
األصحاح األول 

لُ   َاَألْصَحاُح اَألوَّ

 المنسیة رملةالمتأورشلیم 
في سفر إرمیا كما في المراثي یكشف النبي عما یشعر به، لیس كمتفرٍج لألحداث، 

وٕانما بكونه عضًوا في هذا الشعب، ما یحل بهم من متاعب كأنها تحل به شخصًیا بالرغم من 
تحذیراته المستمرة لهم. لهذا ال نعجب أنه في النصف األول للمرثاة األولى یئن قلب النبي وهو 
یصف ما حّل بوطنه وشعبه؛ وفي النصف الثاني ُیعلن عن المر الذي حّل به، لیس إال كوجه 

آخر لنفس الكارثة. 
یبدو كأن اثنین یتحدثان، أحدهما الشاعر الذي یكتب كمالحظ خارجي یتحدث عن 

المأزق الذي سقطت فیه أورشلیم، فیشبهها بأرملة تعاني من المرارة. والثاني كأن أورشلیم نفسها 
هي التي تتحدث عما حّل بها، كسیدة حزینة ال معٍز لها. الكاتب واحد، وهي مرثاة واحدة ال 
اثنتین، إنما هذه الحركة هي حركة دینامیكیة تدعو القارئ أن یقف أوًال لیرى بنفسه كما من 

 وكأن الخارج، ثم یدخل إلى عمق المشكلة لیجد أن ما حّل بالمدینة إنما حّل به شخصًیا.
 القصیدة تقدم وصًفا لمن یتطلع إلیها من الخارج، وما تعلنه هي من الداخل.

تبدأ المرثاة بحدیث النبي واضع القصیدة المر النفس كمن یتطلع إلى المدینة المحبوبة 
 نفسها أورشلیم]. یلي ذلك حدیث 11-1إلیه، وقد صارت أشبه بأرملة تعرضت لمفاسد خطیرة [

].  22-12كامرأة حزینة تئن في أعماقها [
 كانت والتي ،تشبه مدینة أورشلیم بأرملة مع أنها كانت المدینة العظیمة بین األمم

  فأصبحت تحت الجزیة.تها،لها وحريالفقدت استق). 2 :48تسمى مدینة الملك العظیم (مز 
 هذه األبواب دخلتها . الصاعدین إلى الهیكل لیعیدوا وجودأصبحت نائحة ومهجورة بسبب عدم

 "لم تصدق ملوك األرض وكل سكان المسكونة أن العدو والمبغض .جیوش نبوخذنصر وأحرقتها
). 12:4یدخالن أبواب أورشلیم" (مرا 

تنتهي المرثاة بصرخة إلى اهللا یعترف فیها النبي باسم شعبه كله أنه یستحق ما حّل به 
]، ولكن التأدیب مّر للغایة، استغله المجرب (بابل كرمز إلبلیس وقواته أو مالئكته)، 18[

]. 22فیطلب أن یحل بعدو الخیر ما فعله بالمؤمنین أثناء تأدیبهم [
تصور المرثاة حال كل الفئات هكذا: 

 في حالة ترمل، فقدت عریسها السماوي، وبال أصدقاء، تركها الحلفاء، المدینة -
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  وُحسبت زانیة في عارٍ .
، عوض رفع القلوب إلى الفرح السماوي.  یتنهدونالكهنة -
  فتسیر بال قوة أمام طاردیها،تجد مرعى  الالتي أصبحوا مثل األیائل ساءؤالر -

  .عوض أن یقودوا الشعب إلى النصرة

 .المر في مرارةاللواتي تمثلن فئة متهللة بالرب، صاروا  العذارى -

 وكذلك ، قدام العدوالسبيذهبوا إلى الذین كانوا یمرحون في صبوتهم،  األوالد -
 .الشبانوالعذارى 

 ألنه لیس خبز. ، كما أن الكهنة والشیوخ ماتوا جوًعا،لخبزالًبا ا یتنهد طكل الشعب -
  . وأن اهللا بار في كل معامالته،حدث ألورشلیم حدث بسبب خطایاها وشرها كل ما

  یتها فرحوا وتهللوا.بل وعندما سمعوا ب، یضحكون علیها بسبب هالكهاألعداءا -

یتلخص مفتاح هذه المرثاة في األفكار التالیة: 
]. 5 [كتأدیٍب أبويأ. الرب هو الذي یسمح بالمذلة 

]. 18 [ثمرة عصیانهاب. ما حّل بأورشلیم لیس ظلًما، وٕانما هو 
]. 22 [ویلزم عقابهاج. إن كان اهللا قد استخدم بابل للتأدیب، لكن بابل نفسها شریرة 

 .11-1. أورشلیم األرملة المنسیة 1
. 22-12. استغاثة أورشلیم  2

. أورشلیم األرملة المنسیة 1
لم یبدأ السفر بمقدمة تروي سبب هذه المراثي، فاإلنسان في حزنه الشدید ال یجد وقًتا 

وال قدرة للحدیث عن تفاصیل أحداث معینة، إنما یحاول التعبیر عما یئن به قلبه، وٕان كانت 
اللغات البشریة كثیًرا ما تقف عاجزة عن التعبیر الكامل لما حّل بقلب اإلنسان. 

ولعل عدم ذكر األحداث یدفع كل إنساٍن أن ینسب المرثاة إلیه شخصًیا متى حرم 
نفسه من العریس السماوي، بسبب لذة الخطیة المؤقتة. 

أوالً : مدینة مترملة بال سلطان 
 َكْیَف َجَلَسْت َوْحَدَها اْلَمِدیَنُة اْلَكِثیَرُة الشَّْعِب؟ 

 َكْیَف َصاَرْت َكَأْرَمَلٍة اْلَعِظیَمُة ِفي اُألَمِم؟ 
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] 1[السَّیَِّدُة في اْلُبْلَداِن َصاَرْت َتْحَت اْلِجْزَیةِ ! 
 لتعبر عن شناعة الكارثة، وذلك كما جاء في (عا eikhaافتتحت المرثاة بكلمة كیف 

 4، 2) وبدأت المرثاتان 17: 4؛ إر 21؛ إش : 19: 1 صم 1؛ 18-17: 26؛ حز 2: 5
بنفس الكلمة. 

یصور النبي المدینة بملكة صاحبة سلطان أو أمیرة محاطة بأصدقاء، لكن فجأة 
صارت محرومة حتى من رجلها، وتحول أصدقاؤها إلى أعداء مقاومین لها. 

حینما انتصر تیطس على أورشلیم أراد تخلید هذه الذكرى، فصكَّ عملة علیها صورة 
". صارت أشبه بزانیة تركت جلست الیهودیة أسرامرأة جالسة تحت نخلة، ومكتوب علیها "

تحت نخلة تنتظر من تسقط معه في الخطیة، یأخذها معه في بیته أو خیمته. 
في مرارٍة یعاتب الرب شعبه، قائالً : "كیف صارت القریة األمینة زانیة؟! مآلنة حًقا، 

: 1كان العدل یبیت فیها، وأما اآلن فالقاتلون... رؤساؤك متمردون ولغفاء اللصوص" (إش 
). اختار اهللا هذا الشعب لكي یكون العروس المقدسة التي تكرز للعالم بالنور الحقیقي، 23، 21

فتضم الكل مًعا، وتصیر البشریة مدینة اهللا المنیرة، والعروس األبدیة. لكن عوض الكرازة 
بالمخلص، جحدته وأرادت الخالص منه، فصارت أشبه بزانیة ترفض عریسها! 

صور إشعیاء النبي ما حل بیهوذا على لسان الرب القائل: "غضبت على شعبي... 
قلِت إلى األبد أكون سیدة، حتى لم تضعي هذه في قلبِك، لم تذكري آخرتها. فاآلن اسمعي هذا 
أیتها المتنعمة الجالسة بالطمأنینة، القائلة في قلبها: أنا ولیس غیري. ال أقعد أرملة، وال أعرف 

). 9-6: 47الثَّكل. فیأتي علیِك هذان االثنان بغتة في یوٍم واحدٍ : الثكل والترمل" (إش 
 ملك الملوك - یقیم منه ملًكا صاحب سلطان، یحمل في –إذ یلتصق اإلنسان باهللا 

داخله انعكاس بهاء اهللا، لكن إذ یلتصق بالخطیة یصیر أشبه بجاریة، تفقد بهاءها وسلطانها. 
إذ یفارق مجد اهللا اإلنسان أو الجماعة، یصیر قلب اإلنسان أشبه بمدینة زانیة 

مستوحشة ومهجورة، یحل بها الخراب مع الحزن والعار والعبودیة. هذا هو عمل الخطیة في 
حیاة اإلنسان أو الجماعة، فإنها تثیر روح الكبریاء والتشامخ، "ألنها تقول في قلبها أنا جالسة 
ملكة، ولست أرملة ولن أرى حزًنا، من أجل ذلك في یوٍم واحٍد ستأتي ضرباتها موت وحزن 

). 8-7: 18وجوع وتحترق بالنار، ألن الرب اإلله الذي یدینها قوي" (رؤ 
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ثانًیا: حزن بال عزاء مع غدر األصحاب بها 
 ،َتْبِكي في اللَّْیِل ُبَكاءً 

 َوُدُموُعَها عَلى َخدَّْیَها. 
 َلْیَس َلَها ُمَعزٍّ ِمن ُكلِّ ُمِحبِّیَها.

 ُكلُّ َأْصَحاِبَها َغَدُروا ِبَها. 
 ].2َصاُروا لَها َأْعَداًء [

: 2دخلت مملكة یهوذا في صداقة مع بعض األمم المحیطة بها، وأحبت أوثانهم (إر 
). 7: 137؛ مز 2: 24 مل 2)، لكنهم صاروا أعداًء لها في وقت الضیق (20-25

بعد أن صوَّرها كملكة صارت أرملة یحیط بها المقاومون من كل جانب، یكشف عما 
حّل بها من مذلة. هذه التي كانت حرة صاحبة سلطان، صارت مسبیة، عبدة ال موضع لها 

سوى كالجاریة في بیت سیدتها، هكذا صارت بین األمم ال وطن لها، وال تملك شیًئا حتى 
المسكن لتعیش فیه تمارس حریتها. 

یقصد بالمحبین األمم التي كانت أورشلیم تتحالف معهم لتتمتع بنوٍع من القوة 
والحمایة، مثل مصر في ذلك الحین. لكن تتحول أیامها إلى لیٍل مملوء ظلمة وبال نوٍر، یحل 

  إنه لیس من عالج سوى التوبة!بها الدمار المفاجئ ولیس لها من معزٍ . 
إذ ال یبكي اإلنسان على خطیته وفقدان قداسته یسمح له بأن ینصرف أقرب من له 
عنه، فیعاني من الشعور بالعزلة، فیرجع إلى الرب ویدخل معه في شركة، حینئذ یصیر في 

شركة حتى مع السمائیین. 

  ألجل أورشلیم في مراثیه، وتقدم بأورشلیم فاستخدمهاأن الندامة عالج عظیم،  إرمیاأدرك 
 ودموعها على خدیها. لیس لها معٍز من كل ،اللیل بكاءً ي  فيتبك ": عندما قال:كتائبةٍ 

 "على هذه أنا :. بل وأكثر من هذا قال)4 ،2: 1مرا (" .. طرق صهیون نائحة.محبیها
. فكر )16: 1مرا (، رادُّ نفسي" ي الُمعزيبتعد عنا ألنه قد ، عیني تسكب میاًهالیت ،باكیة

 قد أبعد عنه. فكیف الحزانىي عز ي منإرمیا أن یضیف هذه العبارة الُمرة، ألنه وجد أن
 تستطیع أن تنال راحة برفضك للتوبة رجاء الغفران؟

 مشاعر، وبأیة ، یعرفون كیف یقدمون التوبة، بأیة غیرة،لكن لیت هؤالء الذین یتوبون
 : الداخلیة، وتخترق أعماق قلبه، إذ یقول إرمیا النبيهوكیف تبتلع كل تفكیره، وتهز أحشاء
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.. ).20: 1مرا (" ي قلبي في باطنارتدني في ضیق. أحشائي غلت، إ یا رب فانظر"
 ، یرفعون التراب على رؤوسهم، "شیوخ بنت صهیون یجلسون على األرض ساكتین:قوليو

 ، كلت من الدموع عیناي. إلى األرضرؤوسهن عذارى أورشلیم يیتمنطقون بالمسوح. تحن
). 11، 10: 2مرا (" ي انسكب على األرض كبد،غلت أحشائي

). یا لقوة مفعول 5: 3ا فهربوا من هالك مدینتهم (یونان و حزننینوىهكذا أیًضا أهل 
هذا الدواء الذي للتوبة، حتى لیبدو وكأنه یغیر نیة اهللا. 

فالهروب إذن بین یدیك، والرب یرید أن یالطفك. إنه یود أن یترجاه البشر، ویرید أن 
یطلبوا منه العون. 

أنت إنسان ترید أن یطلب منك اآلخرون العفو، فهل تظن أن اهللا یغفر لك وإن كنت 
 تسأله المغفرة؟! أندون 

 ينه یریدنا أن نبكإ على نفسها... ي إذ لم ترد أن تبكوالرب نفسه بكى على أورشلیم،
 ن،بكین على أنفسكا بل ،يّ أورشلیم ال تبكین عل  "یا بنات:لنهرب، كما جاء في اإلنجیل

 .)28: 23لو (وعلى أوالدكن" 
بكى فنال من الرحمة اإللهیة أن ینزع الموت عن الشعب الذي كاد أن یهلك. وداود 

وعندما عرض علیه أن یختار أحد أمور ثالثة (كتأدیب له) اختار األمر الذي فیه ینال 
 المراحم اإللهیة. یديخبرة عظمى بین 

 حتى األنبیاء أن یبكوا من أمرن كان اهللا قد إفلماذا تكف عن البكاء على خطایاك، 
أجل الشعب؟!  

 أمر بالبكاء على أورشلیم، وقد أخذ الكتاب الذي جاء في بدایته "مراث حزقیالوأخیًرا 
. )10: 2حز (ونحیب وویل" 

 ،قلب الحكماء في بیت النوح"، ألن  في المستقبلُینقذ العالم كثیًرا في يإن من یبك
 ، "طوباكم أیها الباكون اآلن:. وقال الرب نفسه)4: 7جا (وقلب الجهال في بیت الفرح" 

. لنخْف الرب  فنفرح إلى األبد،فلنبِك إًذا إلى زمانٍ . )21:6لو (ألنكم ستضحكون" 
 ي... قد باد التقلي"ویل :  معترفین بخطایانا، راجعین عن شرنا، حتى ال ُیقال لنا،وننتظره

. ˺)2، 1: 7مي ( ولیس مستقیم بین الناس" ،من األرض

Ï 2005، مبروسیوسأللقدیس  !بالخطاةترفقوا : ب ملطيوالقمص تادرس یعق. 
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 القدِّیس أمبروسیوس

ثالثًا: سقوط تحت العبودیة 
 َقد ُسِبَیْت َیُهوَذا ِمَن اْلَمَذلَِّة َوِمْن َكْثَرِة اْلُعُبوِدیَّةِ . 

 ِهَي َتْسُكُن َبْیَن اُألَممِ .
 َال َتِجُد َراَحةً .

یَقاِت [  ].3َقْد َأْدَرَكَها ُكلُّ َطاِرِدیَها َبْیَن الضِّ
 ق. م. 597 ق. م و605تم ترحیل الشعب على دفعتین في عام 

من تأسره الخطیة یصیر كمن ُیطرد من بیته، فیفقد الشعور باألمان. یفقد الشریر 
سالمه الداخلي وراحة قلبه وهدوء نفسه واتزان فكره، إذ یسقط تحت نیر العبودیة. 

 إنه خیر لإلنسان أن یكون له سید واحد (اهللا) عوض أن القدیس أرسانیوسیقول 
ُیستعبد لسادة كثیرین (الخطایا المتنوعة). العبودیة هللا هي الحریة بعینها، ألن اهللا لم یخلق 

اإلنسان عبًدا، ویفرح بأن یهبه كمال حریة اإلرادة وروح الملوكیة. أما من یستعبد نفسه للشیطان 
أو الخطیة أو الشهوة، فلن یجد سالًما داخلًیا وال راحة، بل ویحل علیه الضیق حیث یضیق قلب 

الخاطي بكل شيء! ال یختبر الحب وال النصرة! 

  أنت تجرح قلبك... والرب یضم جراحاتك... أما غیر التائب فیقول عنه الكتاب إن جراحاته
. Ïال تضمد، وال یجد راحة كعبٍدٍ◌ (للخطیة)

القدیس جیروم 

رابًعا: فقدان الفرح الحقیقي 
 ُطُرُق ِصْهَیْوَن َناِئَحٌة ِلَعَدِم اآلِتیَن ِإَلى اْلِعیدِ . 

 ُكلُّ َأْبَواِبَها َخِرَبةٌ . 
 َكَهَنُتَها َیَتَنهَُّدونَ .

  ،َعَذاَراَها ُمَذلََّلةٌ 
 ].4َوِهَي ِفي َمَراَرٍة [

المدینة التي كانت تحسب نفسها سیدة العالم في عیني اهللا، یأتي إلیها شعب اهللا من 
كل البلدان في األعیاد الكبرى، یسودها الفرح والتسبیح والتهلیل كأیقونة للسماء أو الحیاة العتیدة، 

1 On Psalms, homily 56 on p.146. 
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صارت مهجورة، لیس من یأتي إلیها، وال من یمارس احتفال عیٍد في هیكلها! 
حًقا بها كهنة وأیًضا عذارى كن یقمن بدوٍر هام في التسبیح وٕاعالن بهجة العید (قض 

)، لكن صار هؤالء وأولئك ال دور لهم سوى الحزن 25: 68، مز 13: 31؛ إر 19-21: 21
والبكاء وباألخص في أیام العید! 

 ، صاروا لعنة بین األمم، أما عالمة هذه اللعنة،هم وتم السبيعليإذ حّل غضب اهللا 
 فهي خراب أورشلیم حتى في أیام العید. 

یتصور النبي منظر الطرق التي كانت تفرح بالقادمین إلى أورشلیم لالحتفال باألعیاد، 
ُیسمع فیها على الدوام صوت التسبیح والفرح. اآلن ساد الطرق صمت رهیب مع حزن، ألنه 

لیس من قادٍم لیحتفل بعیٍد ما. 

 وال یوجد من یسرع في الصعود إلى ، إذ ال یأتیها أحد،كیف ال تكون طرق صهیون نائحة 
 أورشلیم لالحتفال بالعید واالجتماع هناك؟!

 القدیس دیدیموس الضریر

  واآلن یا أحبائي، أنا أكتب لكم ألّن الكنائس قد أتِلَفت والتجادیف تمأل أماكننا العامة، وكل
إثٍم وشر قد انتشر في المدن، واستولت عدم المخافة على نفوسنا وزاغ الكثیر منا وراء 

انحرافات األریوسیین، وال یمكننا أن نهرب هنا أو هناك وأن نتجنَّب الدموع بأیَّة حال! ألّن 
صارت المواضع بیت اهللا ال یوجد فیه خدَّام، وكنائس اهللا خاویة من شعبها الكثیر، واآلن قد 

، وقد جعل الناس من البراري كنیسة مقدسة المقدسة مهجورة من الشعب الذي كان یرتادها
إذ إنهم عالجوا حزن الكنیسة بتغییرهم لموضعها، لقد مكثوا في البریة ومن هناك قّدموا هللا 

الصلوات الكنسیة. 
ولكن الكنائس في حالة أنین وأسوارها تستغیث، واألماكن المقدسة ال زالت مهجورة 

نائحة لعدم طرق صهیون "وكأنها تبكي على نفسها. ونحن نقاسي من القول المكتوب: 
ولذلك أنا أكتب لكم هذا لكي عندما تسمعون بذلك ... )4 : 1 (مرا "اآلتین إلى العید

تلتجئون إلى اهللا بالصالة. ونحن نعتقد أّن اهللا سیرضى عنا وسیضع سریًعا حد�ا لهذا األمر 
الذي تفشَّى بسبب خطایانا والتهدیدات الموّجهة ضّدنا نحن الخطاة، ویقبل شفاعة صلوات 

 .˺القدیسین

Ï ّ6، بعد انتقال معلمهم إلى السماء إلى تالمیذ أنبا أنطونیوس  رسالة من القدیس سیرابیون أسقف تمي. 
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  القدیس سرابیون أسقف تميّ 
شعوب كثیرة إلیها لكي كنیسة العهد الجدید  اجتذبت لكن بمجيء كلمة اهللا المتجسد،

تتمتع بالعید وتفرح بالرب. یقول زكریا النبي: "فتأتي شعوب كثیرة وأمم قویة لیطلبوا رب الجنود 
. ولما كانت أورشلیم تعني "رؤیة السالم" فإن عالمة البركة هي )22: 8 (زك في أورشلیم"

 الكثیرین للتمتع بهذه الرؤیا الروحیة للمصالحة على الصلیب ونوال السالم مع اهللا. اجتذاب

  .في هذا الیوم ُوِلد الرب الذي هو حیاة وخالص البشر
الیوم تّم الصلح بین اهللا واإلنسان، وبین البشریة والالهوت. 

الیوم اهتزت الخلیقة كلها: فالعلویون تقّدموا نحو السفلیین والسفلیون نحو العلویین. 
 وبدأت حیاة اإلنسان (الحقیقیة). ،الیوم ُأبیدت الظلمة

الیوم انفتح الطریق لإلنسان نحو اهللا، وطریق اهللا نحو النفس البشریة. 
)، 4: 1ا  (مر"طرق صهیون نائحة لعدم اآلتین إلى العید"في القدیم قال النبي: 

مشیًرا بذلك إلى هجران النفس وُسقمها، ألنه لم یكن هناك أي طریق یوصل اهللا إلى نفس 
 .˺اإلنسان وفكره، والنفس أیًضا لم تستطع أن تتقّدم أكثر نحو اهللا

  لقدیس أنبا مقار الكبیرا

خامًسا: تصیر ذیًال ألعدائها 
 َصاَر ُمَضاِیُقوَها َرْأًسا. 

  ،َنَجَح َأْعَداُؤَها
 َألنَّ الرَّبَّ َقْد َأَذلََّها َألْجِل َكْثَرِة ُذُنوِبَها.
 ].5َذَهَب َأْوَالُدَها ِإَلى السَّْبِي ُقدَّاَم اْلَعُدوِّ [

). 16، 7: 9، دا 3: 40كثرة خطایاها هي علة هذا الحكم اإللهي (إر 
، أي سادة یحركون الشعب كعبیٍد ال إرادة لهم. فإن كان الذي "صار مضایقوها رأًسا"

یسمع لصوت الرب ینال هذا الوعد اإللهي: "یجعلك الرب رأًسا ال ذنًبا، وتكون في االرتفاع فقط، 
)، فإن من ال یسمع لصوت الرب إلهه تحل علیه هذه 13: 28وال تكون في االنحطاط" (تث 

اللعنة: "الغریب الذي في وسطك یستعلي علیك متصاعًدا، وأنت تنحط متنازالً ... هو یكون 
). 44-43: 28رأًسا، وأن تكون ذنًبا" (تث 

 .1، تدبیر الخالص والشركة في الطبیعة اإللهیة: الرسالة الثانیة، الرسائل السبع للقدیس أنبا مقار الكبیر ˺
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ذهاب األبناء إلى السبي یذل اإلنسان ویحول حیاته إلى مرارة حیث یشعر أن ما 
مارسه انعكس حتى على أبنائه. ومن جانب آخر فاستعباد األبناء یحمل نوًعا من الیأس بالنسبة 

للمستقبل. 
هذا هو حال اإلنسان، إذ ینحني بإرادته للخطیة من أجل شهوة جسدیة أو كرامة زمنیة 

أو رغبة في مكاسب مادیة، تحتل الخطیة مركز القیادة، تحرك كل طاقات اإلنسان ومواهبه 
وقدراته حسبما نشاء، فیصیر كأن ال إرادة له! 

حین تخضع النفس للخطیة ولذتها تصیر في عبودیة إلبلیس، مسلوبة اإلرادة، یحركها 
كیفما یشاء. أما إن التصقت بمخلصها، وتحررت من الشهوات، فیصیر العدو تحت قدمیها، ال 
سلطان له علیها. في یدیها أن تكون صاحبة السلطان أو أن تخضع في مذلة ال حول لها وال 

قوة. 

سادًسا: فقدان البهاء والقوة 
 َوَقْد َخَرَج ِمْن ِبْنِت ِصْهَیْوَن ُكلُّ َبَهاِئَها. 

، َصاَرْت ُرَؤَساُؤَها َكَأَیاِئَل َال َتِجُد َمْرًعى
 ].6َفَیِسیُروَن ِبَال ُقوٍَّة َأَماَم الطَّاِرِد [

إذ تفقد أورشلیم عظمتها یصیر قادتها كحیوانات (أیائل) جائعة ال مرعى لها، عاجزة 
عن الهروب من وجه العدو. 

)، فقدت بنت 24-22: 11وٕاذ فارق مجد الرب الهیكل، بل والمدینة كلها (حز 
صهیون كل بهائها، وتشتت رؤساؤها في ضعٍف شدیٍد وخزٍي أمام طاردیهم. هكذا عندما تلتصق 
النفس بمخلصها یسكب بهاءه علیها، وتسمع ذلك الصوت المفرح: "وجُمْلٍت جًدا جًدا، فصُلحِت 

لمملكة، وخرج لِكِ◌ اسم في األمم لجمالك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیِك، یقول 
). 14-13: 16السید الرب" (حز 

أما بالنسبة للرؤساء، فُیشیرون إلى العقل والفكر والقلب واإلرادة، فمن تقدس بروح اهللا 
یحمل إرادة مقدسة قادرة على العمل، وقلًبا نقًیا یرى اهللا، وعواطف تلهب كیان اإلنسان بحب اهللا 

والصالح. أما من سقط تحت سلطان الخطیة، فیفسد هؤالء الرؤساء الذین في داخله، ویصیر 
اإلنسان كمن هو بال إرادة، وُتسحب حواسه وعواطفه نحو الفساد، ویئن متذمًرا بأنه عاطفي! 

بمعنى آخر إما أن یرفعه رؤساؤه القائمون في أعماقه إلى السماء، أو یحدرونه كما إلى الهاویة! 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

سابًعا: سلب كنوزها 
  ،َقْد َذَكَرْت ُأوُرَشِلیُم ِفي َأیَّاِم َمَذلَِّتَها

ِحَها ُكلَّ ُمْشَتَهَیاِتَها الَِّتي َكاَنْت ِفي َأیَّاِم اْلِقَدمِ .   َوَتَطوُّ
 ِعْنَد ُسُقوِط َشْعِبَها ِبَیِد اْلَعُدوِّ َوَلْیَس َمْن ُیَساِعُدَها. 

 ].7َرَأْتَها اَألْعَداءُ . َضِحُكوا َعَلى َهَالِكَها [
صارت أورشلیم أشبه باالبن الضال الذي ترك بیت أبیه بما فیه من بركات، وأفسد 

میراثه في عیٍش مسرف، وصار یهلك جوًعا، یشتهي أن یأكل مع الخنازیر. 
صارت أورشلیم في بؤٍس شدیٍد، تذكر الخیرات الوفیرة التي كانت لها لزماٍن طویلٍ . 
ما هي مشتهیاتها التي فقدتها أورشلیم؟ الهیكل بكل جماله وأثاثاته وأوانیه المقدسة، 

وبهجة العبادة، وأفراح األعیاد... هذه كلها في حقیقتها ثمرة االلتقاء مع اهللا، والعشرة معه. 
مشتهى أما مشتهیات النفس وكل كنوزها فهي التمتع بالشركة مع السید المسیح "

". هو كنز النفس وسّر غناها. هو طعامها السماوي، وشرابها المحیي، وفرحها السماوي، األمم
ومجدها األبدي، وبّرها، وحیاتها وقیامتها! لن یكف عدو الخیر عن مقاومة النفس حتى یسلب 

منها هذه الشركة، فتفقد كل شيء! ولن تقبل النفس الحكیمة شیًئا، وال تطلب إال أن تقتني 
عریسها الذي هو كل مشتهیاتها. إنها تناجیه، قائلة: "حلقه حالوة، وكل مشتهیات. هذا حبیبي، 

). 16: 5وهذا خلیلي یا بنات أورشلیم" (نش 

ثامًنا: صارت رجسة 
  ،َقْد َأْخَطَأْت ُأوُرَشِلیُم َخِطیَّةً 

 ِمْن َأْجِل َذِلَك َصاَرْت َرِجَسةً . 
  ،ُكلُّ ُمَكرِِّمیَها َیْحَتِقُروَنَها

  ،َألنَُّهْم َرُأوا َعْوَرَتَها
 ].8َوِهَي َأْیًضا َتَتَنهَُّد َوَتْرِجُع ِإَلى اْلَوَراِء [

ثمرة الخطیة العار والخزي "رأوا عورتها"، مع تنهد القلب والمرارة. بالسقوط في الخطیة 
فقدت أورشلیم قدسیتها في الرب، وحلت الرجاسات فیها، ففقدت كرامتها وصارت في عاٍر 

وخزٍي، كامرأة عاریة كما تعرى آدم وحواء. عوض الفرح بالرب صار التنهد والحزن والمرارة ال 
تفارقها؛ صارت ترجع إلى الوراء، أي تنهار یوًما فیوًما في هزیمة مستمرة أمام األعداء. فقدت 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

  

تقدیر اآلخرین لها وتكریمهم لها.  

 هي التي أخطأت  هي المقصودة بالمعنى الحرفي - نفترض فعًال أن أورشلیم هذه - ألنها
تجاه السید المسیح، وعظمت خطایاها أمامه، حتى قال لها: "یا أورشلیم، یا أورشلیم، یا 

 كما تجمع الدجاجة ، كم مرة أردت أن أجمع أوالدك،قاتلة األنبیاء وراجمة المرسلین إلیها
). وأن أورشلیم 37: 23 فراخها تحت جناحیها ولم تریدوا. هوذا بیتكم یترك لكم خراًبا" (مت

 وأن المالئكة الذین لم یتوقفوا عن مساعدة أورشلیم، ،هذه، هي التي ُأهِمَلت وُتِرَكت من اهللا
والذین من خاللهم ُسلِّمت الشریعة لموسى، تركوا أورشلیم وقالوا: إن خطایاها أصبحت 

 ووضعوا علیه األیادي. وحینما كانت خطایاهم ،عظیمة؛ ألن شعبها قتلوا السید المسیح
 وأن نطلب من أجلهم، وكان في استطاعتنا أن نشفق على ،قلیلة كان في إمكاننا أن نتشفع

من یشفق علیِك یا أورشلیم؟ "قد أخطأت أورشلیم أورشلیم، لكن اآلن وبعد هذه الجریمة "
 ).8: 1 " (مراخطیة، من أجل ذلك صارت رجسة
"فمن یشفق علیِك یا أورشلیم ومن هي التي قیل لها:   نعم لنفترض أن أورشلیم هذه

 یجب علینا نحن أیًضا أال نشفق على أورشلیم ومصائبها، وال نحزن على ما یعزیِك؟"
). 11: 11 لتهم صار الخالص لألمم (لنا) إلغارتهم" (روذأصاب شعبها، ألنه: "ب

انتقل من التفسیر الحرفي إلى التفسیر الروحي، ُمَطّبًقا ما قیل ألورشلیم على النفس 
البشریة. بعدما أخذت التعالیم اإللهیة أصبحت أورشلیم، التي كانت قبًال ُتدعى "یبوس"... 

إذن، "َمُدوسة باَألقدام". یبوس" ترجمتها "ن إ. یقال "أورشلیم"ثم تغیر اسمها فیما بعد إلى 
رؤیة " ، أي من قوات العدو، تغیرت وأصبحت أورشلیم "النفس المدوسة باألقدام"یبوس
  أخطأت. ˺ بعدما صارت یبوس أورشلیم".السالم

 دم السید المسیح الذي للعهد الجدید، وٕان سقطت في خطایا "دست بأقدامك"إن 
طالما َوَصْلَت إلى حد "، ؟"من یشفق علیِك یا أورشلیم ومن یعزیكِ عظیمة، یقال عنك: 

 خیانة مسیحك. 
كل واحٍد فینا حینما یخطئ، خاصة الخطایا الجسیمة، یخطئ ضد السید المسیح 

نفسه. "فكم عقاًبا أشّر تظنون أنه یحسب مستحًقا من داس ابن اهللا وحسب دم العهد الذي 
. فإن دست ابن اهللا واستهنت بروح )29: 10عب (ُقدَِّس به دنًسا وازدرى بروح النعمة؟ 

Ï  المعمودیة حیث تتخلص النفس من القوات الشریرة.فيیتم هذا  
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 من یشفق علیِك ومن یعزیِك؟ "ومن یمیل لیسأل عن سالمتك"؟ النعمة، 
إنه ابن اهللا، الذي خانه الخطاة، هو نفسه الذي سأل عن 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 

). متى أدركنا تلك 6-4: 6 للتوبة، إذ هم یصلبون ألنفسهم ابن اهللا ثانیة ویشهرونه" (عب
"من الكلمات وفهمنا معناها، یلزمنا أن نعمل كل ما في وسعنا لئال ُیقال عنا نحن أیًضا: 

  ˺یشفق علیِك یا أورشلیم؟ ومن یعزیِك؟ ومن یمیل لیسأل عن سالمتِك؟"
العالمة أوریجینوس 

 َلْیَس َلَها ُمَعزٍّ تاسًعا: 
 َنَجاَسُتَها ِفي َأْذَیاِلَها. 

