد. إنه في مرارة  هي الضجة العظیمة هنا
یؤدبها كما بنارٍ . 

 كان تشبیه الشعب بزیتونة خضراء جمیلة غرسها اهللا بنفسه مألوًفا، حیث كان 
، وقد اقتبسه )10: 52مز (شجر الزیتون مغروًسا في دائرة الهیكل. مصدر هذا التشبیه هو 

). 9 الرسول بولس في (رو
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 هذه التي غرسها الرب تحترق بناٍر ألنها اعتزلته ورفضت عمله فیها. 
إن كان اهللا ال یسمع لها وال للنبي إرمیا من أجل رفع التأدیب، فإنه یقدم هنا 

الحجة تلو الحجة:  
 إن الشر صادر ال عن شعٍب غریٍب لیس له خبرة معه، بل عن حبیبته التي أ.

 كثیًرا بالشر الصادر عن غریٍب أو عدٍو، لكنه ُیجرح حین ياقتناها لنفسه. فاإلنسان ال یبال
یصدر ممن اقتناه لنفسه حبیًبا! وكما جاء في سفر زكریا عن السید المسیح الذي جرحته 

). 6: 13 أمته، أو جرحه تلمیذه: "ُجرحت بها في بیت أحبائي" (زك
ب. الشر موجه إلى مقدساته، إلى بیته الذي فیه كان یجب أن یتقدسوا، إذ یقول: 

 من یقدر أن یعبر عن شرنا حینما ندنس هیكله الذي في ].15"ما لحبیبتي في بیتي؟!" [
 من ملكوته إلى مركٍز للخطیة والشر، وعوض النور تحتله يداخلنا، فنحول إنساننا الداخل

الظلمة؟! 
 ].15"قد عملِت فظائع كثیرة" [ج. إنه لیس بالشر العابر نتیجة ضعف، إنما 

خطایا عن عمد، برغبة شدیدة ، وبكثرة! إنها لیست مجرد ضعفات نصرخ منها، لكنها 
فظائع كثیرة نصمم علیها! 

د. أفسدت العبادة التي كان یجب أن تكون سّر مصالحة مع اهللا، لتصیر أكًال 
]. 15وشرًبا؛ عوض الذبائح قدمت لحًما لألكل [

"إذا صنعِت الشر حینئذ هـ. عوض التوبة عما ترتكبه تبتهج وتفتخر بشرها: 
 ].15تبتهجین" [

زیتونة و. أفسدت عمله فیها، وحولت الجمال واإلثمار إلى قبٍح وعقمٍ . إذ یقول "
 .]17-16خضراء ذات ثمر جمیل الصورة دعا الرب اسمك... رب الجنود غارسك" [

أعطاها اسًما جمیًال، وقدم لها إمكانیة اإلثمار بوفرة، غرسها بیمینه، لكنها في شرها أصرت 
أن تدنس اسمها، وتعیش بال ثمٍر روحي. 

 الزیتونة بثماٍر كثیرة على كل فروعها، ورقها دائم يز. تخضع الطبیعة له، فتأت
فعقیمة وجافة، جائعة  هي االخضرار العام كله،ُ تقدم طعاًما ودواًء بزیت الزیتون، أما

ومریضة.  
ح. أخیًرا فإنها تفعل ذلك ال لبهجتها فحسب وٕانما إلغاظة الرب. قدم لها الحب 

"قد تكلم علیِك شًرا من والخیر، فردت علیه بالبغضة والشر، بهذا قدمت الشر لنفسها ال هللا. 
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للبعل" أجل شر بیت إسرائیل وبیت یهوذا الذي صنعوه ضد أنفسهم لیغیظوني بتبخیرهم 
. فما تكلم به الرب علیهم إنما هو ثمر طبیعي للشر الذي صنعوه ضد أنفسهم. ]17[

؛ 19: 26؛ 10: 16 ست مرات في إرمیا ( "تكلم اهللا علیهم بالشر"تكررت العبارة
). 23: 22 مل 1)، كما جاءت مرة في (2: 40؛ 31: 36؛ 17: 35

: Ï)6: 12، 18: 11. اعترافات إرمیا (3
" اعترافات إرمیا) "6: 12، 18: 11 إلرمیا (المراثي الشخصیةیدعو البعض هذه 

. "شكاوى إرمیا"وٕان كان البعض یراها 
 ،12-10: 15؛ 6: 12، 18-11(یرى البعض أن اعترافاته شملت اآلتي: 

 علیها . ویضیف)18-14 ،12-7: 20؛ 23-18: 18؛ 18-14 ،10-9: 17؛ 15-21
 .)18-17: 14؛ 17: 13؛ 23-19: 10؛ 23-18: 8؛ 21-19: 4(البعض العبارات: 

ینفرد إرمیا النبي بین األنبیاء في حفظه مجموعة من الصلوات تقدم نظرة غیر 
سفر نبوي مجموعة من الشكاوي مثل هذا  أي عادیة عن حیاة النبي الداخلیة، كما لم یقدم

السفر. حًقا لقد عانى األنبیاء من الشعب، لكنهم لم یقدموا تفاصیل مثل إرمیا:  
  إلى الرب قائالً : "ماذا أفعل بهذا الشعب؟! بعد قلیل یرجمونني" موسى النبيصرخ

). 4: 17 (خر
 الذي تألم من الشعب الرافض له: "وصرخ إلى الرب اللیل كله" صموئیلوقیل عن 

)، لكننا ال نعرف بماذا كان یصرخ. 11: 15 صم 1(
 الشعب هللا فقال: "قد غرت غیرة للرب إله الجنود، ألن بني  إیلیا النبيواشتكى

إسرائیل قد تركوا عهدك، ونقضوا مذابحك، وقتلوا أنبیاءك بالسیف، فبقیت أنا وحدي، وهم 
). 10: 19 مل 1یطلبون نفسي لیأخذوها" (

 عن مرارة نفسه من جهة الشعب بعبارة فریدة: "إلى متى أیها  إشعیاء النبيوعبر
). 11: 6 السید؟" (إش

یرى بعض الدارسین أن اعترافات إرمیا بصیغة الفرد نطق بها باسم الشعب كله، 
تعبر عن مرارة نفوسهم وسط اآلالم، إذ كانوا یستخدمونها في العبادة الجماعیة. 

1 cf. William Holladay: Jeremiah, vol. 1, p. 358 ff. 
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إن كان إرمیا النبي قد عبَّر في اعترافاته عن مرارة نفسه لكن ال یمكننا قبول ما 
یراه بعض الدارسین أن إرمیا قد ظن أن اهللا لم یِف بوعده بخصوص حمایته، إنما جاءت 

عباراته كبعض عبارات داود النبي التي یبدو كمن یطلب النقمة لنفسه، وقد سبق لنا الحدیث 
 تعبر عن مشاعره البشریة كإنسان له ضعفاته یئن من إنهاعنها في شرحنا لسفر المزامیر. 

شدة األلم دون أن یفقد ثقته في اهللا مخلصه. كما أنه ال یطلب نقمة شخصیة، إنما یطلب 
 كلمة اهللا التي یعلنها النبي. وأن ما نطق به هو نبوات تتحقق كثمرة لشرهم. يتأدیًبا لمقاوم

یبدأ إرمیا النبي اعترافاته، قائالً :  

"والرب عَّرفني فعرفت. 
]. 18 أفعالهم" [يحینئذ أریتن

كشف له الرب عن المؤامرة التي دبروها لهالكه، كشفها له ذاك الذي سبق فأكد له 
). 8: 1وهو بعد ولد: "ال تخف من وجوههم ألني أنا معك ألنقذك یقول الرب" (

كشف له الرب عن خطتهم وأفكارهم وكلماتهم وأعمالهم من نحوه كما عن قلوبهم 
]. كأنه یقول إن كانوا في خداع قد 20وما في أعماقهم، ألنه هو فاحص الكلى والقلب [

 ، لكن في واقع األمر خدعوا أنفسهم ألنهم لم یدركوا أن اهللا فضح خطتهميخططوا سرَّا لقتل

لي، وما فعلوه لیس لهالكي بل لهالكهم. ذلك كما انخدع فرعون عندما خطط إلبادة إسرائیل 
بقتله األطفال الذكور، وانخدع هیرودس حینما ظن أنه قادر على منع ظهور المسیا 

المخلص بقتله أطفال بیت لحم الذكور. 
بمعنى آخر حسابات األشرار خاطئة وخطیرة، ال على حیاة الغیر، بل على 

حیاتهم، ألنهم ال یدركون إمكانیات اهللا الفاحص الكلى والقلب، والعارف بكل األسرار الخفیة، 
والقادر على تحویل شرورهم لبنیان ملكوت اهللا. 

على العبارة السابقة مؤكًدا أن اهللا وحده هو المعلم. العالمة أوریجینوس یعلق 
[إذا كان الكالم الموجود في الناموس واألنبیاء واألناجیل والرسل، هو كالم اهللا، 

یَعلِّم اإلنسان  ألن الذي ُ "معلم".فإن من یتعلم من هذا الكالم، یجب أن یخص اهللا بلقب 
. )10: 93 مز(هو الرب، كما جاء في المعرفة 

"فال تدعوا  إلنسان على األرض: "معلم"یؤكد المخلص أنه یجب أال نعطى لقب 
). في الواقع، اآلب الذي في 9-8: 23 (متسیدي ألن معلمكم واحد هو المسیح" 

السموات هو الذي ُیَعّلم: إما بنفسه، أو باالبن السید المسیح أو بالروح القدس، وأیًضا 
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من القدیسین اآلخرین، بشرط أن یأتي روح الرب وكلمته  أي بواسطة بولس أو بطرس أو
"عّرفني یارب  أو "والرب عرَّفني فعرفتُ "لُیَعلِّما. لماذا قلت ذلك؟ ألن النبي یقول بالتحدید: 

 فأعِرف".
ألنني لن أعرف شیًئا إذا لم ُتعِرفني أنتَ . 

. ]Ï، وأفهم سلوكهم ونیاتهم"أفعالهم" سأرى "فحینئذ"عرفت ألنك عَرفتني 
نه أ، عرف مركزه الجدیدلم یعرف إرمیا النبي أعمالهم فقط، وٕانما ما هو أعظم 

صار رمًزا لحمل اهللا الذي ُیساق للذبح من أجل خالص الغیر، فیترنم قائالً :  

"وأنا كخروٍف داجٍن ُیساق إلى الذبح، 
ولم أعلم، 

انهم فكروا علّي أفكاًرا، قائلین:  
لنهلك الشجرة بثمرها، 

ونقطعه من أرض األحیاء، 
]. 19فال ُیذكر بعد اسمه" [

 مرة في العهد القدیم، كلها فیما عدا 116" في العبریة هنا استخدمت "خروفكلمة 
خمس حاالت ُاستخدمت كذبیحة، لذلك ترجم البعض كلمة "یساق إلى الذبح" أو "ُیساق 

. Ðكذبیحة" مع أن الكلمة العبریة تعنى الذبح العادي
حسبوه حمًال ودیًعا، یقتلوه فال ُیذكر بعد اسمه، ولم یدركوا أنه رمز للسید المسیح 

الذي بقتله یملك على القلوب، ویمزق بصلیبه الصك الذي كان علینا ویجرد الریاسات 
). صار رمًزا للسید المسیح 15: 2والسالطین ویشهرهم جهاًرا ظافًرا بهم في صلیبه (كو 

الذي قیل عنه: "والرب وضع علیه إثم جمیعنا؛ ُظلم أما هو فتذلل ولم یفتح فاه، كشاة ُتساق 
إلى الذبح وكنعجة صامته أمام جازیها فلم یفتح فاه. من الضغطة ومن الدینونة ُأخذ؛ وفي 

: 53 نهُ ضرب من أجل ذنب شعبي" (إشأجیله من كان یظن أنهُ قطع من أرض األحیاء، 
6-8 .(

 العالمة أوریجینوس: یقول 

1 In Jer. hom. 10: 1 
2 cf. William Holladay: Jeremiah, vol. 1, p. 372. 
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 "وأنا كخروٍف داجٍن ُیساق إلى الذبح ولم أعلم".[یتكلم السید المسیح عن نفسه: 
 أو "ولم أعلم الشر" أو "ولم أعلم الخیر"لم یذكر ما هو الشيء الذي ال یعلمه. فهو لم یقل: 

. بذلك ترك لك مهمة البحث عن الشيء الذي "ولم أعلم" وٕانما قال فقط: "ولم أعلم الخطیة"،
لم یعلمه. لكي تعرف ذلك الشيء، تأمل هذه العبارة: "ألنه جعل الذي لم یعرف خطیة، 

 معرفة الخطیة معناها السقوط فیها، تماًما مثل معرفة الحق ).21: 5 كو 2خطیة ألجلنا" (

. ]Ïالحقال یعرف ممارسته. من یتحدث عن الحق وال یمارسه  أي
صار رمًزا للسید المسیح، لیس فقط كحمٍل سیق إلى الذبح، ولكن كشجرة أیًضا 

 إذ قیل ].19 "لنهلك الشجرة بجسدها" [یطلب األشرار إهالكها. بحسب الترجمة السبعینیة
عن السید المسیح: "اصلبه. اصلبه". طلبوا أن یهلكوه بالجسد على شجرة أو على الصلیب. 

أرادوا قطعه، قائلین: خیر أن یموت واحد عن الشعب. 
 العالمة أوریجینوس: یقول 

["إنهم فكروا علّي أفكاًرا قائلین: هلم نلقى خشًبا في خبزه". 
إن كان الیهود قد صلبوه، هذا أمر مفروغ منه، ونحن نعلمه بكل تأكید؛ ولكن 

إنهم فكروا علّي أفكاًرا قائلین: هلم نلقى خشًبا في كیف نربط بین هذا األمر وبین العبارة: "
إنه موضوع یصعب فهمه!  خبزه". 

السید المسیح هو الكلمة والتعالیم التي نتغذى بها، وحینما رآه الیهود ُیَعلِّم بین خبز 
. إضافة صلب  خشًبا في خبزه"ي"لنلقالشعب أرادوا أن یفسدوا تعالیمه بصلبهم إیاه، فقالوا: 

بمثابة إلقاء خشٍب في خبزه. حینما اجتمع هؤالء الناس فیما  هي السید المسیح إلى تعالیمه
 خشًبا في خبزه". ي"هلم نلقبینهم لیتآمروا علیه قالوا: 

أما أنا فلي أیًضا - إلى جانب ذلك - رأى مختلف وهو: أن الخشب اُلملقى في 
خبزه جعل هذا الخبز أكثر قوة وفاعلیة. أذكر مثاًال لذلك من شریعة موسى: العصا 

 هكذا حینما أضیفت .)25: 15 "الخشب" المطروحة في المیاه المّرة جعلتها عذبة (خر
أكثر عذوبة ورقة. بالفعل قبل أن ضیف خبزه حب السید المسیح إلى تعالیمه جعلت "خشبة" 
في فترة تعالیمه التي سبقت الصلیب، لم تبلغ أقواله إلى أقصى  أي ؛"خبزه" إلى "الخشب"

المطروح فیه، بلغت "الخشب" قوة من خالل الخبز لكن بعدما أخذ  ).5: 19 المسكونة (مز
أقوال تعالیمه إلى كل المسكونة. 

1 In Jer. hom. 10: 1 
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كان الخشب قدیًما رمًزا لمحبة السید المسیح التي بها صار الماء المّر عذًبا، 
 خشب، لكن بمجيء "ماًء مًرا"ألنني أعتقد أن الناموس إذا لم ُیفهم بالمعنى الروحي یكون 

. ]Ïصلب السید المسیح ومجيء تعالیمه، أصبح ناموس موسى عذًبا وحلًوا

]. 19ونقطعه من أرض األحیاء، فال ُیذكر بعد اسمه" [
، فینساه العالم، وال ُیذكر  أرض األحیاءظنوا أن بقتله یقطعونه (السید المسیح) من

اسمه بعد، ولم یدركوا أنه القیامة واهب الحیاة، وأن بفعلهم هذا حّول السید أرضنا - وادي 
الموت - إلى أرض األحیاء، حیث اختبرنا قیامة النفس، القیامة األولى، أو الحیاة الجدیدة 

" لمُ یذكر في سفر إرمیا سوى هنا، وقد أرض األحیاءفي المسیح یسوع. یالحظ أن تعبیر "
 مرة. 13ورد في مواضع أخرى في العهد القدیم 

استحقوا - كشجرة زیتون - أن ُتحرق أغصانها الجافة التي بال ثمر، لكنهم حكموا 
علیه أنه شجرة یجب إهالكها، ولم یدركوا أنه بالشجرة التي یصدر عنها العفو، وینالون بر 

المسیح فیهم، یصیرون أغصاًنا روحیة ثابتة فیه. 
  في وسط ذئاب" (متكغنمالعجیب أن حمل اهللا سبق فاخبرنا: "ها أنا أرسلكم 

 أو ذكرى مسیحنا من أرض األحیاء، فإذا بالذئاب لتقطع ذكرانا)، تأكلنا الذئاب 16: 19
تتحول إلى خراف ودیعة. كم حّول الشهداء بدمائهم أو بشهادتهم لإلنجیل العمل نفوس 

مضطهدیهم إلى ملكوت سماوي؟! عوض أن یقطعهم األشرار من أرض األحیاء تحولوا هم 
إلى حمالن ودیعة وانتقلوا من أرض األموات إلى أرض األحیاء، یسكنها بر المسیح واهب 

الحیاة! 
 العالمة أوریجینوس: یقول 

قال "ونقطعه من أرض األحیاء فال یذكر بعد اسمه". [یضیفون بعد هذا القول: 
 يعن ذلك: "إن لم تقع حبة الحنطة في األرض وتمت فهي تبقى وحدها. ولكن إن ماتت تأت

لو لم یكن قد ُصلب المسیح ومات لبقیت حبة الحنطة وحدها ولم  ).4: 12 بثمٍر كثیر" (یو
تكن الجموع قد أثمرت منه وتبعته. أما موته فأعطى ثماًرا تتمثل في جمیع المسیحیین. إذا 

. ]Ðكان الموت قد جاء بكل تلك الثمار، فكم تكون باألكثر القیامة؟!
رفع إرمیا قلبه نحو اهللا، قائالً :  

1 Ibid 10: 2. 
2 Ibid 10: 3. 
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"فیارب الجنود القاضي العدل، فاحص الكلى والقلب، 
دعني أرى انتقامك منهم، 
]. 20ألني لك كشفت دعواي" [

سبق لنا الحدیث عن طلبه االنتقام. 
یعرف شخصیة اإلنسان في أعماقها  أي ،]20"فاحص الكلى والقلب" [یدعو اهللا 

(الكلي) ومشاعره (القلب). تشیر الكلى إلى الشخصیة بأسرارها الخفیة، ألنها العضو 
: 26؛ 10: 7 ؛ مز10: 17األعمق في الجسم، والمحمیة بالعظام، كثیًرا ما ترتبط بالقلب (

2 .(

  نضع ثقتنا فیه، إذ یعرف العواطف التي في خبایا نفوسنا عندما تتناغم مًعا لكي ترضیه
 ، إر9: 7بكونه حاضًرا في كل عقل یراقبه ویتعهده، إذ هو فاحص القلوب والكلى (مز

). 23: 2 ، رؤ27: 8 ، رو10: 17، 20: 11
 Ïالعالمة أوریجینوس

"لذلك هكذا قال الرب عن أهل عناثوث الذین یطلبون نفسك قائلین:  
ال تتنبأ باسم الرب فال تموت بأیدینا. 

لذلك هكذا قال رب الجنود:  
هأنذا أعاقبهم. 

یموت الشبان بالسیف، 
ویموت بنوهم وبناتهم بالجوع، 

وال تكن لهم بقیة، 
. ]23-21[ألني أجلب شًرا على أهل عناثوث سنة عقابهم" 
"قائلین: ال تتنبأ باسم الرب فال یحاول األشرار منع أوالد اهللا من الشهادة للحق، 

. وكما حدث مع القدیسین بطرس ویوحنا إذ "دعوهما وأوصوهما أن ال ]21[تموت بیِدنا" 
ینطقا البتة وال ُیعلما باسم یسوع. فأجابهم بطرس ویوحنا وقاال: إن كان حًقا أمام اهللا أن 

: 4أع (نسمع لكم أكثر من اهللا فأحكموا، ألننا نحن ال یمكننا أن ال نتكلم بما رأینا وسمعنا" 

1 On Prayer, 8: 2. 
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. هكذا حاول أقرباؤه - أهل عناثوث - منعه من الشهادة للحق، وقد أصروا على )18-20
قتله، فإذا بهم یفقدون بنوهم وبناتهم بالسیف كما بالجوع! 

 العالمة أوریجینوس: یقول 
بحسب "عناثوث" بالمعنى الرمزي، وهو یشیر إلى الیهود. "عناثوث" [یؤخذ اسم 

 كان الشعب الیهودي هو شعب اهللا المختار، وكان "مختار".ترجمة األسماء العبریةُ تترجم 
إن ملكوت اهللا ُینزع "ملكوت اهللا أیًضا عندهم. بخصوص هذا الملكوت تحققت الكلمات: 

"أهل ). في هذا أیًضا تحققت الكلمات أن 43: 21 منكم وُیعطى ألمة تعمل أثماره" (مت
، لیس نفس إرمیا، إنما قیل عن السید المسیح. "یطلبون نفسه"الشعب المختار، عناثوث" 

 لقد منع الیهود السید المسیح "الذین یطلبون نفسك، قائلین: ال تتنبأ باسم الرب".
"فال تموت بأیدینا. لذلك هكذا قال رب الجنود: هأنذا أعاقبهم. یموت الشبان من أن یعلم، 

. إنهم لم یهلكوا بالسیف في عهد إرمیا وٕانما اآلن، بالسیف ویموت بنوهم وبناتهم بالجوع"
بعد الخراب، حّل الجوع علیهم، لیس جوًعا إلى الخبز وال عطًشا إلى الماء، بل لسماع كلمة 

"هكذا قال رب ). لم تعد ُتقال بعد لهم العبارة التي كثیًرا ما تكررت: 11: 8 الرب (عا
. فالجوع یتمثل في أنه لم تعد توجد عندهم نبوات وال حتى تعالیم. فقد ُنزعت كلمة الجنود"

الرب من عندهم، وتحققت الكلمات: "فإنه هوذا السید رب الجنود ینزع من أورشلیم ویهوذا 
السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. الجبار ورجل الحرب. القاضي والنبي والعرِّاف 

: 3 والشیخ. رئیس الخمسین والمعتبر والمشیر والماهر بین الصناع والحاذق بالرقیة" (إش
1-3 .(

 كو 1("كَبناء حكیم قد َوَضْعُت أساًسا"  لم یعد أحد من بینهم یستطیع أن یقول: 
لها، "أساًسا" لقد مضى البناءون وعبروا إلى الكنیسة، ووضعوا السید المسیح  ).10: 3

. ]Ïوأوالدهم أیًضا بنوا علیه

1 In Jer. hom. 10: 4,5. 
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 11من وحي إرمیا 
عوض لعنة الناموس 

دخلت بي إلى حضن أبیك! 

  ،طوباك یا موسى
ارتفعت على جبل سیناء لتقضي أربعین یوًما وسط سحابة القداسة، 

تسمع تسابیح السمائیین، 
وتقبل لوحي العهد من یّد خالقك!  

نزلت متهلًال، فقد وقَّع اهللا عهًدا مع شعبه، 
أعلنه بحب شدید وقسم! 

أقسم بذاته ال بخلیقته السماویة أو األرضیة. 
عجب أعظم من هذا؟!  أي

   :نزلت إلى أسفل الجبل
عوض سحابة القداسة، رأیت رجاسة ورقًصا! 

عوض تسابیح السمائیین، سمعت أغاٍن فاسدة! 
وعوض االلتقاء مع اهللا، شاهدت العجل الذهبي! 
لم تحتمل المنظر، فألقیت بلوحي العهد فانكسرا، 

معلًنا عن خیانة الشعب للعهد منذ اللحظات األولى، 
وسقوطه تحت لعنة الناموس! 

 يهذا هو حالي وحال اخوت! 

 لقد كسرُت العهد، وعصیت الوصیة اإللهیة!

 فقدت ختان القلب واألذن،

 فلم أعد قادًرا على سماع الكلمة اإللهیة!

 وُأغلق علّي في لعنة كسر الناموس!

  !قبل تجسدك أیها الكلمة اإللهي قدمت ذاتك ألنبیائك
ِصرَت أیها الكلمة مع إرمیا، تعمل فیه! 

 ولتسكن في أعماقي! يّ لتأٍت إل
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ِلُتقم عهدك الجدید معي! 
فأصیر بحق من رجال یهوذا وسكان أورشلیم! 

أنَتِسب لألسد الخارج من سبط یهوذا، 
وتصیر أورشلیم العلیا موطني إلى األبد! 

 یا قدوس،يّ نزلت إل  

 دخلت معي إلى اللعنة ال بكسر الوصیة، إذ أنت هو كلمة اهللا،

 !لكنك قبلت اللعنة، إذُ علقت على الصلیب

 ، حامًال لعناتي في جسدك،يدخلت معي، إذ صرت لعنة ألجل

 حطمت دائرة اللعنة وفجَّرت أبوابها،

 حملتني فیك، وانطلقت بي إلى سمواتك،

 عوض اللعنة دخلت بي إلى البركة!

 .في عتاب الحب تناجیني 

 ما لحبیبتي في بیتي؟!

  قبلتني مسكًنا مقدًسا لك،

 وجعلتني محبوبتك، تتحد معك، وتنعم بشركة مجدك!

 لكنني عملت فظائع كثیرة،

 أسأت إلى مقدساتك في داخلي،

 وعوض ذبیحة الصلیب عشت في لهٍو وملذات.

 عذر أقدمه لك یا مخلصي؟! أي

 ،أقمتني زیتونة جمیلة مغروسة في بیتك 

 عوض ثمر الروح حملُت ثمار شهوات الجسد،

واستحقت أغصاني التي التهبت بنار الشهوة نار التأدیب! 
 من ینقذني من نیران الشر إال نیران روحك القدوس؟!

  جمالي وثمري فیك إال نعمتك یا قدوس؟! لي من یرد

 اعترف لك إني خنت عهدك،

  أن تجدده في داخلي یا من حملت اللعنة عني! لي هب
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 احملني إلى حضن أبیك واحفظني فیك!

 ،ما أعذب عهدك یا شهوة قلبي 

  أخرجتني ال من عبودیة فرعون، بل من عبودیة إبلیس،

  ال أرًضا تفیض عسًال ولبًنا، لي وقدمت

 بل حضن أبیك، فردوًسا أبدًیا.

 دخلت بي إلى الراحة عوض السخرة،

 راحة صلیبك واهب القیامة،

 راحة شرف العمل معك بروح الجدیة العذبة.

  وتشتاق أن أبقى معك في العهد الجدید الذي قدمته بدمك الثمین.يّ تبكر إل

  أن أتمسك بعهدك، لي هب

  أعطني أن أستعذب وصیتك،

امنحني األذن المختونة فال أعود أخون العهد بعد! 

  !أعترف لك أیها اآلب القدوس
رجعت إلى آثام آبائي األولین العصاة! 

رجعت إلى عمل إبلیس ومالئكته الذین تَبنُّوني في اإلثم! 
ألترك بیت أبي وأجري وراءّك 

اقبلني ابًنا لك عوض عدو الخیر! 
رني أیها األب ألختبر بنوتي لك كل یوم!  حرِّ
تي لك عاملة في ال یحطمها الشریر!  لتبقى بنوَّ
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 االصحاح الثاني عشر
 

 

بعد أن تحدث عن رفض الیھود للمسیا الملك والراعي الصالح، فصاروا بجحدھم لھ 
سبط مرفوضین عاد لیتحدث عن یھوذا الجدید، أي الكنیسة التي ارتبطت بالخارج من 

، وقد حملت المسیا في داخلھا كسّر نصرتھا على إبلیس وأعمالھ الشریرة (رمز یھوذا
إلیھ باألمم). ففي ھذه األصحاحات نجد حدیثًا رمزیًا عن الحرب الروحیة داخل النفس 

لیست ضد لحم ودم بل ضد إبلیس نفسھ، كما حوت نبوات خاصة بالسید المسیح 
وعملھ الخالصي -خاصة الصلیب والمعمودیة- في حیاة أورشلیم الجدیدة. 

 

 . ثورة األمم على أورشلیم: 1

إذ تتقبل النفس مسیحھا في داخلھا تصیر أورشلیم الجدیدة عضًوا في بیت یھوذا، 
وبقدر ما تنال من نعم تجد مقاومة من العدو (األمم) وبسماح من هللا لكي یكمل كأس 
شر الشریر ویتجلي الرب واھب النصرة في أوالده. خالل مضایقة العدو ألوالد هللا، 

یصیر اآلخرون كأس ترنح لألول وحجًرا مشواًال لھ وناًرا تحرقھ، إذ یقول النبي: 
یقول الرب باسط السموات ومؤسس األرض وجابل روح اإلنسان في داخلھ، "

ھأنذا أجعل أورشلیم كأس ترنح لجمیع الشعوب حولھا وأیًضا على یھوذا تكون في 
حصار أورشلیم. ویكون في ذلك الیوم إني أجعل أورشلیم حجًرا مشواًال لجمیع 

 ].3-1الشعوب وكل الذین یشیلونھ ینشقون شًقا، ویجتمع علیھا كل أمم األرض" [

غالًبا ما یشیر كأس الترنح إلى غضب هللا حینما یشربھ اإلنسان فیفقد وعیھ ویصیر 
كمن ھو في حالة ترنح بال اتزان، ال یقدر أحد حتى من بنیھ أو بناتھ أن یقوده أو 
یمسك بیده، وذلك كما جاء في إشعیاء: "انھضي انھضي قومي یا أورشلیم التي 

شربت من ید هللا الرب كأس غضبھ ثقل كأس الترنح شربِت مصصت، لیس لھا من 
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یقودھا من جمیع البنین الذین ولدتھم ولیس من یمسك بیدھا من جمیع البنین الذین 
). وكما قیل بأرمیا: "خذ كأس خمر ھذا السخط من یدي 18-17: 51ربتھم" (إش 

واسق جمیع الشعوب الذین أرسلك أنا الیھم إیاھا، فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا من 
 ).15: 25أجل السیف الذي أرسلھ أنا بینھم" (أر 

ھكذا عندما ُیرید هللا أن یسقي ھذه الشعوب (كرمز إبلیس) كأس غضبھ لكي یترنحوا 
 یتركھم یمدون أیدیھم على یھوذا فیسقطون تحت غضب هللا مكیال كأسھم.

مرة أخرى ُیشبھ هللا أوالده بالحجر الُمشال، یحملھ األشرار لكي یلقون بھ إلى أسفل 
 ویحطمونھ، فإذا بھم ینشقون أو ینسحقون تحتھ.

 

 . خالص بیت یھوذا:2

"في ذلك الیوم یقول الرب أضرب كل فرس بالحیرة وراكبھ بالجنون وافتح عیني 
 ].4" [بالعميعلى بیت یھوذا وأضرب كل خیل الشعوب 

یضرب الفرس وراكبھ المقاوم لعمل هللا في أوالده، أما الضربة فھي الحیرة 
والجنون والعمى، أي یفقد العدو سالمھ واتزانھ وبصیرتھ، بینما یفتح الرب عینیھ 
على بیت یھوذا - كنیستھ- فیكون لھا قائًدا ومعیًنا، بھ یصیب العدو بالعمى فیرتبك 

 في حربھ ویخسر المعركة.

 أن الفرس ھنا ھي شیطان الخطأ والكذب والمكر، القدیس دیدیموس الضریریري 
وراكبیھا ھم المروجون لھذه التعالیم الخاطئة المملؤة خداًعا. وأن ما یصیبھا من 
عمي إنما ھو حرمانھا من شمس البر الذي یھب النور. كما یعلق على تفتح هللا 
عینیھ على بیت یھوذا، قائًال : [بعد ذلك یفتح هللا عینیھ على بیت یھوذا الذي ھو 

 على سبط یھوذا) حیث یملك المخلص اآلتي من 15: 3 تي 1كنیسة هللا الحّي (
الذین تلقوا من هللا الحكمة، القائلین: "یھوذا إیاك یحمد اخوتك، یدك على قفا أعدائك، 

)... على بیت یھوذا یفتح هللا الساھر عینیھ، أي 8: 49یسجد لك بنو أبیك" (تك 
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قواتھ المنیرة الساھرة، فیتمتعون باالستنارة والنعمة، ویصلي كل واحد قائًال : "أنظر 
). ھذه العطیة یتمتع بھا الصدیقون جمیًعا إذ "عینا 16: 85إليَّ و ارحمني" (مز 

 )]. 15: 34الرب نحو الصدیقین وآذانھ إلى صراخھم" (مز 

لیس فقط یكون هللا سّر استنارة لبیت یھوذا بینما یصیب العدو بالعمي، و إنما یكون 
یقول أمراء یھوذا في قلبھم أن أیًضا سّر قوة لشعبھ وتحطیًما إلبلیس عدوه، إذ "

  ].5سكان أورشلیم قوة لّي برب الجنود إلھھم" [

، أنھ إن كان المسیا ھو الملك الروحي لكنیستھ فإن القدیس دیدیموس الضریریري 
التالمیذ ھم أمراء یھوذا الذین یتقبلون هللا إلھھم قوة لھم في عملھم الكرازي. إنھ 

في ذلك الیوم أجعل أمراء یھوذا یھبھم قوة إلھیة ناریة تحرق حزم القش، إذ یقول: "
نار بین الحطب و كمشعل نار بین الحزم فیأكلون كل الشعوب حولھم عن  كمصباح

الیمین وعن الیسار فتثبت أورشلیم أیًضا في مكانھا بأورشلیم، ویخلص الرب خیام 
-6یھوذا أوًال لكیال یتعاظم افتخار بیت داود وافتخار سكان أورشلیم على یھوذا" [

7 .[ 

إن كان یھوذا الجدید قد ُدعي بالقطیع الصغیر، لكنھ یحمل نار الروح القدس التي 
تھلك الضربات الشیطانیة الیمینیة (البر الذاتي) والیساریة (النجسات والشھوات) 

القدیس دیدیموس ویبقي المؤمن ثابت كأورشلیم، قادًرا على معاینة السالم. یقول 
: [بكونھم أمراء یھوذا روحًیا یلیق بھم أن یحطموا بكالمھم المنیر الملتھب الضریر

اإلدارة العمیقة الجسدانیة... لقد قیل بإشعیاء: "ویصیر نور إسرائیل ناًرا وقدوسھ 
 وشوكھ في یوم واحد، ویفنى مجد وعره وبستانھ النفس حسكھلھیًبا فیحرق ویأكل 

)، بمعني أنھ یفني النیة الفاسدة كما األعمال 18-17: 10والجسد جمیًعا" (إش 
 في أقسام موقع األنبا تكالالفاسدة]. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في 

المقاالت و التفاسیر األخرى). وكأن نار الروح القدس الذي یعمل في اإلنسان 
الروحي یحرق الشعوب المحیطة یمیًنا ویساًرا أي یحرق النیات واألعمال الشریرة 

 التي للنفس والجسد مًعا. 
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 أن الیمین والیسار ھنا یشیران إلى التطرف، القدیس دیدیموس الضریریرى 
 فالروح القدس یحرق في المؤمن روح البخل كما یحرق روح التبذیر. 

] قبل 7والعجیب أن هللا إذ یعمل بروحھ الناري في بیت یھوذا یبدأ بخیام یھوذا [
خالص البیوت والقصور، حتى ال یكون ألحد فخر. یبدأ بساكنى الخیام الذین ھم بال 

حمایة، حتى ال یفتخرون في نصرتھم أنھم بقوتھم وحصونھم المنیعة وقصورھم 
 وبیوتھم نالوا الخالص.

 عن خیام یھوذا التي یُخلصھا الرب قائًال : [ھذه القدیس دیدیموس الضریریتحدث 
: 14الخیام ھي الفضیلة التي یتكلم عنھا في األمثال: "خیمة المستقمین تزھر" (أم 

)، وكما یُرنم المرتل بخصوص المحبة التي توحیھا لھ ھذه الخیام: "كم ھي 11
). كیف ال تكون محبوبة وھي ممتلئة 1: 83مز )محبوبة خیامك یا رب الجنود؟    !" 

بالذین یحتفلون بأعیادھا، فإن أصوات الفرح وأعمال النعمة ال یمكن أن تظھر في 
 )؟!]. 15: 17؛ 5: 41موضع آخر سوي خیام الصالحین (مز 

ویرى أیًضا في خیام یھوذا رمًزا للجسد الفاني المذلول الذي نلبسھ فإنھ إذ ینعم 
بخالص هللا یلبس عدم الفناء والمجد والقوة ویتحول من جسد حیواني إلى جسد 

). 44-42: 15 كو 1روحاني (
 

أما إبطال افتخار بیت داود وسكان أورشلیم على یھوذا فیشیر إلى سقوط افتخار 
الحكماء في أعین أنفسھم فإن الودعاء والبسطاء یسبقونھم، إذ یعمل هللا بقوة فیمن 

العاثر منھم في ذلك الیوم (یكون) مثل داود وبیت داود مثل هللا مثل یشعر بضعفھ: "
 2. بمعنى أن أضعفھم، المتعثر فیھم، یكون غالبًا كداود (]8مالك الرب أمامھم" [

) إن یكون هللا نفسھ قدامھ یسنده. أما سّر النصرة فھو ظھور هللا 3: 18؛ 8: 17صم 
 [إن بیت داود ھنا یشیر إلى مریم حیث :القدیس دیدیموسمن بیت داود، وكما یقول 

یأتي الرب متجسًدا منھا. في ذلك الیوم حیث یتحقق التجسد اإللھي تعلن قوة هللا في 
بیت یھوذا الجدید بینما یھلك إبلیس وأعمالھ وینھدم سلطانھ على المؤمن، إذ یقول: 

]. 9"ویكون في ذلك الیوم إني ألتمس ھالك كل األمم اآلتین علي أورشلیم" [
  

: [في ذلك الیوم یقترب حیث ینتھي لیل الجھل القدیس دیدیموس الضریریعلق 
والخطیة كقول الرسول: "قد تناھي اللیل وتقارب النھار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس 

). في ذلك الیوم یُبید كل الشعوب التي تحمل روح حرب 12: 13أسلحة النور" (رو 
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ضد أورشلیم، یُبید تلك التي ھي غریبة عن الحق وعن خدمة هللا ال بإبادة الناس وإنما 
بنزع الشر وعدم التقوى... ھكذا جاء سیدنا ومخلصنا یبحث عن جنسنا الضائع 

وینقذنا بإبادتھ كل الشعوب العاملة ضد أورشلیم أي إبادة أسباب الشر والحرب من 
أعمال محرمة وأفكار ھرطوقیة.  

 
في اختصار نقول أنھ بینما یغضب الرب على المقاومین فیترنحوا من كأس غضب 

]. وبینما یفتح هللا عینیھ على أوالده لیسندھم 2هللا ویكون المؤمن نفسھ ھو الكأس [
]. وبینما یعطي 4ویقودھم في حربھم الروحیة إذا بھ یصیب أعداءه (إبلیس) بالعمى [

هللا نفسھ ألوالده كسّر قوة ونار آكلة یجعل األعداء (الخطایا) كحزم القش فتحترق 
]. وبینما یسند الضعفاء المتعثرین من أوالده یھلك العدو في شره.  6[
 

ھكذا یسند الرب أوالده "بیت یھوذا" على التمتع بخالصھ خالل اتكالھ علیھ وكما 
: [إسمع ما یقولھ الملك (هللا) نفسھ مستصوبًا الرجال القدیس سیرنیوسیقول 

الشجعان، مستدعیًا إیاھم إلى الحرب الروحیة (ضد الخطیة)، قائًال : "لیقل الضعیف 
 الترجمة السبعینیة). ھا أنت ترى 11-10: 2إني قوي، لیكن المتألم مصارًعا" (یؤ 

أنھ لیس إالَّ المتألمین والضعفاء وحدھم ھم الذین یحاربون في المعركة اإللھیة، 
)... القائل: "ألني حینما أنا 9: 8الضعفاء الذین لھم بحق ضعف قائد المئة (مت 

 2)، كما قیل "ألن قوتي في الضعف تكمل" (9: 12 كو 2ضعیف فحیئنذ أنا قوي" (
 ]. [65])9: 12كو 

 

. روح النعمة والتضرعات: 3
 

إذ یملك الرب على بیت یھوذا یفیض بروحھ القدوس على كنیستھ لیھبھا كل نعمة 
ویسندھا على جھادھا حتى تعبر ھذا العلم، وفي نفس الوقت یسقط الذین طعنوا السید 

بحربة خطایاھم تحت الدینونة األبدیة ویصیرون في نوح عظیم. 
 

]. 10"وأفیض على بیت داود وعلي سكان أورشلیم روح النعمة والتضرعات" [
: [إن روح النعمة والتضرعات إنما ھو الروح القدیس دیدموس الضریروكما یقول 

): "بعد ھالك األمم 3: 3 كو 2القدس واھب النعمة الذي یُعطى لنا من أب الرأفة (
(إبلیس وأعمالھ) یضیف الكتاب أنھ في ذلك الیوم المشار إلیھ یفیض على بیت داود 
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) 3: 1 كو 2وعلى سكان أورشلیم بروح النعمة والتضرعات، ألنھ أب التضرعات (
ولھ الروح القدس. في ھذا یكتب القدیس بولس: "ألن محبة هللا قد انسكبت في قلوبنا 

). وسلیمان في سفر الحكمة یقول: "فما في 5: 5بالروح القدس المعطى لنا" (رو 
السموات من اطلع علیھ، ومن علم مشورتك لو لم تؤِت الحكمة وتبعث روحك 

القدوس من األعالي، فإنھ كذلك قّومت سبل الذین على األرض وتعلم الناس 
). واھب الروح القدس یقول في إشعیاء: "أعطیك 16-14: 6مرضاتك" (حك 

)... كما یقول: "سأفیض من روحي على 42روحي" وأیًضا: "أعطیتھ روحي" (إش 
). ویفھم من كلمات الرسول أن روح النعمة ھو الروح القدس، إذ 1: 3كل جسد" (یؤ 

یقول: "من خالف ناموس موسي فعلى شاھدین أو ثالثة شھود یموت بدون رأفة، فكم 
عقابًا أشر تظنون انھ یُحسب مستحقًا من داس ابن هللا وحسب دم العھد الذي قدس بھ 

)... أیًضا روح النعمة ھو روح 29-28: 10دنًسا وازدرى بروح النعمة؟!" (عب 
)].  3: 1 كو 2التضرع (الرأفة) الذي یوھب من أب الرأفة (

 
ھذا ھو ثمر الصلیب إذ أفاض على الكنیسة بالروح القدس، روح النعمة الذي یفیض 

بنعمھ اإللھیة وعطایاه السماویة، وروح الرأفة الذي یسند ویترفق، أما الذین یرفضون 
فینظرون إلى الذین طعنوه الخالص ویصوبون حربة الخطیة فیقال عنھم: "

وینوحون علیھ كنائح على وحید لھ، ویكونون في مرارة علیھ كمن ھو في مرارة 
على بكره، في ذلك الیوم یعظم النوح في أورشلیم كنوح ھدد رمون في بقعة 

  ].11-10مجدون" [
 
 

: [قاسي الیھود قتلة المسیح عذابات وصاروا في القدیس دیدیموس الضریریقول 
نوح كمن مات لھم إنسان عزیز لدیھم وامتألوا مرارة كمن فقد إبنھ البكر، إذ أدركوا 

 ) فنُزع عنھم وطنھم وتشتتوا في كل األرض]. 16: 2 تس 1غضب هللا حتى النھایة (

"یعظم النوح في أورشلیم"... لعلھ یُشیر إلى حائط المبكي حین یأتي الیھود من 
 كل بقاع العالم یبكون حالھم و تشتتھم!

 في بقعة مجدون، تلك البقعة التي فیھا قتل [66]ھنا یصف النوح بنوح ھدد رمون
المصریون یوشیا الملك بسھامھم فرثاه أرمیاء النبي والمرنمون والمرنمات، ولم یكن 

حزن عام وشدید منذ قیام إسرائیل كأمة مثلما حدث عندما حملت المركبة الملكیة 
جثتھ في شوارع أورشلیم لدفنھا. 
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یكشف عن مرارة ھذا النوح بتشبیھھ بنوح الوالدین على وحیدھما، یمس حیاة كل 
عشیرة بل وكل فرد لذا تنوح كل عشیرة فعشیرة على حدتھا، وینوح الرجل على 

إنفراد وزوجتھ على إنفراد إذ ال یحتمل أحدھما تعزیة اآلخر من ھول ما یشعران بھ. 
فینظرون إلى أما سببھ فخطأ جماعي موجھ ضد السید المسیح المطعون، إذ یقول: "

الذین طعنوه". 
 

یعلق كثیر من اآلباء على ھذه العبارة الخاصة بلقاء األشرار مع السید المطعون في 
 یوم الرب العظیم، فمن كلماتھم.

 یتعلمون أنھم سیعرفوا الذي طعنوه ویقرعون صدورھم... ھذا الذي لم یعرفوه قبًال *
 ألنھ جاء في اتضاع تأنسھ.

  في البدایة رفضوا التعرف علیھ بسبب اتضاع تأنسھ. *

[67]العالمة ترتلیان
 

) أالَّ یراه الذین طعنوه؟! إنھم یرتبكون 31: 25 عندما یأتي مع مالئكتھ لیدین (مت *
 إذ یكون الوقت قد تأخر برفضھم التوبة النافعة. 

 الذي دین یجلس دیانًا، الذي وقف أمام كرسي الحكم یُدان عن جرائم زوًرا سیُدین *
 الجرائم الحقیقیة!

 سیأتي في ھیئة بشریة یراھا األشرار... ینظرون إلى الذي طعنوه، فیتطلعون إلى *
الجسد الذي ضربوه بالحربة... ویبقى هللا (بالنسبة لھم) مخفیًا في الجسد فال یرون 

 الالھوت (في مجده) بعد الدینونة إنما یراه الذین عن یمینھ. 

 یظھر االبن وحده للصالحین واألشرار في الدینونة بنفس الشكل الذي كان علیھ *
حین تألم وقام وصعد إلى السماء... ولكن عندما یذھب الصالحون إلى الحیاة األبدیة 

 یرونھ كما ھو، ولیس كما جاء لیُدین األحیاء واألموات، وإنما یظھر كمكافأة لألحیاء!

[68]القدیس أغسطینوس
 

ینوح األشرار إذ یرون السید وقد حمل الجراحات بسببھم، أما األبرار فیدخل بھم 
 إلى أمجاده وینعمون بما ال یستطیع األشرار معاینتھ!
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األصحاح الثالث عشر 

مثال المنطقة والزق الممتلئ خمًرا 
طلب اهللا من إرمیا النبي أن یمارس عمًال ما كوسیلة ایضاح یقدم بها درًسا 

للشعب كما إلرمیا نفسه، كما قدم له مثًال كان شائًعا وسط الیهود، من خاللهما یرد اهللا على 
)، وفي نفس الوقت یوضح أن ما 1: 12تساؤل إرمیا السابق: لماذا تُنجح طریق األشرار؟ (

سیحل بالشعب من تأدیب علََّته شرورهم، خاصة الكبریاء، مؤكًدا المبدأ الكتأبي: "قبل الكسر 
  الكبریاء".

استخدام العمل الرمزي لم یكن باألمر الغریب بالنسبة إلرمیا، وقد اعتاد الشعب 
في العهد القدیم أن یسمع صوت اهللا خالل أعماٍل رمزیة. 

)، یقف 12: 5 الخیل (ي المشاة، اآلن ها هو ُیباريوجد إرمیا متاعب وهو ُیجار
أمام الملك والملكة ویعلن مرثاة الرب علیهما، متحدثًا عن فقدان مملكة یهوذا مجدها. 

. ]11-1[. منطقة من كتان   1
. ]14-12[. مثل الزقاق الممتلئ خمًرا  2
. ]21-15[. دعوة للتوبة    3
. ]27-22[. ثمار الشر    4

 : . منطقة من كتان1
"هكذا قال الرب لي:  

اذهب واشتِر لنفسك منطقة من كتان وضعها على حقویك، 
وال تدخلها في الماء... 

 ثانیًة قائالً :  يّ فصار كالم الرب إل
خذ المنطقة التي اشتریتها التي هي على حقویك، 

وقم انطلق إلى الفرات واطمرها هناك في شق صخر... 
:  يوكان بعد أیام كثیرة أن الرب قال ل

 وخذ من هناك المنطقة التي أمرتك أن تطمرها Perathقم انطلق إلى الفرات 
هناك. 
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فانطلقت وحفرت وأخذت المنطقة من الموضع الذي طمرتها فیه،  
وٕاذا بالمنطقة قد فسدت ال تصلح لشيء. 

 قائالً ... يّ فصار كالم الرب إل
. ]9-1[هكذا أفسد كبریاء یهوذا وكبریاء أورشلیم العظیمة" 

كیف أمكن للنبي أن یسافر من أورشلیم أو عناثوث إلى نهر الفرات بالعراق ذهاًبا 
   من عناثوث،ي میًال في الشمال الشرق350وٕایاًبا مرتین حیث تبلغ المسافة بینهما حوالي 

 میًال؟ خاصة وأنه ال توجد هناك صخور یخفي فیها 1400أي تقطع الرحلتین مًعا حوالي 
. یرى البعض أن الكلمة Ïالمنطقة، إنما یلزمه أن ینطلق إلى شمال كركمیش لیجد صخوًرا

  ربما ُیقصد بها ینبوًعا في وادى فرح ُیدعى "عین فرح" یبعد حوالي أربع كیلوPerath هنا
 Perat والفراتParah، فإن نطق كلمة "فرح" Ð)23: 8  عناثوث (یشيمترات شمال شرق

 . وحسب آخرون أن الحدیث هنا رمزي لم ُیمارس عملًیا، أو أنه مجرد رؤیا.Ñمتشابه

 یالحظ في هذا المثل اآلتي: 
یّشبه اهللا شعبه بمنطقٍة جدیدة ُمشتراه یلصقها النبي على حقویه دون أن أوالً : 

"ألنه كما تلتصق المنطقة بحقوّي اإلنسان، هكذا ألصقت یمسها ماء. وكما یقول اهللا نفسه: 
لیشعًبا واسًما وفخًرا ومجًدا  بنفسي كل بیت إسرائیل وكل بیت یهوذا یقول الرب لیكونوا

 اهللا لنفسه الكنیسة - إسرائیل الجدید - لتكون منطقة ي. هكذا یقتن]11[لكنهم لم یسمعوا" 
ملتصقة به أو ثوبه الذي یرتدیه. هذا الثوب الذي صار أبیًضا كالنور في لحظات تجلى رب 

)، ألن بداخله شمس البر!  2: 17 المجد (مت
مسیحنا یود أن یسكن فینا كثوٍب له، فُینیرنا ویقدسنا، نشهد لبهائه ومجده وقداسته! 

  ثیابه هي الكنیسة، ألنه إن لم یمسكها من یرتدیها تسقط. في هذا الثوب كان بولس كما
). في موضع آخر 9: 15 كو 1لو كان ُهدًبا، إذ قال عن نفسه: "ألني أصغر الرسل" (

یقول: "ألني آخر الرسل". الهدب في الثوب هو آخر وأقل شيء فیه، لذلك فإن المرأة 
التي كانت تعاني من نزف الدم إذ لمست هدب ثوب المسیح برئت، هكذا الكنیسة التي 

جاءت من األمم صارت صحیحة خالل تعالیم بولس الرسول. 

1 William L Holladay: Jeremiah, vol. 1, p. 396. 
2 cf. J.A. Thompson: The Book of Jeremiah, Michgan 1981, p. 364-5. 
3 J. Bright: Jeremiah, N.Y. 1986, p. 94. 
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أي عجب في اإلشارة إلى الكنیسة بالثوب األبیض إن سمعت إشعیاء النبي یقول: 
 Ï)؟!18: 1 "إن كانت خطایاكم كالقرمز تبیض كالثلج" (إش

 القدیس أغسطینوس

  إن رأیت إنساًنا لیس فقط له فهم عمیق لالهوت یسوع، إنما یفسر كل تعبیٍر إنجیلي، فال
. Ðتتردد في القول بأن ثیاب یسوع قد صارت بیضاء كالثلج

  العالمة أوریجینوس

  إن كنا نحن ثوب المسیح، فإننا نلبس عریه بإیماننا. انظره معلًقا عریاًنا على الصلیب
)، ومع ذلك فإنه یلتحف بإیماننا 23: 1 كو 1بسبب حسد الیهود وغباوة األمم (

وبمعرفتنا ومدیحنا... 
. Ñنحن ثوب المسیح، حینما نلتحف باعترافنا باإلیمان، فإننا بدورنا نلتحف بالمسیح

 القدیس جیروم
 في هذا الحدث نبوة لیس فقط عن السبي البابلي وٕانما عن  القدیس جیرومویرى

رفض الیهود لإلیمان بالسید المسیح، الذي یفقدهم بكونهم منطقته الكتانیة التي فسدت 
 لنفسه منطقًة أخرى من األمم یرتدیها وال یبقى عریاًنا. يبجحودها، فیقتن

  شعب اهللا ملتصقون به كما تلتصق مالبس اإلنسان بجسده. لكن ألن هذه المنطقة
السامیة التي التحف بها الرب قد ُنزعت وُألقیت على الجانب اآلخر من نهر الفرات 

وُوضعت في نقرة صخرة، وقد فسدت، فإن هذا الشعب قد سباه األشوریون، فماذا یفعل 
الرب؟ إنه ال یبقى عریاًنا، ال یمكن أن یبقى بال منطقة، ال یبقى بال غطاء. إذ ضاع 

. Òالشعب األول صنع لنفسه ثوًبا من األمم
 القدیس جیروم

سّر بیاض الثوب كالنور ونقاوته كالثلج هو السید المسیح الذي یرتدیه، أما إذا 
ُخلع الثوب عنه، ُوطمر في التراب، فال یحمل إال الطبیعة الترابیة الفاسدة، وتظهر فینا 

الظلمة والفساد. 

1 Serm. on N. T. 28:2. 
2 In Matt. hom. 56:2. 
3 On Ps. hom 45. 
4 St. Jerome: On Ps. hom. 26. (see Com. on Jer. PL 24:769; Epist. 7:3 PL 22:340. 
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:  العالمة أوریجینوس: یقول ثانًیا
[حینما یضع النبي المنطقة على حقویه یمثل اهللا الذي یحمل شعبه: "ألصقت 
بنفسي هذا الشعب یقول الرب". صار الشعب مثل المنطقة بالنسبة هللا. لماذا صار مثل 

لنقرأ في سفر حزقیال ونعرف كیف أن اهللا یتنازل بطریقة أو بأخرى على حقویه؟ منطقة هللا 
من حقویه إلى تحت منظر نار، ومن نه أ لیناسب فكر اإلنسان، وكیف يإلى المستوى الماد

ونحاول بعقلنا أن نفهم ما هو السبب في أن الجزء الذي من حقویه إلى فوق منظر عقیق؛ 
]. Ï)27: 1 (حزنار  الرب إلى تحت منظر يحقو

 لنفسه منطقة جدیدة من الكتان، وأن ینطلق يطلب اهللا من إرمیا أن یشترثالثًا: 
بها إلى الفرات ویطمرها. 

ماذا كانت مشاعر إرمیا حین وجدها قد فسدت؟! بال شك كانت نفسه مّرة، اشتراها 
بفضته، وألصقها بحقویه إلى لحظات، وتكلف مشقة السفر إلى الفرات أكثر من مرة. وأخیًرا 

وجدها فاسدة ال تصلح لشيء! إنها ثمینة في عینیه! فكم باألكثر تكون النفس ثمینة في 
عینى اهللا الذي اقتناها لنفسه بعد أن خلقها وأوجد كل العالم ألجلها، وألجل خالصها أرسل 
الناموس واألنبیاء وأخیًرا تجسد الكلمة اإللهي وقدم دمه الثمین ثمًنا لتجدیدها وخالصها؟! 
أدرك إرمیا أنه ما كان ینبغي علیه أن یتساءل حتى في داخل نفسه: لماذا تُنجح طریق 

األشرار؟! إنها نفوس ثمینة هلكت، یترقب اهللا خالصها بكل وسیلة. 
: إن كان اهللا قد جعل شعبه كمنطقة تلتصق به، فإن المنطقة تضم بقیة رابًعا

 الشخص. وكأن اهللا یرید من أوالده الذین یلتصقون به أن یضموا يّ المالبس مًعا حول حقو
اآلخرین مًعا في الرب. غایة اهللا من اختیار شعبه أن یجتذبوا كل األمم لیصیروا ثیاًبا 

ملتصقة بالرب. 
: طمر المنطقة الجدیدة في التراب یكشف عن افساد إمكانیاتنا ومواهبنا خامًسا

أي عدم استخدامها لحساب ملكوت اهللا.   بطمرها،
إخفاء المنطقة في صخرة یشیر إلى حالة الرعب التي حلت بیهوذا، فعوض 

االشتیاق نحو االلتقاء به كمخلص وعریس للنفس یهربون منه في خوف، طالبین االختفاء 
 في شقوق الصخور. عندما سقط آدم وحواء في العصیان هرًبا من وجه الرب لیختفیا (تك

). كما قیل في سفر إشعیاء: "ادخل إلى الصخرة واختبىء في التراب من أمام هیبة 8: 3

1 In Jer. hom. 11:5. 
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الرب ومن بهاء عظمته. ویدخلون في مغایر الصخور وفي حفائر التراب من أمام هیبة 
الرب ومن بهاء عظمته عند قیامه لیرعب األرض... لیدخل في نقر الصخور وفي شقوق 

). 21 ،19 ،10: 2 المعاقل من أمام هیبة الرب..." (إش
، حیث يوالعجیب أن السید المسیح یقدم نفسه "الصخرة" التي فیها نختفي ونحتم
-20: 33 فیه نتبرر وال ُندان! نسمعه یقول: "هوذا عندي مكان فتقف على الصخرة" (خر

). هناك نتمتع مع موسى النبي برؤیة بهاء المجد اإللهي. 21
: ربما قصد نهر الفرات على وجه الخصوص لیشیر إلى خطر الكلدانیین سادًسا

روحًیا ومادًیا على شعب اهللا، إنه یوضح كیف ُیفسد السبي البابلي هذا الشعب ویحطمه. 
: أمره اهللا أال یضع المنطقة في الماء، لیوضح رفض الشعب التطهیر، أو سابًعا

عدم قبولهم المعمودیة التي فیها یتمتعون بالموت والدفن مع المسیح ونوال الحیاة الجدیدة 
الُمقامة. إن كانت المنطقة من الكتان تشیر إلى النقاوة، لكن هذه النقاوة تفسد بدون الشركة 
مع المسیح المصلوب القائم من األموات والتمتع بعمل الروح القدس الناري غافر الخطایا. 

وكما یقول الرسول: "ولكن حین ظهر لطف مخلصنا اهللا وٕاحسانه، ال بأعمال في بّر 
عملناها نحن بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل المیالد الثاني وتجدید الروح القدس، الذي 

). 6-5: 3 سكبه بغنى علینا بیسوع المسیح مخلصنا" (تي

  كان ضرورًیا أن یصعدوا بواسطة المیاه لكي یصیروا أحیاء، فإنهم ال یستطیعون أن
یدخلوا ملكوت اهللا ما لم یخلعوا حالة الموت التي كانت لهم قبالً ... قبل أن یحمل 

اإلنسان اسم "ابن اهللا" یكون میًتا، لكنه إذ یتقبل الختم ُیلقى عنه حالة الموت ویتمتع 
بالحیاة. 

  !Ïالختم إذن هو الماء الذي ینزلون فیه أمواًتا ویصعدون أحیاء

 األب هرماس

  مغبوط هو سّر الماء الذي لنا، فبغسل خطایا العمى الذي أصابنا مبكًرا نتحرر وندخل
. Ðإلى الحیاة األبدیة

العالمة ترتلیان 

1 Simil. 9:16. 
2 De Baptismo 1. 
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 ُیعطى الروح القدس للذین یؤمنون ویولدون ثانیة بغسل التجدیدÏ .
البابا أثناسیوس الرسولي 

 بواسطة غسل المیالد الجدید والتجدید بالروح القدس نصیر أبناء اهللاÐ. 
القدیس باسیلیوس الكبیر 
المعنى الحرفي لعدم وضع المنطقة في الماء هو تأكید أن المنطقة نظیفة جدیدة ال 

تحتاج إلى غسٍل بماء. 
) یرى البعض أنها منطقة كتانیة حول ezor: بالنسبة للمنطقة (بالعبریة ثامًنا

الوسط كان یرتدیها الكهنة واألشراف األغنیاء، وقد رفض بعض الدارسین هذا المعنى وقالوا 
 داخلي حول الحقوین یبلغ إلى منتصف skirt عبارة عن ُلباس waistcloth يإنها تعن
. Ñالفخذین

)، فلو أنه 2: 16یعلل البعض استخدام المنطقة كرمز لیهوذا بأن إرمیا لم یتزوج (
تزوج الستخدم رمز العروس المتحدة بعریسها كما فعل هوشع، لذلك أراد تأكید التصاق 

الشعب باهللا كالتصاق اإلزار بالجسد. 
). كانت ثیاب هرون 39: 28 أما خامتها فمن الكتان، كثیاب الكهنة (خر

). كأن اهللا أقام شعبه أمة كهنوتیة أو ملكوًتا كهنوتًیا ممجًدا، 2: 28 الكهنوتیة للمجد (خر
، خاصة بجحدها رئیس الكهنة Òلكنها بعصیانها فقدت السمة الكهنوتیة ودخلت إلى العار

األعظم وأسقف نفوسنا ربنا یسوع المسیح. 
. فإن كانت مملكة یهوذا قد اتكلت Óستائر الهیكل أیًضا ولباس الملوك من الكتان

، فهوذا یرفض اهللا هیكله الذي يعلى وجود الهیكل في أورشلیم، وعلى أن سبط یهوذا ملوك
تدنس، وینزع عن یهوذا السمة الملوكیة حتى یأتي ابن داود ملك الملوك ویقیم هیكل العهد 

). 6: 1 الجدید ویجعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبیه (رؤ

1 Ep. 1 ad Serap. 4. 
2 Adv. Eunom. 5. 
3 J. Bright: Jeremiah, N.Y. 1986, p. 94. 
4 Holladay, p.397. 
5 R. K. Harrison: Jeremiah and Lemantations (The Tyndale Old Testament Comm.), 1973, p. 
99. 
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أي بجوار المیاه المجانیة  طلب منه طمرها بجوار الفرات (أو عین فرح)،تاسًعا: 
التي تشیر إلى عطیة الروح القدس الواهبة التجدید والتقدیس. وكأنه ال عذر لنا على فسادنا، 

ألن فیض النعمة الغنیة ُمقدم لنا مجاًنا، ولیس ببعیٍد عنا! 
ربما قصد بالمیاه أیًضا ما یفعله البابلیون بهم، إذ قیل: "هوذا السید ُیصعد علیهم 

 فوق يمیاه النهر القویة والكثیرة، ملك أشور وكل مجده، فیصعد فوق جمیع مجاریه، ویجر
جمیع شطوطه، ویندفق إلى یهوذا. یفیض ویعبر. یبلغ العنق، ویكون بشط جناحیه ملء 

). 8-7: 8 عرض بالدك یا عمانوئیل" (إش
فإن كان أشور (أو بابل) قد انطلق بكل قوته لیغرق یهوذا، إنما إلى حدود معینة، 

إذ ال یسمح له بهالكها ألنها أرض عمانوئیل. بمعنى آخر یسمح اهللا بالتأدیب، فتحل 
التجارب كالسیل الجارف لكي تبلغ أعناقنا، لكنه یحفظ الرأس (إیماننا بالسید المسیح رأس 

). 32: 22 الكنیسة) فوق سیول التجارب حتى ال یفنى إیماننا فنهلك (لو
تحدث إرمیا النبي عن ضرب فرعون لغزة مشبًها جیشه بالسیل الجارف الذي یمأل 

). 2: 47المدینة، ویغرق الساكنین فیها (
: ال نجد أیة عبارة تفتح باًبا للرجاء في العودة من السبي، ألن غایة المثل عاشًرا

هو الكشف عن خطورة كبریاء یهوذا وأورشلیم، وأنه ال مجال لتحطیم هذا الكبریاء سوى مذلة 
)، إذ ال ینطق 14-10: 29السبي البابلي. ُفتح باب الرجاء في مواضع أخرى كما في (

النبي بكل الحقائق في وقت واحد، إنما حسبما یناسب بنیان الجماعة أو النفس البشریة في 
. Ïذلك الوقت

 : . مثل الزقاق الممتلئ خمًرا2
"هكذا قال الرب إله إسرائیل:  

. ]12[كل زٍق یمتلئ خمًرا..." 
 أن الكل كانوا یسخرون بإرمیا، ینادون وراءه )6: 12(رأینا في تفسیر إرمیا 

بصوت عاٍل (أو یسخرون به قائلین: یا ممتلئ سكًرا). هذا هو منطق العالم أن كلمة الرب 
أو الوصیة هي أفیون الشعوب، كما ادعى الشیوعیون... أو أن السلوك بالروح هو ُسكر أو 

هروب من الواقع العملي، ولم یدركوا أن الخطیة هي المسكر الذي یحطم عقل اإلنسان 

1 cf. Thompson, p. 366. 
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خوته، بل أحیاًنا ضد الوالدین أو األبناء. الخطیة خاطئة جًدا، إویفقده وعیه، فیثور ضد 
؛ ]14["ال أشفق وال أترآف وال أرحم من إهالكهم" تحطم وتهلك... لهذا حینما یقول الرب: 

 أنه یسلمهم إلى شهوة قلوبهم، ویتركهم إلرادتهم الشریرة فیتحطمون، ألن اهللا یقدس يإنما یعن
الحریة اإلنسانیة وال ُیلزم أحًدا بالشركة معه. وكما یقول الرسول بولس: "ألنهم لما عرفوا اهللا 

لم یمجدوه أو یشكروه كإله بل حمقوا في أفكارهم واظلم قلبهم الغبي... لذلك أسلمهم اهللا 
).   24-21: 1 أیًضا في شهوات قلوبهم إلى النجاسة إلهانة أجسادهم بین ذواتهم" (رو

یشّبه حال الشعب بالزق الذي امتأل خمًرا، وقد سبق لنا الحدیث عن الخمر في 
الكتاب المقدس بكونه رمًزا لفرح الروح القدس الذي یمأل حیاة الكنیسة ویبهج قلب كل عضو 
مقدس في جسد السید المسیح، غیر أن الخمر هنا ال یشیر إلى فرح الروح القدس، وٕانما إلى 
فاعلیة الخطیة في حیاة الجماعة كما في قلب اإلنسان. فكما ُیشار إلى السید المسیح باألسد 

الخارج من سبط یهوذا بكونه الملك الذي یخلص شعبه هكذا ُیشبه إبلیس باألسد من أجل 
المفرح كما إلى ثمر شراسته وطبیعته المفترسة، هكذا الخمر یشیر إلى ثمر الروح القدس 

فتقول لهم هذه الكلمات، هكذا قال الرب إله إسرائیل: "كل زٍق یمتلئ خمًرا، الخطایا المحطم. "
. ]12[فیقولون لك أما تعرف معرفة أن كل زٍق یمتلئ خمًرا؟!" 

فیقولون : أما تعرف..." عوض: "وٕان قالوا لكیفضل البعض الترجمة السبعینیة: "
 ".لك

 تعلیق جمیل على هذه العبارات، إذ یقول:  وللعالمة أوریجینوس
" فیقولون لك: هل نحن جاهلون حتى ال نعرف أن كل زٍق یمتلئ خمًرا؟"[

إذا كان هؤالء الناس قد أجابوا هكذا متمسكین بالحرف، ومتظاهرین أنهم یعرفون 
"كل زٍق یمتلئ  فهم في ذلك مخطئون، ألنه لیس صحیًحا أن كل زٍق یمتلئ خمًرا،أن 

تزال فارغة. إًذا  أي سائٍل آخر، ویوجد منها أیًضا ما . توجد زقاق تكون مملوءة زیًتا أوخمًرا"
. "هل نحن جاهلون حتى ال نعرف أن كل زٍق یمتلئ خمًرا"هم مخطئون، ومع ذلك یجیبون: 

سنشرح هذه اإلجابة كاآلتي: إن كان یوجد بین الزقاق واحد یمكن أنُ یقال عنه إنه 
زق جید ُسیمأل بخمر تناسب جودته، وهكذا الزق الفاسدُ یمأل بخمر تناسب فساده. 

نجد في الكتاب المقدس أمثلة عن أنواع الخمر المختلفة، فعن الخمور الردیئة 
"ألن من جفنة سدوم جفنتهم، ومن كروم عمورة عنبهم، عنب سم، ولهم الفاسدة یقول: 

وعن الخمور ). 33-32: 32عناقید مرارة، خمرهم حمة الثعابین وسم األصالل القاتل" (تث 
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. كما تدعونا الحكمة للشرب من كأسها، قائلة: )5: 23مز ("یا لكأسك ّرًیا" الجیدة یقول: 
). 5: 9 "هلموا كلوا من طعامي واشربوا من الخمر التي مزجتها" (أم

یوجد إًذا خمر سدوم ویوجد أیًضا خمر الحكمة.ُ یقال كذلك: "كان لحبیبي كرم 
) ألنها 21: 2). الكرم الذي یزرعه اهللا یسمى كرمة سورق (1: 5 على أَكمة خصبة" (إش

ذ قیل: "أهلك كرمة مختارة وجمیلة المنظر. ویوجد أیًضا كرمة عند المصریین ضربها اهللا، إ
). 47: 77 بالبرد كرومهم، وجمیزهم بالصقیع" (مز

 في استطاعتهم اآلن أن یمتلئوا بالخمر، من أجل ذلك تأمل إذن، أن كل الناس
 وخمر المصریین، وخمر بخمر كرمة سدوم،، وأقول أن الشریر منهم یمتلئ زًقاأسمیهم 

"یا ، وبالخمر التيُ كتب عنها كرمة سورقأعداء إسرائیل، بینما البار منهم بخمٍر من 
. لكأسك ّرًیا"

كل زٍق یمكننا أیًضا أن نطبق هذه الكلمات على الرذیلة والفضیلة حتى نفهم أن 
 لكن ینبغي أیًضا أن نعرف ما هي عواقب الرذیلة وعواقب الفضیلة: عقوبات یمتلئ خمًرا،

للرذیلة، وبركات ووعود للفضیلة! 
لنوضح اآلن من خالل كلمات الكتاب المقدس كیف أن العقوبات وأیًضا الوعود 
یشار إلیها بالخمر: یقول الرب إلرمیا: "خذ كأس خمر هذا السخط من یدى واسِق جمیع 

). أشار هنا 16-15: 25الشعوب الذین أرسلك أنا إلیهم إیاها، فیشربوا ویترنحوا ویسقطوا" (
. وٕاذا أردت أن ترى أیًضا كأس البركة التي یشربها األبرار، یمكننا بـخمر السخطإلى العقاب 

 تأمل أیًضا السید المسیح "اشربوا الخمر الى أعددتها لكم".أن نكتفي بكالم سفر الحكمة: 
حینما صعد في عید الفصح إلى العلیة الكبیرة المعدة لیحتفل بالعید مع تالمیذه، وأعطاهم 

 الذي للعهد الجدید الذي ُیسفك يكأس الخمر قائًال لهم: "اشربوا منها كلكم، ألن هذا هو دم
"، ثم قال أیًضا: "وأقول لكم إني من يمن أجل كثیرین لمغفرة الخطایا، اصنعوا هذا لذكر

اآلن ال أشرب من نتاج الكرمة هذا إلى ذلك الیوم حینما أشربه معكم جدیًدا في ملكوت أبي" 
). 37: 26 (مت

، "كأس خمر السخط"، والعقاب هو "كأس العهد الجدید"الحظ إًذا أن الوعد هو 
حیث یشرب كل واحٍد بما یتناسب مع أعماله سواء الصالحة أو الشریرة. 