، َلْم َتْذُكْر آِخَرَتَها
 َوَقِد اْنَحطَِّت اْنِحَطاًطا َعِجیًبا.

 َلْیَس َلَها ُمَعزٍّ .
، انظر َیا َربُّ ِإَلى َمَذلَِّتي
 ]. 9َألنَّ اْلَعُدوَّ َقْد َتَعظََّم [

: 15تعبیر عن فیض النجاسة أنه قد بلغ إلى هدب ثوبها (ال " َنَجاَسُتَها ِفي َأْذَیاِلَها"
19-35 .(

من أصعب المواقف التي ال یجد اإلنسان فیها من یعزیه، هو موقف ملك عظیم 
صاحب سلطان وله اسمه بین األمم والشعوب، یجد نفسه وقد ُقّید بسالسل، حافي القدمین، شبه 
عریان، یقوده عبد غریب الجنس یسمع كلمات اإلهانة، وتسقط علیه ضربات أو جلدات، ویجر 

حوله رجال دولته، والقادة مع الشعب في مذلٍة ومرارةٍ . هذا هو حال المسبیین، خاصة حین 
كانت أشور تسبي دولة فتقطع أنوف المسبیین، أو تبتر أحد أعضاء أجسامهم وتسخر بهم، 

تتعامل معهم في وحشیة ال تعامل بها أدنّي الحیوانات. وهكذا وٕان كانت بابل تتعامل مع 
المسبیین بأقل وحشیة. 

1 In Jer. hom. 13:1,2. 
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هذا ما تفعله الخطیة حین تستعبد إنساًنا، فإنها تحني ظهره، فیصیر كالحیوان ذي 
األربع أرجل، ال یقدر أن یرفع عینیه إلى السماء، وال أن یختبر فرح السمائیین وسالمهم، بل 
یتمرغ كما في وحل األرض وتراب العالم. هذا ما یصوره النبي هنا بخصوص سبي أورشلیم 

الذي یحمل صورة لسبي النفس البشریة. 
كما أن هدب الثوب یجمع القاذورات من األرض، تصیر أورشلیم (النفس البشریة) 

ملتصقة باألرض، تدنس نفسها باألمور الفاسدة الزمنیة، وال تنعم بعربون السماویات. 
: لیس أمامها مصیرها األبدي، وال تترجى التمتع بالحیاة األبدیة، كما "لم تذكر آخرتها"
ال تخشى الهالك األبدي. 

: إذ تنهار وتنحدر على الدوام، ولیس من یسندها أو "قد انحطت انحطاًطا عجیًبا"
یعزیها، بل كثیرون یشمتون بها. فإن لم یحرس الرب المدینة باطًال یتعب الحراس، وٕان لم یعِز 

الرب اإلنسان، من یقدر أن یعزیه؟! 
حًقا إن المخلص اإللهي وحده القادر أن یعزیها، "ولو أحزن (بالتأدیبات) فإنه یعود 

). بالمسیح یسوع ربنا تتحول النفس الخائرة والعظام 32: 3فیرحم حسب كثرة مراحمه" (مرا 
)، تصیر كأورشلیم "مرهبة كجیٍش بألویةٍ " (نش 10: 37الیابسة إلى جیش عظیم جًدا جًدا (حز 

) ال یقدر عدو الخیر بكل جیشه وخداعاته أن یقتنصها له، بل وتكون كخیٍل كثیرة قویة 4: 6
تقود المركبة اإللهیة في موكب النصرة، لذا یناجیها عریسها قائالً : "قد شبهتِك یا حبیبتي بفرس 

).  9: 1في مركبات فرعون" (نش 

عاشًرا: فقدت مقادسها 
  ،َبَسَط اْلَعُدوُّ َیَدُه َعَلى ُكلِّ ُمْشَتَهَیاِتَها

، َفِإنََّها َرَأِت اُألَمَم َدَخُلوا َمْقِدَسَها
 ].10الَِّذیَن َأَمْرَت َأْن َال َیْدُخُلوا ِفي َجَماَعِتَك [

: 13؛ نح 3: 23لم یكن یسمح للعمونیین والموآبیین أن یدخلوا الهیكل للعبادة (تث 
)، فكم باألكثر أن دخلوا لنهبه وتخریبه. لكن یأتي الوقت لتتقدس األمم وتصیر هیكًال 1-2

). 16: 14للرب (زك 
إذ یلتصق اإلنسان باهللا یتمتع بفیض من النعمة اإللهیة، وتتقدس كل مواهبه وطاقاته 

وحواسه وعواطفه، ویقیم اهللا جنته في داخله. فتتغنى النفس قائلة: "لیأِت حبیبي إلى جنته، 

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح األول 

). ویستجیب الرب لندائها، قائالً : "قد دخلت جنتي یا أختي 16: 4ویأكل ثمرة النفیس" (نش 
العروس؛ قطفت مري مع طیبي؛ أكلت شهدي مع عسلي؛ شربت خمري مع لبني. كلوا أیها 

). 1: 5األصحاب، اشربوا واسكروا أیها األحباء" (نش 
أما إن أصر اإلنسان أن یعطي هللا القفا ال الوجه، فعوض إقامة جنة ملكوت اهللا في 

داخله، ودعوة اهللا للسمائیین أن یفرحوا ویتهللوا بعمله وثمار روحه في النفس، یتحول قلب 
اإلنسان إلى بریة جافة ومسكن لعدو الخیر المفسد لكل المشتهیات والخیرات. وكما قیل عن 

: 16 صم 1شاول الملك: "وذهب روح الرب من عند شاول، وبغته روح رديء من قبل الرب" (
). هكذا یقتحم عدو الخیر أورشلیم الداخلیة، ویتسلل إلى هیكل النفس لینجسه. هذا ما حدث 14

قدیًما في هیكل أورشلیم، فإن كان اهللا قد أمر أال یدخل غریب إل مقدسه فیها، لكن إذ أصر 
الشعب على العبادة الوثنیة وممارسة الرجاسات سمح لألمم أن یدخلوا الهیكل، بل ویهدموه، 

ویسلبوا مقدساته. 
یلیق بنا كأعضاء جسد المسیح أن نردد ما قاله السید المسیح نفسه: "رئیس هذا العالم 

). 30: 14یأتي، ولیس له فّي شيء" (یو 

حادي عشر: مجاعة وهوان 
 ُكلُّ َشْعِبَها َیَتَنهَُّدوَن َیْطُلُبوَن ُخْبًزا. 

 َدَفُعوا ُمْشَتَهَیاِتِهْم ِلَألْكِل َألْجِل َردِّ النَّْفسِ . 
، انظر َیا َربُّ َوَتَطلَّعْ 

 ].11َألنِّي َقْد ِصْرُت ُمْحَتَقَرًة [
باسم الشعب كله یصرخ إرمیا النبي: "انظر یا رب كم من مرارة نعاني منها، وتطلع 

إلى العدو الشامت والساخر بنا!" 
بینما یظن اإلنسان في الخطیة لذة وتمتًعا بالشبع، إذا به یفقد سالمه ویسبي منه عدو 
الخیر مشتهیاته حتى خبزه الضروري، فیحل به الجوع مثل االبن الضال. تحطم الخطیة مواهبنا 

وطاقاتنا وكل ما نلناه من عطایا إلهیة، فنتنازل عنها من أجل لذة مؤقتة، كما باع عیسو 
بكوریته بأكلة عدس. 

. استغاثة أورشلیم 2

  َعاِبِري الطَِّریقِ أوالً : استجداء عاطفة
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 َأَما ِإَلْیُكْم َیا َجِمیَع َعاِبِري الطَِّریِق؟ 
  ،َتَطلَُّعوا َوانظروا ِإْن َكاَن ُحْزٌن ِمْثُل ُحْزِني

 الَِّذي ُصِنَع ِبي 
 ]. 12الَِّذي َأَذلَِّني ِبِه الرَّبُّ َیْوَم ُحُموِّ َغَضِبِه [

"انظروا أثناء التأدیب اإللهي یظن اإلنسان في ضعفه أنه أكثر الخلیقة بؤًسا، فیصرخ: 
. إن كان حزن مثل حزني!"

إذ صارت الكارثة ال ُتحتمل طلبت أورشلیم حتى من العابرین علیها أن ینظروا 
ویتحننوا علیها. 

في وسط الضیق الشدید تتعرف الكنیسة (أورشلیم) على ضعفاتها وتتالمس مع ید اهللا 
وبّره. 

تطلعت أورشلیم حولها فلم تجد لها معزًیا من األقویاء واألصدقاء، ومن مرارتها 
صرخت إلى جمیع عابري الطریق العاجزین عن مساندتها، وأیًضا الشامتین فیها، لتعلن أن ما 
حّل بها لیس عن قوة العدو الذي سباها ودمَّرها، وٕانما عن سماح اهللا لها بالمذلة ألنها عوض 
الرجوع إلیه للتمتع بالرحمة اإللهیة أصرت على الشر الذي ال یطیقه الرب. إنها في مرارتها 

تستغیث بهم، مع تأكدها من عجزهم عن مساندتها، وأن طریق خالصها الوحید هو الرجوع إلى 
اهللا بالتوبة. 

یحمل هذا القول فهًما روحًیا، حیث تقدم المسّیا المخلص كحمل اهللا یحمل خطایا 
العالم، ویحتل مركز البشریة اآلثمة، فیصیر من أجل محبته "ذبیحة إثم" وكقول إشعیاء النبي: 

). وكما 6: 53"كلنا كغنٍم ضللنا، ملنا كل واحٍد إلى طریقه، والرب وضع علیه إثم جمیعا" (إش 
) 21: 5 كو 2یقول الرسول بولس: "جعل الذي لم یعرف خطیة (ذبیحة) خطیة ألجلنا" (

یقول الشاعر الهندي الوثني طاغور: "أنا ال أعلم كیف ینام المسیحیون، وهم یعلمون 
أن لهم إلًها جاز كل هذه اآلالم ألجلهم". ویقول السید المسیح في بستان جثسیماني وهو یشرب 

كأس األلم ألجلنا: "یا ابتاه إن شئت أن تجیز عني هذه الكأس، ولكن لتكن ال إرادتي بل إرادتك" 
). لقد عصى آدم األول الوصیة، وجاء آدم الثاني لیشرب كأس األلم في طاعة 42: 22(لو 

لآلب الذي هو واحد معه في ذات الجوهر. 

ثانًیا: شباك وفخاخ 
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 ِمَن اْلَعَالِء َأْرَسَل َناًرا ِإَلى ِعَظاِمي َفَسَرْت ِفیَها.
 َبَسَط َشَبَكًة ِلِرْجَليَّ . 

 َردَِّني ِإَلى اْلَوَراءِ . 
 َجَعَلِني َخِرَبةً . 

 ]. 13اْلَیْوَم ُكلَُّه َمْغُموَمًة [
صورة ُمرة لما حّل بأورشلیم، كأن ناًرا من العلو، ال تقدر میاه العالم أن تطفئها، نزلت 

لتحرق عظامها أي صمیم كیانها، وُبسطت شبكة ال تقدر أن تفلت منها، وبقوة دفع بها إلى 
الوراء فتسقط وال تقوم. بهذا صارت في عزلة یحل بها الحزن ولیس من معٍز لها. 

إن كان ما حّل بأورشلیم هو بسبب خطایاها، فإن مسیحنا كمخلص العالم قبل أن 
یحمل اآلالم والمتاعب بالصلیب لینقذنا من خطایانا. 

یقول الرسول: "من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصلیب، مستهیًنا بالخزي" 
). بسروٍر احتمل هذه النار التي أشعلناها بعصیاننا، ونزل إلى الجحیم كما إلى 2: 12(عب 

الشبكة التي نصباها ألنفسنا كي یحطمها ویحررنا فیها. 
" أن جراحاتهم من العالء أرسل ناًرا أرسل إلى عظامي فسرت فیهاولعله یقصد بقوله: "

صارت خطیرة، ال تصلح لها بعض المهدئات، وال الترطیب بزیت، وٕانما تحتاج إلى الحزم بنارٍ . 
وذلك كما جاء في إشعیاء: "من أسفل القدم إلى الرأس لیس فیه صحة، بل ُجرح وٕاحباط وضربة 

-6: 1طرّیة لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلّین بالزیت. بالدكم خربة. مدنكم محرقة بالنار" (إش 
7 .(

  توجد بعض الجراحات ُتشفى بواسطة مهدئات وأخرى بواسطة زیت، وأخرى تحتاج إلى
عصابة (ضمادة)، ومع ذلك توجد جراحات قیل عنا: "لم ُتعصر ولم ُتعصب ولم ُتلّین بزیت، 

). هكذا توجد خطایا تدنس النفس تحتاج 7-6: 1بالدكم خربة، مدنكم محرقة بالنار" (إش 
. Ïإلى محلول غسیل للكلمة، وصابون الكلمة، وبعض الخطایا ال ُتشفي هكذا

العالمة أوریجینوس 

ثالثًا: شباك وفخاخ 
 َشدَّ ِنیَر ُذُنوِبي ِبَیِدهِ . ُضِفَرتْ . 

1 On Jerm. Homily 2:2. 
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 َصِعَدْت َعَلى ُعُنِقي. 
ِتي.   َنَزَع ُقوَّ

 ].14َدَفَعِني السَّیُِّد ِإَلى َأْیٍد َال َأْسَتِطیُع اْلِقَیاَم ِمْنَها [
سبق فهدد اهللا العصاة المصرِّین على عصیانهم: "ُتستعبد ألعدائك الذین یرسلهم الرب 
علیِك في جوٍع وعطٍش وعرٍي وعوز كل شيء، فیجعل نیر حدید على عنقك حتى یهلكك" (تث 

). أما شد النیر بالید، فبعد وضع النیر على الثور العنیف یربطه بشده بیده، ویجعل 48: 28
الرباط مضاعًفا حتى ال یفلت الثور، هذا الرباط لیس من ألیاف معینة أو حدید، وٕانما هو من 
صنع الخطایا التي یرتكبها اإلنسان الشریر. ال یقدر التخلص منها سوى بالتوبة، فیحرره الرب 

بمراحمه. 
)، أما السید 22: 5یقول الحكیم: "الشریر تأخذه آثامه، وبحبال خطیته ُیمسك" (أم 

المسیح كمخلٍص لنا حسب النیر الذي أعددنا ألنفسنا بخطایانا كأنه نیره، یحمله عنا لیقدم لنا 
). عندما یضع الفالح النیر على عنق الحیوان یوجهه كیفما یرید، 30: 11نیر حبه الحلو (مت 

هكذا یسمح اهللا أن نحمل النیر، لیوجهنا إلى حیث خالصنا. 
یلیق باإلنسان الذي یظن أن نیر العبودیة یحطمه أال یتذمر على اهللا الذي سمح له 

بذلك، وال على العدو الذي وضع النیر علیه وأوثقه بسالسل مضاعفة، إنما یلوم نفسه، حاسًبا 
أن ما حّل به هو من صنع آثامه. 

یلیق باألشرار أن یدركوا أن السید المسیح قد جاء لیعلن الحریة، مقدًما قیود الحب 
اإللهي ونیره الحلو الذي یعتقنا من نیر العبودیة للحرف، فنعیش بإنجیله المفرح ال تحت حرفیة 

. يالطقس الناموس
لعل اهللا أمرهم بذلك لكي یكتشفوا خالل المذلة لنیر بابل النیر الداخلي الذي سقطوا 

 الجسد وظروف الحیاة القاسیة وحرمانهم من بلدهم ومدینتهم فبإذاللتحته، وهو نیر الخطیة. 
المقدسة وهیكل الرب... یدركون ماذا یفعل نیر سبي الخطیة. فیقولون مع إرمیا النبي: جعلني 
ضربة الیوم كله، مغمومة؛ َشدَّ نیر ذنوبي بیده، صعدت على عنقي. نزع قوتي، دفعني السید 

).  14: 1 ال أستطیع القیام منها (مرا األبدإلى 
) كمن نالوا نصرة علیه، ولعلهم 2: 27عند القبض على السید المسیح أوثقوه (مت 

أنه إذ سلم نفسه أرادوا خشوا أن یصنع معجزة فیفلت من أیدیهم، لذلك أحكموا الوثق جًدا. ُیقال 
حتى كان الدم یخرج من أطراف أصابعه. أوثقوا یدیه ضمان السیطرة علیه فقیدوه بعنٍف شدیٍد، 
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بدأت سلسلة العذابات واإلهانات بكل خلفه، ووضعوا قیوًدا حدیدیة في رقبته، وصاروا یجرونه. 
لقد قبضوا على یسوع كان العبید وحدهم هم الذین یوثقون قبل إثبات دینونتهم. وسیلة ممكنة. 

وأوثقوه لیس عن ضعف أو عجز، وال عن عدم قدرة للهروب، ولكن ألنه كان یرید خالصنا 
حمٍل  كال الحب الفائق، ما كان یمكنهم أن یوثقوه لو لم یوثق نفسه بقرون المذبح بحببالصلیب.

: ٥ (أم لم یدركوا انه قد ُربط عوًضا عنا نحن الذین تربطنا حبال آثامنا. عن العالملُیقدم ذبیحة 
)، فإن الشر هو رباطات النفس التي تسحبنا أمام قضاء اهللا. ١٤: ١) ونیر العصیان (مرا ٢٢

الفساد هو رباط النفس الذي یقودنا إلى مملكة إبلیس. وٕاذ صار مسیحنا خطیة من أجلنا قبل أن 
ُیربط بالحبال لكي یحررنا من قیودنا. صار تحت القیود لننعم نحن بالحریة. 

  یحمل الیهود نیر الناموس بأعمالهم المادیة... أما نحن فأخذنا نیر المسیح الذي وضع
على عاتقنا نیر حبه اإللهي، ولیس نیر الخمسة أزواج من البقر (ذبائح حیوانیة)، التي هي 

. ˺)18: 5كتب الناموس الخمسة، كقول الرب للسامریة "كان لِك خمسة أزواج" (یو 
القدیس أمبروسیوس  

رابًعا: تحطیم في معصرة 
 َرَذَل السَّیُِّد ُكلَّ ُمْقَتِدِريَّ ِفي َوَسِطي. 

 َدَعا َعَليَّ َجَماَعًة ِلَحْطِم ُشبَّاِني. 
 ].15َداَس السَّیُِّد اْلَعْذَراَء ِبْنَت َیُهوَذا ِمْعَصَرًة [

ما هذه الجماعة التي تحطم شبان أورشلیم سوى جیش الكلدانیین الذي یتألف من جنود 
من أمم مختلفة. 

لم تكن أورشلیم تنقصها القوة العسكریة، فقد ُوجد شبان مقتدرون في وسطها، لكن 
الخطیة دفعت بهم إلى المعصرة لُیداسوا تحت أقدام الوثنیین كالعنب في المعصرة. 

إنهم لم یسقطوا في معركة حربیة، بل في وسط المدینة، في داخل قلبها، عالمة غضب 
الرب علیهم. 

في كبریاء وتشامخ یمارس الشریر الخطیة، یحسب نفسه مقتدًرا، ویفتخر بعصیانه، 
لكن اهللا في محبته یسمح لهم بالتأدیب فیدوسهم العدو كما یدوسون العنب لعصره، ویفقدون 

طاقاتهم وقدرتهم لعلهم یرجعون إلى اهللا ویطلبونه! لم یجمعهم الرب كعادته لالحتفال بعیٍد مفرح، 

1 In Luke 14:1. 
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بل للقاء مع جیش بابل الذي یدوسهم تحت األقدام، وتنسكب دماؤهم كعصیر العنب في 
المعصرة. 

اعتادت أورشلیم أن تستقبل جماعات قادمة من كل بقاع العالم لتحتفل باألعیاد بفرٍح 
عظیٍم، أما اآلن فتستقبل جماعات وثنیة تدوس بأقدامها شبان أورشلیم وتنجس هیكلها 

ومقدساتها. 

 َتَجبََّر اْلَعُدوُّ خامًسً◌ا: 
 َعَلى َهِذِه َأَنا َباِكَیةٌ . 

، َعْیِني َعْیِني َتْسُكُب ِمَیاًها
 َألنَُّه َقِد اْبَتَعَد َعنِّي اْلُمَعزِّي َرادُّ َنْفِسي. 

  ،َصاَر َبِنيَّ َهاِلِكینَ 
 ].16َألنَُّه َقْد َتَجبََّر اْلَعُدوُّ [

صار البكاء ال یفارقها ألنه هكذا صار حالها: 
أ. لیس من أحٍد یعزیها وسط آالمها ولو بمجرد االقتراب إلیها والنطق بكلمات تشجیع 

وسط آالمها. 
ب. فقد أبناؤها الرجاء في القیامة حتى في المستقبل. 

ج. أعلن العدو نصرته علیها. 
من هم أبناء أورشلیم الهالكون إال رؤساء الكهنة والكتبة والفریسیون وغیرهم من القادة، 
الذین عوض تقدیم معونة وتعزیات صاروا هالكین، ودفعوا بالشعب إلى جحد المخلص، مصدر 

كل تعزیات سماویة. 

 َبَسَطْت ِصْهَیْوُن َیَدْیَها. 
 َال ُمَعزَِّي َلَها. 

 َأَمَر الرَّبُّ َعَلى َیْعُقوَب َأْن َیُكوَن ُمَضاِیُقوُه َحَواَلْیهِ . 
 ].17َصاَرْت ُأوُرَشِلیُم َنِجَسًة َبْیَنُهْم [

بعد أن تحدث النبي باسم أورشلیم كلها، اآلن یتحدث باسمه الشخصي لیكشف سّر ما 
حل بشعبه. 

" لكي یقتدوا بأبیهم یعقوب رجل اهللا الذي صارع مع اهللا والناس یعقوبیدعو شعبه "
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وغلب، لیتطهروا من النجاسة التي سقطوا فیها. 
بسط الیدین هنا یشیر ال إلى احتضان القادمین لتمألهم فرًحا وتعزیة، وٕانما إلى التوسل 

واإلعالن عن الحاجة إلى معزٍ . 
كان یلیق بصهیون أن تبسط یدیها لتكرز للعالم بالمخلص، إذ تسلمت النبوات والوعود 
اإللهیة والرموز عنه، لكنها عوض أن تبسط یدیها لتسند العالم، صارت مفتقرة إلى من یعزیها. 
صارت في یأٍس تطلب عوًنا من العالم، بیالطس ورجاله. انفضحت أمام األمم، وصارت في 

أعینهم فاقدة للقداسة. 

 َبارٌّ ُهَو الرَّبُّ َألنِّي َقْد َعِصیُت َأْمَرهُ . 
، اْسَمُعوا َیا َجِمیَع الشُُّعوِب 

 َوانظروا ِإَلى ُحْزِني. 
 ].18َعَذاَراَي َوُشبَّاِني َذَهُبوا ِإَلى السَّْبِي [

بعد أن حثهم النبي على االقتداء بابیهم المجاهد كرجل اهللا، اعترفت أورشلیم نفسها 
بصوٍت عاٍل أمام جمیع الشعوب أن ما حّل بها إنما هو ثمرة عصیانها للرب. صارت تلوم 

). 22: 5؛ أم 6-5: 12 أي 2نفسها ال الرب (
كان رجاء أورشلیم منصًبا في شبابها الذي یدافع عن مدینة اهللا، لكنهم إذ تنجسوا ذهبوا 

إلى السبي، فاعترفت بأنها عاصیة وتستحق التأدیب. لكن هل رجعت إلى اهللا مخلصها؟ 
بدأت أورشلیم العاصیة تعترف بخطایاها، وتبرر اهللا الذي یسمح بتأدیبها ألجل 

خالصها. وكأنها تصرخ مع المرتل: "إلیك وحدك أخطأت، والشر قدام عینیك صنعت، لكي 
). ومع دانیال النبي: "لك یا سید البرّ . أما لنا 4: 51تتبرر في أقوالك، وتزكو في قضائك" (مز 

). 7: 9فخزي الُوجوه" (دا 

سادًسا: موت القادة 
 َناَدْیُت ُمِحبِّيَّ . ُهْم َخَدُعوِني. 

  ،َكَهَنِتي َوُشُیوِخي ِفي اْلَمِدیَنِة َماُتوا
 ]. 19ِإْذ َطَلُبوا ِلَذَواِتِهْم َطَعاًما ِلَیُردُّوا َأْنُفَسُهْم [

یصور النبي حال یهوذا فقد تأرجحت بین التحالف تارة مع مصر وأخرى مع أشور أو 
غیرهما، لكن مثل هذا التحالف صار كالسراب حینما حلت الضیقة، إذ لم یتحرك أحد 
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لمساندتها. أما في الداخل فالكهنة كرؤساء دینیین والشیوخ كرؤساء مدنیین فتركوا الرب وماتوا 
روحًیا، إذ طلبوا ما هو لشهوات قلوبهم ولیس ما هو لمجد اهللا وبنیان الشعب. 

تعترف أورشلیم أنها عوض العودة للرب بالتوبة صرخت إلى حلفائها ومحبیها 
لمساندتها، فإذا به تكتشف أنهم خدعوها طول هذا الزمان، وٕانهم یطلبون ما هو ألنفسهم في 

أنانیة وال یبالون بالهالك الذي حّل حتى بالكهنة والشیوخ. 

سابًعا: ضیق في الداخل والخارج 
 انظر َیا َربُّ َفِإنِّي ِفي ِضیقٍ . 

 َأْحَشاِئي َغَلتْ . 
، اْرَتدَّ َقْلِبي ِفي َباِطِني

 َألنِّي َقْد َعِصیُت ُمَتَمرَِّدةً . 
، ِفي اْلَخاِرِج َیْثُكُل السَّْیفُ 
 ].20َوِفي اْلَبْیِت ِمْثُل اْلَمْوِت [

ُیقدم النبي صالة باسم أورشلیم كلها، طالًبا أن ینظر الرب إلى ما حل بالشعب من 
ضیق بسبب عصیانه له. تعترف أورشلیم بأنها متمردة، فحّل الدمار من الخارج كما في الداخل. 

باسم الشعب یعلن النبي بأن أحشاءه قد غلت بسبب التمرد على اهللا والعصیان، 
فالداخل ُمر، والخارج هالك ودمار. في الداخل أوبئة ومجاعة، وفي الخارج سیف الجیش 

المحاصر للمدینة.  
. 19: 4أما النبي فامتأل مرارة عمیقة تمس أحشاءه، كما أعلن في سفر إرمیا 

 مشاعر، وكیف تبتلع یةلیت هؤالء الذین یتوبون یعرفون كیف یقدمون التوبة، بأیة غیرة، وبأ 
كل تفكیره، وتهز أحشاءه الداخلیة، وتخترق أعماق قلبه، إذ یقول إرمیا النبي: "انظر یا رب 

). 20 :1مرا (" ي في باطني غلت، ارتد قلبي في ضیق، أحشائيفإن
  القدیس أمبروسیوس

ثامًنا: معاقبة العدو المتشامخ 
 َسِمُعوا َأنِّي َتَنهَّْدتُ . 

 َال ُمَعزَِّي ِلي. 
 ُكلُّ َأْعَداِئي َسِمُعوا ِبَبِلیَِّتي. 
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 َفِرُحوا َألنََّك َفَعْلتَ . 
  ،َتْأِتي ِباْلَیْوِم الَِّذي َناَدْیَت ِبهِ 

 ].21َفَیِصیُروَن ِمْثِلي [
سمعت األمم المحیطة بیهوذا مثل بني أدوم وعمون وموآب، هؤالء الذین تنتظر قلوبهم 

یوم دمار أورشلیم ال لیشمتوا فیها فحسب، بل وتمتد أیادیهم لمساعدة األعداء بكل وسیلة 
لتدمیرها، فتفقد أورشلیم عظمتها وقدسیتها وتصیر مثلهم. 

ما حّل بأورشلیم ألجل تأدیبها بسبب خطایاها، سیحل باألمم الوثنیة سواء التي هاجمت 
أورشلیم أو شمتت فیها، ولكن في الوقت المعین حین یأتي دورها في العقوبة. وكما قیل عن 

بابل والمدن المقاومة للحق اإللهي: "مدن األمم سقطت، وبابل العظیمة ُذكرت أمام اهللا لیعطیها 
). 19: 16كأس خمر سخطه" (رؤ 

هؤالء األعداء یشیرون إلى إبلیس وكل قوات الظلمة، فمع ما یبدو لهم من قوة 
وسلطان، إال أنهم في مرارة المر ینتظرون یوم الرب برعٍب شدید، یشتهون أن یصیر كل البشر 

مثلهم یشاركونهم هالك األبدي. 

 ِلَیْأِت ُكلُّ َشرِِّهْم َأَماَمكَ . 
  ،َواْفَعْل ِبِهْم َكَما َفَعْلَت ِبي ِمْن َأْجِل ُكلِّ ُذُنوِبي

، َألنَّ َتَنهَُّداِتي َكِثیَرةٌ 
 ].22َوَقْلِبي َمْغِشيٌّ َعَلْیِه [

یختم المرتل المرثاة باالعتراف بكل ذنوبه، حاسًبا أیًضا كل ما یفعله شعبه ورؤساؤهم 
كأنه قد فعله هو، ویطلب أن یحل العقاب على األعداء، أي على إبلیس ومالئكته. 

هذا وسیحل العقاب على األشرار في یوم الدینونة، هؤالء الذین أصروا على عدم التوبة 
حتى النفس األخیر.  

  (بالنسبة لهم) سوف ال یوجد من یقف بجانبهم، لیس من یخلص، وال یكون وجه المسیح
لطیًفا ورقیًقا. إنما كما أن الذین یعملون في المناجم ُیسلَّمون ألناٍس قساة، وال یرون أحًدا من 

 Ïأصدقائهم، إنما أولئك الذین یسخرونهم، هكذا سیكون الحال بل وأردأ من هذا وأخطر!
القدیس یوحنا الذهبّي الفم 

1 On Matt. Hom. 43:5. 
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 1من وحي مراثي 

ال تستسلم للترمل! 

  ،یا للعجب مدینة اهللا بهجة األرض كلها
 صارت أرملة وحیدة منسّیة. 

 كهنتها امتألوا مرارة، عوض بهجة األعیاد. 
 صاروا دائمي النحیب. 

 رؤساؤها فقدوا قوتهم وحكمتهم، 
 صاروا یتخّبطون كأیائل ال تجد مرعى، وال ینابیع میاه. 

 والصبیان واألطفال ُاقتیدوا غنٍم، 
 صاروا عبیًدا أذّالء. 

 فقدت العذارى روح البشاشة، 
 وصار المر طعاًما وشراًبا لهم. 

 امتألت شوارع المدینة بجثث الشعب بسبب األوبئة والجوع. 
 وجد األعداء الفرصة للتنكیل والسخریة بهم. 

  .ترّملت نفسي بالخطیة، إذ عزلتني عنك یا أیها العریس العجیب
 نزعت عني التمتع ببهاء جمالك. 
 ردني إلیك، وُاسكب بهاءك عليَّ . 

 فأصیر أیقونة لك یا خالقي! 

  ،عزَلتني خطیتي عن كل أحبائي
 صرت أعاني من الشعور بالعزلة والنقص. 

 دمك یرّدني إلیك، فالتصق بك، یا صدیقي الفرید! 
 أصیر لك وأنت لي، یا مخلصي العجیب. 

  . ًصارت خطایاي نیًرا ثقیال
 من یحررني منه سواك، 

 یا من حملت نیر الصلیب ألجلي. 
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 من أجلي صرَت عبًدا، 
 وأنت ابن اهللا الوحید. 

 هب لي أن أمارس بنّوتي ألبیك. 
 فأتمتع بحریة مجد أوالد اهللا. 

  .تحول قلبي إلى مناحة ال تنقطع
 رد لي بهجة خالصك،  

 فتصیر أنت عیدي الدائم. 
 وتتهلل نفسي بال انقطاع! 

  .أذّلني العدو وتسلَّم مركز القیادة
 فقدُت حریة إرادتي، 

 وزال عن إرادتي قدسیتها. 
 صرُت ذیًال ال رأًسا، 

 یحركني العدو حسب هواه. 
 لیسقط الشیطان من سماواتك التي في قلبي، 

 ولینحدر إلى أسفل تحت القدمین. 
 فال أخافه بعد، ألن ملكوتك قائم في داخلي. 

 وروحك القدوس هو القائد لكل حیاتي. 
 وأنت هو الطریق والحق والحیاة! 

  .سلَبتني الخطیة كل كنوزي
 حرمتني من تقدیس فكري وقلبي وكل عواطفي وطاقاتي. 

 أنت هو كنزي، ألقتنیك فال أصیر معوًزا إلى شيء. 
 أنت هو الخبز النازل من السماء! 

 أنت هو عریس نفسي ورفیقي العجیب! 
 أنت هو غناي، وكل كنوزي. 

 أنت هو فرحي األبدي وسالمي الفائق. 
 أنت هو شبعي ومجدي. 
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 أنت هو حیاتي وقیامتي! 

  .َلتني الخطیة كما إلى رجسة خراب حوَّ
 لكن روحك یقیم مني هیكًال مقدًسا. 

 تسكن فیه مع أبیك وروحك القدوس. 

  .لیثر العدو بكل قواته
 ولیخطط بكل خداعاته. 