  ].Ïسواء كان جیًدا أو فاسًدا سوف یمتلئ بالخمر التي تناسب طبیعته"كل زقٍ " 

1 In Jer. hom. 12:1,2. 
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  یعني أن مملكة ]12["كل زٍق یمتلئ خمًرا" أن المثل الشعبي:  یرى البعض
یهوذا كالزق ال عمل له إال أن یمتلئ بخمر غضب اهللا! هنا الخطورة، حیث یفقد اإلنسان 

كل رسالة إیجابیة خّیرة لیصیر كأنه جاء إلى العالم لیحمل الغضب اإللهي، ولیحطم الواحد 
اآلخر! بمعنى آخر لیست الخطیة أمًرا عارًضا في حیاته، إنما هي أمر حیوي وأساسي، 
تشغل كل فكره وأحاسیسه وتملك على قلبه وكل أعضاء جسده، وتسیطر على تصرفاته 

 الخفیة والظاهرة.

ماذا في داخل الكأس؟ 
"هأنذا أمأل كل سكان هذه األرض والملوك الجالسین لداود على كرسیه والكهنة 

واألنبیاء وكل سكان أورشلیم سكًرا. 
وأحطمهم الواحد على أخیه، 

. ]14-13[اآلباء واألبناء مًعا یقول الرب" 
صار الرؤساء والشعب كزقاٍق مملوء خمًرا، عوض أن ُیستخدم للفرح صار للسكر. 

، لكنهم ]11[اقتناهم اهللا لیكونوا شعًبا خاًصا به، ُینسبون إلیه وهو إلیهم، مصدر فخٍر ومجٍد 
صاروا سكرى بالغضب اإللهي، ال یصلحون إال للدمار. 

لعله یقصد بالخمر الجید الناموس، والجماعة كزقاق امتأل بمعرفة الناموس، لكن 
ریاءهم أفسد مفاهیمهم للناموس. فالناموس جید، هم أساءوا استخدامه فصار لهم خمر 

غضب اهللا عوض خمر الناموس المفرح، إذ سقطوا في الكبریاء وهلكوا. 
" تقارب من كلمة "جاهل" أو nebelیرى البعض أن كلمة "زقاق" في العبریة "

. وكأن المثل الیهودي "إن كل زقاق یمتلئ" یشیر إلى أن الملوك nabal"ضیق األفق" 
. Ïوالكهنة واألنبیاء الكذبة مع الشعب قد صاروا أغبیاء یمتلئون من خمر غضب اهللا

لعل أخطر ما في األمر أنه لیس فقط صارت القیادات الدینیة والمدنیة مثًال سیًئا 
أمام الشعب إنما صار اآلباء یسقون أبناءهم مسكًرا، فیقدمون لهم الُسكر عوض التعقل، 

ویفقد اآلباء كرامتهم وتعقلهم حتى في نظر أبنائهم. هذا بالنسبة للُسكر بواسطة خمور هذا 
العالم، فماذا إن أسكروهم بخمر غضب اهللا؟! 

في داخل الكأس ثمر الخطیة أو العقاب اإللهي عن الخطیة بكونه ثمًرا طبیعًیا، 
هذه یشربها الخطاة بال محاباة، إن كان اإلنسان ملًكا أو كاهًنا أو نبًیا أو واحًدا من الشعب. 

1 Celements: Jeremiah, p. 86. 
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مركز اإلنسان أو عمله الزمني أو الكنسي لن یعفیه من المسئولیة، بل ُیخضعه باألكثر إلى 
ضرباٍت أشد. وكما قال الرب: "من یعرف كثیًرا ُیضرب أكثر".  

أیدینا قائالً :    على النص الذي بین العالمة أوریجینوسویعلق
بسبب الخطاة الموجودین في أورشلیم في ذلك الوقت وفي الیهودیة، یوضح إرمیا  [

 أي الخطاة...  ما هو نوع الخمر الذي یمأل اهللا به الزقاق
اهللا الذي یعاقب ال یشفق على أحٍد، حتى إذا أخطأ النبي ُیمأل بجمیع تلك 

ویبدو كاهًنا . أیًضا لیس من ُیدعى "نبي"التهدیدات التي ُذكرت، لن ینقذه من العقاب اسم 
أن له درجة أعظم وأعلى من الشعب یمكنه أن ینال اشفاًقا من اهللا حتى ال یعاقبه فیها على 

خطایاه. 
 - أقصد الكهنة المسیحیین - أو من بین الالویین الكهنةإذا أخطأ أحد من بین 

الذین یقودون الشعب - أقصد بهم الشمامسة - فإنه ُیَعاَقب. لكن توجد أیًضا بركات خاصة 
بالكهنة یمكننا أن نراها بنعمة الرب عندما نقرأ سفر العدد، حیث ُتذَكر هذه البركات فیه. 
"كل سكان هذه األرض والملوك الجالسین لداود على كرسیه والكهنة واألنبیاء 

"أحطمهم الواحد على أخیه یقول الرب أنه یمألهم سكًرا، وسوف وكل سكان أورشلیم" 
. لنفهم هذا أیًضا هكذا: أن اهللا ُیَجمِّع األبرار وُیَفرِّق (یحطم) اآلباء واألبناء مًعا یقول الرب"

)، أما عندما 30: 10 الخطاة. لم یفرق اهللا الناس حینما كانوا یعیشون في المشرق (تك
هلم نبِن ألنفسنا مدینة وبرًجا رأسه "ارتحلوا عن المشرق وتحولوا عنه، وقال بعضهم لبعض: 

) قال اهللا عنهم: "هلم ننزل ونبلبل هناك لسانهم"، فتبلبلت ألسنتهم 4: 11 بالسماء" (تك
). هكذا أیًضا بالنسبة لشعب إسرائیل، طالما كانوا 9: 11 وتبددوا على وجه كل األرض (تك

ال یخطئون كانوا متجمعین في الیهودیة، لكن إذ بدءوا یخطئون تفرقوا وتبددوا كل واحٍد منهم 
في مكان من األرض. 

یلزمنا أن نعلم أنه یحدث شيء مماثل بالنسبة لنا جمیًعا. توجد كنیسة في السماء 
حیث جبل صهیون ومدینة اهللا الحّي، أورشلیم السمائیة، هناك یجتمع كل المختارین 

والمطوبین في شركة بعضهم مع بعض، بینما یحصل الخطاة على عقاٍب إضافي یتمثل في 
عدم وجودهم مع بعضهم البعض. إني أعرف ملوًكا في هذا العالم یحبون استخدام "النفي 

إلى الجزر" كعقاٍب، وحینما یخطئ إنسان في مملكتهم، یقومون أیًضا بنفي عائلته إمعاًنا في 
عذابه وعذابها، وفي النفي یقومون بتفریق وتشتیت أفراد العائلة: الزوجة في مكان، واالبن 
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في مكان، واالبن اآلخر في مكان، حتى أنه في وسط الكارثة، ال تستطیع األم أن تطمئن 
على ابنها، وال یستطیع األخ أن ینعم بصحبة أخیه. لك أن تتخیل شیًئا كهذا بالنسبة 

لألشرار. یجب علیك أیها الخاطى أن تذوق هذه المرارة الشدیدة اآلن التي یوقعها اهللا بك، 
حتى ترتد عن طریقك فتخلص. ونفس الشيء بالنسبة لك أیًضا، فإنك ال تعاقب خادمك أو 

ابنك لمجرد رغبتك في ایذائه، وٕانما لتصلحه من خالل اآلالم، هكذا یقوم اهللا بإصالح 
الخطاة الذین ال یرجعون من أنفسهم، بتوقیع اآلالم علیهم، وٕاال لما تابوا وال رجعوا، وبالتالي 

أیضأ لما ُشفوا. 
هذه الضربات التي تحل بنا هي نافعة لتعلیمنا، كما یقول الكتاب: "بال توقف 

یزید من القیمة التفریق (التبدید) باأللم والسوط سوف تتعلمین یا أورشلیم"، كذلك فإن 
التعلیمیة لأللم، عندما نفرق الذین نعاقبهم كل واحٍد بعیًدا عن اآلخر ال یوجدون مجتمعین، 

ألنهم إذا اجتمعوا مع بعضهم تضعف قوة األلم من خالل كلمات التعزیة التي یتبادلونها 
لیخففوا آالم بعضهم البعض. 

، إلى جانب ما سبق شرحه، فإلیك أیًضا لـلتفریق إذا كان یجب إضافة مبرٍر آخر 
السبب: حینما یجتمع األشرار مًعا، ال یفكرون إال في الشر ویعملون دائًما على زیادته، 

وكذلك أیًضا األبرار حینما یجتمعون ال یفكرون إال في الخیر. إًذا فإن نّیات األشرار 
وأهدافهم التي تتشدد وتتقوى بوجودهم مًعا تذوب وتتحطم حینما یتفرقون ویتشتتون. لذلك فإن 

اهللا في عطفه ورفقه بالخطاة یعمل على تفریقهم عن بعض حتى یقل شرهم ویتالشى بدًال 
].  Ïمن أن ینمو ویكثر

: كأس التأدیب
.  ]14["ال اشفق وال أترآف وال أرحم من اهالكهم" 

تعثر بعض الهراطقة مثل الغنوسیین من هذه العبارة وأمثالها قائلین: "كیف یقول 
" ونقول عنه أنه رحوم؟ "ال أشفق، وال أترآف، وال أرحمالرب هكذا: 

 معلًنا عن أهمیة التأدیب حتى وٕان بدى قاسًیا:   العالمة أوریجینوسیجیب
یعتمد الهراطقة على تلك الكلمات ویستندون علیها لیقولوا: انظروا ما یقوله خالق [

العالم ورب األنبیاء عن نفسه، فكیف یمكن إًذا أن یكون إلًها صالًحا؟  

1 In Jerem. 12:3,4. 
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 آخذ هنا مثًال للقاضي الذي ال یشغل فكره إال الصالح العام، وبالتالي یطبق يإنن
 بهذا المثال ي باقى المجتمع. یمكننيالقانون دون اشفاق على المخطىء، یعاقبه حتى یحم

أن أوضح بطریقة مقنعة، أن اهللا في اشفاقه على البشریة كلها یرفض أن یشفق على عضٍو 
واحٍد من أعضاء الجسد في سبیل اشفاقه على الجسد كله. 

نفترض أن قاضًیا حدد لنفسه مهمة إقرار السالم للشعب الخاضع لقضائه وأن 
یحافظ على مصالحهم؛ حضر أمامه في المحكمة قاتل حسن المظهر ومالمحه جذابة، 

وجاءت والدة هذا القاتل إلى القاضي تستعطفه وتسأله أن یشفق على ابنها ویرحم 
شیخوختها، وطلبت زوجة القاتل أیًضا الرحمة، كذلك أبناؤه التفوا كلهم حول القاضي یترجوه 

من أجل أبیهم... ما هو النافع للصالح العام؟ هل یرحمه القاضي أم ال؟ أجیب أنه إذا رحمه 
القاضي سیعود إلى خطئه؛ أما إذا لم یرحمه فإن القاتل یموت ویصبح المجتمع في حالة 

أفضل. نفس الشيء یقال بالنسبة هللا: فإنه لو أشفق على الخاطئ ورحمه وذهب في إشفاقه 
هذا إلى درجة عدم معاقبته على خطئه، فمن من الناس ال یندفع في طریق الشر؟! َمن ِمن 

الخطاة لن یزید في شره ویتحول إلى األسوأ؟  
یمكننا أن نرى أشیاًء مماثلة تحدث في الكنائس، فمثًال إنسان یخطئ ثم یطلب أن 

یتناول من األسرار المقدسة بعد ارتكابه الخطأ، إذا أشفقنا علیه سریًعا، بهذا نحث الشعب 
كله على فعل الشر وتزید أخطاء اآلخرین؛ لكن إذا عرف القاضي (الكاهن) مقدار الخسارة 
التي تلحق بالشعب في حالة السماح لهذا الشخص بالتناول والتساهل معه في خطئه، یجب 

علیه طرد هذا الخاطئ، لیس على سبیل الوحشیة أو عدم اإلحساس، وٕانما ألنه یهتم به، 
ویهتم أیًضا بكل الشعب قبل أن یهتم به كفرٍد واحدٍ . إًذا فهو یطرد الفرد لیخلص الجماعة. 

أنظر أیًضا إلى الطبیب والحظ كیف إنه لو أشفق على المریض ولم یستخدم معه 
المشرط في الوقت المناسب، لو أشفق علیه ولم یعالجه بأنواع األدویة الكاویة حتى ُیَجّنِبه 

اآلالم المصاحبة لهذه األنواع من العالج، كیف یتفاقم المرض وتزید خطورته عن ذى قبل. 
أما إذا تقدم الطبیب في جرأة ولجأ إلى االستئصال أو إلى الكي، ففي هذه الحالة یمنح 

 یوحي بأنه یرفض أن یشفق وأن یرحم المریض يالمریض الشفاء، رغم أن المظهر الخارج
بتعرضه لكل هذه اآلالم. 

كذلك اهللا، فإنه ال یمارس سلطة لمصلحة إنساٍن واحٍد، وٕانما لصالح العالم أجمع. 
یدیر ما في السموات وما على األرض وما في كل مكان. یعمل لمصلحة كل العالم وجمیع 
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الكائنات؛ ویعتني أیًضا بمصلحة الفرد بشرط أال تتعارض وأال تكون على حساب مصلحة 
الجماعة. من أجل ذلك ُأعدت النار األبدیة وأعدت أیًضا جهنم والظلمات الخارجیة، لیس 

ألجل اإلنسان المَعاَقب وحده، بل ولمصلحة الجمیع. 
إذا أردت أن أذكر لك مثاًال من الكتاب المقدس یشهد أن معاقبة الخطاة من أجل 
نفع اآلخرین وتعلیمهم، حتى ولو كنا یائسین من شفاء هؤالء الخطاة أنفسهم، فإلیك ما یقوله 

). لم یقل 25: 19 سلیمان الحكیم في سفر األمثال: "اضرب المستهزئ فیتذكى األحمق" (أم
أن الذي ُیضَرب هو الذي یتذكى ویعود إلى عقله بسبب الضربات، إنما األحمق بسبب 

الضربات الواقعة على المستهزئ یكف عن التمادي في حماقته ویصیر عاقالً . یتغیر حینما 
یرى عقاب اآلخرین. وكما أن سقوط إسرائیل كان فیه خالص األمم، كذلك أیًضا فإن عقاب 

"ال أشفق وال البعض یكون فیه خالص اآلخرین. من أجل ذلك یقول اهللا في صالحه: 
]. Ïأترأف وال أرحم من إهالكهم"

ما هو االرتباط بین المثلین: المنطقة التي ُطمرت والزق المملوء خمًرا؟ 
كالهما فسدا، وال ُیمكن بعد استخدامهما، األول یشیر إلى الكبریاء محطم اإلنسان، 
والثاني إلى الُسكر بالخطیة وعدم التعقل الروحي أو مراجعة النفس والتوبة... هذا ما یسببه 

كبریاء اإلنسان وتشامخه، إذ یظن في نفسه حكیًما وهو مخمور! 
لعله استخدم المثلین لیشیر باألول إلى جحد النفس لعمل السید المسیح وبالثاني 

) والروح 4: 10 كو 1جحدها روحه القدوس. إن كان السید المسیح ُیشار إلیه بالصخرة (
)، عوض المسیح الصخرة یختبىء اإلنسان في 21-13: 2 القدس بالُسكر الروحي (أع

صخور هذا العالم فیصیر كالمنطقة الفاسدة، وعوض الُسكر بروح الرب یمتلئ بخمر غضب 
اهللا! 

 : . دعوة للتوبة3
"اسمعوا واصغوا،  

 ].15[ال تتعظموا ألن الرب تكلم" 
إذ یتكلم الرب یلیق بیهوذا أن یحمل األذن المختونة، فیسمع ویصغي هللا بروح 

هكذا یكشف النبي عن خطورة  الطاعة، ال أن یتجاهل صوت الرب في كبریاٍء وعصیانٍ .

1 Ibid 12:5,6. 
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 بسبب ما یجره ]17[الكبریاء، فإنه ال یعود یصیر مصدًرا للفرح أو الشبع، بل للبكاء والحزن 
من دمار. 

 قائالً :  العالمة أوریجینوسیعلق 
(یمیلوا بآذانهم)، ال یكفیه أن یسمعوا فقط أو أن یصغوا  وأن یسمعوایریدهم أن [

یصغوا فقط. كما یأمرهم أال یتعظموا، یعلمهم ما یجب أن یفعلوه. 
اإلصغاء؟... وما هو السماع؟ ما هو إًذا 
أي تقبلوا الكالم في أذهانكم.  "اسمعوا": أي َتقبَّلوا الكالم في آذانكم؛ و "اصغوا": 

بما أنه توجد في الكتاب المقدس بعض الكلمات الغامضة واألسرار الخفیة كما توجد أیًضا 
، "اسمعوا"بعضها ظاهر وبسیط في فهمه، أظن أنه بالنسبة للكلمات الغامضة قیل: 

. "اصغوا"وللبسیطة قیل 
ألن "كل من یرفع "ال تتعظموا" بعد أن نكون قد سمعنا وأصغینا، یوصینا قائالً : 

 ألني ودیع يحینما یقول المخلص لنا: "تعلموا من). 14: 18، 11: 14  (لونفسه یتضع"
، یعلمنا أال نتعظم. ألنه إلى جانب )29: 11 مت( ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم"

أي   شرور الناس الكثیرة، فإن هذه الخطیة (التعاظم) منتشرة بیننا: تارة نتعظم ونتفاخر بدون
أي تعظم بالمرة، وتارة من أجل أن ما فعلناه یستحق   سبب، وتارة من أجل شيء ال یستحق

بعض التعظیم، حتى في ذلك تعظمنا یصیر مؤذًیا لنا... 
یوجد أناس یفتخرون بكونهم أبناء حكام وفي قدرتهم إنزال بعض الكهنة من 

درجاتهم الكهنوتیة، مثل هؤالء یتعظمون ویفتخرون من أجل أمور تافهة ال طائل من ورائها، 
وبالتالي ال یوجد أدنى سبب لتعظمهم هذا. 

ویوجد من یفتخرون بأن لهم سلطان على إعدام الناس، ویفتخرون بأنهم قد حصلوا 
على ما یسمونه "ترقیة" تمكنهم من اإلحاطة برؤوس الناس. مجد هؤالء الناس یكون في 

. )19: 3 فيخزیهم (
آخرون یفتخرون بغناهم، لیس الغنى الحقیقي، بل األرضي. وغیرهم یفتخرون  

. كل تلك األشیاء ال تستحق حتى أن تكون شاسعة منزل جمیل مثًال، أو أراٍض ألن لهم
موضع اعتبار، وال یلیق بنا أن نفتخر بأي شيء منها. 

ننا منذ عشرة سنوات أتعظم ونفتخر بأننا حكماء، أو لي بالنسبة لنا اننا ن لكن یبدو
مثًال لم نقترب من الملذات الجسدیة والشهوات، أو لم نقترب منها منذ الطفولة؛ أیًضا بحمل 
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القیود في أیدینا من أجل السید المسیح، هذه األشیاء تدعو للتفاخر بحق. لكن حتى هذه 
األشیاء أیًضا، إذا حكَّمنا عقلنا بالحق، نجد أنه لیس لنا أن نتعظم أو نتفاخر بها. 

) 1: 12 كو 2أي رؤیته مناظر الرب وٕاعالناته (  كان لبولس موضوع به یتعظم،
) واحتمال اآلالم من أجل 19: 15 )، وعمل قوات وعجائب (رو10: 16 ورؤى (أع

المسیح، ومن أجل الكنائس التي أسسها في غیرته لبناء كنیسة في كل موضع حیث لم یكن 
بحسب األشیاء ). كل هذه تمثل موضوًعا للتعظم. 20: 15 اسم المسیح معروًفا (رو

الخارجیة الظاهرة التي تدعو للفخر، یبدو افتخار بولس الرسول أمًرا طبیعًیا بالنسبة للناس؛ 
مع ذلك بما أنه من الخطر علیه أن یتفاخر حتى بتلك األشیاء، فإن اآلب في رحمته، كما 

أعطاه تلك الرؤى، أعطاه أیًضا على سبیل الرأفة به، مالك الشیطان لیلطمه لئال یرتفع. من 
أجل هذا تضرع بولس إلى الرب ثالث مرات أن یفارقه، فأجابه اهللا: "تكفیك نعمتي ألن 

). إًذا یجب علینا أال نتعظم وال نتفاخر بشيء، 9-7: 12 كو 2قوتي في الضعف تكمل" (
ألن الكبریاء یصاحبه السقوط، كما یقول الكتاب: "قبل الكسر الكبریاء وقبل السقوط تشامخ 

  ].Ï)18: 16 الروح" (أم
یطالبنا أال نتعظم بل نعطى هللا مجًدا حتى ال نتعثر على جبال الظلمة... لنمجد 
اهللا ال بالكلمات بل بالحیاة العملیة، بالسلوك المتواضع في غیر كبریاء، وبالحیاة المقدسة 
 يالمنیرة بالرب، فال یكون للظلمة موضع فینا، وال نتعثر! باالتضاع الذي هو اتكال حقیق

:   العالمة أوریجینوسعلى اهللا نكون جباًال منیرة ال مظلمة. یقول
"اعطوا الرب إلهكم مجًدا قبل أن یجعل ظالًما، لنرى ماذا یوصینا اهللا أن نفعل: [

، یعطى الرب مجًدایرید أن من وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة فتنتظرون نوًرا". 
 الظالم...یعطیه في وجود النور، ألن مجد الرب ال یمكن أن ُیعلن حینما یأتي 

 النور موجود فیك، طالما تحمل في داخلك السید "اعملوا ما دام النور فیكم".
 الذي قال عن نفسه "أنا هو نور العالم". طالما هذا النور موجود فیك اعِط إًذا مجًدا المسیح

للرب؛ لكن اعلم ان الظالم یمكن أن یأتي،  یجب أال تنتظر حتى یحل هذا الظالم، بل اعِط 
مجًدا للرب قبل مجیئه. 

1 In Jerem. 12:7,8. 
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ربما یمكننا أن نفهم بوضوح هذا الموضوع إذا استعنا بكالم السید المسیح: "اعملوا 
ما دام نهار، یأتي لیل حین ال یستطیع أحد أن یعمل"؛ یقصد بالنهار وقتنا الحاضر، 

وبالظالم واللیل انتهاء العالم وفناءه بسبب عقاب األشرار. 
یقول عاموس النبي: "ویل للذین یشتهون یوم الرب. لماذا لكم یوم الرب هو ظالم 

إذا عرفت كیف یكون الحزن والشقاء عند هالك العالم، سیصیب . )18: 5 ال نور؟!" (عا
الحزن تقریًبا معظم الجنس البشري الذینُ یَعاَقبون على خطایاهم، عندئذ تعرف أن الجو 

"اذهب یا یصیر معتًما ومظلًما فال یستطیع أحد أن یمجد اهللا. ألن اهللا أوصى األبرار قائالً : 
شعبي. ادخل إلى بیتك، واغلق علیك بابك، اختبئ قلیًال أو كثیًرا حتى ینتهي حمو 

غضبي". 
، قلیل بالنسبة هللا، "قلیًال أو كثیًرا"لنالحظ أیًضا في تلك الكلمات أن الرب یقول: 

لكنه لیس كذلك بالنسبة لإلنسان. كما یجب أن نعلم أیًضا أن األشیاء تكون قلیلة وكثیرة 
بالنسبة للمخلوقات. آخذ مثاًال على هذا: بالنسبة للحیوانات قد تكون كمیة الطعام قلیلة إذا 
ما قیست بحجم أجسامهم أو كبیرة بالنسبة لقدرتهم على األكل. كذلك ما یبدو قلیًال بالنسبة 

لإلنسان البالغ یكون كثیًرا بالنسبة للطفل. هكذا كل زمان الحیاة اإلنسانیة، حتى بالنسبة 
لشیٍخ ُمسٍن، ما هي إال فترة قصیرة بالنسبة للعصر الحالي. نفس الشيء في عالقتنا باهللا، 
فإن ما هو قلیل بالنسبة هللا یكون في نظرنا وبالنسبة لنا كثیًرا، والقلیل عنده یماثل عصًرا 

بأكمله عندنا. 
 ي الرب إلهنا مجًدا؟ ال نعطي كیف یمكننا أن نعط"اعطوا الرب إلهكم مجًدا".

الرب إلهنا مجًدا بمجرد تردیدنا بعض الكلمات واألصوات، إنما إذا أردنا تمجیده، فلنمجده 
بأعمالنا. 

مجده بضبط النفس، 
مجده بعمل الخیر، بالحق، بالشجاعة والصبر واالحتمال، 

مجد اهللا بالقداسة وكافة الفضائل األخرى... 
اإلنسان البار یمجد اهللا، والشریر یهین اهللا؛ وذلك كما في حالة نبوخذ نصر، فلقد 

]. Ïهدم هیكل الرب ودنسه، وبتعدیه للناموس أهان اهللا، كما یقول الرسول

ما هي جبال العتمة التي تعثرت فیها أرجلهم؟ 

1 Ibid 12:9-12. 
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لقد شبه اهللا األشرار بمنطقة الكتان التي فسدت، وبالزق الممتلئ خمًرا، وهنا 
یتحدث عنهم كجبال مظلمة. سبق فرأینا في سفر حزقیال أن اهللا یدعو شعبه "جبال 

إسرائیل"، الجبال التي بلقائها مع اهللا استنارت به نور العالم، واآلن إذ تعظمت في عینّي 
 نفسها صارت جباًال مظلمة، ألنها اعتزلت عن سّر استنارتها.

 بین جبال العتمة والجبال المقدسة في حدیثه عن بلعام، العالمة أوریجینوسیمیز 
إذ یقول إن باالق قد جاء به إلى جبال الفتور، إلى خداعات الشیاطین، لكن الرب نقله إلى 

)، وٕالى التالل المقدسة؛ هناك یرى 9: 23 جبال اهللا، إلى قمة الجبال (رأس الصخور عد
شعب اهللا، ویدرك أسراره، [ألن إسرائیل (الروحي) یقع على الجبال المرتفعة وعلى التالل 

أي یعیش حیاة فاضلة وصعبة، حیث ال نستطیع بسهولة أن نكون جدیرین بالتطلع   العالیة،
إلیها أو إدراكها، ما لم نتسلق المرتفعات وقمم المعرفة، لهذا لم یلعنه اهللا. إن حیاته عالیة 

أن اهللا ال یقول هذا عن إسرائیل حسب  لي ومرتفعة، ولیست دنیئة أو منحطة. لكن یبدو
]. Ï)20: 3 الجسد، بل عن ذاك الذي یسیر في األرض وسیرته في السموات (في

"اعطوا الرب إلهكم مجًدا قبل أن یجعل ظالًما وقبلما تعثر أرجلكم على جبال [
 توجد جبال معتمة وجبال مضیئة، لكن بما أن النوعین هم جبال، فاإلثنان أیًضا العتمة".

مرتفعان. تتمثل الجبال المضیئة في مالئكة اهللا والقدیسین، واألنبیاء، وموسى "الخادم" ورسل 
السید المسیح، كل هؤالء الجبال مضیئة، وأعتقد أن هذه هي التي ُكتب عنها في المزامیر: 

 "أساساته في الجبال المقدسة".
). 5: 10 كو 2 الذین یقیمون مرتفعات ضد معرفة الرب (الجبال المعتمة؟ما هي 

الشیطان جبل معتم، ورؤساء هذا العالم الُمَجنَّدون للتدمیر واالهالك أیًضا جبال معتمة؛ 
 یقصد به جبًال معتًما وهو "لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل"وحینما قال الرب لتالمیذه: 

الشیطان. ألنه حینما أثیرت المناقشة بین السید المسیح وبین تالمیذه بخصوص الشیطان 
الذي كان في الصبي، وحینما سأل التالمیذ المخلص قائلین: "لماذا لم نقدر نحن أن 

أي لهذا   نخرجه"؟ أجابهم: "لو كان لكم إیمان مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل -
أي   الشیطان الذي تتناقشون بخصوصه - انتقل من هنا إلى هناك فینتقل". انتقل من "هنا"،

أي إلى مكانه الطبیعي في الهاویة. إًذا الذین یتعثرون ال   من هذا الصبي، "إلى هناك"
 حینما یذهبون مع الشیطان ومالئكته. جبال العتمةیتعثرون على الجبال المضیئة إنما على 

1 In Num. hom. 15. 
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أعطیتم الرب إلهكم مجًدا قبل أن یجعل ظالًما وقبلما "؛ إذا ما فتنتظرون نوًرا"
، هذا تنتظرون نوًرا. مما ال شك فیه، حتى إن َحلَّ الظالم، تعثر أرجلكم على جبال العتمة

النور یصحبكم. 
قد یقول أحد الحاضرین: حتى هؤالء الذین تعثر أرجلهم على جبال العتمة 

ینتظرون نور رحمة الرب بجانب تلك الجبال المعتمة. هذا أیًضا هو تفسیر الكلمات: 
]. Ï"فتنتظرون نوًرا"

 بكى إرمیا النبي شعبه الذي اختار بكبریائه الظلمة طریًقا له، إذ یقول: 

"اعطوا الرب إلهكم مجًدا قبل أن یجعل ظالًما،  
وقبلما تعثر أرجلكم على جبال العتمة،  

فتنتظرون نوًرا،  
فیجعله ظل موٍت، 

ویجعله ظالًما دامًسا؛  
وٕان لم تسمعوا ذلك فإن نفسي تبكى في أماكن مستترة من أجل الكبریاء،  

وتبكى عینىَّ بكاًء، وتذرف الدموع، 
. ]17-16[ألنه قد ُسبى قطیع الرب" 

 في العهد القدیم الظالم الشدید، وتترجم أحیاًنا Sal-mawet یقصد بظل الموت
). 4: 23 "الظل العمیق" كما في (مز

یدخل إرمیا إلى أماكن مستترة متضعة لیقدم الدموع من أجل قطیع الرب الساقط 
تحت سبى إبلیس... إن كان قلبهم قد أصیب بالعمى فال یدركون أنهم ینحدرون إلى الظلمة، 

إذا بقلب إرمیا یتمزق حزًنا علیهم. 
أدرك إرمیا النبي أنه لم یبَق أمام القلب الُمصاب بعمى الكبریاء إال بصیص من 
النور، یتبدد حتًما إن أصر القلب على عجرفته، فیصیر في الظلمة یتخبط ولیس من منقٍذ 

بعد! لقد جاءت اللحظات الحاسمة والخطیرة بعدها ال ینفع الندم! 
كان یلیق بهم وقد انحرفوا إلى طریق الظلمة، أن یرجعوا إلى الرب یطلبونه نوًرا 
لهم. لكنهم عوض التوبة نصبوا فخاًخا في الظالم یصطادون بها نفوس األبرار، فإذا بهم 
یسقطون هم فیها. هذه هي خبرة داود النبي الطویلة مع شاول الملك الذي سیطرت مملكة 

1 In Jer. hom. 12:9-12. 
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البغضة ضد داود على قلبه، فكرس بقیة أیام حیاته وكل قدراته وٕامكانیاته بل وٕامكانیات 
مشیریه لهدم داود وقتله، فإذا بهُ یلقى بنفسه في الهاویة، ویزداد داود مجًدا وبهاًء أمام اهللا 

والناس. 
هو أن إرمیا اضطر إلى االختفاء من وجه لألماكن المستترة المعنى الحرفي 

الملك الذي رفض حكمة الرب. 
ما هذه األماكن المستترة إال أحشاء السید المسیح محب البشر، ففیه إذ تدخل 

النفس ال تكف عن ذرف الدموع من أجل خالص كل العالم! لقد دخل الرسول بولس هذه 
األماكن المستترة إذ یقول: "ألني من حزن كثیر وكآبة قلب كتبت إلیكم بدموع كثیرة ال لكي 

). 4: 2 كو 2تحزنوا، بل لكي تعرفوا المحبة التي عندي والسیما من نحوكم" (
، فقد خبأ الرؤساء یبكي في أماكن مستترة أن إرمیا Ïالعالمة أوریجینوسیرى 

والقیادات النبوات التي تشهد للسید المسیح، فصار الناس في ظلمة عوض النور. كما یقول:  
من بین الذین  أنفسكم أمام الشدة". ي"وٕان لم تسمعوا بطریقة مستترة، ستبك[

یسمعون، یوجد من یسمعون بطریقة مستترة ویوجد من ال یسمعون بطریقة مستترة. ما هو 
إًذا السمع بطریقة مستترة إال ما تقوله اآلیة: "بل نتكلم بحكمة اهللا في سر، الحكمة المكتومة 

). عندما اسمع الناموس، إما اسمعه 7: 2 كو 1التي سبق اهللا فعینها قبل الدهور لمجدنا" (
بطریقة مستترة أو ال اسمعه بطریقة مستترة. فالیهودي مثًال ال یسمعه بطریقة مستترة؛ لهذا 
ُیختتن بطریقة ظاهریة، غیر عالٍم أن الیهودي في الظاهر لیس هو یهودًیا وال الختان الذي 

 بطریقة مستترة)، أما الذي یسمع ویفهم الختان 28: 2 في الظاهر في اللحم ختاًنا" (رو
فیكون مختتًنا في الخفاء". وٕاذا كان الیهود قد قتلوا السید المسیح قدیًما، وهم مسئولون حتى 
یومنا هذا عن موته، فإن هذا حدث ألنهم لم یسمعوا الناموس وال األنبیاء بطریقة مستترة. 

كذلك أیًضا بالنسبة لموضوع حفظ السبت، توجد بعض النساء حتى یومنا هذا ال 
أي شيء في یوم السبت، كما لو كان السید   تسمعن كالم اهللا بطریقة مستترة فهن ال یفعلن

المسیح لم یأِت إلینا لیحملنا من حرفیة الناموس إلى كمال اإلنجیل. 
لذلك حینما نقرأ الناموس واألنبیاء نحذر لئال نقع تحت عاقبة النبوة التي تقول: 

 إذا قرأنا أمثال السید المسیح "وٕان لم تسمعوا بطریقة مستترة ستبكي نفسكم أمام الشدة".
الموجودة في اإلنجیل أمام إنسان من خارج الكنیسة ال یسمع بطریقة مستترة، لكن إن كان 

1 In Num. hom. 12. 
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السامع هو أحد الرسل أو أحد أبناء الكنیسة، فإنه یقترب من السید المسیح ویسأله ویتناقش 
معه حول غموض المثل، فیقوم السید المسیح بتفسیر المثل له: فیصبح هذا المستمع من 

السامعین بطریقة مستترة وبالتالي لن تبكى نفسه. 
 نفسكموٕانما قال: "ستبكون إن لم تسمعوا بطریقة مستترة" لماذا لم یقل الرب: 

 یوجد بكاء خاص بالنفوس وحدها. لعل السید المسیح أوضح لنا هذا النوع من "؟سوف تبكي
البكاء حینما قال: "هناك یكون البكاء" وأیًضا: "ویل لكم أیها الضاحكون االن ألنكم 

). یتحدث عن البكاء الذي یهددنا به النبي هنا حینما یقول: 25: 6 ستحزنون وتبكون" (لو
 علیكم الشدة ي ألنه حینما تأت نفسكم أمام الشدة"،يإن لم تسمعوا بطریقة مستترة ستبك"

 .]Ï قطیع الرب"...يستبكون و"ستذرف عیونكم الدموع ألنه قد ُسب
ن مجد أ ]17[ "إن لم تسمعوا في الخفاء" في العبارة Ðالعالمة أوریجینوسیرى 

 وجهه ببرقع إذ تمجد. ویقول ياإلنسان خفي، معطًیا مثاًال لذلك موسى النبي الذي كان یغط
). 50 لیغوامض حكمتك" (مز داود النبي: "أظهرت

أما وقد بكى إرمیا بمرارة على قطیع الرب الذي یسقط تحت السبي، فإنه یقدم 
مرثاة على الملك الشاب والملكة أمه، فإنهما لن یخلصان من هذا المّر، وال یهربان منه. 

"قل للملك وللملكة:  
اتضعا واجلسا، ألنه قد هبط على رأسیكما تاج مجدكما، 

ُأغلقت مدن الجنوب، ولیس من یفتح.  
 .]19-18[ُسبیت یهوذا كلها،ُ سبیت بالتمام" 

-598 الملك الشاب یهویاقین إلى بابل عام ي إلى سب]19-18[یشیر العددان 
)، 15 ،8: 24 مل 2) ومعه أمه الملكة نحوشتا (17-8: 24 مل 2ق.م. جاء في ( 597

حیث عانت یهوذا المتكبرة من صفعة قویة، وضاع رجاؤها.  
. كان Ñجاءت هذه المرثاة قصیرة تناسب الملك الذي لم یدم ُملكه سوى ثالثة شهور

 إلى بابل. يفي الثامنة عشرة من عمره عند موت والده یهویاقیم، ولكن بعد ثالثة شهور ُسب
 2؛ 34-31: 52ق.م) ُحرر لكن لم ُیسمح له بالعودة إلى بالده ( 562بعد سنوات (سنة 

). سقط التاج عن رأسیهما وضاع من بین أیدیهما الُملك. واضح هنا أنه 30-27: 25 مل

1 In Jer. hom. 12:13. 
2 In Exod. hom. 12:3. 
3 Holladay, p. 410. 
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 في إدارة المملكة في یهوذا، وكان لها سلطانها في أیام الملك يكان للملكة األم دور رئیس
). 13: 15 مل 1آسا حتى تخلَّص منها (

حین حلَّت الكارثة لم یجد الملك وأیًضا الملكة لهما ملجأ في منطقة الجنوب أو 
 (القسم الجنوبي من یهوذا) المعروفة بخصوبتها ومدنها الكثیرة، ألن Negeb مدن نجب

جیوش الغازین عزلت أورشلیم عن مدن الجنوب حتى ال یجد سكان أورشلیم مجاًال للهروب؛ 
أو ألن هذه المدن إذ أدركت الخطر الذي حّل بأورشلیم أغلقت أبوابها وخشت أن تفتحها 
حتى لقیادات یهوذا عند هروبهم. من الجانب التاریخي هددت آدوم مدن نجب أال تقبل 

الالجئین من أورشلیم حتى یملك الغازون تماًما. فعلت هذا إما لمصلحتها الشخصیة حیث 
. یرى البعض أن هذه Ïأرادت خراب یهوذا، أو لحساب البابلیین، وقد ُوجدت نقوش تؤكد ذلك

المدن كانت مخازًنا للملك، لذلك حاصرها األعداء لمنع وصول مئونة إلى أورشلیم أثناء 
حصارها. 

یصور النبي ما حلَّ بأورشلیم بواسطة بابل:  

"ارفعوا أعینكم وانظروا المقبلین من الشمال. 
أین القطیع الذي ُأعطى لك، غنم مجدك؟ 

ماذا تقولین حین یعاقبك وقد عّلمتهم على نفسك قواًدا للریاسة؟ 
. ]21-20[أما تأخذك األوجاع كامرأة ماخض؟" 

بعد تقدیمه مرثاة على ما حلَّ بالملك وأمه الملكة بدأ یتحدث عن أورشلیم كراعیة 
 شعبها، قطیع الرب! یطالبها أن ترفع يوحارسة لقطیعها الممجد، فقد صارت بال قوة لتحم

عینیها لترى أین قطیعها، فقد ُأقتید إلى السبي، ُوتركت أورشلیم خراًبا. 
عوض االهتمام بقطیع الرب أقامت بشرها من البابلیین قواًدا للرئاسة، یفترسون 
حمالنها! صارت كامرأة ماخض، ال تلد ابًنا أو ابنة تفرح به أو بها، إنما تلد قیادات من 

األعداء تحطم شعبها! عوض أن تلد حمًال تحتضنه تلد ذئًبا یفترس بنیها!! أو كما قیل في 
أي   )،11: 9 هوشع: "أفرایم تطیر كرامتهم كطائر من الوالدة ومن البطن ومن الحبل" (هو

صارت أورشلیم عقیمة ال تحبل، رحمها بال ثمر، بال أبناء! 
هذه هي مسئولیتها! إنها لم تعد بالراعیة وال الحارسة لخراف الرب بل بشرها تقدم 

لهم ذئاًبا تفترسهم! 

1 Holladay, p. 409. 
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 : . ثمار الشر4
"وٕان قلِت في قلبكِ :  
لماذا أصابتني هذه؟  

. ]22[ألجل عظمة إثمِك ُهتك ذیالِك وانكشف عنًفا عقباكِ " 
یشیر النبي هنا إلى تساؤالت الشعب المتكررة: لماذا أصابتنا هذه الویالت؟ 

والجواب المتكرر: هو ارتكابكم الشر، ورجوعكم عن الرب، وٕاصراركم على عدم التوبة. 
فالشر لیس من اهللا إنما مصدره إرادتكم الشریرة. 

أخطر ما وصل إلیه هذا الشعب لیس السقوط في الخطیة، فإن اهللا یعلم ضعف 
اإلنسان، ویشتاق أن یخلصه من كل خطیة وال یدینه علیها، إنما اإلصرار على ارتكاب 

الشر، فیشربون اإلثم كالماء، وال یشعرون بما هم علیه. یصیرون كالمریض الذي ال یبالى 
بالمرض وال یشعر بخطورته، بالتالي ال یجد حاجة للذهاب إلى طبیب. مع كثرة اإلثم 

وارتكابه بال انقطاع صاروا یعترضون على تأدیبات اهللا كأنها ظلم، حاسبین أنفسهم أبراًرا! 
سبق فأوضح خطورة الكبریاء، هنا یبرز خطورة الكذب (ربما یقصد به االتكال 

على اآللهة الكاذبة) والرجاسات (التي تالزم العبادة الوثنیة). 
 أنها صارت عاریة، وفي ذلك رمز للشهوات الجسدیة في ي" یعن"هتك ذیالكِ بقوله 

: 27؛ 1: 23 ؛ تث17: 20؛ 19-6: 8 إباحیة وبعنف، حیث تكشف عورتها للشر (ال
 یرمز إلى الرغبة الشهوانیة كشف العقب بعنفٍ ). كذلك 5: 3 ؛ نا3: 47 ؛ إش20

الجامحة. 
 به أن أورشلیم صارت كامرأة فاسدة، عّرت يیرى البعض أن هذا التصویر یعن

الخطیة عورتها وكشفت جسدها في غیر حیاء! 
یبرز هنا خطورة الشر، فإنه یفسد طبیعة اإلنسان، فیلتصق به الشر لیصیر كجلد 

الكوشي أو رقط النمر، ال تتغیر. اهللا لن یغلق باب مراحمه، لكن إسرائیل في كبریائه تحولت 
حیاته إلى عصیان مستمر وخیانة له. 

 ال ینفي الحریة اإلنسانیة ]23["هل یغیر الكوشي جلده أو النمر رقطه؟!" بقوله: 
في اختیار طریق دون اآلخر، فقد جاءت كل الكتابات النبویة تؤكد حریة االختیار، بل 

 أمرین:  يوٕارمیا النبي نفسه إذ یدعوهم إلى التوبة یؤكد ذلك، إنما هذا النص یعن

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

: ممارسة الخطیة خاصة إلى فترات طویلة وبصورة جماعیة تمثل ضغًطا أوالً 
شدیًدا على اإلرادة فتسلبها حریتها، وتفقدها قدرتها على االختیار. 

: الحاجة إلى عون إلهي أو إلى النعمة اإللهیة لتقدیس اإلرادة ورّدها إلى ثانًیا
الحریة الداخلیة المسلوبة. 

 عن إصرار شاول على تعقب داود للخالص منه  القدیس جیرومكمثاٍل یتحدث
"هل یغیر الكوشي جلده أو النمر رقطة؟!" وٕاصرار داود على االحتمال بطول أناة؛ قائالً : [

... هذا ما یقوله داود (أیًضا في المزمور السابع) فكما أن الكوشي ال یقدر أن یغیر ]23[
 مرتین، وكان في يّ جلده، هكذا لم یستطع شاول أن یغیر شخصیته. لقد سقط بین ید

استطاعتي أن أقتله. كان یمكنني أن أسفك دمه. لقد أردت أن أغلبه باللطف، لكن إرادته 
الشریرة بقیت غیر منهزمة. كما ال یقدر الكوشي أن یغیر جلده، هكذا ال یستطیع شاول أن 

]. Ïیغیر خبثه
: [الخصي ل القدیس جیروماهللا وحده یقدر أن یغیر طبیعتنا ویجددها لذلك یقو

: 8 األثیوبي غّیر جلده بالرغم من قول النبي، وهو یقرأ العهد القدیم وجد ینبوع اإلنجیل (أع
27-39 .[(

ما لهذا المثل من أثر على الثقافة الغربیة قائًال بأن إرمیا  John Guest یرى
. Ðصار مشهوًرا بسببه

إذ بلغوا هذا الحد، فامتزجت طبیعتهم بطبیعة الشر، وصارتا كأنهما طبیعة واحدة، 
 جاء الثمر الطبیعي لذلك وهو: التحطیم!

"فأبددهم كقٍش یعبر مع ریح البریة. 
هذه ُقرعتك، النصیب المكیل لك من عندي یقول الرب، 

ألنِك نسیتنى، واتكلِت على الكذب. 
فأنا أرفع ذیلیِك على وجهِك، 

فُیرى خزیِك، 
فسقِك، وصهیلِك، ورذالة زناِك على اآلكام، في الحقل، 

قد رأیت مكرهاتكِ . 

1 On Ps. hom. 3. 
2 John Guest: Jeremiah, p. 116-7. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

ویل لِك یا أورشلیم، ال تطهرین. 
. ]27-24[حتى متى بعد؟!" 

یشبَّه الغزو البابلي بالریح الشدیدة التي تهب فتحملهم كالقش في وسط البریة، لیس 
من یهتم بهم! 

من جهة یوضح أنه هو الذي یبددهم، ألن هذا هو نصیبهم الذي اختاروه. كالوا 
ألنفسهم الباطل، فصاروا باطالً . 

یعود فیكرر اهللا لشعبه أن ما حّل بهم لیس محض مصادفة، وال لقوة بابل 
العظیمة، إنما لشر إرادتهم التي اختارت هذا النصیب. ومن جهة أخرى إنهم قش، لیس 

بینهم حنطة، تهب الریح لتعصف بالقش وتفرزه عن الحنطة... فال لوم على الریح بل على 
یهوذا التي لم ُیوجد فیها حنطة في ذلك الحین. 

، واتكلِت على ي: "ألنِك نسیتن الرب، یؤكد بهايّ لئال تقول هذا نصیبي قد حتمه عل
 هنا بعض اآللهة الوثنیة، ربما يتعن seqer  . یرى البعض أن كلمة "كذب]25[الكذب" 

. Ïیكون البعل
إذ ُیحسب الكذب زًنا روحًیا، له خطورته، حتى ُدعي إبلیس بالكذاب وأب الكذابین 

)، لهذا فإن ثمرة زناها الروحي أن تدخل في الفضیحة ُویرفع ذیلها، فتظهر 44: 8 (یو
عاریة، لعلها تخجل فتتوب. 

عّبر عن الرجاسات الوثنیة بالفسق والصهیل ورذالة الزنا، تمارس هذه األمور 
عالنیة على التالل وفي الحقول المفتوحة، هناك حیث العبادة الوثنیة. 

"حتى متى أخیًرا إذ رأي الغزو قد صار على األبواب صرخ مترجًیا توبتهم، قائالً : 
. ]27[بعد؟!" 

1 J. Bright: Jeremiah, 1965, p. 95. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 13من وحي إرمیا 
الختفي فیك یا صخرة حیاتي! 
ألسكر بخمر روحك القدوس! 

 بك، یلتصق كثوٍب  قبلتني 
 كالنور، أبیًضا فأصیر 
! حیاتي صخرة البر، شمس أنت ألنك 
! حیاتي اكلیل یا وأتمجد فأتقدس فیك، ألختفي 

 خمًرا، المملوء كالزق صرت 
! قلبي كبریاء أجل من بسخطك أعماقي امتألت 
 غضبك، خمر عنى لتنزع 
 فّي، القدوس روحك ولیسكن 
! قلبي شهوة یا غیرك آخر أطلب وال بحبك فأسكر 

 العتمة جبال إلى عصیإني حملني !
! بهاءك أعاین أعد فلم قلبي، عینا اظلمت 
... يّ ب الموت ظل أحاط 
 مخلصي؟ یا غیرك ینقذني من 

 المقدسة، جبالك إلى احملني  
  اإلستنارة، واهبة كلمتك إلى 
 علّي، بجناحیك تظلل اراك 
! الحیاة واهب صلیبك ظالل إلى الموت ظل من تقیمني 
 سمواتك، فأعاین العالیة القمم إلى ترفعني 
! أمجادك شركة واشتهي 

 أعماقي، على مرثاة لُتقم 
. عزي وُانتزع ُملكي تحطم فقد 
! الملوك؟ ملك یا أنت إال ملًكا يیقیمن من 
! نفوسنا؟ أسقف یا سواك روحًیا كاهًنا يیجعلن من 
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 ،يالسب من یردني من 
 العرش، إلى بي ویدخل 
! الجنود؟ یارب أنت إال 

 لك أعترف أخیًرا  :
 طبیعتي، فسدت لقد 
. رقًطا جلدي یمتلئ كالنمر وصرت 
! القدوس بروحك ولتجددها طبیعتي، لتغیر 
 خالقي، وحدك أنت 
 خلقتي، تعید أن تقدر 
 !نفسي إكلیل یا وبك فیك وتمجدها 
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 األصحاح الرابع عشر

 التأدیب بالقحط

 والحاجة إلى میاه الروح
 عن قحط طویل األمد سمح به الرب 15، 14یتحدث النبي في األصحاحین 

للتأدیب، مع سقوٍط تحت السیف واألوبئة والسبي كثمٍر طبیعي لعصیان الشعب الذي دخل 
 .  مع اهللا في میثاق ولم یِف بتعهده

صرخ الشعب لكن اهللا لم یستجب، ألنهم طلبوا الخالص منه دون رجوع إلى اهللا 
نهم استمعوا لخداع األنبیاء أ)، خاصة 3: 4وبغیر توبة صادقة، فصارت طلبتهم ردیئة (یع 

 الكذبة.

رفض اهللا صلواتهم حتى یكتشفوا القحط الداخلي الذي حّل بنفوسهم، فقد كانت 
صلواتهم منصبة على رفع القحط، إذ حزنوا على فقدانهم الخیرات الزمنیة، ال على فقدانهم 

 اهللا مصدر الخیرات.

واضح من هذا األصحاح أن إرمیا النبي أدرك أن رسالته األولى هي أن یشفع في 
شعبه أمام اهللا، لكن هناك حاجة إلى عمل الروح القدس (میاه المعمودیة) وٕالى تبكیت الروح 

 القدس حتى بالتوبة ُتشفي جراحاتهم، وُینزع عنهم القحط الروحي.

، وضعها إرمیا النبي لكي یصلیها "لیتورجیة القحط" البعض هذا األصحاح يُیسم
الشعب كما كل مؤمٍن في المناسبات بروح التوبة الجماعیة والرجوع إلى اهللا. إن كانت لم 

ُتمارس في عصره كما ینبغي، لكنها بقیت لیتورجیا للتوبة یعیشها المؤمن في عصور 

 .Ïالحقة

أخیًرا فإن اهللا سمح بالقحط كتأدیب مبدئي أو تدریجي، حتى إذا لم یسمعوا للصوت 
 اإللهي یسمح بالسبي كخطوة تالیة.

 القحط والتطلع إلى العصر المسیاني 

 .]12-1  [القحط ودعاء الشعب  .1

1  cf. John Bright: Jeremiah (The Anchor Bible, vol. 23), p. 102; Thompson: Jeremiah, p. 
379. 
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 .]16-13  [مسئولیة األنبیاء الكذبة  .2

 .]22-17  [حوار بین اهللا والنبي .3

 القحط والتطلع إلى العصر المسیانيÏ:  

لكي نتفهم هذا األصحاح یلیق بنا أن ندرك أن العصر المسیاني في ذهن األنبیاء 
 بالمیاه الفیاضة. رآه إشعیاء النبي كعصر يالذي طال انتظار العالم له هو عصر غن
الخ.)، وزكریا النبي أنه عصر المیاه  3: 44أمطار یحول البریة إلى حقول مثمرة (إش 

)، وحزقیال أنه سر غسل 18: 3)، ویوئیل أن المیاه هي وراء القداسة (1: 13المطهِّرة (زك 
)، كما یختم حدیثه عن هیكل العهد الجدید بوصفه للمیاه المقدسة 9: 16النفس الداخلیة (

النازلة من تحت عتبة البیت نحو المشرق من الجانب األیمن للبیت عن جنوب المذبح 
إذ یتحدث هنا عن القحط كتأدیب إلهي لشعب یصر على العصیان، ). 1-12: 47(

یوضح بطریقة غیر مباشرة الحاجة إلى األمطار اإللهیة، إلى عطیة الروح القدس الذي 
یلدنا في میاه المعمودیة أوالًدا هللا، ویقود حیاتنا، حتى یخرج بنا من بریة هذا العالم إلى 

  خبرة الحیاة الفردوسیة، حیث نحمل ثمر الروح.

كان الجفاف خاصة في منطقة الشرق األوسط یمثل حالة موت بالنسبة 
للمجتمعات البشریة، له أثره على كل الطبقات: الشعب ككل واألشراف والخدم أو العبید كما 
على الفالحین؛ على الحیوانات حتى حیوانات البریة؛ على الجو نفسه حیث الحر القاتل في 

فترة الظهیرة في الصیف، وعلى العشب والنباتات... هذا ما یوضحه هذا األصحاح. ولما 
كان المطر هو عطیة إلهیة لذا الق باإلنسان عندما یدخل في حالة قحط أن یراجع حساباته 

 لیدرك عالقته باهللا خالقه، ال لیطلب المطر بل واهب المطر، فیصیر كل شيء بین یدیه.

  :القحط ودعاء الشعب .1
 .]1["كلمة الرب التي صارت إلى إرمیا من جهة القحط" 

یتحدث النبي عن قحط یحل بیهوذا كتأدیٍب إلهي، ویتكرر األمر في األصحاح 
-14، لذا یرى البعض أن النبي نطق بالنبوات الواردة في هذه األصحاحات األربع (17
) أثناء فترة القحط الذي حّل في أواخر أیام یهویاقیم وفي أیام خلیفته. یظهر من صیغة 17

Ï ،426، ص 47، تفسیر االصحاح 1993 راجع كتابنا: حزقیال .
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 أن مدة القحط كانت طویلة األمد كما حدث في أیام  "القحط"الجمع في اللغة العبریة لكلمة
). 17: 5 ، یع17 مل 1إیلیا النبي (

بعد فترة وجیزة من حكم یهویاقیم، عاد فرعون نخو إلى مصر، وكانت نینوى في 
 على نینوى وتنافس مصر، يطریقها إلى السقوط، بینما كانت بابل تتزاید عظمة لتقض

وتسبى یهوذا؛ كان السوس ینخر في عظام شعب یهوذا، إذ تدنس بشروٍر ال حصر لها. 
 اكتسحت البالد حالة قحط شدیدة للغایة كآخر إنذار إلهي بالخراب العاجل القادم قبل السبي.

حلَّت الكآبة بالبالد، إذ فقد الشعب األمطار الغزیرة التي تتدفق من الجبال خالل 
األنهار وتمأل الینابیع، فاحترقت المراعى الخضراء وذبلت النباتات. أرسل األغنیاء عبیدهم 

یطلبون ماًء بال جدوى، وكان یلیق بالكل أن یلجأوا إلى اهللا بالتوبة لیفتح أمامهم أبواب 
 مراحمه، حتى ال یفارق مجد الرب بیته كما تنبأ حزقیال.

جاء وصف القحط هنا یكشف عن حال النفس التي ترفض میاه الروح القدس التي 
 كما قال الكتاب ي ویشرب؛ من آمن بيّ أعلن عنها السید المسیح: "إن عطش أحد فلیقبل إل

 ). قیل هنا: 38-37: 7 تجرى من بطنه أنهار ماء حيّ " (یو

 "ناحت (جفت) یهوذا، 

 وأبوابها ذبلت، 

 حزنت إلى األرض (اسودت إلى األرض)، 

 .]2[وصعد عویل أورشلیم" 

 جاء هذا النص في العبریة في تسع كلمات قدمت لنا القحط في أبشع صورة.

"، فتظهر مملكة یهوذا جفت" و"ناحت. الكلمة العبریة األولى تحمل معنیین: "أ
كسیدٍة تنوح بسبب ما حّل بها، وكحقٍل جاٍف تشققت أرضه بسبب الحرمان من المیاه. ناحت 

لألسف ال على خطایاها، بل على امتناع المطر وحلول القحط. إنها صورة للنفس التي 
تذلها الخطیة، فتفقد فرحها الداخلي لحرمانها من میاه الروح، وتعیش في حالة كآبة داخلیة 

وفقدان للسالم. تتحول جنتها إلى بریة قاحلة، بال ثمر روحي! یلیق بمثل هذه النفس أن 
تنوح على خطایاها فتستدر حب اهللا وتتقبل عطیة الروح المبكت واهب السالم، والذي 

 یحولها إلى فردوٍس مثمر.

، أو صارت هزیلة تئن من الضعف الشدید، ألن شعبها خرج إلى أبوابها ذبلتب. 
بالد أخرى یبحثون عن ماٍء یشربونه أو عن خبٍز یأكلونه.ُ یقصد باألبواب هنا مدن یهوذا، 
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فقد انهارت أبواب أسوارها الحصینة، ألن شعبها صار في جوٍع شدیٍد ال یقدر حتى على 
 الحیاة... فما الحاجة ألبواب حصینة تحمیه وهو یموت جوًعا وظًمأ في الداخل.

هذا هو حال النفس وقد ُحرمت من الشبع بكلمة اهللا، فهزلت جًدا، وفقدت تقدیس 
، فصارت مفتوحة لكل فكٍر شریر، ونظرٍة بطالة، وٕاحساٍس "أبواب النفس والجسد"حواسها 

 فاسد.

كان الشیوخ عادة یجتمعون عند أبواب أسوار المدن للفصل في قضایا الشعب 
والتشاور الجاد مًعا فیما لحق بالشعب ككل، أما وقد تحولت إلى أماكن اجتماع الرجال 

للتسلیة والترف، ذبلت هذه األبواب. إنها تمثل حالة النفس المدللة التيُ یقال عنها: "وأما 
 ).6: 5 تي 1المتنعمة فقد ماتت وهي حیة" (

أي ارتدت  "اسودت األرض"، أو بحسب الترجمة الحرفیة "حزنت إلى األرض"، ج.
)، فصارت أبواب المدینة أشبه بأشباح خارجة من 10: 2ثیاب الحداد السوداء الطویلة (مرا 

الجحیم! صارت أبواب صهیون، لیست أبواب ملكوت اهللا المفرح، بل أبواب الجحیم، حیث 
 غیر المنقطع، أو أبواب الموت التي یقول عنها المرتل: "یا رافعي من أبواب الموت، العویل

). ما 14-13: 9 لكي أحدث بكل تسابیحك في أبواب ابنة صهیون مبتهًجا بخالصك" (مز
أخطر أن تتحول أبواب ابنة صهیون من مصدر بهجة بخالص الرب إلى أبواب عویٍل 

 مستمٍر وهالٍك وموٍت !

هذا العویل هو مزیج من الصرخات المّرة بسبب الحرمان من الشراب والطعام، 
والصراخ إلى اهللا لیخلصهم من هذه الكارثة، لكنها صرخات صالٍة غیر مقبولة، ألنهم ال 

 یهتمون بخالص أنفسهم إنما یطلبون المطر.

 "وأشرافهم أرسلوا أصاغرهم للماء.

  أتوا إلى األجباب فلم یجدوا ماءً .

 رجعوا بآنیتهم فارغة.

 .]3[خزوا وخجلوا وغطوا رؤوسهم" 

إذ حّل القحط لم یفكر حتى األشراف - أصحاب السلطة - في األكل، وٕانما في 
، هنا أصاغرهمماٍء للشرب. ُیمكن لإلنسان أن یحتمل الجوع أكثر من العطش. لقد أرسلوا 
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الكلمة العبریة تعبر عن الخدم الذین هم غالًبا ما یكونوا صغاًرا في السن وأقل في المركز 
 ، فإنهم أسرع وأقدر على البحث عن الماء وحمله.Ïاالجتماعي

حملوا أواني سادتهم وانطلقوا إلى حیث مصادر المیاه من أحواض أو برك، لكنهم 
رجعوا بها فارغة. لم یثر األشراف علیهم، بل ُأصیبوا بحالة إحباط إذ مألهم العار والخزي، 

ربما لشعورهم بالضعف الشدید. لم یعد في سلطانهم أن یجدوا كأس ماء یشربونه بعد أن 
كانوا یعیشون في ترٍف ولهٍو، ال تفرغ مخازنهم من الخیرات وآنیتهم من الخمر... اآلن ال 

 یجدون كوب ماء!

یحل بهم العار، إذ یشعرون أن بركة الرب إلههم قد فارقتهم، وأنه قد بدأت سلسلة 
من الكوارث ال ُیعرف نهایتها. ولعلهم صاروا في خزي ألنهم شعروا بضرورة االنسحاب من 

 ]4-3[العالم الذي لم یعد یقدم لهم الحیاة بل الموت جوًعا وعطًشا! أما تغطیة الرأس 
: 15 صم 2فعالمة على الرعب والحزن، كما فعل داود حین هرب من وجه ابنه أبشالوم (

30.( 

 "من أجل أن األرض قد تشققت، 

 ألنه لم یكن مطر على األرض.

 .]4[خزي الفالحون، غطوا رؤوسهم" 

صارت أرض الموعد التي تفیض عسًال ولبًنا جافة ومشققة، تكشف عن رؤوس 
سكانها التي صارت جامدة كالنحاس والحدید، إذ قیل "وتكون سماؤك التي فوق رأسك 

). هكذا یتحول اإلنسان بكلیته كما إلى 23: 28 نحاًسا، واألرض التي تحتك حدیًدا" (تث
 أرض حدیدیة ال تقدم ثمًرا، وبال حیاة!

إذ نشعر بالحاجة إلى المیاه نتطلع إلى عمل الروح القدس خاصة في میاه 
المعمودیة، لندرك كیف نخرج بها من حالة القفر إلى التمتع بالحیاة الفردوسیة، وكما خاطب 

  طالبي العماد، قائالً : القدیس غریغوریوس أسقف نیصص

  [إنكم خارج الفردوس أیها الموعوظون.

 إنكم تشاركون آدم آباكم األول في نفیه!

 ].Ðاآلن ُیفتح الباب وتعودون من حیث خرجتم

1 Holladay: Jeremiah, vol.1, p. 431. 
2 PG 46:416 c. 
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 بین الفردوس الذي عاش فیه اإلنسان األول  القدیس یوحنا الذهبي الفمیقارن
والسماء التي یعیشها فیها المؤمن بالعماد بعد أن صار قفًرا فیجد أنه صار في حالة أعظم 

 مما كان علیها آدم. جاء في مقارنته: 

[ال ینطق اهللا هنا (لیخلق) في الفردوس، بل في السماء. فإن ما یحدث ال یتم على 
  األرض، بل ینقلك إلى السماء في حضرة المالئكة.

 یرفع اهللا نفسك إلى فوق ویصلحها، ویقدمها بجوار عرشه الملوكي...

 یقیمك اهللا ال لتحفظ الجنة، بل لتصیر مواطًنا سماوًیا.

ال تعود تبصر أودیة أو أشجاًرا أو ینبوًعا، بل تنال الرب نفسه، وتختلط بجسده 
العلوى الذي ال یقدر الشیطان أن یقترب إلیه... فإنك مادمت ال تنزل إلیه ال یقدر هو على 

 .]Ï الصعود الیك، ألنك في السماء! إنه ال یقترب إلى السماء!

"، وكأن اإلنسان سید الخلیقة ارتعبت "ي" في العبریة تعنتشققتُیالحظ أن كلمة "
 األرضیة صار في خزٍي، وفقدت األرض التي یقف علیها اتزانها، إذ صارت مرتعبة.

 الفالحین ي" هنا فمقتبسة عن اللغة األكادیة وهي ال تعنالفالحونأما كلمة "
العاملین في أرضهم، إنما طبقة الفالحین العاملین كأجراء في مستوى اجتماعي منحٍط في 

ذلك الحین. هؤالء اشتركوا مع العظماء في الخزي، وغطى الكل رؤوسهم في عارٍ . سّر 
 اهللا مآلنة يعارهم أنهم صاروا بال عمٍل، إذ ُحرموا من عطیة اهللا التي قیل عنها: "سواق

 .)9: 65 مز(ماًء، تهیئ طعامهم، ألنك هكذا تعدها" 

یوضح النبي كیف صارت الخلیقة كلها تئن وتتوجع بسبب فساد قلب اإلنسان  
 )، إذ یقول: 22: 8 وكبریاء قلبه (رو

 "حتى أن اإلیلة أیًضا في الحقل ولدت وتركت، 

 ألنه لم یكن كأل.

 الفراء وقفت على الهضاب تستنشق الریح مثل بنات آوى.

 .]6-5[كلت عیونها، ألنه لیس عشب" 

 خرجت الحیوانات عن طبیعتها بسبب القحط، وما حّل بها من آالم: 

 في الغابات بعیًدا عن اإلنسان، أما وقد حّل بها الجوع والظمأ  اإلیلةتعیش .أ
تجاسرت وذهبت في حقل مفتوح، هناك تلد، لكنها ال تستطیع أن تقدم لبًنا لصغیرها، ألنها 

1 In Col. hom.6. 
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ال تجد ما تأكله أو تشربه، هناك تترك صغیرها في غیر مباالة لتبحث عن طعاٍم أو 
 شراٍب ... لقد خرجت عن حنان األمومة الغریزي.

 أو الحمار الوحشي أیًضا ال یعیش إال في البراري، لكنه تحت ضغط الفراءب. 
الجفاف الشدید والحر القاتل انطلق إلى الهضاب العالیة لعله یجد هواًء رطًبا على 

المرتفعات. صار یلهث (یستنشق الریح) كما تفعل بنت آوى أثناء حر النهار الشدید. هنا 
 یلهث الكائن وهو یلد أثناء تعب المخاض، أو  أنيالكلمة العبریة الستنشاق الریح تعن

  هكذا صارت الحیوانات تلهث كأنها تموت!یلهث وهو یموت.

، وقد ُاستخدم هذا التعبیر ]6["كلت عیونها" أصاب عیونها الضعف الشدید، إذ 
) لیشیر 17: 4 ؛11: 2، مرا 5: 17؛ 20: 11؛ أي 128، 82: 119؛ 82: 69 في (مز

 أن يإلى ضعف العین الشدید وهي تترقب معونة تبدو مستحیلة. هنا في هذا العبارة تعن
 عالمة الموت قد ظهرت حتى على العینین اللتین كلتا جًدا لتفقدا البصیرة بغیر رجعة!

إذ اشتد التأدیب بالشعب جًدا ولم یسمعوا لصوت اهللا، تحدث معهم خالل الطبیعة 
 المحیطة بهم: 

 األرض المرتعبة المشققة، 

 والحیوانات الفاقدة لنوامیس الطبیعة حتى األمومة، 

 واللهث في انتظار لحظات الموت، 

  وفقدان البصیرة تدریجًیا!

 ما أبشع الخطیة في حیاة اإلنسان المعتزل إلهه مصدر صالحه وحیاته واستنارته!

هذه هي حالة النفس التي أصابها القحط، المحرومة من میاه الروح القدس، فإنها 
تصیر أرًضا مرتعبة ومشققة، ال تحمل سالًما داخلًیا وال ثمر الروح! تصیر كاإلیلة التي 

تحت ضغط الظمأ الشدید والجوع القاتل تفقد حتى غرائزها الطبیعیة، فتقدم صغیرها للهالك 
بغیر مباالة. تصیر كالحمار الوحشي الذي تحت قسوة الجفاف الشدید ینطلق نحو الهضاب 

  العالیة لعله یستنشق هواء رطًبا، تذبل عیناه جًدا إذ یستسلم للموت وهو یفقد بصیرته!

هكذا یفعل القحط الروحي بالنفس، أما في میاه المعمودیة فتنعم النفس بعمل الروح 
القدس القادر أن یهب النفس حیاة جدیدة ُمقامة، وسالًما فائًقا وثمًرا متكاثًرا وعذوبة لتتمیم 

  القدیس یوحنا الذهبي الفم: ناموس المسیح الفائق واستنارة داخلیة. في هذا یقول
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[ُیدعى (العماد) "استنارة". هكذا دعاه القدیس بولس قائالً : "لكن تذكروا األیام 
 ].Ï)32: 10عب (السالفة التي فیها بعدما ُأنرتم صبرتم على مجاهدة آالم كثیرة" 

 [بالمعمودیة لم یجعلنا مالئكة وال رؤساء مالئكة، بل أبناء اهللا المحبوبین لدیه...!

 إذ تذكر هذا اظهر حیاتك مستحقة لحب ذاك الذي دعاك.

 اظهر مواطنتك لذاك العالم (السماوي)، والكرامة التي ُأعطیت لك.

 أعلن بوضوح أنك مواطن في المدینة السماویة.

ال تهتم باألرضیات، فإن كان جسدك لم ینتقل بعد إلى السماء إال أن رأسك ماكث 
 ].Ðهناك في األعالي

بعد أن وصف النبي القحط القادم كتأدیب أولي لكي یكتشف الشعب ما بلغ إلیه 
، من أجل كارثة خاصة باألمة كلها،  بمرثاةقدم النبي باسم الشعب كله صالة قصیرة أشبه

قدمها كشفیٍع ونائٍب عن الشعب، فیها یعترف بخطایا الشعب، طالًبا مراحم اهللا، نصها 
 اآلتي: 

 ن تكن آثامنا تشهد علینا یارب، ا"و

 فأعمل ألجل اسمك.

 ألن معاصینا كثرت.

 إلیك أخطأنا.

 یا رجاء إسرائیل مخلصه في زمان الضیق.

 لماذا تكون كغریٍب في األرض؟!

 وكمسافٍر یمیل لیبیت؟!

 لماذا تكون كإنساٍن قد تحّیر؟!

 كجباٍر ال یستطیع أن یخلص؟!

 وأنت في وسطنا یارب، 

 وقد ُدعینا باسمك.

 .]9-7[ال تتركنا" 

1 In 1 Cor. hom., 7:2. 
2 In Matt. hom. 12:1. 
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یعترف إرمیا النبي عن خطایا الشعب كأنها خطایاه الشخصیة. بهذا حمل نبوة 
عن السید المسیح الذي حمل خطایا العالم على الصلیب، حیث یقول: "إلهي، إلهي، لماذا 

 ).46: 27 تركتني؟!" (مت

هذه مشاعر الحب الحقیقي التي یلیق بكل مؤمن أن یتمتع بها، حیث یتألم مع 
آالم كل عضو، مصلًیا ألجل اآلخرین كما ألجل نفسه، حاسًبا سقوط الغیر كأنه سقوط له. 

 ).3: 13 : "اذكروا المقیدین كأنكم مقیدون معهم" (عبالقدیس بولسوكما یقول 

مرثاة رائعة، لو أنها قدمت من الشعب لتغیر التاریخ كله. قدمها إرمیا عن الشعب، 
لكن لم تخرج من أعماق قلب الشعب. ربما حفظها البعض وكرروها بلسانهم دون قلبهم... 

 لهذا لم یستجب الرب!