 ال أخشاه مادمَت في داخلي! 
 لیبسط كل فخاخه، 

 فأنت ترفعني فوق كل مصائد العالم! 
 تحملني كما إلى السماویات. 

  .یقسو العدو بكل قوته
، كما في معصرة.   یود أن یطأ بقدمیه عليَّ

 أنت هو منقذي من كل ضیق. 
 ُألصلب معك، فأقوم معك. 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِني

 في غضبك تود أن ترفعني إلى سماواتك!
في المرثاة األولى ركز النبي على وصف أورشلیم الملكة العظیمة وقد صارت أرملة 
وحیدة بال معٍز، وأن ما حّل بها هو بسبب خطایاها. وأن النبي یئن باسمها، ینسب كل تمرد 

وعصیان من جانبها كأنه تمرده هو، ویقدم عنه توبة، طالًبا التدخل اإللهي. أما في هذه المرثاة 
فیكشف عن مرارة الغضب اإللهي، فما حّل بالمدینة لم یكن جزاًفا، وال بسبب قوة العدو، وٕانما 

غایة الغضب فلیس االنتقام، بل  أما ). ).6: 3كتأدیب إلهي، دفع بها إلى الخراب التام (عا 
 !ه إلى سماوات التائبینرفع

 حدث إنما صدر من لكن ما ،ألورشلیمالتدمیر الشامل  یبدأ هذا األصحاح بوصف
  .ذنصرخ مستخدًما في ذلك جیوش نبو،الرب نفسه

: في المظاهر اآلتياإللهي یتمثل هذا القضاء 
  .]2[في یهوذا كن اب كل مساخر. 1

 قیل عنها ] التي2[  وأبوابها وعوارضهاهاأسواروكل حصون المدینة  لب كاملاخر. 2
: 48(مز   وضعوا قلوبكم على متارسها"، عدوا أبراجها، ودوروا حولها، "طوفوا بصهیون:مرة
12-13(. 

 ].4[عبر كل األرض كعدٍو قوسه الرب مد . 3

 ].6 [ مثل سقوط األوراق واألغصان، لهیكله أن یسقط الربسمح. 4

سه و بأن یدح وسم،رذل مقدسهو، كره السید مذبحه بسبب عدم أمانة الشعب. 5
]. 7 [األنجاس

  طالما القت االحتقار ولم یجد األنبیاء رؤیا من قبل الرب] التي9[ بادت الشریعة .6
 وقد اتشح الشیوخ بمسوح الحزن وجلسوا على األرض یذرون التراب على رؤوسهم فقد ]،14، 9[

. كان الخراب كامًال وساحًقا
]. 14 [ساءؤ الملك والريُسب. 7
  یستهزئوا ویخربوا مدنها وحضارتهاي لكأعطى الرب أعداء صهیون مطلق الحریة. 8

]16.[ 

 ].21[ فمألوا شوارع أورشلیم ،جثثًا میتة،  الشیوخ والشبان،كل شعبها طوسق. 9
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 ي النبث لكن یح، یظهر وهن التعزیة اإلنسانیة،في هذا المشهد مشهد القضاء المروع
 الشعب أن یطلبوا المساعدة والمعونة من الرب.

 .9-1. خصومة الرب    1
 .13-10. انحدار إلى األرض   2
 .17-14. أنبیاء كذبة وأنبیاء حقیقّیون 3
 .22-18. دعوة للصراخ للرب  4

 . خصومة الرب 1
یبدأ النبي هذه المرثاة، فیصف ما حّل بصهیون بسبب غضب الرب علیها. 

كانت أورشلیم تعتز بوجود الهیكل وتابوت العهد فیها، والتمتع بالحضرة اإللهیة، فكانت 
تحمل انعكاس بهاء اهللا، النور الحقیقي. اآلن قد حّل علیها الغضب فسادها الظالم. عوض 

).  12: 60؛ 11: 64كونها مملكة النور صارت مملكة الظلمة (راجع إش 
أرسل الرب أنبیاء كثیرین یحذر یهوذا، لكن الغالبیة - بل یكاد الكل على جمیع 

المستویات - سخروا بتهدیدات الرب لهم. كان من بین هؤالء األنبیاء إرمیا. وها هو یأخذ الرب 
موقًفا حازًما، ویتكلم إرمیا عن موقف الخصومة الذي اتخذه الرب في حزٍم ألجل إصالحهم. هنا 

یتكلم إرمیا كشاهد عیان بعد أن سخر الكل به حین كان ینذرهم. 

 َكْیَف َغطَّى السَّیُِّد ِبَغَضِبِه اْبَنَة ِصْهَیْوَن ِبالظََّالِم؟ 
  ،َفْخَر ِإْسَراِئیلَ  َأْلَقى ِمَن السََّماِء ِإَلى اَألْرضِ 

 ].1َوَلْم َیْذُكْر َمْوِطَئ َقَدَمْیِه ِفي َیْوِم َغَضِبِه [
صار غضب اهللا یرفرف على مملكة یهوذا أشبه بسحابة ترعد، وقد ُأطلق لها العنان بكل 

. Ïقوتها المرعبة، لتسیطر بالتمام على ابنة صهیون
كانت مملكة یهوذا تظن أن لها امتیاًزا، ال عن سائر األمم والشعوب فحسب، بل وحتى 
عن إسرائیل التي سمح اهللا ألشور أن تسبیها، وذلك ألنها تضم مدینة اهللا والهیكل الخ، ودخلت 

في عهد مع اهللا. 
 لم تدرك یهوذا أن هذه االمتیازات تسندها وتحفظها إن حفظت العهد، أما إن استهانت 

1 R.K. Harrison. Jeremiah and Lamentations, Inter–Varsity Press, 1973, p. 214. 
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به فتأدیبها یصیر بأكثر حزٍم عن األمم التي لم تتمتع بهذه االمتیازات.  
حینما قاوم فرعون اهللا غطى الظالم بلده، وحین تقاوم ابنة صهیون اهللا، النور 

الحقیقي، یحل بها الظالم كما من السماء. وكأنها بتمردها سقطت من السماء حیث النور 
اإللهي وهبطت إلى األرض في ظلمة مخیفة ومرعبة. یغطي ابنة صهیون بسحابة، فال یعود 

یذكر حتى تابوت عهده (قدمیه) الذي معها. 
اإلنسان الذي یتمرد على اهللا یصدر إلیه األمر اإللهي: "ُتبْ ... وٕاال فإني آِتیك عن 

). 5: 2قریب، وأزحزح منارتك" (رؤ 
) فاهللا الكلي الحب والرحمة یود 6، 3، 2، 1 في اآلیات ("غضب اهللا"لقد تكرر تعبیر 

خالص الجمیع، لكن من یصر على رفض االلتصاق به، ُیلقى بنفسه تحت فاعلیة الخطیة، 
فیصیر في حرمان من مراحم اهللا، وكأنه یسقط تحت غضب اهللا، الذي هو لیس انفعاًال وال 

انتقاًما لذاته مثل غضب البشر، إنما تخلي اهللا عمن یرفضه، فیلقي بنفسه في ثمرة الخطیة، أي 
الفساد. 

  حین نقرأ عن غضب الرب وسخطه، ینبغي أال نفهم اللفظ وفق معنى العاطفة البشریة غیر
الكریمة. إنما بمعنى یلیق باهللا، المنزه عن كل انفعاٍل أو شائبةٍ . ومن ثم ینبغي أن ندرك من 

  الظالمة التي ترتكب في هذا العالم. مورهذا أنه الدیان والمنتقم عن كل األ
وبمنطق هذه المصطلحات ومعناها ینبغي أن نخشاه بكونه المخوف المجازي عن 

ن نخشى عمل أي شيء ضد إرادته. ألن الطبیعة البشریة قد ألفت أن تخشى أأعمالنا، و
أولئك الذین تعرف أنهم ساخطون، وتفزع من اإلساءة إلیهم، كما هو الحال مع بعض 

  .القضاة البالغین ذروة العدالة
 بالطبع لیس ،فالغضب المنتقم یخشاه عادة أولئك الذین یعذبهم اتهام ضمائرهم لهم

 لكن بینما هم .اإلنصاف في أحكامهمبلوجود هذه النزعة في عقول هؤالء الذین سیلتزمون 
في غمرٍة من هذا الخوف، فإن میول القاضي نحوهم تتسم بالعدالة وعدم التحیز واحترام 

القانون الذي ینفذه. وهذا مهما سلك بالرفق واللطف، موصوم بأقسى نعوت السخط والغضب 
. ˺الشدید من أولئك الذین عوقبوا بحٍق وٕانصافٍ 

القدیس یوحنا كاسیان 

1 Cassian: De institutis caenoboum, 8:2-4. 
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 اْبَتَلَع السَّیُِّد َوَلْم ُیْشِفْق ُكلَّ َمَساِكِن َیْعُقوبَ . 
 َنَقَض ِبَسَخِطِه ُحُصوَن ِبْنِت َیُهوَذا. 

 َأْوَصَلَها ِإَلى اَألْرضِ .
َس اْلَمْمَلَكَة َوُرَؤَساَءَها [  ]. 2َنجَّ

)، ابتلعهم العدو، 5: 2إذ رفع الرب حمایته، إذ هو سور نار من حول أتقیائه (زك 
وحطم حصونهم المادیة (الحجریة) حتى األرض، كما سمح بنجاسة المملكة، حیث اقتحمها 

الوثنیون، وداسوا مقدساتها. 
بمحبته یغضب ویؤدب، لكي یخلص ویرحم. یسمح بنقض الحصون الحجریة، لیقبله 
المؤمنون حصًنا لنفوسهم، ال یقدر عدو الخیر أن یقتحمه. ویسمح بأن ینجس الوثنیون الهیكل 

لكي یرجع إلیه المؤمنون، ویتقدس هیكل الرب الذي فیهم. 
لقد سبق فهدد نینوى بدمار مدینتهم، ال لیدمر بل لكي یرجعوا إلیه فال تتدمر حیاتهم 

ومدن نفوسهم الداخلیة. فاهللا یغضب لكي بغضبه یرحم اإلنسان. 

 لیذهب یرد الشعوب األممیة إلى التوبة. ، النبي (یونان) االستعالن من اهللا علىعطلت 
.. أرسله إلى نینوى لیدعو بانقالب خیراتها، لكي بتهدیدها تبطل الشرور.

 لما أرسل إلیها لتبتعد عن الشرور. ،أن یضرب نینوى بسبب كثرة آثامهااهللا لو أراد 
 وضربها. بغتةً  ألرسل الغضب ،لو وضع وجهه لیؤذیها حقیقة

 وتطلب المراحم لتخلصها. ،أرسل إلیها لكي تشعر بالموقف
 حتى ال ُتلطم في نومها... وأیقظهارفع یده لیضرب ویهلك النائمة، ودعاها 

..  وال یحل الفساد.راحة، إلى المكان لیرده من الشرور، وبالتوبة یكون له هأرسل
 توبة... لن الغضب حال من العلي هربوا منه واستمروا باألما عرفوا 

جاهدوا بصفوف الصوم ضد الغضب، ولبسوا المسوح لیدخلوا الحرب التي ثارت 
  ولبس الكبیر والصغیر اآلالم بسبب الرعب.،ضدهم. أقاموا جانب الٌبر بصومهم

القدیس مار یعقوب السروجي 

 َعَضَب ِبُحُموِّ َغَضِبِه ُكلَّ َقْرٍن ِإلْسَراِئیلَ . 
، َردَّ ِإَلى اْلَوَراِء َیِمیَنُه َأَماَم اْلَعُدوِّ 

، َواْشَتَعَل ِفي َیْعُقوبَ 
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 ].3ِمْثَل َناٍر ُمْلَتِهَبٍة َتْأُكُل َما َحَواَلْیَها [
یشیر القرن إلى القوة، ألن بعض الحیوانات تدافع عن نفسها بقرونها. وقد استخدم 

: 18؛ مز 22:3 صم 2الكتاب المقدس كلمة "قرن" إشارة إلى القوة، فنسمع عن قرن خالصنا (
). فالحیوان إذ یضرب بقرنه یرجع عدوه إلى الوراء!  69: 1؛ لو 2

یعضب، أي یقطع أو ینزع، الرب قرن شعبه، فیصیرون بال قوة؛ وبالتالي ال ینهار 
العدو أمامهم، بل یرجعون هم إلى الوراء في ضعف وهزیمة. 

إذ حمل السید المسیح خطایانا لكي یفدینا منها، ُأعطي لبیالطس سلطاًنا كي یصلبه، 
). 11: 19كقول الرب: "لم یكن لك سلطان إن لم تكن قدُ أعطیت من فوق" (یو 

اهللا ال یرید أن ینزع عن شعبه قرنه، إنما اإلنسان أو الشعب هو الذي ینزع قرنه، كیف؟ 
أن القرن في أعلى رأس الحیوان، أي یحتل مركز القیادة، فیخضع القدیس أغسطینوس یرى 

الجسد له. أما إن خضع اإلنسان لشهوات جسده، یكون كمن حطم قوته، وأزال قرنه من مركز 
القیادة. 

بمعنى آخر استعباد اإلنسان نفسه للخطیة وللشهوات ینزع عنه روح القوة، ویصیر بال 
قرن. 

أما عن النار الملتهبة، التي تأكل ما حوالیها، فقد جاء في عاموس: "هكذا قال الرب من 
أجل ذنوب یهوذا الثالثة واألربعة، ال أرجع عنه، ألنهم رفضوا ناموس اهللا... فأرسل ناًرا على 

). 5-4: 2یهوذا، فتأكل قصورهم" (عا 
 صار السید المسیح وهو حامل خطایانا لیحطمها كمن هو في ناٍر مشتعلةٍ .

 َمدَّ َقْوَسُه َكَعُدوٍّ . 
، َنَصَب َیِمیَنُه َكُمْبِغضٍ 

 َوَقَتَل ُكلَّ ُمْشَتَهَیاِت اْلَعْیِن ِفي ِخَباِء ِبْنِت ِصْهَیْونَ . 
 ]. 4َسَكَب َكَناٍر َغْیَظُه [

هزم البابلیون یهوذا، ألن الرب نفسه الذي كان صدیًقا لهم وحصًنا یحمیهم تحول إلى 
شبه عدو ضدهم، هذه العداوة أقامتها الخطیة التي سقط فیها یهوذا، ورفض التوبة عنها والرجوع 

 ذلك ، یسره أن یتمتعوا بها معهالتيالخطیة في حیاة أوالد اهللا تقطع الشركة فإلى اهللا مخلصه. 
"، ألنه ال یحمل كعدولم یقل عن اهللا إنه عدو، بل ". أن عینه أطهر من أن تنظر إلى الشر

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

  عداوة، إنما وهو یؤدب شعبه یبدو كعدوٍ .
 . انحراف في السلوكأيیتغاضى عن  نه الإ ف،حد قدیسیهأمع أنه لن یتخلى أبًدا عن 

 الدرس الواجب  ما ندعوه غضب اهللا.هذا هو  ویجلد كل ابن یقبله،،إن كل من یحبه الرب یؤدبه
 ،یوم الضیق"ادعني في   هو:فیه من مرارة شدیدة  وتتعلمه بقیة یهوذا مع ما،أن نتعلمه نحن

فتمجدني".  أنقذك
، من خیرات إلهیة وبهاء كل مشتهیات العینمّد الرب قوسه، ففقدت بنت صهیون 

وجمال روحي وصالح. 
 عن مفهوم غضب اهللا عندما حدث زلزال في القدیس یوحنا الذهبّي الفمیحدثنا 

القسطنطینیة، غالًبا عندما أرادت اإلمبراطورة أن تنفیه، وقد ارتعبت وهي في حجرة نومها، 
وحسبت الزلزال عالمة غضب اهللا بسبب نفي القدیس، فأسرعت تأمر بعودته. 

 الزلزال ولكن ظل الخوف باقًیا. هذه الهّزة قد أخذت مداها وذهبت، فال تدع رجاحة ىلقد انته 
لیت حماسنا ال یفتر، فالذي جاء  ذهب معها. لقد قضینا ثالثة أیام في الصالة، فیاتالعقل 

 فلنجدد حماسنا لنبعد غضبه .بالزلزال هو تهاوننا، لقد تهاونَّا فكان ذلك سبًبا ألحداث الزلزال
بعیًدا، لیتنا ال نتراخى ثانیة وٕاال سنثیر غضبه وویالته علینا ثانیة. اهللا ال یرید موت الشریر، 

 بل بأن یرجع ،ني ال ُأَسرُّ بموت الشریرإ :ولكن أن یرتدع ویحیا، "حّي أنا یقول السید الرب
. أرأیتم فناء الناس؟ عندما حدث الزلزال وجدت )11:33 حز (الشریر عن طریقه ویحیا"

 أین السرقة؟ أین الجشع؟ أین االستبداد؟ أین العجرفة؟ أین :الً ءتسامنفسي أفكر ملًیا 
أین  أین هیمنة القوة؟ أین غطرسة األغنًیاء؟ السیطرة؟ أین االضطهاد؟ أین نهب الفقراء؟

دقیقة واحدة من الزمن وكل شيء قد تمزق تمزیًقا بكل سهولة، كما  أین الخوف؟ القسر؟
یتمزق بیت العنكبوت. كل شيء قد تحطم والمدینة امتألت بالصرخات، والكل هرع إلى 

 .˺الكنیسة

لقدیس یوحنا الذهبي الفم ا

 َصاَر السَّیُِّد َكَعُدوٍّ . 
 اْبَتَلَع ِإْسَراِئیلَ .

 اْبَتَلَع ُكلَّ ُقُصورِهِ .

Ïترجمة الدكتورة مهجة باإلسكندریة6، عظة  عن لعازر والغني ، .
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، َأْهَلَك ُحُصوَنهُ 
 ].5َوَأْكَثَر ِفي ِبْنِت َیُهوَذا النَّْوَح َواْلُحْزَن [

یود اهللا أن یقیم من اإلنسان ملًكا أو ملكة، صاحب سلطان، یعیش كما في قصٍر، 
لكن إذ یحول قصره إلى مكان للخطیة یفقد اإلنسان مركزه وسلطانه وقدراته وتهلیل قلبه، لیعیش 

في حزٍن وبكاءٍ . 

  استمر الشعب الیهودي في 21: 12"یلقي هوانا على الشرفاء، ویرفع المضطهدین" (أي .(
وصیة الناموس، بینما لم یكن یعرف العالم األممي كله شیًئا عن وصیة اهللا، ُدعي األولون 
شرفاء باإلیمان، بینما سقط اآلخرون في هوى عدم اإلیمان. ولكن عندما أنكرت الیهودیة 

سّر تجسد ربنا، وآمن العالم األممي به، سقط األشراف في الهوان، وارتفع الذین انحدروا إلى 
خطیة عدم اإلیمان، ونالوا حریة اإلیمان الحقیقي. إذ رأى إرمیا ذلك قبل حدوثه بزمن 

: 2" (مرا صار السید كعدو. ابتلع إسرائیل. ابتلع كل قصوره، أهلك حصونهطویل، قال: "
5 .(

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

 َوَنَزَع َكَما ِمْن َجنٍَّة َمَظلََّتهُ . 
 َأْهَلَك ُمْجَتَمَعهُ .

  ،َأْنَسى الرَّبُّ ِفي ِصْهَیْوَن اْلَمْوِسَم َوالسَّْبتَ 
 ].6َوَرَذَل ِبَسَخِط َغَضِبِه اْلَمِلَك َواْلَكاِهَن [

]، والمذبح 6]، والقادة [6]، واألعیاد [6حلت الكارثة بكل شيٍء، وبكل أحدٍ : الهیكل [
]. 11]، واألطفال والرضع [9]، والناموس [8]، وسور المدینة [7]، واألماكن المقدسة [7[

أقام اهللا لألبوین األولین آدم وحواء جنة عدن، حیث عاشا في حیاة ملوكیة، یسودها 
الفرح والتهلیل، یقدمان هللا ذبائح التسبیح والشكر. هنا یشبه دور الرب في حیاتهما كحارٍس لهما 

في الجنة التي أوجدها لهما، لكن إذ سقطا في العصیان، نزع خیمته (مظلته) كمن قد فارق 
الجنة وتركها لیسودها ثمر العصیان الُمفسد. 

ما حدث مع أبوینا األولین حدث أیًضا بصورة مشابهة مع یهوذا الذي تمرد على اهللا، 
فنزع اهللا مجده عن هیكله ومدینته كما من جنة عدن، وتحطم المجمع تماًما، فلیس من هیكٍل 
مقدٍس ومجامع ومدارس األنبیاء والكهنة الخ، بل وتحطم كرسي داود الملك مسیح الرب إلى 
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حین حتى یأتي ابن داود لیقیم هیكًال جدًیا في قلب المؤمن وأورشلیم جدیدة في أعماق النفس، 
ویقیم المسیح نفسه في القلب كرئیس كهنة والطبیب السماوي والمعلم اإللهي، والقائد والحصن 

والطعام السماوي. 
تكرر األمر أیًضا حین جاء السید المسیح، فقاومه الیهود وجحدوه، بینما قبلته األمم 

الوثنیة، وتمتعت بعمله الخالصي. 
وما نقوله عن یهوذا والیهود یتكرر مع كل من یرفض اإلیمان سواء بلسانه أو 

بسلوكه. 

 مستحیل أن تكون ه لیس ألجل حاجة المسیح، ألن"،إلى خاصته جاء" :تأمل قول یوحنا 
الذات اإللهیة محتاجة، لكنه جاء من أجل اإلحسان إلى خاصته. 

أن   مع".وخاصته لم تقبله" : عندما قاللذًعاوقد جعل یوحنا مالمة هؤالء الیهود أشد 
 لكنهم ط،فعلوا به هذا الفعل فقيم ل، ورفضوهالمسیح هو الذي جاء إلیهم لمنفعتهم إال أنهم 

أخرجوه إلى خارج كرمه وقتلوه. 

 كلئ، ألن أوإیاهلهم و الیهود بإیمانهم بالمسیح وقب)42-39: 4 (یو نویدین هؤالء السامريس 
دون آیات أظهروا فب أما السامریون ،الیهود بعد كل أعماله وعجائبه قاوموه دفعات متصلة

 إیمانهم به.

 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 خاطبت إسرائیل .  "أنا مهجورة في آالمي":من بین أنقاض أورشلیم صعدت صرخة أمل
الذي هذا  صرت بسببكم ّعدوه هللا، . "حتى یتسنى لكم أن تجدوا مكاًنا..:بذلك أمم العالم

. . فلتنصتوا إلى أّناتي. ولتفهموا سبب بكائي...اختارني كمحبوبته من أجل آبائي.فسبق 
 لكنها في المقام الثاني، هي االعتراف للرب ،الطوبى، في األصل، هي اجتناب الخطیة

 ،ربي  یا،بالخطایا التي اقترفناها. فإذا ما تم الخالص لبقیة العالم، فسأحصل أنا بدوري

 ".على الخالص، حسب أحكامك العادلة
العالمة أوریجینوس 

 َكرَِه السَّیُِّد َمْذَبَحهُ . 
 َرَذَل َمْقِدَسهُ . 
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 َحَصَر ِفي َیِد اْلَعُدوِّ َأْسَواَر ُقُصورَِها.
ْوَت ِفي َبْیِت الرَّبِّ    ،َأْطَلُقوا الصَّ

 ].7َكَما ِفي َیْوِم اْلَمْوِسِم [
إذ سقط إسرائیل في السبي األشوري، ظن یهوذا أن ما حدث لمملكة إسرائیل الشمالیة 
ثمرة طبیعیة، ألنهم انشقوا عن یهوذا، وأقاموا ملوًكا لیسوا من نسل داود، وصنعوا هیاكل غیر 
الهیكل الذي أقامه سلیمان الملك في أورشلیم بأمر إلهي. كانوا یعتقدون أنهم مهما فعلوا من 

شرورهم لن یسلمهم الرب للسبي حفاًظا على الهیكل ومدینة اهللا. وكان إرمیا النبي یحذرهم من 
هذا الفكر الخاطي، خاصة وأن تسبحتهم الرئیسي كانت: "هیكل الرب، هیكل الرب، هیكل الرب 

). اآلن وقد حّل السبي یئن إرمیا النبي على ما حّل بالمدینة والهیكل والشعب 4: 7هو" (إر 
والكهنة والقادة. 

)، لكن من أجل توبة شعبه ورجوعهم إلیه 1: 13یلزم أال یدخل الغرباء الهیكل (نح 
سمح حتى للعدو أن یدخله بل ویدمره. 

كره السید مذبحه، ألنه یهوذا قد نجسوه، ورذل مقدسه، ألنه ال شركة بین القدوس 
: 5؛ عا 13: 1والعبادة الوثنیة برجاساتها. لقد أبغض الرب كل عبادة ممتزجة بالنجاسة (إش 

). لقد سلَّم بنفسه أسوار قصورها للعدو. 21

 ستنر كلك بصلیب النور الذي ال تحبه.ااخرج أیها الیهودي من الِظالل التي تخدمها، وهلم و 
  ألنه توجد ذبیحة تغفر لك.، نفسكقدمة بالثیران، كنیسُكّف عن الذبائح: ال تطالبك ال

  بل شخصك عند اهللا.،ن تجلب معك العشور، وال القرابینأ أحد كال یطالب
  بالصلب والِش إثمك.اغتسلهلم وبل  ال تجلب بقرة للذبیحة، عندما تأتي

  نفسك حمراء باإلثم كالدودة، فالصلیب یبّیضها ویغسلها من الدرن.نكون عندما
  اعترفَت به.إنموت االبن یطهرك ف ، القرمزة أكثر من صبغا دنًس إن كنت

 موسى أیًضا طهرك سرًیا بربنا، وبه ُقبلت كل الذبائح التي كان یقربها.
  اهللا، ألنه ال یطلب منك ما هو ملكك بل إیاك.إلىاترك الذبیحة وقّرب نفسك 

 یغفر لك ذنوبك.ف ،ك الذي صلبَته لتطهرك، فاغتسل من قتلهاتوجد ذبیحة ذ
 ذبیحة.ال و تحب ذبائح السالمة فهإن كنت تحب اآلب الحق اعترف بابنه، وإن كنت
رادتك الرشاش یرش دمه إ تشتهي إن كانتهو یطهرك، وف تطلب طهر النفس إن كنت
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 علیك.
  تحبه ال تبّطل الناموس بسببه، إنما به تكتمل كل الذبائح بدون نتانة.إن كنت

 .˺هو الحبر، والذبیحة، والكاهن، والغافر، مبارك من بأسراره موسى شفى الشعَب كله
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 َقَصَد الرَّبُّ َأْن ُیْهِلَك ُسوَر ِبْنِت ِصْهَیْونَ . 
 َمدَّ اْلِمْطَمارَ . 

، َلْم َیْرُدْد َیَدُه َعِن اِإلْهَالكِ 
 َوَجَعَل اْلِمْتَرَسَة َوالسُّوَر َیُنوَحانِ . 

 ].8َقْد َحِزَنا َمًعا [
ُیستخدم المطمار في البناء للتأكد بأنه مستقیم لیس فیه میل، أما استخدامه في الهدم، 

فیعني أن األسوار لم تعد للحصانة، بل تمثل خطًرا لیس ألن العدو یقوم بهدمها، وٕانما ألنها 
صارت مائلة تسقط علیهم حتى بدون أي تحرك من جانب العدو، فما كان للحصانة صار 

للخطر. 
ولعل استخدام المطمار هنا یشیر إلى أن عملیة الهدم ال تحدث جزاًفا، وٕانما هي 

محسوبة بدقة في ذهن اهللا. فقد تم قیاسها، حتى ال یبقى فیها ما یمكن أن یحصن المدینة ولو 
جزئًیا. 

إذ لم یعد السور قادًرا على الحمایة، وال المترسة، صار االثنان ینوحان مًعا! 

 َتاَخْت ِفي اَألْرِض َأْبَواُبَها.
 َأْهَلَك َوَحطََّم َعَواِرَضَها.

 َمِلُكَها َوُرَؤَساُؤَها َبْیَن اُألَممِ .
 َال َشِریَعةَ . 

 ].9َأْنِبَیاُؤَها َأْیًضا َال َیِجُدوَن ُرْؤَیا ِمْن ِقَبِل الرَّبِّ [
الحدیث هنا یمثل حال الیهود بعد السبي. لقد فقدوا كل شيء، لم یعودوا یرون آیات 
تكشف عن حضور اهللا في وسطهم، ولم یعد یوجد أنبیاء إال قلة قلیلة جًدا، وصاروا كما في 

؛ 46: 4 مك 1ظلمة، ال یعرفون متى یتحررون من هذا السبي. هذا هو حالهم كما ورد في (

  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).)10-1: 19على البقرة الحمراء (عدد  77المیمر  ˺
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). ینطبق أیًضا هذا على حال الیهود منذ أیام مالخي النبي حتى مجيء 41: 14؛ 27: 9
. ˺القدیس یوحنا المعمدان، وأیًضا من أیام تیطس إلى یومنا الحاضر

جاء في حزقیال: "ستأتي مصیبة على مصیبٍة، ویكون خبر على خبٍر، فیطلبون رؤیا 
). وفي مراثي إرمیا: 26: 7من النبي، والشریعة تُباد عن الكاهن، والمشورة عن الشیوخ" (حز 

).  9: 2"ال شریعة، أنبیاؤها أیًضا ال یجدون رؤیا من قبل الرب" (مرا 
ویقول عاموس النبي: "هوذا أیام تأتي یقول السید الرب أرسل جوًعا في األرض، ال 

). 11: 8جوًعا للخبز، وال عطًشا للماء، بل الستماع كلمة الرب" (عا 
ویقول میخا النبي: "لذلك تكون لكم لیلة بال رؤیا، ظالم لكم بدون عرافة، وتغیب 

). 6: 3الشمس عن األنبیاء، ویظلم علیهم النهار" (مي 
سقطت األبواب ال حتى األرض فحسب، وٕانما غاصت في األرض كما في وسط 

وحلٍ . لم یعد لألبواب عمل، ألن الدمار حل بالسور كما بالقصور والمباني األخرى؛ لیس من 
مبنى فیه عوارض تحفظه أو تسنده. 

إذ احتقروا شریعة الرب، فقدوها. وٕاذ رفضوا صوت األنبیاء المخلصین وسمعوا لكلمات 
األنبیاء الناعمة، التي أعطتهم رجاًء كاذًبا، نزع الرب الرؤى عن الجمیع. لقد استخفوا بإرمیا 

النبي وأمثاله، فجاء الوقت الذي یحرمون فیه من األنبیاء. 

 !انظروا كیف كانت األمة الیهودیة زانیة 

احتقرت أباها وأبغضته من سیناء، ولما تجسد ابنه لخالصها، أمسكته ووضعته على 
الصلیب، ووقفت ترقص وتضحك وتزدري وتهزأ. 

تعال یا موسى، أنظر العروس التي أخرجتها من مصر، ماذا تعمل بعریسها الطاهر!  
تعال، انظر الولیمة التي وضعتها أمامه. أحضرت الُمر، مزجت الخل، استلت 

السیف. عوض المن أعطته الخل. عوض المیاه المرة التي جعلها لها حلوة، وضعت له 
الُمر في المیاه الحلوة. 

صنعت الكرمة المختارة عنًبا ردیًئا. 
 یعقوب السروجيمار القدیس 

  ،یا معشر الیهود، عندما تأتون إلى أورشلیم وتجدون إنها خربت، وتحولت إلى تراب ورماد

1 Plumer, Ps. 74. 
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). ال تحزنوا، بل أنشدوا لكم مدینة في السماء بدًال من تلك 4 كو 1ال تبكوا كاألطفال (
ارتفعوا بأبصاركم، فستجدون في األعالي أورشلیم التي تبحثون عنها هنا على األرض. 

). 26: 4  (غلالحرة التي هي أمنا جمیًعا
 إلى كاهنٍ . ففي السماء تجدون الفتقاركمال تحزنوا على غیاب الهیكل هنا، وال تیأسوا 

: 5 مذبًحا وكهنة الخیرات العتیدة، على رتبة ملكي صادق، في موكبهم أمام اهللا (عب
). فقد شاءت محبة الرب ورحمته أن ینزع عنكم اإلرث األرضي، حتى یتسنى لكم 10

. ˺أن تطلبوا السماوي
 نوسيالعالمة أوریج

. انحدار إلى األرض 2
 ُشُیوُخ ِبْنِت ِصْهَیْوَن َیْجِلُسوَن َعَلى اَألْرِض َساِكِتینَ . 

 َیْرَفُعوَن التَُّراَب َعَلى ُرُؤوِسِهمْ .
 َیَتَنطَُّقوَن ِباْلُمُسوحِ . 

 ].10َتْحِني َعَذاَرى ُأوُرَشِلیَم ُرُؤوَسُهنَّ ِإَلى اَألْرِض [
تطلعت عذارى أورشلیم إلى شیوخ بنت صهیون، وعوض قیامهم بدورهم كرجال قضاء 

یمارسون العدل، خلعوا ثیاب القضاء ولبسوا المسوح. ال یقضون ألحد، ألن الضیق حّل على 
الجمیع، وفقد الشیوخ مراكزهم وسلطانهم. خلع الثیاب ولبس المسوح عالمة الحزن الشدید، 

خاصة في حالة موت أحد األقرباء. 
"ناحت (جفت) یصور النبي صهیون في حالة میتم، وذلك كما أعلن في سفر إرمیا. 