ما نفعها إذن؟ انتفع بها إرمیا نفسه، وتزكي هو ومن حوله، كما قدمها مثاًال حًیا 
 للتوبة عبر األجیال ینتفع بها الكثیرون.

یبدأ المرثاة باالعتراف بالخطیة، فإنه إذا ما تمت محاكمة ال حاجة إلى شهوٍد، فإن 
  آثامنا تشهد ضدنا: أفكارنا وكلماتنا وتصرفاتنا تقف كخصٍم ضدنا.

"من " مدافًعا عنا، فهو رجاء الشعب. یقصد بقوله اسم اهللامقابل هذا الشاهد نجد "
). بالنسبة للعبرانیین 11-9: 48 ؛ إش9: 7 أي ألجل كرامتك ومجدك (یش "أجل اسمك

 .]Ï"االسم" غالًبا ما ُیعنى به سمة الشخص األساسیة

)؛ و"آماًنا" في 2: 10  "رجاءً " في (عزي" تعن"رجاءً هنا الكلمة العبریة المترجمة 
. كأن اهللا یصیر بالنسبة )19: 7 حز(" كما في بركة ماء)، وأیًضا بمعنى "15: 29 أي 1(

  لهم ینبوع میاه ینزع عنهم حالة الجفاف.ُ یقدم ذاته لنا شبًعا حسب احتیاجاتنا.

 : )4 :13  فهو أمر تقلیدي وشائع (هو]8[ لشعبه  كمخلصأما دعوة اهللا

 )، 3: 43 " (إشمخلصك"ألني أنا الرب إلهك، قدوس إسرائیل 

  ).11: 43 " (إشمخلص"أنا أنا الرب ولیس غیري 

" أو المدافع" عن شعبه، و"الشفیعویرى البعض أن الكلمة هنا تحمل معنى "
 ".المحرر"

" فُتفهم أیًضا بمعنى "في زمن القحط"! حینما تشتد في زمن الضیقأما قوله "
التجربة ویدخل اإلنسان كما في مجاعة، ال یجد من یشفع فیه إال اهللا مخلصه، الذي ال یقدم 

1 John Bright: Jeremiah, p. 101. 
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له حلوًال خارجیة بل یقدم نفسه ینبوع میاه حیة وغنى وشبًعا وراحة للنفس، فتتغنى قائلة: " 
 ).1: 23  فال یعوزني شيء" (مزيالرب راع

"لماذا تكون كغریٍب في األرض؟  یقول: 
 .]8[وكمسافٍر یمیل لیبیت؟" 

 لیلة أثناء تجواله. وكأن إرمیا وهو یقدم يُیشبه اهللا بمسافر یطلب ملجأ لیقض
المرثاة یعاتب اهللا مخلص شعبه قائالً : ألیس شعبك هذا هو نصیبك، وأرضك، وبیتك 

المقدس؟ فلماذا تسیر كمن هو غریٍب عنهم، تطلب ملجأ لك خارج بیتك؟ هل تّحول بیتك 
 راحة لمدة لیلة؟! إلى جحیم ال تطیقه، فتهرب منه كمن هو في وسط بریة یطلب مكان

إننا لسنا غرباء عنك، وال أنت بغریٍب عنا، ال تنقصك الحكمة فتكون كإنساٍن في 
حیرة، وال القوة فتكون كمن ال یقدر أن یخلص. حضرتك وسط شعبك أكیدة، وقد ُدعي 

 اسمك علینا فال تتركنا. إننا نتمسك بك یا مخلصنا!

لعل إرمیا النبي یشارك موسى النبي الذي وقف یشفع في الشعب حین طلبوا رجمه 
)، إذ قال 12: 14 مع هرون، فأراد اهللا أن یبیدهم ویقیم من موسى شعًبا أكبر وأعظم (عد

للرب: "فإن قتلت هذا الشعب كرجٍل واحٍد یتكلم الشعوب الذین سمعوا بخبرك قائلین: ألن 
: 14 الرب لم یقدر أن ُیدخل هذا الشعب إلى األرض التي حلف لهم قتلهم في القفر" (عد

). كأن إرمیا النبي یقول للرب: إن كنت اعترف باستحقاق الشعب للتأدیب القاسي، لكن 15
إذاللهم بواسطة أمة غریبة كالبابلیین حیث یصیرون كمسافٍر بال مبیت ُینسب إلیك، فتحسب 
أنت هكذا، ألن ما یحدث لشعبك ینسبه األمم إلیك شخصًیا، فیظنون أنك عاجز عن إنقاذهم 

 وحمایتهم وٕاشباع احتیاجاتهم.

  إجابة الرب على المرثاة التي ُقدمت باسم الشعب: جاءت

 "هكذا أحبوا أن یجولوا.

 لم یمنعوا أرجلهم، فالرب لم یقبلهم.

 اآلن یذكر إثمهم ویعاقب خطایاهم.

  .]11-10[: الُ تصِل ألجل هذا الشعب للخیر" يوقال الرب ل

 نجد حواًرا مشابًها بین اهللا والشعب في الرؤیتین اللتین سجلهما عاموس النبي (عا 
)، غیر أننا نجد في عاموس اهللا یستجیب للصالة وُینزع التأدیب، أما هنا فالتأدیب 1-6: 7

 .]10[یحل بالشعب والحیوانات، مع تأكید حتمیة التأدیب على المعاصي المرتكبة 
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"، ولیس "شعبي"، إذ "هذا الشعبیتحدث اهللا مع شعبه في صیغة الغائب، قائالً : 
ینسحب اهللا من االنتساب إلیهم، ألنهم خانوا العهد، بهذا فقدوا سمتهم كشعٍب دخل مع اهللا 

 في میثاق، أي فقدوا حقهم في الحوار المباشر معهم كطرٍف في العهد اإللهي.

" تشیر إلى األشجار التي تحركها الریاح یمیًنا یجولواأحبوا أن یجولوا... هنا كلمة "
). هكذا صاروا یتحركون 9: 29 ویساًرا، أو إلى ترنح اإلنسان المخمور الذي فقد اتزانه (إش

من هنا وهناك بال هدف وال اتزان، یجولون بعیًدا عن اهللا الطریق الحق. لیس لهم ضابط وال 
التزام، فیسلكون طریق اإلثم، لهذا استحقوا التأدیب. 

لقد أحبوا التجوال ال االستقرار في حضن اهللا، ظانین أن حریتهم وسعادتهم خارج 
الحب اإللهي. هؤالء یتطلعون إلى االتحاد مع اهللا حرماًنا من الحریة وكبًتا وفقداًنا للملذات! 
یسلكون طریق االبن الضال الذي ترك بیت أبیه، لكن بقى قلب األب ینتظر عودته لیرد له 

 كرامته ویشبعه!

 ألجل الشعب كي یرفع اهللا يهنا یعود فیكرر اهللا طلبته إلرمیا للمرة الثالثة أّال ُیصل
عنهم التأدیب. تكرار الطلب یؤكد أن إرمیا لم یكف عن الصالة من أجل الشعب، وكأن ما 
سأله اهللا إیاه لم یكن أمًرا عصاه النبي، إنما هو إعالن عن عدم استجابة الصالة في هذا 

 األمر (رفع التأدیب) بالذات.

  :مسئولیة األنبیاء الكذبة .2
 "حین یصومون ال أسمع صراخهم، 

 وحین یصعدون محرقة وتقدمة ال أقبلهم، 

 .]12[" بل بالسیف والجوع والوبأ أنا أفنیهم

 ألجلهم، وٕانما یرفض أصوامهم وذبائحهم يلیس فقط یسأل إرمیا أال ُیصل
)، ألنهم 2وتقدماتهم (غالًبا ما یقصد بها الحنطة والدقیق والكعك كما جاء في الویین 

یقدموها طلًبا للعتق من التأدیب، ولیس لاللتصاق به؛ یخافون الحرمان من الزمنیات وال 
یهتمون بحرمانهم من اهللا، فإنه ال یطلب صلوات الفم واألصوام والتقدمات ما لم تقترن 

بالتوبة الصادقة والشوق الحقیقي لاللتصاق به، والطاعة لوصیته، والتسلیم الكامل إلرادته 
 اإللهیة.
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  ها أنتم ترون كیف ال یعتبر اهللا الصوم صالًحا في ذاته، إنما یصیر صالًحا وساًرا متى
 .Ïاقترن بأعمال أخرى... وفي ظروف معینة ال یحسب الصوم باطًال بل ومكروها

  األب ثیوناس

 مرة في إرمیا، كما 13التأدیب بالسیف والجوع والوبأ ثالوث مرتبط مًعا، تكرر 
) الخ. وهم عالمة اللعنة التي تحل بالشعب 19: 51) وٕاشعیاء (21: 14تكرر في حزقیال (

)، وُأعطى لداود النبي أن یختار التأدب بإحدى 25-23: 32؛ 16-12: 7 في فساده (تث
أن هذا الثالوث ُوجد في  W. Holladay ) ویرى13: 24 صم 2هذه الثالثة عندما أخطأ (

 .Ðالتقلید الیهودي الشفوي قبل إرمیا

 عذًرا للشعب يإذ یتحدث إرمیا على لسان الشعب یكمل حواره مع اهللا كمن ُیعط
 نهم ُخدعوا بواسطة األنبیاء الكذبة.أ

 "فقلت: آه یا سید الرب (اطلع)

هوذا األنبیاء یقولون لهم:  
 ال ترون سیًفا وال یكون لكم جوع، 

 بل سالًما ثابًتا أعطیكم في هذا الموضع.

 فقال الرب لي: بالكذب یتنبأ األنبیاء باسمي.

  لم أرسلهم وال أمرتهم وال كلمتهم.

 .]14-13[برؤیا كاذبٍة وعرافٍة وباطٍل ومكر قلوبهم هم یتنبأون لكم" 

اتسم هؤالء األنبیاء بالخداع والكذب، یخدعون حتى أنفسهم، فیظنون أفكارهم 
الخاصة بهم هي إرادة اهللا. بینما ینطق إرمیا النبي بالحق اإللهي، ولو كان مؤلًما غیر 
مقبوٍل من الشعب. یتكلم األنبیاء الكذبة بالباطل، إذ ینطقون بالناعمات إلراحة ضمائر 

الخطاة. األول یتحدث بلسان الرب ویعلن بأمانة عن إرادته وخطته وتأدیباته، أما اآلخرون 
 فیتكلمون من عندیاتهم.

 "لذلك هكذا قال الرب عن األنبیاء الذین یتنبأون باسمي وأنا لم أرسلهم، 

 وهم یقولون: ال یكون سیف وال جوع في هذه األرض، 

  أولئك األنبیاء.يبالسیف والجوع یفن

1 St. Cassian: Conf. 21:14. 
2 Holladay, p. 634-5. 
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والشعب الذین یتنبأون له یكون مطروًحا في شوارع أورشلیم من جرى الجوع 
 والسیف.

 ولیس من یدفنهم هم ونساؤهم وبنوهم وبناتهم.

 .]16-15[وأسكب علیهم شرهم" 

: أخطأ األنبیاء الكذبة ألنهم یخدعون اآلخرون ولو بكلمات معسولة إلراحة أوالً 
 ضمائرهم.

: یتنبأون باسم اهللا الذي لم یرسلهم، فمن جانب یدعون كذًبا أنهم مرسلون ثانًیا
 منه، ومن جانب آخر ینسبون هللا ما یقولونه كذًبا.

: كلماتهم المعسولة لیس فقط تعجز عن تقدیم راحة صادقة للشعب، وٕانما هم ثالثًا
 أنفسهم أیًضا یهلكون.

: إن كان المنتمون لهم مخدوعین لكنهم لیسوا أبریاء، ألن اهللا أرسل لهم أنبیاء رابًعا
یشهدون للحق اإللهي، فهم بال عذر. لقد قبلوا وهم عمیان أن یقتادهم عمیان، فسقط الكل 
في حفرة التأدیب اإللهي. عندما حذر السید تالمیذه والشعب من الفریسیین قال لهم: "هم 

. )14: 15 عمیان قادة عمیان. وٕان كان أعمى یقود أعمى یسقطان كالهما في حفرة" (مت
  یلیق بالمؤمن أن یكون له روح التمییز لیدرك النبي الحقیقي من المخادع.

: ال یقف التأدیب عند األنبیاء الكذبة والشعب، لكن حتى المدینة المقدسة خامًسا
 تتنجس بجثث الموتى الُملقاه في شوارعها بال دفن.

: الهالك على مستوى أسرى، فالتأدیب یلحق بالرجل كما بالمرأة، وبالوالدین سادًسا
 كما باألبناء.

 : حوار بین اهللا والنبي .3
في الحوار بین اهللا والنبي إرمیا بخصوص ما یحل بالشعب من تأدیبات بسبب 

 شرورهم نالحظ اآلتي: 

لیس فقط الخلیقة تئن بسبب القحط، وٕانما یشاركها إرمیا النبي نفسه، لیس أوالً : 
حزًنا على الخسائر المادیة، وٕانما على ما بلغه الشعب من قحٍط روحي من جهة كلمة اهللا 

 وقبول إرادته.

 "وتقول لهم هذه الكلمة: 
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 لتذرف عیناي دموًعا لیًال ونهاًرا وال ُتكفا، 

 .]17[ألن العذراء بنت شعبي ُسحقت سحًقا عظیًما بضربة موجعة جًدا" 

أمر اهللا إرمیا أن یكف عن الصالة من أجل الشعب بخصوص رفع التأدیب عنهم، 
لكننا لم نسمعه یأمره بالكف عن البكاء من أجلهم، بل بالعكس نراه هنا یطلب من إرمیا أن 
یكون بكاؤه عالنیة، وأن یعلن للشعب أنه لن یتوقف عن البكاء لیًال ونهاًرا، بكاء من یئن 
ألجل عذرائه الوحیدة المنسحقة جًدا بضربة مّرة للغایة. كأن اهللا یعتز بهذه الدموع، ألنها 
تعبر عن المشاعر اإللهیة خالل نبیه. فهو وٕان أّدب ال یطلب لشعبه السحق العظیم بل 

 الفرح المجید بالتوبة والرجوع إلیه.

هذا ومن جانب آخر فإن دموع النبي تشهد عن وداعة النبي، ینطق بالحق اإللهي 
ال في تشامٍخ وعجرفة كاألنبیاء الكذبة بل بروح االتضاع واالنسحاق، مع مشاركة الشعب 

 آالمهم.

 نهاًرا ولیالً اشتهي إرمیا أن تتحول رأسه إلى ماٍء وعیناه إلى ینبوع دموع لیبكي 
). یبدأ بالنهار ویكمل باللیل، یرى أعمالهم نهاًرا فیبكیهم، ویعود باللیل إلى مخدعه 1: 9(

"، ففي ونهاًرا لیالً  بدموع من أجلهم. أما بالنسبة هللا، إذ یتحدث عن دموع إرمیا فیقول "يلُیصل
 عینیه دموع الصالة من أجلهم لها األولویة عن دموعه في النهار وهو یراهم یخطئون.

 حتى في الخفاء بدموٍع عنهم؛ هذا أعظم يال یكفي أن نبكي أحباءنا، بل أن ُنصل
 وأثمن في عیني اهللا!

 هالك عام في الحقول كما في المدن، بین الشعب كما بین األنبیاء الكذبة.ثانًیا: 

 "إذا خرَجت إلى الحقل فإذا القتلى بالسیف، 

 وٕاذا دخلت المدینة فإذا المرضى بالجوع، 

 .]18[ألن النبي والكاهن كلیهما یطوفان في األرض وال یعرفان شیًئا" 

 ): "ملعوًنا تكون في المدینة، وملعوًنا تكون في الحقل".6: 28 وكما جاء في (تث

 إن "یطوفان في األرض (حیث) ال یعرفان شیًئا"یرى البعض في العبارة األخیرة 
النبي والكاهن إذ رفضا إرادة الرب هنا صار مصیرهما الجحیم، یطوفان هناك حیث ال توجد 

" بل یكونا في "جهالة"، ویرى البعض أن هذه النبوة تحققت بسبي یهوذا حیث ُأقتید المعرفة"
 األنبیاء والكهنة إلى أرض ال یعرفون عنها شیًئا.

 اكتشاف الرجاء الباطل الذي قدمه األنبیاء الكذبة بروح الخداع.ثالثًا: 
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 "هل رفضت یهوذا رفًضا؟!

 أو كرهت نفسك صهیون؟!

 لماذا ضربتنا وال شفاء لنا؟!

 انتظرنا السالم، فلم یكن خیر، 

 .]19[وزمان الشفاء فإذا رعب" 

كنائٍب عن الشعب الذي أعماه األنبیاء الكذبة بخداعاتهم یحاور اهللا متعجًبا كیف 
یرفض اهللا یهوذا، وتكره نفسه صهیون، ویضرب بال شفاء، ینزع السالم ویسمح لهم بالرعب. 

كانت حجج األنبیاء الكذبة أن اهللا سلَّم إسرائیل ألشور ألنها انشقت عن مملكة یهوذا وعن 
السبط الملوكي، وحرموا أنفسهم من أورشلیم التي تمثل صهیون. أما بالنسبة لیهوذا فلیس من 

ضرباٍت بال شفاء، وال من رعٍب، بل صحة وسالم، ألنها تضم السبط الملوكي وتحتضن 
  أورشلیم مدینة اهللا حیث الهیكل والعبادة القانونیة.

یستدر إرمیا النبي مراحم اهللا، معترًفا بخطایاهم وخطایا آبائهم كأنها خطایاه رابًعا: 
 الشخصیة، إذ یقول: 

 "قد عرفنا یا رب شرنا، إثم آبائنا، 

 .]20[ألننا قد أخطأنا إلیك" 

 ثمرة آثامهم، إنما هنا تأكید ي أن اإلنسان یجنيعندما یشیر إلى آثام اآلباء ال یعن
أن الخطیة متأصلة فیهم عبر األجیال، وأنه توجد خطایا جماعیة عاش الكل فیها جیًال بعد 

 جیل.

یتوسل إرمیا إلى اهللا، لیس متكًال على بٍر ذاتي، وال على عبادٍة ما، وٕانما على 
 اآلتي: 

 . ألجل اسم اهللا القدوس: أ

 .]21["ال ترفض ألجل اسمك" 

 به اهللا نفسه، هذا واضح في صالة السید المسیح يحینما ُیذكر اسم اهللا ُیعن
الوداعیة: "وعرفتهم اسمك وسأعرفهم، لیكون فیهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فیهم" 

 ). اكتشف المرتل قوة اسم اهللا كمصدر قوة وفرح: 26: 17 (یو

 ).21: 33 "ألننا على اسمه القدوس اتكلنا" (مز

 ).3: 34 "ارفعوا بنا اسمه جیًعا" (مز
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 ).5: 44 "باسمك نرذل كل الذین یقولون علینا..." (مز

 ).8: 44 "باسمك نعترف إلى الدهر" (مز

 ).11: 5 "یبتهج بك محبوا اسمك" (مز

 )2: 9 "أرنم إلسمك أیها العليّ " (مز

 ).1: 8 "ما أمجد اسمك في كل األرض" (مز

 ب. ألجل كرسي مجده: 

 .]21[" "ال تهن كرسي مجدك

)، غیر أن النبي یدرك أن اهللا 1: 66 كرسي مجد اهللا هو السماء كما جاء (إش
ُیرید أن یقیم ملكوته في صهیون الروحیة، في وسط شعبه حین یتقدس، فُیقال: "اهللا جلس 

 ). ویجلس اهللا في النفس المقدسة كما في عرشه، وكما یقول8: 47 على كرسي قدسه" (مز
: [كرسي اهللا هم الصدیقون، الذین ألجل طهارتهم یستریح اهللا األب أنثیموس األورشلیمي

  .]Ïفیهم

 

 ج. من أجل المیثاق الذي أقامه اهللا مع شعبه: 

 .]21["اذكر. ال تنقض عهدك معنا" 

 د. ألنه الخالق وحده: 

 "هل یوجد في أباطیل األمم من یمطر؟!

  السموات وابًال؟!يأو هل تعط

 أما أنت هو الرب إلهنا؟!

 .]22[فنرجوك ألنك أنت صنعت كل هذه" 

إن كان اهللا قد سمح بالجفاف، فهو الخالق المهتم بخلیقته، هو واهب المطر. لیس 
من یقدر أن یخلصهم من القحط إال الخالق نفسه. اهللا الذي أجاب بناٍر من السماء في أیام 
إیلیا التهمت الذبیحة وكل المیاه التي حولها، یستطیع أن یجیب بمطٍر من عنده. وكما یقول 

Ï 46(47 تفسیر مزمور.( 
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زكریا النبي، "اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر، فیصنع الرب بروًقا ویعطیهم 
 ).1: 10 مطر الوبل" (زك

) بین 9-6: 13 حوار إرمیا النبي مع اهللا یشبه ما ورد في إنجیل (لوخامًسا: 
الكرام وصاحب الكرم، إذ توسل األول ألجل التینة التي لم یجد فیها ثمًرا، قائًال له: "یا سید 

اتركها هذه السنة أیًضا حتى أنقب حولها وأضع زبًال، فإن صنعت ثمًرا وٕاال ففیما بعد 
. تقطعها"
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 14من وحي إرمیا 

 يإنك ال ُتسر بجفاف بریت

 !إني أعلم یا سیدي أنه بسبب خطایاي حّل بي القحط 

  لقد صرُت فاتًرا، وجفت ینابیع دموعي.

 فقدُت سالمي الداخلي وفرحي فیك.

 وتحّول فردوسي إلى بریة جافة!

 !ارتعبت نفسي وامتألت عویًال عوض الفرح ببهجة الخالص 

 لیس عویل التوبة المملوء رجاًء فیك!

 إنما هو عویل الصرخات المّرة الیائسة!

  ،أصابني العار والخزي 

 من یرد لي كرامتي ویهبني مجًدا؟!

 كلت عیناي من الحزن... فقد ترقبتا الموت األبدي!

 من یهبني االستنارة ویبعث في الحیاة الُمقامة؟!

 !إني أعلم یا سیدي أنك الُ تسر بجفاف بریتي 

 لیعمل روحك في داخلي كینابیع میاه حیة!

 یفضح جفاف بریتي ویبكتني على خطیتي!

 یحول بریتي إلى فردوٍس مبهٍج مملوء من ثمر الروح!

 لیصلب أعمال إنساني القدیم ویهبني أعمال اإلنسان الجدید!

 لیحملني كما بجناحّي الحمامة إلى حضن اآلب السماوي!

 لیفتح بصیرتي ولتشرق بنور وجهك عليّ !

 رّد لي كرامتي ولتمتعني بعربون المجد األبدي!

  ،أعترف لك إنني مستحق أن یحل بي القحط 

 لكن نعمتك عجیبة وغنیة، 

 وروحك القدوس واهب التوبة والتقدیس!

 متى أنطلق من البریة الجافة إلى فردوسك المقدس یا مخلصي؟!
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 !أخیًرا أعلن بحق إني أخطأت أنا وكل بیت آبائي 

  ما یسندني إال اسمك القدوس الذي ُدعي عليّ .يلیس ل

 ال ترفضني، فإني أختفي فیه، ألنني على اسمك اتكلت.

  أذكر أنك قبلتني كرسًیا لمجدك، 

 فلتقدسني ولتسترح في داخلي!

 لقد كتبت میثاق حبك العملي بدمك الثمین، 

 فلتعمل إذن فّي یا مخلصي الحبیب!
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األصحاح الخامس عشر 

الشفاعة المرفوضة 
یكمل هذا األصحاح الحدیث عن التأدیب بالقحط، حیث یؤكد الرب حتمیة هذا 

التأدیب بسبب إصرار الشعب مع القادة على الشر، رافًضا كل شفاعة عنهم، حتى إن قدمها 
موسى وصموئیل النبیین.   

 ني.االقحط والتطلع إلى العصر المسي 
. ]1[. الشفاعة المرفوضة   1
. ]9-2[. التأدیب    2
. ]10[. انهیار نفسیة إرمیا إلى حین  3
. ]11[. اهللا یسند نبیه    4
. ]14-12[. سبي الشعب    5
. ]18-15[. تعزیات وسط اآلالم   6
. ]21-19[. اهللا یشدد إرمیا النبي   7

 : . الشفاعة المرفوضة1
لي:   "ثم قال الرب

وٕان وقف موسى وصموئیل أمامي ال تكون نفسي نحو هذا الشعب. 
 .]1[اطرحهم أمامي فیخرجوا" 

نحن نعلم أن شفاعة النبي لدى اهللا من أجل الشعب كانت عمًال أساسًیا في 
حیاته، لذا أراد اهللا تأكید صدق نبوة إرمیا بالرغم من عدم قبول شفاعته في أمر رفع 

التأدیب، ألنه وٕان تشفع موسى وصموئیل النبیین لن ُتقبل شفاعتهما في ذلك الحین، ولن 
ُیسمح للشعب أن یقف أمامه. كأن عدم قبول شفاعة إرمیا لیس علتها ضعف في شخصه 

أو في عمله، وٕانما في إصرار الشعب على عدم التوبة. 
 موسى وهرون وصموئیل كشفعاء عظماء یستجیب اهللا )6: 99(ذكر المزمور 

صلواتهم. 
 ؛ 30: 32؛ 34: 20؛ 14-11: 32  في (خرموسى شفیًعاقدم لنا العهد القدیم 
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 شفیًعا صموئیل النبي). كما قدم لنا 29-26: 9 ؛ تث19-13: 14؛ 19-13: 10 عد
). قیل: "فدعا صموئیل الرب فأعطى رعوًدا ومطًرا 25-19: 12؛ 11-5: 7 صم 1في (

في ذلك الیوم، وخاف جمیع الشعب الرب وصموئیل جًدا. وقال جمیع الشعب لصموئیل: 
صِل عن عبیدك إلى الرب إلهك حتى ال نموت... فقال صموئیل للشعب: ال تخافوا... وأما 

لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم بل ُأعلمكم الطریق الصالح  أنا فحاشا
). هكذا امتزجت صلواته وشفاعاته بتعلیمه لهم لیعیشوا حسب العهد 12 صم 1المستقیم" (

اإللهي. 
لم یكن هذان النبیان شفیعین فحسب، بل كانا أیًضا وسیطین في أقامة عهد بین 

. Ïاهللا والشعب
ِذكر هذین النبیین له معنى خاص بالنسبة إلرمیا النبي، إذ كان ُینظر إلیهما 

.  Ðكنموذجین حیین لخدمته، حاسًبا نفسه خلًفا في سلسلة األنبیاء
ُ◌وصف إرمیا في سفر المكابیین الثاني كشفیٍع دائم: "فأخبرهم أیًضا برؤیا قد رآها 

هي الرؤیا أن أحد رؤساء الكهنة، وهو شریف كریم   موثوق بها، فتشجعوا جمیًعا. وهذهيوه
صالح وفصیح، ومنذ حداثته منكب على كل فضیلة، وقد ظهر یمّد یدیه مستشفًعا ألجل 
الشعب. ثم ظهر شخص آخر بثیاب فاخرة وبهیئة جمیلة. فقال رئیس الكهنة إن هذا هو 

 مك 2یشفع دائًما ألجل الشعب والمدینة المقدسة" (إرمیا نبي اهللا، وهو محب إلخوته 
15(. 

من محبة اهللا لهم أنه ال یشفق علیهم إلى حین، وال یقبل شفاعة األنبیاء عنهم 
حتى یرد غضبه، ألنه یرید خالصهم األبدي بالرجوع إلیه أوالً . إنه ال یطلب أن یرفع 

التأدیب المؤقت مهما بدا قاسًیا، إنما ُیرید مجدهم األبدي. 
 اهللا الذي ُیسر بوحدتنا وصالتنا لبعضنا البعض یرفض أحیاًنا حتى شفاعة 
قدیسیه متى رأى فینا تهاوًنا بخالصنا، فإنه ال یستطیع إنسان ما أن یفدینا. وكما یقول 

 ألجل بعضنا ي). حًقا إننا ُنصل7: 49 مز (""األخ لن یفتدى، فهل ُیفتدى إنسان؟المرتل: 
البعض، ونطلب صلوات القدیسین عنا، لكن بروح االلتقاء مع المخلص نفسه كفاٍد وحیٍد 

وفریدٍ . 

1 Holladay, Jeremiah, vol.1, Philadelphia 1986, p. 439. 
2 Thompson: The Book of Jeremiah, p. 387. 
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  یوجد بعض الناس یتكلون على أصدقائهم، وآخرون على فضائلهم (قّوتهم)، وآخرون
"األخ لن یفتدى، فهل هي عجرفة البشریة التي ال تتكل على اهللا...  على غناهم. هذه
 Ï هل تتوقع إنساًنا یفتدیك من الغضب القادم؟!یخلص إنسان؟"

القدیس أغسطینوس 

  ال تتطلع إلى أٍخ لخالصك... بل إلى اإلله المتأنس یسوع المسیح، هو وحده قادر أن
یقدم فدیة هللا عنا جمیًعا... دم ربنا یسوع المسیح المقدس والثمین جًدا، الذي سفكه 

ألجلنا جمیًعا...  
، تظن أن ربنا إنسان )3: 8 رو(لیس ألنه سكن بیننا "في شبه جسد الخطیة" 

مجرد؛ وتفشل في مالحظة قوة الهوته. إنه ال یحتاج إلى تقدیم فدیة هللا عن نفسه، ... فإنه 
. Ð )21: 2 بط 1"لم یفعل خطیة وال ُوجد في فمه غش" (

القدیس باسیلیوس الكبیر  

  :كال، "األخ لن یفتدى، فهل ُیفتدى إنسان؟ وكما قال أیًضا النبي معلًنا ذات الشيء
حتى وٕان كان موسى أو صموئیل أو إرمیا. اسمع كمثاٍل ما یقوله اهللا في هذا األمر 

. ولماذا تتعجب إنني ال أسمع "ال تصِل ألجل هذا الشعب، فإنني ال اسمع لك"األخیر: 
 ال أقبل طلباتهم عن هؤالء الناس. نعم، ]1["وٕان وقف موسى وصموئیل أمامي" لك، 

إن توسل حزقیال ُیقال له: "وٕان وقف نوح ودانیال وأیوب فإنهم ال یخّلصون..." وٕان 
توسل البطریرك إبراهیم ألجل المصابین بمرض ُمستعصى شفائه وال یمكن تغیرهم فإن 

) حتى ال یقبل صرخته ألجلهم. مرة أخرى إن 33: 18 اهللا یتركه ویذهب في طریقه (تك
). وٕان توسل أحد 1: 16 صم 1فعل صموئیل ذلكُ یقال له: "ال تنح على شاول" (راجع 

من أجل أخته وكان األمر غیر مناسب یسمع ذات اإلجابة التي قیلت لموسى: "ولو 

  .Ñ)14: 12 بصق أبوها بصًقا في وجهها" (عد

  أوضحنا بإسهاب إننا بحسب رآفات اهللا ومحبته یلزمنا أن یكون لنا رجاء الخالص في
أعمالنا البارة (بنعمة اهللا) دون حسبان آلبائنا وأجدادنا وآباء أجدادنا، أو أقربائنا 

... لقد استْجَدت "األخ ال یفتدى، فهل ُیفتدى إنسان؟"وأصدقائنا وعائالتنا وجیراننا، ألن 

1 On Ps 49 (48). 
2 On Ps 48, no. 4. 
3 On Lazarus and the Rich Man, Sermon 3. 
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الخمس عذارى زیًتا من رفیقاتهن ولم یحصلن على شيء. فاإلنسان الذي دفن وزنته في 
.  Ïاألرض یبدى أعذاًرا لكنه ُیدان

 القدیس یوحنا الذهبي الفم
سبق أن تحدثنا عن طلب صلوات أو شفاعات الغیر بدون التوبة في تعلیقنا على 

. )14: 11؛ 16: 7(
 عن قوة الصالة، یرى في ارتباط شخص Ðالعالمة أوریجینوسإذ یتحدث 

صموئیل النبي بموسى النبي هنا یحمل معه ذات الرتبة، هذا الذي أدركت والدته أنها عاقر 
والتجأت إلى اهللا بالصالة فوهبها إّیاه. 

یأتي  یعلن هذا الحدیث اإللهي عن عجز البشریة في التشفع في الخطاة حتى
السید المسیح. جاء في سفر حزقیال: "وطلبت من بینهم رجًال یبني جداًرا ویقف في الثغر 

). لقد جاء ربنا یسوع المسیح، 30: 22 أمامي عن األرض لكیال أخربها فلم أجد" (حز
اإلنسان الكامل، الذي وقف في الثغرة یشفع في البشریة، وكما جاء في إشعیاء: "فرأى أنه 

). یقول الرسول بولس: 16: 54 لیس شفیع، فخلصت ذراعه لنفسه وبره هو عضده" (إش
"وأقول إن یسوع المسیح قد صار خادم الختان من أجل صدق اهللا حتى یثبت مواعید اآلباء" 

). 8: 15 (رو
"أطرحهم أمامي فیخرجوا" اآلن إذ یرفض اهللا شفاعة أنبیائه عن الشعب یقول: 

 مل 1" (واقف أمامهإنها تقابل قول إیلیا النبي وتلمیذه إلیشع: "حّي هو الرب الذي أنا . ]1[
)، حیث یعني وجودهما أمام اهللا الذي یهبهما 16: 5؛ 14: 3 مل 2؛ 15: 18؛ 1: 17

حضرته كّسر قوتهما؛ یثبتهما ویهبهما حالة القیام بغیر انطراح أو سقوط. أما هذا الشعب 
وقد ارتبط بآلهة غریبة، ووضع ثقته فیها، ومسرته في الشهوات الجسدیة والرجاسات، فال 

یستحق الوقوف بل یبقى مطروًحا بال عون، وُیطرد من الحضرة اإللهیة... "ألنه أیة خلطة 
: 6 كو 2للبر واإلثم؟! وأّیة شركة للنور مع الظلمة؟! وأى اتفاق للمسیح مع بلیعال؟!" (

14-15 .(
لكي یخرجوا من عبودیة فرعون  ،exodus في القدیم وهب اهللا شعبه الخروج

منطلقین إلى األرض التي تفیض عسًال ولبًنا، حیث الشبع والحریة. اآلن یطردهم من أمامه 

1 Ibid 4. 
2 On Prayer, 13:2. 
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لكنه خروج من حالة الحریة والشبع إلى العبودیة إلبلیس وشروره وٕالى  ،exodusفیخرجوا 
الفراغ. 

 : . التأدیب2
"ویكون إذا قالوا لك: إلى أین نخرج؟ 

أنك تقول لهم:  
هكذا قال الرب:  

الذین للموت فإلى الموت،  
والذین للسیف فإلى السیف،  

والذین للجوع فإلى الجوع،  
. ]2[والذین للسبي فإلى السبي" 

"، ال في انتظاٍر إلى إجابة، وال رغبة في تصحیح إلى أین نخرج؟یتساءل الشعب: "
الموقف، إنما في نوع من التذمر.  

 التالیة: الموت أو السیف أو القحط أو السبي الصور األربعیتم التأدیب في إحدى 
. هذه الصور تكشف عن عمل الخطیة:  ]2[

، "كما أن البر یؤول )15: 1 ؛ یع17: 2 ؛ تك23: 6  (رو موت. أجرة الخطیةأ
. بارتكابنا الخطیة نعزل أنفسنا )19: 11أم (إلى الحیاة، كذلك من یتبع الشر فإلى موته" 

عن القدوس مصدر حیاتنا، فندخل إلى الموت، الذي أبطله السید المسیح بصلیبه واهب 
). 26: 15 كو 1القیامة (

) الذي یضرب قلب المؤمن لیحطم 12: 4  كلمة اهللا (عبسیفب. نسقط تحت 
هي  الخطیة ویجرح القلب بجراحات الحب. أما غیر المؤمن فتصیر كلمة اهللا التي للحیاة

بعینها للموت، یحطمه السیف، فیفقد سالمه الداخلي. 
 وقحٍط ال إلى الخبز المادي، بل إلى كلمة مجاعةٍ ج. بالخطیة تدخل النفس في 

 یقول السید الرب ُأرسل ياهللا، فال تجد شبًعا في الكلمة وال عذوبة، وكما قیل: "هوذا أیام تأت
جوًعا في األرض، ال جوًعا للخبز وال عطًشا للماء، بل الستماع كلمات الرب؛ فیجولون من 
بحٍر إلى بحٍر، ومن الشمال إلى المشرق یتَطوَّحون لیطلبوا كلمة الرب فال یجدونها؛ في ذلك 

. هكذا تفقد النفس جمالها )13-11: 8عا (الیوم تذبل بالعطش العذارى الجمیالت والفتیان" 
ونضرة شبابها لتدخل في قبٍح وعجٍز دائمٍ ! 
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نفقد حریة مجد أوالد اهللا. لهذا جاء  سبي إبلیس، د. أخیًرا بالخطیة نسقط تحت
 للمسبیین بالعتق، ویقتنیهم لنفسه مسبیین ال للعبودیة، بل لحبه الفائق، يالسید المسیح لُیناد

، واهًبا إیاهم شركة )8: 4أف (وكما یقول الرسول: "سبي سبًیا وأعطى الناس كرامات" 
). 21: 8 األمجاد األبدیة، حریة مجد أوالد اهللا (رو

 للتأدیب یحمل معنى رمزًیا، إذ یشیر إلى التراب أو إلى األرض 4اختیار رقم 
بكونها ذات أربع اتجاهات (شرق وغرب وشمال وجنوب)، وكأن ثمر الخطیة هو أن یصیر 

اإلنسان أرًضا، ال یقدر أن یختبر السمویات. 

"وأوكل علیهم أربعة أنواٍع یقول الرب:  
السیف للقتل،  

والكالب للسحب،  
وطیور السماء ووحوش البریة لألكل واإلهالك. 

. ]4-3[وأدفعهم للقلق في كل ممالك األرض" 
كأن اإلنسان الذي یقبل الخطیة في حیاته یصیر فریسة ألربعة أمور:  

فریسة للموت مع بشاعة األلم حیث تضربه الخطیة كما بالسیف. 
فریسة للمهانة والخزي، حیث تسحبه الكالب على التراب، إذ یلتصق القلب بالتراب 

: 14 ویصیر تراًبا عوض تمتعه بالملكوت السماوي. وكما قیل: "عار الشعوب الخطیة" (أم
34 .(

فریسة لطیور السماء، أي تفترسه الشیاطین، خاصة شیطان الكبریاء. 
أخیًرا یصیر فریسة لحیوانات البریة التي تشیر إلى شهوات الجسد، فتحطمه 

الشهوات وال یقدر أن یقاومها. 
إذ یسقط فریسة للموت الروحي، ویفقد الكرامة الحقیقیة، وتنهشه الشیاطین، 

وتحطمه شهوات الجسد ال یجد راحة أو استقراًرا، بل یصیر في قلٍق في كل ممالك األرض! 
یصیر مثل قایین الذي بسبب خطیته صار تائًها على وجه األرض. 

هذه األنواع من التأدیب تشیر إلى معاناة جسدیة واجتماعیة ونفسیة. فالسیف یشیر 
إلى المعاناة الجسدیة، حیث ُیقتل الجسد، أما سحب أجسادهم المیتة بواسطة الكالب ونهشها 
بواسطة طیور السماء وحیوانات البریة فیشیر إلى المهانة االجتماعیة، حیث تشترك الطیور 
والوحوش في تحطیم كل ذكرى لهم! كان الدفن في مقابر األسرة فیه تكریم للمیت، أما أن 
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ُیترك المیت للكالب والطیور والوحوش ففیه مهانة بالغة. وأخیًرا المتاعب النفسیة إذ ُیدفعون 
للقلق في كل ممالك األرض. 

 بالجوع والعطش، فلجأ إلى اهللا واهب الشبع والسالم،  القدیس أغسطینوسشعر
مناجًیا إّیاه:  

[إلهي... لقد جعلت نفسي قادرة على أن تسع جاللك غیر المحدود، لئال یكون لها 
شيء یقدر أن یمألها سواك!... 

إلهي... إنك صنعتنا ألجلك... لذلك یبقى قلبنا مضطرًبا، قلًقا، عدیم الراحة على 

].  Ïالدوام حتى یستریح بك
ربما یتساءل البعض: لماذا یسلمهم اهللا للهالك؟ فیجیب:  

"من أجل منسى بن حزقیا ملك یهوذا،  
. ]4[من أجل ما صنع في أورشلیم" 

كان حزقیا رجًال صالًحا، طّهر الهیكل من الرجاسات الوثنیة، لكن تبوأ ابنه عرش 
ق.م وهو ابن اثنتى عشرة سنة، واشتهر في أول ملكه بنشر العبادة الوثنیة  693یهوذا سنة 

). 9-2: 21 مل 2والرجاسات مع العنف وسفك الدماء، فصار الشعب أشر من األمم (
ُذكر على وجه الخصوص ألنه كان أشر ملوكهم، أو ألنه َمَلَك أكثر من غیره، فلم ُینَس بعد 

). 15-10: 21 مل 2في أیام إرمیا (
هنا تظهر خطورة القائد، متى تنجس قلبه أفسد المجتمع، فتصیر الصلوات (بغیر 

التوبة) مرفوضة، حتى إن قدمها موسى أو صموئیل أو إرمیا. لقد حلَّ غضب اهللا على 
الجماعة التي أفسدتها القیادة الشریرة.  

إن كان النبي قد ألقى بالضوء على خطایا الملوك وعائالتهم لكنه أكد مشاركة 
الشعب لهم في خطایاهم، ومسئولیتهم المشتركة معهم، لم ُیوجد إنسان واحد بار في یهوذا 

)، فال یستطیع أحد أن یحتج بأنه هو شخصًیا ال یستحق التأدیب. اشترك الكل في 1: 5(
الرجاسات واالرتداد عن اإلیمان بقبولهم العبادة الوثنیة جنًبا إلى جنب مع عبادة اهللا الحيّ . 

. Ðالخ) 5: 2اشترك الكل في عار األمة، إذ هم وارثون ألمة قاومت اهللا منذ بدایتها (

Ï 43، ص 1967 المؤلف: الحب اإللهى، اإلسكندریة. 
2 R.E. Clements: Jeremiah, Atlanta 1988, p. 95. 
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"فمن یشفق علیِك یا أورشلیم؟ 
ومن یعزیِك؟ 

 .]5[ومن یمیل لیسأل عن سالمتِك؟" 

الذي نراه واضًحا في حیاة البشریة، الشعور بالعزلة والوحدة.  هذا هو عمل الخطیة
لیس من یقدر أن یشارك اإلنسان مشاعره الحقیقیة وال من یعزیه، حتى وٕان اجتمع حوله 

المئات أو األلوف وربما المالیین؛ حتى وٕان نال شهوة عالمیة أو كرامة فائقة... ففي أعماقه 
ال یجد من یعزیه ویسأل عن سالمته أو یحییه. هذا ما دفع بعض الممثلین المشهورین الذین 

نالوا شعبیة تقدر بالمالیین إلى االنتحار. ألنهم إذ یفقدون اهللا مصدر تعزیتهم وسالمهم 
یدركون أن كل من هم حولهم ال یستطیعون أن یهبوهم شبًعا داخلًیا، أو سالًما حقیقًیا أو 

یحبونهم بإخالص. 
هذا هو علة تزاید نسبة المرضى نفسًیا حتى في البالد المتقدمة، بالرغم من تكاتف 

كثیر من القوى إلشباع كل احتیاجات اإلنسان اقتصادًیا وعلمًیا واجتماعًیا ونفسًیا... لكن 
یبقى أمر واحد وهو االتحاد مع القدوس واهب السالم. 

إن كنِت ال تشفقین على  .]5["من یشفق علیِك یا أورشلیم؟ یتساءل إرمیا النبي: 
نفسِك، بل سلمتي أعماقك للسیف والجوع والسبي... قبلتي الموت والعار والمذلة، فمن یشفق 
علیِك؟ من یقدر أن یعزیِك؟ من یهتم بِك ویسأل عن سالمتِك؟ تأتى اإلجابة كما في أغلب 
األسئلة الواردة في هذا السفر: "المسیا المخلص!"، هو وحده یشفق على الخاطى، ویهتم به 

ویعزیه، ویرد له سالمه بعمل صلیبه. لم یعد أحد یشفق على أورشلیم، أعداؤها یشمتون 
فیها، وأبناؤها یهلكون، وأصدقاؤها یهربون أمام فادحة الخطر الذي لحق بها. 

 الذي أحبك  اهللا اآلبال تنتظر یا عزیزي أحًدا یشفق على أورشلیمك الداخلیة، إال
وأسلم ابنه الوحید للصلیب ألجل خالص نفسك، فتترنم مع الرسول قائالً : "الذي لم یشفق 

). 32: 8 على ابنه بل بذله ألجلنا أجمعین، كیف ال یهبنا أیًضا معه كل شيء؟!" (رو
 مخلصك، وكما یقول الرسول: "من هو الذي السید المسیحمن یشفق علیك إال 

یدین؟ المسیح هو الذي مات، بل باألحرى قام أیًضا، الذي هو أیًضا عن یمین اهللا الذي 
). إن التقیت معه اآلن بالتوبة تشفق على نفسك. ال تتنظر أًبا 34: 8 أیًضا یشفع فینا" (رو

أو أًما أو أًخا أو صدیًقا یهتم بخالصك، بل التِق به، ألن نفسك ثمینة في عینیه، أعظم من 
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یبكتك على خطیة  الروح القدس المعزى، كل العالم! من یعزیك ویهبك السالم الداخلي إال
ویقدم لك الغفران، یصالحك مع اآلب في استحقاقات دم المسیح!  

على هذه العبارة قائالً :  العالمة أوریجینوس یعلق 
نرید أن نفهم جمیع تلك الكلمات المملوءة وعیًدا ألورشلیم:  [

"فمن یشفق علیك یا أورشلیم؟! 
یك؟!  ومن یعزِّ

ومن یمیل لیسأل عن سالمتك؟! 
 أنِت تركِتني یقول الرب.  

إلى الوراء سرِت، فأمد یدي علیِك، وأهلككِ .  
مللُت من الندامةِ . 

.  وأذریهم بمذراة في أبواب األرض
أثكل وأبید شعبي". 

لقد َوَضَعْتني هذه الكلمات في مأزق، وهو محاولة التوفیق بین صالح اهللا ورفضه 
الرحمة لشعبه.  

أقدم مثاالً : لو أن ملًكا حكم على إنساٍن في مملكته بأنه عدو له، فإنه ال یلیق بأي 
شخص أن ُیظهر تعاطًفا مع ذلك العدو أو یبدى أیة شفقة علیه، وٕاذا فعل ذلك ُحسب هذا 

إساءة إلى الملك وٕالى أحكامه.  
إذا فهمت هذا المثل، أنظر إذن إلى اإلنسان المحكوم علیه من ِقبل اهللا من أجل 

خطایاه الكثیرة، والحظ أنه ال یحصل على أیة شفقة من المالئكة، رغم أن وظیفة هؤالء 
هي خدمة الطبیعة البشریة ونجدتها وٕانقاذها. ألنه لیس أحد من المالئكة حین یرى  المالئكة

أن اهللا هو القاضي، وأن الذي حمى غضبه هو الخالق، وأن الخطایا وصلت إلى درجة 
ألزمت اهللا - إن صح هذا التعبیر - الصالح على توقیع الحكم ضد الخاطئ... أن یشفق 

وال أن یحزن وال أن یطلب الرحمة أو السالم من أجل إنساٍن مثل هذا. 
هي التي  هي المقصودة بالمعنى الحرفي - نفترض فعًال أن أورشلیم هذه - ألنها

أخطأت تجاه السید المسیح، وعظمت خطایاها أمامه، حتى قال لها: "یا أورشلیم، یا 
أورشلیم، یا قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها كم مرة أردت أن أجمع أوالدك كما تجمع 

). وأن 37: 23 الدجاجة فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا. هوذا بیتكم یترك لكم خراًبا" (مت
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أورشلیم هذه، هي التي ُأهِمَلت وُتِرَكت من اهللا. وأن المالئكة الذین لم یتوقفوا عن مساعدة 
أورشلیم، والذین من خاللهم ُسلِّمت الشریعة لموسى، تركوا أورشلیم وقالوا: إن خطایاها 
أصبحت عظیمة؛ ألن شعبها قتلوا السید المسیح ووضعوا علیه األیادي. وحینما كانت 

خطایاهم قلیلة كان في إمكاننا أن نتشفع وأن نطلب من أجلهم، وكان في استطاعتنا أن 
من یشفق علیِك یا أورشلیم؟ "قد أخطأت نشفق على أورشلیم، لكن اآلن وبعد هذه الجریمة "

 ).8: 1 " (مراأورشلیم خطیة، من أجل ذلك صارت رجسة
"فمن یشفق علیِك یا أورشلیم هي التي قیل لها:   نعم لنفترض أن أورشلیم هذه

 یجب علینا نحن أیًضا أال نشفق على أورشلیم ومصائبها، وال نحزن على ما ومن یعزیِك؟"
). 11: 11 أصاب شعبها، ألنه: "بزلتهم صار الخالص لألمم (لنا) إلغارتهم" (رو

انتقل من التفسیر الحرفي إلى التفسیر الروحي، ُمَطّبًقا ما قیل ألورشلیم على 
النفس البشریة. بعدما أخذت التعالیم اإللهیة أصبحت أورشلیم، التي كانت قبًال ُتدعى 

"َمُدوسة باَألقدام". یبوس" ترجمتها ""یبوس"... ثم تغیر اسمها فیما بعد إلى أورشلیم. یقال أن 
"رؤیة  من قوات العدو، تغیرت وأصبحت أورشلیم  "النفس المدوسة باألقدام"إذن، یبوس

 دم السید المسیح الذي "دست بأقدامك" أخطأت. إن Ï بعدما صارت یبوس أورشلیمالسالم".
"من یشفق علیِك یا أورشلیم للعهد الجدید، وٕان سقطت في خطایا عظیمة، یقال عنك: 

طالما َوَصْلَت إلى حد خیانة مسیحك. كل واحٍد فینا حینما یخطئ، خاصة ومن یعزیكِ "، 
الخطایا الجسیمة، یخطئ ضد السید المسیح نفسه. "فكم عقاًبا أشّر تظنون أنه یحسب 

عب (مستحًقا من داس ابن اهللا وحسب دم العهد الذي ُقدَِّس به دنًسا وازدرى بروح النعمة؟ 
من یشفق علیِك ومن یعزیِك؟ "ومن . فإن دست ابن اهللا واستهنت بروح النعمة، )29: 10

إنه ابن اهللا، الذي خانه الخطاة، هو نفسه الذي سأل عن یمیل لیسأل عن سالمتك"؟ 
سالمنا؛ فَمن ِمن بعده یستطیع أن یتشفع من أجل سالمنا؟ لندرك جیًدا أن "الذین استنیروا 

مرة، وذاقوا الموهبة السماویة، وصاروا شركاء الروح القدس، وذاقوا كلمة اهللا الصالحة، 
وقوات الدهر اآلتي، وسقطوا ال یمكن تجدیدهم أیًضا للتوبة، إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا 

). متى أدركنا تلك الكلمات وفهمنا معناها، یلزمنا أن نعمل 6-4: 6 ثانیة ویشهرونه" (عب

Ï .یتم هذا فى المعمودیة حیث تتخلص النفس من القوات الشریرة 
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"من یشفق علیِك یا أورشلیم؟ ومن یعزیِك؟ كل ما في وسعنا لئال ُیقال عنا نحن أیًضا: 
. ]Ïومن یمیل لیسأل عن سالمتِك؟"

"أنِت تركتیني یقول الرب. 
إلى الوراء سرِت،  

فأمد یدي علیِك وأهلككِ . 
. ]6[مللت من الندامةِ " 

إن كان اهللا قد أخرجها من حضرته لتتقبل ثمر فعلها: الموت أو السیف أو الجوع 
هي تركته وسارت متراجعة عنه، وقد طال  أو السبي، فإنه لم یفعل هذا من عنده، إنما

انتظاره لرجوعها وأخیًرا سلمها لرغبتها، فسقطت تحت المرّ . 
لئال یظن أحد أن اهللا یعاقب الشعب كله من أجل خطایا منسى الشخصیة یوجه 

. لقد تحالفتي مع منسى وشاركتیه شره... ]6[" يأنِت تركتینحدیثه إلیهم كعروٍس له، قائالً : "
وانتظرت عودتِك لكنِك تشبثتي بتركِك إّیاي. 

، حیث تحمل معنى ]10[ " هكذا "أعطیتني القفا"أنِت تركتینيیترجم البعض "
رفض سلطان اهللا علیها. 

 التي تسیر وراء رجلها متراجعة عنه، ال ترید كالعروس الخائنةبتركها الرب سارت 
؛ 4: 9  (مزالعدو المنهزم عن "الرجوع إلى الوراء"االلتقاء أو االتحاد معه. ُیستخدم تعبیر 

)، وكأنها دخلت في عداوة ضد اهللا فتركته، وأصابتها الهزیمة، وتقهقرت إلى الوراء. 10: 56
یمد الرب یده أو یبسطها لكي یحتضن النفوس الساقطة الراجعة إلیه، یبسطها على 

الصلیب لیضم العالم كله إلیه، ویحمله إلى حضن أبیه كشعٍب مقدٍس وأمٍة ملوكیة تنعم 
بشركة المجد األبدي. أما إن أصرت النفس على عنادها فیصیر مّد ید الرب لهالكها عوض 

خالصها، ألنها ترد الحب بالبغضة وطول أناة اهللا باالستهانة. 
 العالمة أوریجینوس: یقول 

 ["أنِت تركِتني یقول الرب، إلى الوراء ِسرِت ". 
 الرب، فقد قیل لها: تركتألن مدینة أورشلیم - التي تجعلنا نتذكر كل الیهود - 

. "إلى الوراء سرِت "

1 In Jer. hom. 13:1,2. 
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كان هناك وقت فیه سارت أورشلیم إلى األمام ولیس إلى الخلف، أما حالًیا فهي 
أو السیر إلى الوراء أما بالنسبة لمعنى "ورجعوا بقلوبهم إلى مصر". تسیر إلى الوراء: 

فنشرحه كاآلتي:  االمتداد إلى ما هو قدام، 
 أما الذي ُیوجد في وضع ؛اإلنسان البار ینسى ما هو وراء ویمتد إلى ما هو قدام

مضاد لإلنسان البار فإنه یتذكر ما هو وراء ولن یمتد إلى ما هو قدام. وبتذكره لما هو وراء 
یرفض سماع السید المسیح القائل لنا: "فال یرجع إلى الوراء لیأخذ ثوبه". یرفض سماع السید 
المسیح حین یقول: "تذكروا امرأة لوط". یرفض سماع السید المسیح القائل: "الذي یضع یده 
على المحراث وینظر إلى الوراء ال یصلح لملكوت اهللا". وفي العهد القدیم مكتوب أیًضا أن 

المالئكة قالوا للوط بعد خروجه من سدوم: "ال تنظر إلى ورائك وال تقف في كل الدائرة. 
"ال تنظر إلى ورائك" امتد دائًما إلى ما هو  ).17: 19 اهرب إلى الجبل لئال تهلك" (تك

قدام؛ لقد تركت سدوم، فال تنظر إذن إلیها؛ لقد تركت الشر والخطیة فال تعود بنظرك 
إلیهما؛ "وال تقف في كل الدائرة". حتى إذا أطعت األمر األول "ال تنظر إلى ورائك"، هذا 

غیر كاٍف إلنقاذك إن لم تطع األمر الثاني أیًضا: "ال تقف في كل الدائرة". 
إن بدأنا التقدم والنمو الروحي، یجب علینا أّال نتوقف في حدود دائرة سدوم، بل 

. إن أردت أال تهلك مع أهل سدوم فال تنظر أبًدا إلى الجبلنتخطى تلك الحدود ونهرب إلى 
أي مكاٍن آخر سوى الجبل، ألنه هناك  ما هو وراء، وال تقف في دائرة سدوم، وال تذهب إلى

]. Ïفقط یمكننا أن نخلص؛ الجبل هو ربنا یسوع الذي له المجد والقدرة إلى أبد اآلبدین. آمین
 في مّد ید الرب إشارة إلى تجسد الكلمة، حیث مد اآلب  العالمة أوریجینوسیرى

یده، أي أعلن عن ذاته بتجسد ابنه، مّدها بالحب لیحتضن العالم كله بذبیحته الفریدة.  
هكذا بالتجسد یمد اهللا یده لنا، فنقول مع القدیس یوحنا: "فإن الحیاة ُأظهرت وقد 

). بیده 2: 1 یو 1رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة األبدیة التي كانت عند اآلب وُأظهرت لنا" (
المبسوطة ینال المؤمنون الخالص بینما یهلك اآلشرار المصممون على عدم اإلیمان، إذ 

. وكما قال السید )16: 2 كو 2(قیل: "لهؤالء رائحة موٍت لموٍت، وألولئك رائحة حیاة لحیاة" 
المسیح لغیر المؤمنین: "لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطیة، وأما اآلن فلیس لهم 

). 22: 15 عذر في خطیتهم" (یو

1 In Jer. hom. 13:3. 
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. وقد جاءت كلمة ]6[ مللت من الندامة"أخیًرا إذ رفضوا یده الممدودة قال: "
" بمعنى "تعبت"، كأن اهللا قد انتظر طویًال لعلهم یرجعون، مشبًها نفسه بالعریس الذي مللت"

یمد یده لعروسه الخائنة مترقًبا عودتها، وقد طال انتظاره جًدا. 
لعل تعبه یشیر إلى أنه في انتظاره لم یكن في موقٍف سلبي، بل بذل كل الجهد 

 نفسها بنفسها فیه. فهو وٕان سمح يلردها إلیه كمن تعب، ألنه یرى هالكها القادم حیث تلق
بتأدیبها لكنه یتعب إذ یرید راحتها وفرحها وسالمها ومجدها وخالصها األبدي. 

 أن اهللا قد ملَّ من ندامة ي، یعن]6[مللت من الندامة" یرى البعض أن بقوله "
الشعب الباطلة، إذ یترددون متذبذبین بین االنغماس في الشر والدعاء هللا. 

 یوضح أن ما سیحل علیها من أسر البابلیین لها ال ]6["أمّد یدي علیكِ " تأكیده 
یرجع إلى قوة بابل وٕانما إلى سماح اهللا لهم بذلك لتأدیبها. فالسبي لیس ثمرة معركة بین بابل 
ویهوذا، إنما هو ثمرة سقوط وانحالل مملكة یهوذا واعتزالها إلهها رب الجنود، مصدر قوتها. 
وصفها كعروس خائنة متراجعة أو كمن جعل من نفسه عدًوا هللا فتقهقر، ومع ذلك 

یعمل اهللا لرجوعها، قائالً :  

 األرض. ب"وأذریهم بمذراٍة في أبوا
أثكل وأُبید شعبي. 

لم یرجعوا عنُ طرقهم. 
لي أراملهم أكثر من رمل البحار.  كثرت

جلبت علیهم على أم الشبان ناهًبا في الظهیرة. 
أوقعت علیها بغتة رعدة وُرعبات. 

ذبلت والدة السبعة،  
أسلمت نفسها. 

غربت شمسها إذ بعد نهار. 
خزیت وخجلت. 

 .]9-7[أما بقیتهم فللسیف أوقعها أمام أعدائهم یقول الرب" 

" إشارة إلى مجدون بكونها الزاویة الشمالیة "أبواب األرضال یستبعد أن تكون عبارة 
الغربیة من البالد، دخل فیها وخرج منها جیوش كثیرة عبر التاریخ. 
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، متى قام المزارع بتذریتهم  بالمحصول الذي لیس فیه حنطة بل كالقش. یشبههمأ
 یحملهم الریح ویبددهم العاصف، هكذا تبددوا إلى بابل في السبي. ال یذریهم في الحقول بل

 صهیون ب هذا؟ من كان حنطة یستحق الدخول إلى أبوايماذا یعن األرض"، ب"في أبوا
). 10: 38 الحقیقیة، لیكون في بیت الرب، أما من كان قًشا فیدخل في أبواب الهاویة (إش

ب. یشّبه مملكة یهوذا بسیدة رفضت أن تكون ابنة هللا، ففقدها وصار كمن هو 
هي أیًضا رجلها وبنیها ُوتحرم منهم، فتصیر أرملة وثكلى.   محروم من ابنته. تفقد

في المیثاق المبرم مع إبراهیم ویعقوب كان الوعد أن نسلهما یكون كرمل البحر 
)، اآلن وقد حقق لهما الوعد كَسر الشعب المیثاق وتعرض الشباب 13: 32؛ 17: 22 (تك

للموت فصارت أراملهم أكثر من رمل البحر. 
ج. ال یحدث ذلك تدریجًیا إنما دفعة واحدة في وقت الظهیرة، حتى تصیر األم 

 الموت، تصیر لها الظهیرة ظالًما، وكأن يالتي لها سبعة شباب أرملة، تفقدهم مًعا فتشته
النور یفارق عینیها. 

 أنها أنجبت كل ما یمكن من األوالد ولم تعد ي إلى الكمال، هذا یعن7إذ یشیر رقم 
لدیها قدرة بعد على اإلنجاب، ومات الكل مًعا، خاصة وأنها فقدت رجلها وترملت. هذا ما 

حّول ظهیرتها إلى ظلمة! 
جاء في تسبحة حنة أم صموئیل: "حتى أن العاقر ولدت سبعة، وكثیرة البنین 

)، وبالتالي 15: 4). وكأن إنجاب سبعة بنین یحمل عالمات البركة (5: 2 صم 1ذبلت" (
فقدانهم في وقت الظهیرة یحمل معنى اللعنة. 

لعله یقصد أیًضا بالظهیرة أن األرملة تفقد أوالدها وهم في ظهیرة عمرهم، أي وهم 
شباب ناضرون، أو ألن نبوخذنصر سبي یهوذا وهو شاب في ظهیرة عمره. هذا وقد سباها 

 بقوة كما في الظهیرة ولم یأِت كلٍص خائٍف في اللیل.  
 تشیر إلى حالة الحداد التي صارت فیها ]9["غربت شمسها إذ بعد نهار" بقوله: 

مملكة یهوذا، فقد لبست النساء المالبس السوداء بعد قتل الرجال واألوالد، حیث صار الكل 
 أرامل، فصارت المدن في وسط النهار كأنها لیل دامس، ال ُیرى فیها غیر السواد.

   :. انهیار نفسیة إرمیا إلى حین3
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شعر إرمیا النبي بالضعف الشدید، فمن جهة كانت كلمة اهللا كناٍر في قلبه، لم 
یحتمل برقة مشاعره ما سیحل بشعبه من قحٍط ودماٍر، وحین التزم أن ینطق بها ظنه 

الشعب أنه قاسى القلب، عنیف، غیر وطني. هنا اشتهى إرمیا لو لم ُیولد. 

لي یا أمي،   "ویل
ألنِك ولدتني إنسان خصام،  

وٕانسان نزاع لكل األرض. 
لم أقرض وال أقرضوني،  

. ]10[وكل واحٍد یلعنني" 
 على العبارات السابقة، قائالً :  العالمة أوریجینوسیعلق 

 ، فإنني أعتقد أن تلك الكلمات ال تناسبلي یا أمي..." "ویل[أما بالنسبة للكلمات: 

أي نبي آخر وال توافقه مثلما تناسب إرمیا. لم تبدأ نبوة معظم األنبیاء إال بعد زمٍن معیٍن، 
فبعدما تابوا ورجعوا عن خطیتهم أقامهم اهللا لیتنبأوا، أما إرمیا فكان یتنبأ منذ طفولته. ویمكننا 

أن نستعین بمثال من الكتاب المقدس؛ إن إشعیاء لم یسمع من اهللا تلك الكلمات: "قبلما 
)، 5: 1( صورتك في البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك. جعلتك نبًیا للشعوب"

. بل حینما رأى الرؤیة )6: 1"إني ال أعرف أن أتكلم ألني ولد" (كما لم یقل إشعیاء للرب: 
لي إني هلكت ألني إنسان نجس الشفتین، وأنا  التي یقول عنها في نبوته، نظر وقال: "ویل

)، ثم یقول 5: 6ساكن بین شعب نجس الشفتین، ألن عیني قد رأتا الملك رب الجنود" (إش 
 واحد من السرافیم وبیده جمرة... ومس بها فمي وقال إن هذه قد مست يّ بعد ذلك: "فطار إل

شفتیك فانُتِزع إثمك وُكفِّر عن خطیتك". إذن بعدما ارتكب إشعیاء الخطایا ثم تاب عنها 
أصبح مستحًقا أن یأخذ الروح القدس ویتنبأ. تجد أشیاء مشابهة بالنسبة ألنبیاء آخرین. أما 

یزال في المهد حینما أخذ روح النبوة وتنبأ منذ الطفولة. لذلك  إرمیا فلم یكن مثلهم: كان ال
  لي یا أمي ألنِك ولدتني إنسان خصام وٕانسان نزاع لكل األرض". "ویلعنه قیل: 

لكن یقول أحد المفسرین الذین سبقوني في تفسیر هذا النص كان إرمیا یوجه هذه 
هي التي ولدت األنبیاء  الكلمات لیس ألمه حسب الجسد، وٕانما لألم التي ولدت األنبیاء. من

: 7 : "والحكمة تبررت من جمیع بنیها" (لوأبناء للحكمةإال حكمة الرب؟ ذكر اإلنجیل كذلك 
35 .(
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ألنِك ولدتني إنسان خصام (محكوم ) لي یا أمي (الحكمة "ویلإًذا مكتوب: 
 وأكون ُمخاصًما من الناس بسبب يّ فمن أنا حتى ال أولد إال لیكون محكوًما علعلیه)". 

. ]Ïعتابي ولومي لهم، وبسبب تعالیمي التي أعلمها لكل سكان األرض؟

 لي یا أمي ویل
حدیثه هنا ال یستلزم أن والدته كانت على قید الحیاة، وأنه یخاطبها، إنما یعلن 

) ُرفض أیًضا 5: 1بطریقة مجازیة كیف أنه إن كان قد ُدعي للخدمة وهو بعد في األحشاء (
منذ البدایة. إنها صرخة لیست موجهة إلى أمه بل إلى اهللا الذي دعاه للخدمة. 

یصور لنا إرمیا النبي كیف عاش في جٍو رهیٍب، فقد تحالف األنبیاء الكذبة مع 
الكهنة ضده، وأثاروا الملك وكل القیادات حتى الشعب ضده، فضاقت نفسه فیه، وحسب یوم 

 میالده كأنه یوم ویلٍ .

إنسان نزاع لكل األرض 
 صار إرمیا موضع نزاع العالم الذي حوله، لیس من یسنده وال من یقبل كلمات 
الرب التي ینطق بها إال تلمیذه وكاتبه باروخ وربما قلة قلیلة جًدا تكاد تضیع وسط التیارات 

المضادة. شعر أن الكل یلعنوه بدًال من أن یباركوه، لیس من ینطق بكلمة بركة ألجل 
اخالصه! دخلوا معه في خصومة، وقدموا ضده اتهامات لمحاكمته. كان إرمیا رجل سالم 
لكنه إذ نطق بالحق تحول إلى رجل خصام، ألنه لم یكن ممكًنا أن یداهنهم على حساب 

خالص نفوسهم وشركتهم مع اهللا. 
هذا هو إحساس الكثیرین عندما یخدمون الرب، فیجدوا عدو الخیر قد هّیج العالم 

الذي حولهم ضدهم! ما حدث إلرمیا رجل السالم یحدث لمن یكرز بإنجیل السالم، وكما 
یقول السید المسیح: "ال تظنوا إني جئت أللقى سالًما على األرض؛ ما جئت أللقى سالًما 

بل سیًفا. فإني جئت ألفرق اإلنسان ضد أبیه، واالبنة ضد أمها، والكّنة شد حماتها. وأعداء 
).  51، 49: 12 ؛ لو36، 34: 10 اإلنسان أهل بیته" (مت

إن كان إرمیا قد هدد بالتأدیبات اإللهیة، لم یتكلم من واقع إنسان یعیش في حیاة 
مترفة مدللة، وٕانما كرجل آالٍم وأتعاب، إنه ُمجرب یعرف مرارة األلم. 

1 In Jer. hom. 14:5. 
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غیر أننا نجد في هذه العبارة ظًال لموقف السید المسیح الذي ُولد كإنساٍن وهو ابن 
، فهاجت الممالك ضده، وتآمر الملوك والرؤساء مًعا، وتحالفت قوى القیادات على قتله يالعل

). رأي المرتل 13: 3 ؛ غل23: 21  (تث "اللعنة"وأثاروا الشعب طالبین صلبه... حیث
بعین النبوة ثورة العالم ضد السید المسیح، فقال: "لماذا ارتجت األمم وتفكرت الشعوب في 

). 2-1: 2 الباطل. قام ملوك األرض وتآمر الرؤساء مًعا، على الرب وعلى مسیحه" (مز
في هذا یحمل إرمیا ظل السید المسیح الذي قیل عنه: "ألنه في ما هو قد تألم ُمجرًبا یقدر 

). 18: 2 أن یعین المجربین" (عب
 العالمة أوریجینوس: یقول 

[یذهب أطباء األجساد إلى المرضى حتى إلى فراشهم وال َیُكفون عن بذل كل 
جهدهم، كما تتطلب منهم مهنة الطب، لیشفوا المرضى. وهم في ذلك یرون مناظر فظیعة 
ویلمسون أشیاًء تثیر االشمئزاز؛ وأمام أوجاع اآلخرین ال یحصدون ألنفسهم سوى األحزان؛ 

حیاتهم غیر مستقرة أبًدا. ال یوَجدون أبًدا مع أناٍس أصحاٍء، وٕانما دائًما مع المجروحین 
والمفلوجین والمصابین بالقروح والصدید والحمیات وكل أنواع األمراض. إن أردنا أن نمارس 
الطب، علینا أن نقوم بكل ما تتطلبه منا هذه المهنة التي اخترناها، نقوم بها بدون اشمئزاز 

عندما نلتقي بأي نوع من أنواع المرضى الذین ذكرناهم...  وال إهمال
األنبیاء مثل أطباء األرواح، یقضون كل وقتهم حیث یوجد المحتاجون إلى الشفاء، 

). ما یقاسیه األطباء من 31: 5 ألنه "ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل المرضى" (لو
المرضى المعاندین، یقاسیه أیًضا األنبیاء والمعلمون من الذین ال یریدون أن ُیشفوا. یرجع 

سبب كراهیة الناس لهم إلى فرضهم عالًجا یخالف ما یتمناه المرضى، یمنعون عنهم اللذات 
والشهوات التي یریدونها، لذلك ُیّصر هؤالء المرضى في عنادهم على عدم أخذ األدویة 
المناسبة لمرضهم. یهرب المعاندون من األطباء، بل وكثیًرا ما یسیئون إلیهم ویهینوهم 

ویشتمونهم ویفعلون بهم كل ما یمكن أن یفعله األعداء. یغیب عن ذهنهم أن الطبیب یأتي 
كصدیٍق ولیس كعدوٍ . ال یرون سوى الجانب المؤلم من نظام العالج واستخدام المشرط، دون 

أن یروا النتیجة التي تعقب األلم. یكرهون األطباء كما لو كانوا ال یحملون إلیهم سوى 
اآلالم، وال ینظرون إلى هذه اآلالم كمرحلة من مراحل الشفاء. 