(إر وأبوابها ذبلت، حزنت إلى األرض (اسودت إلى األرض)، وصعد عویل أورشلیم"  یهوذا،
14 :2(. 

أي ارتدت ثیاب  "اسودت األرض"، أو بحسب الترجمة الحرفیة"حزنت إلى األرض"، 
)، فصارت أبواب المدینة أشبه بأشباح خارجة من الجحیم! 10: 2الحداد السوداء الطویلة (مرا 

 غیر نوحالصارت أبواب صهیون، لیست أبواب ملكوت اهللا المفرح، بل أبواب الجحیم، حیث 
المنقطع، أو أبواب الموت التي یقول عنها المرتل: "یا رافعي من أبواب الموت، لكي أحدث بكل 

). ما أخطر أن تتحول 14-13: 9 تسابیحك في أبواب ابنة صهیون مبتهًجا بخالصك" (مز

1 In Jos. hom. 17:1. 
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 أبواب ابنة صهیون من مصدر بهجة بخالص الرب إلى أبواب عویٍل مستمٍر وهالٍك وموٍت !

  .ضفر األطفال إكلیل التسبیح بفرحهم بعتیق األیام الذي صار طفًال بین اجتماعاتهم
حمل زكریا النبي قیثارة الروح، وأسرع قدامه بالتراتیل النبویة، بابتهاج شد أوتاره وحّرك 

صوته، وقال: "ابتهجي جًدا یا ابنة صهیون"... افرحي واصرخي بالمجد المرتفع، ألنه یأتي 
إلیك كما أخبرتك بالنبوة. 

لكن العروس الحقیرة (جماعة الیهود الذین رفضوا أن یكونوا عروًسا له)... لم تفرح كما 
دعیت، بل انسحقت وحزنت لمجيء العریس. وألجل هذا لم تفرح بقبوله. 

سبى قلبها العجل (الذهبي) حبیبها، ومعه تتفاوض وال ترید أن تسمع للنبي القائل لها: 
"ابتهجي جًدا". 

لم تخرج لتحمل األغصان مع األطفال!... 
األنبیاء یقرعون أبوابها المرتفعة، ویوقظونها، وهي نائمة بمحبتها لكثرة أصحابها! 

األطفال یمجدون الملك (السماوي) اآلتي ویباركونه، والعجوز تهتم بتنظیف أصنامها 
(حبهم للذات وكبریاء قلوبهم). 

حزنت بمجيء وریث اآلب. عرفت أنه یفضحها، فأبغضته ولم ترتِض أن یمجده 
األطفال! 

الحسد أبكم فمها، فبكمت صامتة عن التمجید، واهتمت أن تبكم الذین یمجدون! 
لم یكفها أنها ال ترید أن تمجد، بل اجتهدت أن ُتسكت الممجدین أیًضا! 

هؤالء مجدوه، أما هي فغضبت من أصواتهم. 
صرخ إشعیاء استیقظي، استیقظي، وألبسي العصمة. 

صرخ زكریا: ابتهجي وافرحي بالملك اآلتي. 
صرخ األطفال: مبارك اآلتي باسم الرب. 

إنها لم تنصت ال لألنبیاء وال لألطفال، إنما حزنت من أصواتهم وغضبت. 
أیها الیهود مبغضو النور، كیف تسكتون عن التمجید الممتلئ من السماء واألرض. 

 یعقوب السروجيمار القدیس 

 َكلَّْت ِمَن الدُُّموِع َعْیَنايَ . 
 َغَلْت َأْحَشاِئي. 
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 اْنَسَكَبْت َعَلى اَألْرِض َكِبِدي 
  ،َعَلى َسْحِق ِبْنِت َشْعِبي

ِع ِفي َساَحاِت اْلَقْرَیِة [  ].11َألْجِل َغَشَیاِن اَألْطَفاِل َوالرُّضَّ
كثیًرا ما حذر إرمیا النبي القادة الدینیین والمدنیین كما الشعب ولم یسمعوا له. تحدث 
إلیهم بدموعه كما بقلبه وكل مشاعره، فاستخفوا به، وٕاذ حلت الكارثة لم یبرر نفسه، بالرغم من 
اكتشاف الكل أنه كان على حٍق في كلماته ونبواته، إنما في محبته الشدیدة لشعبه لم یكف عن 
البكاء حتى كلت عیناه، والتهبت أحشاؤه، وانسكب كبده على األرض، خاصة وهو یرى األطفال 

والرضع في وضع ال ُیحسدون علیه. 
 :2مرا (" ي، انسكب على األرض كبدي، غلت أحشائيكلت من الدموع عینا"یقول: 

 لتوبة، حتى لیبدو كأنه یغیر نیِّة اهللا!ا فّعال سوى دواء لیس من. )10-11

  دع الكنیسة، أمك، تبكى علیك... دع السید المسیح یراهم باكین... فانه یسّر عندما یرى
كثیرین یصلون عنك، فقد تحنن الرب بسبب الدموع من أجل األرملة، ألن كثیرین كانوا 
یبكون ألجلها، فأقام لها ابنها. وسمع لبطرس سریًعا جًدا في صالته إلقامة غزالة، ألن 

الفقراء كانوا یبكون علیها. 

  ع علّي، حیث جفت عیناي ولم تعودا و، فتسكب الدمي قبرإلى یا رب أن تأتي ليلتهب
قادرتین على سكب دموٍع كهذه من أجل معاصي. إن بكیت یا رب علّي (كما على لعازر) 

 قائالً : "هلم خارًجا"، حتى ال یعود تفكیري ،فسُأنقذ... أنت تدعوني من قبر جسدي هذا
 النور، فال أعود  فيینحصر في حدود جسدي هذا الضیق، بل یخرج نحو المسیح ویحیا

أفكر في أعمال الظلمة بل في أعمال النور... 
 وتقیید قدمیه ویدیه، فإنه اآلن مدفون ،ناد یا رب خادمك، رغم ربطه بسلسلة الخطایا

. لكن عندما تدعوني أقوم حًرا، وأصیر أحد الجالسین في المیتةفي قبر األفكار واألعمال 
ولیمتك وتفوح في بیتك رائحة طیب ذكیة. 

نه إ !نظرا "ي:نك تحافظ علیه أیًضا، فیقال عنإإن كنت قد وهبت ألحد أن یخلص، ف
 فُجذب من .لم یحضر وسط الكنیسة، وال تأدب منذ طفولته، بل كان هارًبا من الحكم

 بدًال من أن یكون بین المولولین، وقد ثابر في ، ودخل في صفوف المرتلین،أباطیل العالم
 الخاصة بل بنعمة المسیح، وصار جالًسا بین المدعوین في الولیمة هال بقوتكهنوته 
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السمائیة". 
حرس عطایاك التي وهبتها حتى لذاك الذي هرب منها. احفظ أیها الرب عملك، وا

  بهذا العالم، لكن نعمتكانشغلتكن مستحًقا أن أدعى أسقًفا، ألنني أ لمنني إنني أعلم إف
نني أصغر جمیع األساقفة، وأقلهم استحقاًقا. ومع إجعلتني على ما أنا علیه. وفي الحقیقة 

ذلك فقد تعهدت ببعض األعمال الخاصة بكنیستك المقدسة، وسهرت على هذه الثمرة، وٕاذ 
مفقوًدا وأنا كاهن.   للكهنوت وأنا مفقود، ال تسمح بعد أن أكوناخترتني

 الذین یخطئون، ألن كمع أولئإن أول عطیة هي أن أعرف كیف أحزن حزًنا عمیًقا 
 هذه هي أعظم فضیلة.

 القدِّیس أمبروسیوس

 َیُقوُلوَن ُألمََّهاِتِهمْ : 
 ْیَن اْلِحْنَطُة َواْلَخْمُر؟ َ"أ

  ،ِإْذ ُیْغَشى َعَلْیِهْم َكَجِریٍح ِفي َساَحاِت اْلَمِدیَنةِ 
 ].12ِإْذ ُتْسَكُب َنْفُسُهْم ِفي َأْحَضاِن ُأمََّهاِتِهْم [

صورة بشعة أن یصرخ الطفل من الجوع والجراحات وهو بین ذراعي أمه وال تجد خبًزا 
تطعمه، وال خمًرا تمسح به جراحاته. 

ما هي الحنطة وأیًضا الخمر اللذان یطلبانهما الجرحى، وهم في أحضان أمهاتهم سوى 
جسد الرب ودمه القادران أن یهبا الشفاء لجراحات النفس.  

هنا صرخة كل طفٍل أن یتناول من جسد الرب ودمه (الحنطة والخمر)، للتمتع بالنمو 
). 57: 6الروحي والحیاة الجدیدة، كقول السید: "من یأكلني یحیا بيّ " (یو 

  عندما یوزع (الكاهن) األسرار لهم یصرخ قائالً : "جسد اهللا ُیعطى لمغفرة الخطایا، ودم ابن
اهللا یطهر من كل خطیة". إنه یعید تلك الكلمات التي قالها الرب لتالمیذه عندما وزع 
األسرار علیهم: "فیما هم یأكلون أخذ یسوع خبًزا وبارك وكسر وأعطى التالمیذ، وقال: 

"خذوا هذا هو جسدي". وأخذ الكأس وشكر وأعطاهم قائالً : اشربوا منها كلكم، ألن هذا هو 
). 28-26: 26دمي الذي للعهد الجدید الذي ُیسفك من أجل كثیرین لمغفرة الخطایا" (مت 

ال وهكذا عندما نتوب نتقدم من تناول األسرار التي لمخلصنا، نتقدم كخطاٍة محتاجین، ألنه 
 ج أو للشفاء إالَّ لمن هو مریض، ألنه: "ال یحتاحاجة للدواء إالَّ في حالة المرض،
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). فمن الواضح إًذا أن من یتقدم إلى 12: 9األصحاء إلى طبیب بل المرضى" (مت 
األسرار ینال غفراًنا عن الخطایا أیَّا كان هذا الشخص، كاهًنا أو من الشعب. فإذا لم یكن 
الروح القدس ساكًنا فینا ألننا خطاة، فبأي سلطان یستدعي الكاهن الروح القدس (في سّر 

 ˺اإلفخارستیا) وأن یقترب الشعب من األسرار؟
 لوكسینوس المنبجييفمار القدِّیس 

 ِبَماَذا أُْنِذُرِك ِبَماَذا ُأَحذُِّرِك؟ 
 ِبَماَذا ُأَشبُِّهِك َیا اْبَنَة ُأوُرَشِلیَم؟ 

، ِبَماَذا ُأَقاِیُسكِ 
یِك َأیَُّتَها اْلَعْذَراُء ِبْنَت ِصْهَیْوَن؟  َفُأَعزِّ

 َألنَّ َسْحَقِك َعِظیٌم َكاْلَبْحرِ . 
] 13 [َمْن َیْشِفیِك؟

" یشیر بهذا إلى المعزین الذین یقولون لمن في ضیقة، أن ما حّل به "بماذا أقایسك؟
أقل من غیره، فتستریح نفسه إلى حٍد ما. لكن النبي لم یجد كارثة أعظم من تلك التي حّلت 

بأورشلیم لكي یعزیها. فقد سحقتها تماًما كبحٍر عظیٍم طغى علیهما وغمرها تماًما. 

. أنبیاء كذبة وأنبیاء حقیقّیون  3
، َأْنِبَیاُؤِك َرُأوا َلِك َكِذًبا َوَباِطالً 

، َوَلْم ُیْعِلُنوا ِإْثَمِك ِلَیُردُّوا َسْبَیكِ 
 ].14َبْل َرُأوا َلِك َوْحًیا َكاِذًبا َوَطَواِئَح [

یذكرها هنا باألنبیاء الكذبة الذین كانوا یقاومونه ویتملقونها لنفعهم الخاص، قائلین بأن 
ما یقوله إرمیا النبي مجرد تهدیدات لن تحدث فعالً . وهم بهذا لم یكشفوا عن خطایاها بل 

). بهذا 9: 28، 22-16: 23وضعوا حجاًبا علیها وحرموها من ممارسة التوبة الصادقة (إر 
). 23-15: 7طوحوا بها، وألقوا بها في السبي بعیًدا. یحذرنا الرب من المعلمین الكذبة (مت 

إذ یقدِّم الراعي الحقیقي الكلمة بال محاباة للوجوه، یطلب ثمرتها، التي ألجلها تجسد 
). وبذلك تصیر رسالة الراعي تقدیم ٥: ١ كلمة اهللا، وهي التوبة. "توبوا وآمنوا باإلنجیل" (مر

ربنا یسوع كفاٍد ومخلٍص له ولرعیَّته. لهذا تخرج كلمات فمه في حٍب، لكن بحزٍم بال رخاوة أو 

  ترجمة نانسي جرجس.2003لوكسینوس، يفمار سكنى الروح القدس للقدِّیس حول  ˺
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وٕاّال  تساهل في كلمة اهللا القویَّة القادرة أن تدخل إلى أعماق النفس لتهزها وتبكِّیها وتسحقها.
بل رأوا لِك وحًیا ، ولم یعِلنوا ِإثمِك ِلیرّدوا سبیكِ ، أنِبیاؤِك رأوا لِك كِذًبا وباِطالً  ":سمع ذلك التوبیخ

 وسمع تقریعات النبي للرعاة المتملِّقین الذین بدًال من توبیخهم ،)١٤: 2 " (مراكاِذًبا وطواِئح
ویٌل لّلواتي للخطاة یضعون لهم وسائد، حتى یسمعوا كلمات المدح، ویكسبون عطفهم وحّبهم. "

" (حز یخطن وسائد لكلِّ أوصال األیدي، ویصنعن مخّداٍت لرأس كلِّ قامٍة الصطیاد الّنفوس
١٨: ١٣.( 

  :14: 2 (مرا "أنبیاؤك رأوا لِك كذًبا وباطًال، ولم یعلنوا إثمَك لیردوا سبیك"قیل للخطاة (
 في الكتاب المقدس، ألنهم كانوا یظهرون "أنبیاء"ویالحظ أن المعلمین كانوا ُیدعون أحیاًنا 

طبیعة الحاضر، ویعلنون عن المستقبل. وكأن اهللا یتهمهم بالكذب، إذا امتدحوا فاعلي الشر، 
 وقاموا بتبرئتهم بدًال من إدانة أخطائهم، وذلك خوًفا منهم. 

إذا تجنب الرعاة استعمال كلمات التوبیخ، یفشلون في الكشف عن أخطاء األشرار. إذ 
كلمات التوبیخ هي حًقا المفتاح الذي یظهر الخطیة التي ال یشعر بها فاعلها في كثیر من 

مالزًما للكلمة الصادقة التي بحسب التعلیم، لكي یكون "األحیان. لهذا یقول بولس الرسول: 
ألن "). ویقول مالخي أیًضا: 9: 1 (تي "قادًرا أن یعظ بالتعلیم الصحیح، ویوبخ المناقضین

: 2 (مل "شفتي الكاهن تحفظان معرفة، ومن فمه یطلبون الشریعة، ألنه رسول رب الجنود
ناد بصوٍت عالٍ . ال تمسك. ارفع صوتك " لهذا یحذر الرب على لسان إشعیاء قائالً : .)7

 یصیح بصوٍت عاٍل، رسول فالذي یدخل الكهنوت یأخذ منصب .)1: 58 (إش "كبوقٍ 
. ˺ویسبق مجيء الدیان العادل الذي یتبعه بمظهٍر رهیٍب 

  األب غریغوریوس (الكبیر)

 یَصفِّق َعَلْیِك ِباَألَیاِدي كّل َعاِبِري الطَِّریقِ . 
 َیْصِفروَن َویْنِغضوَن رؤوَسهْم َعَلى ِبْنِت أورَشِلیَم َقاِئِلینَ :

  ،َأَهِذِه ِهَي اْلَمِدیَنة الَِّتي َیقولوَن ِإنََّها َكَمال اْلَجَمالِ 
] 15 [َبْهَجة كلِّ اَألْرِض؟

بعد أن كان العالم كله یتطلع إلى أورشلیم كمدینة غایة في الجمال والقوة والقداسة، 
لیس من الجانب المعماري، وٕانما بوجود هیكل الرب فیها، صارت موضع شماتة جیرانها 

1Pastoral Care 1:4.  
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

  

والسخریة. 
هذا العار الذي حّل بالبشریة، ووضح في سبي یهوذا، حمله السید المسیح عنا، فصار 

ذاك القدیر الممجد من الطغمات السماویة موضع عار وخزي. 
إن كان عدو الخیر قد حسد آدم األول على ما تمتع به، فأعد له خطة لكي یدخل به 

إلى الموت، فإنه ال یزال وسیبقى یحسد كل مؤمٍن حقیقٍي لكي یجتذبه من التمتع بالشركة مع 
المسیح ویهلكه بالخطیة. 

حربه ضد أوالد لن تهدأ، لكن الذي معنا أعظم وأقوى من الذي علینا. 

  أنتم ترون أن هذا الوحش 24: 2ماذا یعني: "بحسد إبلیس دخل الموت العالم" (حك .(
الشریر (الشیطان) رأى أن أول كائن بشري ُخلق لیخلد، وسمته الشریرة (أي الحسد) قاده 

إلى عصیان الوصیة، وبهذا جلب علیه عقوبة الموت. بهذا فإن الحسد یسبب خداًعا، 
والخداع عصیاًنا، والعصیان موًتا... عدو خالصنا أدخل سمة الحسد التي له، وجعل 

اإلنسان األول یسقط تحت عقوبة الموت مع أنه كان خالًدا. لكن بمحبة الرب الرعویة أعاد 
لنا الخلود بموته، فصرنا في امتیاٍز أفضل مما كنا علیه.  
األول نزعنا من الفردوس، واألخیر قادنا إلى السمو.  

األول جعلنا تحت حكم الموت، واألخیر منحنا الخلود.  
األول حرمنا من مباهج الفردوس، واألخیر أعد لنا ملكوت السماوات.  

ه ضد رأس العدو بذات سالحه (حسد إبلیس) الذي هو  أرأیتم إبداعات ربكم الذي وجَّ
مكره ضد خالصنا. بالحقیقة لیس فقط تمتعنا بامتیازات أعظم، وٕانما جعله أیًضا خاضًعا 

. ˺)19: 10لنا بالكلمات: "ها أنا أعطیكم سلطاًنا لتدوسوا الحیات والعقارب" (لو 
القدیس یوحنا الذهبي الفم  

  قدم الشیطان الموت لنا، لكن لیس 24: 2"بحسد إبلیس دخل الموت إلى العالم" (حك .(
من إلزاٍم على اإلنسان أن یقبله، ألنه لیس للشیطان أن یجلب علیك شیًئا. موافقتك یا أیها 

. ˻اإلنسان قادتك إلى الموت
القدیس أغسطینوس  

1 Homilies on Genesis, 46:15-16. 
2 On St. John, tractate 12:10.  
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 َیْفَتح َعَلْیِك َأْفَواَههْم كّل َأْعَداِئكِ . 
 َیْصِفروَن َویْحِرقوَن اَألْسَنانَ .

 َیقولونَ : َقْد َأْهَلْكَناَها.
 َحق�ا ِإنَّ َهَذا اْلَیْوَم الَِّذي َرَجْوَناه.

 ].16َقْد َوَجْدَناه! َقْد َرَأْیَناه [
تهلل األعداء وظنوا أن ما حل بأورشلیم هو بقوتهم وسلطانهم، وأنه قد جاء الیوم الذي 

طالما اشتهوه، ولم یدركوا أن ما حدث إنما بسماح من اهللا ألجل التأدیب المؤقت. 
یظن الشیطان أن سعادته ونجاحه یكمنان في السیطرة على اإلنسان واحتالل فكره 

وقلبه وكل طاقته لیرافقه في طریق دماره. وعلى العكس فإن خروجه من إنسان ُیحسب بالنسبة 
له فشًال ودماًرا. 

 ن الشیاطین ال ترحم، تحسب نفسها أنها إحسب الشیطان خروجه من اإلنسان هالًكا له، في
 ˺تعاني شًرا إذا لم تتعب البشر!

 األب ثیؤفالكتیوس 
إذ قبل السید المسیح أن یقدم نفسه كّفارة عنا، تهلل عدو الخیر كما الصالبون حین 

رأوه على األرض كمن في صورة الضعف، وظّنوا أنهم أهلكوه وتخّلصوا منه إلى األبد. 

 َفَعَل الرَّّب َما َقَصدَ . 
 َتمََّم َقْوَله الَِّذي َأْوَعَد ِبِه مْنذ َأیَّاِم اْلِقَدمِ . 

، َقْد َهَدَم َوَلْم یْشِفقْ 
 َوَأْشَمَت ِبِك اْلَعدوَّ . 

 ].17َنَصَب َقْرَن َأْعَداِئِك [
ما حدث لیس باألمر الغریب، فقد سبق فحذرهم الرب بإرمیا النبي وغیره من األنبیاء، 

)، كما سبق فحذرهم في أیام موسى النبي (تث 12: 51لكنهم لم ینصتوا إلى تحذیره لهم (إر 
30 :1-5 .(

"فعل الرب ما قصد"؟ ماذا یعني النبي بقوله: 
  تمم التحذیرات التي سبق فأعلنها مراًرا وتكراًرا، وقد استخف بها الیهود، قادة وشعًبا، وحسبوا

1 Catena Aurea.  
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أنها مجرد كلمات تهدیدات لن تتحقق.  
  سمح الرب بذلك لیحقق هدفه، وهو اكتشافهم لمرضهم، ورجوعهم إلیه بالتوبة، فیضّمد

 جراحات نفوسهم المهَلكة.

  أن ما حدث لهم یكشف عما سقط فیه اإلنسان خالل الخطیة، فیحمله كلمة اهللا المتجسد
بقبوله الصلیب من أجل خالص البشریة، وٕانقاذها من الفساد الذي لحق بها. 

. دعوة للصراخ للرب  4
 َصَرَخ َقْلبهْم ِإَلى السَّیِّدِ . 

  ،َیا سوَر ِبْنِت ِصْهَیْونَ 
 اْسكِبي الدَّْمَع َكَنْهٍر َنَهاًرا َوَلْیالً .

 َال تْعِطي َذاَتِك َراَحةً . 
 ].18َال َتكفَّ َحَدَقة َعْیِنِك [

هنا یقدم النبي دعوة للكهنة والخدام أال یكفوا عن الصالة والبكاء عن كل نفٍس ساقطةٍ . 
) لدى اآلب خالل 25: 7إن كان السید المسیح هو رئیس الكهنة والشفیع الدائم لشعبه (عب 

دمه، فإن الكاهن وقد اختفى في السید المسیح یدعى "برسفیتیروس" أي "شفیع" عمله الرئیسي 
الصالة الدائمة عن إخوته وأوالده الروحیین. 

 إنه وقت مناسب [ لصدیقه الساقط ثیؤدور یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمفي حدیث

نعم، بل وأكثر مما كان في أیام النبي. فإن كنت ال أحزن  أن أنطق بهذه الكلمات اآلن. لي
  كثیرة كهذه، بل وأثمن منها.اعلى مدٍن كثیرة، أو كل األمم، لكنني أحزن على نفٍس توازى أمٍم◌ً 

 ال أحزن ألجل دمار مدینة أو أسر األشرار لها، بل ألجل تدمیر روحك المقدسة... وهالك إنني
نه ال أالهیكل الحامل للسید المسیح وٕابادته... هذا الهیكل أقدس من ذاك (هیكل العهد القدیم)، ف

 الشاروبیم یوجد يیتألق بذهٍب أو فضٍة بل بنعمة الروح القدس، وبدًال من تابوت العهد وتمثال
] .˺في القلب السید المسیح وأبوه والباراقلیط

 الكاهن بما أنه نائب اهللا، فیلزمه أن یهتم بسائر البشر، لكونه أب للعالم كله˻  .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

1 St. Chrysostom: An Exh. to Theodore 1:1. 
Ð 546 الحب الرعوي، صفحة .
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 ما من أحد له مثل هذه الثقة إال الكنیسة، فالخاطي ال یجسر على ""أنصت یا رب لكلماتي .
القول: "أنصت یا رب لكلماتي"... بل بالحري یترجى أال یشاء اهللا أن یسمعه... 

" في الكتاب المقدس ال تعني صرخات الصوت صراخي: كلمة """افهم (تأمل) صراخي
)، بینما 15: 14بل القلب. وقد قال اهللا بالحقیقة لموسى: "مالك تصرخ إلّي هكذا؟!" (خر 

ال تعِط لم یتفّوه موسى بأي صراخ على اإلطالق... على نفس الوتیرة جاءت كلمات إرمیا: "
أحیاًنا ). الحظ ماذا یقول: ال تسمح أن تصمت حدقة عیني... إذ 18: 2" (مرا لعیني راحة

.  ˺تصرخ حدقة أعیننا ذاتها إلى اهللا

  الرجال الصالحون دائًما یحزنون من أجل خطایا اآلخرین. فصموئیل قدیًما انتحب على
 ) ألنَّه أهمل معالجة قروح كبریائه ببلسم الندامة.٣٥: ١٥ صم ١شاول (

) الذین رفضوا أن یغسلوا وصمات ٤: ٢كو  ٢وبولس بكى من أجل أهل كورنثوس (
 الزنا بدموعهم.

ولنفس السبب بلع حزقیال الكتاب الذي كتب فیه ومن خارجه "مراث ونحیب وویل" 
)، مراث لمدح األبرار، ونحیب من أجل التائهین، وویل ألجل المكتوب عنهم: ١٠: ٢(حز 

). مثل ٣: ١٨ راجع أم ( االحتقـار" في"عندما یسقط الشرِّیر في أعماق الشر، عندئذ یسقط
َوَدَعا السیِّد َربُّ الُجُنوِد ِفي َذِلَك الَیْوِم إلى الُبَكاِء هؤالء أشار عنهم إشعیاء النبي قائالً : "

 َفُهَوَذا َبْهَجٌة َوَفَرٌح َذْبُح َبَقٍر َوَنْحُر َغَنٍم َأْكُل َلْحٍم َوُشْرُب ،َوالنْوِح َوالَقْرَعِة َوالتَنطُِّق ِبالِمْسحِ 
 ).١٣-١٢: ٢٢" (إش َخْمرٍ ! ِلَنْأُكْل َوَنْشَرْب ألنَّنا َغًدا َنُموتُ 

  ٤١: ١٩بكى المخلِّص أیًضا على أورشلیم ألن سكانها لم یتوبوا (لو.( 
یا لیت رأسي ماٌء وعینّي ینبوع دموٍع وندب إرمیا أیًضا شعبه غیر التائب قائالً : "

ال تبكوا مّیًتا وال ) معّلًال سبب حزنه قائالً : "١: ٩" (إر فأبكي نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبي
). ١٠: ٢٢" (إر  ابكوا من یمضي ألّنه ال یرجع بعد،تندبوه. ابكوا

إذن فحري بنا أن نبكي من أجل هؤالء الذین بسبب جرائمهم وخطایاهم عزلوا أنفسهم 
عن الكنیسة، كما نبكي ألجل الذین متى أوقفت عنهم اإلدانة (التأدیب) بسبب خطایاهم 

 یعودون إلى الخطیَّة مرَّة أخرى.
وفي هذا المعنى یدعو النبي خدَّام الكنیسة ملقًبا إیَّاهم "أسوار وأبراج" قائًال لكل منهم: 

1 Hom. 2. 
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). وبنفس الروح ننفذ الوصیَّة الرسولیَّة "فرًحا ١٨: ٢ " (مراابكي الدمع كالنهر "یا سور...
). فبدموعك تلین قلوب الخطاة حتى یبكوا هم ١٥: ١٢مع الفرحین وبكاء مع الباكین" (رو 

 .˺أیًضا
 القدیس جیروم

 " :َفَمْن ،ِإَذا َأْخَطَأ إنسان إلى إنسان َیِدیُنُه اهللا. فإن َأْخَطَأ إنسان إلى الرَّبِّ قد تقول مكتوب 
 ).٢٥: ٢ صم ١؟!" (یصلِّي ِمْن َأْجِلهِ 

 "ال یصلِّي أحد :، طالما لم یقلَمْن یصلِّي ِمْن َأْجِلِه؟"أیة صعوبة یثیرها هذا التساؤل "
من أجله"، بل قال: "من یصلِّي من أجله؟"، بمعنى أنه لم ینِف الصالة، لكنَّه یتساءل عمَّن 

 عنده االستعداد للصالة من أجله.
هذا یشبه ما جاء في المزمور الخامس عشر "یا رب من ینزل في مسكنك. من یسكن 

). فهو ال یقصد انعدام من ینزل في مسكن الرب أو السكنى ١: ١٥ في جبل قدسك" (مز
 في جبل قدسه، لكنَّه یتساءل عمَّن یستحق هذا أو من ُیختار لهذا...

؟!" أي أنه ینبغي أن یوجد َفَمْن یصلِّي ِمْن َأْجِلهِ بنفس الطریقة یجب أن نفهم العبارة: "
أناس في سمو روحي یصلُّون ألجل المسیئین في حق الرب، وبمقدار جسامة الخطیَّة 

 بمقدار احتیاجهم إلى الصلوات.
لم یصلِّ عنهم أي شخص من أفراد الجماعة بل  فعندما أخطأ الشعب عابًدا الِعجل...

موسى نفسه، فهل كان موسى مخطًئا؟! بالتأكید لم یخطئ بصالته من أجلهم، إذ استحق 
ن إواآلن أن یطلب ونال ما طلبه. فأي حٍب كهذا... حتى قدَّم نفسه ألجل الشعب قائالً : "

 ).٣٢: ٣٢" (خر ّال فاْمُحني مْن كتابك الذي كتْبتإ و،غفْرت خطّیتهمْ 
ها نحن نراه ال یفكِّر في ذاته، كإنسان مألته األوهام والشكوك كمن یقدم على ارتكاب 

 كان یفكِّر في الكل ناسًیا نفسه، غیر خائٍف من أن یكون بذلك يإنَّما بالحر معصیَّة...
 عاصًیا، إنَّما یطلب إنقاذ شعبه من خطر العصیان.

یلزم وجود من هو كموسى یقدِّم ، بمعنى أنه "َفَمْن یصلِّي ِمْن َأْجِلِه؟!"إذن بحق قیل: 
ِ◌ نفسه ألجل الخطاة ، أو مثل إرمیا النبي، الذي بالرغم من قول الرب له: "وأنت فال تصلِّ

)، إالَّ أنه صلَّى من أجلهم، ونال ألجلهم الغفران، ففي ١٦: ٧ألجل هذا الشعب" (إر 

1 Ep 122:2. 
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وساطة نبي كهذا وصالته تحرك الرب وقال ألورشلیم التي ندمت على خطایاها قائلة: 
 فاسمع یا رب فإنك إله رحیم. ،"...قد صرَخت إلیك النفس في المضایق والروح في الكروب

زعوا ثیاب النوح ویكفُّوا عن ن)، فأمرهم الرب أن ي2-١: ٣ ارحم فإنَّنا قد أخطأنا إلیك" (با
التنهُّدات قائالً : "اخلعي یا أورشلیم ُحلَّة النوح والمذلة والبسّي بهاء المجد من عند اهللا إلى 

 ).١: ٥ األبد" (با

  هكذا، إذ نظر ربنا یسوع أحمال الخاطئ الثقیلة بكى. ألنَّه لم یسمح للكنیسة وحدها فقط أن
)، ٤٣: ١١تبكي بل نراه هو أیًضا یتحنَّن على حبیبه، ویقول للمیت: "هلم خارًجا" (یو 

إجرامك هلم خارًجا بمعنى یا من كنت مطروًحا في ظلمة الضمیر وأْسر خطایاك وسجن 
 ).١٠: ١٠أظهر خطایاك فتتبرر، ألن "الفم یعترف للخالص" (رو 

القدِّیس أمبروسیوس 

  اعلموا یا أحبَّائي بالرب أن محبَّة اهللا على الدوام أن نعاهد ضمائرنا ونساعد كل الذین أعدوا
أذكركم في صلواتي لیًال أفكار قلوبهم لتذكار كنیسة األبكار لیًال ونهاًرا، فال أفتر من أن 

 لكي تكون أمانتكم ثابتة، وتزدادوا في عمل الفضائل ویثبِّت ربَّنا نظركم وٕافرازكم ونهاًرا،
 ویزیدكم قوَّة. 