كان ذلك الشعب الذي یسمى نفسه شعب اهللا مریًضا، مصاًبا بكل أنواع األمراض. 
أرسل اهللا إلیهم األنبیاء مثل األطباء، أحدهم إرمیا. وجه إرمیا عتابه للخطاة راغًبا في 
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رجوعهم عن طرقهم. كان ینبغي أن ینصتوا إلى هذه الكلمات، لكنهم اتهموا النبي أمام 
 القضاة والحكام، فكان متورًطا في قضایا مستمرة، اتهمه هؤالء الذین كان یقوم برعایتهم، أي

الذین كان یوجه لهم كلمات نبوته، لكنهم لم ُیشفوا بسبب عنادهم. أمام كل هذا كان إرمیا 
"فقلت ال أذكره وال أنطق بعد باسمه، فكان في قلبي كناٍر محرقٍة محصورة في یقول: 

.  )9: 20عظامي" (
مرة أخرى یقول حینما یرى نفسه دائم التعرض للقضایا ولالهانات والشكاوى 

نه أ یرید أن یقول عن نفسه، یا أمي ألنك ولدتني إنسان خصام". لي "ویلوشهادات الزور: 
بدًال من أن یدین الناس على خطایاهم، إذا به ُیدان وُیحكم علیه، وبدًال من أن یقاوم وینازع 

  .]Ïصار هو نفسه "إنسان نزاع لكل األرض"
. لم یصر إرمیا إنسان نزاع "لكل األرض"[ال أستطیع أن أجد تفسیًرا لكلمتي: 

 یقصد بها كل أرض الیهودیة، ألن نبوة "كل األرض"بالنسبة لكل األرض، إال إذا قلنا أن 
إرمیا لم تصل إلى كل األرض حینما كان یتنبأ. لكن ألیس من األفضل أن نفعل كما فعلنا 
في أجزاء سابقة، فنطبق هذا الكالم على السید المسیح بدًال من إرمیا؟ توقفت في البدایة 

"أنظر. قد وكلتك هذا الیوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع عند الكلمات التي تقول: 
لم یفعل إرمیا شیًئا من هذا كله، وٕانما السید وتهدم، وتهلك وتنقض، وتبني وتغرس"، 

المسیح هو الذي قلع ممالك الخطیة وهدم أعمال الشر، وأقام بدًال منها مملكة الحق والعدل 
في نفوسنا. هكذا أیًضا تصلح هذه العبارة لتطبیقها على السید المسیح أكثر منها على إرمیا، 
ففي نظري یوجد العدید من العبارات التي یمكن تطبیقها على المخلص، السیما تلك العبارة 

 ].Ð"إنسان نزاع لكل األرض"التي نحن بصددها 

 لم أقرض وال أقرضوني
أراد السید المسیح أن یقرض البشریة حیاته ویقترض حیاتهم، یدخل معهم في 

میثاق حب، یقبلونه میراثًا لهم، ویقبلهم نصیًبا له، لكنهم رفضوا هذا المیثاق، وعوض الحب 
. ]10["  "كل واحٍد یلعننيصار

1 In Jer. hom. 14:1. 
2 In Jer. hom. 14:5. 
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نه لم یدخل معهم في معامالت أ، ]10[" "لم أقرض وال أقرضونيربما یقصد بقوله 
مادیة، التي غالًبا ما تسبب نزاعات حتى بین األقرباء واألصدقاء، لكنهم خاصموه بال سبب. 

لیس لدیه زوجة وال أوالد لكي یترك لهم میراثًا، إنما یزهد كل شيء، مع هذا كانوا یلعنوه! 
لم اصنع أو ": "لم أقرض وال أقرضوني"  على العبارةالعالمة أوریجینوس یعلق 
 "، قائالً : أحد صالًحا لي صالًحا ولم یفعل

، "لم أفعل صالًحا"[بما أن المرضى لم ینصتوا إلیه حینما نصحهم كطبیٍب، قال: 
وبما أنه كان یقرض أمواله الروحیة، ولم یرید الذین كان یتوجه إلیهم لیعمل معهم الخیر 

]. Ï"لم ُأقرض وال أقرضوني"ولیجعلهم مدینین له بما یسمعونه منه اإلصغاء إلیه، قال: 
ان مختلفان لتلك اآلیة: ففي النسخ التي تتطابق مع النص   [یوجد في الواقع نصَّ

. "لم ُأقرض وال أقرضوني"..العبري: 
كان إرمیا یكرز بالكلمة، لكن لم ینصت أحد إلى كالمه. كان مثل طبیب یبدد 

أدویته بسبب عناد مرضاه الذین ال یریدون اتباع عالجه وال أخذ أدویته. 
ربما یرجع سبب أحد صالًحا".  لي "لم أفعل صالًحا ولم یفعلكطبیٍب یقول: 

التناقض في هذه اآلیة (ألن إرمیا فعل صالًحا) إلى شعور الحب والِوّد الذي یحمله اإلنسان 
الذي ُعِمَل معه الصالح تجاه اإلنسان الذي َعَمل له هذا الصالح. ینتج عن هذا أن الذي 

َیكرز بالكلمة یأخذ هو أیًضا صالًحا من كلمته (أي یحصل على حب السامعین له). وكما 
هو مكتوب: "طوبى لمن یتكلم مع أذٍن تسمع". أعظم صالح یمكن أن یجنیه المعلم من 

 إذ لم یحصل ).13: 1 نهم ینمون ویتقدمون حتى یكون له ثمر فیهم (روأالسامعین له هو 
أحد صالًحا".  لي "لم یفعلإرمیا على ذلك الثمر (الصالح) من الیهود، قال: 

یوجد أیًضا صالح آخر یمكن أن یحصل علیه كل معلٍم متى كان تالمیذه أذكیاء. 
إذ یمكن للمعلمین أن یصبحوا أكثر قوة وتتناقل تعالیمهم بواسطة الناس إذا كان السامعون 

أذكیاء وال یكتفون بمجرد سماع التعالیم إنما یتفاعلون معها ویسألون أسئلة ویستفسرون عن 
كل جوانب التعالیم التي یسمعونها. 

 أحد مدیًنا "لم أصر مدیًنا ألحد وال صارلنفسر نفس اآلیة من النسخ األكثر صحة 

 الجمیع حقوقهم، الجزیة لمن له الجزیة، الجبایة لمن له الجبایة، ياإلنسان الذي یعطلي". 
)، والذي یؤدى جمیع واجباته 7: 13 الخوف لمن له الخوف، واإلكرام لمن له اإلكرام (رو
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خوته كما یلیق بهم، ویكرم إبصورة ال تجعله مدیًنا ألحٍد، والذي یكرم والدیه كما یلیق، ویكرم 
 لكل إنساٍن كرامته، مثل هذا اإلنسان يأوالده واألساقفة والكهنة والشامسة واألصدقاء ویعط

 أفسرها كاآلتي:  مدیًنا" لي "وال صار أحدأما عبارة "لم أصر مدیًنا ألحدٍ ". یمكنه أن یقول 
یقول إرمیا: كنت أبحث عن مصلحتهم، كنت أحاول أن أعطیهم الغنى الروحي، 

 لي "وال صار أحدلي، بذلك  أما هم فلم یقبلوا كالمي، بل رفضوه حتى ال یصیروا مدینین

 .مدیًنا"
بذلك یكون من األفضل للسامع أن یقبل المال الروحي الُمَقدَّم من المعلم وأن یكون 

]. Ï، عن أال یكون مدیًنا وال یستفید من التعالیممدیًنا

 : . اهللا یسند نبیه4
شدد الرب إرمیا، مؤكًدا له أنه تكفیه نعمته، ففي الضعف یتبین قوة اهللا. إنه فتیلة 

مدخنة یحولها اهللا إلى نار ملتهبة، وقناة صغیرة یجعل منها ینابیع میاه حیة. بهذا یجعل منه 
. ]14-11[الحدید الذي من الشمال، والنحاس الذي ال یقوى إنسان على كسره 

"إن قال الرب: إني أِحلَّك للخیر. 
. ]11[" إني أجعل العدو یتضرع إلیك في وقت الشر وفي وقت الضیق

أقدم لك سالًحا  "، أيإني أقسم، إني أسلِّحك حسًنایترجمها البعض: "قال الرب: "
 يتغلب به في المعركة التي أقامها الشعب ضدك، وصاروا كأعداء یطلبون نفسك. ال یعن

، حیث یشعر الشعب بحاجته إلى إرمیا الذي طالما يهنا سالًحا مادًیا، إنما هو سالح رمز
"إني خدمتك حسًنا". أرادوا التخلص منه. ویترجمها آخرون: 

ربما تساءل إرمیا: إن كان شعبي الذي ألجله أسكب كل حیاتي ذبیحة حب، ومن 
أجله أبكى نهاًرا ولیًال ویتوجع قلبي وتئن أحشائي قد دخل معي في خصام وصار یلعنني، 

العدو (بابل)؟ جاءت اإلجابة من قبل الرب أن العدو سیتضرع إلیه وقت  بي فماذا یفعل
السبي ویعامله بكل لطف أثناء الضیق. هذا ما حدث إذ طلب نبوخذنصر من القائد أن 

یعامل النبي بكل لطٍف، ویترك له حریة االختیار إن كان یبقى في بلده أو یذهب مع 
المسبیین. 
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إذ تتحقق النبوة ویدرك الشعب الذي دخل في عداوة مع إرمیا خطأهم، یلجأون 
إلیه، طالبین صلواته عنهم. 

 لي..."؟ هل یقول السید المسیح: "ویل
العالمة أوریجینوس:  یقول 

. ال یا أمي ألنك ولدتني إنسان محكوًما علیه وٕانسان نزاع لكل األرض" لي "ویل[
 مع ذلك أعرف أناًسا یحبون ربنا ومخلصنا یسوع  "لكل األرض".نبي أن یقول أي یستطیع

المسیح، ویشفقون علیه من الكلمات السابقة وال یقبلون أن تكون هذه كلمات الرب ینطق 
  "ویلبهذا. من أجل ذلك رأیت  من الالزم توضیح أنه لیس باألمر الغریب أن یقول ابن اهللا

 .]Ïلي"
، ألنها تبدو في نظر البعض غیر لي" "ویل[یجب أن نتحدث أوًال بشأن القول 

نوضح لي"؟  "ویلمالئمة للسید المسیح: أیمكن للمخلص الذي یشفق على اآلخرین أن یقول 
ذلك بشواهد من اإلنجیل ال یمكن أن تنطبق على أحٍد سوى السید المسیح.  

إال إلنسان یبكى، وقد بكى المخلص على  هي  مالي" "ویلكلمات الرثاء 
 الخ." ...أورشلیم... قائالً : "یا أورشلیم یا أورشلیم

ألني صرت  لي من الواضح أن نفس الشيء قاله المخلص في هذه الفقرة: "ویل
كجنَى الصیف، كخصاصة القطاف، ال عنقود لألكل، وال باكورة تینة اشتهتها نفسي. قد باد 

)، جاء 2-1: 7 من األرض ولیس مستقیم بین الناس، جمیعهم یكمنون للدماء" (میخا يالتق
في وقت الحصاد لیحصد قمًحا، فلم یجد سوى مجموعة من الخطاة الذین نموا وكثروا. 

ما الفائدة من "نطق السید المسیح بكلمات مشابهة حینما تحدث مع اآلب قائالً : 
لماذا فعلت كل هذا الصالح مع ، )9: 30  إذا نزلت إلى الحفرة (إلى الجحیم)" (مزيدم

بني الشر؟ 
ما الذي فعلوه لیستحقوا دمي الذي ُسفك من أجلهم؟ 

 ومن نزولي؟! يما الفائدة من دم
لقد نزلت من السماء وجئت إلى األرض وسلمت نفسي للفساد فلبست جسًدا بشرًیا، 

األعمال الصالحة التي عملها اإلنسان حتى یستحق كل ذلك؟  هي فما
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 إذا نزلت إلى الحفرة؟! هل یحمدك التراب؟! هل یخبر ي"ما الفائدة من دم
بحقك؟!" 

یا أمي  لي "ویلفي جمیع هذه األقوال نجد تشابًها بینها وبین ما قاله المخلص: 
ال یقول ذلك بوصفه اإلله أو المخلص، بل یقوله كإنسان. ألنِك ولدتني"، 

كانت  من األرض". يیا نفسي، قد باد التق لي "ویلنفس الشيء حینما یقول: 
)، لكن الكلمة 38: 26 )، وحزنت (مت27: 12 نفسه نفًسا بشریة، لهذا اضطربت (یو

ألن كلمة لي".  "ویلالذي كان في البدء عند اهللا لم یضطرب، وال یمكن أن یقول عن نفسه: 
]. Ïاهللا ال یموت أبًدا، الذي یموت هو الجسد الذي أخذه

یا أمي؟  لي لماذا قال النبي: ویل
 إنها دعوة لكي نتألم مع األنبیاء فنطوَّب معهم! العالمة أوریجینوسیرى 

[الذین یطوبون األنبیاء ویتمنون أن یكون لهم نصیب معهم یلزمهم أن یتأملوا في 
االعالنات النبویة لیكتشفوا سمو النبوات واألنبیاء. عندما یتأملون في ذلك یقتنعون أنهم لو 

عاشوا حیاتهم بنفس المقاییس التي اتبعها األنبیاء - رغم قسوتها بالنسبة لهم في هذه الحیاة 
- ینعمون بالراحة والتطویب مع هؤالء األنبیاء. 

توجد في الكتاب المقدس مواضع كثیرة یمكننا أن نجد فیها ما یدل ویشهد على 
سمو مكانة األنبیاء وقوتهم وحریتهم ویقظتهم وروحهم النشطة، ونرى أنهم ال یضطربون 

، فبوصفهم يحینما یقعون في تجارب أو متاعب وذلك بسبب حریتهم واستقاللهم الداخل
أنبیاء یقولون كلمة اهللا، ویوبخون الناس ویلومون الخطاة بكل صراحٍة وبكل حزٍم، حتى إن 
بدى هؤالء الخطاة أقویاء وعنفاء جًدا. یمكننا أن نجد هذه الدالئل والشهادات في مواضٍع 

عدیدة، فإننا نجد في آیات هذا الیوم أیًضا بعًضا من تلك الدالئل. 
عاش إرمیا النبي في وسط خطاة كثیرین جًدا، والدلیل على ذلك حدوث السبي في 
عهده. لقد أنذر كثیرین ووبخ كثیرین ووجه كالمه إلى كثیرین وبسبب هذا كل ُحِكَم علیه من 

كثیرین، مما جعل كلماته تأخذ هذه النغمة. 
لنبدأ إذن بكلمات النبي نفسه لنَرى هل یوجد عنده القوة والنشاط والحریة والیقظة 

والجرأة وغیرها من الصفات التي ینبغي أن تتوفر في النبي. 
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یا أمي، ألنك ولدتني إنساًنا محكوًما علیه وٕانسان نزاع لكل األرض":  لي "ویل
إلى العالم كرجٍل محكوٍم علیه ورجل نزاع أمام كل  بي یقول النبي: آه یا أمي، لماذا جئِت 

الناس الذین على األرض؟ 
هذا النبي مثله مثل إشعیاء واألنبیاء اآلخرین، كان علیه أن یتمم وظیفته كنبي: 
یعلم وینذر ویوبخ. ویترتب على قیامه بهذه الوظیفة وٕادانته للخطاة وحكمه علیهم أنه هو 

نفسه ُیحكم علیه وُیحاكم مع الخطاة. 
إن كان یجب علینا أن نذكر كل ما الشعب باألنبیاء، فإلیكم هذه األمثلة: لقد 

رجموا واحًدا، وقتلوا آخر بین الهیكل والمذبح، ونشروا ثالثًا، أما إرمیا فألقوه في جٍب ألنه 
كان ینذرهم. أیًضا مخلصنا الذي سلك باألخص مثل األنبیاء، بل وأفضل منهم، إذ هو رب 
األنبیاء فعلوا به هكذا. إن كان السید المسیح قد ُجِلد وُصِلب وُأسِلم من الیهود ومن رؤسائهم 
ومن رئیس هذا العالم، فألنه قال لهم: "ویل لكم أیها الكتبة والفریسیین المرائین" وظل یردد 
هذه الكلمة "ویل لكم" في كل مرة یوبخهم على شيء. نحن أیضا، إن أردنا أن نصل إلى 
التطویبات التي ُوعد بها األنبیاء نسلك مثلهم، بحیث أننا من كثرة كالمنا وٕانذارنا للخطاة 

یا أمي، ألنك ولدتني إنساًنا محكوًما علیه  لي "ویلووقوعنا تحت الحكم بسببهم نقول: 
وٕانسان نزاع لكل األرض". 

مع ذلك فإن هذه الكلمات یمكن أن تكون أكثر مالئمة إذا اعتبرنا أن المخلص هو 
الذي نطق بها. إن افترضنا أن النبي هو الذي نطق بها لن تكون صحیحة تماًما بل تحمل 

شیًئا من المبالغة؛ فهو لم یصر إنسان نزاع "لكل األرض". أما بالنسبة لمخلصنا نرى أن 
ربنا ومخلصنا یقف أمام اآلب لُیَحاَكم معنا كلنا نحن البشر؛ خصوًصا بسبب تلك الكلمات: 

"لكي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حوكمت". نعم لقد ُحوكم مع كل الناس. وأقول أیًضا: 
 .]Ïُحوكم وُفِحَص هو أیًضا ووقف أمام الحكم لكي یدافع عن الحق، ال لیدین أو یتهم أحًدا

مسیحنا ُیحكم علیه فینا 
العالمة أوریجینوس:  یقول 

أنظر إًذا "ألنِك ولدتني إنسان خصام (محكوم علیه) وٕانسان نزاع لكل األرض". [
إلى الشهداء في كل مكان كیف ُحِكم علیهم ووقفوا أمام القضاة، ترى كیف أن السید المسیح 

هو الذي كان ُیحَكم علیه في كل واحٍد من هؤالء الشهداء. ألنه هو الذي ُیحكم علیه في 
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). من أجل ذلك ترضى أن تكون ُمتََّهًما ومحكوًما 37: 18 هؤالء الذین یشهدون للحق (یو
علیك حینما تراه یقول إنك لست أنت المسجون بل أنا، لست أنت الجائع، بل أنا. "ألني 

جعت فأطعمتموني، عطشت فسقیتموني، كنت غریًبا فآویتموني، عریاًنا فكسوتموني، مریًضا 
). 36: 25 " (متيّ فزرتموني، محبوًسا فأتیتم إل

لیس بسبب أخطاء شخصیة، وٕانما تحت الحكم، یكفي أن ُیوضع إنسان مسیحي 
ألنه مسیحي، عندئذ ُیحكم على السید المسیح ال علیه، بذلك أصبح السید المسیح بالفعل 

إنساًنا محكوًما علیه وٕانسان نزاع لكل األرض".  
في كل مرة ُیحكم على إنساٍن مسیحي ُیحكم على السید المسیح نفسه ولیس فقط 

في قضایا من هذا النوع (أي الشهادة للحق). نفترض أن مسیحًیا ُأتهم ظلًما بأي شيء وُحِكم 
]. Ïعلیه باطًال، ففي ذلك یكون السید المسیح هو الذي ُحِكم علیه باطالً 

عدم اإلیمان هو ُحكم على المسیح  
العالمة أوریجینوس:  یقول 

إلیك أیًضا طریقة "ألنِك ولدتني إنساٍنا محكوًما علیه وٕانسان نزاع لكل األرض". [
أخرى لفهم هذه اآلیة. 

مْنِ مَن الناس ال یحكم على عقیدة المسیحیین؟ 
مْنِ مَن الشعوب ال یتفحصها بأسالیب معقدة؟ 

مْنِ مَن الیهود والیونانیین ال یتحدث عن المسیحیین؟ 
مْنِ مَن الفالسفة ومْنِ مَن الناس ال یتناقش في أمر المسیحیة؟ 

 ومقضي علیه في كل مكان، البعض یدینوه في حكمهم محكوم علیهالسید المسیح 
والبعض ال یدینوه. بالنسبة للذین ال یدینوه من السهل علیهم قبوله؛ یفتحون له الباب فیدخل 

)، وبالتالي یؤمنون به. إن لم یقبله الناس عند سماعهم عن التعالیم المسیحیة، 20: 3 (رؤ
فإن عدم قبولهم له ما هو إال إدانة للسید المسیح واتهام ضده بأنه ُیضل الناس وال یقول 

الحق، طالما ال یؤمنون بتعالیمه. 
ویدینوه، وجمیع الذین تساورهم یحكمون علیه جمیع الذین یرفضون أن یؤمنوا به 

بشأنه. یتنازعون الشكوك من جهته - دون أن یرفضوا اإلیمان - 

1 In Jer. hom.14:7. 
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، لن تكون بعد تراًبا تدینه، صورة الترابي وخلعت عنك صورة السماوي إذا حملت 
]. Ïوال أرًضا ُیدان فوقها، لن تكون أرًضا ینازعونه علیها

قوة اهللا تزداد وتضعف فینا 
العالمة أوریجینوس:  یقول 

"ضعفت قوتي أمام الذین یلعنونني".  أو "وكل واحٍد یلعنني"[
). كما 4: 13 كو 2یقول بولس الرسول عن المخلص إنه قد ُصلب عن ضعف (

یقول أیًضا إشعیاء النبي عنه: "یارب من صدق خبرنا؟! ولمن استعلنت ذراع الرب؟! نبت 
قدامه كفرٍخ وكعرٍق من أرٍض یابسة. ال صورة له وال جمال فننظر إلیه، وال منظر فنشتهیه. 

محتقر ومخذول من الناس. رجل أوجاع ومختبر الحزن وَكُمستِّر عنه وجوهنا، محتقر فلم 
نعتد به. لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، ونحن حسبناه مصاًبا مضروًبا من اهللا 

ومذلوًال، وهو مجروح ألجل معاصینا، مسحوق ألجل آثامنا. تأدیب سالمنا علیه وبجراحاته 
الذین یلعنوه، ). حمل ضعف خطایانا وحملنا نحن أیًضا، جاء إلى 5-1: 53 ُشفینا" (إش

، ألنه كما یقول الرسول: "أخلى ضعفت قوته أمام الذین یلعنوهوحینما نزل من السموات 
). 7: 2 نفسه آخًذا صورة عبد" (في

 "ضعفت قوتي أمام الذین یلعنونني".
أحاول بنعمة الرب أن أقدم تفسیًرا أوضح لتلك اآلیة وأفضل مما سبق. "كان النور 

). ابن اهللا هو النور الحقیقي الذي 9: 1 الحقیقي الذي ینیر لكل إنسان آتًیا إلى العالم" (یو
ینیر لكل إنساٍن آتًیا إلى العالم، وكل إنساٍن عاقٍل ینتمي إلى هذا النور الحقیقي، غیر أن 
كل البشر عاقلون. كل البشر ینتمون إلى اهللا الكلمة، لكن بعضهم یرى أن قوة المخلص 

زادت والبعض اآلخر یراها ضعفت. 
لو نظرت إلى نفٍس وقعت فریسة للشهوات والخطایا ترى قوة المخلص تضعف، 

بینما لو نظرت نفًسا بارة وتقیة، ترى قوة المخلص تثمر فیها من یوٍم إلى یوٍم؛ حینئذ یمكن 
تطبیق ما قیل عن السید المسیح، على النفوس البارة: "وكان یسوع ینمو في الحكمة والعمر 

والنعمة أمام اهللا وأمام الناس". 

1 In Jer. hom. 14:8. 
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إذا لعن أحد االبن "ضعفت قوتي أمام الذین یلعنونني". یقول الكلمة ابن اهللا: 
الكلمة ینال عقابه على هذه اللعنة وعلى انتقاده تعالیم السید المسیح، ویتمثل هذا العقاب في 

 عند هذا اإلنسان، بل وتُنتزع منه تماًما. والعكس صحیح، إذا تضعفالسید المسیح قوة أن 
]. Ïَبارْكَت السید المسیح وقِبْلته تنمو قوته وتزید فیك

مسیحنا الشفیع في مضایقیه 
العالمة أوریجینوس:  یقول 

: 15 ("فلتأِت یارب، إذا سلكوا باالستقامة، ألم أقف أمامك في وقت شدتتهم؟"[
11 LXX( .

هذه التي تأتي؟ نضیف بقدر استطاعتنا بعض كلمات بعد  هي : ما"فلتأِت یارب"
"یارب، إذا سلكوا باالستقامة فلتأِت فیهم القوة التي لنوضح معنى اآلیة. نقول: "فلتأِت " 

 ثم تابوا، یسلكون في الطریق يّ ، حتى بعدما نطقوا بالشر عل"يضعفت عندهم حینما لعنون
المستقیم ویتبعونه. 

"ألم أقف أمامك في وقت یبرر موقفه حینما یتحدث عن الذین ینطقون علیه شًرا: 
)، وتشفع من 2: 2 یو 1 وقف السید المسیح أمام اآلب وقدم نفسه كفارة لخطایانا (شدتهم؟"
المسیح إذ كنا بعد "ن أ. إنه ال یقف أمام اآلب بعد انتهاء شدتنا، بل في وقت شدتهمأجلهم 

"ألم أقف أمامك في وقت شدتهم . )6: 5رو (ضعفاء مات في الوقت المعین ألجل الفجار" 
: حتى في وقت ضیقتهم، وقت تعرضهم وفي وقت ضیقتهم ألنقذهم من أمام وجه العدو"
لمواجهة العدو، وقفت أمامك لكي أدافع عنهم.  

)، الذي یضایقنا؟ 8: 5 بط 1إبلیس خصمنا" (" إال العدوومن هو هذا 
من الواضح أنه في وقت عداوة الشیطان لإلنسان وقف مخلصنا أمام اآلب وصلى 

 ].Ðوطلب من أجلنا نحن المأسورین حتى یفتدینا من عبودیة العدو

 نزع النبوات (الكنوز) عنهم
العالمة أوریجینوس:  یقول 

[سواء كانت هذه الكلمات خاصة بالمخلص أو بإرمیا، ألن إرمیا یمكن أن ینطق 
 من أجل الشعب في وقت شدتهم، فإن الرب یجیب بعدها على يأیًضا بهذا الكالم ویصل

1 In Jer. hom. 14:9,10. 
2 In Jer. hom. 14:11. 
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"هل یكسر الحدیُد الحدیَد الشعب الُمتهم من ِقَبل النبي أو من ِقَبل السید المسیح، قائالً : 
صلبة وعنیدة وجامدة؛ مثل الحدید والنحاس"،  هي "إن قوتكأو الذي من الشمال والنحاس" 

مثل هذه القوة تقطع وتقسم، ألنها لیست قوة لفعل الخیر. 
 ثروات هي . ما]13["ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب ال بثمن بل بكل خطایاك" 

هل الثروات التي یجمعونها على  كل خطایاهم؟ في مقابلللنهب  اهللا یدفعهاالخطاة التي 
األرض؟ كل إنسان في الواقع یكنز لنفسه، إما على األرض إن كان إنساًنا شریًرا، أو في 

). هل یقول لهذا 20-19: 6السماء إذا كان إنساًنا صالًحا، كما یخبرنا اإلنجیل (مت 
، قاصًدا بتلك الثروات األنبیاء مثل أدفع خزائنك وثرواتك للنهبالشعب: إنه بسبب خطایاِك 

إرمیا وٕاشعیاء وموسى؟! لقد نزع اهللا هذه الكنوز عن هذا الشعب، وقال من خالل السید 
 ). هذه األمة43: 21المسیح: "إن ملكوت اهللا ُینزع منكم وُیعطى ألمة تعمل أثماره" (مت 

 اهللا ثروات هذا الشعب (األنبیاء) إلینا. دفعنحن، فقد  هي
)، ثم ُأستؤمنا نحن من بعدهم على هذه 2: 3هم ُأستؤمنوا على أقوال اهللا أوًال (رو 

األقوال؛ فقد ُنزعت منهم وُأعطیت لنا. كذلك یمكننا أن نقول أن عبارة: "ملكوت اهللا ُینزع 
منكم ُویعطى ألمة تعمل أثماره" التي قالها المخلص تحققت فیه. لیس أن الكتاب المقدس 

ُنِزع منهم، بل أنهم حالًیا ال یملكون الناموس وال األنبیاء ألنهم ال یفهمون وال ُیدركون 
الكتب "معنى  الذي ُینزع عنهم هو ملكوت اهللالمكتوب فیه. توجد عندهم الكتب، لذلك فإن 

شرح للناموس واألنبیاء، لكنهم یقرءونه دون فهم.  أي  إنهم ال یهتمون بمعرفة".المقدسة
وبمجيء السید الرب تحققت بالفعل النبوة التالیة: "فقال إذهب وقل لهذا الشعب اسمعوا سمًعا 

: 13؛ مت 10-9: 6وال تفهموا وأبصروا إبصاًرا وال تعرفوا. غلظ قلب هذا الشعب" (إش 
). كما تحققت أیًضا نبوة إشعیاء: "فإنه هوذا السید رب الجنود ینزع من أورشلیم 14-15

ومن یهوذا السند والركن، كل سند خبز وكل سند ماء. الجبار ورجل الحرب، القاضي 
والنبي، والعراف والشیخ، رئیس الخمسین والمعتبر والمشیر والماهر بین الصناع والحاذق 

 لنا نحن الذین جئنا من األمم... ودفعه). كل هذا قد نزعه اهللا منهم 3-1: 3 بالرقیة" (إش
، كأنه یقول لهذا الشعب: أن "ال بثمٍن بل بكل خطایاِك وفي كل تخومكِ " یقول: 

خزائنك وثروتك أدفعها للنهب بسبب خطایاِك التي مألت كل تخومك، ألنه ال یوجد مكان 
عند هذا الشعب لم یمتلئ بالخطیة. كیف ال تمتلئ كل تخومهم بالخطایا وهم الذین قتلوا 
الحق، بما أن السید المسیح هو الحق، وقتلوا الحكمة، بما أن السید المسیح هو الحكمة، 
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وقتلوا العدل، بما أن السید المسیح هو العدل؟ بحكمهم على ابن اهللا بالموت فقدوا كل ذلك 
الحق والحكمة والعدل. وحینما قام رب المجد یسوع من بین األموات لم یظهر أبًدا للذین 

قتلوه... إنما ظهر فقط للذین آمنوا به، ظهر لهم وحدهم حین قام من األموات. 
"وُأعبُِّرك مع أعدائك (وأخضعك للعبودیة في وسط أعدائك) في أرض لم تعرفها، 

لقد ُأخضع هذا الشعب بالفعل للعبودیة في . ]14[ألن ناًرا قد اشتعلت بغضبي ُتوقد علیكم" 
وسط أعدائه وفي أرض لم یعرفها. وبعد كالم التهدید هذا الموجه للشعب، یواصل إرمیا أو 

 ي"أنت یارب عرفت. أذكرنالسید المسیح صالته ویضیف إلى أقواله السابقة هذه الكلمات: 
 "ال تكن طویل األناة علیهم"أو من مضطهديَّ . بطول أناتك ال تأخذني"  لي  وانتقميوتعهدن

)LXX(. 
 یمكن أن یكون إرمیا هو الناطق بهذا الكالم، بما أنه ُاضُطِهد من الذین كان 

یعاتبهم، وكان مكروًها من الذین لم یقبلوا الحق. ویمكن أیًضا أن یكون مخلصنا هو المتكلم 
حیث ُأضطهد أیًضا من هذا الشعب. 

، ماذا تعني هذه الكلمات؟ لقد ُكنَت دائًما "وال تكن طویل األناة علیهم" ثم یضیف 
طویل األناة أمام خطایا هذا الشعب، ولكن أمام كل هذه الجرائم التي تجرءوا وارتكبوها 

ضدي، فال تكن طویل األناة علیهم. 
تاریخ  بالفعل لم یكن اهللا طویل األناة. لو نظرت إلى تاریخ عذاب هذا الشعب، أي

سقوط أورشلیم وخرابها، وٕالى الطریقة التي ترك بها اهللا هذا الشعب ألنهم قتلوا السید المسیح، 
ت فاستمع إلى هذا: أنه منذ ئ مع هذا الشعب! أو إذا شيطول أناتهتدرك أن اهللا لم یستخدم 

 السنة الخامسة عشرة لملك طیباریوس قیصر (أي منذ بدایة عمل السید المسیح وكرازته) (لو
 سنة فقط! 42)، وحتى وقت خراب الهیكل، لم یمِض سوى 1: 3

وكانت تلك الفترة بمثابة "وقت" منحه اهللا للتوبة، خاصة توبة بعض الناس من ذلك 
الشعب، وهم الیهود الذین دخلوا إلى اإلیمان بعد رؤیتهم لآلیات والعجائب التي صنعها 

]. Ïالرسل

 : . سبي الشعب5
"هل یكسر الحدیُد الحدیَد الذي من الشمال والنحاس؟ 

1 In Jer. hom. 14:12,13. 
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ثروتك وخزائنك أدفعها للنهب،  
ال بثمن، بل بكل خطایاك وفي كل تخومك،  

وأعبرك مع أعدائك في أرض لم تعرفها،  
. ]14-12[  توقد علیكم"يألن ناًرا قد ُأشعلت بغضب

یرى البعض أن الحدید الذي من الشمال هو المستورد من منطقة البحر األسود، 
وهو من نوع جید، ُیستخدم في صنع األسلحة. كأنه یقول لمملكة یهوذا بكل قیاداتها 

وشعبها: إن كنِت تظنین إنك كالحدید، لكنك ال تقدرین أن تقفي أمام بابل التي جعلتها 
ال تستطیعین الوقوف أمام تأدیبات الرب. ال تنفعك قوتك ولو كانت  كحدیٍد قوى ونحاس.

كالحدید، وال ثروتك أو خزائنك، فإنها تُنهب بید العدو... خطایاِك تدفعك إلى ید العدو 
قتنیِت نار إلُتساقي إلى أرض السبي، إلى أرض غریبة لم تعرفیها من قبل... هذا كله ألنِك 

غضبي عوض نار محبتي! 
الفضائل الطبیعیة،  حینما یسلم اإلنسان نفسه للخطیة یفقد حتى ثروته وخزائنه، أي
). من 29: 25 "ألنه كل من له ُیعطى فیزداد، ومن لیس له فالذي عنده ُیؤخذ منه" (مت

یترك اهللا یتركه اهللا للنهب فیفقد كل ما لدیه. 
عمل الخطیة هو أنه یسحبنا من أرضنا إلى أرض السبي، ینتزعنا عن أرض الحق 

لندخل إلى مذلة العبودیة التي ال تعرف إال العنف والكذب والخداع. 
 أن نیر ي یعن]12["هل یكسر الحدید الحدید الذي من الشمال والنحاس؟" بقوله: 

بابل الذي وضعه على عنق یهوذا من الحدید ال ُیمكن كسره... غیر أنه في الوقت المناسب 
یعطیهم الرب رجاًء في كسر النیر، إذ قال حنانیا النبي إلرمیا النبي: "هكذا تكلم رب الجنود 

). كما أخذ حنانیا النبي النیر عن عنق 2: 28إله إسرائیل قائالً : قد كسرت نیر ملك بابل" (
إرمیا وكسره، وتكلم أمام كل الشعب قائالً : "هكذا قال الرب: هكذا أكسر نیر نبوخذنصر ملك 

). في البدایة لم یسمح بكسر النیر لتأدیب شعبه إلى حین، لكنه ال 11-10: 28بابل" (
یترك شعبه هكذا، إنما یعطیهم الفرصة لیتمّتعوا برجاء الخالص وتحریرهم من السبي 

البابلي. 
، فقد جعله اهللا أسوار Ï هنا یشیر إلى إرمیا في یأسهالحدید"یرى البعض أن "
) لكنه إذ سقط في الیأس الُمّر صار كالحدید، فهل یظن 18: 1نحاس ضد كل األرض (

1 John Guest: Jeremiah, p 129. 
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أنه یستطیع أن یجابه بحدید یأسه الحدید الذي من الشمال والنحاس. وكأن اهللا یؤكد له أن 
الیأس لن ُیقدم له حًال للمشكلة، بل االلتقاء مع اهللا. 

فقدت مملكة یهوذا ثروتها وخزائنها هذه التي تدنست برجاسات وثنیة، أما إرمیا 
فكان الرب نفسه هو ثروته وكنوزه ال یقدر عدو ما أن ینهبها منه. 

 سنعود إلى الحدیث عن الثروة والخزائن فیما بعد إن شاء الرب (راجع تفسیر إر
17 :3 .(

 : . تعزیات وسط اآلالم6
"أنت یارب َعَرْفتَ . 

من مضطهديَّ .  لي اذكرني وتعهدني وأنتقم
بطول أناتك ال تأخذني. 

ِاْعِرف احتمالي العار ألجلك.  
ُوجد كالمك فأكلته،  

للفرح ولبهجة قلبي.  لي فكان كالمك
. ]16-15[ألني ُدعیُت باسمك یارب إله الجنود" 

تعزیات سماویة وسط الُمّر الذي یعیش فیه، إذ  إلى كان إرمیا النبي في حاجة
هالك أبدى  إلى شعبه وهو یسقط تحت تأدیبات قاسیة وربما إلى كان محصوًرا بین تطلعه

إن أصر على شره، وبین مقاومة الكثیرین له. 

أما تعزیات اهللا فمصدرها اآلتي:  
  . أنه موضوع معرفة الربأ

. ]15[یقول: "أنت یارب عرفت" 
في وسط الضعف نشعر كأن األمور تسیر اعتباًطا بال خطة، لكن إرمیا أدرك 
بإیمانه أن اهللا یعرف كل شيء، ولیس شيء خفًیا عنه. حیاته وحیاة البشریة كلها في ید 

 عذوبة. إلى ضابط الكل، الذي یعرف كیف یحول حتى الُمرّ 

. ]15["أنت یارب عرفت" 
،  ليّ أنت یارب تعرف ماال یخطر ببال أقرب الناس إ

وما ال أجسر على النطق به،  
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وما أتحاشى أن أردده حتى في أعماق نفسي. 
أنت تعرف حبي لك ولشعبك. 

أنت تعرف مرارة نفسي وذوبانها ألجل خطایا بنت شعبي. 
أنت تعرف إني أحترق بنار كلمة التأدیب. 

أنت تعرف ضعفي وعجزي التام عن تحقیق رسالتي! 
 ماذا أفعل إن تركتني أعمل بطاقاتي ومشاعري البشریة؟!

ب. موضوع تذكر اهللا ورعایته 
. ]15[من مضطهديّ "  لي "اذكرني وتعهدني وأنتقم

كثیًرا ما یشعر اإلنسان بالعزلة، وٕاهمال الكل له، وعدم مشاركة أحد له، لكن یكفیه 
أن یجد اهللا نفسه یذكره ویتعهده ویدافع عنه ضد مضطهدیه. 

الهالك. أما  إلى یقصد بالمضطهدین هنا األنبیاء الكذبة الذین یدفعون الشعب
بالنسبة لنا فنرى في المضطهدین، لیس أبناء البشر، بل عدو الخیر وأعماله الشریرة وحیله 

الخبیثة. 
حین من الشعور بالعزلة، مع إحساسه أنه  إلى في وسط آالمه ربما عانى إرمیا

منسى من أحبائه، وموضع سخریة األشرار. لكنه في یقین اإلیمان ُیشبع اهللا كل احتیاجاته: 
یذكره ویتعهده وینتقم له. 

اهللا الذي عرفه وهو في البطن وذكره وتعهده وقدسه للعمل كنبي بین الشعوب یبقى 
یذكره ویتعهده وینتقم له حتى في أحلك اللحظات، لیس انتقاًما من أعداء شخصیین بل من 

مقاومي الحق اإللهي.  
في األصحاح العشرین نرى فشحور الكاهن یضرب إرمیا ویضعه في المقطرة، 

المخیف لنفسه  أي )3: 20ولكن مسكین فشحور الذي صار اسمه "مجور مسا بیب" (
ولمحبیه! ما فعله لم ُیرعب إرمیا بل ارتد على نفسه وعلى محبیه المساعدین له في مقاومته 

لكلمة الرب. 
ما نرید تأكیده أن اهللا یتذكرنا ویتعهدنا ویعمل بنا إن كنا به ال نرتعب وال نخاف، 

 ألنه هو عامل بمؤمنیه المتكئین علیه وسط تیارات العالم.
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 هنا ال یعني مجرد تذكار ألحداث ماضیة، إنما هو استرداد لألحداث التذكار
الماضیة بطریقة عملیة معاصرة. وكأن إرمیا یطلب من اهللا أن یذكر من الماضي ما یعرفه 

 عن إرمیا لیعمل في حیاته الحاضرة وُینجح رسالته.
"، وهو افتقاد إلهي ال لیدین بل لیخلص خدامه العاملین  "االفتقاد هنا یعنيوالتعهد

 حسب مسرته.

ج. طول أناة اهللا 
ال یحمل إرمیا النبي كراهیة ضد إنسان، وٕان طلب النقمة إنما یشتهى تأدیب 

اهللا... یشعر إرمیا بضعفاته، لذلك ال یتحدث من  إلى مقاومى الحق ألجل توبتهم ورجوعهم
طول أناة  إلى ، إنما من مركز اإلنسان المحتاجيموقع المعلم المتكبر أو الذي یشعر ببٍر ذات

. ]15["بطول أناتك ال تأخذني" اهللا، فیقول: 
 إنسان ي، ألنك ولدتینيیا أم لي "ویلفي لحظات الضعف والیأس صرخ إرمیا: 

یعطیه قوة للعمل  أي ، لكنه إذ یكتفي باهللا ویطلب منه أن یذكره ویتعهده...]10[خصام" 
لحساب ملكوته یسأله أال یتعجل أخذه من العالم حتى یحقق رسالته التي ائتمنه اهللا علیها، 

 .]15[" "بطول أناتك ال تأخذنيقائالً : 

 لنطلب شركة العار واآلالم!
  العالمة أوریجینوس: یقول

 أو "اعرف إنني ُشتمُت من أجلك من الذین ]16[["اعرف احتمالي العار ألجلك" 
. لنفترض أن النبي هو الذي یتكلم، بالفعل كان محتقًرا من الناس )LXX( یرفضون كالمك"

: "صرت للضحك كل بسبب ما كان یتكلم به، إذ كان الخطاة یرفضون سماعه؛ لذلك قال
. كان ُیشَتم من أجل الكالم الذي كان یقوله الرب على لسانه، وكان )7: 20(" النهار
 بسبب هذه الشتائم الواقعة علیه لكي ینقذه اهللا ویساعده، قائالً : "اعرف إنني ُشتمت يُیصل

 ).LXX (]15[" : "أفنهممن أجلك من الذین یرفضون كالمك". یضیف أیًضا طالًبا من اهللا
"، وٕان كنت أعتقد أن هذه الكلمة توافق باألكثر السید "أفنهمنفترض أن إرمیا هو الذي یقول 

المسیح، حیث تحققت طلبته، فكان فناء عظیم لمنطقة أورشلیم وللشعب، بعدما تآمروا على 
المخلص وقتلوه. 

إذ تألم األنبیاء كثیًرا بسبب توبیخاتهم للشعب، وبكونهم سفراء الكلمة حینما ینطقون 
الوعود  هي حیاة األنبیاء، وما هي بما یأمرهم به اهللا، من الضروري أن نذّكر السامعین ما
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التي أخذوها، وأیًضا ُنذّكَرُكم أن االختیار متروك لنا، فإن أردنا أن تكون لنا راحة في 
أحضان هؤالء األنبیاء، یجب علینا - على قدر استطاعتنا - أن نعمل األعمال التي 

عملوها. 
ما أرید أن أقوله لكم یتلخص في اآلتي: كثیًرا ما نقول في صلواتنا: یا اهللا القوي، 
اعطنا أن تكون لنا شركة (نصیب) مع األنبیاء، اعطنا أن تكون لنا شركة مع رسلك، لكي 
نوجد مع ابنك الحبیب یسوع المسیح. لكننا لسنا ندرك ماذا نطلب، ألن هذا الكالم معناه: 
یارب اعطنا أن نتألم كما تألم األنبیاء، اعطنا أن نكون مكروهین مثلهم، اعطنا أن نبشر 

بكلمات یضطهدنا الناس بسببها، اعطنا أن نسقط في مؤامرات كثیرة كما حدث للرسل. فإنه 
ال یلیق بنا أن نقول: "اعطنا یارب شركة مع األنبیاء"، ونحن ال نتألم مثلهم وال نرید أن 

نتألم. ال یلیق بنا أن نقول: "أعطنا یارب شركة مع رسلك"، ونحن غیر مستعدین أن نقول 
بكل صراحة مع بولس الرسول: "في األتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، 

). 23: 11 كو 2في المیتات مراًرا كثیرة" (
حیاتهم، وٕالى ما قاسوه من  إلى  إذ نرید أن یكون لنا نصیب مع األنبیاء، لننظر

أتعاب وآالم بسبب توبیخاتهم للشعب؛ "ُرجموا، نشروا، جربوا، ماتوا قتًال بالسیف، طافوا في 
جلود غنم وجلود معزى، معتازین، مكروبین، مذّلین، تائهین في برارى ومغایر وشقوق 

). 38-37: 11 األرض" (عب
االفتراء والبغضة واالتهامات الباطلة، إن أردنا أن  إلى إذن ال عجب إن تعرضنا

نحیا حیاة األنبیاء. البد أن نحتمل كل ذلك بفرح، فال نتذمر وال نتكلم بالشر على الذین 
طردونا أو على الذین أصدروا األوامر باضطهادنا. فإن الرسل، هؤالء األبطال المدهشین 
الذین قاسوا آالف األتعاب من أجل الحق، كانوا یقولون: "لذلك أسر بالضعفات والشتائم 

). 10: 12 كو 2والضرورات واالضطهادات والضیقات ألجل المسیح" (
یمكننا أن نذوق هذا السرور، لو أدركنا فقط أن كل هذه االضطهادات التي 

من أجل المسیح وحده، ولو عرفنا أن سبب هذه الضیقات التي نتعرض لها هو  هي نتحملها
). 20: 6 السید المسیح، وأننا نقدم أبطاًال للحق، یحكمون علینا ألننا سفراء كلمة اهللا (أف

لنحاول نحن جمیًعا، على قدر استطاعتنا، أن نحیا حیاة األنبیاء والرسل، دون أن نهرب من 
 ].Ïاألتعاب، ألنه لو هرب المصارع من أتعاب المنافسة لن یتمتع بإكلیل النصرة

1 In Jer. hom. 14:14. 
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د. كلمة اهللا المفرحة 
وسط اآلالم الُمّرة، ومع إدراكه لكلمة اهللا التي تؤدب كان إرمیا في یقین أنها 

للفرح ولبهجة  لي "ُوجد كالمك فأكلته، فكان كالمكمصدر فرحه وبهجة قلبه، إذ یقول: 
. كلمة اهللا تهب رجاًء یفرح القلب. ]16[قلبي، ألني ُدعیت باسمك یارب إله الجنود" 

). 9: 1أكل إرمیا النبي كالم الرب، إذ سبق فأعلن أن اهللا وضع كالمه في فمه (
قبول الكالم أو قبول الدعوة للخدمة قبوًال تاًما، لذا لم یقل "تذوقته" بل  إلى یشیر األكل هنا

". اتحد بكالم اهللا فصار واحًدا معها، أو صارت الكلمات اإللهیة جزًءا ال یتجزأ منه. "أكلته
جاء في سفر التثنیة: "لیس بالخبز وحده یحیا اإلنسان بل بكل ما یخرج من فم الرب یحیا 

)، وصدر 11 ). ویقدم لنا إشعیاء النبي كلمة اهللا طعاًما وشراًبا للنفس (إش3: 8اإلنسان" (
 األمر لحزقیال النبي أن یأكل الدرج الذي أعطاه اهللا إیاه فكان في فمه كالعسل حالوة (حز

2 :1-3.( 
: 16؛ 34: 7، ارتبطت الكلمتان مًعا في (]16[للفرح والبهجة"  لي "فكان كالمك

 ) بالعریس والعروس كما جاء عن العریس الكلمة: "في یوم عرسه وفي یوم فرح قلبه" (نش9
) إال أنه بقبوله كلمة اهللا وغذائه 2: 16). إن كان إرمیا قد ُدعي لیبقى غیر متزوٍج (11: 3

بها صار له بهجة العرس على مستوى فائق، تتحد نفسه كعروس بالعریس السماوي. 
الخصام، فصار في خزٍي وعاٍر في أعین القیادات  إلى كلمة اهللا التي دخلت به

والشعب، جعلته في بهجة عرٍس أبدى وفرٍح فائق ال ُیعبر عنه! أما ان إرمیا قد دعى علیه 
). 10: 7 فیعني أنه صار في ملكیته، كما ُیدعى اسمه على بیته المقدس (]16[اسم الرب 

 وكأن إرمیا صار عروًسا روحیة وبیًتا روحی�ا للرب.
  العالمة أوریجینوس: یقول

. إنه لیس مصدًرا لفرحي )LXX(] 16[مصدًرا للفرح"  لي ["وسیكون كالمك
 ألنه إذا كانت كلمتك اآلن في الوقت الحاضر مصدًرا لسجني وآالمي لكنه "سیكون".اآلن، 

واضطهادي ففي نهایة كل ذلك تكون مصدًرا لفرحي. 
مصدًرا للفرح ولبهجة قلبي، ألني ُدعیت باسمك یارب إله  لي "وسیكون كالمك

د". حتى إذا كان السید المسیح هو المتكلم هنا، فإن اسم اآلب قد ُدعي علیه. الجنو
؛ إذا حدث أن رأي النبي أن ]17[" "لم أجلس في محفل المازحین مبتهًجا 

المحفل ال یضم أناًسا جادین بل مازحین، كان یتجنب االشتراك فیه. یجب علینا أن نفهم 
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الفرق بین محفل المازحین ومحفل الجاّدین. فإن جماعة الجادین تفعل كل شيء بجدیة 
المنطق في كل تصرفاتها، لها عقیدة جادة، وحیاة جادة. لكن حینما تقوم  إلى وتحتكم

حیاة اللهو وٕالى  إلى الجماعة (المحفل) بترك الجدیة الالزمة في األمور الهامة، وتنصرف
محفٍل  إلى األعمال الصبیانیة التي لهذا العالم، وٕالى األعمال المتولدة من الرذیلة، تتحول

"لم أجلس في محفل المازحین مبتهًجا، من أجل یدك جلست وحدي للمازحین. یقول النبي: 
)".  ألنك قد مألتني غضًبا (خوًفا

أمام االختیارین: إما أن نجلس في محفل المازحین فُنغضب اهللا، أو نترك محفل 
فُنفرح اهللا. یقول إرمیا: لقد اخترت أن أترك محفل المازحین وأن أكون  المازحین برضانا

صدیًقا لك، بدًال من أن أفعل العكس فأصیر عدًوا لسعادتك (أي أكون سبب غضبك). 
مخلصنا أیًضا لم یجلس في محفلهم "محفل المازحین" لكنه قام وتركه، والدلیل 

على هذا أنه قال: "هوذا بیتكم یترك لكم خراًبا"، لقد ترك السید المسیح محفل الیهود وأقام 
 .]Ïلنفسه محفًال آخر هو كنیسة األم

هـ. االلتقاء مع اهللا  
سر تعزیته أنه اعتزل مجالس األشرار المازحین، الذین یطلبون الفرح الزمني 
المملوء مزاًحا لیجلس مع اهللا وحده، یبكي على خطایا الشعب ویحزن ویغضب بسبب 

"لم أجلس في محفل المازحین مبتهًجا، من هالكهم، دون أن یفقد سالمه وبهجته. إذ یقول: 
.  ]17[أجل یدك جلست وحدي، ألنك قد مآلتني غضبا" 

إن كانت ثروة الملك ورجاله مع كل الشعب وخزائنهم قد ُدفعت للنهب فافتقروا 
كلمة اهللا التي ال یقدر عدو  هي ودخلوا في ذٍل وعاٍر مع مرارة، فإن ثروة إرمیا النبي وخزائنه

أن ینهبها أو یسلبها منه، فیبقى وسط اآلالم والمتاعب مملوء شبًعا وفرًحا! هذا هو كل ما 
، وكانوا كلمة اهللا، التي یراها القیادات والشعب حتى عائلته إنها كال شيءُترك إلرمیا، 

 كل شيء! هي یسخرون منه، ولم یدركوا أنها
 هو عدم الجدیة في اهتمام اإلنسان بخالص نفسه وخالص اآلخرین، سواء المزاح

في عبادته الخاصة أو العامة أو خدمته للغیر. أخبروا هیرودس عن موقع میالد المسیح، 
لكنهم لم یفكروا في االلتقاء معه بجدیة، بینما جاء المجوس من المشرق یعبرون مسافات 

طویلة في جدیة لیلتقوا بمخلصهم! 

1 In Jer. hom. 14:15. 
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خوته... وهذا یهبه إ لذلك كانت نفسه ُمّرة من أجل خالص جاًداكان إرمیا النبي 
فرًحا داخلًیا ال ُیعبر عنه. 
: "مثل المجنون الذي یرمي ناًرا وسهاًما وموًتا، هكذا  المازحقیل عن اإلنسان

). هكذا من یخدع أخاه تحت ستار 18: 26 الرجل الخادع قریبه ویقول: ألم ألعب أنا؟!" (أم
المزاح یلقي بناٍر في قلبه لیحرق ویبدد، ویصوب سهاًما لنفسه فیقتلها ویفقد كل حیاة! 

ح بالعبریة عن النساء اللواتى لعبن وقلن "ضرب شاول ألوفه  المزااستخدمت كلمة
، فكن یسخرن بالملك شاول مما أثار فیه حمیة الحسد وفكر )7: 18صم  1(وداود ربواتهِ " 

جدًیا في قتل داود. هذا هو عمل المزاح القاتل والمثیر للمتاعب! 
 في  العبین: "وتمتلئ أسواق المدینة من الصبیان والبنات)5: 8(ورد في زكریا 

أسواقها"، فالمزاح من سمة الصبیان ال الناضجین. 
 یعني مجلس المستهزئین بخالصهم، في القیادات الیهودیة في  المازحینمجلس

أیام السید المسیح كانوا مجالس مازحین.  
 هم جماعة األنبیاء الكذبة الذین نطقوا بغیر الحق، وظنوا في  المازحینمجلس

ذلك بهجة وسالًما، أما إرمیا الناطق بالحق فبقى وحده، إذ تركه الجمیع وحسبوه متشائًما... 
أدرك غضب اهللا على شعبه فامتأل حزًنا! 

جل ید اهللا جلس إرمیا وحده وامتأل بغضب اهللا، ویقصد بید اهللا هنا اإلعالن أمن 
النبوي أو الكشف عن خطة اهللا... وكأن ید اهللا قد امتدت لتكشف إلرمیا عن الحق اإللهي 
الذي رفضه الشعب، وما سیحل بهم من تأدیبات كأنها حلت به هو شخصًیا. إنه یردد مع 
المرتل: "ألن سهامك قد انتشبت في، ونزلت علّي یدك. لیست في جسدي صحة من جهة 

). 3-2: 38 غضبك. لیست في عظامي سالمة من جهة خطیتي" (مز
] 17["  غضًباقد مألتني"جلست وحدي ألنك 

ا"، وها هو یقول لهم: "مملوء سكرً ) أن عائلته قد دعته: 6: 12سبق أن رأینا في (
، أحمله عنكم. إن ما یسكرني لیس  مملوًء بالغضب اإللهي"إنني لست مملوء سكًرا، بل

الخمر بل رؤیتي للغضب الذي تسقطون تحته". 

]. 17[ "جلست وحدي" 
 في هذه العبارة دعوة كتابیة لكي تكون لنا الحیاة الممیزة ى العالمة أوریجینوسیر

الفریدة! 
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 ینبغي أن نتعلم من هذه العبارة عندما تكون هناك جماعة .]17["جلست وحدي" [
من الخطاة ال تحتمل أن ترى إنساًنا تقًیا یعیش في حیاة التقوى، لهذا یلیق باإلنسان أن 

یهرب من محفل الرذیلة، یفعل مثل إرمیا الذي قال: "جلست وحدي"، ومثل إیلیا الذي قال: 
). 3: 11 "یارب قتلوا أنبیائك وهدموا مذابحك وبقیت أنا وحدي وهم یطلبون نفسي" (رو

"، ربما تجد لها تفسیًرا "جلست وحديكلمات  إلى لكن إذا نظرت بطریقة أعمق
أكثر عمًقا یلیق بها. 

عندما نحیا مثلما یحیا جمیع الناس، وال تكون لنا حیاة مستقلة خاصة وممیزة 
"، إنما نقول: "جلست مع أناٍس "جلست وحديبالنسبة لباقي الناس، لن نستطیع أن نقول: 

كثیرین". لكن - على العكس - إذا أصبحت حیاتي ممیزة بحیث یصعب على الناس 
تقلیدها، ال یستطیع أن یشابهني أحد ال في أعمالي وال في عقیدتي وال في حكمتي، عندئذ 

". إذن یمكنك أن تقول هذه الكلمات، حتى ولو لم تكن كاهًنا "جلست وحديیمكنني أن أقول 
أو أسقًفا ولیس لك أیة رتبة كنسیة، ذلك حینما تحیا الحیاة التي تمّكنك من أن تقول: 

. ]Ï"جلست وحدي"
، ینطبق على السید المسیح ]17[: "جلست وحدي ألنك قد مألتني غضًبا" قوله

الذي دخل البستان وحده لیحمل غضب اهللا عنَّا، إذ یقول لتالمیذه "وتتركوني وحدي..." كما 
یقول: "نفسي حزینة جًدا حتى الموت". جلس وحده في البستان ألنه حمل خطایانا على 

كتفیه. لنتشبه به فندخل معه في البستان وحدنا لكي نئن من أجل سقطات كل أحٍد، 
 ونحسبها سقطاتنا فنقول: 

 .   (LXX)]17["جلست وحدي ألنك قد مألتني مرارة" 
:   العالمة أوریجینوسیقول

الحیاة ضیق وكرب  إلى ي. إن كان الطریق المؤد]17[ ة""ألنني قد امتألت مرار[
) ال یمكنك أن تتمتع بأیة عذوبة اآلن، بل علیك أن تمتلئ بمرارٍة في هذه 14: 7 (مت

نه حینما أالحیاة. أال تعَلم أن عیدك ُیحتفل به على أعشاب ُمّرة؟ یقول الكتاب المقدس 
). ماذا یعني 8: 12 تحتفل بالعید ال بالعهد اإللهي أن تأكل فطیًرا على أعشاٍب ُمّرة (خر

الكتاب حینما یؤكد انه لالحتفال بأي عیٍد خاص بالرب ال بالعهد اإللهي من أكل الفطیر 
على أعشاٍب ُمّرة؟ هلموا نبحث هذا الموضوع. موضوع "الفطیر" سبق أن شرحه لنا بولس 

1 In Jer. hom. 14:16. 
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الرسول عندما قال: "إًذا لنعید لیس بخمیرة عتیقة وال بخمیرة الشر والخبث بل بفطیر 
). ینبغي أن یكون التفسیر الذي أضیفه موافًقا ومناسًبا 8: 5 كو 1اإلخالص والحق" (

، حینما تربط بینها األعشاب الُمّرة هي  ومكمًال له. یجب علیك أن تفهم ماللتفسیر الرسو
وبین كون الفطیر "فطیر اإلخالص والحق"؛ فبمجرد أن یكون عندك إخالص وحق تجد 

أمامك أعشاًبا ُمّرة، وتأكل مع األعشاب الُمّرة فطیر اإلخالص والحق.  
 ینطبق هذا على بولس الرسول: فألنه كان یأكل فعًال فطیر اإلخالص والحق، 

بسبب ذلك كان یأكل أیًضا "األعشاب الُمّرة". 
كیف كان ذلك؟  

). كیف كان یأكل 16: 4 قال: "أفقد صرت إًذا عدًوا لكم ألني َأْصُدُق لكم؟!" (غال
أیًضا األعشاب الُمّرة؟ كان یأكلها كاآلتي: "في كٍد وتعٍب، في أسهاٍر مراًرا كثیرة، في جوٍع 

). أال یعتبر ذلك كله "حًقا" مع أعشاٍب ُمّرة؟ أو فطیًرا 28-27: 11 كو 2وعطٍش الخ." (
على أعشاب ُمّرة؟ 

تقول الشریعة: "كلوا فطیًرا مع أعشاب ُمّرة" ولم تقل: "كلوا فطیًرا مع أعشاب ُمّرة 
: "لقد حتى تمتلؤا وتشبعوا"؛ لذا فإن النبي قد فعل أكثر مما تتطلبه الشریعة، فهو یقول

 .]Ï" ولم یقل: "قد أكلت مرارة"، أي: قد أخذت نصیبي من المرارة بما فیه الكفایةامتألت مرارة

لماذا كان وجعي دائًما؟!  
  لقد عاَنى إرمیا  من مضایقات(LXX)؟" ["لماذا یكرهوني ویغضبون على دائًما

كثیرة، وتألم بسبب الذین لم یریدوا أن ینصتوا للحق والذین كانوا أقوى منه هنا على األرض 
فقط، ألن ملكوت اهللا لیس من هذا العالم بل من فوق. كما یقول المخلص: "لو كانت 

). إًذا 36: 18 الیهود" (یو إلى مملكتي من هذا العالم لكان خدامي یجاهدون لكي ال أسلم
الذین كانوا یضایقون النبي كانوا یضایقونه في هذا العالم فقط. انظروا أیًضا الشهداء: یجلس 

 ویحكم وهو في غایة الراحة، بینما یقف يالقاضي على مقعده على منصة الحكم لیقض
اإلنسان المسیحي الذي "یحاكم السید المسیح فیه"، وقد "امتأل مرارة" وهو موضوع تحت 

. ]Ðرحمة إنساٍن غیر عادل لُیحكم علیه

"لماذا كان وجعي دائًما؟! 

1 In Jer. hom. 14:16. 
2 In Jer. hom. 14:17. 
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وجرحى عدیم الشفاء؟! یأبى أنُ یشفي! 
. ]18[مثل (جدول میاه) كاذب، مثل میاه غیر دائمة"  لي أتكون

كثیًرا ما استخدم إرمیا النبي اصطالحات طبیة، فقد شعر بخطورة المرض الذي 
)، مظهًرا تعاطًفا شدیًدا معهم. 15، 12: 20؛ 22-21: 8؛ 7: 6أصاب شعبه (

واآلن یشعر بالجراحات قد أصابته هو، ربما بسبب شدة اضطهادهم له، فصار 
مریًضا وجریًحا، جرحه عدیم الشفاء... 

إنه ال یعاتب الشعب الذي اضطهده، وٕانما في مرارة نفسه ودالة الحب یعاتب اهللا 
مثل كاذب، مثل  لي الذي أرسله للخدمة، قائًال له: "لماذا؟" ربما في جسارة یعاتبه: "أتكون

میاه غیر دائمة"... فقد سخر به الكل، وبدى كأنه قد ُهزم مع أن اهللا وعده بالنصرة والحمایة 
" یؤكد إرمیا أن اهللا لم یخدعه ولن یكون كمجرى ماء كاذب، لكن هكذا مثلالدائمة... بقوله "

ظهر اهللا في عیني أعداء إرمیا الذین عیروه. 
هذا ویمكن القول بأن ما نطق به إرمیا هنا إنما نطقه باسم الشعب وهو یعاني من 

السبي، مؤكًدا لشعبه أنه ال یشمت فیهم بل یحسب جراحاتهم جراحاته وأمراضهم أمراضه. 
لم ُتشًف   مايكأنه یقول: لن ینتهي وجعي إال بانتهاء آالمكم، ولن ُیشفي جرح

جراحاتكم. هذا ما عبر عنه الرسول بولس قائالً : "من یعثر وأنا ال التهب؟! من یضعف وأنا 
 عن هذا الحب العجیب نحو الغیر،  القدیس یوحنا الذهبي الفمال أضعف؟!" وقد عبر

قائالً :  
[ال نعجب من الرسول بولس في إقامته المیت، وال تطهیره األبرص، إنما نعجب 

). 21: 11 كو 2من قوله: "من یضعف وأنا ال أضعف؟! من یعثر وأنا ال ألتهب؟!" (
لو كان في قدرتك صنع آالف المعجزات، فإنها لن تعادل هذا القول... كلماته هذه 

 ].Ïأثمن من الآللئ

 جرح عدیم الشفاء
  على العبارات السابقة، قائالً : العالمة أوریجینوسیعلق 

"جرحي عدیم الشفاء. [
. ]18[ الشفاء؟" يمن أین یأتین

Ï 12 474، 473. المؤلف: الحب الرعوى ص. 
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الذین یضایقونني یضربوني، وجرحي عدیم الشفاء. 
یمكن أن تكون هذه العبارة نبوة عن صلب السید المسیح، كما یمكن أن یكون 

المقصود بها كل األبرار الذین یتحمل السید المسیح فیهم جرًحا عدیم الشفاء. أو یمكن أن 
یكون المقصود هو إرمیا النبي نفسه ألنه قاسى أتعاًبا وآالًما كثیرة. یمكن أن یطبق النص 

على جمیع هذه الحاالت. 
من أین یأتیني الشفاء؟" إن كان السید المسیح هو الذي یقول ذلك، فهو یتنبأ بذلك 

 عن قیامته من األموات بعد الجرح العدیم الشفاء.
  .]Ïمثل میاه مضللة وغیر مخلصة" لي "لقد صارت

 : . اهللا یشدد إرمیا النبي7
 یجیب اهللا علي إرمیا بخصوص األسئلة السابقة، قائالً : 

"إن رجعت ُأرجعك فتقف أمامي،  
وٕاذا أخرجت الثمین من المرذول فمثل فمي تكون. 

  .]19[هم یرجعون إلیك وأنت ال ترجع إلیهم" 
إن كان إرمیا النبي قد شعر أن جرحه دائم وبال شفاء، فإن اهللا یقدم له الحل أو 

. ]19["إن رجعت أرجعك فتقف أمامي" الدواء، وهو: 
كأنه یقول له: أنت لي، ولك حق الوقوف أمامي لتمتع بحضرتي وتحمل قوتي، 
لكنك بأفكار الیأس تراجعت عني قلیالً ... إرجع إلّي، فإن مكانك ینتظرك، أشتاق أن أراك 

واقًفا أمامي، تتمم رسالتك التي ُدعیت إلیها وتتمتع بإكلیلك الذي أعددته لك. 
تمس هذه اإلجابة حیاة كل مؤمن تراجع عن اهللا في ضعٍف أو بسبب خطیته، 

لكن یبقى اهللا یدعوه للعودة إلیه، فإن له موضعه في حضن اآلب. 
بال شك لم یتراجع إرمیا عن رسالته تماًما، فقد عاش مخلًصا لها، لكن ربما مرت 

به لحظات ضعف كإنسان. 
إن كان جرح إرمیا في الواقع هو جراحات الشعب، حاسًبا كل ما یسقط تحته 
شعبه كأنه هو ساقط تحته، لذا یمكن تفسیر قول الرب هنا هكذا. إن كنت تشعر بأن 
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جراحات الشعب هي جراحاتك التي بال شفاء، فإن توبتهم ورجوعهم كأنها توبتك ورجوعك 
). 3: 23  سبل البر من أجل اسمه" (مزىأنت، لتقول مع المرتل: "یرد نفسي، یهدیني إل

 اهللا وحملهم روح اإلفراز بین ما هو ىهذا هو سر تعزیة إرمیا: رجوع الناس إل
التمییز بین كلمة اهللا (الحق) وكالم األنبیاء الكذبة، بهذا یقفون  ثمین وما هو مرذول، أي

 اهللا وصار كفم ىأمام اهللا وتصیر أفواههم كفم اهللا نفسه، فیحسب كأن إرمیا نفسه قد رجع إل
اهللا، یحمل كلمته كسفیٍر له، یتحدث باسمه ویعلن إرادته. 

، یصیر إرمیا كرئیس بیت ]19["إن رجعت أرجعك فتقف أمامي" یقول اهللا إلرمیا: 
إبراهیم الذي رجع إلیه ومعه رفقة زوجة إلسحق ابنه. هكذا یرید اهللا منَّا أن نعود إلیه دائًما 

، ربنا یسوع المسیح. يحاملین معنا عروًسا مقدسة إلسحق الحقیق
:   العالمة أوریجینوسیقول

، "لذلك هكذا قال الرب: إن [ألن الجراحات ال تبقى علي الدوام إنما تعبر وتنتهي
 التوبة والرجوع ى الذین یدعوهم الرب إلى". هذه العبارة موجهة إلرجعَت ُأرجعك فتقف أمامي

  "یرجع" فإنه ما من أحد "أرجعك".أن هناك شیًئا من الغموض في كلمة لي إلیه. لكن یبدو
 مكانه ى موضع لم یكن موجوًدا فیه من قبل، لكن ارجاع الشخص أو الشيء یكون إلىإل

 یحاول الطبیب أن یعمل له ي سبیل المثال، حینما ُیبتر أحد أعضاء جسمىالطبیعي. فعل
 مكانه األصلي. كذلك حینما یوجد مثًال إنسان خارج وطنه، ىعملیة إرجاع وٕاعادة إل

 بلده. ىألسباب عادلة أو ظالمه ثم یصدر األمر برجوعه، فإنه یرجع إل
 ىكأن اهللا یقول لنا هنا، نحن الذین بعدنا عنه: أنه إذا رجعنا إلیه فسوف یرجعنا إل

مكاننا الطبیعي معه. هذه إًذا هي كلمات الوعد اإللهي لنا. وكما هو مكتوب في سفر أعمال 
 أزمنة رد كل شيء، التي تكلم عنها اهللا بفم جمیع أنبیائه القدیسین منذ الدهر" ىالرسل: "إل

 .]Ï أبد اآلبدین. آمینى)، وإللهنا المجد الدائم إل3: 21 (أع

. ]19["وٕاذا أخرجت الثمین من المرذول فمثل فمي تكون" 
 إخراج نفوس مقدسة مبررة كانت قبًال مرذولة يإخراج الثمین من المرذول یعن

خوته ویحولهم من االنحطاط إبسبب خطایاها، فإنه لیس أعظم من أن یهتم إنسان بخالص 
  التمتع ببر المسیح.ىبالخطیة إل
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 جنب مع خالصك ىلكي تعرفوا كم هو أمر عظیم أن تربح خالص اآلخرین جنًبا إل 
: "وٕاذا أخرجت الثمین من المرذول فمثل فمي اسمع ما یقوله النبي في شخص اهللا

 ى الحق أو من الشر إلى. لكن ما هو هذا؟ من یقود قریبه من الخطأ إل]19[تكون" 
قدر ما تسمح القوة البشریة... إنه یخلصهم من  بي الفضیلة، مثل هذا اإلنسان یتشبه

 .Ïنأنیاب الشیطا

  :وٕاذا إن تحدثت ألجل تصحیح قریبك یكون لك لسان كلسانه (المسیح) واهللا نفسه یقول"
. عندما یكون لسانك مثل لسان ]19[أخرجت الثمین من المرذول فمثل فمي تكون" 

كرامة  أي المسیح، عندما یكون فمك مثل فم اآلب، عندما تصیر هیكًال للروح القدس.
تعادل هذه الكرامة؟! حتى إن كان فمك مصنوًعا من الذهب أو الحجارة الكریمة فهل 

یتألأل مثل اآلن، عندما یشع بزینة الوداعة. 
 ؟Ðماذا نشتهي أكثر من فم ال یعرف أن یشتم بل یتدرب علي أن یبارك

  تأملوا أیة كرامة یسمو إلیها من یحسب خالص أخیه ذات أهمیة قصوى، فإن مثل هذا
"إذا أخرجت اإلنسان یتشبه باهللا قدر إمكانیة قوة اإلنسان. اسمع ما یقوله اهللا خالل نبیه: 

. ما یقوله هو أن من له غیرة علي خالص ]19[الثمین من المرذول فمثل فمي تكون" 
أٍخ ساقٍط في طرق اإلهمال، من یسرع ویخلص أخاه من أنیاب الشیطان، مثل هذا 

قدر ما تستطیع القوى البشریة. ماذا یعادل هذا؟ هذا أعظم من كل  بي اإلنسان یمتثل
 . Ñاألعمال الصالحة. هذا هو قمة كل فضیلة

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  .ال یقف شيء ما مقابل النفس وال حتى العالم كله
فإن قدمت كنًزا بال حدود للفقراء، فال یساوى هذا العمل تغییر نفٍس واحدة. هكذا 

. ]19["إذا أخرجت الثمین من المرذول فمثل فمي تكون" یقول اهللا: 
یا له من عمل صالح عظیم أن تترفق بالفقراء، ولكن لیس شيء یعادل انتزاعهم 

 .Òمن الخطأ. من یفعل هذا یمثل بولس وبطرس

1 In Gen. PG 53:36 D - 37A. 
2 In Matt. PG 58:715 A-B. 
3 The Sixth Instruction, 19. 
4 In 1 Cor. hom. 3:9. 
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   أیَّة بركة ال یجتنیها ذاك الشخص الذي ینفع نفوًسا كثیرة یشفیها من اآلن حتى مجيء
المسیح؟! 

 .Ïأقم حصًنا ضد الشیطان، فإن هذه هي الكنیسة

  (لسان اهللا) إن تحدثت بما فیه إصالح قریبك تنال لساًنا كذاك اللسانÐ. 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

"وأجعلك لهذا الشعب سور نحاٍس حصیًنا،  
فیحاربونك وال یقدرون علیك،  

ألني معك ألخلصك وأنقذك یقول الرب. 
فأنقذك من ید األشرار،  
. ]21-20[وأفدیك من كف العتاة" 

 أقامه اهللا مدینة )18: 1(هنا یقدم اهللا إلرمیا وعوًدا بتجدید قوته. في إرمیا 
حصینة وعمود حدید وأسوار نحاس، وهنا یجعل منه سور نحاس حصیًنا ال تستطیع زوابع 

یدفع عنه  األشرار أن تصدمه، وال مقاومتهم أن تهزه. إنه لیس فقط ینقذه وٕانما یفدیه، أي
 اهللا إلرمیا ضماًنا لسالمه ولحریته، بل ولمساندة اآلخرین. يالدِّیة لیحرره. هكذا یعط

إن كان اهللا قد أقام إرمیا النبي لیبكت الخطاة فلیذكر إرمیا أنه هو نفسه محتاج 
 الخالص والفداء! ىإل

هذا ومن جانب آخر حین أعلن إرمیا هللا إیمانه أنه یذكره ویتعهده وینتقم له من 
" "أنقذك من ید األشرار، وأفدیك من كف العتاة!، جاءت اإلجابة اإللهیة: ]15[مضطهدیه 

 إمكانیاتك البشریة المجردة، وال تنظر علي أعدائك، ىكأن اهللا یجیبه: ال تتطلع إل
 عملي معك وبك وفیك... إني أنقذك من ید األشرار وأفدیك من كف العتاة. ىبل إل

) والولي 21: 15یحدثنا سفر إرمیا النبي عن الرب بكونه الفادي من كف العتاه (
). یذكرنا بالدور الذي قام به بوعز 34: 50)، الولي القوى (11: 31الذي له حق الفكاك (

الذي قام بواجبه نحو راعوث، حیث قام وهو الولي بالفكاك، فتزوجها وأنجب منها وقدم من 
ممتلكاته لها ولنسلها. ویالحظ في الولي الذي یقوم بالفكاك اآلتي:  

1 In Acts. hom. 18. 
2 In Matt. hom. 78:3. 
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. الولي الذي له حق الفكاك ذو قرابة. هكذا وهبنا ربنا یسوع المسیح حق القرابة أ
). 14: 2 له، إذ اشترك معنا في اللحم والدم نظیرنا (عب

 ب. أن یكون قادًرا أن یفدى ویخلص، وقد دفع ولینا دمه الثمین فداء عنا (مز
). 46: 13 ، مز9: 8 ، كو8: 49

ج. لم یشتِر بوعِز المیراث فحسب بل اشترى راعوث، ال لتصیر له جاریة بل 
عروًسا تشاركه حیاته، مكانها في أعماق قلبه. بهذا لم تعد األرملة غریبة الجنس (الموابیة) 
التي تلتقط من الحقل، وٕانما العروس المتحدة معه التي تسكن في قلبه. صار لها ال سنابل 
الحق التي كان الحصادون ینسلونها لها، بل الحصاد كله، وصاحب الحصاد نفسه. صار 

بوعز غناها وثروتها. هكذا صار لنا مسیحنا غنانا. 
-14: 14 ؛ رؤ6-1: 63  میراثه بالقوة (إشيد. یلتزم الولي بالحمایة، فهو یفد

) .  29: 12 )، هكذا یربط مسیحنا العدو ویخلصنا من العدو من قبضته (مت20
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 15من وحي إرمیا 
 اذكرني، تعهدني، خلصني من العدو!

   ،ما أعجب صلوات قدیسیك وأنبیائك
لي مادمت أعطیك القفا ال الوجه.  لكنها لن تشفع

إن شفع في موسى أو صموئیل أو إرمیا،  
ال أنتفع شیئا ما لم أرتِم عند صلیبك! 

   ،أعترف لك إني أستحق كل تأدیب
 القبر. ىكما إل بي فالخطیة قتلتني، ودخلت

ضرب السیف في قلبي فُجرحت جرًحا ممیًتا،  
أصابني الجوع، ألن بدونك ال تشبع نفسي. 

صرت كجثة ملقاة في الطریق،  
افترستها الشیاطین كطیوٍر محلقة في السماء،  

ونهشتها حیوانات البریة بغیر رحمة. 
الكالب إذ سحبتني كما في التراب.  بي سخرت

  !من یشفق علّي یا إلهي؟
من یقدس أورشلیمي الداخلیة إال روحك القدوس؟! 

من یعزیني ویسأل عن سالمتي إال أنت یا مخلصي؟ 
تركتك... لكن مد یدك وردني إلیك. 

إجذبني وراءك فنجرى! 

   ،صرت كأرملة فقدت رجلها وكل أبنائها السبعة في یوٍم واحد
 ظالٍم دامس. ىتحولت ظهیرتها إل

غطى الخزي وجهها، وفقدت كل رجاٍء لها! 

   ،تعاَل یا عریس نفسي
تمم وعودك في،  

اذكرني... لیس من یسأل عنى غیرك! 
تعهدني... لیس من یفتقدني سواك! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


لي كلمتك... فهي وحدها بهجة قلبي!  قدم
احفظني من مجلس المازحین،  

لیكل جدیة واهتمام بالخالص!  هب

   ،الهب قلبي بنار حبك
فأخرج من المرذول ثمیًنا،  

ومن الخطاة أوالًدا لك،  
وذلك بفعل كلمتك یا قدوس. 

ضع كلمتك في فمي،  
استذوقها، بل وأأكلها فأشبع بها،  

ویصیر فمي مثلك! 
عجیبة هي أعمالك یا مخلصي! 

   ،لُتقم من ضعفي سور نحاٍس ال ُیقاوم
كن أنت حصني فال یقدر العدو عليّ . 

أفدني بدمك الثمین من كف إبلیس العاتي! 
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 األصحاح السادس عشر

 منعه من الزواج
إذ كانت الكارثة التي ستحل بالشعب ُمّرة للغایة طلب منه أال یتخذ لنفسه إمرأة وال 

، وال یذهب إلى بیت حزن ]4-1[یكون له بنون وال بنات، لكي ال یقیم في بیت خاص به 
، بسبب السبي الذي یحل بالشعب. بهذا صارت حیاة إرمیا ]9-8[، أو بیت ولیمة ]5-7[

مرآة یرى من خاللها الشعب صورة عملیة لما سیحل بهم من تأدیبات إلهیة وحرمان! وكأن 
اهللا قدم إرمیا نفسه وسیلة أیًضاح، یشهد بكلماته كما بسلوكه عن حكم اهللا علیهم. سیحل 
بالموضع میتات وال یوجد من یندب أو یدفن وال من یعزى، وتنقطع أیام الفرح تماًما، فال 

ُیسمع صوت عریٍس وال صوت عروسٍ . وقد قدم للشعب تعلیًال لحرمانهم من الفرح والتعزیة، 
لیعود فیفتح أمامهم باب الرجاء، ال بالفرح بعودتهم من السبي، وٕانما بتمتعهم بالخالص في 

العصر المسیاني. 

. ]9-1[. حیاة إرمیا مرآة لحیاة الشعب     1
. ]13-10[. اعتزال الحیاة الیومیة             2
. ]15-14[. خروج جدید                       3
. ]21-16[. الفرح بالخالص المسیاني         4

 : . حیاة إرمیا مرآة لحیاة الشعب1
 كالم الرب، قائالً :  يّ "ثم صار إل

ال تتخذ لنفسك امرأة وال یكون لك بنون وال بنات في هذا الموضع،  
ألنه هكذا قال الرب عن البنین وعن البنات المولودین في هذا الموضع،  

 ولدنهم،  يوعن أمهاتهم اللوات
وعن آبائهم الذین ولدوهم في هذه األرض:  

میتات أمراض یموتون،  
ال ُیندبون وال ُیدفنون،  

بل یكونون دمنة على األرض،  
وبالسیف والجوع یفنون،  
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 .]4-1[وتكون جثثهم أكًال لطیور السماء ولوحوش األرض" 
 تمثل قطعة شعریة، فیها یتحدث اهللا مع إرمیا ]9-1[ أن اآلیات Holladayیرى 

 .Ïبخصوص حیاته وحیاة الشعب
   مقدمة. 1آیة 
   أمر اهللا إلرمیا         : ال تتزوج. 2آیة 
   تقریر اهللا عن الشعب  : بخصوص الوالدین واألبناء. 3آیة 
   تقریر اهللا عن الشعب  :  بخصوص الموت والدفن. 4آیة 
   منع إلرمیا من قبل اهللا :  عدم المشاركة في الجنازات. 5آیة 
   تقریر اهللا عن الشعب  :  لیس من یحزن على الموتى. 6آیة 
:  ال یحزن أحد على میته ولو كان أحد والدیه.      تقریر اهللا عن الشعب7آیة 
 :  عدم المشاركة في الوالئم.     منع إلرمیا من اهللا   8آیة 
   خطاب موجه من اهللا للشعب : ال صوت للفرح، لیس من ُعرس! 9آیة 

 عن "أ ") فإن وضعنا حرفSymmetrical paternوقد حمل الشعر تنسیًقا (
 هكذا: ا 9 إلى 2 بخصوص الشعب یكون تنسیق اآلیات من ش"الحدیث بخصوص إرمیا، "
ش ش؛ ا ش ش؛ ا ش. 

 عندما تحدث عن الموت أخذ تنسیًقا شعرًیا خاًصا، 3كما یالحظ أنه في اآلیة 
، كما ذكر "في هذا الموضع" (مذكر) ثم "في هذه Ðوذكر البنین، البنات، البنات، البنین

األرض" (مؤنث). 
 عن الزواج، لكن أهدافهما كانت إرمیا النبي والرسول بولسامتنع كال من 

مختلفة. امتنع إرمیا النبي عن الزواج بأمر إلهي لكي ال تكون له زوجة وأبناء، أما بولس 
، 7: 7 كو 1الرسول فامتنع اختیاًرا لكي یكرس كل وقته وطاقاته للعبادة وخدمة الكلمة (

). امتنع إرمیا عن الزواج حتى ال تعیش زوجته في مرارة حین ُیقتل األبناء 32-34، 26
بالسیف أو ُیسبون إلى بابل، أما بولس الرسول فامتنع عنه ألن الوقت مقصر فال یود أن 

 الرب. ي امرأته، بل كیف یرضيیهتم كیف یرض

1 Journal of Biblical Literature 85, 401-435. 
2 Thomposon, Jeremiah, p. 404. 
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 امرأة زانیة، سواء كانت قد ارتكبت الزنا أو عبدت األوثان هوشعبأمر إلهي تزوج 
(بكون عبادة األوثان زًنا)، سواء كان زواًجا حقیقًیا أو مجرد رؤیا أو رمًزا. أما إرمیا النبي 

فبأمر إلهي ُمنع من الزواج حتى ال یكون له أبناء. األول أعلن عن مدى فساد الشعب في 
عالقته باهللا إلهه، والثاني أعلن عن ثمرة هذا الفساد. األول كشف عن خیانة الشعب هللا، 

والثاني عما سیحل بهم من هالك، حیث تترمل النساء وتصیر كل منهن ثكلي. األول 
بحیاته یعلن عن شوق اهللا إلى شعبه لیرجع إلیه ولكن بدون خیانة زوجیة، أما الثاني فیعلن 

بحیاته عن حالة الموت التي تحل بالشعب بإصراره على الخطیة. 
یظن البعض أن إرمیا سبق أن تزوج وماتت زوجته بعدما أنجبت، وقد منعه اهللا 

"في من الزواج الثاني، بینما یرى آخرون أنه منعه من الزواج في عناثوث فقط، إذ قال له: 
.  Ï، وسمح له بالزواج في موضع آخر]1[ هذا الموضع"

على أي األحوال إذ سلم األنبیاء الحقیقیون حیاتهم بین یدّي اهللا تكلم بها على 
ألسنتهم وخالل حیاتهم، فكانوا یتنبأون بالعبارات النبویة والرؤى واألمثال كما بحیاتهم، 

نذكر على سبیل المثال:  
) یكشف عن خیانة الشعب هللا وارتكابه الزنا الروحي 3-1  بزانیة (هوهوشعزواج 

بعبادة لألوثان وما یتبعها من رجاسات. 
) حیث لم یذرف علیها 27-15: 24  في جنازة زوجته (حزحزقیالعدم مشاركة 

دمعة وال نطق بكلمة حزٍن یعلن عن تدمیر الشعب، العروس المحبوبة لدى اهللا، دون أن 
. Ðتجد من یبكیها
) تشهد لألحداث الخاصة بالشعب. فُدعى ابنه األول 8، 7  (إش إشعیاءعائلة

شآریاشوب (تعني البقیة سترجع)، لیؤكد أن المسبیین من یهوذا یرجعون. ُودعى االبن الثاني 
مهیرشالل حاز (یعني أسرع إلى السلب أو بادر إلى النهب) لیؤكد أن أشور قادم سریًعا 

لیسلب آرام وینهب إسرائیل منقًذا أورشلیم، وفي نفس الوقت ینذر شعب یهوذا التكاله على 
. Ñأشور، ال على الرب

   ،كان إیلیا بتوًال

1 Holladay, p. 469. 
Ð ،249-248، ص 1993  المؤلف: حزقیال. 
Ñ 120، ص 1990 للمؤلف: إشعیاء .
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  وكان كثیر من أبناء األنبیاء بتولیین. 
ألن ، فإنه إذ تقدس في الرحم ُأمر أّال یأخذ زوجة، "ال تأخذ زوجة"  قیل إلرمیا: 

 وقت السبي كان قد اقترب.
  یقول الرسول نفس الشيء بكلمات أخرى: "أظن أنه ألجل الضرورة الحاضرة 

). أیة ضرورة هذه التي تنزع أفراح الزواج؟ إنه 26: 7 كو 1حسن لإلنسان أن یكون هكذا" (
. Ï )29: 7 كو 1قصر الوقت، فیكون الذین یتزوجون كأنهم ال یتزوجون (

القدیس جیروم 
: 22 كانت األسرة الكبیرة في الشرق بوجه عام ُتحسب مباركة من قبل اهللا (تك

: 30 )، كما ُیحسب عدم اإلنجاب عاًرا وعالمة على غضب اهللا (تك4-3: 127 ؛ مز17
). امتناع شاب 37: 11 )، والعزوبیة أو البتولیة أمًرا یسبب حزًنا (قض8-6: 1 صم 1؛ 1

مثل إرمیا عن الزواج أمر مثیر، لم یحدث بناء على رغبته وٕانما طاعة هللا واقتناًعا بأن 
. Ðنهایة یهوذا كانت قد اقتربت جًدا

 معاناتهم من أمراض كثیرة بسبب ي، یعن]4["میتات أمراض یموتون" بقوله: 
الحروب بوجه عام، خاصة أثناء الحصار، كما بسبب الجوع، وأیًضا معاناتهم من اآلالم 

 بهم إلى الموت. يوالمتاعب، مع حالة من الرعب تؤد
ُیعتبر عدم دفن الموتى وترك الجثث لكي تأكلها طیور السماء ووحوش البریة من 

، یزیدها لعنة أنهم ال یجدون Ñ)26: 28 أبشع أنواع اللعنات التي یسقط تحتها اإلنسان (تث
من یندبونهم أو یبكون علیهم. 

یمكن تصور المنظر هكذا أن الشوارع تمتلئ بالجثث بغیر مباالة، فتُترك طعاًما 
 الموتى، ألنه ال یوجد من هو حيّ . يللطیور الجارحة والحیوانات المفترسة وال یوجد من یبك

"ألنه هكذا قال الرب:  
ال تدخل بیت النوح، وال تمِض للندب، وال ُتعزهم،  

. ]5["  من هذا الشعب یقول الرب االحسان والمراحميإلني نزعت سالم
 ، هذه الكلمة ظهرت مرة أخرى في (عاmarzeah ُطلب منه أال یدخل بیت النوح

، فیه ُتقدم ي لغرض جنائزي تشیر إلى اجتماع دینUgaritic) فقط، وهي من أصل 7: 6

1 St. Jerome: Ep. 22:20, 21. 
2 Thompson, p. 404. 
3 Holladay, p. 470. 
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. ُتستخدم في األرامیة عن والئم Ïمائدة في صالة حیث الشرب بشراهة مع تصرفات منحلة
. لكن هنا كما في عاموس ال تستخدم بنفس الصورة التي كانت لدى األمم. Ðالجنازات

انسحاب إرمیا النبي حتى عن المشاركة في والئم الجنازات یشیر إلى انسحاب اهللا 
:  ]5[نفسه ورجاله عن حیاة الشعب الذي أعطاه القفا ال الوجه. یسحب اهللا عنهم أربعة أمور 

 في معناها الواسع تعني أن تكون كل األمور "سالم". یسحب سالمه، هنا كلمة أ
على ما یرام. تفقد الجماعة اتزانها وتدخل في حالة ارتباك روحي واجتماعي ومادي ونفسي، 

كما یدخل كل عضو فیها في ارتباك على كل المستویات. 
فیفقدون "هذا الشعب"، ب. یسحب انتسابه إلیهم، فال یصیروا شعبه بل یدعوهم: 

مصدر حیاتهم وفرحهم وغناهم ومجدهم وحریتهم.  
أي حبه وبركاته لهم، ألنهم ال یقبلوا هذا الحب وال  إحسانه، ج. یسحب عنهم

یتجاوبون مع بركاته ونعمه. 
، فال یشفق ماداموا ُمصرین على العنف وال یعرفون الرحمة. مراحمهد. ینزع عنهم 

بانسحاب إرمیا عن الحیاة العامة یعلن انسحاب اهللا نفسه بسالمه وٕاحساناته 
ومراحمه فیسقطوا تحت اللعنة والحرمان واألمراض والخزي والموت! 

"فیموت الكبار والصغار في هذه األرض. 
. ]6[ال ُیدفنون وال یندبونهم وال یخمشون أنفسهم وال یجعلون قرعة من أجلهم" 

هذه عادات خاصة بالحزن تمنعها الشریعة ألنها مرتبطة بعبادة اإلله الكنعاني 
). فكان 1: 14 ؛ تث5: 21 ؛28-27: 19 ؛ ال14: 8 ؛ حز14: 26  (تثMotموت 

شون أنفسهم أو یجرحون أنفسهم ویحلقون شعر رأسهم تماًما وأیًضا اللحیة، األمر مالناس یخ
 ؛ إش37: 48؛ 5: 47؛ 5: 41الذي یبدو أنه قد انتشر في إسرائیل على نطاق واسع (

 الخ). هنا ال یصدر المنع كوصیة، ألنه سبق 16: 1 ؛ میخا16: 7 ، حز2: 22؛ 2: 15
فأوصاهم بذلك حین قدم لهم الشریعة، إنما یعلن عدم مشاركتهم في الجنازات حیث اعتادوا 

" في صیغة الجمع یدفنون ویندبونهمعلى ممارسة هذه العادات الوثنیة. جاءت الكلمتان "
" في العبریة في صیغة المفرد، ربما ألن الدفن والندب تقوم یخمشون ویجعلون قرعةبینما "

به الجماعة، أما الخمش وجعل القرعة فیقوم بها أكثر األموات قربى كنائب عن الكل. 

1 Ibid. 
2 Thompson, p. 405. 
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"وال یكسرون خبًزا في المناحة لیعزوهم عن میت،  
. ]7[وال یسقونهم كأس التعزیة عن أٍب أو أمٍ " 

ال تزال هذه العادة قائمة في مصر، خاصة في المدن الصغیرة والقرى، وهي أن 
یقدم المعزون طعاًما، خاصة الخبز، وبعض أنواع الشرب كالقهوة، عالمة المشاركة 

والمحبة، حیث یلتزم أهل المیت باألكل والشرب بدًال من االمتناع عنهما كعالمة على الحزن 
الشدید، كما حدث مع داود الذي أصر على عدم األكل حتى الغروب عند موت ابنه أبشالوم 

). وأیًضا كنوٍع من المشاركة في اطعام القادمین من مناطق بعیدة من 35: 3 صم 2(
األقرباء، فیقوم الجیران بإعداد الطعام ألقرباء المیت. 

في الطقس الیهودي المتأخر كان ُیقدم كأس تعزیة، وهو كأس خمر خاص یشربه 
رئیس الحزانى. 

) تقدیم طعام للموتى، یوضع في القبر، وقد ُوجد في 17: 4یذكر سفر طوبیا (
مقابر للعبرانیین أطعمة توضع مع الموتى. 

یرى البعض أن عادة إحضار الطعام تقوم على النظرة إلى بیت المیت أنه دنس 
. جاء في سفر هوشع: "إنها لهم كخبز الحزن، كل Ïلذا ُیعد الطعام خارًجا ثم ُیحضر األكل

). 4: 9 من أكله یتنجس، إن خبزهم لنفسهم، ال یدخل بیت الرب" (هو

. ]8["وال تدخل بیت الولیمة لتجلس معهم لألكل والشرب" 
)، غالًبا ما 22: 7 "، كما جاء في (جابیت الحزن هنا مقابل ""بیت الولیمة"جاء 

ُیقصد به االحتفال بالعرس. 
هنا یمنعه من مشاركة أهل الولیمة في أفراحهم، فال یدخل لیجلس معهم یأكل 

ویشرب، لكنه قد یدخل لكي یعلن كلمة اهللا ویحثهم على التوبة قبل أن یحل بهم التأدیب. 
بمعنى آخر یطالبنا اهللا أال نجامل إنساًنا على حساب الحق اإللهي وخالص نفوسنا أو 

نفوس اآلخرین. لنشارك الحزانى والفرحین، لكن من خالل الحق اإللهي لیتمموا إرادة اهللا، فال 
نشاركهم باألكل والشرب والكلمات المعسولة، إنما لكي نضع خالص اهللا وتتمیم إرادته أمام 

أعیننا. 

"ألنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل  

1 De Vaux: Ancient Israel, p. 59-60; Holladay, p. 471. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

هأنذا ُمبطل من هذا الموضع أمام أعینكم وفي أیامكم  
صوت الطرب وصوت الفرح،  

. ]9[" صوت العریس وصوت العروس
هنا نبلغ إلى جوهر هذه القطعة الشعریة حیث یتحدث اهللا مع شعبه مباشرة. 

تحولت البالد التي رفضت اهللا الحّي إلى أشبه بمقبرة ال ُیقام فیها والئم مفرحة، وال 
ُیسمع فیها صوت طرٍب روحي وال مراسیم زواج. إنها حالة النفس التي یرید الرب أن یقیم 
فیها ملكوته، ملكوت الفرح الحقیقي، مملكة النور، فإذا بها تصر أن تكون مملكة الظلمة 

والمرارة الفاقدة لكل بهجة قلب! 
هنا یلزمنا إال نتجاهل موقف إرمیا النبي الذي یتقبل حكمة الرب بتسلیم كامل دون 

تساؤل: إلى متى یكون هذا؟ 

: . اعتزال الحیاة الیومیة 2
"ویكون حینُ تخبر هذا الشعب بكل هذه األمور أنهم یقولون لك:  

لماذا تكلم الرب علینا بكل هذا الشر العظیم؟ 
فما هو ذنبنا؟ وما هي خطیتنا التي أخطأنا بها إلى الرب إلهنا؟ 

فتقول لهم:  
من أجل أن آباءكم قد تركوني یقول الرب،  

وذهبوا وراء آلهة أخرى وعبدوها وسجدوا لها،  
وٕایاي تركوا وشریعتي لم یحفظوها،  

 وأنتم أسأتم في عملكم أكثر من آبائكم... 
فأطردكم من هذه األرض إلى أرض لم تعرفوها أنتم وال آباؤكم،  

. ]13-10[فتعبدون هناك آلهة أخرى نهاًرا ولیًال حیث ال أعطیكم نعمة" 
 یتبعها ]10[ في الواقع هي مرثاة صغیرة في شكل أسئلة ]13-10[هذه العبارات 

. ]13-11[نطق بحكم على شعب یهوذا 
-21: 29  مثل (تثÏمن الجانب األدبي تستخدم هذه الطریقة في مواضع أخرى

)، حیث تستخدم ثالثة عناصر:  9-8: 9 مل 1، 27

1 Thomposon, p. 408. 
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. سؤال بخصوص حكم یصدر.  أ
ب. إجابة وتوضیح أن الحكم التأدیبي بسبب جحود الشعب. 

ج. تقریر عن الكارثة التي بسببها أثیر التساؤل. 
ُأصیب ضمیر هذا الشعب بالعمى فلم یعد یرى الحق؛ كما حّل به الموت. ولم یعد 

یدرك حكمة اهللا، فدخلوا في تساؤالت تكشف عن عجزهم عن أن یسمعوا ویفهموا ویطیعوا 
. كما یكشف عن محاولة تبریرهم ألنفسهم وٕالقاء اللوم على اهللا عوض االتضاع أمامه ]12[

واالعتراف بخطایاهم. ومع هذا فإن اهللا في طول أناته لم یغضب بل أجاب على تساؤلهم، 
إذ یرید دائًما الدخول في حوار مع اإلنسان، والكشف عن الحق أمامه ألجل توبته، لكي 

یدركوا أن اهللا لیس باآلمر الناهي. 
یجیب اهللا على سؤال الشعب هكذا:  

). 13، 5: 2. العقاب قادم ألن آباءهم تركوه (أ
ب. إن ما یفعلوه لیس بأفضل مما فعله آباؤهم، بل أشر. 

ج. لم ینتفعوا بخبرة آبائهم ومعامالت اهللا معهم. 
ن اهللا یدینهم من أجل آبائهم، وأنهم بال عذر، إنما ألنهم سلكوا في أ ي هذا ال یعن

ذات الطریق فصارت الخطیة تمثل خطیة جماعیة تجتاز عبر العصور. 
غایة هذا القسم تأكید أن العقوبة تتناسب مع نوع الخطأ، فقد عبدوا اآللهة الغریبة، 

لذا استحقوا أن یطردوا إلى بالٍد غریبٍة لیعبدوها هناك. لقد سحب اهللا الحقیقي بركته عنهم 
وفقد الشعب األمان. 

حینما نصر على خطایانا، تطردنا خطایانا من الموضع الذي نحن فیه كأبناء هللا. 
ُنطرد من النور ومن الحضن اإللهي والمعرفة اإللهیة لنخرج إلى أرض ال نعرفها، أي إلى 

 والخدمة اإللهیة المعرفة اإللهیةالظالم وعدم المعرفة. تفقد النفس سعادتها التي تجدها في 
واختبار الحب اإللهي. 

 یعلن أنهم یمارسون عبادتهم لآللهة األخرى بإرادتهم، حتى في  "نهاًرا ولیالً "بقوله
اللیل، حیث ال یلزمهم أحد بذلك. 

 : . خروج جدید3
"لذلك ها أیام تأتي یقول الرب:  

وال یقال بعد حُي هو الرب الذي أصعد بني إسرائیل من أرض مصر،  
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بل حّي هو الرب الذي أصعد بني إسرائیل من أرض الشمال ومن جمیع األراضي 
التي طردهم إلیها،  

. ]15-14[فأرجعهم إلى أرضهم التي َأعطیت آباءهم إیاها" 
) مع اختالف بسیط. 8-7: 23تكرر هذا القول في (

یعلن اهللا هنا عن أمرین:  
. أن التأدیب أو العبودیة في أرض السبي أكثر مرارة مما كان في أرض مصر، أ

حتى یكاد یفقد الناس رجاءهم في العودة إلى أرضهم. لذا عند عودتهم ال یعودوا یذكروا 
عمل اهللا معهم حین حررهم من مصر، بل عمله معهم حین حررهم من السبي. 

في مصر جاءت العبودیة تدریجًیا، أما في بابل فجاءت دفعة واحدة، وبطریقة 
غیر متوقعة.  

في مصر كان لهم أرض جاسان خاصة بهم، أما في بابل فلم یكن لهم أرض 
خاصة بهم، بل كانوا في وسط البابلیین الذین كانوا یقومون باحتفاالت لآللهة الوثنیة 

ومواكب نصرة كغالبین على إله إسرائیل، وذلك إلغاظة المسبیین.  
في مصر كانوا خدًما نافعین للمسخرین لهم، أما في بابل فكانوا موضع كراهیة 

كمسبیین. 
ب. یقدم لهم أیًضا رجاًء أنهم سیعودون من السبي في خروٍج جدیٍد، حتى متى 

سقطوا تحت قسوة التأدیب ال ییأسوا، وال یظنوا أن السبي هو النهایة، وٕانما هناك عودة إلى 
أرض الموعد. 

 هو قسم كان یمارسه الیهود یشیرون به إلى اهللا إله الخروج "حّي هو الرب"تعبیر 
 الخ.) لكن إذ یختبروا 23، 8، 7، 6، 4، 1: 32؛ 3: 17؛ 17، 8: 3 من مصر (خر

خروًجا جدیًدا یغیرون صیغة القسم.  

 : . الفرح بالخالص المسیاني4
بعد أن تحدث عن الفرح بالعودة من السبي، دخل بنا إلى الفرح الحقیقي في العهد 

الجدید حیث قدم لنا السید المسیح كلمة الخالص خالل تالمیذه ویكمل هذا الفرح باألكثر 
عندما تحملنا المالئكة إلى اللقاء مع الرب في الیوم األخیر، إذ یقول:  

"هأنذا أرسل إلى جزافین (صیادي سمك) كثیرین یقول الرب فیصطادوهم،  
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ثم بعد ذلك ُأرسل إلى كثیرین من القانصین (صیادي حیوانات) فیقتنصوهم عن 
كل جبل وعلى كل أكمة،  

ومن شقوق الصخور. 
ألن عینّي على كل طرقهم. 

لم تستتر عن وجهي،  
ولم یختِف إثمهم من أمام عینّي 

وأعاقب إثمهم وخطیتهم ضعفین،  
ألنهم دنسوا أرضي،  

. ]18-16[" يوبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم قد مألوا میراث
 التشبیه الخاص بدعوة صیادي سمك للصید بین شعب یهوذا شائع كما في (حز

). وأیًضا صیادي الحیوانات الذین 17-14: 1 ، حب2: 4 ؛ عا5-4: 29؛ 13: 12
).  4-1: 9 یصطادون حتى من شقوق الصخور كان معروًفا، كما جاء في (عا

یقصد بالتشبیهین أن عیني اهللا تنظران إلى كل شيء حتى ما یبدو مخفًیا في وسط 
البحار أو في شقوق الصخور، وأنه البد من المجازاة عن الشر أینما ُارتكب. 

یرى كثیر من الدارسین أن تقسیم العدو الذي یسبي البالد إلى صیادي سمك 
وصیادي وحوش، وذكره أنه یعاقب إثمهم وخطیتهم ضعفین، إشارة إلى السبي على دفعتین 

ق.م، بهذا السبي الذي تم على مرحلتین انتهت حیاة األمة تماًما.  587، 598عامّي 
الجزافون (صیادو السمك) والقانصون (صیادو الوحوش) 

 هم تالمیذ السید المسیح، صیادوا السمك،  العالمة أوریجینوسالجازفون في رأي
الذین اصطادوا النفوس ودخلوا بها إلى شبكة الكنیسة الملقاه في بحر هذا العالم لتعیش 
كالسمك الصغیر مع السمكة الكبیرة "المسیح نفسه". أما القانصون فهم المالئكة الذین 

یجتذبون المؤمنین الذین صاروا كالجبال واألكمة وتمتعوا بشقوق الصخور فصار لهم حق 
:   العالمة أوریجینوساللقاء مع عریسهم السماوي في الیوم األخیر. یقول

ن مخلصنا أمكتوب في إنجیل متى في شبكة الرسل نموت لنحیا من جدید!  [
جاء إلى شاطئ بحر الجلیل ورأي "سمعان وأندراوس أخوه یلقیان شباكهم في البحر، ألنهما 

كانا صیادین" ثم یضیف الكتاب أن المخلص حینما رآهما دعاهما قائالً : "هلم ورائي 
. هذان تركا شباكهما وتبعاه. ثم ُوجد أیًضا أخوان: یعقوب بن "فأجعلكما صیادین للناس

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


زبدي ویوحنا أخاه في السفینة مع زبدي أبیهما یصلحان شباكهما. فدعاهما أیًضا لیكونا 
صیادین للناس. إذا نظرنا إلى الذین أعطاهم الرب موهبة الكلمة المجدولة مثل الشبكة، 

والمصنوعة من مجموعة كلمات متشابكة مع بعضهما البعض ومأخوذة من الكتاب المقدس، 
بحیث تأسر في شباكها نفوس السامعین، وٕاذا علمنا أن ذلك األمر یستلزم تواضًعا كما 

یعلمنا السید المسیح، ألدركنا أنه لیس في الماضي فقط أرسل اهللا صیادین للناس، إنما اآلن 
أیًضا ال یزال یرسل الرب صیادین للناس بعدما یقوم بتعلیمهم، حتى یخرجونا من البحر 

 وینقذونا من مرارة أمواجه.

لكن األسماك التي تقع في الشباك تموت موًتا بال قیامة ولیس لها  حیاة بعد هذا 
الموت، أما الذین یسقطون في شباك صیادي السید المسیح والذین خرجوا من البحر، 

یموتون هم أیًضا، لكنهم یموتون عن العالم وعن الخطیة، بعد هذا الموت یحیون من جدید 
بواسطة كلمة اهللا ویأخذون حیاة جدیدة. أي أنك تخرج من البحر وتقع في شباك تالمیذ 

السید المسیح، وعند خروجك تتغیر نفسك، فال تعد السمكة التي تعیش وسط األمواج 
والخارجة من البحر لتموت، وٕانما تتغیر نفسك وتتبدل وتتحول إلى نفٍس أفضل، بل وٕالى 

نفٍس إلهیة. ویقول بولس الرسول: "ونحن جمیعا ناظرین مجد الرب بوجه مكشوف كما في 
 ).18: 3 كو 2مرآة تتغیر إلى تلك الصورة عینها من مجٍد إلى مجٍد كما من الرب الروح" (

بما أن هذه النفس التي ُأخذت من شباك الصیادین الذین أرسلهم السید المسیح قد 
تغیرت ولم تعد بعد تعیش في البحر، لذا تعیش في الجبال، بحیث ال تعود تحتاج إلى صیاد 
یصطادها من البحر، إنما تحتاج إلى نوع آخر من الصیادین البریین الذین یصطادون على 

 كل جبٍل وعلى كل أكمةٍ .

عندما تكون قد خرجت من البحر وُأخذت في شباك رسل السید المسیح، َتَغیْر في 
نفسك واترْك البحر وامحه تماًما من ذاكرتك، ثم تعاَل إلى الجبال التي هي األنبیاء، وعلى 

األكمة التي هي األبرار، واقِض هناك حیاتك، حتى متى جاء موعد رحیلك من هذه الحیاة، 
یرسل إلیك صیادیین من نوع جدید وهم المالئكة الذین یستلمون أرواح األبرار، فهم مكلفون 

باستالم األرواح الموجودة على اآلكام ولیس األرواح المائتة المطروحة إلى أسفل. 
هأنذا اعتقد أن هذا المعنى هو الذي كان یقصده النبي حینما قال في نبوته: "

أرسل إلى جزافین (صیادي سمك) كثیرین یقول الرب فیصطادونهم ثم بعد ذلك أرسل إلى 
. "كثیرین من القانصین فیقتنصونهم عن كل جبل وعن كل أكمة
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إذ تتغیر السمكة التي امسكها تالمیذ الرب، لتكف عن الحیاة في البحر وتحیا في 
الجبال، فال تحتاج بعد إلى صیادین یسحبونها من البحر، وٕانما إلى نوع آخر من الصیادین 

]. Ï ]16["یقتنصونها عن كل جبل وعن كل أكمة" اسمهم قناصین 

 الصعود على الجبال المقدسة 

 حیاتك مختبئا في هذه ي  [إن أردت أن یأخذك القانصون احذر من أن تقض
األرض وعائًشا في التراب، بل ابحث عن الجبال. 

اصعد إلى الجبل الذي تجلي علیه السید المسیح.  
اصعد إلى الجبل الذي قیل عنه: ولما رأي الجموع صعد إلى الجبل، ولما جلس 
تقدم إلیه تالمیذه ففتح فاه وعلمهم قائًال طوبى للمساكین بالروح ألن لهم ملكوت السموات، 

 ].Ðوبقیة التطویبات التي علمها لهم السید المسیح على هذا الجبل

"ثم أرسل بعد ذلك إلى كثیرین من القانصین فیقتنصونهم عن كل جبل وعن كل [
. غیر مسموح لهؤالء القانصین أن یصطادوا إال على "الجبال" أكمة ومن شقوق الصخور"

 وعلى "اآلكام" وفي "شقوق الصخور". كیف أفسر "شقوق الصخور"؟

ارجع إلى سفر الخروج وابحث فیه عن تفسیٍر لذلك؛ أجد أن موسى النبي حینما 
أراد أن یرى اهللا، قال له الرب هذه الكلمات لیجیب على طلبه: "هوذا عندي مكان، فتقف 
على الصخرة، ویكون متى اجتاز مجدي إني أضعك في نقرة من الصخرة وأسترك بیدي 

 ).21: 33 ، وأما وجهي فال ُیرى" (خريحتى أجتاز. ثم أرفع یدي فتنظر ورائ

إذا فهمت ما هي هذه الصخرة وما هي هذه الفتحة أو النقرة الموجودة فیها عالًما 
كیف أن الذي یقف على الصخرة وینظر من خالل النقرة التي فیها یمكنه أن یرى اهللا 

ألمكنك أن تفهم ما هي الصخور العدیدة وما هي شقوقها. 
ما هي إذن تلك الصخرة الفریدة من نوعها؟ "ألنهم كانوا یشربون من صخرة روحیة 

)"، وأیًضا: "وأقام على صخرة رجلي" كما 4: 10 كو 1تابعتهم والصخرة كانت المسیح (
 .)2: 40 (یقول المزمور

ما وراء اهللا (فتنظر  والتي تمكنا من رؤیة في الصخرة الموجودة النقرةما هي إًذا 
 ورائي)؟

1 In Jer. hom. 16:1. 
2 In Jer. hom. 16:2. 
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الصخرة هي السید المسیح، والنقرة الموجودة فیها هي التجسد اإللهي، ألنه بمجيء 
 السید المسیح في الجسد أمكننا أن ننظر ما وراء الرب، أي االبن الكلمة.

إلى اآلن لم نتكلم إّال على صخرة واحدة ونقرة واحدة فقط، لذا انتقل من نقرة 
الصخرة إلى شقوق الصخور. فإنه بالنظر إلى جماعة األنبیاء أو الرسل أو المالئكة 

القدیسین، یمكنني أن أقول أن كل المتشبهین بالسید المسیح، یصیرون صخوًرا كما أنه هو 
أیًضا صخرة. وكما أن المخلص له نقرة یمكننا من خاللها أن نرى ما وراء الرب، كذلك 
أیًضا كل واحٍد منهم، یصنع في نفسه نقرة أو شًقا یمكننا من رؤیة اهللا، ذلك من خالل 

"كلماتهم" التي ترشدنا إلى الرب. فموسى قدم لنا الناموس، وٕاشعیاء قدم لنا نبوته، وٕارمیا قدم 
لنا كلمات أخرى للرب. لكن إذا حدث وكان المتكلم هو مالك كما تقول اآلیة: "المالك الذي 
یتكلم في"، ففي هذه الحالة أیًضا یكون عندي "صخرة" و"نقرة"، وأرى اهللا من خالل كلمات 

(نقرة) المالك (الصخرة). 
أحتاج إلى مثال ألوضح كیف یمكننا أن نرى اهللا عن  طریق مالك. مكتوب في 
سفر الخروج: "وظهر له مالك الرب بلهیب ناٍر من وسط ُعلِّیقة، فنظر وٕاذا العلیقة تتوقد 

أنا مالك من عند الرب"، "ثم بعد ذلك، لم تقل له الكلمة: "، بالنار والعلیقة لم تكن تحترق
 ).6: 3 وٕانما: "أنا إله إبراهیم إله إسحق وٕاله یعقوب" (خر

 یمكن رؤیته عن طریق  يلاإذن في هذه الحالة یظهر اهللا في صورة مالك، وبالت
 الصخرة التي هي المالك، كذلك عن طریق النقرة التي هي كلمات المالك له.

یجب علیك أال تنزل أبدا من على القانصین، إذ تجهل متى یرسل اهللا إلیك 
ألنك إن ُوجدت خارًجا، ُیقال لك  شقوق الصخور، وال تخرج من اآلكام، ، وال تتركالجبال

یا غبي، هذه اللیلة تؤخذ نفسك منك، فهذه "مثل أهل العالم الموجودین خارًجا باستمرار: 
أهدم مخازني وابني "التي أعددتها لمن تكون؟" ُیقال لك نفس هذا الكالم إذا قلت في نفسك: 

. أرأیت "أعظم منها، وأقول لنفسي: یا نفسي كلي وشربي لك خیرات كثیرة تكفیِك لسنین كثیرة
إذن كیف أن اإلنسان الذي یعیش أسفل "الجبال" وأسفل "اآلكام" وخارج "شقوق األرض" 

. یظن أن خیرات، حاسًبا أن تلك األشیاء التي على األرض  للخیراتیخطئ حتى في تقدیره 
القمح وكثرة األشیاء األرضیة تسمى خیرات، وال  یدرك أن الخیرات الحقیقیة ال توجد في 

األرض التي نزرعها وٕانما في السماء، وألنه حسب أن الخیرات موجودة في األشیاء األرضیة 
ظل یكنز كنوًزا على األرض. لكن إذا اتبع أحد قول السید المسیح وكنز كنزه في السماء، 
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 الجبالمن على القانصون بل یأخذه "، فلن ُیقال له: "یا غبي، هذه اللیلة تؤخذ نفسك منك
 لیقوده إلى حیث الراحة األبدیة في أحضان الصخور أو من بین اآلكامأو من على 

أي طرق ، ألن عیني على كل طرقهم""القدیسین واألنبیاء وكل المطوبین في المسیح یسوع. 
فإن عیني الرب مركزة على كل طرق الناس الذین یعیشون على  األبرار الذین نتحدث عنهم.

الجبال وعلى اآلكام وبین شقوق الصخور. "لم تستر عن وجهي" أو "لم یختبئوا من أمام 
 ، أي أن األبرار ال یختبئون من أمام وجه الرب، أما األشرار فیختبئون."وجهي

أما األبرار صوت الرب یتمشى في الجنة فاختبأ، سمع آدم بعدما كسر الوصیة 
فال یختبئون، بل تعطیهم الحیاة المقدسة في الرب ثقة یستطیعون من خاللها أن یقفوا أمامه، 

 ).22-21: 3 یو 1ألنه "إن لم تلمنا قلوبنا فلنا ثقة من نحو اهللا، ومهما سألنا ننال منه" (

اختبأ من بالرغم من أن آدم قد أخطأ إال أن خطیته لم تكن خطیة فظیعة، لهذا 
 قایین "خرجأما قایین فكانت خطیته أكبر بكثیر، إذ قتل أخاه، فماذا فعل؟ أمام وجه الرب، 

). بالنظر إلى الحالتین نجد أن االختباء من وجه الرب" یكون 16: 4 من لدن الرب" (تك
 من أجل شٍر أقل. في الواقع "االختباء" دلیل على خزي اإلنسان من خطیته.

". حدث بعد ذلك أن هؤالء األبرار "لم یختبئوا من أمام وجهيإًذا فإن األبرار 
سقطوا في بعض الخطایا، ثم قام الصیادون الُمرسلون من قبل اهللا بانتشالهم خارج خطایاهم 

أي من البحر. حتى ال یظن هؤالء األبرار أن انتشالهم مرة أخرى من الخطیة وصعودهم 
ثانیة إلى "الجبال"، یرجع إلى برهم أو قداستهم أو استحقاقهم یذكرهم الكتاب ویذكرنا نحن 

. ]Ï ]17["ولم یختِف إثمهم من أمام عیني" أیًضا بخطایانا السابقة، فیضیف قائالً : 
 أن الیهود المعاصرین له یفسرون صیادي السمك أنهم  القدیس جیرومیقول

الكلدانیون، وصیادي الوحوش هم الرومانیون. غیر أنه یمكن القول عن صیادي السمك أنهم 
المصریون الذین ارتبطوا بالنیل، وأن صیادي الوحوش هو البابلیون، فإن كانت مملكة یهوذا 

تارة تلجأ إلى فرعون ضد بابل أو العكس، فإنه لن ینقذها هذا أو ذاك بل الرجوع إلى اهللا. 
وكأن إرمیا النبي یحذرهم من االعتماد على ذراع بشر.  

"وأعاقب إثمهم وخطیتهم ضعفین،  
ألنهم دنسوا أرضي،  

. ]18[وبجثث مكرهاتهم ورجاساتهم قد مألوا میراثي" 

1 In Jer. hom. 16:3-4. 
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 یمكن double التي تترجم عادة ضعفین misnehیرى البعض أن الكلمة العبریة 
. هذا التعادل یحدث بأنهم دنسوا أرض اهللا باآللهة التي Ï equialentأن تفهم بمعنى معادل

بال حیاة، وكأنها جثث میتة، لذا سقط عابدوها في الموت وُألقیت جثثهم على األرض لتدنس 
). 6: 47 األرض عینها التي دنسوها أثناء حیاتهم بعبادتهم لألوثان (راجع إش

" موجودة هنا فعًال في موضعها أوالً إن كلمة ": [ العالمة أوریجینوسیقول
من بعده جزاء الخیر. فإن اهللا ال یوزع  یأتي الصحیح، ألن جزاء اإلثم یكون "أوالً " ثم

الجزاءات بالترتیب العكسي. ألنه لو كان قد أعطى جزاء الخیر أوًال لكان یجب أن تتوقف 
 اآلن عن الخطیة، حتى إذا يأعمال الخیر حتى یمكننا أن نعاقب على اإلثم. لكنه ُیجاز

انتهت الخطایا، تنتهي أیًضا عقوباتها، وبعد ذلك یجازي اهللا عن أعمال الخیر. كذلك تجد 
 عن األشیاء التي تبدو أكثر حزًنا ثم یذكر بعد ذلك أوالً "في الكتاب المقدس أن اهللا یتحدث "

). "ألنه هو 39: 32 ، سحقت وٕاني أشفي" (تثياألشیاء األفضل منها: "أنا أمیت وأحي
). لذلك فاإلنسان الذي یفهم هذه الكلمات 18: 5 یجرح ویعصب، یسحق ویداه تشفیان" (أي

ویدرك معنى "عقاب الخطیة أوالً " یمكنه أن یقول مع المرتل: "یارب من یسكن في مسكنك، 
یب، والفاعل البر، والتكلم بالحق في قلبه، الذي ال من یحل في جبل قدسك؟ السالك بال ع

یغش بلسانه وال یصنع بقریبه سوًءا، وال یحمل تعییر على جیرانه. فاعل الشر مرذول أمامه. 
] . Ð)14 ویمجد الذین یتقون الرب" (مز

. ]18[" "ألنهم دنسوا أرضيیقدم اهللا تعلیًال لتأدیبهم، قائالً : 
ینسب اهللا القدوس لنفسه هذه األرض التي وهبها لشعبه، لذا الق بهم أن یسلكوا 

فیها كما یلیق بصاحبها القدوس، فتكون أرًضا مقدسة، وتصیر لهم آماًنا، وتقدم لهم 
احتیاجاتهم، حسب وعده اإللهي: "فتعلمون فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملونها لتسكنوا 

: 25 على األرض آمنین، وتعطي األرض ثمرها، فتأكلون للشبع وتسكنون علیها آمنین" (ال
18-19 .(

یلیق بكل ما ینسب للقدوس أن یكون مقدًسا: مالئكته وكل الطغمات السمائیة، 
المؤمنون به، هیكله، األواني المستخدمة فیها، المذبح الخ. حتى األرض التي یقدمها لشعبه! 
ویحسب اهللا كل تدنیس أو إفساد لقدسیة هذه األمور إهانة موجهة إلیه شخصًیا! بمعنى آخر 

1 Thomposon, p. 411. 
2 In Jer. hom. 16:5. 
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كل استهتار في بیت الرب الذي ُدشن باسمه القدوس؛ كل تهاون بالهیكل المقدس، كل 
تدنیس لجسدك الذي هو هبته لك كهیكل لروحه القدوس... إنما هي خطیة موجهة ضد اهللا. 
كثیًرا ما یتساءل بعض الشباب: لماذا یحسب اهللا الفكر الشهواني خطیة؟ أو لماذا 

ُیعتبر الزنا خطیة مادامت برضى الطرفین ولیس من یصیبه ضرًرا في المجتمع؟ اإلجابة أن 
فكرك كما جسدك وجسد الغیر هو مركز ملكوت اهللا القدوس، حتى الفكر الخفي الشریر إن 
قبلته بتهاوٍن وتراٍخ فیه إساءة إلى مقدسات اهللا. عندما یمر بك فكر شریر قل لنفسك: "ال 

تدنس أرض الرب المقدسة!" 
، یمكننا أن نفهم لماذا طلب ]18["ألنهم دنسوا أرضي" ربما بقول اهللا عن شعبه: 

اهللا من إرمیا التوقف عن مشاركة الشعب في كل شيء. األرض التي تدنست ال تستحق أن 
یقیم فیها رجل اهللا عائلة تستقى فیها، وال أن یشارك الشعب في والئمهم سواء في األحزان أو 

األفراح، بل یعتزل كل شيء! هكذا إذ ندنس أرض قلوبنا ُنحرم من الحضرة اإللهیة ومن 
شركة القدیسین والسمائیین حتى نعود بالتوبة فنتقدس بعمل روح اهللا القدوس، نتحد مع اآلب 

في ابنه، وتكون لنا شركة مع القدیسین وننعم حتى بالعبادة مع السمائیین. 

"یارب عزِّي وحصني وملجأي في یوم الضیق،  
إلیك تأتي األمم من أطراف األرض ویقولون:  

إنما ورث آباؤنا كذًبا وأباطیل وما ال منفعة فیه. 
هل یصنع اإلنسان لنفسه آلهة وهي لیست آلهة؟! 

لذلك هأنذا أعرفهم هذه المرة،  
. ]21-19[أعرفهم یدي وجبروتي، فیعرفون أن اسمي یهوه" 

یختتم هذا األصحاح بقطعة شعریة رائعة تتحدث عن خالص الشعب من السبي، 
وفي نفس الوقت عن خالص األمم وقبولهم اإلیمان فتكون لهم معرفة حیة باهللا مخلصهم. 

یكشف إرمیا النبي عن عظمة خالص اهللا، األمر الذي یشد انتباه كل األمم 
فیدركوا ان ما حدث لم یكن عن قوة بابل عندما سبت یهوذا وال عن ضعفها عندما تحرر 

الشعب كله (إسرائیل ویهوذا)، وٕانما هي خطة اهللا ضابط التاریخ، في یده كل أمور البشریة. 
یقوم اهللا بدور المدرس لیعلم األمم بطالن العبادة الوثنیة ویكشف لهم عن نفسه 

وعن قدرته واسمه لكي یختبروا الحیاة معه. 
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ُ◌یلقب اهللا: "عزَّي (قوتي)، "حصني"، "ملجأي"، وهي عبارات وردت في المزامیر 
 وفي مواضع أخرى تعبر عن الثقة في اهللا )19-18، 11: 59؛ 7-1: 28؛ 3-4: 18(

العامل في حیاة أوالده. 
لم یكن حلًما لدى إرمیا النبي أن تأتي األمم من كل أطراف األرض لتعترف 

ببطالن آلهتهم الوثنیة، وتتعرف على الرب وعلى یده القویة وعلى اسمه، إنما كان ذلك نبوة 
عن الخالص التي تتحقق بمجيء المسیا مخلص العالم كله. 

 ثالث مرات، ربما إشارة إلى التمتع باإلیمان  "أعرف"هنا نالحظ تكرار كلمة
الثالوثي. 

أعلن إشعیاء النبي عن هذا الحدث العجیب قائالً : "عزوا عزوا شعبي... صوت 
صارخ في البریة: أعدوا طریق الرب. قوموا في القفر سبیًال إللهنا. كل وطاٍء یرتفع وكل 
جبٍل وأكمٍة ینخفض ویصیر المعوج مستقیًما والعراقیب سهًال، فیعلن مجد الرب ویراه كل 

 هذا القول القدیس مارمرقس). وقد اقتبس 5-1: 40 بشر جمیًعا، ألن فم الرب تكلم" (إش
). 15: 1 النبوي في بدء إنجیله (مر

على كلمات إرمیا النبي: [هوذا اآلن یحدث هذا؛ هوذا  القدیس أغسطینوس ویعلق
 األمم تأتي من أقاصي األرض إلى المسیح تنطق بأمور كهذه نازعة عنها عبادة األوثان!

Ï[. 
"یارب عزي وحصني : [هلموا لنرى ماذا تقول النبوة عنا: العالمة أوریجینوسیقول 

وملجأي في یوم الضیق، إلیك تأتي األمم من أطراف األرض ویقولون: كاذبة هي األصنام 
 كیف  أطراف األرض.. جاءت األمم  من]19[التي عبدها آباؤنا وال یوجد فیها منفعة" 

یوجد على األرض أناس أولون ویوجد أیًضا أناس آخرون. فمن هم "من أطراف األرض"؟ 
هؤالء األولون؟ أولون على األرض ولیسوا أولین على كل شيء؟ هم حكماء هذا العالم 
وأغنیاؤه. ومن هم اآلخرون؟ "واختار اهللا أدنیاء العالم والمزدرى وغیر الموجود لیبطل 

. كأنه یقول: إن تلك األمم األمم من أطراف األرض" تأتي). إًذا "28: 1 كو 1الموجود" (
مكونة من األدنیاء والمزدرى بهم والجهال والناس اآلخرین على األرض. 

1 St. Aug. harm. of gospels 1:26. 
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": لیس "ویقولون: إنما كاذبة هي األصنام التي عبدها آباؤنا وال یوجد فیها منفعة
المذكورة في اآلیة، إنما یقصد بها األصنام األصنام الكاذبة أن یوجد أصنام صادقة عكس 

]. Ïعموًما، التي بطبیعتها كاذبة وال یوجد فیها منفعة

"هل یصنع اإلنسان لنفسه آلهة وهي لیست آلهة؟! 
لذلك هأنذا أعرفهم هذه المرة،  

. ]21-20[" أعرفهم یدي وجبروتي، فیعرفون أن اسمي یهوه
 ال یصنع .]20["هل یصنع اإلنسان لنفسه آلهة؟!" : [العالمة أوریجینوسیقول 

الناس ألنفسهم آلهة من خالل التماثیل واألصنام فقط، لكنك تجد أیًضا أناًسا یصنعون 
ألنفسهم آلهة من خالل أوهامهم وتصوراتهم (الفالسفة والهراطقة). عموًما جمیع الذین 

یصنعون ألنفسهم آلهة أخرى غیر الرب، وخلیقة أخرى مخالفة لترتیب العالم الذي أخبرنا به 
 یصنعون ألنفسهم آلهة، ویعبدون عمل الروح (روح اهللا) ومخالفة للعالم الحقیقي، كل هؤالء

 إذن كل الذین یصنعون ألنفسهم آلهة من األصنام والذین یصنعونها من تصوراتهم أیدیهم.
الشخصیة، یرفضهم الرب إذ قیل:  

"إذا صنع اإلنسان لنفسه آلهة إًذا فهي لیست آلهة. 
لذلك هأنذا أعرفهم هذه المرة أعرفهم یدي وجبروتي". 

"هذه المرة"؟ یقصد بها المجيء التالي للرب، خاصة  ماذا یقصد بـ"هذه المرة"، 
 ].Ð"فیعرفون أن اسمي یهوه"ألنه یضیف بعد ذلك: 

 

1 In Jer. hom. 16:8. 
2 In Jer. hom. 16 9. 
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 16من وحي إرمیا 
 دنسوا أرضي

   :هذه هي شكواك في كل العصور
"ألنهم دنسوا أرضي!" 

منعت إرمیا من أن یقیم أسرة،  
تكون له زوجة وأوالد،  

وأن یشترك في والئم الجنازات واألفراح،  
ألنه یعیش في أرٍض ال تستحقه! 

هوذا إرمیا یبكي، وجدران قلبه توجعه،  
یرید أن تتقدس أرض اهللا التي تدنست! 

   ،أخجل من أن أحدثك یا إله إرمیا
نزلت إلى أرضي لتقیم ملكوتك المقدس في داخلي،  

قدمت لي دمك الثمین خالًصا،  
وترثي دوًما لضعفاتي! 
ترید أن تضمني إلیك،  
فأصیر أهل بیت اهللا،  
أنعم بشركة القدیسین،  

وبالتسبیح مع كل طغمات السمائیین! 
قدس أرضي، ففي غباوتي دنستها بإرادتي! 

   حسب مواعیدك الصادقة
هب لي خروًجا جدیًدا،  

لیس خروًجا من عبودیة فرعون،  
وال خروًجا من سبي بابل،  

بل تحرًرا من سلطان الخطیة الجبارة! 
حررني... قدسني... یا عزي وحصني وملجأي! 
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   ،هب لي معرفتك الحقة یا قدوس
فانجذب إلیك ویجري معي كثیرون نحوك! 

ُضمنا إلى ملكوتك أیها القدوس،  
ورد ألرضك قدسیتها! 

حول أرض قلبي إلى سمواتك! 
عوض الظلمة التي حلت في أشرق بنورِك عليّ . 

تعاْل أیها الرب یسوع،  
أرضك في داخلي تترقب حلولك! 

  !نعم، تعاْل یا مخلصي القدوس
هوذا نفسي وفكري،  
جسدي وأحاسیسي،  
قلبي وكل أفكاري،  

قد صارت أرضك المقدسة! 
تعال، واستلم أرضك فّي، فال تتدنس! 

 روحك القدوس هو مقدسها وحارسها والعامل فیها!
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األصحاح السابع عشر 

 خطایا یهوذا
بین الحین واآلخر یكشف اهللا لنا ال عن خطورة الخطیة وفاعلیتها فحسب، وٕانما 

یعلن عنها في تفاصیلها كما عن أثرها في أعماق اإلنسان وطبیعته، حتى نحذر منها 
فنهرب إلیه، بكونه الطبیب والدواء، یستطیع وحده أن یجدد طبیعتنا ویهبها الشفاء! 

. ]4-1  [. الخطیة المحتلة للقلب1
. ]8-5[. االتكال على ذراع بشر   2
. ]10-9[. القلب نجیس!    3
. ]13-11[. االرتباط باألرضیات   4
. ]18-14[. اهللا مخلصنا منها   5
. ]27-19[. كسر السبت    6

:  . الخطیة المحتلة للقلب1
قبل أن یحدثنا عن أهم الخطایا التي سقط فیها هذا الشعب، والتي نسقط نحن فیها 
بصورة أو أخرى صّور لنا خطورة هذه الخطایا بكونها تحتل القلب نفسه الذي كان یلزم أن 
یكون هیكًال هللا، وتنحت على قرون المذبح الداخلي، فتفوح رائحة الدنس فینا عوض رائحة 

المسیح الذكیة. 

خطیة یهوذا مكتوبة بقلٍم من حدید،  "
برأٍس من الماس،  

منقوشة على لوح قلبهم،  
. ]1[وعلى قرون مذابحكم" 

:   العالمة أوریجینوسیقول
[توجد نبوة أخرى، ال أدرى كیف أنها غیر موجودة في الترجمة السبعینیة لكننا 

نجدها في النسخ األخرى، خاصة وأنها موجودة في العبریة. هذه النبوة ملیئة بالتعالیم الهامة 
"خطیة والضروریة، التي إن طبقناها في حیاتنا یمكنها أن تقودنا إلى التوبة. إلیكم كلماتها: 
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. یمكننا أن ]1[" یهوذا مكتوبة بقلٍم من حدیٍد برأٍس من الماس منقوشة على لوح قلبهم
نلجأ إلى التفسیر السهل فنقول إن "الخطایا المكتوبة" هي خطایا شعب الیهود. 

لكننا إن دققنا النظر كما وضحنا قبل ذلك فإن كلمة "یهوذا" ُیقصد بها السید 
" هي خطیتنا نحن الذین نؤمن أن السید المسیح جاء من "خطیة یهوذاالمسیح، لذلك تصبح 

سبط یهوذا. 
یهوذا إن أردت أیضا تفسیًرا آخر لتلك اآلیة، یمكننا القول بأن النبي یقصد هنا 

"خطیة یهوذا مكتوبة بقلٍم من حدیٍد، برأٍس ، بذلك تقول النبوة عنه: االسخریوطى الخائن
ولكن  جاءت كلمة "قلبهم" بصیغة الجمع ال تالئم من الماس منقوشة على لوح قلبهم"، 

حالة یهوذا الخائن. 
 خارًجا عنا،  ُتكتبأال تنطبق هذه النبوة علینا نحن باألكثر؟ لقد أخطأنا وخطیتنا لم

 ستثبت التجربة أن الخطایا التي بقلٍم من حدید وبرأٍس من الماس.ُكتبت قلوبنا، إنما في 
نرتكبها ُتكتب في داخلنا بمجرد أن نرتكبها. كما لو كانت "عالمة" الخطیة تُنقش في داخل 

 قد ُكتبت بالحبر، الستطعت أن أمحوها، ولكن يإني ارتكبتها. لو كانت خطیت  لمجردنفسي
، لكن إذا ما وقفت في قلبيهي قد ُكتبت بقلم من حدید وبرأس من الماس، وكتبت كذلك  ها

ألحاكم في الیوم األخیر، تتحقق النبوة القائلة: "ألنه لیس مكتوًما إال سیظهر وال خفًیا إال 
. سیتم الكشف عن قلبي ألقف عارًیا أمام الجمیع، حیث یقرأ الكل عالمات الخطایا "سیعلن

 وبرأس الماس التي ستكون ظاهرة لجمیع الناس.ُ كتب عن ذلك: "إًذا الحدیديالمكتوبة بالقلم 
الرب الذي سینیر خفایا الظالم ویظهر آراء  یأتي ال تحكموا في شيء قبل الوقت حتى

)، ِلَمن ُسیظهرها؟ لیس لنفسه، ألنه هو العارف كل األشیاء قبل أن 5: 4 كو 1 ("القلوب
تكون، إنما ُسیظهر آراء القلوب للناس األتقیاء األنقیاء الذي بنقائهم یستطیعون أن یروا 

). 2: 12 (دا "خطایا الناس الذین أخطأوا، حتى "یستیقظون إلى العار لإلزدراء األبدي
لیحفظنا رب جمیع األشیاء لكي نستیقظ ونقوم في الیوم األخیر بالمجد الذي 

]. Ïللمسیح یسوع، الذي له المجد والقدرة والسلطان إلى دهر الدهور آمین
[ُتوجد الخطیة في القدیس أمبروسیوس: تحتل الخطیة القلب نفسه، وكما یقول 

موضع النعمة، لكن الخطیة ُتكتب بقلم أما النعمة فبالروح]. 

1 In Jer. hom. 16:10. 
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ُتسجل الخطایا التي نرتكبها في داخلنا ألننا نرتكبها بإرادتنا، وعالمة تسجیلها لیس 
فقط أنها ُتعلن في یوم الرب، وٕانما تظهر أیًضا فینا حالًیا إذ یسیطر فینا الشر، ویجد إبلیس 

عدو الخیر له فینا موضًعا، یصیر له الحق أن یعمل فینا عوض السلطان الذي صار لنا 
وبه ندوس علیه تحت أقدامنا. بارتكابنا الخطیة نفقد سلطاننا الداخلي، خاصة على األفكار 

: 2 واألحاسیس. في هذا یقول الرسول بولس: "أفكارهم فیما بینها مشتكیة أو محتجة" (رو
15 .(

 هنا؟ ]1[ماذا یعني بقلبهم 
، "اإلرادة"" أو "العقل" یمكن أیًضا ترجمتها "القلبالكلمة العبریة التي تترجم هنا 

ویقصد بها القوة المركزیة داخل اإلنسان التي توجهه لیأخذ قراراته. وأیًضا بالنسبة للجماعة 
 مملكة یهوذا، إذ سبق  إرادة. القلب هنا یعنيÏتعني أصحاب السلطة الذین یعطون قراراتهم

 من ي)، كما قال: "اغسل4: 4 یا رجال یهوذا وسكان أورشلیم" ( قلوبكمفقال: "انزعوا ُغرل
 الجماعة  إرادة). ملك الشر عمیًقا في قلوبهم، وسیطر على14: 4 یا أورشلیم" ( قلبكِ الشر

كلها، لهذا صارت الحاجة إلى عهد جدید یمس أعماق القلب، ویقدس اإلرادة الداخلیة، 
یقول الرب، وأقطع مع بیت  تأتي ویجدد الطبیعة البشریة. عن هذا العهد یقول: "ها أیام

قلوبهم، إسرائیل ومع بیت یهوذا عهًدا جدیًدا... اجعل شریعتي في داخلهم، وأكتبها على 
. ما دامت تخرج الخطیة من أعماق )33-31: 31(شعًبا"  لي وأكون لهم إلًها وهم یكونون

القلب ومن خالل اإلرادة، فالحاجة إذن إلى عهٍد جدیٍد ال ُتكتب فیه الشریعة على ألواح 
حجریة بل تخترق األعماق الداخلیة. 

بلغت الخطیة قلب مملكة یهوذا، إذ احتلت أورشلیم مدینة اهللا المقدسة، وبلغت 
: 3 ، عا18: 16 قلبها، وتعلقت بقرون المذبح بكونها قلب المذبح، أو أقدس موضع فیه (ال

)، هذا الذي من خالله تتم المصالحة بین اهللا والشعب، ویتمتع الشعب بقوة اهللا 14
ى ال یلیق أن توٕامكانیاته (القرون)، فصارت منقوشة بآلة حدیدیة خاصة بالنحت، هذه ال

). بإصرارهم على الشر استخدموا آلة رأسها من 25: 20 ؛ خر5: 27تمس مذبح اهللا (تث 
الماس لیسّهل عملیة الحفر أو النقش. 

االتهام بحق خطیر ألنه یمس حیاة الشعب كله في عالقته باهللا، كما یمس 
المقدسات اإللهیة، وأیًضا العمل الكهنوتي! قدم اهللا لشعبه لوحّي الشریعة منقوشین على 

1 Holladay: Jeremiah, vol. 1, p. 495. 
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)، وجاء تجاوب الشعب مناقًضا لذلك، إذ قدموا خطیتهم 6: 32  (خريحجارة بأصبعه النار
منقوشة على مذبح الرب. هو یقدس قلوبنا الحجریة لیعمل منها َمْقِدًسا له، ونحن في شرنا 

ندنس حتى مقدساته. 
) على أنه یخص 4-1: 17یفسر كثیر من الدارسین ما ورد في هذا القسم (

-  خطایا جنسیة واباحیة ورجاسات. لما كانت الخطیة الرئیسیة التي ارتكبتها مملكة یهوذا 
"خطیة حسب سفر إرمیا - هي الخیانة الزوجیة أو الزنا الروحّي، لهذا یفسر البعض عبارة: 

یهوذا مكتوبة بقلٍم من حدیٍد، برأٍس من الماس منقوشة على لوح قلبهم وعلى قرون 
هو انهم كانوا ینحتون على المذابح خاصة قرونها األربعة األعضاء الجنسیة ، ]1[مذابحكم" 

 لالنحطاط األخالقي والرجاسات التي بلغها الشعب للذكر ویتعبدون لها... صورة بشعة
.  Ï Phallic worshipحیث كانوا یمارسون ما ُیدعى بعبادة الذكرعالنیة، 

. ]2["كذكر بنیهم مذابحهم وسواریهم عند أشجاٍر خضٍر على آكام مرتفعة" 
الساریة هي عمود خشب مستقیم ُیثبت على األرض بجوار المذبح، وهو یمثل إلهة 

)، كنوع 27: 2الخصوبة، هذه التي من أجلها وبخ اهللا شعبه قائالً : "قائلین للعود أنت أبي" (
فقدوا روح التمییز الطبیعي.  من السخریة، ألنها مؤنث ویخاطبونها كأٍب ال كأم، أي

السواري مرتبط بطقوس خاصة بالخصوبة، إذ   أن إقامةÐ R.E. Clementsیرى
كانوا یتطلعون إلى الخصوبة والممارسات الجسدیة كأمرین یمسان قوة الحیاة السریة، لهما 
آثارهما حتى على محاصیل النباتات واخصاب الحیوانات. هذه القوة تصدر عن ممارسات 
بین اآللهة واإللهات، وٕان ممارسة الرجال والنساء ومشاركتهم في هذه الطقوس تعطیهم قوة 

الحیاة. 
لعله لهذا السبب كانت الرجاساتُ تمارس بجوار مذابحُ مقامة تحت كل شجرة 

خضراء على أكمة مرتفعة، لكي تقدم اآللهة الخصوبة للنباتات والحیوانات كما لإلنسان. 
ال یقف األمر عند خصوبة النباتات والحیوانات، وٕانما هذه الممارسات - في 

ذهنهم - تهبهم قوة للصراع ضد قوى الموت السریة غیر المنظورة. وكأن الخصوبة والجنس 
یمثالن حیاًة أو موًتا، بقاًء أو دماًرا! لهذا ال نعجب إن ارتبطت المذابح والسواري 

1 Holladay, p. 487-8. 
2 R.E. Clements: Interpretation, Jeremiah, Atlanta 1988, p.104. 
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). أما ثمر 7-5: 23 مل 2بالممارسات الدنسة والرجاسات كطقس دیني، كما یظهر من (
ذلك فهو:  

"یا جبلي في الحقل،  
أجعل ثروتك كل خزائنك للنهب 

ومرتفعاتك للخطیة في كل تخومك،  
وتتبرأ بنفسك عن میراثك الذي أعطیتَك إیاه،  
وأجعلك تخدم أعداءك في أرٍض لم تعرفها،  

. ]4-3[ تتقد إلى األبد" يألنكم قد أضرمتم ناًرا بغضب
على ضوء ما سبق اإلشارة إلیه بخصوص ارتباط الوثنیة بالرجاسات یرى بعض 

 أن الثروة والخزائن هنا إشارة إلى أعضاء الذكر بشيء من Holladayالدارسین مثل 
 ىالسخریة، حیث كان معتقدهم هكذا. إذ عبدوها صار الجزاء من ذات النوع، حیث خص

األعداء رجالهم العظماء حتى ال ینجبوا أوالًدا یمكن أن یفكروا في العودة إلى أرض الموعد 
كمیراٍث لهم، بل یبقى المخصیون عبیًدا لسادتهم، األمر الذي یمس وجودهم ذاته. هكذا لم 

تهبهم عبادتهم قوة اإلنجاب ومقاومة الموت بل انهیاًرا وتحطیًما وموًتا! 