وهذه كانت دائًما طلبتي منذ ولدتكم بالمسیح وصرتم لي بنین. وٕان بولس الرسول كما 
ولد ابنه تیموثاوس بالمسیح كتب له هكذا قائالً : "أذكرك في صالتي لیًال ونهاًرا مشتاًقا أن 

أراك، ذاكًرا دموعك لكي امتلئ فرًحا، إذ أتذكر اإلیمان القویم الذي فیك". فانظروا یا أوالدي 
إلى هذا الرسول لما صار تیموثاوس له ابًنا باهللا، كیف كان یذكره ویصلِّي ألجله ویشتهي 

أن یراه بال انقطاع! وهكذا أنا یا أحبَّائي الذین یحبَّكم قلبي من أجل اشتیاقه إلى إیمانكم 
أصنع الشيء عینه الذي صنعه الرسول. أي أذكركم وأصلِّي عنكم وأشتهي أن أراكم وذلك 
لتذكاري أتعابكم وتنهُّدكم وحزن قلوبكم وكثرة صبركم وهدوءكم. وألنكم تتصرَّفون في جمیع 

هذه األشیاء بقلب قوي وحكمة، وكل من یعمل أعمال اهللا فبروح الحكمة یعمل.  
وقال بولس إن اهللا لم یعطنا روح الخوف بل روح الحكمة وقوَّة المحبَّة. وربَّنا یطالب 

كًال منَّا أن تكون أعماله بهذه الحكمة.  
واآلن یا أوالدي أنا أطلب من الرب أن یسهل طرقي آلتي إلیكم وأراكم أیًضا، ألنِّي 
َأعلم أنكم توَّاقون إلى أن تروني كتوقي إلى رؤیتكم. واعلموا هذا أن المحبَّة المتبادلة بین 
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اآلباء والبنین، ال یعادلها شيء على وجه األرض. فإنَّهم یشتهون أن یروا بعضهم بعًضا 
دائًما. فإذا كان هذا شأن المحبَّة بین اآلباء واألبناء الجسدیِّین فما عساها تكون بین اآلباء 

الروحیِّین وأبنائهم الذین یحبُّون بعضهم ألجل اهللا، وبخوفه یفعلون. 
فاآلباء باهللا أعظم من اآلباء بالجسد، والحب بین اآلباء أعظم منه بین األبناء، ولهذا 
قال الرسول اإللهي بولس: "إن كانت محبَّتكم إليَّ یسیرة، فإن محبتي إلیكم لعظیمة". وهكذا 
أنا أبوكم یا أوالدي، ألن المحبَّة التي فيَّ لكم هي أعظم منها فیكم ليّ . وبما إنكم صرتم لي 

بنین، فلنعمل جمیًعا مًعا لكي یعطینا ربَّنا أن نرى بعضنا بعًضا مرَّة أخرى. وأرجو أن 
اجتماعي بكم یسبِّب لكم فرًحا.  

وٕانِّي أشتاق أن أراكم كما قال الرسول وأفیدكم عطیَّة الروح لیصبح بها یقینكم، 
ونتعزَّى جمیًعا بإیماني وٕایمانكم. فإذا اجتمعنا أعلمكم بأشیاء أخرى ال یمكنني أن أكتبها 

إلیكم في الرسائل لیكون ذلك لكم خالًصا بربنا یسوع المسیح الذي له المجد واإلكرام 
 والتسبیح إلى أبد اآلبدین آمین حًقا آمین.

القدِّیس أنطونیوس الكبیر 

  .لیست كل الدموع تنبع من مشاعر متشابهة، أو عن فضیلة واحدة
 كما قیل: "تعبت في فالبكاء المتسبب عن وخزات خطایانا التي تنخس قلوبنا .ا

)، وأیًضا: "اسكبي 6:6  وبدموعي أذّوب فراشي" (مز،تنّهدي. أعّوم في كل لیلة سریري
)، هذه 18:2الدموع كنهر نهاًرا ولیالً . ال تعطي ذاتِك راحةً . ال تكفَّ حدقة عینكِ " (مرا 

الدموع تصدر بطریقة معینة. 
 واالشتیاق ،تأتي الدموع الصادرة عن التأمل في األمور الصالحة بطریقة أخرى ب.

 وتهلیٍل بال حدود. ،، إذ تتدفق دموع غزیرة نابعة عن فرٍح ال یمكن كتمانهإلى المجد المقبل
 تقول: "متى أجيء وأتراَءى قدام اهللا. صارت لي ،فإذ تتعطش أنفسنا إلى اهللا الحي القدیر

 ،)، معلنة ذلك ببكاء یومي ونحیب قائلة: "ویل لي3-2:42 دموعي خبًزا نهاًرا ولیالً " (مز
). 5:120 فإن غربتي قد طالت" (مز

بسبب الخوف  إنما ، بطریق ثالث تتدفق الدموع، ال عن إحساس بالخطیة المهلكةج.
، وذلك مثل رعب النبي القائل: "ال تدخل في  وتذكر یوم الدینونة المرهب،من الجحیم

). 2:143  فإنه لن یتبرر قدامك حي" (مز،المحاكمة مع عبدك
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 إنما ، یوجد أیًضا نوع آخر من الدموع، ال ینسكب بسبب معرفة اإلنسان لنفسهد.
، فصموئیل كان یبكي ألجل شاول. وجاء في اإلنجیل عن بسبب قسوة اآلخرین وخطایاهم

 كما فعل إرمیا في األیام السابقة. إذ یقول األخیر: ،الرب أنه بكى من أجل مدینة أورشلیم
). 1:9  فأبكي نهاًرا ولیًال َقتَلى بنت شعبي" (إر، وعینيَّ ینبوع دموع،"یا لیت رأسي ماء

 ، بالتأكید الدموع المذكورة في المزمور المائة واثنین "إني قد أكلت الرماد مثل الخبزهـ.
)، صادرة عن مشاعر تختلف عن تلك التي وردت في 9:102 ومزجت شرابي بدموعٍ " (مز

 ناشئة عن متاعب هذه الحیاة وضیقتها المزمور السادس الخاصة باإلنسان التائب، فهي
 .˺وخسائرها، التي تضغط على األبرار العائشین في العالم

 ألب إسحقا

ِل اْلهزعِ .   قوِمي اْهِتِفي ِفي اللَّْیِل ِفي َأوَّ
 اْسكِبي َكِمَیاٍه َقْلَبِك قَباَلَة َوْجِه السَّیِّدِ . 

 اْرَفِعي ِإَلْیِه َیَدْیِك 
  ،َألْجِل َنْفِس َأْطَفاِلِك اْلَمْغِشيِّ َعَلْیِهْم ِمَن اْلجوعِ 

 ].19ِفي َرْأِس كلِّ َشاِرٍع [
امتأل قلب أورشلیم حزًنا وصرخ إلى اهللا، ال للرجوع إلیه بالتوبة، وٕانما لرفع الضیق. 

لهذا یحثهم النبي أال یكفوا عن االلتجاء إلى اهللا، حتى یلتصقوا به بالتوبة الصادقة. 
كم كان قاسًیا على قلب إرمیا أن یرى سور أورشلیم یهدم، فإن كان السور المادي قد 

 الرب نفسه - القادر أن یحوط بهم ویحفظهم. –تحطم الق بهم أن یصرخوا إلى السور الحقیقي 
)، كل هزیع 19: 7كان اللیل عند الیهود قدیًما ینقسم إلى ثالثة هزع متساویة (قض 

یتكون من أربع ساعات: الهزیع األول من الغروب حتى الساعة العاشرة مساءً . والثاني كان 
یدعى الهزیع األوسط (منتصف اللیل) من الساعة العاشرة حتى الثانیة بعد نصف اللیل. والهزیع 

الثالث الذي هو الفجر أو الصباح المبكر من الثانیة حتى السادسة باكًرا أي حتى شروق 
؛ 25: 14الشمس. أما في العصر الروماني فصار اللیل ینقسم عند الیهود إلى أربعة هزع (مت 

)، كل هزیع عبارة عن ثالث ساعات. یبدأ اللیل في السادسة مساًء وینتهي السادسة 38: 12لو 
صباًحا. كان الناس قدیًما یلجأون إلى النوم في الهزیع األول، أما النبي فیطلب من ابنة صهیون 

1 Cassian، Conferences 9:29. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثاني 

أن تسرع إلى الصالة وطلب مراحم اهللا من أجل أطفالها مع بدایة الهزیع األول. 
من جهتنا نحن كخدَّام، یلزمنا أن تكون لنا أمومة أو أبوَّة روحیَّة أعمق من الحب 

العاطفي. أمومة تفوق أمومة المرأة الكنعانیَّة، وأبوَّة تسمو على أبوَّة قائد المائة الوثني، ألنها أبوَّة 
أو حب المسیح فینا للذین فداهم. لكنَّني أخجل أن أقول إنَّ هذین قد سبقانا في اإلیمان والحب. 

أمَّا نحن الذین نرعى أوالدنا وبناتنا روحًیا، وقد أسكرتهم الخطیَّة، فتخدَّرت حواسهم، وبَلَدت 
عواطفهم، وفترت محبَّتهم هللا، وعجزوا عن الجري وراء الرب، وهم في حاجة إلى الصالة من 
ر من جنون الخطیَّة وفالج اإلثم. نراهم لیسوا في حالة جنون أو  أجل خالص نفوسهم والتحرُّ

مصابین بالفالج، بل تموت أنفسهم بالخطیَّة، ومع هذا ال تئن أحشاؤنا علیهم، معطین ألعیننا 
 .نوًما، وألجفاننا نعاًسا، مشغولین بأموٍر كثیرة، إداریَّات وخدمات وزیارات ورسمیَّات ومجامالت

لكن هل من دموع وبكاء من أجل الساقطین؟!  
هل من تنهُّدات للرب: "یا سیِّد أعنا... أوالدنا معذَّبون جًدا!"  

، ألنهم لم یحفظوا :هل من صرخات إلیه مع داود  "جداول میاه جرت من عینيَّ
). ١٣٦: ١١٩وصایاك" (مز 

ِمن أجِل سحِق ِبنِت شعِبي انسحقت. حِزنت. أخذتني  هل من تنهُّدات مع إرمیا: "
على الجبال . یا لیت رأسي ماٌء وعینّي ینبوع دموٍع فأبكي نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبي. دهشةٌ 

كّلت من الّدموع  وقوله: "،)١٠، ١: ٩؛ ٢١: ٨" (إر أرفع بكاًء ومرثاًة وعلى مراعي البّرّیة ندًبا
عیناي. غلت أحشائي. انسكبت على األرض كبدي على سحق بنت شعبي ألجل غشیان 

لتذرف عیناي دموًعا لیًال ). مّرة أخرى: "١١: ٢" (مرا األطفال والّرّضع في ساحات القریة
: ١٤" (إر  ألن العذراء بنت شعبي سحقت سحًقا عظیًما بضربٍة موجعٍة جد�ا، وال تكّفا،ونهاًرا

١٧  .(
إّني ثالث سنین لْیًال ونهاًرا لْم افتر عْن أن أْنذر بدموٍع كّل  ":ومع بولس الرسول تقول

).  ٣١: 2٠" (أع واحدٍ 
وٕارمیا النبي یطلب في أثناء السبي دموًعا من سور بنت صهیون. وأنت كسور 
یا سور ألوالدك الروحّیین یطالبك بالبكاء من أجل المسبّیین تحت عبودّیة إبلیس وأْسره، قائالً : "

. ال تكّف حدقة عْینك. قومي  اْسكبي الّدْمع كنْهٍر نهاًرا ولْیًال ال تْعطي ذاتك راحةً بْنت صْهیْون
اْهتفي في الّلْیل في أّول الهزع. اْسكبي كمیاٍه قْلبك قبالة وْجه السّید. اْرفعي إلیه یدْیك ألْجل نْفس 

). ١٩-١٨: ٢" (مرا أْطفالك المْغشي علْیهْم من الجوع في رْأس كّل شارعٍ 
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لقد علَّمنا بولس الرسول ماذا نصنع بالخطاة، حتى مع الشاب الذي ارتكب الشّر مع 
كو  ١امرأة أبیه، رغم طلبه تأدیبه بعزله عن الجماعة المقدَّسة لئالَّ ُتفسد الخمیرة العجین كله (

 حتى یرفع من وسطكم  لم تنوحوا،يبالحر)، لكنَّه یوصیهم أالَّ یكفوا عن الصالة من أجله "٦: ٥
ح الجماعة وحزنها هو عمل األعضاء الحیَّة من أجل العضو المریض، نوالذي فعل الفعل". ف

ر الخطیَّة في نفسه، وعندئذ إذ یتوب بإرادته ورضاه یقبله  فیعطیه فرصة للتوبة، ویلیِّن قلبه ویمرِّ
اهللا وتقبله الكنیسة بفرح. 

 اْنظْر َیا َرّب َوَتَطلَّْع ِبَمْن َفَعْلَت َهَكَذا.
 َأَتْأكل النَِّساء َثَمَرهنَّ َأْطَفاَل اْلَحَضاَنِة؟

] 20 [َأیْقَتل ِفي َمْقِدِس السَّیِِّد اْلَكاِهن َوالنَِّبّي؟
یا لها من صورة بشعة أن تمتد ید األم لتذبح طفلها بسبب الجوع، الذي اشتد جًدا بعد 

). اعتادت النساء العبرانیات أن یقدمن أطفالهن ذبائح 9: 19 شهًرا من حصار المدینة (إر 18
لإلله ملوك مثل الوثنیات، فیقدمن األطفال للكهنة الوثنیین یجیزونهم في النار، لذلك سمح لهن 

أن یأكلن أطفالهن بسبب الجوع لیدركن ما قد بلغن إلیه من قسوة. 
وأیًضا أن ُیقتل الكاهن والنبي في مقدس الرب. هذا حدث ثمرة أفعالهم، إذ فتح الكهنة 

واألنبیاء الكذبة الهیكل لدخول األصنام، ففقد الهیكل دوره حتى لحفظ الكهنة واألنبیاء. 
كأن النبي في حنوه على شعبه یصرخ إلى اهللا مذكًرا إیاه أن ما حّل بهذا الشعب، إنما 

حل بشعبه (شعب اهللا نفسه). 

ْبَیان َوالّشیوخ.  اْضَطَجَعْت َعَلى اَألْرِض ِفي الشََّواِرِع الصِّ
 َعَذاَراَي َوشبَّاِني َسَقطوا ِبالسَّْیفِ . 

 َقْد َقَتْلَت ِفي َیْوِم َغَضِبكَ . 
 ].21َذَبْحَت َوَلْم تْشِفْق [

یطلب من الرب أن یتطلع إلى ما حدث، فإن الدمار شمل الشبان والشابات، وكأنه 
لیس بعد من رجاء حتى بالنسبة للمستقبل. 

اضطر األطفال والصبیان والشیوخ أن یخرجوا إلى الشوارع، یبحثون عن الطعام مهما 
كان نوعه، فإذا بالجوع یأكلهم، وال یجدون من فیهم قوة حتى لدفنهم. 

صار الهالك جماعًیا: الصبیان مع الشیوخ، والعذارى مع الشبان، صاروا مقتولین 
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على األرض في الشوارع وفي المقادس حیث جاءوا یلتمسون الطعام والحمایة. 
حتى العذارى اللواتي كانت العادة أن ُیتركن في المعارك لیحملن إیاهن كغنائم ُقتلن، 

هذا كله حدث كما في موسم، حیث یجتمع الكثیرون مًعا لالحتفال به.  

، َقْد َدَعْوَت َكَما ِفي َیْوِم َمْوِسٍم َمَخاِوِفي َحَواَليَّ 
 َفَلْم َیكْن ِفي َیْوِم َغَضِب الرَّبِّ َناٍج َوَال َباقٍ . 

]. 22الَِّذیَن َحَضْنتهْم َوَربَّْیتهْم َأْفَناهْم َعدوِّي [
أورشلیم التي كانت تشبه أًما تحتضن أبناءها بفرٍح وتهلیٍل، أشبه بأیقونة سماویة 

مبهجة، صارت أبشع من مناطق المدافن، مملوءة جثثًا من كل سن ومن كل فئة، لیس من یقدر 
أو یفكر في جمعها ودفنها. صارت بؤرة لألوبئة، ال یحتمل أحد أن یتطلع حتى إلى مقادسها! 

 
 2من وحي مراثي 

رّدني یا رب إلى سماواتك! 

  !ترتعب نفسي من غضبك، یا إلهي
 لكن في غضبك تود أن ترفعني إلى سماواتك! 

 في غضبك، أحسست كأن الظلمة أحاطت بي من كل جانب. 
 لكنك أنت شمس البّر، 

ال تتركني حتى تسطع علّي بحبك!  
 تسكب بهاءك علّي، فأصلح لمملكة. 

 في غضبك أدركت أن خطایاي ألقت بي من السماء إلى التراب. 
 لكن تبقى السماء تنتظرني، لترحب لي. 

 غضبك صار كناٍر ملتهبة، 
 ال لكي تحرقني وتبیدني، 

 وٕانما لكي تحرق كل فساد حًل بطبیعتي. 

  ،یا للعجب إذ أتالمس مع غضبك 

 أحسبك كعدو تصّوب قوسك عليّ . 
 ناحت نفسي في داخلي، 
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 من یقدر أن یصّد سهامك الناریة. 
 أدركت أن غضبك في جوهره حب. 

 لیس فیك عداوة، 
 ألنك أنت هو الحب عینه. 

 سهامك تقتل شروري، 
 وتجرح قلبي جراحات شافیة. 

 إني مجروحة حًبا! 
 سهامك تقتل كل عداوة، 

 وتلهب قلبي بالحب نحوك. 
 أراك لست ببعیٍد عّني، 

 أنت في داخلي عمیًقا أعمق من عمقي، 
 أنت في أعماقي عالًیا أعلى من علّوي. 

 لیس من هو لي أقرب منك! 
 تقترب لي وتجعلني من أهل بیت اهللا. 

  .خالل غضبك المقدس أدركت أسرارك
 تبغض ما هو فاسد فّي، 

 لكي تقیم من أعماقي هیكًال مقدًسا لك. 
 تسّمر صلیبك المحیي في أعماقي. 
 تحملني فیك أیها الشفیع الكّفاري. 

 فأتبرر بك أمام عرش نعمتك. 

  .خطایاي حّولت أورشلیمي الداخلیة إلى مقبرة
 هوذا الملك والرؤساء والقیادات وكل الشعب حتى األطفال هلكوا. 

 سباهم عدو الخیر وأذّلهم، 
 حّطم إمكانیاتهم وأفسد دورهم. 

 لُتقم من إرادتي ملًكا یحمل إرادتك المقدسة. 
 لتسند قلبي وعواطفي وأحاسیسي كقادة تعمل بروحك القدوس. 
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 أهلك العدو كل طاقاتي،  
 أما أنت فتقّدس كل أعماقي لتقیم ملكوتك في داخلي. 

 أتجاسر فأقول: لتكن ال إرادتي بل إرادتك. 
 لتعمل یا مخلصي بدمك الثمین فيّ . 
 ولتمأل نعمتك مخازن قلبي بخیراتك. 
 أنت ترید أن تقیم من التراب سماًء، 

 وتجعل من البشر مالئكة! 
 ها أنا بین یدیك، 

 أعترف لك أنني كثیًرا ما أسأت إلى معرفة حقیقة غضبك! 
 لتغضب ولتؤدب وتعمل بنعمتك فيّ ! 

 لتقم مني ما تریده لي. 
 لیس لي من یحبني مثلك.  

 لیتني أحب نفسي كما تحبها أنت. 
 وأطلب لنفسي ما تشتهیه أنت لي! 

 لك المجد یا محب البشر. 
 ألنحني أمام غضبك المقدس، 

 كما أمام حبك الفائق! 
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 َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 

 رجاء مشرق وسط الظلمة
 ونقطة تحول من التطلع إلى األلم ها،قلب المراثي ومركزالطویلة تمثل هذه المرثاة 

 .الذي یلحق بأورشلیم التي تحت التأدیب إلى المخلص اإللهي المتألم حامل آثامنا على الصلیب
إنها أنشودة المصلوب محب البشر! 

یتحدث النبي عن رد الفعل في أعماقه وهو یتأمل فیما حّل بالمدینة من دماٍر شاملٍ . 
 یصعب أن حتى  المتألم،تحدت روحه الرقیقة الحساسة مع شعبها نفسه وقد  النبيفنجد أحزان

 . كلها أم األمةالنبي المتكلم هو إن كان میزن
 –أدركت الكنیسة القبطیة عظمة هذه المرثاة حیث اختارتها - كما قلنا في المقدمة 

لیرنم بها األسقف أو الكاهن في بدء الساعة الثانیة عشرة من یوم الجمعة العظیمة، في تذكار 
دفن السید المسیح المصلوب وعبوره إلى الجحیم لیحمل النفوس التي ماتت على الرجاء، ویدخل 

بها إلى الفردوس. 
اآلالم التي احتملها إرمیا بكونه رمًزا للسید ال نعجب أن بدأت هذه المرثاة تعدد 

 نوًعا تقریًبا من اآلالم، تمثل ما احتمله السید نیابة 25 لحساب البشریة. لقد ذكر المسیح المتألم
عني، لكي یدخل بي إلى بهجة قیامته، ویرتفع بي إلى سماواته.  

آالم المصلوب عنا 
 "حسبناه مصاًبا مضروًبا من اهللا ومذلوًال، وهو ].1رأى المذلة بقضیب غضبه [. 1

إنها ). 5-4: 53مجروح ألجل معاصینا، مسحوق ألجل آثامنا. تأدیب سالمنا علیه" (إش 
احتمل المذلة لیهبني الشركة في المجد األبدي. مذلة حب مجید! مذلة بهجة الخالص! 

 دخل مسیحنا نور العالم إلى ظلمة ].2قادني وسّیرني في الظالم وال نور [. 2
الجحیم لیحطمها، ویشرق بنوره وبهائه علینا، مبدًدا ظلمتنا، حتى ننعم نحن بنوره اإللهي ساكًنا 

فینا. 
، أي صار كمن في موقف العداوة، إذ احتل مركز آدم األول ]3رّد یده علّي [. 3

وبنیه، الذین حملوا عداوة هللا، أعطوه القفا ال الوجه، وأصروا على العصیان والتمرد. فقدم الطاعة 
لینزع عنا العصیان والعداوة وندخل في مصالحة. "ونحن أعداء صولحنا مع اهللا بموت ابنه (رو 
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5 :10 .(
لكي إذ یفنى إنساننا العتیق، یتجدد فینا اإلنسان الجدید ]، 4أبلى لحمي وجلدي [. 4

). 10: 3الذي على صورته (كو 
. فقد بدا على الصلیب كأن كل هیكل جسمه قد انهار أو ]4كسَّر عظامي [. 5

عظامه قد تحطمت، لیهبنا التمتع بعربون الجسد الُمقام، القادر على تحدي الخطیة. 
، صار اآلب كعدٍو له، ألنه یمثل البشریة، مع أنه واحد ]5بنى علّي أو ضدي [. 6

معه في الجوهر. 
]، َقِبَل كل مرارة، لیحمل مرارتنا، ویهبنا عوًضا عنها 5 [ومشقة أحاطني بعلقم. 7

عذوبة الشركة معه. 
؛ وهو واهب الحیاة والخلود احتمل الموت، ]6أسكنني في ظلمات، كموتى الِقَدم [. 8

وُدفن في قبٍر، وصار بین األموات، لكي یحطم الهاویة، ویحرر األموات من قیوده األبدیة.  
. هذا الذي قیل عنه إنه یحرر المسبیین (إش ]7سیج علّي، فال أستطیع الخروج [. 9

)، صار كمن سباه القبر، وأحكم إغالقه بحجٍر كبیٍر، ووضع علیه ختم. 1: 61
، ظن إبلیس أنه قد ربطه لیدخل به إلى الهاویة كسائر بني ]7ثّقل سلسلتي [. 10

آدم، ولم یدرك أنه نزل بإرادته لكي یحررنا من قیود الخطیة. 
؛ على الصلیب صرخ كمن یستغیث، فسخر به الصالبون، ولم ]8یصد صالتي [. 11

یدركوا أنه ابن اهللا الوحید القابل الصلوات، ُصلب حتى تصیر لنا نحن فیه دالة البنوة لدى 
اآلب، ونظهر أمام عرش مجده. 

، فقد ظنت قوات الظلمة أنه سقط في ]9سیَّج سبلي، وأغلق طرقي المسلوكة [. 12
فٍخ ال خالص منه، مع أنه هو الطریق الذي یهبنا ذاته، یفتح أمامنا أبواب السماء، ویدخل بنا 

إلى االتحاد مع اآلب. 
، ظن إبلیس األسد الزائر لكي یفترسنا ]10هو لي ُدب كامن، وأسد في مخابئ [. 13

)، أن اآلب سیفترس یسوع. ولم یدرك أنه االبن الوحید، األسد الخارج من سبط 8: 5 بط 1(
یهوذا، به نحطم إبلیس وننعم بسلطاٍن علیه. 

 اهللا من مضروًبا مصاًبا سبناهح. یقول النبي إشعیاء: "]11مّیل طرقي ومزقني [. 14
نزل إلینا لیهبنا االستقامة، ویصیر لنا بر�ا. . )4: 53 شإ ("ومذلوالً 

، خالل صلبه كشف عن ما بلغناه من دماٍر، لیهبنا عدم فساده جعلني خراًبا. 15
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عوض فسادنا. 
]، بدا كأن اآلب قد صّوب سهمه علیه، بینما قدم السید 12 [صّوب سهمه عليّ . 16

المسیح نفسه سهم الحب الذي یجرح القلب فیشفیه من الجحود. 
. تشیر الكلیة إلى العاطفة، وكأنه على ]13أدخل في كلیتي نبال جعبته [. 17

الصلیب تحطمت كل عواطفه وأحاسیسه، بینما وهبنا بالصلیب عواطف مقدسة نحو اهللا والناس 
عوض تلك التي حطمتها نبال الخطیة. 

 ،ینظرون واقفین الشعب وكان، قیل عنه: "]14صرت ُضحكة لكل شعبي [. 18
 المسیح هو كان إن نفسه فلیخلص آخرین، خلص :قائلین ،به یسخرون معهم أیًضا والرؤساء

 ننعم نحن بأمجاد سماویة. . بصلیبه)35: 23 لو ("اهللا مختار
ذاق المر عنا، لكي یقدم لنا جسده ودمه ]. 15أشبعني مرائر، وأراني أفسنتینا [. 19

حیاة أبدیة متهللة. 
لكي أتلذذ بوصایاه بكونها أحلى من العسل ]، 16 جرش بالحصى أسناني [.20

والشهد. 
، فأتمتع بالولیمة السماویة. ]16كبسني بالرماد [. 21
، لیصیر هو نفسه سالمي الحقیقي. ]17قد أبعدت عن السالم نفسي [. 22
، قبل السید المسیح أن یبدو كمن هو بال ]18بادت ثقتي ورجائي من الرب [. 23

رجاء في أعین صالبیه، لیهبني الرجاء أن أصیر مسكًنا للثالوث القدوس، یعمل فّي، ویهبني 
النصرة. 

، فصارت لي أمجاد سماویة، وانفتحت أبواب السماء ]19[ذكر مذلتي وتیهاني . 24
أمامي. 

 لكي یهبني أن تنتصب نفسي، فال تتطلع إلى األرضیات ،]20[انحنت نفسي . 25
بل تنطلق نحو العلویات السماویات. 

شخص الرب المخلص 
إن كانت هذه المرثاة قد فاضت بالكشف عن جراحات السید وآالمه، لكي ُیظهر 

بالضعف ما هو أعظم من القوة، فقد كشف عن حقیقة سمات شخصیة الرب المخلص: 
]. 23. مخلص وأمین [3. رءوف. 2]. 32، 22. رحوم [1
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]. 30. بار وعادل [6]. 26. منقذ [5]. 25. طیب وصالح [4
]. 33. ال یذل البشر وال یحزنهم [9]. 22. محسن [8]. 31. طویل األناة [7

]. 56. سامع الصلوات [11]. 50. یهتم بالبشر وینظر إلیهم من السماء [10
 أعطهم غشاوة ،رب حسب عمل أیادیهم  "رد لهم جزاًء یا:ُتختم هذه المرثاة بصالة

 .]66-64" [وات الربا وأهلكم من تحت سم،قلب. لعنتك لهم. اتبع بالغضب

 .21-1 السید المسیحالم آ. 1

  .39-22الرجاء في مراحم اهللا . 2

 .42-40دعوة للتوبة  . 3

 .54-43ثمار الخطیة  . 4
. 63-55. تعزیة للمؤمنین  5
. 66-64. هالك العدو  6

 السید المسیحالم آ. 1
 ].1َنا ُهَو الرَُّجُل الَِّذي رَأى َمَذلًَّة ِبَقِضیِب َسَخِطِه [أ◌َ 

من جهة مشاعر الشعب نحوه، الكل من ملوك وكهنة وأنبیاء كذبة وشعب، أذاقه مرارة 
ته،تالمّر، من سجن ومؤامرا ومع ذلك كان یحبُّهم! أقول،   لقتله وٕالقاء في الجب ومقاومة لنبوَّ

إن سیطرة روح الرب على إرمیا وشعوره باألبوَّة، وفهمه لرسالته، وٕادراكه لقیمة أوالده الروحیِّین، 
جعله یشعر بضیقاتهم ویتألَّم آلالمهم ولو لم یشعروا هم بها، فصار في مذلٍة حین سقطوا تحت 

ذل السبي.. 
بالنسبة إلرمیا النبي، في مشاعر األبوَّة الصادقة یدرك أن مرارة الشعب في أثناء 

لكنَّه كأب یشعر بمرارة حالهم كما لو كان هذا  السبي نصیبه هو، مع أنه حذرهم مرة ومرات،
حاله هو. لذلك رفض بإباء أن ُتعطى له كرامة في بابل، مصًرا أن یبقى مع الشعب مذلوًال، 

: ٣ (مرا "رَأى َمَذلًَّة ِبَقِضیِب َسَخِطهِ َأَنا ُهَو الرَُّجُل الذي صارًخا إلى اهللا في مرارة نفسه، قائالً : "
من هو هذا الرجل إال كلمة اهللا الذي تجسد لیحمل كل آالمنا عنا، فرأى مذلة، وتحمل ). ١

قضیب سخط اآلب عوًضا عنا. 
یتحدث إرمیا في هذه المرثاة باسم ذاك الذي حمل المذلة عن البشریة كلها. قبل تجسد 
الكلمة كان آدم األول ُیحسب البكر بین بني البشر، وبسقوطه زاغوا وفسدت طبیعتهم، وانهارت 
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إرادتهم، وتشوه مفهومهم عن اهللا، إذ نظروا إلیه كعدٍو، فصاروا تحت الغضب اإللهي. جاء آدم 
الثاني لیحتل مكانه، یقبل أن یتمم المصالحة بدمه الثمین. هو ابن اهللا الوحید الذي به ُیسر، 

یضمنا إلیه فننعم بمسرة اآلب لنا. 
. وَقِبَل المذلة وتألم، أخذ مالنا، لنأخذ نحن ما لهصار إنساًنا بالحقیقة، 

: یترجمها البعض العصا الثقیلة لسخطه أو غضبه، وكأن اهللا لم "قضیب سخطه"
یستخدم السیف لقتل كل شعبه للتدمیر الكامل، وٕانما عصا التأدیب الثقیلة لتدربیهم وٕاصالحهم 

). 11-7: 12(عب 
في نفس الوقت یشیر إلى جانب من جوانب الصلیب، بكونه ذبیحة إثم. حًقا إنه ذبیحة 

رضا ومسّرة لدى اآلب الذي أحب العالم حتى بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به، 
). هذا الصلیب الذي هو قضیب سخطه، قبله كلمة اهللا، 16: 3بل تكون له الحیاة األبدیة (یو 

بل وهو موضوع مسّرته، أطاع حتى الموت موت الصلیب. حمل الصلیب أیًضا جانًبا آخر، 
وهو الطاعة لآلب. 