: . االتكال على ذراع بشري2
أول خطیة تهاجم اإلنسان هي اعتزاله اهللا مصدر حیاته متكًئا على ذراعه البشري 

أو األذرع األخرى.  
یتحدث النبي ضد الذین ال یرون في اهللا أنه ینبوع حّي، بل یشقون ألنفسهم آباًرا 

). 18: 15). إنهم یجرون وراء سراب یحمل میاًها خادعة (13: 2آباًرا ال تضبط ماًء (
اآلن یطالبهم اهللا بالتوبة، موضًحا لهم أن من یتكل على ذراٍع بشري ال على اهللا یصیر 

صحراء قفراء بال ثمر. أما من ُیصر على االتكال على اهللا حتى في لحظات الضیق 
فسیأتي بثمٍر حتى في وقت الجفاف أو القحط.  

سنة الجفاف ال تقدم ماًء لغیر المتكلین على اهللا كما للمتكلین علیه، لكن الفارق 
أن األولین یجفون كالعرعر ویصیرون كقٍش بال ثمٍر أو كأرٍض مملحة أو حجریة، أما 

اآلخرون فباإلیمان تمتد جذورهم لتتمتع بالمیاه الخفیة وتقدم للساق واألوراق احتیاجاتها فال 
یتوقف الثمر. 
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هكذا قال الرب:  "
ملعون الرجل الذي یتكل على اإلنسان،  

ویجعل البشر (الجسد) ذراعه وعن الرب یحید قلبه...  
. ]7، 5[مبارك الرجل الذي یتكل على الرب وكان الرب متكله" 

لعله لهذا الهدف یسمح اهللا لنا بالضیقة حتى تتبدد أمامنا كل األذرع البشریة ونجد 
: [أترید أن یسمع لك الرب متحنًنا؟ القدیس جیروماهللا هو الملجأ الوحید لنا. وكما یقول 

أدعوه وأنت في الضیق فیجیبك مترفًقا. فإنه ال یقدر اإلنسان أن یدعو الرب لمعونته إال وهو 
في الضیق، حیث یكون ذراع اإلنسان بال قیمة]. 

یقدم اهللا لنا ذاته لكي نقتنیه سر قوة وشبع فال نعتاز إلى شيء، أما إذ وضعنا 
نتكل  ثقتنا في أنفسنا أو طاقاتنا أو خبراتنا الماضیة أو سلطاننا أو اقربائنا أو أصدقائنا، أي

على الجسد، ینسحب اهللا منا ونسقط! 

  یلیق بنا أن نعتمد على اهللا وحده ولیس على أحٍد غیره، حتى إن قیل إنه جاء من
 فردوس اهللا، كما یقول بولس: "إن بشرناكم نحن أو مالك من السماء بغیر ما بشرناكم

. Ï)8: 1 فلیكن أناثیما" (غل
العالمة أوریجینوس 

   !لینسحب اإلنسان من ذاته، ال لینحط إلى أسفل
. Ðلینسحب اإلنسان من ذاته لیلتصق باهللا

القدیس أغسطینوس 

  لنتحدث اآلن عن اآلیة الموجودة في األصحاح السابع عشر، والتي تقول: "ملعون
). هذه الكلمات تساعدنا 5: 17الرجل الذي یتكل على اإلنسان ویجعل الشر ذراعه" (

وتمكننا من الرد على الذین یعتقدون أن المخلص كان إنساًنا ولم یكن أبًدا ابن اهللا، ألنه 
 أن یقولوا إن "الوحید الجنس والكائن تجرءواإلى جانب جرائم الناس، فإن بعًضا منهم 

قبل كل الخلیقة" لیس هو اهللا. 

1 In Gen. hom.  2:3. 
2 Sermons on New Testaments Lessons, 46:2. 
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"ملعون الرجل الذي یتكل على اإلنسان"، یمكنني أن أقول إنني ال أتكل على 
إنسان؛ فحینما أتكل على السید المسیح، ال أعرفه كإنساٍن (موجود معي بالجسد)، لكنني 
أعرفه بكونه الحكمة والعدل، بكونه الكلمة الذي به كل األشیاء خلق ما في السموات وما 

على األرض، ما ُیرى وما ال ُیرى. 
 بالرغم من أن المخلص یشهد ویؤكد أن ما أخذه كان جسًدا بشرًیا إنسانًیا، وبالرغم 
من أنه كان إنساًنا بالحقیقة، إال أنه لم یعد إنساًنا في وقتنا الحاضر. ألنه "وٕان كنا قد عرفنا 

. أنا نفسي، بالسید المسیح، لم )16: 5 كو 2المسیح حسب الجسد لكن اآلن ال نعرفه بعد" (
أعد بعد إنساًنا، فهو یؤكد لنا: "أنا قلت أنكم آلهة وبني العلي ُتدَعْون". 

ملعون الذي  "ملعون الرجل الذي یتكل على اإلنسان ویجعل البشر ذراعه": أي
یعطي قیمة لألشیاء الجسدیة والمادیة والذي یستخدم قوته الجسدیة ویتكل على جسده. أما 

اإلنسان البار فال یجعل البشر ذراعه إنما یحمل في جسده كل حین إماتة الرب یسوع 
ویمیت أعضاءه الجسدیة، الزنا والنجاسة؛ وبإماتة أعضائه ال یتكل على ذراعه. 
 هذه اآلیة أیًضا موجهة إلى الذین یتكلون على المراكز العلیا والوسائط 

لمساعدتهم: إن صدیقي فالن رجل سیاسي كبیر؛ أو محافظ؛ أو حاكم؛ أو ان صدیقي هذا 
إنساٍن حتى ولو بدى صدیًقا لنا.  أي رجل غنى یعطیني بسخاء. یجب علینا أال نتكل على

. Ïاتكالنا هو على ربنا ومخلصنا یسوع المسیح الذي له المجد والقدرة إلى دهر الدهور. آمین
 أوریجینوس العالمة

 ال یمكننا القول بحق إن اإلنسان ال یضع رجاءه في إنسان متى وضعه في نفسهÐ. 

 إن وضعت رجاءك في إلهك لن تخزى، فإن الذي تضع فیه ثقتك ال یمكن أن یخدعÑ .

  لیس أحد یلیق به أن یثق في ذاته لیصیر مواطًنا في المدینة األخرى الغیر مدشنة باسم
في الفترة الزائلة لهذا العالم المیت، وٕانما في  ابن قایین في هذا الزمان الحاضر، أي

 . Òالخلود للبركة الدائمة

1 In Jer. hom 15:5. 
2 On Continence, 10. 
3 On Ps. 37. 
4 City of God, 15:18. 
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  ینبغي للشخص أال یكون له فرحه في ذاته، إن تطلع إلى األمر بوضوح، إذ ال یلیق
بأحٍد أن یحب حتى ذاته ألجل ذاته، بل ألجل (اهللا)، ذاك الذي هو موضوع المتعة 

 .Ïالحقیقیة

  یلزمنا أال نطلب شیًئا إال من اهللا الرب، سواء ما نرجو عمله حسًنا، أو نرجو نواله
. Ðكمكافأة عن األعمال الصالحة

، خاصة اتكال اإلنسان على بره "االتكال على ذراع بشر"هذه هي الخطیة األولى: 
الذاتي أو قدراته أو مواهبه أو خبراته القدیمة ال على ذراع الرب. مثل هذا یحرم نفسه من 

مجارى میاه الروح القدس، القادر وحده أن یقود نفسه بكل إمكانیاتها، وجسده بكل أحاسیسه 
وقدراته لیحیا كشجرٍة مثمرٍة تحمل ثالثین وستین ومائة! 

أشر خطیة یمارسها اإلنسان هي اتكاله على ذاته أو على اآلخرین، وأجمل فضیلة 
یمارسها اإلنسان هي أن یرتمي عل صدر اهللا لیتقبل عمل الروح القدس فیه، فیشكله على 
صورة المسیح ویجعله على مثاله، ویهبه شركة الطبیعة اإللهیة، مهما بدت الظروف قاسیة 

ومقاومة للعمل اإللهي! 

  لیته ال یغش إنسان نفسه، لیته ال یخدع أحد ذاته، فإن الرب وحده یقدر أن یرحم. هو
وحده القادر أن یهب غفراًنا عن الخطایا التي ُارتكبت ضده، هذا الذي حمل خطایانا 

 .Ñوتألم ألجلنا

القدیس كبریانوس 
إذ كان إرمیا النبي یتحدث عن التأدیب بالقحط، لذا أوضح أن من یتكل على ذراٍع 

بشري یصیر كنبات العرعر الذي یظهر في منطقة العربة، هذا الذي سرعان ما یصیر 
كالقش الجاف. أیًضا یشبه النبات المزروع في أرض مملوءة ملوحة، هذا وكان وجود الملح 

في التربة ُیحسب لعنة. أما الذین یتكلون على اهللا فینالون ثمًرا حتى في فترة الجفاف أو 
القحط:  

"ویكون (المتكل على جسدٍ ) مثل العرعِر في البادیة (الصحراء)،  
وال یرى إذا جاء الخیر،  

1 On Christian Doctrine, 1:22. 
2 Enchiridion 114. 
3 On the Lapsed, 17. 
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بل یسكن الحر في البریة أرًضا سبخة (حقوًال حجریة) مملحة وغیر مسكونة. 
مبارك الرجل الذي یتكل على الرب. 

وكان الرب متكله. 
"فإنه یكون كشجرٍة مغروسٍة على میاه وعلى نهر،  

تمد أصولها وال ترى إذا جاء الحر،  
ویكون ورقها أخضر،  

وفي سنة القحط ال تخاف،  
 .]8-6[وال تكف عن اإلثمار" 

في المزمور األول یتحدث المرتل عن الرجل الذي یتمتع بكلمة اهللا كینبوع میاه 
یجعله كشجرة دائمة الخضرة كثیرة الثمر، أما هنا فیكشف عن األعماق الخفیة، حیث یحمل 
اإلنسان جذوًرا خفیة تستطیع أن تبلغ إلى المیاه الجوفیة العمیقة لتروى األوراق وتقدم الشجرة 

ثماًرا حتى في لحظات القحط، في الوقت الذي فیه ُیحرم غیرها من میاه األمطار أو 
 األنهار.

. القلب نجیس! 3
"القلب أخدع من كل شيء، وهو نجیس من یعرفه؟! 

أنا الرب فاحص القلب، مختبر الكلى،  
. ]10-9[ألعطي كل واحٍد حسب طرقه، حسب ثمر أعماله" 

نطق الرب بهذه الكلمات أوًال لكي یعطي راحة إلرمیا النبي الذي كان یئن بسبب 
 يسقوط الشعب تحت السبي. كأن اهللا یقول له: تعاَل وأنظر إلى أعماق القلب الذي أنا وحد

 فأنزع عنهم يأعرفه، إنه نجیس! إنه مستحق للموت! فالتأدیب هو لصالحهم، كى یطلبونن
فساد قلوبهم! 

 الرب أن شر اإلنسان قد ى هذه العبارة اقتبس القول: "ورأالقدیس جیرومإذ شرح 
). 5: 6 كثر في األرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شریر كل یوم" (تك

 أن كلمة "نجیس" هنا كما في ستة مواضع أخرى في العهد Holladayیرى 
 ، أي9: 1 ؛ میخا11: 17 ، إش15، 12: 30؛ 16: 17؛ 18: 15القدیم من ثمانیة (

) جاءت بأسلوب طبي، حیث یظهر اإلنسان معانًیا من األلم أو الكسر أو الجرح 6: 34
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 إنها مشكلة طبیة لكنها ال تمس األعضاء الظاهرة فحسب، Ïالداخلي، طبًیا ال یمكن عالجه!
بل أعماق اإلنسان كما أعماق الجماعة، ألنها تمتد إلى الطبیعة البشریة. 

جاء السؤال هنا كما في كثیر من المواضع في سفر إرمیا ال إجابة علیه إال 
" اإلجابة: المسیا الذي خلقه وقادر أن یجدده! هو "من یعرفه؟بتدخل المسیا، إذ یتساءل: 

وحده یمكنه أن یدرك ما بلغ إلیه حاله، وقادر أن یتدخل للعمل والعالج. لهذا صرخ إرمیا: 
 كأن إرمیا النبي في .]14[ فأخلص، ألنك أنت تسبیحتي" ي"اشفني یارب فأشفى، خلصن

محبته لشعبه واتضاعه وصراحته یقول لشعبه: إنني وٕان لم أشترك معكم في خطایاكم، 
لكنني أحسب خطایاكم هي خطایاي، وجرحكم هو جرحي. هذا وٕانني ال أتكلم من موقع 

 نفسه، بل من موقع الخاطى المجروح يالمعلم المرتفع على تالمیذه والُمبرر في عین
) لكم 22: 8المحتاج معكم إلى طبیب ودواء! إلهنا ومخلصنا هو الطبیب وهو البلسان (

ولي! 
). اآلن ال 23: 13 جلده؟ أو النمر رقطه؟" (يلقد سبق فتساءل: "هل یغیر الكوش

یتحدث عن الكوشي أو النمر بل عن الطبیعة البشریة في كل العصور، كما اختبرها النبي 
في حیاته الیومیة، وكما رآها في حیاة الشعب المحیط به... إنها تحتاج إلى عالج مسیاني. 

نه نجیس یطابقها نظرة أن كلمات النبي هنا عن القلب أ R.E. Clementsیرى 
، وكما یقول كثیر من Ðفروید وتحذیره من قدرة العقل اإلنساني على تحقیق خداع النفس

 علماء النفس الحدیثین إن اإلنسان أقدر على خداع نفسه من خداعه لآلخرین.

  تعرف القلوباهللا وحده الذي یعرف أسرار اإلنسان. اسمع ما یقوله النبي: "أنت وحدك "
القلب )، ویقول إرمیا: "9: 7 " (مر القلوب ویملك)، وأیًضا: "اهللا یفحص30: 6 أي 2(

. ینظر اإلنسان الوجه، وأما اهللا ]9[ فوق كل األشیاء، وهو إنسان، من یعرفه؟!" عمیق
. Ñ )7: 16 صم 1فینظر القلب" (

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  الناس تخص اهللا وحده... أسرارعرفة م 

1 Holladay: Jeremiah, vol. 1, p. 495. 
2 R.E. Clements, Jeremiah, p. 107. 
3 On Matt. hom. 29:2. 
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یقول إرمیا: "القلب عمیق أعمق من كل األشیاء، إنه إنسان، من یقدر أن 
. LXX( Ï (]9[یعرفه؟!" 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 
: [یرى أیوب العالم مكاًنا یتجرب فیه البشر البابا أثناسیوس الرسوليوكما یقول 

) فیتزكون في هذا العالم باألحزان واألتعاب والغم، وینال كل واحد 1: 7 على األرض (أي
منهم المجازاة التي تتالئم معه، إذ یقول اهللا على لسان النبي: "أنا الرب فاحص القلب 

 ].Ð ]10[مختبر الكلى ألعطي كل واحٍد حسب طرقه" 

: . االرتباط باألرضیات4
إذ یتحدث فاحص القلوب عن قلب اإلنسان معلًنا أنه نجیس یكشف عن ّسر 

نجاسته وفساده، أال وهو ارتباطه باألرضیات عوض انطالقه نحو األبدیات. یطلب الغنى ال 
فیما یلیق بالقلب كهیكل اهللا المقدس، إنما بأمور العالم الزائلة وشهوات الجسد المؤقتة، 

فیكون أشبه بالحجلة التي تحتضن بیًضا لیس لها، فتتعب في االحتضان وتضم ما لیس 
نها سلكت عمرها كله بحماقة. ألها، وفي النهایة تظهر 

"حجلة تنطق بصوتها (الترجمة السبعینیة)،  
تحتضن ما لم تبض،  

 بغیر حق،  ىمحصل الغن
في نصف أیامه یتركه،  
. ]11[وفي آخرته یكون أحمق" 

نه إذ یظن اإلنسان أنه أغالًبا ما كان هذا مثًال شائًعا في ذلك الحین، ُیقصد به 
 وهو بعد في العالم في منتصف ىیملك لكنه وهو یتعب ویشقى یخسر الكثیر ویتركه الغن

نه سلك بحماقة. أأیامه، أما في آخرته فیدرك 
هذا هو التفسیر الحرفي للعبارة؛ وقبل أن نلقي ضوًءا علیها خالل المفهوم الروحّي 
العمیق نود توضیح أن الحجلة هي طائر بّري، یسمى في العبریة "قوري"، وتعني "الصارخ 

تعطي " أو "حجلة تنطق بصوتهاأو المنادي" ولعله لهذا السبب جاء في النسخة السبعینیة: "
 في جهاده المّر من أجل ي"، إنها صاحبة أصوات لكن بال عمل حق! هكذا الغنصوتها

1 In Matt. hom. 29:2. 
2 Paschal Letters, 6. 
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التمتع بالغنى مادًیا أو الشبع جسدًیا یكون كمن یعطي صوًتا بال عمل، ألنه یترك كل شيء 
ویخرج عریاًنا من هذا العالم. 

توجد الحجلة في فلسطین ویستخدمها الصیادون كُطعم الصطیاد بعض حیوانات 
)؛ ویوجد منها نوعان في فلسطین: حجل الصحراء أو حجل 30: 11البریة (ابن سیراخ 

الذي قارن داود النبي نفسه به حاسًبا نفسه كحجٍل مطارد  Amoperdix heyi يهأي الرمل
 ویمتاز بلحمه الشهي Caccabis Chukar)، والثاني حجل الشوكار 20: 26 صم 1(

للغایة، یطارده الناس حتى یلتقطونه بأیدیهم، له ریش بهي األلوان عند طرفي الجناحین 
نه یصنع عشه في إ. ُیقال ˺حمر داكن وعنق أسود قاتم، وهو طائر كبیرأوساقان ومنقار 

األرض ال على األشجار، لذا یسهل الوصول إلى صغاره. 
" هنا بالمذكر، ألنه من عادة هذا الطیر ان تقوم األنثى حجلةجاءت كلمة "

. Ðباحتضان بعض البیض والذكر البعض اآلخر
 فجاء في العبریة یحمل معنیین: إما أن "في نصف أیامه یتركه"أما التعبیر 

الشخص الَغني یترك غناه (بموته)، أو العكس اِلغنى ذاته یترك اإلنسان حیث یفتقر األخیر. 
ولعل إرمیا النبي یقصد المعنى الثاني حیث ُیساق الملك إلى السبي ویفقد خزائنه فكان غبًیا 

 متمسك بشره، ي ومجده وأبدیته. هكذا كل خاطيألنه لم یسمع لصوت الرب، فقد غناه الزمن
إنما یحتضن ما لیس له لیتركه، وقد تحدث إشعیاء النبي عن األحمق قائالً : "ألن اللئیم 

(األحمق) یتكلم باللؤم وقلبه یعمل إثًما لیصنع نفاًقا، ویتكلم على الرب بافتراء، ویفرغ نفس 
). 6: 32 الجائع، ویقطع شرب العطشان" (إش

 أن هذا الطائر متعجرف، فإنه إذ ترى الحجلة عش حجلة القدیس هیبولیتسیرى 
أخرى به صغار دون أمه یصنع صوًتا تقلد به صوت األم وتدعو الصغار إلیها وتأخذهم 

األم الحقیقیة وتنادى بصوتها  تأتي وتجرى بهم. فتبتهج متكبرة أنها استولت علیهم، لكن إذ
یكتشف الصغار خداع األولى ویتركون المخادعة ویذهبون إلى األم الحقیقیة. هذا یحدث 

ضد المسیح، فإنه یجتذب البشریة إلیه بخداع لیملك على من هم لیسوا له  یأتي عندما
. Ñویعدهم بالخالص مع أنه غیر قادر على خالص نفسه

  .293،294 الشرق األدنى)، ص فيقاموس الكتاب المقدس: (مجمع الكنائس     ˺
2 Holladay, p. 498-9. 
3 Cf. St. Hyppolutus: Treatise on Antichrist, 55. 
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تشیر الحجلة إلى إبلیس وجنوده خاصة الهراطقة، تعطي صوتها الذاتي، وال تنطق 
بما هللا، أما أوالد اهللا فینطقون بما هللا ال بما لذواتهم، وكما یقول الرسول بولس: "إذ أنتم 

 القدیس غریغوریوس النیصي). یتحدث 3: 13كو 2تطلبون برهان المسیح المتكلم فيّ " (
عن اإلنسان الذي یرتبط بحیل إبلیس ویسقط تحت خداعات العدو: [ال یعود اهللا الصالح 

 یأتي الحقیقي واآلب إلًها وأًبا لذاك الذي بفساده یصیر خارًجا عن القانون... وعوض اآلب

].  Ïمن یبدو أًبا والذي باطًال یدعى الحجلة التي تحتضن ما لم تبض كقول إرمیا
 أن الشیطان هو الحجلة مثل فرعون الذي ال یرید من العالمة أوریجینوسیرى 

د الرب. بالشعب إن یترك أرضه لیع

  بل یریدنا دائًما أن نحمل صورة 11: 1 إنه (إبلیس) ال یریدنا أن نترك أرضه (خر ،(
). لكننا إن التجأنا إلى خصمه، ذلك الذي أعد لنا ملكوت 49: 15 كو 1الترابي" (

.  Ðالسموات، یلزمنا أن نترك صورة الترابي ونقبل صورة السماوي
العالمة أوریجینوس 

 رمزیة الحجلة إلبلیس وتابعیه، قائًال إن الحجلة ماكرة Ñالعالمة أوریجینوسیعلل 
ومخادعة كما أنها دنسة. ماكرة تحوم حول أقدام الصیادین لتسحبهم بعیًدا عن العش وٕاذ 

تطمئن أن الصغار قد هربوا تفرد جناحیها وتطیر، هكذا ال ینال الصیاد شیًئا. إنها كإبلیس 
الذي استخدم الحیة القدیمة أحیل حیوانات البریة التي حامت حول اإلنسان ولم ینل منها 

 أیًضا عن الحجلة كحیوان یمثٍل الدنس ألن الذكور العالمة أوریجینوسشیًئا. ویتحدث 
تتشاحن مًعا للتزاوج فیما بینها. 

الحجلة التي تحتضن ما لم تبض هي إبلیس الذي یبسط شباكه خالل الهراطقة 
فیقتنص في أحضانه البسطاء، هؤالء الذین هم لیسوا من خلیقته وال مولودون منه، إنه 

)، ألنها 7: 10 یقتنیهم بالخداع والدنس. ال یقدر إبلیس أن یقول: "خرافي تسمع صوتي" (یو
لیست خرافه بل هي خراف اهللا الناطقة التي یسحبها من مصدر حیاتهم ویحسبها أوالًدا له. 

ولألسف فإن الحجلة قد اغتنت جًدا، لكنها تركتهم في نصف أیامها حین جاء السید المسیح 
إلى العالم وسحب المؤمنین من حضن إبلیس، وأما في نهایة أیامها فتظهر باألكثر 

حماقتها. 

1 Against Eunomius, 12:1. 
2 In Exod. 1:5. 
3 In Jer. hom. 17. 
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:   العالمة أوریجینوسفي هذا القول یقول
[یقودنا الكتاب المقدس إلى تساؤٍل هام، وهو یدور حول معرفة من هي هذه 

"حجلة تحضن ما لم تبض مّحِصل الغنى بغیر حق. في نصف "الحجلة" المذكورة في اآلیة: 
" بخصوص Ï". نعتمد على ما یقوله "علم طبائع الطیورأیامه یتركه وفي آخرته یكون أحمق

موضوع الحجلة، حتى إذا ما عرفنا خصائص هذا الطیر وطباعه، نستطیع حینئذ أن نصنفه 
إما ضمن أنواع الطیور الصالحة أو ضمن الطیور الشریرة. ُیقال إن لها عادات كریهة، 

وهي ماكرة وخبیثة، فحینما ترید أن تخدع الصیاد، تقوم بااللتفاف حول قدمي الصیاد حتى 
تجعله یغیر اتجاهه عن مكان العش، وعندما تطمئن إلى أن الصیاد ال یرى العش وٕالى أن 

جمیع صغارها قد تمكنوا من الهرب، تهرب هي أیًضا على جناح السرعة. كما أنها غیر 
طاهرة بالمرة، لدرجة أن الذكور یتصارعون مع بعضهم في معارك فریدة من نوعها لكي 

یتزاوجوا ذكوًرا بذكور.  
فبما أن لهذا الطائر عادات كریهة، وبما أنه غیر طاهر، وخبیث، وكاذب، فإن 

إدراجه ضمن األنواع الصالحة واعتبار أنه یمكن أن یشیر إلى المخلص، هو الشك نوع من 
الكفر واإللحاد. 

یجب علینا أن نرى هل سنحصل على سمات مشتركة تماًما بین الشیطان 
 .]Ðوالحجلة، أم ال؟

حجلة جعلت صوتها مسموًعا وَجَمعت صغاًرا لم [لنبدأ إذا بالكلمات األتیة: "
ًتِلْدهم". 

ال یجمع الشیطان خلیقته الخاصة، وال یجمع أطفاًال (صغاًرا) مولودین منه، لكنه 
عندما یجعل صوته مسموًعا، یجمع خالئق آخر ویجعلها خالئقه. 

عن طریق أفواه باسیلیدس ومرقیون وفالنتینوس جعلت الحجلة صوتها مسموًعا 
 خرافي تسمع صوتي".وكل الهراطقة، فال یستطیع أحد منهم أن یردد قول السید المسیح: "

 بطرس وبولس، لهذا قال بولس: "إًذا أنتم تطلبون يّ "صوت" السید المسیح موجود في فم
یجمع صغاًرا لم  الذي صوت الحجلة). لكن 3: 13 كو 2..." (يّ برهان المسیح المتكلم ف

Ï.(أوریجینوس) الحیوانات  
2 In Jer. hom 17:1. 
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نجده في الذین ُیضلون ویخدعون الناس البسطاء من بین المؤمنین ویستغلون تلدهم، 
سذاجتهم ونقص معرفتهم. 

"حجلة جعلت صوتها مسموًعا وجمعت صغاًرا لم تلدهم، وهي تغتني لكن دون 
الشیطان. أنظر كم من اآلالف الذین یتبعون الشیطان! كل  ". لقد اغتنت الحجلة، أيُحكم

دون أن یدفع شیًئا، اغتنى دون أن اغتنى هذه األعداد الغفیرة أصبحت ملًكا له، بهذا فقد 
، ولقد بحكم ودون أن یقع تحت الحكم. أما بالنسبة لمخلصي الصالح فقد اغتنى بحكمیبالي 

]. Ïَكلَّفه هذا الِغَنى أنُ یَحاَكم ویموت حتى یختارنا میراثًا له
[لقد اغتنت الحجلة! أنظر كیف صار لها ربوات تمتلكهم بالقوة العدوانیة!... 

]. Ðاغتنت دون أن تسلك بالحق وال بممارسته
. ]11[ ["في وسط أیامها یتركونها" 

االستماع نحن جمیًعا، الذین كنا َقبًال تحت سیطرة "الحجلة" وكنا نعمل على 
ألنها لم تجعل صوتها مسموًعا فقط خالل الهراطقة الذین ذكرتهم، بل وخالل كل لصوتها، 

الذین یخدعون الناس ویدعون إلى تعالیٍم وعقائٍد ضد الحق، متظاهرین بأنهم یدعون الناس 
مجموع أیامها هو في وسط أیامها".  "تركناهامن الضالل إلى التقوى. نعم! نحن جمیًعا قد 

في الواقع مجموع أیام هذه الحیاة، وبما أن السید المسیح قد اختارنا من وسط هذا العالم 
 تركناها في وسط أیامها.) فقد 4: 1 الشریر (غال
 هل كانت عاقلة في یوم من األیام؟ هل كانت ،]11[وفي آخرتها تكون حمقاء" "

حكیمة قبل ذلك حتى ُیقال إنها في آخرتها ستكون حمقاء؟ نعم! كانت عاقلة، ألنها "كانت 
). كانت حكیمة بحسب ما 1: 3 أحیل جمیع الحیوانات البریة التي عملها الرب اإلله" (تك

 أعاقب ثمر عظمة قلب ملك أشور وفخر رفعة عینیه ألنه قال بقدرة يقیل في إشعیاء "إن
). 13-12: 10  صنعت وبحكمتي ألني فهیم، ونقلت تخوم شعوب" (إشيید

وفي بعد أن كانت حكیمة في الشر تصبح حمقاء فیه. ستفهم ماذا تعني الكلمات "
" إذا عرفت ما هو الغرض الذي من أجله أوصاك اهللا، عن طریق آخرتها تكون حمقاء

بولس الرسول، أن تقبل الجهل، فهو یقول: "إن كان أحد یظن أنه حكیم بینكم في هذا الدهر 
 ".فلیصر جاهًال لكي یصیر حكیًما

1 In Jer. hom. 17:2. 
2 In Jer. hom. 17. 
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 إذ توجد حكمة َملومة، خاللها ُیحسب "أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في 
)، فإن اهللا في صالحه یهلك األضداد باألضداد، یهلك حكمة الشیطان 8: 16  (لو"جیلهم

 لكن متى تكون هذه األیام األخیرة التي في آخرتها تكون حمقاء.(الحجلة) لدرجة أنها 
یجب أن یملك المسیح حتى یضع الرب كل أعدائه تحت موطىء  تصیر فیها حمقاء؟

). 26-25: 15 كو 1قدمیه، عندما یخضع الكل له، فإن آخر عدو یبطل هو الموت (
]. Ïحینما یبطل الموت تأتي إًذا نهایة الحجلة

هكذا ّسر نجاسة القلب ارتباطه بالحجلة المخادعة التي تنزل به إلى التمرغ في 
األرضیات وطلب الشهوات الجسدیة، فال ینال األرضیات وال السمویات. لهذا یلیق بنا أن 
نتركها متحدین بمن هو سماوي، القادر على رفعنا إلى فوق فنحیا معه مقدسین. هذا هو 

ّسر رجاء المؤمن: االتحاد بالقدوس السماوي واهب الحیاة. 
یقول النبي:  

"كرسي مجد مرتفع من االبتداء هو موضع مقدسنا. 
أیها الرب رجاء إسرائیل،  

كل الذین یتركونك یخزون؛ 
الحائدون عنى في التراب (األرض) ُیكتبون،  

. ]13-12[" ألنهم تركوا الرب ینبوع المیاه الحیة
عذر لكم؟ لماذا تكونون كالحجلة، تضعون بیضكم على األرض ال  یقول الرب: أي

في عّش على قمم األشجار العالیة؟ ها أنا أقیمكم كرسي مجد مرتفع في السمویات. إرفعوا 
 في األعالي وال تنبطحوا على األرض في استسالٍم وخنوٍع للشر! يّ قلوبكم إل

كرسي اهللا أو عرشه مرتفع ومجید وفي نفس الوقت حال فینا، لیس بعیًدا عنا، بل 
" تشیر مقدسنافي داخلنا. إن كانت الكلمة العبریة المقابلة لمرتفع تشیر إلى السماء، وكلمة "

)، فإن اهللا المرتفع 36: 68 إلى هیكل أورشلیم وملحقاته كما إلى المقادس السماویة (مز
مجده في السماء هو فینا، ونحن به نصیر مقدًسا سماوًیا. إنه لیس ببعید عًنا، بل نزل إلینا، 

ونحن لسنا بعیدین عنه إذ یرفعنا إلى سمواته.  

1 In Jer.hom. 17:3. 
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كأن النبي یقول: أتریدون الخالص من الحجلة؟ اهربوا إلى المخلص القدوس 
السماوي رجائكم، هذا الذي یجلس على كرسي مجده في األعالي یسحب القلب إلیه، فال 

یتركه یتمرغ في التراب والوحل. 
 على العبارة السابقة قائالً :  العالمة أوریجینوسیعلق 

"كرسي مجٍد مرتفٌع من االبتداء هو موضع مقدسنا. [
أیها الرب رجاء إسرائیل كل الذین یتركونك یخزون. 

-12[  ألنهم تركوا الرب ینبوع المیاه الحیة"،الحائدون عنى في التراب ُیكتبون
13[ .

 عندما رأي إشعیاء النبي ُمْلك الرب قال: "رأیت السید جالًسا على كرسي عاٍل 
كرسي ). إرمیا أیًضا رأي السید الرب وهو یملك، لذلك سبحه قاًئالً : "1: 6 ومرتفع" (إش

مجد مرتفع من االبتداء هو موضع َمْقِدَسنا". 
إن أردت توجیه هذه الكلمات إلى السید المسیح لن تكون مخطًئا، وٕان وجهتها إلى 

اآلب لن تكون كافًرا.  
 ألن مملكته هي من فوق، والسید المسیح  كرسي مجد مرتفع من االبتداءلمخلصنا

). هو "رجاء إسرائیل". 11: 2 ألن الُمَقدِّس والُمَقدَّسین جمیعهم من واحٍد (عبُ مقدِّسنا هو
فكما أنه هو البر الذي یوجد في اإلنسان وهو الحق والقداسة، فإنه هو الرجاء. بدون المسیح 

. ]Ï ال یمكن أن تكون باًرا وال قدیًسا وال یكون لك رجاء!
لنترك الحجلة ونرتبط بمخلصنا، فإن من یتركه یخزى، ومن یحید عنه ال ُیسجل 

اسمه في سفر الحیاة وال ُینقش على كف اهللا، وٕانما في التراب الذي اختاره بنفسه. من ترك 
السماوي واتحد بالفاسد یصیر فاسًدا. 

 ". بما أن المخلص هو العدل والحق والقداسة وأیًضا"أیها الرب رجاء إسرائیل [
، لذلك فإنه غیر ممكن أن نكون عادلین بدون السید المسیح، وال یمكن أن نكون الرجاء

.  رجاء إسرائیل إذا لم یكن موجوًدا في داخلنا، ألنه هو رجاءُمقدسین بدونه، وال یكون لنا
". كل واحٍد فینا حین یخطئ "أیها الرب رجاء إسرائیل كل الذین یتركونك یخزون

العدل، وبنجاسته "یترك" القداسة، وبقیامه "یترك" یترك السید المسیح... وبارتكابه الظلم 
بالحرب "یترك" السالم، وباالستسالم للعدو "یترك" الخالص، وبابتعاده عن الحكمة "یترك" 

1 In Jer. hom. 17:4. 
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ًفا إیانا ماذا سیحدث لهم:  "كل الذین حكمة اهللا. لذلك كل الذین یتركون اهللا یلعنهم النبي، ُمعرِّ
]. Ï اهللا یخزونیتركونقدر ما یتركونك یخزون"، 

"، أنهم یدخلون إلى القبر، وُیسجلون في في التراب ُیسجلونلعله یقصد بقوله "
قائمة الموتى. أما أوالد اهللا فیرتبطون باهللا مخلصهم واهب القیامة، فال یستطیع الموت أن 

یبتلعهم، أو یمسك بهم إلى األبد، لهذا ال ُتسجل أسماؤهم في قائمته. 
"كل الذین یتركونك یخزون؛ الحائدون  على العبارة: العالمة أوریجینوسیعلق 

، قائالً :  عنى في التراب ُیكتبون (ُیسجلون)"
[مثل هذا في التراب ُیكتب اسمه على األرض... 

وات، والخطاة على اجمیع الناس ُمسجلة أسماءهم، القدیسون مسجلون في السم
: 10 وات" (لوااألرض. قال یسوع لتالمیذه: "افرحوا بالحرى أن اسماءكم كتبت في السم

وات. وكما أن أسماء القدیسین ا). إذن یلیق بنا أن نفرح إذ ُكتبت أسماؤنا في السم20
مسجلة في السماء، هكذا الذین یسلكون في األرضیات وال یدورون حول أرض آدوم، بل لهم 

)، (آدوم معناه أرضي أو ترابي) هؤالء 19-17: 20 حقول أرض آدوم وكرومهم (عد
أسماؤهم مسجلة على األرض إذ یحیدون عن الرب... 

كل إنساٍن مسئول عن الطریقة التي بها ُیسجل اسمه. فإن كنت تطلب األرضیات 
ال تطلب السماویات بل تمیل نفسك إلى السفلیات. أنت المسئول عن ذلك، إذ یقول یسوع: 

"ال تكنزوا لكم كنوًزا على األرض حیث یفسد السوس والصدأ، وحیث ینقب السارقون 
). هل تكنز لك كنًزا في السماء؟ 19: 6 ویسرقون، بل اكنزوا لكم كنوًزا في السماء" (مت

]. Ðأنت مسئول عن تسجیل اسمك في السماء
عندما فرح الرسل في خدمتهم قائلین حتى الشیاطین تخضع لنا وّجه السید المسیح 
أنظارهم إلى ما هو أعظم، قائالً : "ال تفرحوا بهذا أن األرواح تخضع لكم، بل افرحوا بالحرى 

).  20: 10 أن أسماءكم ُكتبت في السموات" (لو
الذي ُیسجل اسمه في التراب یسمع الصوت اإللهي الذي قیل آلدم األول: "أنت 

 وٕالى األرض تعود"، أما الذي ُیسجل اسمه في السماء فُیقال له: "أنت سماء وٕالى يأرض
السماء تعود".  

1 In Jer. hom 17:4. 
2 In Jer. hom.17. 
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من یترك الرب المخلص یخزى، ومن یحید عنه ُیسجل اسمه في التراب ال في 
. "وفي الیوم األخیر ]13["ألنهم تركوا الرب ینبوع المیاه الحیة" السماء، إذ یفقد اهللا حیاته؛ 

 ویشرب، ومن آمن يّ ، قائالً : "إن عطش أحد فلیقبل إليالعظیم من العید وقف یسوع وناد
 كما قال الكتاب تجرى من بطنه أنهار ماء حيّ . قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنون يب

به مزمعین أن یقبلوه، ألن الروح القدس لم یكن قد أعطي بعد، ألن یسوع لم یكن قد ُمّجد 
). 39-37: 6 بعد" (یو

إال أن رجاء الشعب في وسط "ألنهم تركوا الرب ینبوع المیاه الحیة" ماذا یعني 
القحط أن یلتصقوا باهللا السماوي الحّي، فیهبهم ذاته ینبوع میاه حیة. إن كان قد ُدعي الرب 

: 4نها ینبوع أو بركة ماء (أ"رجاء إسرائیل" فقد سبق فرأینا أن كلمة رجاء یمكن ترجمتها 
)، مقدًما نفسه لنا ینبوع میاه متى حّل القحط والجفاف بالعالم. 8

من جانب آخر كان الیهود یعتقدون أن الهاویة هو حالة عطش شدید، كما جاء 
 ي، نفسيّ في المزمور: "أجلسني في الظلمات مثل الموتى منذ الدهر... بسطُت إلیك ید

). وكأننا إذ نقتني اهللا - ینبوع المیاه الحیة - لن 6، 3: 143 نحوك كأرض یابسة" (مز
 من الظمأ. يندخل إلى الهاویة وال ُنعان

: . اهللا مخلصنا من الخطیة5
إذ تحدث عن الخطیة بكونها احتلت القلب حیث كان یلیق أن یكون ملكوًتا هللا، 

مظهًرا أهم خطایا یهوذا من اتكال على ذراٍع بشري ونجاسات والتصاق باألرضیات، شعر 
"اشفني یارب النبي بأنه ال یستطیع أحد أن یخلص ما لم یتدخل اهللا نفسه، لهذا صرخ قائالً : 

. ]14[فخري (حسب الترجمة السبعینیة)"  فأشفى، خلصني فأخلص، ألنك أنت تسبحتي
كانت التساؤالت: "لماذا كان وجعي دائًما؟ وُجرحي عدیم الشفاء یأبى أن ُیشفى؟ 

). وها هو یعلن إرمیا باسم الشعب 18: 15مثل كاذٍب مثل میاه غیر دائمة؟" ( لي أتكون
الفرح مع السمائیین... ُوجد  أي نه قد ُوجد الشفاء، بل والخالص حیث المجد، بل والتسبیحأ

هذا كله في اهللا مخلصه. 
:  العالمةأوریجینوسیقول 
 بعد ذلك صالة أخرى، تقول كلماتها:  ي[تأت

اشفني یارب فأشفى،  "
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خلصني فأخلص،  
ألنك أنت فخري (تسبحتي). 

أین هي كلمة الرب؟ لتأِت !  لي ها هم یقولون
 أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعًیا وراءك وال اشتهیت یوم البلیة، أنت 

. ]16-14[" عرفت
 من أمراض الروح والنفس علیه أن یطلب من الطبیب ىكل إنسان یرید أنُ یشف

األوحد الذي جاء خصیًصا من أجل المرضى، والذي قال: "ال یحتاج األصحاء إلى طبیب 
". ألنه لو "اشفني یارب فأشفىبل المرضى" بذلك ُیمكن للمریض أن یطلب في ثقة ویقول: 

اشفني یارب كان أحد آخر یستطیع أن یشفي النفوس، لما كنا نستطیع أن نقول بثقة: "
. مكتوب في اإلنجیل أن المرأة نازفة الدم قد أنفقت كل ما عندها على األطباء ولم فأشفى"

) ولم یستطع أحد منهم أن یشفیها. حًقا ال نستطیع أن نقول ألي 25: 5 تنتفع شیًئا" (مر
"، إنما یمكننا أن نقول ذلك بثقة كاملة للطبیب اشفني فأشفىطبیب بكل جرأة وبكل ثقة: "

"اشفني یارب فأشفى"، األوحد القادر أن یمنح الشفاء بمجرد لمس هدب ثوبه. أقول له: 
من عندك یتبعه حتًما الشفاء، بهذا أخلص. مهما  یأتي ألنك إذا عالجتني، فالعالج الذي

كان الذین ُیَخِلصون كثیرین إال إنني لن أخلص بواسطتهم، ألن الخالص الوحید الحقیقي یتم 
: 33  (مز"يبالسید المسیح. ألنه "باطل هو الَفَرس ألجل الخالص وبشدة قوته ال ُینج

"اشفني یارب ). الرب وحده الذي یخلص، وأي شيء غیره یكون باطالً . أقول له: 17
ألنك أنت ، لكنني ال أقول هذه الكلمات إال إذا استطعت أن أقول أیًضا تكملة اآلیة: "فأشفى"

"، إذا نفذت هذه الوصیة: "ال یفتخر الحكیم بحكمته، وال یفتخر الجبار فخري (تسبحتي)
 "إني أنا الرب بجبروته، وال یفتخر الغنى بغناه، بل بهذا لیفتخرن المفتخر بأنه یفهم ویعرفنني

)9 :23-24 .(
إًذا، طوبى للذي یتنازل عن كل فخٍر أرضٍى وعن كل كرامٍة زمنیٍة، وعن الجمال 

].  Ï"ألنك أنت فخري"واألشیاء الجسدیة، وعن الغنى والمجد، ویكتفي فقط بأن یقول للرب: 
[اهللا وحده هو الصالح أبدًیا یجعل اإلنسان الشریر صالًحا... 

1 In Jer. hom. 17:5. 
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)، 29: 7 نحن ُخلقنا صالحین بواسطة الصالح، إذ خلق اهللا اإلنسان مستقیًما (جا
لكن بإرادتنا تحولنا من الصالح إلى الشر، وصار لنا فیما بعد سلطان أن نتحول من الشر 

إلى الصالح. 
إنه هو الصالح إلى األبد ُیخرج الصالح من الشر،  

إذ ال یحمل اإلنسان في ذاته القوة على التحول من الشر إلى الصالح...  
 .Ïإذ جرحت نفسك ُأطلب الطبیب لیشفیك

القدیس أوغسطینوس 

. ]15[ "ها هم یقولون لي: أین هي كلمة الرب؟ لتأِت " 
یوجد في كل عصر أشرار یستهینون بطول أناة اهللا ویسخرون بمواعیده ومحبته 

كما بتأدیباته ظانین أنها مجرد كلمات أو أوهام لن تتحقق:  
). 22: 12  "قد طالت األیام وخابت كل رؤیا" (حز

 "سیأتي في آخر األیام قوم مستهزئون سالكین بحسب شهوات أنفسهم وقائلین: 
 بط 2أین هو موعد مجیئه؟ ألنه من حین رقد اآلباء كل شيء باٍق هكذا من بدء الخلیقة" (

3 :4 .(
 "ها هم یقولون"، إذ یقول: كلمة الربلعل إرمیا النبي قد أدرك أن المخلص هو "

 إذ یطلبون الخالص یسألون عن كلمة الرب لكي .]15[" أین هي كلمة الرب؟ لتأِت  لي

: [تبعته  العالمة أوریجینوسنه وحده الذي یهبهم الراحة وكما یقولأإلیهم فیتبعونه.  یأتي
 ]. Ðتنزع الملل

 حز18: 5 إذ كانوا دائًما ال یصدقون األنبیاء، اعتادوا القول: "أین هو یوم الرب؟" (عا ، 
)، وذلك ألنه قد 19: 5 )، "لیأِت مقصد قدوس إسرائیل، لنعلم" (إش27، 22: 12

 ...Ñعبرت سنوات كثیرة قبل أن یتحقق ما قاله األنبیاء
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

یقصد بكلمة الرب أیًضا مواعیده، ففي كل جیل یشتكي كثیرون أنهم ال یجدون 
مواعید اهللا ووعوده قد تحققت فیهم، وكأن التقصیر هو من جهة الرب، ال من جهة شرهم أو 

1 Sermons on New Testaments Lessons, 11:2. 
2 In Jer. hom. 17:6. 
3 In Matt. hom. 11. 
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تراخیهم. وكما جاء في إشعیاء النبي: "القائلین: لُیسرع، لیعجل عمله، لكي نرى، ولیقُرب 
 ).19: 5 ویأِت مقصد قدوس إسرائیل لنعلم" (إش

نه ال یسرع إلى نجدتهم، وال یحقق وعوده معهم، عوض أن أیتهم األشرار اهللا 
یعترفوا أن تعبهم نابع عن فساد قلبهم. من یعیش بروح العالم یتعب من أجل اقتناء أمور 
العالم، أما من یعیش بروح المسیح فیحیا بال قلق حتى وسط اآلالم. یقول إرمیا نفسه:  

 (الترجمة السبعینیة). ]16[ "لم اكن قلًقا أن أتبعك..."
: [لنشكر اهللا، ونطلبه بإرادة صالحة فیكون درعنا وٕاكلیلنا وال القدیس جیروم یقول 

  ].Ïنتركه قط بل نتبعه، معلنین مع إرمیا: "لم اكن قلًقا أن اتبعك"

أین هي كلمة الرب، لتأِت ! أما  لي "ها هم یقولون[: العالمة أوریجینوس یقول 
. ]16-15[أنا فلم أتضایق (َأِملُ ) من اتباعك" 
اترك ")، وأیًضا: 24: 16 احمل صلیبك واتبعني" (مت"یقول یسوع المسیح لك: 

 فال ي)، وأیًضا: "من أحب أًبا أو أًما أكثر من9: 9، 27: 19 كل شيء واتبعني" (مت
). إًذا، لو استطعت أن تتبع یسوع المسیح دائًما لن َتِمّل أبًدا 38-37: 10 یستحقني" (مت

). ال 21: 23  تعًبا في إسرائیل" (عدىمن اتباعه، ألنه "لم یبصر إثًما في یعقوب وال رأ
یوجد ملل حینما نتبع السید المسیح؛ مجرد اتباعه ینزع كل ملٍل أو تعٍب . لذلك یقول لنا: 

). فإذا كنَّا متعبین 28: 11  یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم" (متيّ "تعالوا إل
"وال اشتهیت یوم ". نقول له أیًضا: "أما أنا فلم أمل من اتباعكوذهبنا إلیه وتبعناه، نقول: 

اإلنسان". 
یوجد "یوم لإلنسان" ویوجد "یوم للرب". یحدث كثیًرا حینما یكون اإلنسان مریًضا 

ومشرًفا على الموت، أنه یطلب من الناس الذین یزوروه أن یصلوا من أجله حتى یظل على 
. لنكف یوم اإلنسانقید الحیاة. حینما یقول اإلنسان هكذا ال یشتهي یوم الرب، إنما یشتهي 

إًذا عن محبة العالم وعن اشتهاء یوم اإلنسان، ونتطلع إلى یوم القیامة واللقاء مع القدیسین 
]. Ðحینما یطوبنا المسیح یسوع الذي له المجد والقدرة إلى أبد اآلبدین آمین

أما أنا فلم أعتزل عن أن أكون راعًیا وراءك،  "
وال اشتهیت یوم البلیة. 

1 On Ps. hom. 2. 
2 In Jer. hom. 17:6. 
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أنت عرفت. 
 .]16["  كان مقابل وجهكيّ ما خرج من شفت

ربما یقصد إرمیا النبي هنا القول هكذا: إن كان كثیرون یتشككون في كلمتك، 
ن تحقق أویظنون أنك عاجز عن تحقیق وعودك، فینطقون بكلمات مملوءة شًكا، طالبین 

كلمتك، لكن من جهتي فإني لن أتوقف قط عن أن أتمم عمل الرعایة بكل قوة، لیس بذاتي، 
وٕانما وراءك. اختفي فیك یا طبیب النفوس ومخلصها وتسبیحها، وأعمل بكلمتك. إنني لست 

قلًقا إذ اختبرت قوة كلمتك. 
ال أتسرع، طالًبا مجيء یوم الرب أو الدینونة، مترجًیا  إنني لم أشتِه یوم البلیة، أي

توبة الكثیرین وتمتعهم بمراحمك. هذا ما أنطق به بشفتي أمامك، قدام وجهك، یا فاحص 
القلوب ومختبر الكلى. 

یقدم إرمیا النبي صالة هللا، طالَبا حمایته من مقاومي الحق، قائالً :  

ُرعًبا.  لي "ال تكن
أنت ملجأي في یوم الشر. 
لیخَز طاردى وال أخَز أنا. 

لیرتعبوا هم وال أرتعب أنا.  
اجلب علیهم یوم الشر،  
. ]18-17[واسحقهم سحًقا مضاعًفا" 

من جهة وعود اهللا تشكك األنبیاء الكذبة وأتباعهم فیها، بینما آمن بها إرمیا 
النبي... هذا سبب ضیًقا ومقاومة منهم. وها هو یقف مختفًیا في الرب نفسه الذي یدعوه 

). إنه سیأتي 2: 46  مرة في سفر المزامیر كما في (مز11"، وقد ُدعي الرب هكذا ملجأي"
الضیق الشخصي الذي یثیره األشرار ضده، فیختفي في الرب، ویخزى  یوم الشر، أي

األشرار، ویرتعبوا ویسقطوا تحت دینونة مضاعفة، ألنهم رفضوا كلمة الرب وقاوموها في 
شخصه، أما هو فال یخزى وال یرتعب، ألنه في حمایة مخلصه. 

هكذا ال یخاف المؤمن من األشرار المقاومین له، وال حتى من عدو الخیر إبلیس، 
مهما كانت قوته.   

 عن عدم ارتعابنا من الشیاطین قائالً : [إننا نعتقد أنهم األب سیرینوسیحدثنا 
یتعهدون هذا الصراع بقوة، لكن في مقاتلتهم یكون لدیهم نوع من القلق والغم، خاصة حینما 
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رجال قدیسین كاملین... بالتأكید ُتعد األرواح نفسها  یقفون أمام مناضلین أقویاء، أي
لمهاجمة البشر بقوة ال تقل عنهم لكي یضمنوا النصرة علیهم... (فیسقطون هم فیما 

). وأیًضا: لتأِته التهلكة وهو 16: 7 یصنعونه بنا) إذ یقول: "وعلى هامته یرجع ظلمه" (مز
في  )، أي8: 35 ال یعلم، ولتنشب به الشبكة التي أخفاها وفي التهلكة نفسها لیقع" (مز

التهلكة التي دبروها بغشهم للبشر. فتسقط األرواح في الحزن، وٕاذ ترید اهالكنا تهلك هي 
نه متى انتصرنا علیهم أ [لكن ال یقدر أحد أن یشك في ،]Ï بنفس التهلكة التي دبروها لنا...

] .Ðیهلكون هالًكا مضاعًفا

: . كسر السبت6
نه باب أ. یرى البعض ]19["بني الشعب" طالب اهللا إرمیا النبي أن یقف في باب 

)، وٕان كان البعض یرى أنه یتحدث 7: 38؛ 13: 37"بنیامین"، وهو باب خاص بالمدینة (
عن باب خاص بالهیكل كان یدخل منه ویخرج منه الشعب؛ لیقف بعد ذلك في كل أبواب 

. ]19[أورشلیم 
"ملوك یهوذا وكل یهوذا وكل سكان أورشلیم الداخلین طالبه أن یوجه حدیثه إلى 

 ولیس "ملك یهوذا"؟ یرى البعض أنه "ملوك یهوذا". لماذا یقول ]20[من هذه األبواب" 
، ربما ألن كل واحد صار كملٍك یرید أن Ñیقصد بالملوك هنا كل الشعب كمقابل للكهنة

یتسلط ویسیطر، لیس من یقبل أن یسمع أو یطیع! 
موضوع الحدیث هو "حفظ السبت"، وهو موضوع األجیال كلها، تحدث عنه 

األنبیاء كأمٍر أساسي، بل هو موضوع حیاتنا الیومي: تقدیس یوم الرب كباكورة لتقدیس 
أیامنا فتصیر كلها للرب! 

 "تحفزوا یطالبهم بحفظ السبت ألجل حیاتهم ألنها صارت في خطٍر، إذ یقول
 ؛ تث10: 20 خر]، (23-22[فال یحملوا فیه حمًال وال یمارسون عمًال ، ]21[" بأنفسكم

"قدسوا یوم السبت" )، هذا من الجانب السلبي، أما من الجانب اإلیجابي فیقول: 14: 5
اسلكوا في نقاوة قلب وقدسیة حیاة، وكما جاء في رسالة برناباس: [نخطئ إذا  ، أي]22[

]. Òاعتقدنا إننا نستطیع أن نقدس الیوم الذي قدسه الرب بدون أن نكون أنقیاء القلوب

1 St. John Cassian: Conferences. 
2 Ibid. 
3 Holladay, p. 510. 

Ò 7-6: 15 رسالة برناباس. 
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أما بركاته فهي:  
. قمة الوعد اإللهي لحفظ السبت هو أن یدخل ملوك ورؤساء من األبواب أ

ویجلسون على العروش ویركبون مركبات وخیولْ . بمعنى آخر إن حفظ الشعب سبت الرب، 
یحفظ الرب مملكتهم ویعطیهم وملوكهم كرامة وقوة وسلطاًنا، فیعیشون في حریة ومجٍد، 

). إن قدسنا عمرنا بروح 6: 1 قائلین مع القدیس یوحنا: "جعلنا ملوًكا وكهنة هللا أبینا" (رؤ
اهللا القدوس، تصیر حیاتنا مقدسة له، سبًتا دائًما، ُتفتح أبواب قلوبنا، أورشلیم الداخلیة، 

لیدخل فیها ملك المجد، ویقیم مملكة ابن داود في داخلنا، ویجعل منا ملوًكا أصحاب سلطان 
على الفكر واإلرادة كما على الحواس، لنفكر وننطق ونعمل حسب مشیئته الملوكیة 

السماویة. 
ب. أما البركة الثانیة فهي أنهم یأتون من ست مناطق لیقدموا محرقات وذبائح 

 أورشلیم ومن أرض يّ "ویأتون من مدن یهوذا ومن حوالوتقدمات ولبان مع الشكر: 
بنیامین ومن السهل ومن الجبال ومن الجنوب، یأتون بمحرقات وذبائح وتقدمات وُلبان 

. ]26[ویدخلون بذبائح شكر إلى بیت الرب" 
إذ ُیقدس الشعب یوم الرب ُتجتذب نفوس كثیرة من كل جانب كعابدین حقیقیین 

للرب یقدمون محرقات حب وذبائح شكر مع ذبائح وتقدمات عن الخطایا والضعفات لیتمتعوا 
بالمصالحة مع اهللا. 

هكذا إذ تتحول حیاتنا إلى یوٍم مقدٍس للرب، نجتذب نفوًسا كثیرة للرب، تشترك 
معنا في العبادة الروحیة. نقدم في أعماقنا حیاتنا ذبیحة حب دائمة، ونبذل حیاتنا تقدمة 
للرب الذي بذل ذاته ألجلنا، یرتفع في داخلنا بخور صالة مقبولة لدیه، وُنحسب أهًال أن 

نشترك مع السمائیین في الشكر والتسبیح الدائم. 
"إني أشعل ناًرا في أبوابها، فتأكل أما ثمرة العصیان وعدم تقدیس السبت فهو: 

. ]27[قصورها أورشلیم وال تنطفئ" 
حفظ السبت لیس هبة نقدمها هللا، وال عطیة من جانبنا، إنما هو حفظ ألورشلیمنا 
الداخلیة، فیكون كسوٍر نارى مقدس یحفظنا من ضربات العدو وسهامه الناریة. فإن تراخینا 

نفقد القداسة وتشتعل األبواب كما القصور بالنار ال للتطهیر بل لإلبادة. تفقد أورشلیمنا 
أسوارها وٕامكانیاتها، كقول الرب عن یهوذا "ألنهم رفضوا ناموس اهللا ولم یحفظوا فرائضه 
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وأضلتهم أكاذیبهم التي سار آباؤهم وراءها، فأرسل ناًرا على یهوذا فتأكل قصور أورشلیم" 
). 5: 2 (عا

 أمثلة العالمة أوریجینوسأساء الیهود إلى السبت بتفسیره بطریقة حرفیة. یقدم لنا 
) ففسروا 4: 1 تي 1للتفسیر الحرفي الیهودي والذي دخل بهم إلى خرافات ال حد لها (

، بأنه إن كان نعل اإلنسان به مسامیر ُیحسب ]21[" "ال تحملوا حمًال یوم السبتالقول: 
ذلك "حمالً " فال یلبسه یوم السبت، وٕان لم توجد مسامیر فال ُیحسب حمالً . أیًضا أن حمل 

إنسان حمًال على كتٍف واحدة فیحسب ذلك حمًال، أما إن حمله على كتفیه فالُ یحسب 
. Ïكذلك

 من جوانب كثیرة، لكنه ركز علیه كعیٍد مفرٍح "حفظ السبت"قدم لنا الكتاب المقدس 
وراحة في الرب القدوس. فمن الجانب الظاهري كان السبت امتناًعا عن العمل، حتى عن 

)، من یعمل یتعرض للغضب اإللهي. 30-21: 16 جمع المن النازل كهبٍة إلهیٍة (خر
وجاء السبت یحمل فكًرا اجتماعًیا روحًیا، فُقدم راحة للغرباء واألجراء والعبید حتى الحیوانات، 

فیه یذكر الشعب أنه كان قبًال متغرًبا في مصر تحت العبودیة فال یقسوا على خلیقة اهللا 
). وحمل السبت فكًرا أخروًیا انقضائًیا بكونه رمًزا للراحة 15-12: 5 ؛ تث12: 23 (خر

). 4 ؛ عب27-21: 17المقبلة (
أخیًرا فإن السبت هو فرصة ال للخمول والتوقف عن العمل، بل للتمتع بالعبادة هللا 

). وكأن السبت كما 10-9: 28 ؛ عد3: 23 القدوس لینعم الكل بشركة الحیاة اإللهیة (ال
یحدثنا عنه سفر الالویین هو التقاء مع اهللا خالل العبادة المقدسة والذبیحة، ال لنكرم اهللا 
بعبادتنا، لكن ما هو أعظم لكي ننعم بعمل اهللا فینا واهّبا إیانا الشركة معه لندخل به إلى 

قداسته. 
تقدیس السبت في جوهره هو تمتع بالراحة، إذ كلمة "سبت" في العبریة تعني 

"راحة"، سرها اتحادنا مع ربنا یسوع المسیح القدوس لننعم به بالحیاة الجدیدة المقدسة. لقد 
)، وقدم لنا سفر المزامیر 53: 38 دعاه إشعیاء النبي: "مسرة"، "مقدس یهوه"، "المكرم" (إش

). 92 تسبحة خاصة بالسبت هي تسبحة فرح وحمد هللا (مز
السبت هو عید التمتع بالراحة في الرب السماوي، فیه نذكر راحة اهللا في الیوم 

 الذي فیه القدیس أغسطینوس) كرمٍز لیوم الرب األبدي، كما یقول 3: 2 السابع (تك

1 De Principiis 4:3:2. 
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]. هو عید Ï[نستریح ونرى، نرى ونحب ونسبح. هذا ما سیكون في النهایة التي بال نهایة
القدیس ) وٕانما من عبودیة الشر، كقول 15: 2 الراحة ال من عبودیة فرعون (تث

[إننا نتمسك بالسبت الروحي حتى مجيء المخلص، إذ استرحنا من إكلیمنضس اإلسكندري: 
]. هو عید مفرح ننعم به هنا كعربوٍن للحیاة السماویة كعید تسبیح ال ینقطع، وكما Ðالخطیة
): [ال یمكن أن یوجد سبت ما 92  معلًقا على مزمور یوم السبت (مزالقدیس جیرومیقول 

لم یسبقه ستة أیام. نحن نعمل الستة أیام لنستریح في السابع. ال نقدر أن نسبح الرب إال في 
مادمنا في الستة أیام ال نستطیع  ) مادمنا مشغولین بأعمال العالم، أي92 یوم السبت (مز

یرتبك  في راحة الرب، یعمل عمًال دنیًئا، أي  للرب... لیس أحد في یوم السبت، أييأن ُنغن
بأعمال العالم، إنما یلزمه أن یعمل ما یخص السبت. أترید أن تعرف أنه في السبت یعمل 
الكهنة في هیكل الرب بینما ال ُیسمح ألحٍد أن یقطع فیه حطًبا، ففي الحقیقة الرجل الذي 

). في السبت ال یشعل 36-32: 15 ُاكتشف أنه یجمع حطًبا في البریة ُرجم للموت (عد
عمل... إذن لنرى أنه یلیق بنا أن نسبح في السبت عندما نترك  أي أحد ناًرا وال یمارس
. ]Ñأعمال هذا العالم

 
 

1 City of God, 22:30. 
Ð ،225، ص1973 للمؤلف: المسیح فى سفر األفخارستیا.  

3 On Ps. hom. 21. 
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 17من وحّي إرمیا 
في التراب ُسجل اسمي، 

لتسجله على كفِك یا إلهي! 

  !في التراب ُسجل اسمي
لقد كتبت خطیتي ونحتها كما بقلٍم حدیدي رأسه ماسي! 

نقشُت خطایاي ونجاساتي على جدران قلبي،  
فأفسدُت هیكلك المقدس،  

وصار اسمي مسجًال في التراب،  
وأحصیت مع الموتى... 

من یقیمني غیرك أیها القائم من األموات؟! 

   ،اتكلت على قدراتي وخبرتي وبّري
اتكأت على الجسد بكل إمكانیاته،  

فصرت كنبات العرعر في البریة سرعان ما یجف! 
تحولت حیاتي إلى قٍش یحترق، ورماٍد وتراٍب ! 

   ،إغرسني على مجاري روحك القدوس
فتمتد جذوري الخفیة،  

وترتوي من ینابیع نعمتك اإللهیة. 
أصیر كرسي مجدك المرتفع،  

وموضع قدسك السماوي! 
ُویسجل اسمي على كفك أیها السماوي! 

   :أصرخ مع إرمیا النبي
اشفني یارب فأشفى،  

خلصني فأخلص،  
ألنك أنت تسبحتي! 

اشفني من التراب الذي ُسجل اسمي علیه،  
خلصني من الرماد الذي تحولت أنا إلیه،  
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اجعلني ابًنا سماوًیا فأمتلئ فرًحا وتسبیًحا! 

 یا كلمة اهللا! يّ لتأِت إل 
 إنساًنا،  يصرَت ألجل

فلتجعلني ابًنا سماوًیا! 
لترعاني بنفسك،  

حولني من ترابي إلى سمواتك! 

  !اآلن أقول: ال أخز، ال أرتعب
أنت مخلصي من فساد طبیعتي. 

ال أسمع القول: أنت تراب وٕالى تراٍب تعود! 
وأنا مخفي فیك:   لي بل أسمعك تقول

أنت سماء، وٕالى سماٍء تعود! 
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 شر علثامن األصحاحا

 لفخاري اثلم
 علني كيل فخاري، بناكي هیلتق لنخفض مادٍ  إلى ولنبي ارمیا إزل نلهي إأمرٍ ب

 لكرامة، لناءً  إلطین ان مخرج يُ ن أادر قكیم، حماوي سخاري فد يي فیاتهم حن أیف كلشعبل
 الطین بلفخاري اعمل يما كجدیدهم، تكانیة إملخالقة اده ين مقبلواي كيل نما إدب أن إتىح
جًبا.   عنه میظهرف

 لمة كعد بسمعواال ي يك نه ملخالص اي فدًیا جكروا فرمیا إع ملتجاوب اوضع
. وبیخت

. ]6-1[  لمحب االفخاري ورمیاإ. 1
. ]17-7[   لمؤدب الفخاريا. 2
. ]23-18[ رمیا إن ملخالص اي فلرغبةا. 3

:  لمحب االفخاري ورمیا. إ1
 ألواني اانت كذ إلقدیم، العالم اي فلرئیسیة المالمح من الفخار اصانع متعتبر◌ُ 

 لمكتشفة الفخاریة األواني لدینین مآلثار الماء عجد نهذا للیومیة، الحیاة اي فساسیة ألفخاریةا
. تاریخها ولقدیمة المدن اقافات ثلى علتعرف اي فصر حالب

من بین الذین  كان صانعوا األواني الفخاریة معروفین لدى الشعب قدیًما وكانوا
أقاموا هناك مع الملك لشغله حیث نقرأ "هؤالء هم الخزافون وسكان نتاعیم وجدیرة أقاموا 

)، فقد كان الخزَّافون تحت الحمایة والعطف الملكي. 23: 4 أي 1هناك مع الملك لشغله" (
 ) ُیشبه المسیح بالفخاري الذي یحطم اإلناء الفاسد ویكسره قطًعا قطًعا. وفي9: 2وفي (مز 

بوة إشعیاء یشبه اهللا بالفخاري وما نحن إّال الطین بین یدیه، فیقول "واآلن یارب أنت أبونا ن
). والرسول بولس یستعمل الصورة 8: 64نحن الطین وأنت جابلنا وكلنا عمل یدیك" (إش 

 ) التي یستحضرها إرمیا أمامنا في هذا األصحاح.21: 9عینها (رو 

:  ائالً  قلرب ال قبن مرمیا إلى إار صلذي الكالم"ا
 لفخاري، ایت إلى بنزل امق"
 .]2-1[" المي كسمعك أُ هناكو
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 نزل امق
: رعة إلى سیحتاج واجل عألمر ان أعنى محمل يذا". هنزل امق: "قوله بدیثه حدأب

 ع مهللا اعامالت مدرك ين أا منسان إستطیع ال يإنه فلروحي او ألرمزي الجانب امن". ومق"
 خبرة كلُمقامة، الجدیدة الحیاة او ألمسیح، اع ملقیامة اختبر يم لا معبه، شاصة خلبشر،ا

). 14: 5ف " (ألمسیح اك لیضيء فألموات، ان ممق: "لرسول اقول يكما. وعاشة مومیةي
 ع مریك شكرم، ميّ  حماوي سناءٍ  إلى إینتنا طلفخاري احول يیف كرى نالقیامة بلتمتع االلخ
. لمجد اي فلمسیحا

 ا مالًبا غلفخار اصانع من ألبما رنزل، ين أسأله يه بذ إقوم ين أنه مطلب يینماب
. لفخاریة األواني اعمل لالطین ولتربة اوجد تیث حلمنخفضة االحقول ولودیان اي فتقام◌ُ 

 سیحنا مع منزل ننما إالتعالي، ولتشامخ اروح ال بكن للسماء، إلى البنا قیرتفع فنقمل
 حملهم يبدًیا، أعه میمكثوا للخطاة، اسط وعمل يالتضاع اروح بنراه فألخیرة، الصفوفإلى ا

. بیه أضن إلى حهم بینطلق وتفیه كلى عالحبب
 لعمل ان علروحیة اخبرته بحدثنا يلذي الفم الذهبي اوحنا يلقدیسا لمات كروع أام

 الحب بنما إلبار، المعلم ارسي كلى عن مما كتحدث نال ألینا عجب يأنه لخطاة، اسطو
 روح برتفع نتى حماًما، تدمینا قّبتنا ثد قكون نن أعد بالساقطین بنمسك ورنا،وظه بنحنين
. رًضا أعهم منطرح نو ألوحل، اي فعهم منسقط ونهار نأن ون دهم بلربا

 دسهم، قبحبه والخطاة، ولعشارین اع مأكل ولموت، اادي وادینا، إلى وزل نسیحنام
 إلى لنفوس اصطادون ياهرین میادین صمهن میقیم لنما إحسب، فمواته إلى سیحملهمال ل

! لسماوي اجدهم
قرأ عن ربنا یسوع أنه النازل من السماء، تلك الحقیقة التي تتكرر في إنجیل یوحنا ن

األصحاح السادس سبع مرات وفي ذلك كمال االتضاع لمن قیل عنه "الذي مع كونه ابًنا 
 ).8: 5تعلم الطاعة مما تألم به" (عب 

ر الرب معناه االتضاع تحت ید اهللا القویة، وٕان لم نتضع البد كوالنزول بحسب ف
 أن ننحدر منزلقین.