  لیس له شكل وال جمال في أعین الیهود، أما بالنسبة لداود فهو أبرع جماًال من بني البشر
: 17). على الجبل (أثناء التجلي) كان بهًیا ومضیًئا أكثر من الشمس (مت 2: 45 (مز

.  ˺)، مشیًرا إلینا نحو سّر المستقبل2
 القدیس غریغوریوس النزینزي

  ذاك الذي هو أبرع جماًال من بني البشر رآه البشر على الصلیب بال شكل وال جمال؛ كان
وجهه منكًسا، ووضعه غیر الئق. مع هذا فإن عدم الجمال هذا الذي لمخلصك أفاض ثمًنا 

. ˻)2: 45 (مز  الملك من داخلةلجمالك الذي في الداخل، فإن مجد ابن
 القدیس أغسطینوس

  إهانة.  ُیحسب هذاما ُیهان من هو مكرم العندقدر أن یحتمل اإلهانة لكونه محترًما، ألنه 
هو مهان وساكت. فن إهانته عوا توقف فلو ،أعماله هي خزي نها إهانة لمنإ

 وُیسخر منه وهو غیر مستحق ینتصر بین المتمیزین. ،ن المكرميهأ ، إنإًذا
 ألنه تجاوز الوصیة. ، لكانت إهانة له وخزًیا،لو كانوا قد تفلوا في وجه آدم

1 On the Son, 19. 
2 On the Good, Widowhood, 23. 
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تضع بذنبه. ا ألنه خجل و...وكان ُیسقطه الخزي والبصاق اللذین یستحقهما
ه، وٕاذ لم یذنب لم  من فقد دخل وقبل الخزي بدالً ،وبما أن ربه أشفق على الضعیف

یكن یخجل. 
ما ُیهان من لیس مذنًبا فهذا مجد له. عندتوجع: يكان یهان وُیسخر منه ولم یكن 

. ˺ ولطیف ومتواضع ونقي وغیر مضطربئكان ُیشتم ویضرب ویهان وهو هاد
القدیس یعقوب السروجي 

 ].2 َوَال ُنوَر [،َقاَدِني َوَسیََّرِني ِفي الظََّالمِ 
بالنسبة إلرمیا وضعوه في ُجب مظلم، وبالنسبة للشعب، فإنهم إذ رفضوا اهللا حرموا 
أنفسهم من نوره، وصاروا یتخبطون في الظلمة. أما بالنسبة للسید المسیح فقد أراد عدو الخیر 

أن یحبس النور ویطفئه في قبٍر بعد موته، ولم یدرك أن النور یبدد الظلمة. 
 ُیعلن أنه جاء لیطیع اآلب وهو واحد معه في ذات الجوهر، "قادني وسیرني"بقوله: 

حتى بتمتعنا بالعضویة في جسده، ال نعود ُنحسب أبناء المعصیة، بل أبناء الطاعة. لقد أراد أن 
. لنحمل شركة سمة الطاعة التي لهیخلصنا، لكنه حقق الخالص من أجل طاعته ألبیه، 

. إن كان الظالم یشیر إلى الضیق الشدید، والنور یشیر "في الظالم، وال نور"ما معنى 
إلى االزدهار، فإنه لم یحقق الخالص وهو في سماواته بإصدار أمٍر بالعفو، إنما بدخوله طریق 

اآلالم حتى الموت موت الصلیب. 
هذا وقد أعلن عن نفسه أنه نور العالم، فإذ صرنا نحن ظلمة، قِبَل أن یحمل آثامنا 
لكي یبدد الظلمة التي تسللت إلى طبیعتنا، ویهبها من نوره وبهائه، فتستطیع أن تشاركه مجده 

األبدي. 
قادني إلى ظلمة القبر، لكي بقیامتي أهب الجالسین في الظلمة التمتع كأنه یقول: 

. بالنور السماوي
). أما من یعطي القفا هللا 7: 1 یو 1اهللا نور، ومن یلتصق به یسلك في النور حسًنا (

). 3: 3فیسلك في الظلمة (عا 

  ،نحن ننظر ونتعجب بالظافر الذي وقف في المحكمة. ابن األحرار الذي ُلطم على خده

، على آالم مخلصنا وصلبه 52المیمر  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني)، للیل الجمعة: هـ الفصل  53المیمر  ˺
 .ودفنه وقیامته، قبطي
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الشمس الذي احتضن العمود (الذي ُربط السید حوله لُیجلد)... 
)، 26: 27النار التي ُتجلد بالسیاط (مت 

)، 5: 1؛ 12: 8النور الذي تحتقره الظلمة (یو 
). 34: 19اللهیب ُیطعن بالحربة (یو 

. ˺)29: 27مكلل الشمس باألشعة، ُوضع على رأسه إكلیل شوٍك (مت 
القدیس مار یعقوب السروجي 

 ].3َحّقًا ِإنَُّه َیُعوُد َوَیُردُّ َعَليَّ َیَدُه اْلَیْوَم ُكلَُّه [
بالنسبة إلرمیا النبي كانت حیاته كلها، إلى آخر َنَفْس له سلسلة ال تنقطع من المتاعب 
والضیقات حتى من أهل قریته عناثوث.إذ كانوا یتطلعون إلیه كإنسان متشائم على الدوام، یحّطم 

نفسیة القادة والجیش والشعب، وٕان ما یهدد به إنما هو كالم. ُاتهم كخائٍن لوطنه، ال یستحق 
حتى الحیاة في وسط مجتمعه! 

أما بالنسبة للسید المسیح فإن ما حّل به منذ الحبل به إلى دفنه في القبر، إنما هو 
طریق اآلالم والصلیب. یبدو كأن اآلب الذي بذل ابنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به، قد 

امتدت یده علیه بالضیقات، حتى یتحقق خالص العالم. 
 یشیر إلى حیاته على األرض، فهي سلسلة ال تنقطع من اآلالم. كما "الیوم كله"بقوله 

، حیث تكتلت اآلالم من كل صنٍف لتحل به. یوم الصلیبُیقصد به 
أما بالنسبة لكل مؤمٍن منا، فیبدو كأن اهللا ضدي، یؤدب یوًما فیوًما، لكنه لن یوقف 

حبه لي، فهو لیس ضدنا بل ضد خطایانا. 

 َأْبَلى َلْحِمي َوِجْلِدي. 
 ].4َكسََّر ِعَظاِمي [

بالنسبة إلرمیا فإلى وقت كتابة هذه المراثي لم نسمع عنه أن جسمه وجلده قد بلیا، وال 
أن عظامه قد انكسرت وتبعثرت، فالحدیث هنا ال یؤخذ بالمعنى الحرفي. نفس األمر بالنسبة 

للسید المسیح، فإن جسده لم یَر فساًدا، وعظامه لم تنكسر واحدة منها. لكن ما حّل به من 
متاعب وجلد واهانات وصلب ال ُیمكن وصفه، كأن جسمه وجلده قد بلیا تماًما، وعظامه لم تعد 
لها قوة؛ صارت كأنها قد انسحقت وتبعثرت! اآلالم التي حلت به جعلته كإنساٍن غیر قادر أن 

. الرسالة الثالثون ˺
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یحمل الصلیب. كل الطریق، فأتوا إلیه بمن یحمل معه الصلیب. 
بالحقیقة احتمل آالًما ال ُتحتمل، حتى ال یترك إلنساٍن أن یعتذر بآالمه. لقد دفع السید 

الثمن غالًیا لكي یهبنا المجد السماوي، للنفس والجسد مًعا! 
یشبه النبي الشعب برجٍل ُمِسنٍّ جلده مجّعد، ال أمل في إصالحه، بل وعظامه قد 

ُكسرت، فال یستطیع التحرك. 
 فقد تبعثروا ، عظام السید المسیحهم وجماعة المؤمنین تالمیذ اآلباء أن البعضیرى 

 بالقیامة اجتمعوا كجسٍد واحد لم تنكسر منه عظمة م لكنه،في ضعٍف في لحظات الصلب
واحدة. 

 "بالرغم من أن عظام جسمه لم تتبعثر، ولم ُیكسر )14: 22(مز " يتبعثرت كل عظام .
منها واحدة. لكنه إذ تحققت القیامة، قیامة جسد المسیح الكامل الحق، فإنه یجتمع مًعا 
أعضاء جسد المسیح الذین یكونون في ذلك الوقت عظاًما جافة، كل عظم من عظمه، 

فیلتصق الكل ویرتبط مًعا (ألن من كان عاجًزا عن الترابط مًعا لن یبلغ اإلنسان الكامل)، 
، ا واحدً اوهكذا یبلغون إلى قیاس ملء قامة المسیح. حینئذ یصیر األعضاء الكثیرون جسدً 

.  ˺مع كثرتهم یصیر الكل أعضاء الجسد الواحد
نوس  يالعالمة أوریج

 لكنه َشفى كل مرض وكل ضعف،لقد ُسحق وُجرح ˻ .
زي نالقدیس غریغوریوس النزي

، (ضدي) َبَنى َعَليَّ 
 ].5َوَأَحاَطِني ِبَعْلَقٍم َوَمَشقٍَّة [

لعله یقصد هنا المتاریس واالستحكامات التي قام الكلدانیون ببنائها حول أسوار مدینة 
أورشلیم للهجوم على الهاربین منها، أو لالستعداد لالستیالء على المدینة متى أتیحت لهم 

الفرصة أثناء حصارهم لها. 
هكذا ظن عدو الخیر إبلیس خالل قوات الظلمة التي بذلت كل الجهد، ووضعت كل 
الخطط أال یفلت السید المسیح من الموت، بل وحتى بعد موته ودفنه طلبوا حراسة مشددة على 

1 Comm.. on John, book 10: 20. 
2 Orat, On the Son, 20. 
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القبر، وُوضع ختم حتى ال یدَّعى تالمیذه أنه قام كما سبق وقال. 
حوصرت المدینة حتى سقطت. أما بالنسبة إلرمیا فكرمٍز للسید المسیح، فحاصره 

الجمیع: الملك والكهنة ورجال الدولة واألنبیاء الكذبة والشعب حتى أهل قریته اتهموه بالخیانة 
الوطنیة. 

، صار اآلب كعدو البنه وحید الجنس، ألنه یمثل البشریة ]5بنى علّي أو ضدي [
الساقطة مع أنه بال خطیة وحده، وهو واحد مع اآلب في الجوهر. 

من االنحراف وراء اآللهة سبق أن حذرهم موسى النبي  ].5 ["َوَأَحاَطِني ِبَعْلَقٍم َوَمَشقَّةٍ "
 أو عشیرة أو امرأة أو رجل فیكم یكون لئال، قائالً : " على مستوى الفرد أو الجماعات،الغریبة

 فیكم یكون لئال األمم، تلك آلهة لیعبد یذهب لكي إلهنا، الرب عن منصرف الیوم قلبه سبط
 ألننا ،العلقم ماء أسقانا" . وأیًضا یقول إرمیا النبي:)18: 29تث  ("فسنتیناأو علقًما یثمر أصل

 یحذرنا معلمنا بولس: "مالحظین لئال یخیب أحد من كما. )14: 8 ار (الرب إلى أخطأنا قد
). فإن 15: 12 فیتنجس به كثیرون" (عب ،ویصنع انزعاًجً◌ا أصل مرارةنعمة اهللا، لئال یطلع 

. وٕاذ حمل السید المسیح خطایانا، قال على لسان المرتل: "علقًما وأفسنتیًنا تثمر "الخطیة
. )21: 69 مز ("خالً  یسقونني عطشي وفي ،علقًما طعامي في یجعلون"

  حتى إن وجد جذر من هذا النوع (الُمرّ ) ال تدعه ینمو بل اقطعه، حتى ال یحمل ثمره
. همالخاص به، وحتى ال ینجس اآلخرین أیًضا ویفسد

. ˺ال یوجد شيء ما أكثر مرارة من الخطیةبسبب صالح دعا الخطیة مرارة، فإنه 
القدیس یوحنا الذهبي الفم 

  ،(سًما) من بین األمور األخرى التي تنبأوا بها عنه، مكتوب: "یجعلون في طعامي علقًما
). نحن نعرف في اإلنجیل كیف حدثت هذه 21: 69وفي عطشي یسقونني خالً " (مز 

األمور. أوًال قدموا علقًما. أخذه وذاقه وتفله. فیما بعد وهو على الصلیب معلًقا، فلكي تتحقق 
). أخذوا إسفنجة مملوءة خًال ووضعوها على 28: 19هذه النبوات قال: "أنا عطشان" (یو 

). ماذا یعني: "قد 30: 19قصبة، وقدموها له حیث كان معلًقا. أخذها وقال: "قد أكمل" (یو 
. ˻أكمل"؟ كل ما قد تنبأوا به عني قبل آالمي قد تحقق

1 In Hebr. hom. 31:1. 
2 Tractates on John, 37: 9. 
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 القدیس أغسطینوس

 ].6َأْسَكَنِني ِفي ُظُلَماٍت َكَمْوَتى اْلِقَدِم [
لعله یشیر هنا إلى موقف الرؤساء حین كان یحذر بالسقوط تحت السبي ، إذ قالوا 

للملك: "لُیقتل هذا الرجل، ألنه بذلك ُیضعف أیادي رجال الحرب الباقین في هذه المدینة وأیادي 
كل الشعب". فسلمه بیدهم، فألقوة في جب ملكیا ابن الملك الذي في دار السجن، ولم یكن في 

). 6-1: 38السجن ماء، بل وحل، فخاص إرمیا في الوحل (إر 
)، وبالنسبة إلسرائیل فقد اختاروا 8: 7نبوة عن دفن السید المسیح في قبٍر (مي 

الظلمة ورفضوا النور اإللهي. 
. یا للعجب فإن ذاك الذي هو القیامة والحیاة، "أسكنني في ظلمات كموتى القدم"

القدیس مار والذي بسلطانه أقام موتى، من أجلنا یدخل إلى الموت كما في الظلمات. یقول 
 إنه الحمل الذي افترسه الموت كذئٍب، لكن لم یكن ممكًنا للموت أن یحبسه فیه، أفرام السریاني

ففجرَّ معدة الموت، وأطلق الذین سبق أن افترسهم وحبسهم في معدته. 

 لكي نتقدس خالل مغفرة الخطایا التي تتحقق برش دمه... ،سلم الرب جسده للموت 
 ألنه أخبرنا عن األمور الماضیة، وأعطانا حكمة ،یلزمنا أن نشكر الرب من األعماق

.  ˺بخصوص األمور الحاضرة، ولم یتركنا بغیر فهٍم بخصوص األمور المستقبلة
 الرسالة إلى برناباس

 بالموت أقام الموتى من الموت، إذ حمل اللعنة مخلًصا إیانا منها˻  .
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

  ،َسیََّج َعَليَّ 
 َفَال َأْسَتِطیُع اْلُخُروجَ . 

 ].7َثقََّل ِسْلِسَلِتي [
إذ حدث السبي البابلي صار یهوذا كمن في سجن مغلق ال رجاء له في الخروج منه. 

"، كسجین مجرم مقید بالسالسل حتى ال یهرب. لقد اقتادهم الكلدانیون مربوطین سیَّج حولي"
بسالسل كسبایا إلى بابل. 

1 Ep. To Barnabas, ch5. 
 .423الحب اإللھي، ص ˻
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أحكم الكلدانیون الحصار حول أورشلیم، حتى صار مصیرها الدمار الشامل، ال یفلت 
أحد من الجوع واألوبئة في الداخل، والسیف في الخارج. وٕان أرادوا بقاء أحد لخدمتهم ففي مذلة 

یقودونه إلى السبي، أو یتركونه في أعمال حقیرة مقابل جزیة ثقیلة. 
قیل عن مملكة إسرائیل الزانیة: "ألن أمهم قد زنت... قالت: أذهب وراء محبّي الذین 
یعطون خبزي ومائي وصوفي وكتاني، زیتي وأشربتي، لذلك هانذا أسیج طریقِك بالشوك، وأبني 

). هذا قد یلیق بزانیة ُتصر على الخروج من وراء 6-5: 2حائطها حتى ال تجد مسالكها" (هو 
ُیحاط السید المسیح باألشرار كما بسیاٍج، ویربط كمن یود الهروب، وهو رجلها. أما أن 

، األمر القدوس الذي جاء بإرادته ومسرة أبیه لخالص العالم، فهذا یمثل صورة غایة في األلم
الذي قبله برضاه حًبا فینا. 

قبل السید المسیح أن ُیحاكم ویصلب، لكي نتبرر فیه ونتحرر. 
. بال شك أن موت الصلیب، من "سیَّج علّي، فال استطیع الخروج، ثقل سلسلتي"

أصعب أنواع الموت. حسبوه قد سیَّج اهللا حوله فال یستطیع أن یخلص نفسه من الموت، وال أن 
یخرج من الهاویة بل یبقى مربوًطا في سالسلها. 

"كان المجتازون علیه یسخرون به قائلین: یا ناقض الهیكل وبانیه في ثالثة أیام 
خلص نفسك. وكذلك رؤساء الكهنة أیًضا وهم یستهزئون مع الكتبة والشیوخ قالوا: خّلص 

آخرین، وأما نفسه فما یقدر أن یخلصها. إن كان هو ملك إسرائیل، فلینزل اآلن عن الصلیب 
). 43-40: 27فنؤمن به. قد اّتكل على اهللا فلینقذه إن أراده" (مت 

 .رأوه قائًما من القبر ومع ذلك لم یریدوا أن یؤمنوا أنه كان قادًرا أن ینزل من خشبة الصلیب 

نني أستدعیكم أنتم أنفسكم قضاة ألنفسكم! كم إأین هو افتقاركم لإلیمان أیها الیهود؟ ف
باألكثر یكون مستحًقا للدهشة أن یقوم میت من بین األموات عن أن یختار الحّي أن ینزل 

من الصلیب! لقد طلبتم أمًرا صغیًرا فحدث ما هو أعظم، لكن افتقاركم لإلیمان لم یكن ممكًنا 
. ˺أن ُیشفى باآلیات أكثر مما رأیتم

 لقدیس جیروما

  .بالحق أراد المخلص ربنا أن ُیعرف مخلًصا ال بخالص نفسه بل بخالصه اآلخرین
 هكذا الرب بكونه . بل بإبراز مهارته مع المرضى،فالطبیب ال ُیحسب كذلك بشفائه نفسه

1 Catena Aurea. 
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المخلص ال یحتاج إلى خالص نفسه. فلیس بنزوله من على الصلیب یصیر مخلًصا بل 
 .˺نه بالحق یتحقق خالص عظیم للبشریة بموته أكثر من نزوله عن الصلیبإبموته. ف

 القدیس البابا أثناسیوس الرسولي

 ].8 َیُصدُّ َصَالِتي [،ِحیَن َأْصُرُخ َوَأْسَتِغیثُ  َأْیًضا
إذ صرخوا حین سقطوا تحت السبي، لم یسمع اهللا لصرخاتهم، ألنها لم تكن عن توبٍة 

صادقة، واشتیاق للرجوع إلى اهللا. 
إذ صار السید المسیح ممثًال البشریة، یدفع ثمن عصیانها، صرخ: "إلهي إلهي، لماذا 

تركتني؟"، صار كمن قد ُصدت صالته! 

  لم یكن المسیح متروًكا من اآلب وال من الهوته كما یظن البعض، أو كما لو كان خائًفا من
نما كما قلت إنه كان ینوب عنا في إاآلالم فانفصل بالهوته عن ناسوته أثناء آالمه...؛ و

یسوغ له أن یتألم   اليذلشخصه. نحن كنا قبًال متروكین ومرذولین، أما اآلن فبآالم ذاك ا
 .˻(حسب الالهوت) أقامنا وخلصنا

  يزن النزيسغریغوریوالقدیس 

  كن نحن نماذا یعني ربنا؟ اهللا لم یتركه إذ هو نفسه اهللا... فلماذا استخدم هذه الكلمات لو لم
)؟ ماذا یقصد بقوله: "إلهي إلهي 23: 1حاضرین (فیه)، ألن الكنیسة هي جسد المسیح (أف 

؟" ي" إال أن یستلفت أنظارنا، قائًال لنا: "هذا المزمور إنما ُكتب عنيلماذا تركتن

  بموت البار الذي تم بمحض اختیاره، نزع موت الخطاة الذي حدث بالضرورة كحكٍم
.  ˼نستحقه

 القدیس أغسطینوس
 لیحل آدم! بدأ بالمیالد   في جمیع طرق البشر حتى دخل في باب الموتيمشأن ي اختار

 بالموت! التقىوكمل الطریق حتى 
 سقط آدم في أعماق الهاویة، فدخل هو وسقط من حیث آدم، إلى بوطأةسار بتواضٍع 
 أجله وجذبه وخرج.

1 In Pass. Dom. 
2 The Fourth Theological Oration, 5. 

 .426الحب اإللھي، ص ˼
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 َسیََّج ُطُرِقي ِبِحَجاَرٍة َمْنُحوَتةٍ . 
 ].9َقَلَب ُسُبِلي [

بالنسبة لمن یرفض السیر في طریق اهللا، فإن اهللا یسیج حوله لیعوقه عن السلوك في 
الشر، ویرجع إلى طریق الحق. 

لم یكن له أمل في  .)23: 3" (أي وقْد سّیج اهللا حْوله، لرجٍل قْد خفي علْیه طریقه"
تحسین حاله؛ لم یَر باًبا للنجاة، وال طریًقا یسلكه، إذ كان اهللا قد سیَّج حوله، فصار كمن في 

موضعه عاجًزا عن الحركة. وكما قیل في هوشع: "هأنذا ُأسیج طریقك بالشوك، وأبني حائطها، 
). 6: 2حتى ال تجد مسالكها" (هو 

إنه كمن ُوضع في طریقه عوائق ال یمكن "سیج طرقي بحجارة منحوته. َقَلَب سبلي"، 
أن ُتقهر، وكمن ُیمنع بكل الطرق من وجود منفٍذ للخالص مما هو فیه. 

، ُهَو ِلي ُدبٌّ َكاِمنٌ 
 ].10َأَسٌد ِفي َمَخاِبَئ [

إذ تحل الضیقة بالبار، یسبح اهللا ویطلب مراحمه، أما الشریر فیحسبه دًبا كامًنا. أو 
أسًدا في مخابئ یطلب افتراسه. 

إذ قبل السید المسیح بسروٍر أن یحمل عار الصلیب عوًضا عنه، یرى فیما حّل به 
كإنساٍن كأن دًبا أو أسًدا یود افتراسه. إنه تألم حًقا، ولم تكن اآلالم بال تعب لجسده ونفسه 

كإنساٍن، أما من جهة خطته مع اآلب وتدبیره اإللهي فهي موضع سروره! 

 صلبه" أ ،صلبهأ للموت، وهو یزأر: "ي وقادني كنت فریسة األسد، عندما أمسك بيأنا نفس
.  )6: 19یو (

 هؤالء هم الشعب وقادته؛ )12: 22(مز " ي ثیران كثیرة، أقویاء باشان اكتنفتني"أحاطت ب .
؛ وقادتهم الثیران القویة.  دالشعب أو الثیران التي بال عد

القدیس أغسطینوس  

 َمیََّل ُطُرِقي َوَمزََّقِني. 
 ].11َجَعَلِني َخَرابًا [
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 یعني أنه یبدو كمن بدد كل مشوراته وخططه. كمن یجعله ینحرف "میَّل طرقي"بقوله: 
في طرق خطرة، فیتعرض للوحوش المفترسة. 

یا للعجب ذاك القدوس الذي بال لوم في تواضعه سمح لألشرار أن یتهموه بأن طرقه 
). أیة 15: 11)، بل وحسبوه بعلزبول رئیس الشیاطین (لو 21: 3ملتویة وشریرة، ومختل (مر 

صورة أبشع من هذه؟ 

  ِحتمل كل هذه األمور لكي نسلك على إثر خطواته، ونحتمل هذه السخریات التي تقلق أكثر ا
. ˺من أي توبیخ

 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 ].12َمدَّ َقْوَسُه َوَنَصَبِني َكَغَرٍض ِللسَّْهِم [
خالل الحب الحقیقي بمسرته َقِبَل السید المسیح الصلیب كسهٍم، ُیجرح به من أجل 

أحبائه. وفي نفس الوقت یخترق المصلوب قلوبنا فتتمتع بجراحات الحب اإللهي الشافیة. تناجیه 
سّر جراحات النفس . )5: 2(نش " حّباً مجروحة ٌ فإّني ، أْنعشوني بالّتّفاحالنفس البشریة، قائلة: "

، هو المسیح نفسه، الذي هو كلمة اهللا الحّي الفّعال، Ðالعالمة أوریجینوسبالحب، كما یقول 
األمضى من سیف ذي حدین، یدخل إلى أعماق النفس ویجرحها بالحب اإللهي. 

  إن التهب أحد ما في أي وقت بالحب الصادق لكلمة اهللا، إن َتّقبل أحد الجراحات الحلوة
" كما یسمیه النبي، إن كان قد ُجرح أحد برمح معرفته المستحقة كل السهم المختارلهذا "

حٍب حتى أنه یحن ویشتاق إلیه لیًال ونهاًرا، فال یقدر أن یتحدث إالَّ عنه، وال ینصت إالَّ 
إلیه، وال یفكر إالَّ فیه، وال یمیل إلى أیة رغبة أو یترجى سواه. متى صار األمر هكذا تقول 
النفس بحق: "إنّي مجروحة حًبا". إنها تتقبل جرحها من ذاك الذي تقول عنه: "جعلني سهًما 

 ).٢: ٤٩مختاًرا، وفي جعبته یخفیني" (إش 

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

مادام اهللا "محبة"، فإنهم یقولون عن أنفسهم: "إنّي مجروحة حًبا". حًقا إنها دراما الحب 
إذ تقول النفس: إنّي تقبلت جراحات الحب! 

1 In Ioan . hom 84: 3. 
2 Com. on John 36.  
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النفس التي تلتهب بالشوق نحو حكمة اهللا، أي التي تقدر أن تنظر جمال حكمته، 
تقول بنفس الطریقة: "إنّي مجروحة بالحكمة". والنفس التي تتأمل سمو قدرته، وتدهش بقوة 

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

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

. Ïهذه األمور جمیعها فهو جرح الحب الذي به تعلن العروس: "إنّي مجروحة حًبا"
 العالمة أوریجینوس

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

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

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

 القدیس غریغوریوس النیسي

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

القدیس أغسطینوس 

 ].13َأْدَخَل ِفي ُكْلَیَتيَّ ِنَباَل ُجْعَبِتِه [

  یلیق بنا أن نفهم الكلیتین بمعنى األفكار العمیقة والرغبات الداخلیة... أتطلع دوًما إلى
الكلیتین أنهما تشیران إلى اإلدراك الحسِّي والفكر السلیم... هذه هي عادة الكتاب المقدس 
عندما یقصد اإلعالن عن أمر سرِّي مخفي وسرائري یقول: "یا فاحص القلب والكلى، یا 

. ˽)10: 7اهللا" (راجع مز 
یروم چالقدیس 

1 Com. on Cant. 3 : 8. 
2 Sermon 4. 

Ñ  ۷ : ۱٤٤تفسیر المزامیر. 
4 Homily 61 on Ps. 16 (15). 
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، ألن الصلیب یمس أعماق محبة السید المسیح لنا، موته على الصلیبهذا یشیر إلى 
فقد قدم ذاته فدیة وخالًصا عن جراحات حبه الفائق من نحونا. 

 إن صح –حًقا بالصلیب یحملنا روح اهللا القدوس كما إلى أعماق قلب السید المسیح 
 فنتالمس مع الحب اإللهي في أروع صوره، وفي نفس الوقت إذ نحمل المصلوب في –التعبیر 

أعماقنا ننعم نحن بنبال جعبته فنشتهي أن نصلب معه، وأن نعمل على الدوام من أجل خالص 
كل نفس. 

، ِصْرُت ُضْحَكًة ِلُكلِّ َشْعِبي
 ].14َوُأْغِنَیًة َلُهُم اْلَیْوَم ُكلَُّه [

هذه صورة للساخرین بالسید المسیح من القادة والشعب، بل وحتى من اللصین اللذین 
كانا عن یمینه ویساره، إذ كانا یعیرانه. یكشف النبي هنا عن السید المسیح أنه مات موت 

).  44-39: 27العار، حیث كان القادة والشعب یهزأون به (مت 

  "موضع سخریة البشر، ني جعليضعوا. ت)6: 22(مز "عار عند البشر ومحقر الشعب 
، وهكذا یقودون )28 :9یو (لمیذ ذاك" تفیستطیعون القول باستخفاف وبروح اإلساءة: "أنت 

اء إلى احتقاره.  غالغو
.  يّ  أضحوكة كل من ینظر إلت. كن)7: 22(مز " ي یسهزئون بي"كل الذین یرونن

 قلوبهم، فنطقوا بشفاههم تت. صم)7: 22(مز "یفغرون الشفاه وُینِغضون الرأس" 
وحدها.  

القدیس أغسطینوس  

، َأْشَبَعِني َمَراِئرَ 
] 15 [َوَأْرَواِني َأْفَسْنِتیناً 

في محبته اإللهیة الفائقة احتمل كلمة اهللا المتجسد كل مرارة لكي یلجأ إلیه كل ُمّر 
النفس، فیجد راحة فیه. بالحب صار مسیحنا ُمّر النفس لحسابنا، وبالتوبة نرجع إلیه في مرارة 

نفٍس من أجل خطایانا، فننعم بعذوبٍة ال ُیعّبر عنها. 

  ،تعال، انظر الولیمة التي وضعتها (األمة الیهودیة) أمامه. أحضرت الُمر، مزجت الخل
استلت السیف. عوض المن أعطته الخل. عوض المیاه المرة التي جعلها لها حلوة، وضعت 

له الُمر في المیاه الحلوة. 
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 نظر في المسیح، كم أحتمل من األثمة؟! ا
! وتفل في وجههذاك الجاهل كیف تجاسر 

كیف تجاسرت أیها اللسان أن تنضح بالبصاق؟!... 
؟!...  االبنكیف احتملِت أیتها األرض هزء 

نظرة مخوفة، مملوءة دهًشا، أن ینظر اإلنسان الشمع قائًما ویتفل في وجه اللهیب... 
وهذه أیًضا من أجل آدم حدثت، ألنه كان مستحًقا البصاق ألنه زل! وعوض العبد قام السید 

یقبل الجمیع! 
 خزي أنه ال یرد وجهه عن احتمال إشعیاءه وعد في نقدم وجهه لیستقبل البصاق، أل

. البصاق!..
 عوًضا عنه! يدم) على ضعفه، ودخل هو یقبل الخز(آشفق سید 

القدیس یعقوب السروجي 

  ینصت اآلب إلیك وأنت تتكلم في داخل نفسك، ویسرع لمقابلتك. عندما تكون ال تزال بعیًدا
یراك ویركض.  

 إنه ینظر ما في داخل قلبك، وُیسرع حتى ال یؤخرك أحد، بل ویحتضنك.  
"مقابلته لك" هي سبق معرفته، و"احتضانه لك" هو إعالن رحمته، وتعبیر عن حبه 

األبوي.  
 یقع على عنقك لكي یقیمك أنت الساقط تحت ثقل الخطایا، ولكي یرجعك إلى السماء 

إذ اتجهت إلى األرض، فتطلب خالقك.  
 یقع المسیح على عنقك، لكي یخلص عنقك من نیر العبودیَّة، فیحملك نیره الهین (مت 

11 :30  ...(
 یقع على عنقك بقوله: "تعالوا إلّي یا جمیع المتعبین والثقیلي األحمال وأنا أریحكم، 

).  28: 11 نیري علیكم" (مت احملوا
.  ˺ هكذا یحتضنك الرب عندما تتوب

القدِّیس أمبروسیوس 

 َوَجَرَش ِباْلَحَصى َأْسَناِني.

1 In Luc 15: 11-32. 
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 ].16َكَبَسِني ِبالرََّماِد [
هنا تصویر لمرارة اآلالم الشدیدة غیر الُمحتملة، وكأن اآلب قد سمح له أن یضع له 
حصى في فمه لیأكله بأسنانه، ورماًدا على رأسه عالمة الحزن الشدید على میٍت، حتى صار 

كمن قد فقد كل أمٍل أو رجاءٍ . 
احتمل هذا كله، لیقدم لنا كل عذوبة، إذ صار لنا سّر بهجة وتهلیل. 

 ربنا، لیلبْس تفكیري محبتك بتمییز، ویصف خبر محاكمتك بمحبة. 
: 3 وي (بالمحبة فقط یقدر الفم أن یتحدث عنك، ألن المحبة أیًضا سحبتك لتتألم ألجلنا

16.( 
 .محبة اآلب العظمى هي قتل ابنه، ألنه أحب العالم حتى أنه أسلم وحیده

 أحبنا بحیث أعطى ابنه للموت وخلصنا، لنتكلم إذا عن مخلصنا بنفس تلك یفك
 .المحبة

 .للمحبة غصٌب عظیم حیثما ُوجدت، فال توجد عند مقتنیها قوة أشد منها
 إال المحبة التي هي أعظم من الكل كما ،َمن كان یقدر أن یغصب اآلب لیسلم ابنه

 ).13: 13و  ك1، 13: 15یو  (هو مكتوب
 ...بهذه العالمة یقترب اإلنسان من اهللا الذي اقترب أیضا منا بهذه (المحبة) وصار منا

في ساعة القتل نزلت المراحم إلى المعركة، ولم تنتصر من بین كل المراحم إال 
 .(مراحم) االبن

 لیعرف القطیع بهذا َمن الذي ،، ولم یهرب الراعي من رعیته (التالمیذ)انهزم الرؤساء
 .˺یحبه

القدیس یعقوب السروجي 

 َوَقْد َأْبَعْدَت َعِن السََّالِم َنْفِسي. 
 ].17َنِسیُت اْلَخْیَر [

من یتطلع إلى الصلیب یظن أن الخطة قد وضعت بإحكام لیفقد المصلوب أي رجاء 
في اإلنقاذ، بل وینسى كل سالٍم قد سبق أن اختبره. 

َقِبل السید المسیح ذلك لكي بصلیبه یهب سالًما لنفوسنا مع أجسادنا خالل مصالحتنا 

Î  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على إنكار سمعان 21المیمر  
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مع اآلب وتمتعنا بعطیة روحه القدوس، كما صالح الشعب مع الشعوب، واألرض مع السماء، 
 إلیهولیملك في قلوبكم سالم اهللا الذي "والبشر مع الطغمات السمائیة. یقول الرسول بولس: 

. )15: 3 (كو " وكونوا شاكرین،دعیتم في جسٍد واحدٍ 

  الذي یجعل االثنین واحًدا 20: 1من یطلب السالم یطلب المسیح، ألنه هو سالمنا (كو ،(
. ˺)، صانًعا السالم بدم صلیبه سواء على األرض أو في السماء14: 2(أف 

القدیس باسیلیوس الكبیر 

  یكون كمال السالم حیث ال توجد مقاومة. فأبناء اهللا صانعو سالم، ألنه ینبغي لألبناء أن
یتشبَّهوا بأبیهم. إنهم صانعو سالم في داخلهم، إذ یسیطرون على حركات أرواحهم 

.  أي للعقل والروح، وُیقمعون شهواتهم الجسدیَّة تماًما،ویخضعونها للصواب
 فیكون اإلنسان هكذا: كل ما هو ساٍمِ◌ وجلیل في ،هكذا یظهر ملكوت اهللا فیهم

 اإلنسان یسیطر بال مقاومة على العناصر األخرى الجسدانیَّة... 
ال وهو "الحق" ابن أهذا وینبغي أن یخضع ذلك العنصر السامي لما هو أفضل أیًضا، 

لم َتخضع ذاته لمن هو  ما، اياهللا المولود، إذ ال یستطیع اإلنسان السیطرة على األشیاء الدن
  .أعظم منها

هذا هو السالم الذي یعطي اإلرادة الصالحة، هذه هي حیاة اإلنسان الحكیم صانع 
 ˻السالم!