 ": لنزول "الى عمیل جعلیق توریجینوس ألعالمةل
 ین بلذي الفخار اعاء وخصوص بیل قاذا مفسه نلمقدس الكتاب االل خن منرىل[

 صة قفسیر تي فغفالها إمكن ال ينطالق اقطة ننا لقدم تفسها نلنبوة ان أكیف ولفخاري، اديي
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 نزل ام: قائالً  قلرب ابل قن مرمیا إلى إار صلذي الكالم"ا. لفخاري ادي يین بلتي األشیاءا
.  ]2[" لفخاري ایتإلى ب

 یًضا أسفل، ألفخار انیة آانت. كلفخار انیة آن معلى أعد صقد لوق، فرمیا إان ك
. دیرها تلتي اآلنیة اجل أن متنازلها بلك ذسفل، أجدت وُ آلنیة اذه هتدیر وتحكم تلتي الطبیعةا
 هناك ولفخاري ایت إلى بأنزل مق: و هلرب ابل قن مرمیا إلى إار صلذي الكالم "اإن فهذال
 لمة كسمع ين مل كن أل"،استمع ولجبل إلى اصعد"ا: ه لقیل فوسى مما. أ"المي كسمعكأُ 
 إلى أفكاره برتفع ين ألزمه يبالتالي ولسماویة العلیا األمور ان ععلومات إلى مما إستمع يهللا،ا
 لزمه يبالتالي ورضیة أمور أخصوص بلرب ان معلیمات إلى تستمع يو أیها فیتأمل للسماءا
.  یراها لسفل إلى أأفكاره بنزل ينأ

 در قلى عتابعوني ين ألجمیع لمكن يتى حلمقدس الكتاب ان ممثال بستعینأ
 حت تمن وألرض الى عمن ولسماء اي فمن مبة ركل كسوع ياسم بجثو يكيل": ستطاعتهما
).  11-10: 2ي  (ف"آلب اهللا امجد لب رو هلمسیح اسوع ين أسان لل كیعترف. وألرضا

 لكائنات اقسم تُ ها بلتي الطریقة اعرفة مهي ولسمائیین، اناسب تكمة حوجدت
 لكائنات اناسب تأخرى وألرض؛ احت تلموجودة الكائنات اناسب تحكمة ولسمائیة،ا
 مة إلى قصعدأ ن أليّ  عجب يلسمائیین، اناسب تلتي الحكمة افهم أن أردت أإن. فألرضیةا
 ن ألزمني يما كفهومة، ملسماء ان إلى مآلتیة الكلمات اكون تتى حوسى، معل فما كلجبلا
 لتي الشریعة اي فلسماویة األسرارل ورةص ولظ وجد ينه أللسمائیة، اللیتورجیات اعارفأ

 لسماویات ابه شخدمون يلذینا": ال قین حلرسول اولس بلك ذنا لوضح أقد وسلمناها،ت
).  5: 8ب " (عوسى إلى موحى أما كظلهاو

 تعلمأ كيل  نزلأ ذلك ك،لسماویة األمور اتعلمأ كيل صعد أن أليّ  عجب يان كنإ
 موئیل صزل نیًضا ألسبب اهذا لبما. ربًیا ننت كن إتى حألرض احت تلموجودة األمورا
 یتعلم وینظر لنما إلیه، عقع وكم حُ سبب بیس)، لألرض احت (إلى تلهاویة إلى النبيا
).  13: 28م ص 1 (ألرض احت تلموجودة األسرارا

 ینما حلحكمة لالنسبة بلرسول اولس بول قي فهذا لماثالً  میًئا شجد نن أذلك كمكنناي
 لعرض او ها مینسلقدي الجمیع اع مدركوا تن أستطیعوا تتىح": ائالً  قرجاتها، دین بمیزي
 صعد تن أعلیك فلطولا معرفة بهللا ابل قن مُكلفت ذا). إ18: 3ف " (أالعلو والعمق والطولو
 ن أستطیع يلذي العقل. العمق إلى اعقلك بنزل تلعمقا معرفة بلفت كُ إذا ولطول؛ إلى اعقلكب
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 ذا إیتبعه، ويء شل كیعلِّمه ولرب اقوده يالما طيء شل كفعل ين أمكنه يلكلمة االبن اتبعي
  ".لعالم لأنا وي للعالم الب ُص دق": ائالً  قلیبه، صیحمل ولعالم اترك ين أستطاعا

 صعدون ال يكنهم لیتعلموا، لصعدون يناس أوجد يسمعون يلذین این بن مًذا،إ
.  رتفعة مالیة عنفوسهم بحتفظون يذا هع مكنهمل نزلوني خرون آیوجد وسدیة؛ جطریقةب

 عد صلذي او هزل نلذيا" ن، ألنزل وعد صد قفسه نلمسیح اسوع يمخلصنا وبنار
 البن افهم تن أیًضا أنت ألیك عان كن إذن). إ10: 4ف " (ألسموات امیع جوق فیًضاأ
 علم يلذي الكلمة االبن افهم تأن ولعالء، إلى اعدص الذي ولسماویة األمور اعلم يلذي الكلمةا
 يأ لسماء إلى اصعد ين ملبك قي فقلال ت" ًذا إسفل، إلى أزل نالذي وألرضیة األمورا
 قول ياذا مكن لألموات، ان ملمسیح ایصعدلُ  يأ لهاویة إلى اهبط ين مو ألمسیح، اُیْحِدرل
).  8-6: 10و " (رلبك قفي ومك في فنك مریبة قلكلمة)؟ الكتاب(ا

 ن أالما طسفل إلى أنزل تن أو ألسماء إلى اصعد تن ألكلمة االبن اواسطة بمكنكي
 لذي" اهللا المة "كال إلبار اإلنسان ااخل دي فوجد ين أمكن ياذا منه". ألنك مریبة قلكلمة"ا
]. Ï"اخلكم دي فهللا الكوت "مالفعل بإنه فلكل؟ امألي

"؟ لفخاري ایت "بو هام
 یته بلمسیح، انیسة كال إلبیت اذا هو ها. م]2[" لفخاري ایت"ب إلى ذهب ين أألهس

 حول يخاري فبیت كإنما ولخطاة، ادین تمحكمة ال كلعالم، اذا هدي واي فلُمقام المقدس،ا
 ستشفى منها إلكنیسة ان علرسولي اثناسیوس ألبابا اقول يما كو أكرمة، موانٍ  إلى ألطینا

. نه میشفوا لل به، لستسلموا يو ألمرض ایستعذبوا ال للمرضى، اضم تحكمة،ال م
 ستخدم"، تُ لجاِبل "او" ألُمَشِكل "اعنى ت"خاري "فـ للعبریة الكلمة ان ألبعض ارىي

: شعیاء إي فاء جكما)، و9: 94ز ؛ م8-7: 2ك  (تي فما كلخالق اهللا امكانیة إن علتعبیرل
 و! أصنعني؟ يم لانعه صن علمصنوع اقول يتى حالطین كلجابل احسب يُ ل! هتحریفكم لا"ي
). 16: 29ش !" (إفهم؟ يم لابلها جن علجبلة اقولت

 لخزفي ااإلناء ورقه حل قبلفخاري اإلناءا
:  وریجینوس ألعالمةا قولي
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 لفخار ان ملمصنوع ااإلناء بختص تألولى: ارمیا إلتتالیتان مصیتان ووجدت[
 صیر ين أمكن ينه أللك ذُیكسر، ندما علتشكیل اإعادة وإلصالح لابالً  قكون يالذي ولخام،ا

 لخزف، ان ملمصنوع الفخاريء ااإلنا بختص تالثانیة. ولفخاري اد يي فخرى أرة مینة لجینةع
 یر غلًبا صأصبح ولنار اي فاز جنه ألإلصالح، او ألعالج لابالً  قكون ال ينكسر اذا إلذيا

.  خرى أرة ملتشكیل اعادة إلابلٍ ق
 لنار اخوله دمجرد بكن للتشكیل، اعادة إلابالً  قكون ياًما خیًنا طلفخار االماط

 ذا إم ثوًال، أامة عصورة بذا هفهم نلك؟ ذعني يذا. ماالجه عمكن ال ينكسر اذا إلًبا صصبحي
.  التفصیل بفهمه نلرب امحس

 صنوعین مكون نن أما إلخام، الفخار ان منیة آُنعتبر لحیاة، اذه هي فحن نالماط
 ما كدیدة، جضائل فتصیر لذائلنا ركَسر تُ ن أمكن يُ ألحوالا يأ لى. علفضیلة او ألرذیلة انم
 لزمن اعبر نینما حكن. للوراء إلى االتقهقر ولرجوع لابالً  قكون يلفضیلة اي فقُدمنا تنأ
 و ألمشتعلة الشریر اهام سار نواء سلنار، اي فجوز نألخرى، الحیاة إلى انصل ولحاضرا

 الحین، صو أشراًرا أّنا كُ واء سلحالتین اِكلتي في وكلة، آار نلهنا إن أما بإللهیة النار ايف
.  إلصالح لابلین قكون نلن وشكیلنا تعادة إمكن ين) لوتنا (مْسِرنا كعد بإنهف

 مكنه يدیه ين مإلناء اقط سذا: إلفخاري اد يي فأننا كلحیاة اذه هي فمنا دا مكذاه
 لوبنا قكل بهللا إلى النرجع والجسد، بعلناها فلتي اطایانا خن علنتب. فیصلحه وعالجه ينأ
 لعالم ان مروجنا خعد بنه أللتوبة، لرصة فندنا عالما طالخالص، ولنجاة امنحناي كيل آلن،ا
.  نها عوبة تتقدیم وخطایانا بالعتراف ان متمكن ننل

 ذا هالتدقیق بفحص نن أبل قمجمل وریع سأسلوٍب  بقوله نن أستطیع نا مذاه
]. Ïلب صناء إاآلخر وام خناء إحداهما إلفخاریة، اآلنیة ان مالنوعین بلخاص النصا

 لفخاري ایت بيف
:  لنبي ایامر إقولي

 لفخاري، ایت إلى بنزلتف"
. لدوالب الى عمالً  عصنع يو هإذاو
  لفخاري، اید بلطین ان مصنعه يان كلذي الوعاء افسدف
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. صنعه ين ألفخاري ایني عي فُسن حما كخر آعاءً  وعمله وعادف
:  ائالً  قلرب االم إلى كصارف
 لرب؟ اقول يیل؟ئسرا إبیت با يلفخاري اهذا ككم بصنع أن أستطیع أماأ

. ]6-3[" سرائیل إیت با يیدي بكذا هنتم ألفخاري اید بالطین كوذاه
 لحقیقیة امكانیاتهم إیدركوا فلشعب، لجاء رسالة ریقدم لعي دُ د قرمیا إن أنا هاضحو

 دید، جن مشكلهم ين أادر قمحب، ووجود منه أهم لهللا اؤكد. يدیر قكیمٍ  حالقٍ  خد يي فطینك
. رادوا أنإ

 ن مائرًیا دجرًیا حرًصا ققدمیه بحرك يلدوالب، اجوار بلفخاري النبي ارمیاإ يأ ر
 ُیخرج للطین اي فلعب تصابعه أدأت بقد وعلى، أن مشبیة خجلة ععه متتحرك فسفل،أ
 كذا "ه)29: 38( یراخ سبن اي فاء جكما. وه لریده يلذي االشكل بهنه، ذي فما كإلناءا
 لى عهللا الطان سلبار ایوب أیؤكد". وقدمیه بلعجلةك ایحر ومله، عي فلفخاري اجلس يیًضاأ
 حقائهم أیشدّ  ولملوك اناطق محل يلقضاة؛ اُیحمِّق وسرى أالمشیرین بذهب: "يائالً  قإلنسان،ا

 م ثألمم لُیوسع بیدها؛ يم ثألمم اُیكثر... ألقویاء ایقلب وسرى أالكهنة بذهب يوثاٍق؛ب
). 23-17: 12 يأ ("جلیهايُ 

:  آلتي النبي ارمیا إنتباهى استرع اك شالب
 لهو ال يلفخاري ان أوضح، أ]3[" لدوالب الى عمالً  عصنع يو هإذا"و: قوله. بأ

 لفخاري - اهللا ادي يي فیاتنا حكذا. هادًفا همالً  عدیة جي فعمل ينما إه، بلعب يو أالطینب
 رة، تاالترفق بالضیقات، وألفراح االل خدیة جي فعمل يهتمامه، اوضع - ملسماويا
 جدید تي فما كلقتنا خي فادف ههللا. اكرمة مقدسة منیة آنا میقیم لخرى، أارة تبالضغطو
 یس لبضته، قي فلتاریخ اكل ودیه، يین بلعالم ال. كإزالتها ومالك مقامة إي فادف هبیعتنا،ط
. صادفة محض مسیر يمرٍ  أنم

 ي فضعها ويلهواء، اقاقیع فن میخلیها لیده بلطین الفخاري اعجن يیفب. ك
 ناءٍ  إلى إها لكل ال شلتي الطین اطعة قیحول فكره، فكل ول بیدیه ورجلیه بیتحرك للدوالبا

. لخ اوهته فیفتح وناك، هن میضیقه ونا، هن ملفخاري اوسعه يمیٍل،ج
 عاءً  وعمله وعاد فلفخاري اید بلطین ان مصنعه يان كلذي الوعاء افسد"فج. 

  .سادنا فن علشخصیة اسئولیتنا ملنص اذا هي فوریجینوس ألعالمةا رىي. ]5[" خرآ
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 لذي الوعاء اساد فن علمسئول او هاعتباره بلفخاري الى عللوم النبي القِ  يُ م لماذال[
: قول يذ إطأها، ختیجة نفسد تیة حآنیة بختص يلنص ان: أبساطة بإلجابة ادیه؟ يین بانك

. "صنعه يان كلذي الوعاء افسد"ف
 یكون وشكلك، يُ هو ولفخاري ادي يي فكون تینما حفسد وتسقط تئال لًذا إاحذر

 ما)، ك28: 10و " (يدي ين محد أخطفها يالو": لمسیح السید اقول. يخطأك لتیجة نسادكف
 ن أمكنني يذلك. بفسدها يُ ن أحد أستطیع ال يذلك كده، ين مخطفها ين أحد أستطیع ال ينهأ
 دي يین بن منزعنا يو ألصالح ايعلرا ادي ين میًئا شخطف ين أحد أستطیع ال ينه: أقولأ
].  Ïدیه يین بنحن ونفسد وسقط نن أمكننا يإهمالنا بنما إلرب،ا

 حتاج يألمر اصار وإلنسان، ارادة إساد فالل خسد فكنه لالًحا صإلنسان اهللا القخ
 لجمیع: "الرسول اقول يكما. وإلناء اشكیل تعادة إلى عحده ولقادر افسه نلفخاري ادخلإلى ت

 لباباا نا لصف). ي12: 3و " (راحد وال ویس لالًحا صعمل ين میس لًعا؛ مفسدوا واواغز
:  ائالً  قلبشریة الطبیعة اصالح إللفخاري امل علرسولي اثناسیوسأ

 رفضهم واحتقارهم بلبشر اكن لساد، فدم عي فبقى ين أه لأراد وإلنسان، اهللا القخ[
 لك ذن مه، بنذروا أُ لذي الموت اكم حنالوا... فمهنفس أللشر ادبروا وبتكروا اهللا، اي فلتأملا
... دابیرهم تسب حسدوا فل بُخلقوا، ما كستمروا يم للحینا

 شرطٍ  كلموت اوى سسیلة وأیة ببطاله إمكن ال يلبشر اساد فن" ألكلمة"ا يأ  رإذاو
 لذي االكلمة بلجسد اذا هاتحادب كيل لموت، لابالً  قسًدا جنفسه لخذ ألغایة اهذه... لروريض
 بقى يیه، فسكن وتى ألكلمة األن ولكل؛ ان عالنیابة بموت يأن بدیًرا جكون يلكل اوق فوه
]. لقیامة انعمة بلكل ان ملفساد انزع يبذلك وساٍد، فیر غيف

 یجمع وخرى، أرة میدیه بیعجنه فعود يل بارًجا، خلقیه ال يناء إحطم تذاد. إ
 شكیلها تعید ياحدة وتلة كنها میجعل لا معً یضغطها ورص، حكل بنه ملمتناثرة األجزاءا

. دید شاهتمامب
 لوقت ایحدد ولمناسبة، الحرارة ارجة دعرف يلفرن اي فإلناء الفخاري اضع يذ. إـه

 لكلمة ااءت. جلحرارة ارجة دنخفاض الفسد يو أائدة، زنارٍ  بإلناء احترق ال يتى حقة، دكلب
 حساب لعمل يجیًرا أیس لنا هالفخارير"، فلسرو "اعنى محمل" تیني عيف "لمقابلة العبریةا
. روره سوضع مكون يمیالً  جناءً  إلفنانة ایده بقدم ين أشتهى يه، بُیسر ومله عهوى يل بخر،آ
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 ما كو أروره، سوضع مننا ألال إغرضٍ  ال لینا فعمل يأنه مخلصنا، والقنا خهللا اي فرى نكذاه
 رجع ين أل بلشریر اموت بسر "ال يُ إنهف .إلنسان انى بي فهللا اذة لن إیراخ سبن اي فیلق
 عرفةمإلى  وخلصون يلناس امیع جن أرید)، "ي11: 33ز " (حیحیا وریقه طن علشریرا
). 4: 2ي ت 1" (قبلون يلحقا

 ؤكد ينا ههللا اكأن ولعكس، الیس والطین بریده يا مصنع ين ألفخاري استطیعو. ي
 لرسول اقول ك، هللاطة خلشعبع اض ين ال أهم باصة خطة خضع ين أقه حن منه أشعبهل
 ماذا: لجابلها لقول تلجبلة العل! أهللا؟ اجاوب تلذي اإلنسان ایها أنت أن مل: "بولسب

 لكرامة لناء إاحدة وتلة كن مصنع ين ألطین الى علطان سلخزاف لیس لم أكذا؟ هنعتنيص
 لذي اسماوي، اللخزاف هللا اخضعوا ين أهم بلیق يان). ك21-20: 9و !" (رلهوان؟ لآخرو
 تشكل تن أقدر ال تانت كإن ولخیار، اق حلجبلة لترك يإلنسانیة الحریة لقدیسه تجل أنم

! لبشریة الطبیعة للمجددة اعمته إلى ناجة حي فنها. إذاتهاب

 هللا اعمة نركتنا تإذا فیرنا، خجل ألوًما دعمالن ترحمته وهللا اعمة نن أجالء بتكشف يهذاب 
 إلى صل ين أقدر ال يشاطٍ  نكل بإلنسان ااهد جهما. میًئا شلعاملةد الجهو ال كنفعال ت

. Ïهللا اعونة مغیر بألولى االتهح
 انیال دألبا

 یف كناته، أطول وصبره وشعبه لهللا اب حلنبي ارمیا إلجلى تلمنظر اذا هيف
 كما). و21: 2ي ت 2 (لمجد لافًعا نقدًسا ملكرامة لناءً  إنها میقیم للفاسدة الطبیعة اشَّكلي
 مل عكلنا. وابلنا جأنت ولطین احن نبونا، أنت یارب أآلن: "النبي اشعیاء إصرخ فبقس
). 9-8: 64ش " (إألبد إلى اإلثم اذكر تال و، یاربلسخط ال كسخط ال تدیك،ي

 لطین اتلة كراء وخفًیا میراه فهنه، ذي فكله شرتسم يإلناء الفخاري اصنع ين أبلق
 لمجد لعدة مُ رامة كنیة آهللا ارانا يكذا. هلوجود االم إلى عوجه خرینتظر وكل، شال بلتيا
 وحه رعمل بلمعمودیة ایاه مي فشكیلها تعید يلتي الترابیة ابیعتنا طالل خرانا يألبدي،ا
. لناري القدوسا

 نظنها فاحد، وتجاه اي فدور يلذي الدوالب ادخل تین طقطعة بشبه ألزمنیة ایاتناح
 طته خحققي كيل لعمل ان عتوقفان ال تلفخاري ادي يكن لملة، میاة حو أدفة صلیدةو
 در صلى عتكئین)، م20: 7و ك 1 (لیها إعینا دلتي الدعوة اي فلبث نن ألینا. عجاهنات

1 Cassian : Confer. 4:5. 
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 لباذل احبه ونایته عندرك وجلنا، أللمجروحتین ادیه يلمسات بنشعر فینا، فلعامل المخلصا
و !" (ر؟ شيءل كعه مهبنا ال يیف كجمعینا أجلن ألذله بل ببنه الى عشفق يم للذي: "انقولف
8 .(

 ال لتي الصخرة اطرس باریة جخشى يلذي امعان سن مجعل فشكیلنا، تعید يیدیهب
 إمكانیات بارًزا كسوالً  رلكنیسة اضطهد ملطرسوسي ااول شمن ووالة، ولوك ممام أهتزت
 حول. يجاهدین مدیه يین بادمنا مالبنیان ولخیر لو ها إلى مخطاءنا أتى ححول. يریدةف
. لتهبة مار نعلة إلى شلعیون اتفسد ُ لتي المدخنة الفتیلةا

 طفو يلمفقود الحدید اجعل. يفس نكل لجاءً  رهب يإنه فلفخاري، اذا هو هجیبع
 یعوضنا)، و2و  (يیدة جدیدة جمًرا خلفارغة الجرار ایمأل) و6: 6ل م 2 (لماء اجه ولىع
 لباب إلى الغت بد قانت كن إتى حلحرب ادري) و25: 2ؤ  (يلجراد اكلها ألتي السنین انع
). 6: 28ش (إ

 الطة (بالقرمیدة كان كلك ذمع... وریاً  طزال ال يان كلطین ان مدم آشكل ُ ندماع (
 جنه عذلك. لالماء كلیه عمنهارة ولیه إتسللة ملخطیة، اهلكته أاسٍد، فغیر وتماسًكً◌ام
 ي فثابتة وویة قها بأتى فهللا، امةار كجل ألخرى أرة ملطینة اات ذشكَّل ودید جن مهللا
 و أینة لعد بعد تلم فلحیاة إلى اها باء جالًیا حالكلمة، بربطها ووحّدها ولبتول، احمر
. تهلك ولین تلخارج ان ملفساد اجارى معد بلیها عافاضت ذا إئال لنكسرةم

 ي ربال قذ إحده، ولمنعزل الخروف اثل مي فعلیمه تي) فها بهتمامه (الرب اظهرا
 التسعین ولتسعة اترك يال أنها ماحًدا وأضاع وروف خائة مه لنكم منسانإ ي: "أوله حلذینل
 إلى یأتي ورًحا، فنكبیه ملى عضعه يجده وإذا! وجده؟ يتى حلضال اجل ألیذهب ولبریة ايف
و " (للضال اروفي خجدت وني ألعي مفرحوا: اهم لائالً  قالجیران، وألصدقاء ایدعو ویتهب

15 :4-6( Ï .
 یثودیوس مألبا

 . Ðلقیامة اقیقة حن ععلن يلمثال اذا هأن Methoduis ألب ارى ي
 یعیدهم ول بلتجدید، ارن جالل خین، طن مم هلذین اؤالء هُیصلح ن أقط فیس هللا لمكني 

.  Ïأخطاؤا ولروح اوة قالوا نلذین اؤالء هلنافعة، اوبتهم تالل خألصلیة، االتهمإلى ح

1 Methoduis: Banquet of 10 Virgins, 3:5. 
2 On Resurrection, 1:6. 
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 لفمي الذهب اوحنا يلقدیسا

 شكیلنا تعاد يُ القیامةب
 : وریجینوس ألعالمةا قولي
 یت با يلفخاري اهذا ككم بصنع أن أستطیع أما: أائالً  قلرب االم كيّ  إلصار"ف[

 فهم ين أواحد لیمكن: فستطاعته ادر قلكالم اذا هاحدٍ  ول كفهم. ي]6[" لرب اقول يسرائیلإ
 وضوع ملناس اعض بفهم. يمًقا عرثك أطریقة بفهمه ين أآلخر وطحیة، سطریقة بلمعنىا
 ذه هلناس، اؤالء هظر نجهة ون... مسیطة بطریقة بشكیله تأعید وسد فلذي الفخاري الوعاءا
 عاد ولفخاري، ادي ين مفسد وقط سد قلفخار اعاء وان كذا إنه. أللقیامة إلى ارمز تلقصةا

 ها بمل علتي امادة الفس نن معمله، وینیه عي فسن حما كخر آعاءً  وعملهو لفخاري اذاه
 ذا إمكنه يبیعتنا طخلق وجسادنا أمل علذي الفخاري انه أما بیًضا، أو ههللا اإن فلك، ذبلق
 ي فحسن يماك وًعا نحسن أخر آعاءً  ونه میصنع وشكیله تعید ين أانكسر، ولوعاء اقطس
 ].Ðینیهع

لمؤدِّب :  الفخاري. ا2
 رور سوضع مكننا لیمة، قال بنةيط كنا كإن وننا أیعلن للرجاء ارسالة بوالً  أدأب

 به حقبل نم لن إهو وآلخر، الجانب اقدم يآلن. المجد اناء إلى إحولنا ين ألقادر الفخاريا
 اسیة قروًسا دقدم ينه. إیًضا أالصنا خجل ألالتأدیب بقوم يصابعه أین بیاتنا حنسلم وحنانهو
 : ائالً  قنیفة، عطینةل

 اإلهالك، والهدم ولقلع باملكةْ  معلى ومةٍ  ألى عتكلم أارة"ت
 رها، شن علیها عكلمت تلتي األمة الك تترجعف
 ها بصنعه أن أصدت قلذي الشر ان عأندمف
 الغرس، والبناء بملكة معلى ومة ألى عتكلم أتارةو
 صوتي، لسمع تال فیني، عي فلشر اتفعلف
. ]10-7[" ه بلیها إحسن أني إلت قلذي الخیر ان عأندمف

! غرس تُ ألخرى واتقتلع ُ احدة: ومتانأ

1 Instructions to Catechumens, 4. 
2 In Jer. hom. 18:4. 
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:  وریجینوس ألعالمةا قولي
:  فسه نلرب انا لقدمه يلذي التفسیر ایًضا أنسمع للتفسیر، اذا هجانبب[

:  ائالً  قلرب االم كيّ  إلصار"ف
. لرب اقول يسرائیل إیت با يلفخاري اهذا ككم بصنع أن أستطیع أماأ

. سرائیل إیت با يیدي بكذا هنتم ألفخاري اید بالطین كوذاه
 لتي األمة الك تترجع فاإلهالك، والهدم والقلع بملكة معلى ومة ألى عتكلم أارةت
. ها بصنعه أن أصدت قلذي الشر ان عأندم فرها شن علیها عكلمتت
 ال فیني عي فلشر اتفعل فالغرس، والبناء بملكة معلى ومة ألى عتكلم أتارةو
  .]10-5[ به" لیها إحسن أني إلت قلذي الخیر ان عأندم فصوتي لسمعت
 حداث إلى ألرمزي الجانب ان مشیر ال يلفخاري ایت بي فدث حا من أرى نكذاه

 ن مألمَّتان؟ ااتان هما هن. مملكتانم و أمتان أه بُیقصد إنما) وألفراد ایامة قلى إي (أردیةف
 ناءبال بلوعد اعطیها يلتي الثانیةا يه من والهدم، والقلع بلیها عتكلم يلتي األولى األمةا يه
 ي فنه أما كلتهدید، ایها فنفذ ال يتابت وألمة اجعت رذا إحیث بهدد يهدیده تي فهللا االغرس؟و
... لوعود الك تن محرم تستحقة میر غصارت وألمة اجعت رذا إعودهو

 ُخرَّبت وبیهم، سم تقد: فلتهدید اذا هثار آظهر وألولى، األمة اتهدید بلرب اامق
 انوا كلتي المقدسات ان میًئا شندهم عبقَ  يلم ولمذبح، اُدِنس ولهیكل، اهدم وُ دینتهم،م
 لثانیة األمة إلى الرب ایتحدث. ورجع تلم فلّي، إرجعي: األمة اهذه لال قلرب ان ألملكونها،ي
 الفساد؛ ولسقوط لیًضا أابلین قناسٍ  أن مكونة مألمة الك تن أرى يكنه لغرسها، ونائها بنع
 ن إنك أال إالغرس، والبناء بلبدایة اي فلیك عكلمت تنني أن ممغالر: بها لیقول وهددها يذلكل
.  أخطئوا ینما حیرك غع مدث حا مك لحدث يخطأِت أ

. ألمتین ااتین هن عتحدث تجزائه أعظم من أكتشف تلمقدس، الكتاب ال كاجعر
 عبشل اإخراج بقام وعوًدا، وعهم مأقام) ویعقوب وإسحق وبراهیم (إألولین اآلباء الرب اختارا
 ینما حعهم مألناة اویل طان. كلعبودیة ان محررهم وصر مرض أن مآلباء اسل نن مآلتيا

 یاها، إأعطاهم ولموعد ارض إلى أأدخلهم وأب، كخطاءهم أصحح يكان وخطئون، يانواك
 كان وطایاهم، خن عیتوبهم ویرشدهم ووجههم يان. كتعددة مترات في فألنبیاء اهم لأرسلو

 ئیس راء جن إلى ألشفاء، الى عساعدوهمي كيل شخاًصا أائًما دیهم إلرسل يناة أول طيف
 ذهخ: "ائلین قلموت، لسلموه أاء جندما عكنه. لألنبیاء امیع جفوق يلذي االنبي وألطباء،ا
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 ختار انا هن). م15 ،6: 19و " (يصلبه أصلبه"أ! ألرض ان مإلنسان اذا هثل مذ"، خذهخ
 كان مل كي. فلیلون قلفعلةا ن أن مالرغمب ثیرد كلحصا ان أیف كنظروا. اخرى أمة أهللا
 یها فجمعي كيل لعالم اذا هحر بي فُملقاة ائًما دبكته شكون تن ألى عهللا اعمل يزمانو
 ل كلى عیصطاد وثیرین،ك انصینق وثیرین، كیادینص یرسل وألنواع؛ ال كن مألسماكا

م!  ألم االص خجل أن مهللا اعمل يم كنظر: اكمة أل كعلى وبلج
 ألمة الىع يأ "،قطوا سلذین اعلى فلصرامة اما أصرامته، وهللا اطف لوذاه" ًذاإ

 إننا فإال وللطف، اي فبتنا ثن إألخرى، األمة احن نلنا فللطفا أما "وقطت، سلتي الیهودیةا
 یام أي فلشجر اصل ألى عوضوعة مكن تم للفأس ان). أل22: 11و " (رُنقطع سیًضاأ
 ي فلمسیح اسوع يال. قلحاضر اقتنا وي فدید جن موضع تُ ن أمكن يل بقط، فلمسیح السیدا

 ال جرةٍ  شلك": أیًضا"، ولشجر اصل ألى عُوضعت د قلفأس اوذاه": سرائیل إقوط سن عنبؤهت
 هم بجيءت": نه عیل قخر، آرع زیوجد فآلن اأما". ولنار اي فُتلقى وقطع تُ ثمر بأتيت
 لرب ااء). ج17: 15ر خ( "سكناك یارب لهتنع صلذي المكان ایراثك، مبل جي فتغرسهمو
 ما كلجامدة األشیاء اسط ويف لجبلا ن عبحث أن لإنني. فیراثه مبل إلى جلجدیدة اأمتهب
. یه فثبتنا ویه فرسنا غلمسیح، السید اوه لجبل ان أللیهود؛ اعلف

 – ألناة اول طعنا مستخدم اد قكون ين أعد ب– لبیت اب رقول يل هًذا إنظرواأ
 ماذا لقطعها، اجد، ألم ولتینة اذه هي فمًرا ثطلب أتي آنین سالث ثوذاه": جيء يندماع

 ثمرٍ ب أتيي الو لكنیسةإلى ا أتيي لذي اإلنسان، ان). أل13: 7و " (لیًضا؟ أألرض اتُبطل
 .]Ïائدة فدون بیشغلها ولكنیسة،ا يه لتي الجیدة، المسیح السید ارض أبطلي

 ةقدم التهدید خالًصا من الكارثي! 
 الحكم بالقلع یوقف القلع!

 Ð یاله من أمٍر غریٍب ومدهش، فإن الحكم الذي یهدد بالموت یجلب حیاة!
 لقدیس یوحنا الذهبي الفما

 هللا؟ اندم يله
:  وریجینوس ألعالمةا قولي

1 In Jer. hom. 18:5. 
2 Conc. Statues hom. 5:16. 
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 لتي األمة الك تترجع فاإلهالك والهدم والقلع بملكة معلى ومة ألى عتكلم أارة"ت[
. "ها بصنعه أن أصدت قلذي الشر ان عأندما فره شن علیها عكلمتت

 ندم "بقصد ياذا مهم لفسر نأن ووقفنا مبرر نن أنا ملمثقفین الوثنیین اعض بطلبي
 ي ألالنسبة بیًضا أنما إ، هللالنسبة بقط فیس لئق، الیر غمر" ألندم "ان أبدو ينه". ألهللا
 أخذ يم لنه أللك ذفعل يندم ين من ألكیم، حنسان إندم ين أكرة فتقبل ال أنني. ألكیمٍ  حنسانٍ إ
 یعرفه، ولمستقبل ارى يلذي الرب لمكن. ال يلصائبا لرأي او ألصحیح الجانب البدایة انم
 لقول هللا المقدس الكتاب انسب يیف كًذا. إلسدیدا يألر اوى سخر آانبج يأ أخذ ينأ
 ]1[..."؟أندمف"

 د قني ألى عدمت: "نلرب اقول يینما حیًضا ألملوك افر سي فلفكرة افس نجدن
: 2ؤ " (يلشر الى عیندم: "ولرب ان عیًضا أُیقال). و11: 15م ص 1 ("لًكا ماول شعلتج

. هللا ان عیًضا ألمقدس الكتاب انا لقول ياذا مننظر للموا). ه13
 عرفنا)، ت19: 23د  (ع"یندم فنسان إبن اال ویكذب، فنساًنا إهللا اسلي": قول يارةت

 ما كنه ألبك قي فاعلم: "فإنسانٍ  كهللا ان عتكلم يخرى أارة. تنساًنا إیساهللا ل ن أآلیة اذهه
 لمقدس الكتاب اتحدث يندما عًذا،). إ5: 8ث  (ت"لهك إلرب ادبك أد قبنه اإلنسان اؤدبي
). 3: 145ز " (مستقصاء اعظمته لیسل": أن"، ونساًنا إیس "لنه إقول يلرب، اهوت النع
 بحوه. سالئكته ممیع جا يبحوه: "سیًضا أیقولو. )4: 96ز  (م"آللهة ال كلى عهوبم "أنهو
-2: 148ز م" (لنور اواكب كمیع جا يبحیه. سالقمر ولشمس ایتها أبحیه. سنوده جل كاي
3 .(

 لغتهم، ولناس اكمة حیًضا أخذ أالناس، باختلط وسًدا جأخذ وهللا انازل تندما عكنل
 عمل بنقوم فنتین، سمره عفلٍ ث إلى طتحد نن أرید نینما ححن نفعل نثلما مماًما تعلف
 لحدیث الى عأصررنا ووقارنا بحتفظنا اذا إما ألطفل، اناسب تفهومة میر غأصوات وركاتح
 خاصة ولبشري، االجنس بهتمامه اي فهللا افعل يكذا. هیًئا شفهم ين للبالغین الغة بعهم
 ألطفال لالنسبة بألشیاءء اسما أتغییر بقوم نلبالغین احن نننا أیف كنظروا. انهم مألطفالا
 لبالغین الغة بستعین نن أون دخر، آاسم بالشرب واص، خاسم بلخبز اهم لنسمي فلصغار؛ا
 معنا سًذا إل هاضجین؟ نیر غشخاص أحن نل هًذا، إاذا. محادیثهم أي فستخدمونها يلتيا
 ال أوقاره؟ه ویبت شتناسى وقله علشیخ اذا هقد فقد: لقول يألطفال اؤالء هع متكلم ننحن وحدأ
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 هى وللغة؛ الك تستخدام إلى الوقور الشیخ افعت دلتي الظروف إلى ااألولى بذا هُیرجعوا
 ألطفال؟ اخاطبةم

 لذین ااألوالد وأنذا: "هلمخلص اال. قطفالٍ  إلى أیًضا أهللا اتحدث يالمثل،ب
: قول يلغتنا، باطبنا یخن أرید يندما عهللا اإن فندم، نبشر وشخاص أننا أما". بلرب اعطانیهمأ

 من كعنا متصرف يكنه للمستقبل، اْعلم يَ نْ  مَ صورة بفسه نظهر ال يهددنا يحینما"، ودمت"ن
". كون تن أبل قألشیاء امیع جعرفي" نه أن مالرغم بطفاًال، أخاطبي

 ذا: إقول. يلمستقبل اعرف ال يمن كأنه بتظاهر يلصغار األطفال لخاطبته ميف
. ها بصنعه أن أصدت قلذي الشر ان عیًضا أنا أأندم سها، شرن عألمة اذه هجعتر

 م أتوب توف سألمة اذه هانت كذا إا معلم تكن تلم أهدد، تنت كندما یارب! عه آ
 ؟ال

 جهت ولتي األمة او أإلنسان اان كذا إا معلم تكن تلم أعوًدا، وعطى تنت كحینماو
 ؟ الم ألوعود اتلك لستحقة متظل سعودك ولیهاإ

. لمعرفة اعدم بتظاهر تنت ككنك ليء شل كعلم تنتك
 سرائیل، إني بع مكلم: "تنها ملنوع، اذا هن مثیرة كمثلة ألمقدس الكتاب اي فجدت

 هللا ان"، ألسمعون يعلهم: "لال قندما عتأكدٍ  میر غان كهللا ان أیس ل".یتوبون وسمعون يعّلهمل
 ما: بقول ال تتى حرادتك، إریة حوحضو بظهر يُ تى حلك ذال قكنه لبًدا؛ ألشك اي فقع ينل
 یحدث سما لعرفته معدم بتظاهر ي.خلص أن أبد الذن إأخلص، سنني أسبًقا معرف يهللا انأ
 .تصرفاتك ورادتك إریة ححترمي كيل كل

 معت سإذا. فإلنسان اصفات بهللا ایها فتشبه يلمقدس الكتاب اي فثیرة كجزاء أجدت
 دى لوجودة مصفات وواطف عالثورة ولغضب ان أظنه" ال تثورت وهللا اضب "غلمات كوًماي
ننا نحن أیًضا حینما أل. یصلحهم وطفاله أیؤدب لیتكلم وهللا اتنازل يها بریقةط يه نما إهللا،ا

نرید أن نوجه أوالدنا ونصحح أخطاءهم نظهر أمامهم بصورٍة مخیفة ووجه صارٍم وحازٍم ال 
 ناسب مع طریقة التأدیب.تیتناسب مع مشاعرنا الحقیقیة، إنما ي

إذا أظهرنا على وجوهنا التسامح والتساهل الموجود في نفوسنا ومشاعرنا الداخلیة 
تجاه أطفالنا بشكٍل دائٍم، دون أن نغیر مالمح وجوهنا بحسب تصرفات األطفال، نفسدهم 

ضب، المقصود غونرّدهم إلى أسوأ. بهذه الطریقة نتكلم عن غضب اهللا، فحینما ُیقال أن اهللا ي
بهذا الغضب هو توبتك وٕاصالحك، ألن اهللا في حقیقته ال یغضب وال یثور، بل أنت الذي 
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تتحمل آثار الغضب والثورة عندما تقع في العذابات الرهیبة القاسیة بسبب خطایاك 
 .]Ï اهللا! ضبغوشرورك، في حالة تأدیب اهللا لك بما نسمِّیه 

 ي فیحدث سما بارفٍ  عیر غأنه كأیه رغیر يهللا ان أمعنى" بندمأ "لمة كفهم ال نناه
 حبته مي فأنه نا لؤكًدا ملغتنا، بكلمنا يلبشر احن نعنا مهللا اتحدث يذ إنما إلمستقبل،ا
 لخطیة اسبب بماعةٍ  جو أخصٍ  شأدیب ترید يهللا اان كإن. فإلرادة اریة حعطیه يإلنسانل
 ان كا مإذا. ولتأدیب انهم عو أنه عفع یرلبیة، قادقة صوبة تلجماعة او ألشخص ایقدمو
 یس للمتغیر ا.لتأدیب لده يهللا امد ينحرف، اكنه لثیرة كركات بستحق) يماعة جوأ( ا منسانإ
 .انحرافه بأدیًبا تنفسه لجلب يتارة والتوبة، بهللا اراحم مغتصب يارة تلذي اإلنسان ال بهللا،ا

 لخالص، امل عقبل نن أُیلزمنا ال هللا اإن فرادته، إحریة وإلنسان اور دؤكد يناه
.  لیه عحثنا ينماإ

 كامل بلیه إتقدم نن أینتظر ونادینا، يهللا اكن لرادتنا، إلروح اعمة نُتلِزم ال وهللا، اغصبناال ي 
. Ðونه عل كهبنا يقتربنا اإذا فریتنا،ح

 ریدون يلذین اجتذب يكنه لریدونه، ال يلذین الزم ال يُ هللاÑ .

 لبر للة آو ألشر، للة آینا فضو عل كجعل نن أمكاننا إي فادة، سحننÒ .
 لفم الذهبي اوحنا يلقدیسا

 لشخصي، المستوى الى عما كلجماعي المستوى الى عهوذا، يملكة مهللا احمِّل يُ ناه
 هللا. مقاومة ونیدة عل بیِّعة، طیر غنها أفسها نظهرت أقد. للمسؤولیةا

 ذا: [هائالً ، ق]10-7[ لسابقة العبارات الى علفم الذهبي اوحنا يلقدیسا علقي
 مراعاة... بدقة بطبقي كيل النبي بلبشر ال كلى عنشره ولبدایة ان مهللا اضعه وحقٍ  بلقانونا

]. Óرورهم شتركهم بتحرروا، وضبه غن عحولوا تلذین الص خلقانون اذاه

؟ ]8[ ًرا شهللا اصنع يل: هحد أتساءل يبمار

1 In Jer. hom. 18:6. 
2 De verb Habents. 
3 De mut. nom. PG 51:143. 
4 Ad pop. PG 49:66,67. 
5 On the Statues, hom. 5:16. 
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 عني: [ال تلتأدیب اإنما ولخطایا االشر بنا هُیقصد ال یانلرت تلعالمة اجیبي
 ألتعاب الى" عرورش "لمة كحیاًنا أستخدمون يالیونان... فلعقاب ال بلشریرة الخطایاا
]. Ïاألضرارو

:  ائالً  قورشلیم، أسكان وهوذا يجال رلِّم كاآلن"ف
:  لرب اال قكذاه
  صًدا، قلیكم عصِدر مُ أنذاه
 لرديء، اریقه طن عاحدٍ  ول كارجعواف
. ]11[" أعمالكم ورقكم طأصلحواو
 أدیًبا تلینا عصدر يازًما، حهللا ابدو يیه فلعصور، ال كبر علرب اداء نو هذاه

 ورته صحمل نتى حیاتنا حإصالح ولرديء اریقنا طن عجوعنا رهو فایته غما أًرا، شحسبهن
. لهالك اي فسقط نال وماته، سنشاركهو

 لطین اقبلي كيل اسًیا قحیاًنا أبدو يإنه فلطین اشكل يلذي الفخاري او ههللا اان كنإ
 ن مطة خهللا اهن ذي. فحوه نن مإللهیة اقاصده مسب حتعمل ولیه إلفخاري اد يمتد تنأ

. وافقتنا مدون بعمل ال يكنه للطین، احن نحونان
. ستهتاًرا املوءة مإللهي النداء الى علشعب اجابة إانتك

،  اطل: بقالوا"ف
، شرورنا)( فكارنا أراء وسعى ننناأل
 .]12[" لرديء البه قناد عسب حعمل ياحدٍ  وكلو
 جل أللشعب اشكو يیه فلٍب، قرارة مي هللا فلنبي ارمیا إدمه ققریر تذا هان كبمار

 ضده وفسه نهللا اد ضلعناد الى عإصرارهم والتأدیب، بلخاصة الرب اتهدیدات بستهتارهما
. عناًدا ونًفا عملوءة مهللا الى عمهجابت إاءت. جطتهخ

إن كنتم تعیشون في حیاة الخطیة تكون إجابتكم كاإلجابة السابقة تماًما، حتى وٕان 
لتي ا يه لم تستخدموا نفس الكلمات، ال تجیبوا بشفاهكم على اإلطالق، بل أعمالكم الشریرة

 تجیب على الدعوة التي یوجهها اهللا لكم للتوبة.
 فكارنا (شرورنا)"؟أوراء  ننا نسعىأل"رة: اماذا تعنى عب

1 Tertulian: Adv. Marcion, 2:24. 
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سوا نزرعوا ي كيل متدوا إلى ما هو قداماو وضع أیدیهم على المحراثبالذین بدءوا 
وأعطوا ظهرهم لألعمال الشریرة. أما إذا وضع أحد یده على المحراث ونظر  ما هو وراء،

إلى الوراء فهو یسعى وراء شروره، ألنه یسعى مرة أخرى إلى األشیاء التي كان قد تحول 
 عنها، ویجيء مسرًعا إلى الخطایا التي تركها.

كل الذین بعدما سمعوا دعوة الرب للتوبة تحولت : [لعالمة أوریجینوسایقول 
حیاتهم إلى الفساد، سواء كانوا مسیحیین قد تركوا الحیاة الوثنیة، أو مؤمنین قد تقدموا في 

ألننا "لتوبة، لن یستطیعوا أن یقولوا سوى تلك الكلمات: ااإلیمان ثم بعد ذلك سقطوا ورفضوا 
]. Ï"كل واحد یعمل حسب عناد قلبه الرديءو) شرورنا(نسعى وراء أفكارنا 

:  یل قلعناد الى عاإلصرار والستهتار اذا همامأ

:  لرب اال قكذا هذلكل"
 هذه؟ كمع سن مألمم، این باسألوا

ل. سرائي إذراء عملت عًدا جنه مُیقشعر ام
! بنان؟ للج ثن مقلي حخر صخلو يله
! لجاریة؟ الباردة المنفجرة المیاه انشف تل هوأ
. سیني ند قعبي شنأل
 یر غریقٍ  طي فشعب ُ ي فیسلكوا للقدیمة السبل اي فعثروهم أقد ولباطل لخرواب

.  ]15-13[" هلٍ س
"، ذلكل: "یضیف فنا هما أرمیا، إفر سي فرة م26" لرب اال قكذاه: "بارة عكررتت

... لحكم لیثیات حقدیم تعد بقدمه ينما إنا هكم حن مصدره يا مكأنو
 لمقدسة، الحیاة اتمارس لمكانیات إل كها لقدًما، مذراءً ع عبه شن مهللا اعلج

 كنیسة لالنسبة بماذا فلقدیم، العهد اكنیسة لالنسبة بذا. هإللهیة العطایا استخدام اأساءتف
 صاروا ولسماویة، الموهبة اذاقوا ورة، مستنیروا الذین انل: "أللرسو اقول يذ إلجدید، العهدا

 مكن ال يسقطوا، وآلتي، الدهر اقوات ولصالحة اهللا المة كذاقوا ولقدس، الروح اركاءش
). 6-4: 6ب " (عیشهرونه وانیة ثهللا ابن انفسهم ألصلبون يم هذ إلتوبة، لیًضا أجدیدهمت
 لعهد ام دحسب وهللا ابن ام داس دن مستحًقا مُ حسب يُ نه أظنون تشر أقاًبا عكم: "فأیًضاو
). 29: 10ب !" (علنعمة؟ اروح بازدرى ونًسا ده بقدس ُ لذيا

1 In Jer. hom. 18:8. 
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 هذه؟ كمع سن مألمم، این ب"اسألوا
". سرائیل إذراء عملت عًدا جنه مُیقشعر ام
:  وریجینوس ألعالمةا قولي

 األمم، من سمع نذلك هكذا قال الرب: اسألوا بيل[قال الرب لهؤالء الناس: "
یبدو للبعض أن هذه الكلمات قیلت ". كهذه؟  ! ما ُیْقًشعر منه جًدا َعِملْت عذراء إسرائیل

بدون هدٍف أو قصٍد معین. لكنني أقول ال، بل إذا رجعت كنیسة األمم إلى الرب بكل 
.  إسرائیل"ءاسألوا بین األمم، واسمعوا المصائب الكثیرة التي ارتكبتها عذرا"قلبهاُ یقال لها: 

دعونا نقارن إًذا بین حیاة الیهود الذین أخطئوا وبین حیاة هؤالء الذین تابوا وآمنوا، عندئذ 
ینما قتلوا رب المجد؛ في حین أن األمم حملوا ما ُیقشعر منه جًدا عنعرف أن الیهود قد 

 .]Ïتابوا ورجعوا إلیه بعد ما قتله الیهود، دفعوه إلى الموت من أجل خالص العالم
 جاوبت تال وبه، حنداء لستجب تم لقط فیس لهوذا يملكة من أهللا الب قحزن يمام

 لصورة اذات بحدث ال يلذي األمر االمنطق، ولطبیعة اد ضیًضا ألكت سنما إعمته، نعم
 ونان يواسطة بلیها إقدم ُ داء نول ألستجابت اینوى نخطأت أندما. علوثنیة األمم این بتىح
 طایا عها لُقدم فهوذا يما أماعیة، جوبة تقدمت ولخالص، اي فجاءر يأ ها لقدم يم للذيا
 لعودة ارید تال ونه، عتتغرب وإللهي اریسها عرفضت يه ها ونبیاء، أها لُأرسل وثیرة كلهیةإ
. لیهإ

 ي فلیهودي الشعب این بقارنة ملفم الذهبي اوحنا يلقدیسا دم قسهٍب  مرضٍ  عيف
:  یه فاء جلتوبة، اریعي سینوى نهل أبین ومكانیات إن مه لهللا ادم قما مالرغم بنادهع

)؟! صر من مروجهم خي (فلیهود لقدمت ُ طایا عیةأ[
 فریدة ودیدة جسائل وهم لُأعطیت! وخدمتهم؟ بلها كلمنظورة المخلوقات اقم تلمأ

 اٍل، بمُیشترى ما بجاًنا مأخذون ينما إوٍق، إلى سذهبون يكونوا يم) للبریة اي (فإنهم! فلحیاة؟ل
 حتاجوا اال وذاًرا، بلقوا أال ولزراعة، لألرض اهدوا مال وحراثًا، مستخدموا اال ورًضا، أفلِّحوا يُ لمو

 إلى ال... ولعجن لدوات إلى أحتاجوا يم... للزراعیة السنة اصول إلى فو أریاحٍ  ومطارٍ إلى أ
 لك يه هللا المة كانت كل بألحذیة، اصنع والبناء والنسج بلخاصة األدوات ان مخر آوعٍ ن يأ

. هم لالنسبة بيءش

1 In Jer. hom. 18:8. 
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 انت ككذا هنه ألعب، تو أهاد جدون بعدت أُ شریة، بد يعدها تم لائدة مهم لانتك
.  هادٍ  جو أشقةٍ  میة أحملهم ال يطازًجا، ودیًدا جان: كلمن ابیعةط

 عامل بتبلَ  ٌ م لأحذیتهم ویابهم ثلطبیعي؛ اعفها ضفقدت فأبدانهم وأحذیتهم ویابهمث
 واء دو أطباء أان كینهم بن أط قیذكر ُ لم. ولسیر اثرة كن مالرغم بتورم تم لأرجلهم وزمن،ال
 فضةٍ  بأخرجهم: "فیل. قینهم بن معفٍ  ضل كنتزع أُ هكذا. ولقبیل اذا هن ميءش يأ وأ
 ...)37: 105ز )" (مزیل (هاثر عسباطهم أي فكن يلم وذهٍب،و

 هم بتحیط وظللهم تانت كبةالسح ان ألرارتها، حي فلشمس اشعة أضربهم تمل
.  له كلشعب اجساد أحمي يتحرك ممأوىك

 ال ضاءة إصدر ملنار امود عهم لان كل بللیل، االم ظبدد يشعلٍ  إلى محتاجوا يمل
 لضیوف اؤالء هائًدا... قحلتهم رریق طي فوجیههم تع مإلضاءة: اعملین بقوم يه، بنطقيُ 
... شرى برشدٍ م يأ  منفضل أدقة بلبریة اسط وي فدد عال بلذینا

 تجربة باموا... قابسة يرًضا أان كو لما كلبحر افي ول بقط فلبر الى عسیروا يمل
... لثائر البحر اطأوا وذ إلطبیعة، اوانین قخالف تریئةج

 اء؟ منابیع يخرجت ألتي الصخرة ان عقول أاذام
!... كثرتها؟ بألرض اطت غلتي الطیور اسحابةو
 معجزات وها، بنطق ال يُ بركات وكذا، هظیمة علموسة مةينا ععد بإنه فلك ذمعو

! حساس إال بذمروا... تستمر متعلیم وائد، زاهتمام وویة،ق
 ي فركة شیة أه لیس لغریًبا، وربرًیا بعًبا شونهم كن مبالرغم فینوى نهل أماأ

 ساًنا إنأوا رندما عؤالء هأعمال، بال ومعجزات بال وكلمات ال ببیرة، كو أغیرة صلبركات،ا
 عد: "بائالً  قدینتهم، مدخل يرفوه عن أهم لبق سال وبل قن مهم بلتقِ  يم للغرق ان منقًذامُ 
 تقدموا ولقدیمة، ارورهم شنزعوا... وتابوا وجعوا) ر4: 3ون " (يینوى ننقلب توًما) يربعین(أ
... التوبة بلفضیلة ایاة حيف

 لشعب للتيت المعجزا ان مصیبن يأ هم لكن يم لینوى نعب شن أن مالرغمب
 سیطة برصة فهم لعطیت أُ ذ إسن، حاخلي دستعدادٍ  ان مدیهم لان كا مقدر بكن للیهودي،ا
 ن عابتعادهم وإللهي االوحي بهلهم جن مالرغم بفضل، أالٍ  إلى حیصیروا لنها مستفادواا

 .]Ï!لسطینف

1 None can injure a man unless he injures himself, 2. 
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 ألمینة) المدینة (القریة اارت صیف: "كیقول وألمور اذه هثل ملى عحزن ال ينم 
)... 21: 1ش !" (إانیة؟ز

 لنبي اهوشع بعدتها وما كرحمةٍ  وحنوٍ  وعدلٍ  وبرٍ  وهارةٍ  طفي وثقةٍ  بنفسي لطبتهاخ
 رتبط تن أخف تلم وانیة زُدعیت! يّ  حجلها رنا أینما بغرباء، برتبطت اكنها)، ل19: 2(

. خر آرجلب
) سرلع اجال إلى حبیها أیت بن مقودها يلذي الصدیق (العروس اائد ققول ياذام

 قول يال أالرب؟ باتحدت وبیها أیت بركت تتعالیمه وأمله تالل خلذي الطوباوي اإللهي اولسب
). 25: 3ي (أ "ليّ  عاء جنه مزعت فلذي: "المتاعب اذه هثل مدوث حشیة خسى أي فیًضاأ
 ائًما دالحق بنني) أ2: 11و ك 2" (لمسیح لفیفة عذراء عقدم ألاحدٍ  ورجلٍ  لطبتكم خني"إ
" لمسیح اي فلتي البساطة ان عذهانكم أفسد تكذا همكرها بواء حلحیة اعت خدما كنه أخاف"أ
 ...Ï )3: 11و ك 2(

 لكبیر ااسیلیوس بلقدیسا

 هل یجف ثدي الصخرة؟"
 أو هل یخلو الثلج من لبنان؟

). LXX( ]14أو هل تنشف المیاه التي جاءت بها الریاح الشدیدة؟" [
 خلو يل: "هكذا ه"بنان؟ج لل ثن مقلي حخر صخلو يل"ه: بارة علبعض اترجمي

. Ð"بنان؟ لن مثلج وخر، صن مربةت
 ن مخلو ال تلبنان ولزراعة، لالحة صربة تن مخلو ال تلقاسیة الصخور اانت كنإ

 الحة صربة تیه فعد بوجد يلم وكذا ههللا اعب شف جلماذا فتوقف، ال تلمیاه اینابیع ولج،ث
 لذي اعبه شلى عهللا احزن يكذا! هلقدس؟ اروح الیاه مو أالثلج، كقاوة نو أوحًیا، رمًرا ثقدمت
. لروح اعمل وطهارة وافعٍ  نمرٍ  ثن مالحٍ  صل كقدف

 نه مخلو يلواقع اي. فرمون حو هلثلج اعلوه يلذي االجبل بیقصد ُ نه البعض ارىي
 یام أغلب ألثلج اكسوها يلعالیة الجبال اقیة بمم قما كمته قبقى تكن لونیو، يهر شي فلثلجا
. لسنةا

1 Epistle 46:3. 
2 Holladay, Jeremiah, p. 523. 
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 لمیاه، ااضت فخرتها صن مالتي ولثالوث، امجارى برتوت التي البتول اذهه يه نم 
! سلها؟ عاض فقد وتوقف يم لثدیهاو

 توقف يم للمسیح امن)، ف4: 10و ك 1 (لمسیحا يه لصخرة الرسول، اول قحسبب
 نیستهم كلى عطر علذي الثالوث او هذا. هلروح ان علنهر اال وهللا، ان علبهاء اال ودیه،ث
. Ïالروح والمسیح وباآل

 مبروسیوس ألقدیسا
:  وریجینوس ألعالمة اقولي
الصخرة؟ أو هل یخلو الثلج من لبنان؟ أو هل تنشف المیاه  هل یجف ثدي"[

). LXX (]14التي جاءت بها الریاح الشدیدة؟" [
 تعلق األمر هنا بأنواع مختلفة من المیاه: ي

 ثدي الصخرة؛ في المقام األول
؛ لج لبنانثني افي المقام الث

 .ةلمیاه التي جاءت بها الریاح الشدیداوفي المقام الثالث 
لتي تشتاق إلیها نفوس األبریاء الذین أصبحوا ا يه هذه األنواع الثالثة من المیاه

ما یشتاق اإلیل إلى جداول المیاه ك: "مثل األیائل، حتى أن كل واحٍد منهم یمكنه أن یقول
). من إذن أصبح مثل اإلیل الذي ُیقال عنه إنه 1: 42اهللا" (مز  هكذا تشتاق نفسي إلیك یا

عدو الثعابین بكل أجناسها وأنواعها وال یتأثر بسمومها؟ من أصبح عطشاًنا إلى اهللا فیقول 
 )؟"2: 42َطشت نفسي إلى اهللا اإلله الحيّ " (مز عَ "

؟ ثدي الصخرة، "والصخرة كانت المسیح"من أصبح عطشاًنا إلى 
ما یشتاق اإلیل إلى جداول المیاه ك"أصبح عطشاًنا إلى الروح القدس فیقول:  من

 هكذا تشتاق نفسي إلیك یا اهللا"؟
احٍد و يأ إذا لم نعطش إلى هذه الثالثة ینابیع من المیاه مًعا، ال نستطیع أن نجد

هم لم یعطشوا نمنها على حدة. كان الیهود یعطشون إلى ینبوع واحد وهو اهللا اآلب؛ لكن أل
إلى السید المسیح وال إلى الروح القدس؛ لم یستطیعوا أن یشربوا حتى من اآلب. كذلك 

الهراطقة كان یبدو علیهم أنهم یعطشون إلى یسوع المسیح، لكنهم لم یعطشوا إلى اآلب الذي 
ذین الهو رب الناموس واألنبیاء، لذلك لم یستطیعوا أن یشربوا من السید المسیح. وأیًضا 

1 Conc. Virgin. 1:5. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

یتمسَّكون بالرب لكنهم یحتقرون النبوات لم یعطشوا إلى الروح القدس الموجود في األنبیاء، 
لهذا لن یشربوا أیًضا من اآلب، وال من السید المسیح الذي وقف في الهیكل ونادى قائالً : 

 ).37: 7یو  ("ن عطش أحد فلیقبل إلى ویشربإ"
 تركا ینبوع المیاه الحیَّة؛ إذا هما تركا ا لكنهما یجفان إذ،دیا الصخرة لن یجفاثإذن 

الینبوع، ولم ُیقل الینبوع تركهما. بالفعل، فإن اهللا ال یبتعد عن أحد، لكن الذین یبتعدون عنه 
یهلكون. اهللا على العكس، یقترب إلینا، ویذهب لمالقاة اإلنسان الذي یرجع إلیه. عندما رجع 

 كان لم یزل بعیًدا رآه أبوه فتحنن وركض ووقع على إذاالبن الضال الذي أضاع ثروة أبیه، "
 ).20: 15لو  ("عنقه وقبَّله

الذي هو  لثلجاكذلك  ن یجفَّا؛لإذن ثدیا الصخرة، أو ینابیع میاه السید المسیح 
. ن یخلو من لبنانلمیاه اآلب 

ي الواقع أن البخور المقدس الذي توصى به شریعة اهللا والذيُ یقدم على المذبح ف
). Libanosواللبان  Libanبنان (تدعى لبنان بالفرنسیة ل يأ ن لونه أبیًضا ویدعى لباًناویك

مثل میاه الروح القدس  Liban من على ثلًجا إذن جبل لبنان له نفس اسم البخور، وینزل
التيُ یقال عنها: "هل تنشف المیاه التي جاءت بها الریاح الشدیدة؟" إن میاه الروح القدس ال 

 تهرب، ولكننا نحن بارتكابنا الخطیة نهرب منها بدًال من أن نشرب من تلك التنشف، و
 .]Ïالمیاه المقدسة
 لترك اند عألمر اقف يال فنا هما أركوه، تنهم إائالً  قشعبه لتابه عهللا اكرر يا مثیًراك

. ]15[" سیني ند قعبي شن"أل: ماًما تسوه ند قنماإ
 ي فكنه لبهجة، ورًفا تملوء ماهره ظي فلذي الجحود، اریق طاختاروا فلرب اسوان

. لملوكي السماوي الطریق ان عنحرفوا اهٍل؛ سغیر وعًبا ُش ملوء مقیقتهح
 جل أن مهللا انسون يذ إإنهم فالجهالة، ولغباء إلى الخطیة اولتهم حیف كبرزأ

 لزن واب ذقد ولجبال امم قلى علذي الثلج اترك يمأ ظالة حي فسافرٍ  مثل مصیرون يألوثانا
 اءً  مجد ينه أاسًبا حالكرستال، كنظیفة وقیة نیاه ممجارى كلصخور ان مفاض ولجبال الىع
 أتيي ارًدا باءً  مترك يل هو أكذا؟ هسافر مفعل يل. همًیا طلمملوءة الراكدة المیاه اي ففضلأ

! لصیف؟ ار حسط وي فخر آكانٍ م يأ نم

1 In Jer. hom. 18:9. 
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 لطریق القدیسون، الكها سيتال وإللهي الناموس ایَّنها علتي القدیمة الطرق اركوات
. لوثنیة العبادة إلى اانحرفوا ولعلوي، الملوكي اآلمنا

 جهت وُ لتي المدینة إلى الوصول ان محرمون يُ لملكي، السماوي الطریق اضلون يذ إكذاه 
. Ïنظارنا ألیهاإ

 براهیم إألب ا
:  وریجینوس ألعالمة اقولي
روا للباطل" ["[  .]15ألن شعبي قد نسیني، بخَّ

ذا كله جاء علینا وما نسیناك ه"لرب، بینما البار یقول: انسى يكل إنسان یخطئ 
روا للباطل.وهذا الشعب اهللا،  سىن). لقد 17: 44وال ُخنَّا في عهدك" (مز   بخَّ

روا للباطل"لنتأمل ماذا تعني هذه اآلیة:  لتستقم صالتي "؟ یقول المزمور: "بخَّ
ة المكونة من أفكاٍر سماویة خفیفة والصادرة من قلٍب قإذن صالتي الرقي". كالبخور قدامك

 لطیٍف وخفیٍف غیر مثقَّل بهموم العالم  تصعد أمام اهللا كرائحة بخور ذكیَّة. 
 ائحة بخور أمام اهللا، كذلك صالة اإلنسان الشریرر يه بما أن صالة اإلنسان البار

روا للباطل""یًضا رائحة بخور، لكن كالبخور الذي قیل عنه: أ يه  ].Ðبخَّ
 : لتأدیب احت تسقطون يماًما، تناسیه تل بلهه، إهللا اجاهل تلى علشعب اصر يذإ

. بدًیا أصفیًرا وراًبا خرضهم أتجعلل"
. أسه رینغص ودهش يیها فارٍ  ملك
. لعدو امام أبددهم أرقیةٍ  شریحٍ ك
. ]17-16[" صیبتهم موم يي فلوجه ال القفا اریهمأ

:  آلتي اي فبيلتأد الخیص تمكني
 الجحود ولفساد احتضنت التي األرض اأن، ك]16[ راًبا خرضهم أتجعل: "لوالأ

 اسًبا حالخطیة، بتلذذ يلذي اسدهج يأ إلنسان ارض أكذا. هراًبا خال إثمر ال تلرب انسیانو
. سالمته وحته صتى حفقد يلجسد الذات مي فعادته سنأ

 لحیة ابلیس، إلخیر ادو عضلوا فقد ل.]16[" بدًیا أفیًرا... صرضهم أتجعل: لانیاث
 تسمع ال ُ لحیات، لائم دسكن إلى مرضهم أتحول تهذا لمخلصهم، والقهم خن علقدیمة،ا

1 Cassian: Conference 2:24. 
2 In Jer. hom. 18:10. 
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 لعالم اي فاًصا خركًزا ملحیة احتل تدأت بألخیرة السنوات اي فأنه العجیب. وفیرها صال إیهاف
 بیل سلى... عةيلح احو نإلنسان اجذب لادة جحاولة ملمدن اعض بي فنرى فلحدیث،ا
"! لحیة اقصة "رـ بسمى يا مألطفال اعلمون يلحضانة اور دعض  بي فسترالیا أي فلمثالا

" أسه رینغص ودهش يُ ارٍ  مل"ك: ها بعبر ين مل كخریة سوضع مصیر: تالثًاث
 ما مالخوف ولرعب ان مالة حع ماالستهزاء، ولسخریة إلى اشیر يلرأس اغص ن.]16[

 القته عي فلشعب اذا هباء غلى علدهشة اع ملشماتة انٍع منو كتستخدم ُ ما كحدث،ي
... اهللاب

 قدر ين میس لبددهم، تعنیفة وحارة وافة جرقیة شریحٍ  كلعدو اهجوم لتعرضت: ابًعار
. مامها أقف ينأ

 طلبون يتى حصیبتهم موم يي فهم لستجیب ال يكنه لهللا إلى اصرخوني: امًساخ
 عطیهم يذا لبذوه،ن يأ لوجه ال القفا اعطوه. أعه ملعهد اسروا كنهم أللیه، إلرجوع ادیة جيف
 یمة قدركواي كيل یزداد، وهم لیكال ُ كیلون يه بلذي االكیل بنه أللوجه، ال القفا ایًضا أوه
. إللهي الوجه ان مرمانهمح

 ي فلتجارب الغت بهما مإنه. فنا عجهه وهللا ادیر ين أقوبة، عقصىأ يه ذهه
 نا، عجهه ودار أذا إما أنا، بیترفق ولینا إتطلع يهللا ان أدركنا أن إالهامحت امكن يسوتهاق
 دم آنه مانى علذي األمر االعزلة، بلشعور ان منعاني وُیطاق، ال حیم إلى جیاتنا حتتحولف
! لفردوس اي فهما وحواءو

رمیا :  إن ملخالص اي فلرغبة. ا3
 تم، تن لهدیداتت يه انم إقوله يا من أاسبین حده، ضخططون يألعداء ادأب

. لخ الكاهن ان علشریعة اتباد ُ ال ولخراب احل... ال يي هما كلحیاة استبقىف

 فكاًرا، أرمیا إلى عنفكر فلم: هُ قالواف"
 لكاهن، ان عبید ال تلشریعة انأل
 لحكیم، ان علمشورة االو
. لنبي ان علكلمة االو
 اللسان، بنضربه فلمه
. ]18[" صغِ  ال نالمه كلكلو
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 علهم. ل]23[ تله ققصد بلیه، إإلصغاء اون داطلة باتهامات بلیه عالفتراء ارادواأ
 سالحٍ  كها، بو هطق نكلمات بتهامه المه، فن ملمات كصطیاد او هاللسان بضربه بصدواق
.  لرب اكلمة بنطق يال فمه فبكموا ين أرادوا أنهم أو أقتله، لستخدمونهي

 لمعركة، اي فرًفا طیس لرمیا. إخصي شه أنهر ظإن ولرب المة كد ضو هلعداءا
 لكلمة اقاومون يهم ونهم ألعجیب. الخیر ادو عطیقها ال يلتي الرب المة كمثل مو هنماإ
 ن عالمشورة ولكاهن ان علشریعة ابیدال ت يك عملون ينها، عدافعون مأنهم كظهرون يإللهیةا
 إللهي االناموس وریعةشل الى عیرة غمملئون أنهم كظهرون. يلنبي ان عالكلمة ولحكیما
. لها كهذه لقاومون ملواقع اي فهم ولهیكل اخدمةو

:  ده ضلموجهان االتهامانا
 و هل بهللا، ان میس له بنطق يا ملنبوة، ادعى يأنه وقیقي حنبي بیس لأنه والً أ

 تى حنه ملخالص اجب يذلك. لرمیا إم فن ال ملكاهن ام فن مؤخذ تُ لشریعة ان. ألÏجدیفت
.  ألنبیاء ام فن ملرب اكلمة ولحكیم ان مالمشورة ولكاهن ام فن مریعةشل اُتسمع

 جانب بذا). هلكذبة (ااألنبیاء والحكماء ولكهنة لضاًدا موقًفا مخذ أنه ألثانيا
! ظرهم ني فشاؤًما تلمملوءة انبواته بالشعب ولقیادات انفسیة لمحطمٍ  كألخرى، االتهاماتا

 تله قي فكروا فستطیعوا ين لنهم ارفوا عإذ وماًما، تیصمت فمه فبكموا ين أرادوا أقدل
]23[ .

 نهم ألها باموا قرمیا، إد ضؤامرة متدبیر) بقاربه (أناثوث عریته قهل أام قن أبقس
 خططون يالذین فآلن اما ألیه، عُیحسدون ال وقفٍ  مي فوضعهم ومعتهم إلى سساء أسبوهح
 الخیانة والهرطقة بتهامه الًعا متفقوا... الكذبة ااألنبیاء والحكماء ولكهنة ام هلمؤامرةل
. لوطنیةا

 قدم فنا هما، أ)1: 12(" ألشرار؟ اریق طتُنجح ماذا: "لرخ صألولى المؤامرة ايف
 ل كي فالنتقام لالة صقسى أعتبر... تُ لشدید ارمیا إعب تدى من عكشف تلغایة، لّرة مُ الةص

 شعر وساعدوه، ين أجب يان كن مه لصبها نلتي االشباك بحاًطا مُ فسه نجد وقد. فلسفرا
 اسدة فیادات قسبب بنهار يمكانیاته إكل بله كالشعب وطر، خي فار صد قلحق اأنك

. ُمغرضة

1 Thompson, Jeremiah, p. 440. 
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 استحالة بعر شقد وما أنهم، عیشفع وجلهم ألصلي يُ كان ومرات، ورة معهم ماولح
 دافعي كي لجأه هللا ملبه قرمیا إفع. رإللهي التدخل لصرخ يصار فملهم عطر خأدرك ووبتهم،ت
:  فسه نیًضا أیطلبون ولهالك، احو نله كلشعب ادفعون يلذین الكذبة األنبیاء اد ضنهع

. خصامي أوت صاسمعیارب و يل صغِ ا"
! شٍر؟ بیرٍ  خن عیجازى ُ له
. نفسي لفرة حفروا حنهمأل
 الخیر، بنهم عتكلم ألمامك أقوفي وذكرأ
. نهم عضبك غردأل
 لجوع، لنیهم بلم سذلكل
 لسیف، ایدم لادفعهو
 أرامل، وكالى ثساؤهم نتصیرف
 لموت، اتلى قجالهم رتصیرو
. لحرب اي فلسیف اضروبي مشبانهمو
. غتةً  بیًشا جلیهم عجلب تذ إیوتهم، بن میاح صُیسمعل
  ُیمسكوني، لفرة حفروا حنهمأل
. رجليّ  لخاًخا فطمرواو
. لموت لليّ  عشورتهم مل كرفت یارب عأنتو

 مهم، إثن عصفحال ت
 مامك، أن مطیتهم خمحُ  تالو
 .مامك أتعثرین میكونوا للب
. ]23-19[" املهم عضبك غقت ويف
:  لنبي ااود ددمها قلتي الك تن مقترب تصالة برمیا إنطق يذا هيف
... قاتليّ  ماتل قخاصمّي، یارب ماصمخ"

. سألونني يعلم أم لعما وقومون، يور زهودش
.  نفسي ل◌ً الً ك. ثًرا شلخیر ان عجازوننيي
). 35ز ..." (مفسي نالصوم بذللت. أسًحا مباسي لان كرضهم مفي فنا أماأ
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 من مصر حال بلمتاعب ااسى قالم، آجل رلنبي ااود دثل ملنبي ارمیا إان ككذاه
 حقیًقا تحل يما عبوة نحمل ينتقام ان مطلبه يا مأن وعوًنا، وه لنًدا سكونوا ين أجب يانك
 !وبة تبغیر وداع خي فهللا اعب شحطیم تلى عمةمص منفوس لإللهي العدلل
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 18 رمیا إحي ونم
! لفخاري ایها أیتك إلى بذنيخ

 لخزاف اسأل ين ألطین لله  :
 !كذا؟ هبلتني جماذال
! ابلي جا يلیكَ  عذمرت تا مكثیًرا فنا أماأ

! لفخاري ایها أیتك إلى بذنيخ
 شكلني، تإللهیة ادك يناك هرىأ

 بیعتي، طجدد يلقدوس اوحكور
 ساد، فدم علفاسدِ  ان مُتخرجف
! كرًما مماوًیا سناءً  إلطینِ  امنو

 ده، يي فیجمعني لألرض إلى انحني ينم  
 دیة، جي فيّ  بهتم ينم
 یاتي، حي فصغیرة وبیرة كل كدبر ينم

! لسماوي؟ الفخاري ایها أواكس

 ا! نانً  حلمملوء ادك يمسات لكفینيي
 طتك، ختدبیر وي بلبك قهتمام اكفینيي
 لتجارب، ارن في فضعني تتًما حإنكف
! ي بترفقتان میناك عبقى تكنل
! لعالم امخلص ولبشر احب ما يتجاهلني تال ونساني تنل

 ألردن، ایاه مي فلتراب انا أجنتنيع 
 ي، فاكًنا سلقدوس اوحكر يل قدمتو
. لخزفي اإلناء انا أي، فًیافخ منًزا كاتك ذهبتنيو
! یتك بو هعجیب ولفخاري، ایها أنت أجیبع

 لفخاري، ایها أیتك إلى بحملنيت 
! یه فال حنك ألینها، علسماء اراهأ
 سبیحك، تي فالئكتك مع مشتركا
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! بك حي فلعجیب ایها أدمك وجسدك بانعمو

 فیفة، عذراء علطین انا أقمتنيأ 
! ك لقدًسا مبیًتا وماوًیا، سروًسا عكون أنأ يل ردتأ

. انیة زقریةٍ  كرتُ  صهالتي جيف
 هالًكا، واًما تراًبا خنفسي للبتُ ج

. فراء قبریة كرتُ ص
. ي بستهزئون يلكل اارص

! الكي؟ هن مخلصني ينم

 لیك، إرختص 
 لوجه، ال القفا اعطیتنيأ

! ط قلوجه اعطك أم لننيأل
 لیك، إجهي ولقدوس اوحك رُیدرل
!  لعالم امحبة للقفا اأعطىف
! ليّ  إجهك وتدرل
 وجهي، بجهك ویلتقيل
 ! لعجیب الفخاري ایها أبدًیا أك بفسي نتتهللف
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األصحاح التاسع عشر 

َمَثْل اإلناء الخزفي 
، الذي یهتم باإلناء الفخاري السماويفي األصحاح السابق قدم اهللا لنا نفسه بكونه 

الذي یسقط بإرادته من ید الفخاري، فیجمعه من جدید ویشَّكله لیجعل منه اناًء للكرامة. هنا 
 اإلناء الخزفي الُمصر على العناد، والذي ال یستحق إال كسره!یقدم لنا 

، حیثُ تلقى ]10[في هذا األصحاح یؤكد أن الدمار والسبي قادمان وال مفر منهما 
الجثث كالخزف المكسور إلى قطٍع صغیرة، ال تستحق إال تركها خارًجا في الشوارع أو في 

أماكن القمامة:  

. ]1[. رسالة أمام شیوخ الشعب وشیوخ الكهنة  1
. ]2[. خروجه إلى وادي ابن هنوم   2
. ]5-3[. رسالة صریحة عن خطایاهم    3
. ]9-6[. تأدیبهم     4
. ]13-10[. كسر االبریق الخزفي    5
 .]15-14[. وقوفه في دار بیت الرب  6

 : . رسالة أمام شیوخ الشعب1
هكذا قال الرب:  "

اذهب واشتِر ابریق فخاري من خزف، 
 .]1[وخذ من شیوخ الشعب ومن شیوخ الكهنة..." 