 أغسطینوس القدِّیس

 ].18َوُقْلتُ : َباَدْت ِثَقِتي َوَرَجاِئي ِمَن الرَّبِّ [
كل من یتطلع إلى المسیح أثناء صلبه یظن كمن صار بال رجاء، غیر أنه بصلیبه 

فتح لنا نحن الخطاة باب الرجاء، بل صار هو نفسه رجاءنا. 

 ننا إذ نكون في وسط المخاطر نظن أن اهللا قد تركنا. إ، في إنساًنا یتكلم حامًال مخاوفهكونب
. ˼ ُصلب بكى، وكإنسانلهذا كإنسان اكتأب، وكإنسان

القدیس أمبروسیوس 

1 Homilies 16: 10. 
2 Ser. on Mount 1:9.  
3 Of the Christian Faith, 2: 7: 56. 
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 .الَّ تشعر باأللم بسببها، وٕانما ألست أقصد أنه یلزمك  ال تسقط في الیأس بسبب عثراتك
الَّ تحسبها غیر قابلة للشفاء. أیلزمك 

فإنه من األفضل أن تكون جریًحا عن أن تكون میًتا. 
یوجد بالحق الشافي، ذاك الذي طلب على الصلیب الرحمة لصالبیه، الذي غفر للقتلة 

عندما ُعلق على الصلیب. 
 ویضمد جراحاتهم. یقول: روح ،جاء المسیح من أجل الخطاة لیشفي منكسري القلوب

، لهذا مسحني ألبشر المساكین. أرسلني ألشفي منكسري القلوب، ألعتق  الرب عليَّ
 المتعبین بالغفران. ي)، لیقو18: 4 المسبیین، ُألفتح أعین العمیان (لو

: 1 تي1ویقول الرسول في رسالته: "جاء یسوع المسیح إلى العالم لیخلص الخطاة" (
 ألنه ال یحتاج األصحاء إلى طبیب بل ،). ویشهد ربه أیًضا: "لم آت ألدعو أبراًرا15

. ˺)17: 2 المرضى" (مر
القدِّیس مار اسحق السریاني 

 ].19ِذْكُر َمَذلَِّتي َوَتَیَهاِني َأْفَسْنِتیٌن َوَعْلَقٌم [
مجرد محاولة تصویر ما حّل به یحمل ذلك نوًعا من المرارة كاألفسنتین والعلقم، بل 

). 5، 1: 137وتنهار النفس وتنحني (مز 

 .بالتأكید أخذ مرارة حیاتنا في جسم بشریته 
 أمبروسیوسالقدیس 

  ،َتْذُكُر َنْفِسي ِذْكًرا
 ].20َوَتْنَحِني ِفيَّ [

أخطر عدو للنفس البشریة هو الیأس، ولألسف إذ یتذكر البعض تأدیبات الرب لهم، 
عوض التأمل في محبته، یحل بهم الیأس من خالصهم. إذ یتطلع الناس إلى المصلوب یظنون 

كأنه قد سقط في الیأس، وأحنى رأسه على الصلیب كما في التراب أو القبر. هذا الفكر ُیفسد 
: 1 كو 1نظرة البعض إلى الصلیب، أما الرسول بولس فیرى في الصلیب "قوة اهللا للخالص" (

18 .(

1 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 
Illinois, 1989, p. 345. 
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  افتخر به. ألن "كلمة الصلیب عند الیهود باألحرىال تخجل من صلیب مخلصنا بل 
نه عند الهالكین إ ).3 ،2:1 كو 1 ( أما بالنسبة لنا فخالص، وعند األمم جهالة"،عثرة

ن أ. ألنه كما سبق )18:1،23 كو 1 ( وأما عندنا نحن المخلصین فهو قوة اهللا،جهالة
 ..نس.أ ذاك الذي مات عنا، بل هو ابن اهللا، اهللا المتا مجردً انه لم یكن إنسانً إقلت 

 ل الشیاطین! أمن ینكر قوة المصلوب فلیس
 لكن الشیاطین لم ، فكثیرون ُصلبوا في العالم،من ال یؤمن بالكالم فلیؤمن بما یرى

ت مجرد عالمة صلیب المسیح الذي ُصلب عنا أ لكنها متى ر،تفزع من واحٍد منهم
 مآثا، أما المسیح فُصلب بسبب آثامهمُیصعقون، ألن هؤالء الرجال ُصلبوا بسبب 

. لم )22:2 بط 1؛ 9:53  (إش"ألنه لم یعمل ظلًما ولم یكن في فمه غش". ..اآلخرین
یًضا، ذاك أ قال ءشعیاإنه منحاز لمعلمه. لكن أال لشككنا في إ و،وحدهة ینطق بهذه العبار

الذي لم یكن حاضًرا معه بالجسد لكنه تنبأ بالروح عن مجیئه بالجسد. 
"ال :  وحده هنا؟ فها هو بیالطس نفسه الذي حكم علیه یقولينبلما بالنا نستشهد با

نا بريء من دم أ": سلمه غسل یدیه قائالً أولما ) 23:14لو (" ةجد في هذا اإلنسان علأ
هذا البار". 

ول الداخلین أ عن یسوع البار الذي بال خطیة، هي شهادة اللص ىأخرهناك شهادة 
ألننا ننال استحقاق ما فعلنا،  "أما نحن فبعدل: ه قائالً ايإذ بكَّت زمیله منتهًرا إ ،الفردوس

. ˺نا تحت قضائهي، ألن كل)23:41لو  (لهحلیس في م ما هذا فلم یفعل شیًئاأو
القدیس كیرلس األورشلیمي 

 ].21ُأَردُِّد َهَذا ِفي َقْلِبي ِمْن َأْجِل َذِلَك َأْرُجو [
في اآلیات السابقة تصویر لما حّل بالسید المسیح من اآلم خاصته منذ القبض علیه 
في البستان حتى إنزال جسده لدفنه. اآلن وقد نزل جسده للدفن، في الوقت الذي فیه انطلقت 

نفس السید المسیح لتحرر األسرى من الجحیم، أشرق نور الرجاء، وانكشفت مراحم اهللا الدائمة 
التجدید، والتي لن تفنى. 

في الطقس القبطي تبدأ الكنیسة أثناء قراءة هذه النبوة في بدایة الساعة الثانیة عشرة 
من الجمعة العظیمة تتحرك لتنزع عالمات الحزن، وترتدي كل نفس ثیاب الفرح والبهجة 

. 3: 13مقال  ˺
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بالخالص الذي تممه السید المسیح على الصلیب، وتحطیم متاریس الهاویة، ونزع سلطان إبلیس 
ومالئكته، لیحیا المؤمن في حریة مجد أوالد اهللا مادام ممسًكا بید مخلصه. 

إن كان القسم األول من المرثاة وصف السید المسیح كرجل آالم، خاصة وهو تحت 
المحاكمات الدینیة والمدنیة والصلب والموت والدفن، اآلن وقد سلم السید الروح، وبدأ نور 

الصلیب یشرق، حّل الرجاء في حیاة المؤمنین به. 
بموته وعبوره إلى الجحیم أطلق األسرى، انقشعت السحابة، وبدأت خطة اهللا تتكشف. 

، وعوض النظر إلى أحداث الصلیب من الخارج بدأت بصیرته تنفتح نغمة النبي بدأت تتغیر
لتدرك سّر الصلیب بكونه قوة اهللا للخالص، وینبوع مراحم اهللا الفائقة تفیض كل صباح بال 

توقف. 
في المرثاتین السابقتین كان النبي یكشف عن آالمه التي كانت تتدفق من أعماقه 
كشاهد عیان لما حّل بوطنه وشعبه. اآلن وقد تحول نظره إلى حامل آالم البشریة في جسده 

، وتالمس مع وامتأل قلبه بالرجاء في الرببالصلیب، انكشف أمامه سّر الحب اإللهي، 
إحسانات الرب،  

  الرجاء في مراحم اهللا. 2
الرجاء الذي یعبر عنه إرمیا النبي هنا، ال یقوم على التقلیل من شأن األلم والبؤس 

الذي حل بالمدینة وشعبها. إنما یتحقق هذا الرجاء بتحویل البصیرة من األحداث الظاهرة إلى اهللا 
وخطته ومعامالته. 

]. فإن كان اهللا قد أقام عهًدا مع شعبه، 22 ["مراحمه ال تزول"مفتاح هذا القسم هو 
إنما لیقدم لهم مع كل صباٍح خبرات جدیدة لمحبته ومراحمه. 

 : فیقولالنبي،ما أجمل عبارات الرجاء في اختبار 

 ].24، 21 [من أجل ذلك أرجو. 1

 ].25 [طیب هو الرب للذین یترجونه. 2

 ].29 [یجعل في التراب فمه لعله یوجد رجاء. 3

، ِإنَُّه ِمْن ِإْحَساَناِت الرَّبِّ َأنََّنا َلْم َنْفنَ 
 ].22َألنَّ َمَراِحَمُه َال َتُزوُل [

تطلع أیوب إلى الحیاة منذ والدته أنها لعنة ونكبة له، وحسب الموت أعظم بركة كانت 
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تسبحة شكر هللا ). على عكس هذا یقدم إرمیا النبي وسط مرثاته المرة 11: 3تحل علیه (أي 
: 3" (مرا إنه من إحسانات الرب أننا لم نمت من الرحم، ولم نفنَ "، فیقول: "عطیة الحیاةعلى "

22 .(
  .العالم تصونه العنایة اإللهیة، إذ ال یوجد مكان ال تدركه هذه العنایة 

والعنایة اإللهیة هي تنفیذ مواعید الكلمة اإللهیة، الذي یهب شكًال للمادة التي یتكون 
 منها هذا العالم، وهو المهندس والفنان لهذا كله.

فاألشیاء ما كان یمكن لها أن تأخذ جمالها لوال فطنة قوة الكلمة الذي هو صورة الّله  
 (اآلب) وعقله وحكمته وعنایته.

 القدیس أنطونیوس الكبیر

 ِهَي َجِدیَدٌة ِفي ُكلِّ َصَباحٍ . 
 ].23َكِثیَرٌة َأَماَنُتَك [

كل صباح، له  بالنسبة جدیدةهذه هي إحساسات المسیحي الدائمة، یرى مراحم اهللا 
لقاء جدید مع اهللا، إذ یقول في صالة بفیشتهي أن یرد الحب بالحب، وكأنه في كل یوم یبدأ 

 "لنبدأ بدأ حسًنا" . : باكر
إذ كان في طریقه إلى روما لالستشهاد غناطیوس األنطاكي أالقدیس العجیب أن 

 بتدئ أن أكون مسیحًیا!" أ "إني :یقول
 كأنها بدایة ،هذا هو عمل الروح القدس في حیاة المؤمنین، یجعلنا نشعر في كل لحظة

الحیاة مع اهللا، وذلك كاألم في حبها لرضیعها الوحید تتطلع إلى وجهه دائًما كما لو كانت تراه 
ول مرة. أل

" الذي حضره السید المسیح في أورشلیم (یو عید التجدیدلعله لهذا السبب أقام الیهود "
تجدید )، وفي الطقس السریاني یحتفلون باألحد الثاني من الصوم الكبیر كأحد "22:10
 وكأنهم ینطلقون إلى عالقة جدیدة ،" لكي یراجع الكهنة والشعب حیاتهم في بدء الصومالكنیسة
  مع اهللا.

تحولت حیاة إرمیا النبي إلى مراٍث مرة، بسبب ما حّل بالكهنة وكل القیادات الدینیة 
والملك ورجال الدولة وكل الشعب. یصرخ قائالً : "یا لیت رأسي ماء، وعینّي ینبوع دموع، فأبكي 
نهاًرا ولیًال قتلى بنت شعبي. یا لیت لي في البریة مبیت مسافرین، فأترك شعبي، وأنطلق من 

). "أحشائي، أحشائي، توجعني جدران 2-1: 9عندهم، ألنهم جمیًعا زناة جماعة خائنین" (إر 
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). وسط هذه المرارة تطلع من بعید إلى 19: 4قلبي. یئن فّي قلبي. ال أستطیع السكوت" (إر 
مراحمه ال تزول؛ هي جدیدة في كل مجيء السید المسیح مجدد حیاة اإلنسان، فتغنَّى قائالً : "

). 23-22: 3" (مرا صباح، كثیرة أمانتك
یطرح اهللا خطایانا في أعماق بحر محبته الغافرة، فال یعود یذكرها. مع كل صباح 
نتطلع إلیه كأٍب غافٍر لخطایا أبنائه، وساكب الحب في قلوبهم، یردهم دوًما إلیه. إنه یطرح 
خطایانا كما في البحر األحمر مع فرعون وجنوده، فال یعود یذكرها. وكما قیل عن اإلنسان 

). 22: 18التائب: "كل معاصیه التي فعلها ال ُتذكر علیه؛ في برِّه الذي عمل یحیا" (حز 
، ألني فدیتك" (إش  : 44ویقول الرب: "قد محوت كغیٍم ذنوبك، وكسحابٍة خطایاك. ارجع إليَّ

) 19: 7(مي وتْطرح في أْعماق اْلبْحر جمیع خطایاهمْ . ،  یدوس آثامنا،یعود یْرحمنا). "22
، أما "مراحمه ال تزول؛ جدیدة في كل صباحتقول النفوس التائبة مع إرمیا النبي: "

إن كان اهللا یهدد الخطاة المتهاونین المعاندون فیلزمهم أن یترقبوا التأدیب اإللهي في كل صباح. 
یهدد لكي یتوبوا  والمستهترین بأن یوم التأدیب قادم سریًعا، فإنه ال یود حزن البشر ومرارتهم، إنما

 الفائقة. هفیفتح لهم باب مراحم
تسبحًة ، أن نقدم دوًما لن یشیخیلیق بنا إذ نتمتع بعمل المسیح الخالصي الذي 

 نا، تهبنادرك قوة اهللا العجیبة العاملة في ضعفن ،مع كل نصرةف .جدیدًة بقلٍب جدیٍد وفكٍر متجددٍ 
أعمال اهللا العجیبة الدائمة تبعث  للغیر بالحب. نابوالحیاة المقدسة، والنصرة على الشر، وتفتح قل
فینا فرًحا داخلًیا، كأنه جدید، وبهجة مستمرة. 

عمل الكنیسة هو الكشف عن اإلمكانیات اإللهیة التي ُوهبت للمؤمنین في المعمودیة، 
وكما یقول . فتدفع بأوالدها بین یّدْي الروح القدس الناري الذي یجدد أذهانهم بغیر انقطاع

لتختبروا ما هي إرادة اهللا بتجدید أذهانكم الرسول: "ال تشاكلوا هذا الدهر. بل تغیَّروا عن شكلكم 
)، وأیًضا: "إن 23: 4). وأیًضا: "تجدَّدوا بروح ذهنكم" (2: 12 الصالحة الَمرضیَّة الكاملة" (رو

)، "إذ خلعتم اإلنسان 16: 4 كو 2" (یتجدَّد یوًما فیوًما فالداخل ،كان إنساننا الخارج یفنى
 ).10-9: 3 " (كویتجدَّد للمعرفة حسب صورة خالقهِ العتیق مع أعمالِه ولبستم الجدید الذي 

خلعنا اإلنسان القدیم بأعماله ونوالنا اإلنسان الجدید هو میالد جدید، بدء انطالقة 
هذا ما یؤكده الكتاب . "، أي للنمو بغیر انقطاع، وهذه هي عالمة الحیاةلمعرفةالتجدید "

، یركضون وال یتعبون ُیرفعون أجنحًة كالنسور. .فیجدَّدون قوةً "وأما منتظرو الرب  المقدس:
. )31: 40 شإیمشون وال یعیون" (
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). 5: 103  مثل النسر شبابكِ " (مز فیتجدد،"الذي ُیشبع بالخیر عمركِ 
 المسیحي الدائمة، یرى مراحم اهللا جدیدة بالنسبة له كل صباح، إحساساتهذه هي 

 في صالة ردد وكأنه في كل یوٍم یبدأ لقاًء جدیًدا مع اهللا، إذ ي.فیشتهي أن یرد الحب بالحب
  .باكر: "لنبدأ بدأ حسًنا"

الجدَّة هنا لیست من جانب اهللا غیر المتغیِّر، بل من جهة اإلنسان الذي في كل یوم، 
نه كإنسان حّي إ كما لو لم تكن من قبل. ،في نموُّه المتزاید، یدرك مراحم اهللا بصورة أعمق

، "روًحا مستقیًما جدِّد في أحشائي". "متغیِّر "یغیِّر شكله كل یوم بتجدید ذهنه
 ُأعطَیت لنا ، إنَّنا في هذا العالم نشبه جنیًنا بالمعمودیَّةالقدِّیس یوحنا الذهبي الفمیقول 

ن فینا صورة والدینا  هذه الصورة ُتكتمل بالتمام یوم ُیلقي بنا . المسیح والكنیسة،اإلمكانیَّة لتتكوَّ
 أحیاء، نخرج من ُنحسبالعالم إلى لحظة الدینونة. فإن كنَّا ونحن في رحم العالم دائمي النمو ن 

  . أشدكالسْقط المیِّت الذي یخرج من ظالم إلى ظالمنكون ظلمة الرحم إلى الحیاة، وٕاالَّ 
ة الحیویَّة، فاألستاذ الذي یقدِّم كل عاٍم دروًسا حفظها بال تجدید في مالنمو هو عال

 كما الحیوان والنبات، الذي ،والطفل ُحكم علیه بالموت في علمه.، يمعلوماته أو طریقة تدریسه
وظنَّ أنه خُلص ، یسوعربنا ال ینمو یكون مریًضا أو میًِّتا. هكذا كل من شعر باالكتفاء من 

مثل هذا ، وال حاجة له إلى الجهاد أو إلى اختبارات یومیَّة جدیدة وحیاة أعمق مع الرب، تماًما
ًدا أو كاهًنا أو أسقًفا أو بطریرك.  یكون میًِّتا، ولو كان راهًبا متوحِّ

): "یا رب... كن 13: 88 أفضل وقت للصالة (مز السحر أو الصباحویعتبر 
: 3). لذلك مراحم الرب جدیدة في كل صباٍح (مرا 2: 33عضدنا (قوتنا) في كل صباح" (إش 

) هذه التي نتوقع نوالها في صلواتنا (الصباحیة)، إذ التبكیر في الصالة هو السعي الدءوب 23
الجاد لطلب اهللا، قبلما أن نسأل اآلخرین المساعدة؛ اإلنسان الذي یقدم باكورة أفكار الیقظة هللا ال 

یحجم عن أن یكّرس له بقیة ساعات النهار األخرى. 
-12: 6؛ ال 40-38: 29 أیًضا هو الوقت المناسب لخدمة الهیكل (خر الصباح

). في الحقیقة ذبیحتا الصباح والمساء في الهیكل هما األساس الذي قام 20: 3 مل 2؛ 13
علیه نظام صالة التسبیح ورفع البخور عند المسیحیین صباًحا ومساًء، وقد ارتبط بتقدیم البخور 

هللا. 
)، ومن 24-20: 14 أیًضا هو رمز تحریر الشعب من مصر (خر الصباح
)، ومن اللیل أو من ظلمة الخطیة. هذا األمر یتكرر في كثیر من 36: 37األشوریین (إش 
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)، وفي الصباح 14: 90؛ 16: 59المزامیر، فإن مراحم الرب تُتوقع غالًبا في الصباح (مز 
). 8: 101؛ 5: 46یعین اهللا المدینة المقدسة وینقذها من السقوط (مز 

)، وربما 35: 19 مل 2ربما یشیر الصباح هنا إلى تدخل مالك اهللا ضد سنحاریب (
.  ˺إلى قیامة السید المسیح

  ،تتلى الصلوات باكًرا في الصباح لكي تكرَّس للرب كل الحركات األولى التي للنفس والعقل
فال یكون لنا أدنى اهتمام آخر خالف تهلیلنا وفرحنا وشبع قلوبنا بالتفكیر في اهللا، كما هو 

 الترجمة السبعینیة)، ولكي ال یتثقل الجسد 4: 77مكتوب: "تذكرت الرب فابتهجت" (مز 
ألني إلیك أصلي یا رب، بالغداة (في الصباح) استمع بأي عمل آخر قبل إتمام الكلمات: "

.  ˻]2صوتي، بالغداة أقف أمامك وتراني" [
القدیس باسیلیوس الكبیر 

  ، َقاَلْت َنْفِسي،َنِصیِبي ُهَو الرَّبُّ 
 ].24ِمْن َأْجِل َذِلَك َأْرُجوُه [

هل یستطیع إنسان أن یقول هذا على الرغم من أنه ُضرب بقضیب غضب الرب ما 
 فهو یعطى ، اختبر هذا كلهوألنه ال تزول، التيلم یختبر صالح الرب وأمانته ومراحمه 

 التي "طیب هو الرب للذین یترجونه للنفس : اختبره لذلك یقولالذيألورشلیم نفس االختبار 
 ].25 ["تطلبه

). 26: 73نصیبنا في العالم لن یدوم، أما الرب فهو نصیبنا األبدي (مز 
تتجلى مراحم اهللا ال في تقدیم خیرات زمنیة ورفع اآلالم، إنما ما هو أعظم أن یقدم 

نفسه نصیًبا یقتنیه من یطلبه. 

  8أیتها النفس التي نهبها الشریر من اهللا، ال یطیب لك الخبز معه، ألنه قّتال الناس (یو :
44.( 

عودي إلى اهللا كما عادت سارة إلى أبرام، فهو نصیبك، وال تتكلي على الكذاب (تك 
 ).5: 16،؛ مز 5: 17

 رادتك.إسارة ذهبت إلى بیت فرعون بدون إرادتها. عاُرِك عظیم، ألنك اسُتعبدِت ب

1 See Saburin, vol. 2, p. 7. 
2 The Long Rules, Q. 37. 
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یا نفس تذكري الصورة العظمى المصورة على ذاتِك، والخالص الذي صنعه لِك 
 بواسطة وحیده.

خلطِك معه وكتبك باسمه، وها أنت صرِت ُملكه، فمن هو هذا الذي اصطاد أذنِك 
 وسباك منه؟

 العالم أقلقك بإغراءاته وأخذك، وها إنه قد ربطِك براحاته كما بقیوٍد قاسیةٍ ...
یجمل بك أیتها النفس أن تعیشي مع اهللا، ولیس مع العالم المليء موًتا لمن یتطلع 

 إلیه.
 اهللا، انتبهي ال تفسدي زواجك المليء جماالً  فرعون الشریر یرید أن یأخذك من

. ˺یا بنت سارة ارجعي مثل سارة عند البار وال تتدنسي مع األثیم الذي یطلب نفسك
 القدیس مار یعقوب السروجي

وَنُه ِللنَّْفِس الَِّتي َتْطُلُبُه [  ].25َطیٌِّب ُهَو الرَّبُّ ِللَِّذیَن َیَتَرجُّ
] بكلمة جید أو صالح أو طیب. 27-25في النسخة العبریة تبدأ العبارات الثالث [

هذه العبارات تحثنا على طلب اهللا نفسه نصیًبا لنا، وأن نخضع لحكمته وتحقیق وعوده في 
المواعید التي رآها، وأن یتقبل المؤمن تأدیبات الرب بحمله النیر في صباه. 

 .قال لهم كما في البدایة: السالم معكم، وبهذا (السالم) عّلمهم بحكمة 
  ویتشبهوا به.، لیقتنوا طیبه، كل شيٍء كان یصادفهم بالسالم وبمحبة

 ... منذ أن أتى إلى أن ذهب عند مرسله كان كل شيء یجري بالسالم في كل دربه
 ترك لكم.أ وشهد لهم (قائال): سالمي الخاص ،قال لرسله: سالمي أعطیكم

تركه لكم ألنه أ ألن محبته ماكرة، وسالمي الخاص ، سالمي الخاص لیس من العالم
 بدون مكر.

  لئال یهان الملك اآلتي في الدرب البسیط.، لم یكن یمشي ما لم یبسط السالم في دربه
 مثل ملك (ماشٍ ) على البساط ، كل شيٍء كان یجري على ثوب منسوج بالسالم

 .˻القرمزي
 القدیس مار یعقوب السروجي

Î  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).التوبة على  28المیمر 
  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على األحد الجدید وعلى توما الرسول 54المیمر  ˻
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، َجیٌِّد َأْن َیْنَتِظَر اِإلْنَسانُ 
 ].26َوَیَتَوقََّع ِبُسُكوٍت َخَالَص الرَّبِّ [

جید للمؤمن وهو یلمس عمل المسیح الخالصي أن یسبح قائالً : "لتكن مشیئتك"! 

 ].27َجیٌِّد ِللرَُّجِل َأْن َیْحِمَل النِّیَر ِفي ِصَباُه [
وراء كل نیٍر یتقبله من ید المصلوب، تشرق مراحم الرب بخبرة جدیدة تمس أعماق 
النفس. لنحمل النیر، وُنصلب مع المصلوب منذ شبابنا، فال نتمرد كثوٍر غیر مروٍض على 

حمل النیر. 
یسمح اهللا من أجل أبوته أن یعاني أوالده من ضیقات تحّل بهم من اآلخرین، كنیٍر 

ثقیٍل یسقط علیهم. لكن إذ یحسبوه تأدیًبا من قبل الرب لخالصهم یقبلونه بفرحٍ .  
 عذوبة نیر مدرًكایدرك قسوة نیر الخطیة، خالل الصلیب، الضیق ن یحمل نیر م

 وأنا ، األحمالي یا جمیع المتعبین والثقیليَّ ، ألنه نیر الحب الباذل. إذ یقول: "تعالوا إلالصلیب
: 11 أریحكم؛ احملوا نیري علیكم، وتعلموا مني... ألن نیري هّین (حلو) وحملي خفیف" (مت

نما نستبدل نیرنا بنیره إ نیرنا تحت قدمیه، ال لنعیش بغیر نیٍر، وينه یدعونا لنلقإ). 28-30
 نحمل شركة نیر المسیح، أي شركة آالمه النابعة عن ،العذب. عوض نیر الخطیة القاسي

الحب الباذل!  
یحدثنا عن نیر الحب العذب وفاعلیته في حیاتنا، قائالً : "كنت أجذبهم بحبال البشر 

). 4: 11 بُرُبط المحبة، وكنت لهم كمن یرفع النیر عن أعناقهم، ومددت إلیه ُمطعًما إیاه" (هو
إذ یرى المؤمن مسیحه یحمل النیر عنه یشتهي أن یكون له مجد الشركة معه في حمل هذا 

 ویتوقع ،جید أن ینتظر اإلنسانالنیر. یشتهي أن یحمله منذ صباه، محقًقا قول إرمیا النبي: "
).  27: 3" (مرا بسكوت خالص الرب؛ جید للرجل أن یحمل النیر في صباه

 ویقول نبي 71:119  لكي أتعلم فرائضك" (مز،اسمع كلمات داود: "خیر لي أنك أذللتني .(
). وأیًضا: "طوبى للرجل الذي تؤدبه 27:3" (مرا جید للرجل أن یحمل النیر في صباهآخر: "

). وأیًضا: "إن تقدمت 11:3 ). وآخر یقول: "ال تحتقر تأدیب الرب" (أم12:94یا رب" (مز
). كما قال السید المسیح لتالمیذه: "في العالم 1:11 أعدد نفسك للتجربة" (سي ،لتخدم الرب

  ).33:16 سیكون لكم ضیق، ولكن افرحوا" (یو
). وأیًضا: "ما 20:16وأیًضا: "أنتم ستحزنون، ولكن حزنكم یتحول إلى فرح" (یو
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 ˺موضع؟! ). أرأیتم كیف ُتمتدح الضیقة في كل14:7 أضیق الباب" (مت
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ].28 َألنَُّه َقْد َوَضَعُه َعَلْیِه [،َیْجِلُس َوْحَدُه َوَیْسُكتُ 
إذ یقبل النیر من ید اهللا یكرس قلبه بالكامل هللا، بینما یبدو مطروًدا في عزلٍة عن 

الغیر. 
جلوس اإلنسان وحده ال یعني االعتزال الجسماني، إنما عدم االتكال على ذراع بشر، 

حتى ننعم باالتكال على صدر اهللا والشركة معه. 
 هنا یعني قبول إرادة اهللا، ورفض الشكوى لدى البشر. السكوت

 (األشرار) بل ونقطعهم، قائالً : "إن كانت  یحثنا المسیح لیس فقط أن نتجنب مثل هؤالء الناس
یتحدث عن أعین،  في الواقع إنه ال ).29: 5عینك الیمنى تعثرك، فاقلعها وألقها عنك" (مت 

فإنه أي خطأ تفعله العین لو أن النیة صادقة، بالحري إنما یوجهها بخصوص األصدقاء 
واألقارب الذین هم مثل تلك األعضاء بالنسبة لنا، ویضروننا، فإنه یأمرنا بمقاومة صداقة 
هؤالء الناس حتى یكون خالصنا في أمان. لهذا أیضًا یقول المرتل في موضوع آخر: "لم 

 یجلس ) إرمیا أیًضا یوصي بأن4: 26" (مز لأجلس مع أناس السوء، ومع األشرار ال أدخ
. ˻الشخص وحده، ویحمل النیر من صباه

  القدیس یوحنا الذهبي الفم

  في العالم یسهل على العدو أن یضایقنا بأسلحته الخفیة والظاهرة، متخًذا بعض الناس
 له كمساعدین له في إثارة الحرب ضد المؤمن. فیمكنه أن یستخدم بعض النسوة المطیعین

  ناشًرا شباكهن الخادعة على نطاق واسع.، ضد المؤمنيٍ قلیالت الحیاء كسالٍح قو

 حزقیال األربعة مخلوقات ذات األربعة وجوه یعطون الرب مجًدا، لم یكن ىعندما رأ
 وهناك ، بل خارًجا في حقل، إذ قال اهللا له: "قم أخرج إلى البقعة،ذلك في مدینة أو قریة

 .)22:3حز (أكلمك" 

جید للرجل أن یحمل  إرمیا أن االنفراد یرضى اهللا جًدا، قال أیًضا: "النبيولما عرف 
مرة أخرى إذ عرف أضرار كثرة  .)28-27:3مرا (" النیر منذ صباه، یجلس وحده ویسكت

1 St. John Chrysostom: Homilies on Philippians, 15. 
2 On Ps 4. 
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في لي  لمن یرغبون في إرضاء اهللا، لم یقدر أن یكف عن تردید: "یا لیت يالحدیث البشر
 .)2:9إر ( وأنطلق من عندهم" ي، فأترك شعب،البریة مبیت مسافرین

 وال في ، لم یكن وسط جمهرة الجموع، طعاًما من المالئكةالنبيوأیًضا عندما أخذ إیلیا 
 مدینة أو قریة، بل في البریة.

 حدثت مع القدیسین، حتى نتشبه بأولئك التيكتبت كل هذه األمور وما على شاكلتها  
 الذین أحبوا العزلة، إذ من شأنها تسهیل الوصول إلى اهللا.

اجتهدوا إًذا أن تكونوا مؤسسین على السكون تأسیًسا صالًحا، حتى ننقاد إلى رؤیة اهللا، 
 . ˺أي التأمل الروحي العظیم

  أنطونیوس الكبیرقدیسال

 :حتى ،ِاذهب واسكن في صمٍت  ألنبا بولس تلمیذه: أنبا أنطونیوسلماذا قال " ُسئل شیخ 
فقال الشیخ: ”ألّن الكمال یأتي للراهب من السلوك الروحاني، " تتلقَّى تجارب الشیاطین؟

والسلوك الروحاني ینشأ من میول القلب، ونقاوة القلب تتأّتى من میول الفكر، وطریقة التفكیر 
 ومن الصراع مع الشیاطین. ولكن الصالة غیر المنقطعة ،تُبَنى على الصالة غیر المنقطعة

والصراع مع الشیاطین، سواء في األفكار أو في الرؤى، لیست لهما فرصة ألن توجدا بدون 
. "السكون والوحدة

فردوس اآلباء 

 ریاًء یلبس وجه شیطان.  كل واحدٍ )ویجاري (یتلّون الراهب الذي یكون مع كل أحٍد مثله 
  المنبجيفیلوكسینوس  مارقدیسال

  :ُاخرج من أرضك ومن عشیرتك ومن بیت أبیك إلى األرض "في مرٍة أخرى قال اهللا إلبراهیم
 )، فأطاع إبراهیم وذهب.1: 12  (تك"التي ُأریك

 وأنكم ، إنني ُأؤّكد لكم أنكم قد اتخذتم ألنفسكم نفس القول اإللهي الذي به ُدعي إبراهیم
: 3 (مرا "جیٌد للرجل أن یحمل النیر في صباه، یجلس وحده ویسكت"تشاركوه في بركته: 

27-28 .( 
هذا هو المعنى من خروجكم من العالم. إّن الِغنى ال ُیغویكم، وال محاسن المرأة تجعلكم 

Ï 17 رسالة .
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تنحرفون، ولكن كأنه لم یكن لكم جسد وبمخافة اهللا قد وطئتم بأقدامكم المیول الردیئة. لقد 
. ˺ بل هربتم من أباطیله،فصلتم أنفسكم عن أفكار العالم

 یا أبي، إّن أفكاري تقول لي: قم " ما وقال له: یوًما أًخا ذهب لمقابلته إنّ  قیل عن أنبا مقار
إّن كلمة النبّوة ال تتغیر، ألنه ". فقال له أنبا مقار: "عظیمة ألّن هذه وصیة ،افتقد المرضى

). أّما 28-27: 3 (مرا " ویجلس وحده صامًتا، یحمل النیر منذ صباهأنجیٌد للرجل "یقول: 
)، 36: 25  (مت"كنُت مریًضا فزرتموني" الذي لربنا یسوع المسیح: الكاذبقول الفم غیر 

 الناس. ولكنني أقول لك، یا ابني، إّن المكوث في القالیة أفضل لك جد�ا من لعامةفقد قاله 
 ویتممون المرضى، ألنه سیأتي وقٌت فیما بعد یستهزئون فیه بالذین یظّلون في قاللیهم، افتقاد

 ألنه ال مجنوٌن، یقفون ضّده قائلین: إنك ،إذا رأوا أحًدا لیس مجنوًنا"قول أنبا أنطونیوس: 
 ویدخل في ،ن مخالطة الناس ومحادثتهمع موسى یبتعد لك، یا ابني، لو لم أقول" ."یشبههم

: 24  بأصبع اهللا ألجل المجد (خرالمكتوبین لوحي الشریعة عطيَ السحاب وحده؛ لما كان قد أُ 
12-18("˻. 