بصفة عامة لم یقبله شیوخ الشعب وال شیوخ الكهنة، لكن بالشك كانت هناك قّلة 
تتطلع إلیه كنبي ُمرسل من اهللا. فجاء بهذه القّلة كشهوٍد على كلماته أمام الشعب والكهنة مع 

بقیة القیادات. جاء بمندوبین عن الشعب (العلمانیین) والكهنة. 
یرى البعض أنه لیس باألمر الغریب أن یقبل بعض شیوخ الشعب وشیوخ الكهنة 

قاسیة، لیس أن یذهبوا معه لیسمعوه، فإنهم إذ كانوا متلهفین على سماعه وهو ینطق بنبوات 
.  Ï]18[إیماًنا به أنه رجل اهللا، وٕانما فرصة لجمع منطوقات من فمه تشهد ضده 

1 Thompson: Jeremiah, p. 448. 
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، وعندما انطلق إلى وادي توفة كان  كان بمفردهعندما ذهب إلى بیت الفخاري
 وعلى مشهٍد من بعض شیوخ الشعب وشیوخ الكهنة. علة ذلك أن األمر كان قد اللقاء عاًما

بلغ الذروة، والتأدیب یتم حتًما، لهذا جاء التوبیخ عالنیة، أما اللقاء السري في بیت الفخاري 
فكان من أجل قلب إرمیا المنكسر حتى یطمئن أنه مهما بدا اهللا حازًما ومؤدًبا قاسًیا لكنه هو 

الفخاري السماوي الذي یترفق بقطعة طین تبدو بال قیمة! 
 اناء خاًصا بالماء ضیق العنق، ي غالًبا ما یعنbaqbuqبالنسبة لإلبریق الفخاري 

كان شائًعا في منطقة فلسطین في ذلك الحین. وقد ُوجدت أواٍن هكذا في الحفریات مختلفة 
األحجام، ارتفاعها یتراوح ما بین أربع بوصات وقدم. 

 بین اإلناء الفخاري في األصحاح السابق  القدیس یوحنا الذهبي الفمهنا یمیز
الذي كان الیزال طیًنا لم یدخل الفرن ویحتاج إلى إعادة تشكیله ألنه فسد، وبین اإلناء 

المذكور هنا الذي دخل الفرن وانكسر... األول یمثل النفس التيُ تعطى لها فرصة التوبة، 
والیزال اهللا یترجى خالصها، أما الثاني فیمثل النفس التي صممت على عدم التوبة 

بإصرار... إذ یقول:  

  عندما أراد اهللا أن یعطیهم رجاًء، قاد نبیه إلى بیت الفخاري، وأظهر له لیس إناء من
طین دخل الفرن، بل اناء من الطین (لم یدخل بعد الفرن) سقط من ید الفخاري، قائالً : 
"إن كان هذا الفخاري یأخذ اإلناء الذي سقط ویعیده مرة أخرى، أفما أستطیع باألكثر ان 

أصلحكم مرة أخرى بعد سقوطكم؟!"  
ننا خزف، أفي استطاعة اهللا لیس فقط أن یصلحنا خالل غسل التجدید، حیث 

وٕانما أیًضا بعد أن استلمنا عمل الروح وانزلقنا، یمكنه أن یردنا خالل التوبة الصادقة إلى 
حالنا السابق. 

  عندما یتحدث الكتاب المقدس عن كارثة ال عالج لها، ال یتحدث عن اناء الفخاري
(الذي لم یدخل الفرن بعد) بل عن اإلناء الخزفي. عندما أراد اهللا أن یعلم نبیه والیهود 

أن المدینة قد ُسلمت إلى دماٍر ال عالج له، أمره أن یأتي بإبریق خزفي ویكسره أمام كل 
. Ï ]11[الشعب ویقول: "هكذا أكسر... المدینة" 

 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 The Ninth Instruction. 
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 : . خروجه إلى وادي ابن هنوم2
"واخرج إلى وادي ابن هنوم، 

الذي عند مدخل باب الفخاري، 
. ]2[وناِد هناك بالكلمات التي أكلمك بها" 

ُ◌دعى للخروج إلى وادي ابن هنوم لیتحدث هناك مع الشعب عند باب الفخار. 
 أورشلیم، هناك كانت ُتحرق القمامة، وأیًضا جثث يیقع هذا الوادي في جنوب شرق

، وهو یربط Wadi-er-Rababi ي. منه ُأخذ اسم "جهنم"، حالًیا هو وادي الربابÏالمجرمین
أورشلیم بوادي قدرون. ال ُیعرف موضع باب الفخار في أورشلیم القدیمة. 

ُدعي إلى هناك لألسباب التالیة:  
تقدیم أطفالهم ذبائح بشریة  أي . هناك ارتكبوا أبشع فظائع األعمال الوثنیة،1

ومحرقات لإلله ملوك، فأراد أن تشهد علیهم األرض التي مارسوا فیها الخطیة. 
. هناك یلزمهم أن یسمعوا عن مرارة الكارثة التي تحل بهم بكونها المنخفض 2

الذي فیه ُتلقى الجثث كقطع الخزف التي في موضع القمامة. 
. في هذا الوادي وقف إرمیا وسط هذه كسر األواني الخزفیة التي ُألقیت للتخلص 3

: 3؛ 13: 2 منها، عند مدخل باب الفخار. حسب الترجوم هو باب الدمن (الروث) (نح
)، منه یلقى بواقى الحیوانات وكسر الخزف والقمامة والنفایات في 31: 12؛ 13-14

. Ðالوادي

 : . رسالة صریحة عن خطایاهم3
. ]3["وقل اسمعوا كلمة الرب یا ملوك یهوذا وسكان أورشلیم" 

لم یكن أحد یتوقع أن یقف إرمیا عند باب الفخار حیث ُتلقى القمامة لیوجه 
كن ملوك یهوذا یدخلون من هذا يم لالحدیث إلى ملوك یهوذا مع سكان أورشلیم، ألنه 

) وتقدیم أطفالهم 4: 24؛ 16: 21 مل 2الباب... لكن اشتراكهم في سفك دم األبریاء (
) جعلهم ُیحصون مع الشعب الداخل في باب 6: 21، 3: 16 مل 2ذبائح بشریة لألوثان (

القاذورات لیسمعوا معهم كلمة توبیخ قاسیة وصدور حكم إلهي علیهم جمیًعا بغیر محاباة! 
هذا وقد عاصر إرمیا أربعة ملوك لیهوذا. 

1 John Guest: Jeremiah, p. 151. 
2 Holladay, Jeremiah, vol. 1, p. 539. 
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حًقا ما أصعب على نفس ملك یهوذا أن یأتیه الخبر بأن إرمیا یوجه إلیه رسالة 
لقاء القمامة... لكن هكذا نزل الملك بنفسه إلى هذا المستوى إعنیفة عند باب القاذورات و

باشتراكه في الرجاسات الوثنیة وعنفها! 
) أن 6: 1 أقول ما أصعب على أوالد اهللا الذین جعلهم اهللا ملوًكا وكهنة (رؤ

ینحدروا بأنفسهم لیسقطوا تحت الحكم مع أوالد إبلیس األشرار باشتراكهم معهم في سلوكهم 
الشریر، وینحطوا أحیاًنا إلى مستوى أدنى من الحیوانات! 

"هكذا قال رب الجنود إله إسرائیل:  
. ]3[هأنذا جالب على هذا الموضع شًرا كل من سمع به تطن أذناه" 

"رب الجنود إله إسرائیل" إذ یتحدث عن التأدیب الذي یحل بهم من قبل اهللا یقول: 
. بهذا یوبخهم، فإنه إذ یصدر الحكم بسبیهم یسیئون إلیه أمام األمم، فیبدو كضعیٍف ]3[

غیر قادٍر على الدفاع عن شعبه كإله إسرائیل مع أنه رب الجنود السماویة... إذ یسلم شعبه 
كما في ضعٍف ألجل خالصهم األبدي. 

، فقد صدر األمر من قبل الملك السماوي، يلعله استخدم هذا اللقب كلقٍب رسم
رب الجنود، والمسئول عن شعبه.  

 وهو ،]3["كل من سمع به تطن أذناه"  یعلن اهللا عن خطورة التأدیب بقوله: 
) عندما أخبر اهللا صموئیل النبي الصغیر عما سیحل ببیت 11: 3 صم 1تعبیر جاء في (

عالى الكاهن حیث ُیقضى على بیته إلى األبد، وال ُیَكفر عن شره بذبیحة أو تقدمة. وأیًضا 
) عندما تحدث عن الشر الذي یحل على أورشلیم ویهوذا بسبب 12: 21 مل 2في (

رجاسات الملك منسى الذي سفك دًما بریًئا كثیًرا جًدا حتى مأل أورشلیم. ُأستخدم التعبیر ضد 
 الكاهن كما ضد منسى الملك، وهنا یستخدمه إرمیا ضد الكهنة والملوك مع كل يعال

الشعب السالك وراءهم. 

جاء االتهام صریًحا في النقاط التالیة:  
اإلرتداد عن اهللا. أوالً : 

 الخ). 13: 2؛ 16: 1 تكرر هذا االتهام مراًرا (.]4[" ي"من أجل أنهم تركون

إفساد البركات التي ُقدمت إلیهم. ثانًیا: 
  أرٍض غریبة"،"، إلى ""أرضيحولوا أرض الموعد التي كان اهللا یعتز بها، قائًال عنها 
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، ]4[!" جعلوا هذا الموضع غریًبا، یترجمها البعض "]4[" "وأنكروا هذا الموضعإذ یقول: 
وهو تعبیر أّخاذ یلفت النظر وفرید. 

ارتبطوا بآلهة غریبة، فصاروا متغربین عن اهللا، وصارت أرضهم التي تسلموها هبة 
من اهللا غریبة عنه! فقدت سمتها كأرض مقدسة، وصارت دنسة، مملوءة رجاسات. 

محبون للتغییر في العبادة. ثالثًا: 
. ]4[" ملوك یهوذا "بخروا فیها آللهة أخرى لم یعرفوها هم وال آباؤهم وال

عندما تركوا الرب واختاروا العبادة آللهة أخرى، لم یختاروها عن مقارنة بینها وبین 
اهللا الحّي، وال عن خبرة أو معرفة، وٕانما لمجرد حب التغییر! 

ألیس هذا هو سمة هذا العصر أیًضا، حب التغییر ألجل التغییر في حد ذاته؟! 
هذا الذي هو عالمة على الفراغ الداخلي وعدم الشبع! تغییر في كل شيء حتى وٕان كان 

إلى األردأ! 

: سافكوا دماء األبریاء. رابًعا
 وقد ُأشیر إلى هذه الخطیة عند ]4["ومألوا هذا الموضع من دم األزكیاء" 

). 17: 22) ویهویاقیم (4: 24؛ 16: 21 مل 2الحدیث عن منسى الملك (

تقدیم أطفالهم ذبائح بشریة لألوثان. خامًسا: 
"وبنوا مرتفعات للبعل لیحرقوا أوالدهم بالنار محرقات للبعل الذي لم ُأوِص وال 

. )32-31: 7( راجع تفسیر إرمیا .]6[تكلمت به وال صعد على قلبي" 
)، حتى حینما طلب من 19-1: 22یرفض اهللا تقدیم ذبائح بشریة نهائًیا (تك 

إبراهیم إسحق ابنه ذبیحة كرمٍز لذبیحة المسیح لم یسمح بأن تتم عملًیا، إنما قدمت بنیة 
یمان إبراهیم أن إسحق یرجع حًیا، إذ آمن باهللا الذي یقیم من األموات. إالحب الباذل، مع 

 : . تأدیبهم4
. ألن كثیرین یسقطون فیه قتلى ]6["وادي القتل" تغییر اسم وادي هنوم إلى أوالً : 

، عندما یهاجمهم األعداء، أو عندما یحاولون الهروب فُیلقى القبض علیهم ]7[بالسیف 
ویقتلونهم. 

، فقد سبق ]7["أجعل جثثهم أكًال لطیور السماء ولوحوش األرض" أما قوله 
)، كان ذلك عالمة 20: 34)، كما تكرر في (4: 16؛ 33: 7التعلیق علیه في شرح (
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) وٕانما بالنسبة 26: 28 غضب اهللا وحلول اللعنة، لیس فقط في الشریعة الموسویة (تث
لمنطقة الشرق األوسط كلها في ذلك الحین. 

الذین ال یقتلهم السیف یهلكهم الجوع حتى یأكلون أوالدهم وبناتهم وأعّز ثانًیا: 
-24: 6 مل 2أصدقائهم. أكل لحوم البشر حقیقة تاریخیة تظهر في وقت المجاعات (

31 .(
: تتحول المدینة إلى خراب. یصیر الموضع المقدس موضع سخریة األرض ثالثًا

، حیث یهمس ]8[كلها، ألن الخطیة تجلب الخزى والعار. تصیر موضًعا للدهش والصفیر 
كل من یعبر بها في خوٍف ورعٍب مما حّل بالموضع. 

تفشل كل محاولة للخالص أو الهرب من الضیق. لیس هناك مجال للهروب رابًعا: 
من العدالة اإللهیة إال بقبول المراحم اإللهیة خالل التوبة. 

: یستمر رعب اللعنات، إذ یفقد اإلنسان آدمیته تحت ضغط الحصار خامًسا
واحٍد لحم أخیه.  والضیق، فیأكل اآلباء لحوم أوالدهم وبناتهم، ثم یعودوا فیأكل الكبار كل

"وأطعمهم لحم بنیهم ولحم بناتهم، 
فیأكلون كل واحٍد لحم صاحبه في الحصار والضیق الذي یضایقهم به أعداؤهم 

. ]9[وطالبوا نفوسهم" 
 587 الخ.)، وأیًضا عام 2: 66 مل 2(حدث ذلك في السامرة عندما حاربها آرام 

. Ïم عندما حاصرها الرومان70)، وعام 10: 4؛ 20: 2ق.م بالنسبة ألورشلیم (مرا 

 : . كسر اإلبریق الخزفي5
عندما یتحدث اهللا عن اإلنسان العنید الذي یرفض اإلصالح یدعوه اإلناء الخزفي 

أو الترابي، مذكًرا إیَّاه بأصله، وعندما یرى فیه شوًقا نحو اإلصالح فینسبه إلیه بكونه 
الخزَّاف الذي یشكل الطین ویجعل منه اناء للكرامة! 

"ثم تكسر اإلبریق أمام أعین القوم الذي یسیرون معك. 
وتقول لهم:  

هكذا قال رب الجنود:  

1 Josephus: Wars of the Jews 6:3-4. 
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هكذا أكسر هذا الشعب وهذه المدینة كما ُیكسر وعاء الفخاري بحیث ال یمكن 
  جبره بعد.

. ]11-10[" وفي توفة ُیدفنون حتى ال یكون موضع للدفن
، إذ لم یكن أحد یتوقع أن یلقى إرمیا النبي عنصر المفاجأةبهذا العمل قدم أوالً : 

باإلناء الذي اشتراه لیحطمه كطفل أمام شیوخ الشعب وشیوخ الكهنة، لكن إذ عجزت 
الكلمات أن تعبر عن فادحة الكارثة وسرعة حدوثها مع عنصر المفاجأة تحدث بلغة التمثیل 

المفاجىء. مع عنصر السرعة والمفاجأة أوضح أن األمر مرعب ونهائي. 
أساء الشعب فهم طول أناة اهللا فحسبوه صانع خیرات وواهب العطایا فقط، ثانًیا: 

إن هدد إنما بالكالم ال بالعمل. بهذا كانت نظرتهم إلى اهللا ومعامالته مع اإلنسان غیر 
كاملة. 

: كانت عادة كسر األواني الفخاریة قائمة عند تنصیب ملوك مصر (الفراعنة) ثالثًا
أو إقامة الیوبیل لجلوسهم، إذ ینقشون أسماء أعدائهم على أواٍن فخاریة ویقومون بكسرها 

عالمة تحطیمهم تماًما. 
الیوم التالي  أي ال تزال هذه العادة قائمة في صعید مصر في صباح شم النسیم،

من عید القیامة، فیه یكسر المصریون أواٍن فخاریة عالمة نهایة العام الماضى والبدء في 
 ومشاكله! يعام جدید دون تذكر ألحداث الماض

ارتبط كسر اإلبریق باإلعالن عن كلمات الرب بخصوص تأدیب الشعب رابًعا: 
لئالَّ یظنوا أن ما یمارسه إرمیا من قبیل ممارسة السحر. فقد اعتاد األشوریون واألرامیون 
وغیرهم أن یكسروا الجرار كطقٍس سحري یطرد األمراض ویطلق اللعنات على من یكسر 
العهد معهم. كما اعتاد قدماء المصریین أن یحطموا الطاسات لیطلبوا قوى اللعنات على 

، أما إرمیا فلم یقصد هذا، موضًحا أن ممارسته لهذا العمل لیست سحًرا إنما رمًزا Ïأعدائهم
 ضدهم. يإلدراك حكم اهللا التأدیب

: ظن شعب یهوذا وأورشلیم أنهم أقویاء كالنحاس لیس من یقدر أن خامًسا
یحطمهم، ولم یدركوا أن قوتهم وعنفهم إنما جعل منهم إناء خزفًیا هش�ا، یمكن بسهولة أن 

یسقط ویتحطم تماًما. 

1 Thompson, p. 452; J.A. Wilson: The Culture of Ancient Egypt, 1951, p. 56-58. 
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)، 27: 2 ؛ رؤ9: 2 : إذ تركوا الرب صار مصیرهم الكسر مثل األمم (مزسادًسا
). 14: 30هكذا شهد أیًضا إشعیاء النبي (

ال یمكن لیٍد بشریة أنُ تصلح كسرهم أو تشفیهم، إنما اهللا وحده قادر على سابًعا: 
ذلك. 

: كما مألوا وادي توفة بالقتلى كذبائح لألوثان هكذا یسمح اهللا بقتلهم كذبائح ثامًنا
من أجل تحقیق العدالة اإللهیة، یصیر الوادي كجهنم الملتهبة ناًرا. 

: 23 مل 2؛ 5: 1 : استخدموا سطوح البیوت لعبادة جند السماء (صفتاسًعا
)، فصار ذلك لهم لعنة ونجاسة. 9: 10 ) عوض استخدامها للعبادة الروحیة (أع12

: تحل النجاسة بالمدینة كلها، وذلك بامتالء شوارعها بالجثث، إذ یقول:  عاشًرا

"هكذا أصنع لهذا الموضع، یقول الرب، ولسكانه، 
وأجعل هذه المدینة مثل توفة، 

وتكون بیوت أورشلیم وبیوت ملوك یهوذا كموضع توفة نجسة، 
.  ]13-12[كل البیوت التي بخروا على سطوحها لكل جند السماء..." 

 وجود الجثث في المدینة كما في البیوت، حتى في قصور الملوك یجعلها دنسة (ال
). 2: 5 الخ.، عد1: 21

عندما أراد یوشیا أن یدنس المذابح والمرتفعات في بیت إیل نثر علیها عظاًما من 
). 20-14: 23 مل 2المقابر (

: . وقوفه في دار بیت الرب 6
ترك إرمیا النبي وادي توفة وانطلق إلى الهیكل حیث وقف على تٍل فوق الوادي 
یؤكد ما قاله في توفة. حسب الشعب ذلك مجرد تهدیدات بالكالم، لكن إرمیا أوضح لهم 

أنهم یخدعون أنفسهم. كأنهم قد أضافوا إلى خطایاهم خطیة االستخفاف بالنبوات، إذ قسُّوا 
قلوبهم ولم یسمعوا لصوت الرب على فم نبیه إرمیا. 
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 19من وحي إرمیا 
 دشِّن مسكنك في!

لقد جعلته غریًبا عنك! 

  ! ّیبقى اإلناء الخزفي الذي حطمه إرمیا شاهًدا علي
كنُت طیًنا بال قیمة، 

وجعلَت مني إناء للكرامة! 
حّولت قلبي هیكًال لك! 
وفكري مقدًسا سماوًیا! 

  ،أعطیتني قلبي أرًضا مقدسة
لكنني دنستها، 

وصیرتها أرًضا غریبة عنك! 
دشنها من جدید! 

لیعمل روحك القدوس فیها أیها الحبیب! 

   ،أقمُت فیها رجاسات
ومارست في داخلي كل صنوف العنف، 

حتى على أوالدي وأحبائي، 
قدمتهم كذبائح بشریة لحساب عدو الخیر! 

من یهبني الحنو والرقة إال أنت یا مخلص الجمیع؟! 

  ،صارت أعماقي وادي القتل
وتدنست القصور في داخلي،  

واآلن ارجع إلیك، 
مّد یدك ودشن قلبي، 

إلهب روحك فّي، وقدس عواطفي! 
اسكب فیض نعمتك، واحفظ حواسي! 

ها أنا بین یدیك، 
قدسني إلى التمام! 
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 يتعال یا حبیب ،
! يأسكن في وال تتركن

بیمینك وتمسك بي،    ي لتعانقن
فأصرخ قائالً :  

وجدت من تحبه نفسي، 
أمسكته ولم أرخه، 
أدخلته بیت أمي، 

 لن أتركك بعد یا مقدس حیاتي!
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 ألصحاح العشرونا

 قاومة فشحور لهم
ان یلیق بالكاهن فشحور أن یكرم إرمیا ویحمیه ككاهٍن زمیٍل له، ویستشیره كنبي، ك

لمقطرة، لیضیق علیه فال ینطق بالحق، األنه ینطق بكلمة الرب، لكنه عوض ذلك جعله في 
لكن التهبت كلمة الرب باألكثر في قلب إرمیا، ولم یستطع الصمت. تمتع بالمعیة مع اهللا 

 وشهد للحق. 

 ].2-1[  إرمیا في المقطرة. 1
 ].6-3[  . فشحور المرتعب2
 ].9-7[ . نار محرقة في قلب إرمیا3
 ].11-10[ . مقاومة الناس ومساندة الرب4
 ].13-12[  تسبحة وسط اآلالم. 5
 ].18-14[  . لحظات ضعف بشري6

إرمیا في المقطرة : . 1
 "وسمع فشحور بن امیر الكاهن،

 وهو ناظر أول في بیت الرب،
 إرمیا یتنبأ بهذه الكلمات.

 فضرب فشحور إرمیا النبي،
 ].2-1وجعله في المقطرة التي في باب بنیامین األعلى الذي عند بیت الرب" [

ان فشحور الكاهن هو الناظر األول للهیكل لفترة مؤقتة، في سلطانه أن یسجن ك
بتهمة اإلخالل باألمن العام. قام بضرب إرمیا وجعله في المقطرة وتركه یقضى لیلًة في 

 السجن أو في الجب السفلي.
 كاهًنا كان هذا التصرف بالشك غیر شرعي، ألنه ما كان یلیق به أن یضرب

رة دون فحص قضیته أمام رئیس الكهنة والكهنة زمالئه. لكن هذه كانت طویضعه في المق
شكلیات لم تشغل بال أحد بسبب الثورة العارمة ضد إرمیا. لقد أدرك فشحور أن إرمیا یفضح 

أخطاءه وأخطاء زمالئه، كما یحطم شعبیة الكهنة، وأن الوقت ضیق، لذا لم یفكر في 
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، إن لم یكن جمیعهم، یقفون في جانبه ضد إرمیا، وأن نةاستشارة أحد، واثقًا أن غالبیة الكه
 إرمیا لن یرفع شكواه إلى رئیس الكهنة أو الكهنة!

فقد حمل كثیرون في تلك الفترة هذا االسم. ذكر إرمیا في  شحور"فبالنسبة السم "
یرى ). 1: 21 (فشحور بن ملكیا""األصحاح التالي شخًصا آخر یحمل ذات االسم: 

  مصري األصل یعني "ابن حورس".مالبعض أن االس
اختلف رأى الدارسین من جهة تصرفات فشحور؛ هل قام بضرب إرمیا بنفسه أم 

ُرتبته الكهنوتیة تمنعه من ذلك، فقام بإصدار أمره بالضرب؟! هل ُألقى في سجن أم في 
و هحجز مؤقت قضى فیه إرمیا تلك اللیلة؟ هذه األسئلة وغیرها ال تشغلنا، إنما ما یشغلنا 

 مقاومة فشحور للكلمة اإللهیة في شخص إرمیا بكل وسیلة ممكنة لدیه.
، فقد كان هناك باب ]2لباب بنیامین األعلى الذي عند بیت الرب [ بالنسبة

) على الجانب الشمالي منها أو 7: 38؛ 13: 37للمدینة ُیدعى "باب بنیامین (األدنى)" (
ك اإلتجاه. هذا بخالف باب آخر لشمال شرق المدینة حیث كانت أنصبة بنیامین في ذ

حیثُ یقام الهیكل  األعلى""، ُیدعى )"ألعلىایحمل ذات االسم لدار الهیكل "باب بنیامین (
 على مرتفعة عالیة.

غالًبا لم یكن فشحور بین المستمعین إلرمیا النبي في توفة، إنما وردت إلیه أخباره 
 وشیوخ الكهنة. وٕاذ رآه قادًما نحو بهناك، وعرف بما نطق به إرمیا أمام بعض شیوخ الشع

الهیكل توقع أنه یكرر ما قاله هناك أمام خدام الهیكل والشعب، فیحل الرعب بالشعب، وربما 
ینحاز البعض إلیه فال یقدر فشحور أن یتصرف بعد ذلك. لذلك أسرع بضربه ووضعه في 

سخر به أمام الكل حتى  يالمقطرة عالنیة أمام الكل حتى متى تكلم ال یسمع له أحد. أراد أن
 ال یلتفتوا إلى كلماته.

أن إرمیا النبي یمثل كلمة اهللا. كان یلیق بفشحور الكاهن  لعالمة أوریجینوسایرى 
 فینعم بالرؤى السماویة، ،وقفوالناظر األول في بیت الرب أن یكرم إرمیا، وینطلق به إلى 

 وهناك جعله في ،لى الجب، إلى أسفلإزل بإرمیا نویتمتع باستنارة إلهیة، لكنه على العكس 
 المقطرة، لیربط كلمة اهللا ویقیدها، ففقد البصیرة كما دخل في حالة رعٍب وخوفٍ .

هنا فشحور یمثل اإلنسان الذي یستهین بكلمة اهللا، فال یرتفع بها كما على سطح 
) 16-9: 10بیته الداخلي، فیرى مع بطرس الرسول وهو على السطح رؤیا سماویة (أع 

تكشف له عن خطة اهللا الخالصیة، بل كإنسان ینزل بكلمة اهللا كما إلى الجب لیغوص وسط 
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الوحل، عوض التمتع بالسماویات یرتبط قلبه وفكره كما أحاسیسه وعواطفه بمحبة العالم 
 وترابه الباطل.

عندما یمسك المؤمن بكلمة اهللا ویرتفع إلى العلیة یتمتع مع تالمیذ الرب بعمل 
لروح القدس الناري، الذي یحول قلبه إلى ذبیحة محرقة، ویشعل أعماقه بنار الحب اإللهي. ا

هناك في العلیة یلتقي باألرملة التي انطلقت بإیلیا النبي إلى فوق، فیقیم ابنها المیت... هكذا 
یسوع ا المؤمن ربنتقیم كلمة الرب النفس المیتة، وتبعث فیها الحیاة الُمقامة. هناك أیًضا یجد 

 المسیح، الكلمة اإللهي، في العلیة یقدم له جسده ودمه المبذولین، حیاة أبدیة.
إنجیلنا لیس وسیلة للتمتع بالزمنیات، إنما هو وسیلة لالرتفاع نحو السمویات. على 

الجبال العالیة یلتقي اهللا مع رجاله، فعلى جبل سیناء التقى الرب مع نبیه موسى، مقدًما له 
دسة. وعلى جبل تابور التقى رب المجد مع موسى وٕایلیا وبطرس ویعقوب قشریعته الم

 ویوحنا، حیث تجلى أمام تالمیذه، مظهًرا لهم بهاء مجده.
لنحذر جمیًعا - كهنة وشعًبا - أال ننزل بإرمیا إلى الجب الُسفلي، ونضعه في 

احة وقتیة، عوض رالمقطرة. لنحذر لئال تتحول كلمة اهللا إلى وسیلة لطلب أموٍر زمنیة و
االنشغال بخالص نفوسنا وخالص إخوتنا، حیث یلتقي الكل بالمخلص السماوي، وتصیر لنا 

 شركة معه في المجد األبدي.

 لمسیح ُیضرب فیناا
 لعالمة أوریجینوس: ایقول 

یبدو أن فشحور كان ممسًكا بعصا في یده ألنه . فضرب فشحور إرمیا النبي""[
ى سفر الخروج نجد أن سحرة مصر كان عندهم أیًضا عصى، لكان ساحًرا. إذا رجعنا إ

أرادوا بها أنُ یظهروا أن عصا موسى لیست من اهللا؛ لكن عصا الرب غلبت عصى السحرة 
 وأكلتها. 

أكد الكتاب صفة إرمیا ورتبته: "النبي". إذن الذي  ضرب فشحور إرمیا النبي"."
 أیًضا أن واحًدا ضرب بولس الرسول لَضرب إرمیا َضرب النبي. ویذكر سفر أعمال الرس

یضربك اهللا أیها الحائط س"بأمر من حنانیا رئیس الكهنة، لهذا قال له بولس الرسول: 
 من الخارج له صورة رئیس كهنة عظیم ومن الداخل حائط مبیض، مملوء عظام ،"المبیض

 أموات وكل نجاسة.
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سلمُت أ" هو نفسه یقول: حلماذا نتكلم عن بولس وعن إرمیا؟ فإن ربي یسوع المسي
 ظهري للسیاط وخدَّيَّ أهملتهما للطم، ولم أرد وجهي عن خزي البصاق".

ظن بعض البسطاء أن ما حدث للسید المسیح كان في أیام بیالطس فقط، حینما ي
أسلمه لُیجلد وحینما اشتكى الیهود علیه، أما أنا فأرى یسوع المسیح ُیسلَّم لُیجلد في كل یوم. 

 معابد الیهود الیوم وأنظر كیف أن السید المسیح ُیجلد منهم من خالل التجادیف، ىادخل إل
كذلك أنظر إلى أبناء األمم الذین یجتمعون لیشتكوا على المسیحیین، كیف یقبضون على 
یسوع المسیح الموجود في كل مسیحى ویقومون بجلده. تأمل یسوع المسیح االبن الكلمة 

م علیه من غیر المؤمنین. أنظر كیف أنه بعد ما علَّمنا كوكیف أنه ُمهان ومرذول ومح
ل له اآلخر أیًضا" قام هو نفسه بتنفیذ هذه  وأوصانا قائالً : "من لطمك على خدِّك األیمن فحوِّ
الوصیة فأهمل خدَّیه للطم. یوجد ُأناس كثیرون یجلدونه ویلطمونه أما هو فال یفتح فاه. حتى 

وجهه عن خزي البصاق: ألن الذي یحتقر تعالیمه یكون ح یومنا هذا، ال یرد یسوع المسي
 .]Ïكمن ینفض البصاق في وجهه

 : ستقبل األنبیاء في الُعلِّیّة ال في الجب الُسفلينیلیق بنا أن 
[أمر منطقي أن ُیضرب إرمیا كما ُضرب بولس وكما ُضرب السید المسیح. 

كانت  ه في المقطرة التي في باب بنیامین األعلى".لفَضرب فشحور إرمیا النبي وجع"
كان نصیب سبط بنیامین في المیراث . األعلى (العلوي) ي الدورفباب بنیامین  المقطرة في

"أورشلیم" حیث یوجد هیكل الرب، ذلك كما هو موضح في تقسیم المیراث الموجود في سفر 
لقى في الجب الذي في أً لنبي قد "ایشوع. بما أن الهیكل كان في سبط بنیامین، لذلك فإن 

اسم بنیامین معناه "ابن الیمین". وهذا الباب موجود بالقرب من ). LXX (]2باب بنیامین" [
بالرغم من وجود دور علوى في بیت الرب، إال أن فشحور لم . بیت الرب عند لدور العلويا

 یلِق إرمیا إال في الجب الُسفلي.
ن ونصعده إلى الدور العلوي من بیت الرب؟ آلأما نحن فنرید أن نأخذ إرمیا ا

 وذلك كما سأوضح من خالل نصوٍص عدیدة ،˻أقصد بالدور العلوي المعنى الروحي المرتفع
 ار یستقبلون األنبیاء في األدوار العلیا. رمن الكتاب المقدس تؤكد أن األب

1 In Jer. hom. 19:12. 
Ð .أى أن الذین ال یأخذون من نبوات إرمیا سوى الجانب الحرفى، یفعلون مثل فشحور الذى ألقى النبى فى الجب السفلى 
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یذكر سفر الملوك أن أرملة صرفة صیدا التي اعدها الرب إلعالة إیلیا اسَتضافته 
 ).19: 17 مل 1عندها في الُعلِّیة الموجودة في منزلها (

كذلك المرأة الشونمیة التي كانت تستضیف ألیشع النبي كلما مرَّ علیها، عملت له 
 ).10-8: 4 مل 2لكي یستریح فیها كلما یجيء ( ُعلِّیة صغیرة

: 20قط من الطابق العلوي (أع سلخاطي اوعلى العكس من ذلك فإن أفتیخوس 
9 .( 

الذي على السطح فال و"یوصیك یسوع المسیح أیًضا أّال تنزل من السطح، فیقول: 
. ینزل لیأخذ من بیته شیًئا"

 .]Ï أفضل شيءوإذن الوجود في األدوار المرتفعة وعلى األسطح ه
 : فشحور المرتعب. 2

 "وكان في الغد أن فشحور أخرج إرمیا من المقطرة.
 فقال له إرمیا: 

 لم یدُع الرب اسمك فشحور بل مجور ِمسا بیب.
 ألنه هكذا قال الرب: 

 هأنذا أجعلك خوًفا لنفسك ولكل محبیك، 
 فیسقطون بسیف أعدائهم،

 ان.روعیناك تنظ
 .]4-3[ وأدفع كل یهوذا لید ملك بابل فیسبیهم إلى بابل ویضربهم بالسیف"

إذ نزل بكلمة اهللا كما إلى الجب، وقیدها كما بمقطرة، لكي ال تعمل في قلبه، 
). 22: 48إش  (تحول قلبه إلى حالة من الالسالم، وكما قیل: "ال سالم قال الرب لألشرار"

 ودخل إلى حالة خوٍف ورعٍب حطمته في الداخل وتسللت ،فقد سالمه الداخلي وفرح قلبه
إلى  مثمًرا من كل جانب""الذي یعني " شحورفحتى على محبِّیه. لذا غیَّر اهللا اسمه من "

ال یعني هذا أن االسم تغیر فعًال ". عب من كل جانبریترجمها البعض "" جورِ مسا بیبم"
 في معامالته مع الغیر، وٕانما تغیر في تظر اهللا، لیدرك فحشور حقیقة موقفه لعله یتوب! 

1 In Jer. hom. 19:13. 
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، وكأن فشحور لن ینعم باالستقرار بل Ïیرى البعض أن االسم الجدید یعني "رحیالً "
 ُیرحل إلى بابل مسبی�ا، هو ومحبوه، عندئذ یرتعبوا.

أما اآلن فنزع اهللا عن ... )28: 1كان األمر اإللهي للبشریة: "اثمروا واكثروا" (تك 
فشحور هذه البركة لیدعوه "ارتعب أنت ومحبوك من كل جانب". عوض اإلثمار المفرح 

 یصیر الموت المرعب له وللذین یحبونه ویرتبطون به ال بوصیة اهللا.
كان االتهام الرئیسي ضد إرمیا النبي أنه محطم لنفسیة القیادات والشعب، وأنه 

 جاء تغییر اسم فشحور رًدا على هذا االتهام. وكأن مصدر الرعب وتحطیم ادائم التشاؤم، لذ
 النفسیة هو فحشور ومن على شاكلته، ولیس إرمیا.

) غیر 17حینما دخل اهللا مع أبرام في عهد وأعلن له عن شریعة الختان (تك 
إلى سارة  اسمه من أبرام (أب مكرم) إلى إبراهیم (أب لجمهور)، وغیَّر اسم ساراي (أمیرتي)

(أمیرة)، فقد صار إبراهیم خالل المیثاق اإللهي أًبا لجمهور من األمم، ولم تعد سارة خاصة 
لقدیس ابه بل أمیرة یعتز بها جمیع المؤمنین. هذا حدث مع الختان، وكما یقول 

ماذا یعني الختان سوى تجدید الطبیعة البشریة بنزع اإلنسان القدیم؟ وماذا [أغسطینوس: 
عد "السبت"؟ ب يأ ام الثمانیة (للختان) سوى المسیح الذي قام بعدما أكمل األسبوع،يتعني األ

]. Ðلقد تغیر اسما الوالدین، وأعلن كل شيء جدیًدا
اآلن، إذ فقد فشحور ختان القلب واألذن برفضه الكلمة النبویة اإللهیة تغیَّر اسمه 

  للذین یحبونه، وهالًكا لهم!افال یكون أًبا لجمهوٍر، بل رعبً 
هكذا ُغرلة القلب واألذن، ورفض المیثاق اإللهي یغیر اسمنا من اإلثمار والبركة 

" ادي القتلوإلى الرعب والهالك، حتى األرض التي نقیم فیها تتغیر كما تغیرت توفة إلى "
)19 :6 .(

رها من دیدخل فشحور الكاهن والناظر األول للهیكل إلى حالة من الرعب، مص
الداخل، وهو رفضه التمتع بكلمة اهللا واالستماع إلى الصوت اإللهي. وٕاذ یفقد سالمه 
الداخلي ینهار أمام ملك بابل، ویسقط في السبي كما تحت السیف. یفقد قوته وكرامته 

 وحریته وأخیًرا حتى حیاته!

1 Cf. Holladay: Jeremiah, p. 543-4. 
2 City of God 16:26. 
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 فیعیشون في سأوالد اهللا یعیشون في فرٍح داخلي حتى وسط آالمهم، أما أوالد إبلي
رعٍب، حتى إن نالوا كل العالم في أیدیهم. یصیرون كقایین الذي قیل عنه: "تائًها وهارًبا 

 نعم، فإن أعیاد األشرار: [لقدیس أثناسیوسا). وكما یقول 12: 4تكون في األرض" (تك 

  ]. Ïیالتو يه
ى في السماء، وكلمة اهللا التي ُوهبت قُألقي إرمیا في الجب ُوقید بمقطرة، لكن قلبه ب

له لم ُتقید، وأما فشحور فكان صاحب سلطان ككاهٍن وناظر أول الهیكل، لكنه انهار في 
مذلٍة داخلیة وهالٍك خارجي. في شجاعة تحدث إرمیا النبي مع فشحور، مؤكَدا حدوث 

 السبي وتحقق الهالك للكاهن كما للبیت الملكي، هكذا: 
كأن ما یحل به من رعٍب مصدره داخل . ]4 أجعلك خوًفا لنفسك" [اوالً : "هأنذأ

 نفسه؛ یصیر قایین زمانه!
انًیا: "أجعلك خوًفا... لكل محبیك، فیسقطون بسیف أعدائهم، وعیناك تنظران" ث

كان یلیق به ككاهن اهللا أن یكون مصدر سالٍم لكل بشٍر ما استطاع، لكن بسقوطه  .]4[
علة رعٍب حتى لمحبیه، عوض تمتعهم بالخالص سقطوا بسیف  في العصیان والعناد صار

األعداء، وعوض ارتفاعهم لرؤیة األمجاد المعدة لهم انفتحت عیني فشحور لیرى هالك 
 محبیه یبدأ هنا على أیدي البابلیین.

ربما یشیر محبوه هنا إلى الجسد بكل طاقاته، فاإلنسان الذي یحرم نفسه من عمل 
ته ألجل ملذات جسده، یصب على جسده حالة من الرعٍب والدماٍر االكلمة اإللهي في حي

 عوض إعداده لشركة المجد األبدي مع النفس.
الثًا: "وأدفع كل ثروة هذه المدینة وكل تعبها وكل مثمناتها وكل خزائن ملوك ث

هكذا تمتد الخسارة ال إلى المحبین فحسب بل وٕالى كل  .]5یهوذا، أدفعها لید أعدئهم... "[
 دینة بكل إمكانیاتها وخزائنها.مال

تشیر المدینة هنا بثروتها وتعبها ومثمناتها وخزائن ملوكها إلى مواهب اإلنسان 
وقدراته... باالنحراف عن الطریق الروحي الملوكي یفقد اإلنسان خزائنه الداخلیة ومواهبه 

وٕاكلیل مجد  التي كان یمكن أن یستخدمها لبنیان نفوس كثیرة، ویصیر له رصید غنى أبدي
 سماوي.

1 Paschal letters, 2:3. 
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ذهابهم إلى السبي... إشارة إلى فقدان النفس للحریة الداخلیة. هنا ألول مرة رابًعا: 
 یشیر إرمیا النبي إلى اسم الدولة التي تسبیهم: بابل.

امُسا: "وهناك تموت، وهناك ُتدفن أنت وكل محبیك الذین تنبأت لهم بالكذب" خ
ریبة إحدى عالمات غضب اهللا على اإلنسان، غكان ُینظر إلى الدفن في أرض ... ]6[

 وسقوطه تحت اللعنة.
یرى البعض أن فشحور لم یكن كاهًنا فحسب، وٕانما كان نبًیا كاذًبا، أعلن أنه لن 

). وقد استخدم إرمیا 28: 26). استحق الموت بسبب كذبه (13: 14تصاب األمة بأذى (
 لقیادات والشعب في مؤامرة الكذب.االنبي كلمة "كذب" أو "بطالن" كثیًرا، إذ سقطت 

كأن إرمیا قد أعلن لفشحور أنه ال یعود بعد ناظًرا للهیكل ُیصدر حكًما على 
. Ïاآلخرین، إنما یعاني من صدور الحكم اإللهي ضده یرعبه ویرعب األمة كلها

نار محرقة في قلب إرمیا : . 3
 إرمیا نفسه مضروًبا ومهاًنا من كاهٍن زمیٍل له، دفي لحظات ضعٍف بشري وج

ُوملقى في المقطرة اللیلة كلها، وقد صار أضحوكة بین الكهنة والشعب... كما شعر بفشل 
رسالته. لیس من یصغي إلیه، وال من یهتم بكلمات الرب التي ینطق بها. هذا كله أثار في 

 بال ضعف، مهما بلغت عظم حدٌ نفسه مشاعر مؤقتة، سجلها لنا لكي ندرك أنه لیس أ
 رسالته.

 في مرارة مع صراحة تامة تحدث مع اهللا معاتًبا إیاه، مقدًما اعتراًفا: 
 "قد اقنعتني (خدعتني) یارب فاقتنعت فُخدعت).

 وألححت (قویت) علّي فُغلبت.
 صرُت للضحك كل النهار.

 .]7كل واحٍد استهزأ بي" [
شعر الخادم في بعض اللحظات كأن الوعود يحًقا تكالیف الخدمة باهظة، إذ 

 اإللهیة ال تتحقق، یرى من حوله یضحكون علیه ویستهزئون به.
عینها المستخدمة عندما ب يه "دعتني، قویت علّي، ُغلبتخجاءت األفعال هنا "

 باتحاد رولعله استخدم ذلك ألن إرمیا شع! Ðتخدع زوجة رجلها أو یقوي رجل على سیدة

1 Thompson: Jeremiah, p. 455. 
2 Holladay, p. 552-3. 
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عجیب مع اهللا ُمرسله، ارتباط قوي كاالتحاد الزوجي... لكنه فجأة شعر كأن كل شيء قد 
انهار أمامه، كأنه قد ُخدع! أین الوعد اإللهي: "قد جعلتك الیوم مدینة حصینة وعمود حدید 

وأسوار نحاس على كل األرض، لملوك یهوذا ولرؤسائها ولكهنتها ولشعب األرض؛ 
)؟ هوذا اآلن 19-18: 1 یقدرون علیك، ألني أنا معك یقول الرب ألنقذك" (الفیحاربونك و

 ُمهان وُمضروب وُمقید... لیس من یسمع له، وال من یصغي إلیه!
لعله لم یدرك إرمیا النبي أنه كان یلیق به أن یحمل صورة مخلصه یسوع المسیح 

ما الجند، واجتمعت كالذي صار أضحوكة كل النهار، استهزأ به اللص، وسخر منه الشعب 
 القیادات الدینیة مع المدنیة للخالص منه!

كلفة الخدمة والتلمذة للسید المسیح المصلوب، القائل: "لیس التلمیذ ت يه هذه
أفضل من المعلم، وال العبد أفضل من سیده... إن كانوا قد لقبوا رب البیت بعلزبول، فكم 

انوا بالعود الرطب یفعلون هذا، فماذا ك). "ألنه إن 25-24: 10بالحرى أهل بیته؟!" (مت 
 ).31: 23یكون بالیابس؟!" (لو 

كثیًرا ما یتحدث العهد القدیم عن العابرین الذین یسخرون ویهمسون عند رؤیتهم 
؛ 36: 27؛ حز 16-15: 2؛ مرا 8: 9لشخٍص ساقٍط تحت كارثة أو في حالة إنهیار (مل 

 ).15: 2صف 
یارب فاقتنعت (فُخدعت)" للقدیس ) قد اقنعتني (خدعتني"أما بخصوص العبارة: 

تعلیق على ذلك: [یوجد خداع صالح أیًضا، به ُخدع كثیرون هذا الذي  یوحنا الذهبي الفم
یجب أال ندعوه خداًعا قط... استخدم یعقوب هذا الخداع مع أبیه؛ فهو لیس خداًعا بل 

].  Ïتدبیر
، كاشًفا لهم ]8لم واغتصاب [ظلقیادات كما للشعب هي: لكانت صرخات إرمیا 

 عن ضعفاتهم، وفاضًحا أعماقهم... فلم یحتملوا.
 ربما تردد أحیاًنا ولو إلى لحظات، متساءالً : 

 "لماذا أخسر الناس؟
 لماذا أذكر اسم اهللا الذي یثیرهم؟

 لماذا ال أصمت؟
 ألترك الخدمة آلخر غیري!"

1 St. Chrysostom: In Colos., hom. 4. 
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 ٍر في قلبه ال یقدر أن یخمدها.الكن صوت الحق كان كن

 "ألني كلما تكلمت صرخت.
 نادیت: ظلٌم واغتصابٌ .
 لعاِر وللسخرِة كل النهار.ل يل ألن كلمة الرب صارت

 فقلت: ال أذكره وال أنطق بعد باسمه.
 فكان في قلبي كناٍر محرقٍة محصورٍة في عظامي،

 .]9-8فمللت من اإلمساك ولم أستطع" [
ا عانى من صراٍع داخلي، إذ شعر بنوٍع من الفشل. فتحت الضغوط يیبدو أن إرم

) خطر بباله أن یعكف عن الخدمة 20، 8، 7: 20؛ 18: 18المستمرة ممن هم حوله (
العامة ویمارس حیاته التعبدیة الخاصة، ما دامت خدمته غیر مثمرة بل مثیرة للجمیع، حتى 

متواضعة. شعر كأن بذار الكلمة قد الللذین أحبهم. اشتهي أن یعود إلى عزلته في قریته 
فقلت ال أذكره، وال أنطق بعد "ُألقیبها على قلوب صخریة، ذهبت ادراج الریاح، فصرخ قائالً : 

 . ]9باسمه" [
هذا ومن جانب آخر كانت كلمة اهللا للتأدیب ناًرا محرقة في قلبه، محصورة في 

ع أن یمسك عن الكلمة، ولو كلفه طعظامه، لكن بسبب أمانته هللا وثقته فیه كمخلص لم یست
 األمر حیاته كلها.

اعتاد في وسط آالمه المّرة أن یرفع نظره إلى اهللا الذي دعاه للخدمة والشهادة 
للحق. لقد صارت كلمة الرب في قلبه ناًرا محصورة في داخله، لكنه لم یقدر أن یمسك عن 

)، یصرخ 19: 16 یوم الضیق (يالكالم متكًال على اهللا الذي هو عزه وحصنه وملجأه ف
 إلیه: 

 "اشفني یارب فُأشفى،
 خلصني فأخلص،

 ألنك أنت تسبیحتي...
 ال أخَز أنا...

 ).18-14: 17وال أرتعب أنا..." (
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أعطته هذه النار المتأججة قوة تدفعه أّال یصمت عن الشهادة لكلمة اهللا وأّال 
حبة اهللا المنسكبة م يه ذه النارهیتوقف عن العمل حتى ولو وقف الجمیع ضده. مصدر 

 في قلوبنا بالروح القدس.
أن سّر ذلك هو تقبله الروح القدس الناري الذي یلهب  لقدیس أمبروسیوسایقول 

. Ïأذهان المؤمنین وقلوبهم

 ) لفعل: ا). وكان رد 9: 20لقد ُأخبرنا أن كلمة الرب كانت في إرمیا كناٍر محرقٍة
لما كان ربنا یسوع المسیح صالًحا ومحًبا ". المساك عنها جعلني قلًقا، ولم أستطعا"

للبشریة جاء بالجسد لكي یجلب هذا النوع من النار إلى األرض، قائالً : "ماذا لو 
). إنه یود أن یتوب البشر ال أن یموتوا (كما نجد في 49: 12اضطرمت؟!" (لو 

شر والخبث الذي في البشر، حتى إذ یتطهروا یأتوا بثمٍر لحزقیال). لهذا أراد أن یحرق ا
ثمر: ثالثین وستین ومائة ب أتيي ). إننا نعرف أنه إذ یزرع الكلمة32، 23: 18(حز 
. Ð )20: 4(مر 

 لبابا أثناسیوس الرسوليا

 ) بخصوص التفسیرات السریةmystical(میا أن ر، ُأرسلت إلیهم النار التي لم یستطع إ
 یحتملها. 
ندما تخترق مواضع النفس السریة تحلنا وتطهرنا وتحولنا من اإلنسان القدیم إلى ع

: 2الجدید، فنستطیع أن ننطق صارخین: "ال أحیا أنا، بل نعمة اهللا التي في" (راجع غال 
. Ñ )9: 3؛ كو 10: 15 كو 1، 20

 لقدیس جیروما

 : بمقاومة الناس ومساندة الر. 4
 "ألني سمعت مذمًة من كثیرین.

 خوف من كل جانٍب .
 یقولون: اشتكوا، فنشتكي علیه.

 كل أصحابي یراقبون ظلعي قائلین: 

1 Duties of the Clergy, 3:18. 
2 Paschal Letters, 3. 
3 Letter 18 b:2. 
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 .]10لعله یطغي، فنقدر علیه، وننتقم منه" [
یبدو أن إرمیا النبي قد دخل في حالة ارتباٍك شدیٍد وسط الجو العاصف الذي حل 

ه لیسنده ضد مقاومیه، كما صاراألعداء (األنبیاء الكذبة) عبه. رأى اهللا یخدعه ولم یقف م
 یصغي ال يك أصحابه یسمعون له لكي یتصیدوا له األخطاء. تارة یهاجمونه ویسبونه

 الشعب إلیه، وأخرى یراقبونه باهتماٍم كمن یطلبون كلمة منه.
ن األنبیاء م يأ ألني سمعت مذمة من كثیرین"،"سمعهم یذمونه ویسخرون منه: 

كقول المرتل: "كثیرون قاموا علّي، كثیرون یقولون  الكثیرین،بلكذبة والكهنة الذین دعاهم ا
 ).3لنفسي: لیس له خالص بإلهه" (مز 

لم یدع الرب اسمك فشحور "في سخریتهم به كانوا یرددون ما قاله عن فشحور: 
وف من كل خفي استهزاء یرددون: " .]3بل مجور مسا بیب (خوف من كل جانب)" [

لعلهم بهذا كانوا یقولون: من الذي یحّل به الخوف من كل جانب: فشحور أم أنت " انب!ج
 یا إرمیا؟ هوذا تحّل الكوارث بك، ویقف الكل ضدك، وال تجد راحة وال سالًما وال ثمًرا!

كلماتهم تحمل سخریة من الخارج مع اضطراب في الداخل، فقد حّل بهم الخوف، 
تماع إلى صوت الرب، بل بالسخریة به... إنهم یخدعون سوحاولوا عالج ذلك، ال باال

 أنفسهم!
صدرت األوامر الخفیة أیًضا بمخاتلته وخداعه لكي یتكلم بما عنده فیجدون في 

كلماته سالًحا ضده. أثاروا من یشتكون علیه ممن یصغون إلیه فیجدوا فرصتهم ضده 
 لمحاكمته واالنتقام منه.

الكذبة ضده یعلن اهللا معیته وحضرته لنبیه المرذول،  مقابل هذا، مع هیاج األنبیاء
ّر قوته ونصرته س يه یتقدم كجباٍر قدیٍر یدافع عنه، مفسًدا كل خطة شریرة ضده. معیة اهللا

 ).8-1: 48(مز 

 "ولكن الرب معي كجباٍر قدیرٍ .
 من أجل ذلك یعثر مضطهدّي وال یقدرون.

 خزوا جًدا ألنهم لم ینجحوا،
 .]11 أبدًیا ال ُینسى" [اخزيً  

اختبر إرمیا النبي ما قاله المرتل: "فاستیقظ الرب كنائٍم كجبار معیط من الخمر، 
 ). 66-65: 78فضرب أعداءه إلى الوراء، جعلهم عاًرا أبدًیا" (مز 
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ورة السید المسیح الذي نام على الصلیب، فظنه عدو الخیر أنه ال یقوم ص يه هذه
، لكنه صرخ بقوٍة كجباٍر، محطًما متاریس الهاویة، وضرب عدو الخیر بالصلیب ودفع به 

إلى عاٍر أبدي! ظن عدو الخیر أنه بالصلیب یحطم رسالة المسیح، ولم یدرك أنه بالصلیب 
تمت الغلبة والنصرة لحساب كل مؤمنیه، وأن السهام قد ارتدت على عدو الخیر نفسه 

 لتحطیمه تماًما!

تسبحة وسط اآلالم : . 5
 إرمیا النبي معیة اهللا وسط اآلالم تتحول حیاته من الضیق إلى الفرح، كإذ یدر

مسبًحا اهللا المنقذ نفس المسكین من ید األشرار، وذلك كما فعل المرنمون، إذ غالًبا ما تنتهي 
 مزامیر الرثاء بعبارات مفرحة تكشف عن الثقة في اهللا كمخلٍص وسنٍد للمتألمین.

 لصدیق، افیارب الجنود مختبر "
 ناظر الكلى والقلب،

 دعني أرى نقمتك منهم،
 ألني لك كشفت دعواي.

 رنموا للرب، سبحوا للرب،
 ].13-12ألنه قد أنقذ نفس المسكین من ید األشرار" [

كلمة الرب تسبب مرارة في البدایة لكن تتحول المرارة إلى عذوبة فتتحول حیاة 
 المؤمن كلها إلى تسبیح داخلي ال ینقطع.

)، حینما وقف أهل 20: 11جاءت التسبحة هنا مطابقة لتلك التي وردت في (
عناثوث ضده. فمع كل ضیقة ینتهي إرمیا إلى ممارسة حیاة التسبیح والتمتع بفرح اهللا 

 مخلصه.

 ماذا ُیدعى اهللا "مختبر الصدیق"؟ل

 ل حدوثه...باهللا ال یتعلم شیًئا عن الشخص الذي یختبره، إذ هو عارف كل شيء ق 
توجد أسباب أخرى الختبارنا وتجربتنا: أحیاًنا یختبرنا لكي یعلن عن فضائلنا...  

)... وأحیاًنا یضع الناس في تجربة لكي إذ یروا 9-8: 40كما حدث مع أیوب (أي 
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أعمالهم، ویدركوا كیف یسلكون، یتوبون عن شرورهم أو یثبتون في اإلیمان كما یتطلب 
. Ïاألمر

 لبابا أثناسیوس الرسوليا
هو كرسي العواطف والدوافع الخفیة،  لكليا، بكون "اظر الكلى والقلبنُیدعى اهللا "

 بینما القلب هو مركز الفكر واإلرادة.
الذي ال یقدر " المسكین"كانت الضیقة لخیر إرمیا نفسه فقد تحقق باألكثر أنه 

 برة، لكن تبقى نفسه محفوظة في ید رب الجنود،ابنفسه أن یخلص من أیدى األعداء الجب
  ُمنقذ المساكین!

اآلن كمسكیٍن یرى نفسه موضع اهتمام اهللا الذي ینسب نفسه للمساكین والمرذولین 
والمطرودین والمظلومین، كما للیتامى واألرامل! هو أب یهتم بالذین لیس لهم من یسأل 

 عنهم! 
نموا رح الرب، بل ویدعو الكل للتسبیح: "بكان إرمیا النبي في وسط ضیقته یس

 .]20للرب سبحوا الرب، ألنه قد أنقذ نفس المسكین من ید األشرار" [
قدم لنا إرمیا النبي خبرته العملیة في التسبیح هللا وسط اآلالم، هذه التي عاشها 

 حمدو مدانیال النبي في السبي كل یوٍم، إذ قیل عنه: "جثا على ركبتیه ثالث مرات في الیو
 ). 10: 6قدام إلهه" (دا 

اهللا والمسجونون  ویسبحان وكان بولس وسیال الرسوالن المسجونان "یصلیان
 ).25: 16یسمعونهما" (أع 

). 141 :2؛ 14: 50؛ 17: 116؛ 6: 27دعى داود النبي التسبیح ذبیحة (مز  
[ُتعتبر الصلوات وتقدیم الحمد حینما ُتقدم من أشخاص : الشهید یوستین یقول

  .]Ðحدها الذبائح الكاملة والمقبولة لدى اهللاو يه عتبرینم
[الكرامة الوحیدة التي تلیق باهللا، لیست في حرق الذبائح بالنار، هذه التي أوجدها 

 .]Ñاهللا لقوام حیاتنا، إنما ُتقدم الكرامة له... بتقدیم الحمد له بالتسابیح واأللحان ألنه خلقنا

1 Paschal Letters, 10. 
2 Dialogue, 117. 
3 Apology, 1:13. 
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ه التسبیح هو تجاوب كیان اإلنسان كله لمحبة اهللا، فتهتز كل مشاعره وأحاسیس
وأفكاره وٕارادته كأوتار قیثارة ُتخرج لحن الحب المتجاوب مع حب اهللا الفائق. هذا التجاوب 

 لن في المخدع حتى في لحظات النوم، كما في العمل والكنیسة...ُیع
تسبیح لیس عمًال فردًیا، لكنه شركة الجماعة كلها: المجاهدة لما نرید تأكیده أن ا

 والمنتصرة مع طغمات السمائیین: 
 ).138"أمام المالئكة أرتل لك" (مز 

 ).150"سبحوه في جمیع قدیسیه" (مز 
 ).22"في وسط الجماعة العظیمة أسبحك" (مز 

ارس التسبیح مفالمؤمن یقاسم الكنیسة مجدها األبدي، دون أن ینفصل عنها. ال ي
في السماء بطقس منفرد خاص به... هكذا عمل التسبحة واللیتورجیات كلها أن تكشف 

للمؤمن عن عضویته الكنسیة لیدرك ال وحدته مع الكنیسة بل هو جزء ال یتجزأ منها، جاء 
ذلك ثمرة طبیعیة لعمل الروح القدس فیه. إنه ال یحتاج إلى ما یوحده فیها بعد كأنها غریبة 

. عنه
 كان ثمر یوم الخمسین: 

 واعتمدوا... بفرح "قبلوا كالمه
... نفس واحدةبوكانوا كل یوم یواظبون في الهیكل 

 كانوا یتناولون الطعام بابتهاج وبساطة قلب،
 .سبحین اهللا..م

 ).2الذین یخلصون" (أع  یضم إلى الكنیسة وكان الرب كل یوم

لحظات ضعف بشري : . 6
تمرر من وقت إلى آخر في لحظات الضعف، إذ كان یشعر تكانت نفسیة إرمیا 

بانسحاق ألعماقه من أجل ما سیحّل بشعبه، وفي نفس الوقت یجد مقاومة حتى الموت من 
 القیادات الفاسدة التي أّثرت حتى على الشعب، حتى اشتهي لو لم یولد.

 ملعون الیوم الذي ُوِلدُت فیه."
  مبارًكا.نفیه أمي ال یكوي الیوم الذي ولدتن

 ملعون اإلنسان الذي بّشر أبي، قائالً : 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


 قد ُولد لك ابن،
 ُمَفرًحا إّیاه فرًحا.

 ولیكن ذلك اإلنسان كالمدن التي قلبها الرب ولم یندم،
 َفَیْسمع صیاًحا في الصباح، وجلبة في وقت الظهیرة.

 ألنه لم یقتلني من الرحم،
 د.بمي قبري ورحمها ُحبلي إلى األأ يل فكانت

 ].18-14لماذا خرجت من الرحم ألرى تعًبا وحزًنا فتفنى بالخزي أیامي؟! [
 ان یشتهي لو لم یولد، وكان یود لو أن أحشاء أمه صارت مقبرة له.ك

ورة للضعف البشري الذي یسقط فیه حتى األنبیاء والرسل... كبشر یحتاجون ص
 إلى سنٍد إلهي وسط آالمهم حتى ال ینهاروا.

یسبح اهللا وسط آالمه، إذ كان متأكًدا أنه ُیخلص نفس المسكین  نذ لحظات كانم
من ید األشرار... لكن سرعان ما ضعف وشعر بالفشل مشتهًیا لو أن الموت قد حّل به في 

لحظات والدته. وقد سمح اهللا بتسجیل هذه المشاعر لكي ال نیأس حین نضعف وسط 
 أحیاًنا یضعفون. هذا ویلیق بنا أن نسجل واآالمنا، متطلعین إلى أن األنبیاء أنفسهم كان

لحظات ضعفنا لكي متى تمتعنا بعمل نعمة اهللا نخجل من أنفسنا، ونعترف بضعفنا وغباوتنا 
أمامه. ونقدم له الشكر ألنه في صالحه لم یأخذنا في لحظات ضعفنا، بل أعطانا فرصة 

 التمتع بعمل نعمته، والدخول في خبرة جدیدة معه.
 هذه العبارات من روح الیأس، ال ننكر أنها تكشف عن رقة نفس هع ما حملتم

 الموت عن أن یسمع ما سیحل بشعبه.ي إرمیا... لم یكن قادًرا أن یرى الناس یهلكون. یشته
سجیل هذه المشاعر ال یعني أن إرمیا النبي قد نطق بها أمام أحد، وٕانما ُسجلت ت

فكر، لكن یلیق بنا أن نضبط لساننا لبائ لكي نكتشف كیف أننا في لحظات تعبنا نخط
 أحفظ لفمى كمامة فیما ي؛ونلجمه كقول المرتل: "قلت أتحفظ لسبیلي من الخطایا بلسان

 ).2-1: 39 صمت صمًتا" (مز ي؛الشریر مقابل
ع كل هذه الظروف القاسیة، ومع مرارة نفسه لم یهرب من الخدمة... بل كان م

 یهتم بخالص اآلخرین، حتى المقاومین له.
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 ي عندما سمع النبي هذا لم یرفض الخدمة. لم یقل على مثال موسى: "أسألك یارب، إن
 ...Ïلست مستحًقا، أرسل آخر". إذ كان محًبا للشعب

 لقدیس جیروما
 الحظ في هذه المرثاة الشخصیة اآلتي: ي
رسالته، فما  حسب إرمیا یوم میالده یوم لعنة ال بركة، إذ ظن أنه لم یحقق: والً أ

قیمة میالده أو حیاته! لقد استحق یهوذا الخائن الیائس ذلك: أن یلعن یوم میالده، وكان 
) ، لكن ما كان یلیق بنبي یعلم أنه إناء للرحمة أن یفعل 24: 26خیر له لو لم یولد (مت 

 ذلك. 
ین دلم یلعن إرمیا والدیه إنما لعن یوم میالده، ألن الشریعة تحرم لعن الوال: انًیاث

 ).16-10: 24؛ 9: 20كجریمة عظمى (ال 
كان الیهود كما كثیر من األمم یفرحون بمیالد طفٍل ذكر، لقد بشروا والده: الثًا: ث

 د لك ابن (ذكر) لیفرح...ُول"قد 
یقصد بالمدن التي َقَلبها الرب سدوم وعمورة، وقد أشیر إلیهما كثیًرا كعبرة : ابًعار

تحولت سدوم وعمورة إلى صیاح ). 9: 2؛ صف 9: 3؛ 10-9: 1؛ إش 11: 4(عا 
)، لكن لیس صراخ التوبة والرجوع إلى اهللا، بل صراخ التعب واأللم مع 20: 18وجلبه (تك 

 حالة الرعب والخوف الشدید.
باط التي تحّل باألم التي یموت طفلها حعلم إرمیا النبي تماًما حالة اإل: يامًساخ
 كال شيء أمام إحساسه بأن حیاته بال ا)، لكنه ُیحسب هذ3: 4؛ أم 26: 6عند والدته (

 معنى وال قیمة.
على كلمات إرمیا النبي السابقة، قائًال بان القدیسین  لقدیس أمبروسیوساعلق ي

ینوحون منتظرین حیاة أفضل [لذلك القدیسون لیسوا بدون سبب كثیًرا ما كانوا ینوحون من 
 .]Ð)4: 19 مل 1یلیا (إ) وٕارمیا و5: 119أجل طول بقائهم هنا، داود بكى ذلك (مز 

:  العالمة أوریجینوس ویقول
[ال نجد أحًدا من القدیسین یحتفل بعید میالده أو یقیم فیه ولیمة عظیمة، وال یفرح 

 أحد بعید میالد ابنه أو ابنته، إنما یفرح الخطاة بهذا.

1 Letter 18a:6. 
2 St. Ambrose: On belief in the Resurrection, 2:125. 
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)، وفي العهد 20: 40رعون ملك مصر بعید میالده (تك فففي العهد القدیم احتفل 
)، وفي الحالتین سال الدم عالمة تكریمهما لعید 21: 6الجدید احتفل هیرودس أیًضا (مر 

)، وأیًضا رأس القدیس النبي یوحنا في 22: 40میالدهما، فقطعت رأس رئیس الخبازین (تك 
 ).27: 6السجن (مر 

اد میالدهم وٕانما وهم مملؤون من الروح يأما القدیسون فلیس فقط ال یحتفلون بأع
القدس یسبون هذا الیوم. فإن نبًیا عظیًما، أقصد إرمیا، الذي تقدس في بطن أمه وتكرس 

ال ي فیه أمي )، یعلن: "ملعون الیوم الذي ُولدت فیه، الیوم الذي ولدتن5: 1كنبي للشعوب (
 ]...].14یكون مبارًكا..." [
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 20ن وحي إرمیا م
 مك نار في قلبي،اس

 حصورة في عظامي!م

 ،صار اسمك ناًرا في قلبي 
 یلهب أعماقي، 
 فال أستطیع أن أصمت! 

 ،التهب قلب إرمیا النبي 
 فتكلم بكل شجاعة ولم یصمت. 
 ضربه الكاهن فشحور، ووضعه في مقطرة، 
 لكنه لم یستطع أن یقید كلمة اهللا الناریة التي ینطق بها، 
 طفئ نارك التي ألهبت أعماقه.يلم یستطع أن  

 ،(خوف من كل جانب =) "دعوت فشحور(= مثمر من كل جانب) "مجورِ مسا بیب 
 ألنه لم یعد یحمل ثمًرا مفرًحا، بل رعًبا لنفسه ولمحبیه! 
 النار اإللهیة،ئ حاول فشحور أن یطف 
 فصار إسمه "الخوف في كل جانب"! 
! مرة كل مقاومة لعملك الناريث يه هذه 
 یفقد اإلنسان فرحه لیصیر مرعًبا لنفسه، 
 ویفقد اإلنسان ثمره فیرعب أحباءه! 

  ك خدعته، أنفي لحظات الضعف ظن إرمیا النبي 
 وعدته بالخالص والنصرة، 
 وٕاذا بالكل حوله یحطمونه. 
 صار أضحوكة الجمیع النهار كله! 
 صار الكل یسخرون به. 
 ا المخلص!هولم یدرك أنه إنما شاركك حیاتك أي 
 ثارت القیادات والجماهیر ضدك، 
 سخروا منك، قائلین:  
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 أصلبه! أصلبه! 
 خلص آخرین، أما نفسه فلم یقدر أن یخلصها! 
 رف مشاركتك آالمك؟!ش يل هل 
 لیسخر العالم بي، 
 لهیب حبك في داخلي!ئ فإنه لن یطف 
 بقوة أقول مع خادمك أثناسیوس الرسولي:  
 أنا ضد العالم! 
  بنار محبتك،هأخدم 
 لشره ومفاهیمه الخاطئة!ي حنانلكنني ال  

 !في ضعفي لعنت مع إرمیا النبي یوم میالدي 
 تطلعت فرأیتك معي القوي القدیر!ي لكنن 
 ال تحاسبني على ضعفي، 
 هب قلبي بنار روحك القدوس!إلوٕانما  

  :لیعمل روحك الناري في داخلي 
 یحرق ضعفاتي وسقطاتي! 
 ًبا لك، فال أكتم كلمتك!حیلهب نفسي  
 یشعل أعماقي حًبا، حتى لمقاوميّ ! 
 إلى نار مقدسة، میاه كثیرة ال تقدر أن تطفئها!ي یحولن 

 !نعم، اسمك نار في قلبي 
 روحك القدوس نار یشعل أعماقي! 
 كالمك نار محصورة في عظامي! 
 متى أصیر كأحد خدامك: لهیب نار ال ینطفئ! 
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