 بستان الرهبان

  ،ن عادة األتقیاء الثابتة على الدوام، هي الخشوع أمام الخلیقة كلها إأیها الصدیق العزیز
، صانع الخیرات للكل، وهذا ما قیل في هفي صمٍت، وبفرٍح یصرخون شاكرین اهللا ومسبحین

 "في هدوء یهتم : وأیًضا."یجلس وحده ویصمت ":األسفار وبالذات في الكلمات التي تقول
 تعني أن ، الخاصة"بأموره). وهذه الكلمات "وحده" و"یهتم 28 : 3 (مر بأموره الخاصة"
. ˼ ویقظة واهتمام وحسب وصیة اهللابإفرازیكون كل شيٍء 

ي لقدیس أثناسیوس الرسولا

  بالحقیقة إن الهدف من حیاة المجمع أن یصلب الراهب جمیع رغباته ویتمثل بالكمال... وال
یهتم بالغد. وواضح تماًما أن هذا الكمال ال یبلغه الجمیع بل راهب الشركة... ولكن كمال 

المتوحدین هو أن ُیخلي ذهنه عن كل األشیاء األرضیة، وأن یربطه بالمسیح قدر ما یسمح 
ضعف اإلنسان. ویصف النبي إرمیا مثل هذا الرجل قائالً : "جّید للرجل أن یحمل النیر في 

Ï ّ4الرهبان، إلى   رسالة من القدیس سیرابیون أسقف تمي .
Ð 60،  أنبا مقارالقدیس فضائل كتاب من. 
 .1: الكتاب األول: تجسد ربنا یسوع المسیح ˼

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

  

). ویقول داود أیًضا: 28-27:3 ألنُه قد وضعُه علیهِ " (مرا ،صباُه، یجلس وحدُه ویسكت
. ˺)7:102 "َسهدُت وصرُت كعصفوٍر منفرد على السطح" (مز

ا نحألب یوا

  خرج من نظام الشركة نوع آخر من الساعین وراء الكمال، ُیدعون بـ "المتوحدین" أي
وٕاذ لم یكتفوا بنصرتهم، إذ داسوا حیل إبلیس الخفیة تحت أقدامهم وهم المنعزلین. 

یعیشون وسط الناس، اشتاقوا أن یدخلوا في حرب عالنیة ومعركة مكشوفة مع العدو. 
هكذا لم یخشوا التوغل في أعماق البریة، مقتفین آثار یوحنا المعمدان الذي قضى كل 

لیشع، إذ یتحدث الرسول عنهم قائالً : "طافوا في جلود غنٍم إحیاته في الصحراء، كذلك إیلیا و
 معتازین مكروبین ُمَذّلین، وهم لم یكن العالم مستحق�ا لهم، تائهین في براريَّ ،وجلود معزى

). 38-37:11 وجبال ومغایر وشقوق األرض" (عب
 ومن فكَّ ُرُبط ،تكلم عنهم الرب مع أیوب بصورة رمزیة قائالً : "من سرَّح الفراَء ُحر�ا

حمار الوحش، الذي جعلُت البریة بیتُه والسباخ مسكنهُ . یضحك على جمهور القریة. ال 
). أیضا یقول 8-5:39 یسمع زجر السائق. دائرة الجبال مرعاُه وعلى خضرٍة یفّتش" (أي

 ثم یكمل قائالً : "تاهوا في البریة .سفر المزامیر: "لیقل مفدیو الرب الذین فداهم من ید العدوّ "
في قفر بال طریق. لم یجدوا مدینَة سكنٍ . ِجیاع ِعطاش أیًضا أعیت أنفسهم فیهم. فصرخوا 

). یصفهم إرمیا أیًضا قائالً : 6-4: 107 فأنقذهم من شدائدهم" (مز:،إلى الرب في ضیقهم
  ألنُه قد وضعُه علیهِ " (مرا،"جّید للرجل أن یحمل النیر في صباهُ . یجلس وحدُه ویسكت

). وتخرج كلمات المرتل من القلب: "صرت مثل بومة الِخَرب. َسهدُت وصرُت 27:3-28
 .˻)7-6:102 (مز كعصفوٍر منفرد على السطح

 ألب بیامونا

، َیْجَعُل ِفي التَُّراِب َفَمهُ 
 ].29 ُیوَجُد َرَجاٌء [َلَعلَّهُ 

في الجلوس الهادئ في صمٍت یكتشف اإلنسان ضعفه الذاتي، وعدم االتكال على 
الذراع البشري، فیتواضع أمام اهللا لیصیر رجاؤه في الرب. هنا یشیر إلى من یتواضع ویرفض 

1 Cassian، Conferences 19:8. 
2 Cassian, Conferences 18:6. 
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الشكوى لدى البشر ویخضع بالكامل هللا ویقبل إرادته بفرحٍ . 

  أنت تراب ال تتطاول على العظمة، أنت طین لماذا تفكر بما ال یعنیك؟
وبخه بهذه الكلمات وزجره وهو یحتقره: أنت تراب، وألنك تكبرت ستعود إلى التراب. 

لو كان یرید أن یتأمل في تلك الوصیة لكنت تفّقهه بأنه یوجد رب أعلى منه. 
ء موًتا، به وقع العدو منذ البدایة. ولم ألنه فخ عظیم وم،أبغض الكبریاء

لبسه ربه في جنة عدن. أر آل آدم من الفردوس ومن ذلك المجد الذي انحدوبه 
. ˺ال یوجد شيء أبغض وأنبذ إلى هللا مثل كبریاء من یتبختر بالتباهي

 القدیس مار یعقوب السروجي

 ُیْعِطي َخدَُّه ِلَضاِرِبهِ . 
 ].30َیْشَبُع َعارًا [

إن كان النیر یشیر إلى مذلة العبودیة، فإن اللطم على الخد ال ُیمارس إال مع العبد، 
إذ فیه إهانة. 

كان یلیق بمملكة یهوذا أال تتذمر، ألن تلك اللطمة التي حلت بواسطة البابلیین، لیست 
إال بسماح هللا لتأدیبهم على اإلصرار على العصیان. السید المسیح الذي بال خطیة ُظلم ولم 

یفتح فاه، وكشاٍة سیق للذبح ونعجة أمام جازیها، فكم باألولى نحن الخطاة یلیق بنا أال نتذمر 
في نبوة صریحة واضحة تحدث إشعیاء النبي عن أحداث الصلیب حین نسقط تحت التأدیب. 

فقال على لسان المخلص: "بذلت ظهري للضاربین، وخدي للناتفین، وجهي لم أستر عن العار 
 .)6: 50(إش والبصق" 

 لّي تدبیر تعطفك.  أظهرت 
 لّلطم. ألجلي یا سیدي أهملتهما ظهرك للسیاط، وخدیك تاحتملت ظلم األشرار، بذل
لم ترد وجهك عن خزي البصاق.  

 إلى الذبح مثل حمل حتى إلى الصلیب... أتیت
 القداس االغریغوري

 المیمر الربع، على العظمة، ألجل یوم األربعاء من  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).على الكبریاء 65المیمر  ˺
. الجمعة الثانیة من الصوم المقدس، قبطي
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 فقد حفظوها السطفانوس.،مرة حملوا الحجارة على ربنا بجنونهم، وبما أنه لم ُیضرب  
 هنا كمل نقصان آالم االبن، وما انتقص عن المخلص ُصنع به.

 .. فقد نفذوه بعبده.،لم یصب ربنا من الیهود الرجم فقط، ولكي یكتمل نظام آالمه
 كان العمل من مبادرتهم دون أن ُیكتب: لم یكتب أحد األنبیاء بأنهم یرجمونه.

 ب وجلد الظهر وتوزیع الثیاب وثقب الیدین.ي الصلةالمرارة والخل والرمح وخشب
ة عن و ألنها كانت مكتوبة في النب،والتفل على الوجه واللطم على الخدین تمت كلها

 .˺مخلصنا
 القدیس مار یعقوب السروجي

 ].31َألنَّ السَّیَِّد َال َیْرُفُض ِإَلى اَألَبِد [
ال یرفض الرب إلى األبد، فتأدیباته وقتیة من أجل التمتع بأمجاد أبدیة. في وسط 

التأدیبات ال ینزع الرب رحمته عن شعبه، بل یود تجدید العهد معهم. اهللا یؤدب، ال لكي یحكم، 
بل لكي یفتح طریق العفو والمغفرة للمخطئین برجوعهم إلیه. اهللا یجرح ویعصب، یضرب ویجبر 

)، فمع التأدیب یصب رحمته علینا كطبیٍب محٍب ماهٍر إن كنا نثابر على الطلب. 1: 6(هو 

  قم في الصالة أیها الرجل الجامع أفكاره والمستحق والصادق، وكل ما تسأله ستناله من
 اهللا.

  أن تطلب المراحم من اهللا، لماذا تسرع وتنتقل، ولم یعطك بعُد؟أردت إن
 جلب دموع التوبة وبلل عتبته.اتأخر عنده وأزعج الطبیَب واطلب منه، و

  فلو لم یعطك من باب المحبة، فلن یقدر أن یرفض كل أسئلة اللجاجة.،كّثِر الطلبَ 
 تتوانى لن یضمدك، ولماذا إن كنتكن لجوًجا على باب الطبیب وغیر متواٍن، ف

 تحضر إذا؟
 اإللحاح یعرف أن یأخذ منه المراحم، ألنه ال یتركه یبتعد عنه إال بعد أن یعطي.

 .˻ وستنال من واهب كل الخیرات بقدر ما تطلب،أیها التائب كن لجوًجا

   .ال تضجر في طلبك. ال تفكر بأن طلبك یعود فارًغا

Ï (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بنهام). على اسطفانوس رئیس الشمامسة وبكر الشهداء 98 میمر 
Ð مالطیوس برنابا، قصیدة لمار یعقوب  (راجع األب بول بیجان – دكتور سوني بنهام).على تناول األسرار المقدسة 95 میمر 

 219-214، 168-164) 1985 (34السروجي الملفان في تناول األسرار المقدسة، في المجلة البطریركیة 
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. ˺ال تقل: طلبت كثیًرا ولم أجد، ولعلني ال أجد أبًدا
 القدیس مار یعقوب السروجي

  ،َفِإنَُّه َوَلْو َأْحَزنَ 
 ].32َیْرَحُم َحَسَب َكْثَرِة َمَراِحِمِه [

 أنه نّیر.یف (وظهر) كه وتعلیمتهأشرق تواضع ابن اهللا وحكم .. 
 حٍد حیثما ُوجد.ا أنه یرید أن یحیا كل ویفظهرت رحمته ولطفه: ك

  ویضمد بتواضعٍ .، أنه یشفي دون أن یفضح البشر، لكنه یطیل أناتهیف وك
صنع ألرث الحیاة؟ وكان یعرف بأنه لم یكن یقبل أ طلب الشاب منه (قائالً ): ماذا 

 التعلیم.
 یفضح َمن یقترب منه.أن  ألنه لیس معتاًدا ، وٕاذ عرفه، لم یوبخه أمام الكثیرین

  فانتقل وولِّ .،نك ال تقدر، وال تحتمل، ولسَت صادقا، وأنت كذابإ لم یقل له: 
 .˻هاه لشف ل لكنه قبله، وأصغى إلیه، وسمعه بلطٍف، ووضع علیه الضماد، ولو سمع

 القدیس مار یعقوب السروجي

، َألنَُّه َال ُیِذلُّ ِمْن َقْلِبهِ 
 ].33َوَال ُیْحِزُن َبِني اِإلْنَساِن [

 من ين أّدب إنما یكون كمن خرج من مكانه أإ ، ال ُیسر اهللا بالمعاقبةي،نه أب سماوإ
الرحمة المملوءة ترفًقا وحناًنا. إثمنا وعصیاننا یجعالنه كمن یخرج من مكانه لُیعاقب. حتى في 

ألنه هوذا الرب یخرج من قیل: " ن یضمنا إلیه لیرجع بنا إلى عرش رحمته.أخروجه یطلب 
. )24: 26إش (" مكانه لُیعاقب إثم سكان األرض

إن كان اهللا یؤدب ویسمح لنا بالضیق، فهو یفعل هذا وهو جالس على كرسي الرحمة، 
وفي كل ضیقنا یتضایق، ألنه أبونا الكلي الحب. یطلب بنیاننا وخالصنا ولیس مذلتنا حتى في 

لحظات التأدیب. 

  ال تعني العصا عدم وجود المحبة، ولكن المحبة مخفیة وراء ضرباتها، وال یدركها ذاك الذي

Ï الرسالة الثامنة والثالثون 
  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).الشاب الذي قال لربنا: ماذا اعمل ألرث الحیاة األبدیة؟على  11المیمر  ˻
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. ˺تسقط علیه
العالمة أوریجینوس 

  عندما یدیننا الرب، إنما ألجل تهذیبنا، حتى ال ُندان بعد مع العالم. قدیًما قال النبي: "قّدم
. ˻)18:118لي الرب درًسا عنیًفا وٕالى الموت لم یسلمني" (مز 

 القدیس إكلیمنضس السكندري

 (له) عندما یوبخ اهللا، وٕانما لكي یصلح، ویصلح لكي یحفظنا˼. 

القدیس كبریانوس 

 لیس كدیاٍن، بل كأب تصلحني! ،لقد ضربتني 
األب هیسیخیوس األورشلیمي 

 ].34[ ْن َیُدوَس َأَحٌد َتْحَت ِرْجَلْیِه ُكلَّ َأْسَرى اَألْرضِ أ
] یود النبي أن یحول نظر المتألمین من خبرتهم في التعامل مع 36-34في العبارات [

البشر إلى التعامل مع اهللا. فاإلنسان أحیاًنا یجد مسرته في إذالل مقاومیه، وٕاذ ُیعطى سلطاًنا ال 
یلتزم بالعدالة، بل یتعدى الحدود عند التأدیب. أما اهللا ففي السماء یرى كل شيٍء، وهو كلي 

العدالة والبّر، یعمل حتى في تأدیباته لصالح مقاومیه. 
هنا یقدم النبي شكوى الشعب الساقط تحت التأدیب، وكأنه یقول: هل ُیسر اهللا بأن 

تدوس بابل الوثنیة الشعب المسبي تحت قدمیها؟ هل یقبل هذه المذلة؟ 

 ].35أْن ُیَحرَِّف َحقَّ الرَُّجِل َأَماَم َوْجِه اْلَعِليِّ [
لن یتجاهل اهللا حق اإلنسان، حتى وٕان كان تحت التأدیب. إنه یستخدم بابل وأمثالها 

للتأدیب، وفي نفس الوقت ال یقبل طغیان أدوات التأدیب نفسها، وال یستریح ألسلوبهم المتوحش. 
ألجل خالص شعبه وبنیانهم سمح بأسرهم بواسطة بابل، أما أن تذلهم بابل وترفض عتقه من 

العبودیة فهذا ال یقبله. إنه یعاقب بابل نفسها على الظلم والوحشیة واإلثم. 

. ]36[ َأْن َیْقِلَب اِإلْنَساَن ِفي َدْعَواُه - السَّیُِّد َال َیَرى!
یلیق ببابل أن تلتزم حدودها، حتى وٕان سمح لها اهللا أن تؤدب شعبه بسبیهم؛ ویلیق 

1 Comm. On 1 Cor.2:23:6-8. 
2 Stromata 1:27:171-172. 
3 Ep. 7 : 5. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

  

بالمسبیین أن یدركوا أنه لیس شیًئا مخفًیا عن اهللا حتى وٕان تعدت بابل حدودها. 

، َمْن َذا الَِّذي َیُقوُل َفَیُكونَ 
 ].37َوالرَّبُّ َلْم َیْأُمْر؟ [

ما یؤكده النبي أن كل األمور في ید اهللا الذي یود تجدید العهد، وتقدیم مراحم جدیدة. 
فمادام اإلنسان ال یزال حًیا، لماذا یشتكي مما یحل به من آالم؟ األمر یحتاج إلى توبة! 

 ].38ِمْن َفِم اْلَعِليِّ َأَال َتْخُرُج الشُُّروُر َواْلَخْیُر؟ [
ظنت بابل أن بقوتها العسكریة وعظمة آلهتها الوثنیة غلبت شعب اهللا وأسرته، فكان 
البابلیون یقیمون مواكب نصرة تزف أصنامهم في مناطق أسر الیهود إلذاللهم والسخریة باهللا 

إلههم، ولم یعلموا أنه ما كان یمكنهم أن یأسروهم دون سماح اهللا نفسه بذلك. 
ُیقصد بالشرور هنا الضیق الذي یحّل بالشعب، فهي في نظرهم شرور، لكن في نظر 

 ؟"یصنعها لم والرب مدینة في بلیة تحدث هلاهللا تأدیبات سمح بها لبنیانهم. جاء في عاموس: "
 )6: 3 عا(

" الواردة هنا أو في العبارات المماثلة ممیِّزین ورباء كثیًرا عن كلمة "شرآلوقد تحدَّث ا
لصالح، والشّر الذي هو ألم لبین نوعین من الشّر، الشّر الذي بطبعه شر ومضاد للفضیلة أو 

  . في أكثر من موضعÎالقدِّیس یوحنا الذهبي الفمأو ضیق نحسبه نحن شًرا. هذا ما أكَّده 

  .ال یقصد بهذه الكلمات أن اهللا هو علَّة الشّر، بل أن كلمة "شرّ " تستخدم بطریقتین، بمعنیین
أحیاًنا تعني ما هو شّر بطبیعته، هذا هو ضد الفضیلة وضد إرادة اهللا، وأحیاًنا تعني ما هو 

ن كانت في إن والكوارث. هذه تبدو شًرا ألنها مؤلمة، وا أي األحز،شّر وضیق إلحساسنا
ل والخالص. هذه یقول الكتاب إنذار إذ تكون بالنسبة للفاهمین ،الحقیقة هي صالحة  للتحوِّ

. Ð"ن "اهللا هو مصدرهاإعنها 
 األب یوحنا الدمشقي

  .حینما یتحدَّث الحكم اإللهي مع البشر یتكلَّم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم البشریَّة 
 ومع هذا یراه ، الذین یعانون من القروح ألجل سالمة صّحتهميّ فالطبیب یقوم بقطع أو ك

1 That demons do not govern the world 5: In Matt. 22:5. 
2 Expos. of Orthodox Faith, 19. 
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  .Ïغیر القادرین على االحتمال أنه شرّ 
 األب ثیؤدور 

 ].39[ ِلَماَذا َیْشَتِكي اِإلْنَساُن اْلَحيُّ الرَُّجُل ِمْن ِقَصاِص َخَطاَیاُه؟
یلیق بنا أال نتذمر على اهللا بسبب تأدیباته لنا، بل نعترف بخطایانا، فنقدم توبة عوض 

التذمر. 
إذ مأل الصلیب قلبه بالرجاء، وجد الدواء اإللهي، فانطلق یعاتب الشعب كله، فرًدا 

 نعم إن حاكم اهللا، فمن یتبرر "لماذا یشتكي اإلنسان الحي الرجل من قصاص خطایاه؟"فرًدا، 
أمامه؟ لكن طریق الخالص مفتوح للجمیع على المستوى الشخصي، كما على المستوى 

الجماعي. فإن كان قد وجه السؤال بصیغة المفرد" "اإلنسان"، فقد قدم اإلجابة أو العالج بصیغة 
]. 40 ["لنفحص طرقنا ونمتحنها ونرجع على الرب"الجمیع: 

  ...هل ستستمر في الشر على طول الخط؟ قل لنفسك: اهللا محب للبشریة ویطلب خالصنا
لیتنا ال نستسلم للیأس، فإن السقوط لیس خطًرا مثل أن تبقى حیث أنت ساقط. وال الجرح 

خطیر مثل رفض الشفاء بعد أن ُتجرح... أقول هذا ال لكي أجعلكم مهملین، إنما لكي 
. Ðأمنعكم من الیأس

القدیس یوحنا الذهبّي الفم  

 دعوة للتوبة. 3
ینقسم هذا الجزء إلى قسمین. األول عبارة عن صالة یضعها إرمیا النبي على فم 

]. 51-48]. والثاني یضیف النبي دموعه إلى دعوى الشعب [47-40الشعب [

، ِلَنْفَحْص ُطُرَقَنا َوَنْمَتِحْنَها
 ].40َوَنْرِجْع ِإَلى الرَّبِّ [

عوض التذمر یلزمنا أن نجلس مع أنفسنا، ونفحص طرقنا، ونرفع قلوبنا إلى اهللا 
لُیصلح أعماقنا. یقدم لنا إرمیا النبي مفهوًما إنجیلًیا للتوبة، فإن كنا نفحص طرقنا، ونكتشف 

"نرجع الرب". خطایانا، فلنركز أعیننا على اهللا غافر الخطایا: 

1 Cassian: Conf. 6:6. 
2 On 1 Cor. Homily 8:8 (4). 
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 ألنك أخضعتها بإرادتك للشهوات، ، أشفق على نفسك الملیئة جماالً ئأیها الخاط 
 ألنك دنستها بإثم یدیك، ،ال السالبون وال اللصوص نزعوا جمالها، أنها تشتكي علیك

 الزمنیة والشهوات غیر الحسنة أنزلت النفس من الروحانیة، ةالراح
 باإلثم الذي فعلته، ئ ألنك ارتخیت أیها الخاط،وبال شيء سقط شيء عظیم من علوه

انتبه إلى ما فقدت وقم وفتش علیها لعلها توجد، لئال تهلك النفس الصالحة المشتراة 
بأثمان، 
. ˺ة سامیة وممجدة وملیئة جماًال، وال توجد في الخالئق أخرى أسمى منهاخلیقنها إ

 القدیس مار یعقوب السروجي

 ].41[ ِفي السََّماَوات(العلي) ِلَنْرَفْع ُقُلوَبَنا َوَأْیِدیَنا ِإَلى اهللا 
یشتهي النبي أن یقدم الشعب صالة توبة من القلب، ال برفع األیادي فحسب، وٕانما 

برفع كل الكیان الداخلي (القلوب) إلى العلي الساكن في السماوات. 

  جمال اهللا الخفي لما رأیت نفسك واستحققت اهللا، ولما سهل علیك أن ترى نقائص بدون
شخصك. 

. ˻هذا هو جمال فطنتك األساسي: أن ترى عیوبك عیوًبا
 القدیس مار یعقوب السروجي

 َنْحُن َأْذَنْبَنا َوَعِصیَنا. 
 ].42َأْنَت َلْم َتْغِفْر [

باسم الشعب، یجلس مع نفسه یعترف أن ما حلَّ به أو بهم، إنما هي بسبب الذنوب، 
وأن العالج ال یتحقق إال من قبل اهللا نفسه، الذي من حقه أن یغفر. أما أنه لم یغفر فلیس عن 

نقص في قدرته أو مراحمه، إنما في عدم تقدیم توبة كما یلیق.  

  لقد انشغلت بالدفاع عن خطایاك، فانهزمت... دفاعك لیس مفیًدا لك. ألن من أنت یا من
تدافع عن نفسك؟ كان یلیق بك أن تتهم نفسك. ال تقل: "إنني لم أفعل شیًئا"، أو "أي أمر 

خطیر أنا فعلت؟" أو "آخرون أیًضا فعلوا هكذا". 

Ï  (راجع نص بول بیجان والدكتور بهنام سوني).30المیمر  
Ð الرسالة السابعة والعشرون. 
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إن فعلت خطیة وقلت إنك لم تفعل شیًئا تصیر أنت نفسك ال شيء، وال تنال من اهللا 
شیًئا! 

اهللا مستعد أن یهب غفراًنا، لكنك أنت تغلق الباب على نفسك!  
اهللا مستعد أن یعطي، فال تقاوم بمزالج الباب، بل افتح حضن االعتراف: "تسمعني 

سروًرا وفرًحا". 
 القدیس أغسطینوس

ثمار الخطیة  . 4
 اْلَتَحْفَت ِباْلَغَضِب َوَطَرْدَتَنا. 

 ].43َقَتْلَت َوَلْم ُتْشِفْق [
إن كان اهللا قد التحف بالغضب، واستخدم تأدیًبا حازًما، فذلك مقابل التمرد والعصیان 

من جانب إسرائیل. 

  یستطیع التضرع أن یحل كلمات التهدید ویغیرها. وعندما یسمعون أنه یعد بالخیرات ال
یحتقرون محبته، ویحسبونه متراخًیا بال غیرة، ویسمحون ألنفسهم فعل الشرور. یعلمنا إرمیا 

، وأنه یضرب عندما یغري، وال یعني هذا أن أنه یحب عندما یهدد) 9-7: 18بكلماته (إر 
 .˺مواعیده غیر صحیحة مع الكبار

 القدیس مار یعقوب السروجي

َالُة [  ].44اْلَتَحْفَت ِبالسََّحاِب َحتَّى َال َتْنُفَذ الصَّ
كثیًرا ما یشیر العهد القدیم إلى احتجاب اهللا عن األعین البشریة كما بالسحاب والظالم 

)، لكن لم یستخدم ذلك قط 12، 10: 8 مل 1؛ 2: 16؛ ال 35-34: 40؛ 21: 20(خر 
لصد الصالة كما جاء هنا. 

  كیف أؤمن أنني أنال طلبتي؟ بعدم سؤالي شیًئا یضاد ما هو مستعد أن یهبه، أو سؤال شيء
غیر الئق بالملك العظیم، أو شيء زمني، بل أطلب البركات الروحیة كلها، وأیًضا إن كنت 

قترب إلیه بدون غضٍب وبأیٍد طاهرة، أیٍد مقدسة، أیٍد ُتستخدم في العطاء المقدس، اقترب أ

Î الرسالة العشرون. 
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 .˺إلیه هكذا فتنال طلبتك دون شك
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

 ].45َجَعْلَتَنا َوَسخًا َوَكْرهًا ِفي َوَسِط الشُُّعوِب [
: 4 كو 1تصویر ألیم آلالمهم التي نجمت عن خطایاهم، وسخریة أعدائهم بهم (

). هنا أیًضا تصویر آلالم السید المسیح، وسخریة الیهود به. 13
یتطلع الرب من السماء في حزٍن على بنات أورشلیم، كما فعل السید المسیح وهو 

حامل الصلیب، وطلب منهن أال یبكین علیه، بل على أنفسهن وعلى أوالدهن. 

  اإلنسان الذي یعیش في لذة میت وهو حي. إنه یعیش من أجل بطنه، وال یحیا لبقیة
أحاسیسه (المقدسة). فهو ال ینظر ما كان ینبغي أن ینظره، وال یسمع ما كان یجب أن 

 ˻یسمعه، وال ینطق بما یلزم أن یتكلم به، وال یتمم أعمال األحیاء... إنه میت!

 كثر أیصیر ما نه عندما تسبیه خطیة إإن كان من األشراف، فونسان غنًیا، اإل إن كان ماذا
كثر الناس بؤًسا، هكذا أ قد أسره البرابرة یصیر انسان ملكً اإلًدا من كل فساد. فإن كان افس

ر أسیرة ال تعرف كیف تتخلص من يصت بربریة، والنفس التي هيبالنسبة للخطیة، إذ 
. Ñ، فتقوم الخطیة بدور الطاغیة لتحطم كل من یلتصق بهااألسر

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].46َفَتَح ُكلُّ َأْعَداِئَنا َأْفَواَهُهْم َعَلْیَنا [
اعترف الشعب بعدم استحقاقه أن یسمع اهللا لصالته. وفي نفس الوقت جاء ثمرة ذلك 
احتقار أعدائه له، دون إمكانیة یهوذا الدفاع عن نفسه. لقد فقد عالقته باهللا، كما فقد صداقته 

مع األمم. 

 ].47َصاَر َعَلْیَنا َخْوٌف َوُرْعٌب َهَالٌك َوَسْحٌق [

 ].48َسَكَبْت َعْیَناَي َیَناِبیَع َماٍء َعَلى َسْحِق ِبْنِت َشْعِبي [
. 51-48في كل هذه المرثاة لم یشر الكاتب إلى خراب أورشلیم سوى في العبارات 

1 In 1 Tim. hom 8. 
2 In 1 Tim. hom 13. 
3 In 1 Corinth., hom. 9:8. 
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 .فلنتذكر نحن هذه الدموع، ولنأِت نحن ببناتنا وكذا أوالدنا ونبكي نحن حین نراهم في شر 

  هكذا الدموع لیست مؤلمة، أجل، الدموع التي تنهمر بسبب مثل هذا الحزن هي أحلى من
الدموع المنسابة بسبب اللذة العالمیة. اسمعوا النبي یقول: "سمع الرب صوت بكائي، سمع 

 ).9-8: 6الرب صوت تضرعي" (مز 

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].49[ َعْیِني َتْسُكُب َوَال َتُكفُّ ِبَال اْنِقَطاعٍ 
یصر النبي أال یكف عن البكاء على شعبه حتى یستجیب اهللا له؛ ینظر من السماء 

ویرى ما یعانیه النبي من مرارة بسبب ما حّل بشعبه. 

  حینما نعامل إنساًنا خاطًئا، یجب أن نبكي حزانى ومتنهدین، وٕاذا ما نصحنا أحًدا ولم
یستجب، بل یمضي إلى الهالك، یجب أن نبكي. فهذه هي دموع الحكمة السماویة، وحینما 
یكون إنسان في فقٍر، أو في مرض جسماني، أو میًتا، ال نبكي، ألن تلك أمور ال تستحق 

 الدموع.

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ].50َحتَّى ُیْشِرَف َوَیْنُظَر الرَّبُّ ِمَن السََّماِء [
یشتاق ربنا یسوع أن یقیم من نفوسنا سماًء جدیدة، أو أورشلیم جدیدة، وقد وعدنا: 

"توبوا، ألنه قد اقترب منكم ملكوت السماوات". بالتوبة یقیم ملكوته فینا، ویتطلع إلینا وهو ساكن 
في أعماقنا! 

  لست أنكر أن أورشلیم األولى قد ُخربت بسبب شر سكانها، لكنني أتساءل: أال یلیق بك
البكاء على أورشلیمك الروحیة؟!  

 علیه، ألنه كان من أورشلیم ولم یعد ي أحد بعد قبوله أسرار الحق، فإنه ُیبكأن أخطإ
.. .بعد

لُیبك على أورشلیمنا، ألنه بسبب الخطیة یحیط بها األعداء (األرواح الشریرة) بمترسة 
 كان قد سبق اإلنسانحجٍر، خاصة لو أن هذا   وال یتركون فیها حجًرا على،ویحاصرونها

فمارس العفة زماًنا والطهارة سنوات طویلة، فتثور فیه شهوات الجسد ویفقد نقاوته وعفته 
  حجر كقول حزقیال: "كل بره الذي عمله ال ُیذكر"ي وال ُیترك فیه حجر عل،لیسقط في الزنا
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 .)24: 18 حز(
نوس يالعالمة أوریج

 ].51َعْیِني ُتَؤثُِّر ِفي َنْفِسي َألْجِل ُكلِّ َبَناِت َمِدیَنِتي [
ور لنا كاتب   للقدیس غریغوریوس النیسي المنسوبة سیرة القدیس أفرام السریانيصَّ

 كیف كان مهتًما أن یسكب الدموع من أجل التمتع بالخالص األبدي.

یصعب جًدا أن  بدأت أنا نفسي أبكي، إذ كان ،[عندما بدأت أتذكر فیضان دموعه
 . أعبر بعیون جافة خالل محیط دموعه

 مهما كانت ،لم یوجد قط نهار أو لیل أو جزء من النهار أو اللیل، أو أیة لحظة
 م تظهر فیها عیناه الساهرتان تسبحان في الدموع. ل ،قصیرة

 وأحیاًنا ،یبكي من أجل شقاء الكل وغباوتهم بصفة عامةنه أحیاًنا كان إوكما قال، 
 جل رذائل معینة. أكان یبكي من 

تجده باكًیا ونائًحا لیس فقط عندما كان یتكلم عن الندامة واألخالقیات وضبط الحیاة، 
 .]˺ صلوات التسبیحأثناءوحتى بل 

 هي تطهر العالمو ،الدموع هي الفیضان الذي یسقط على الخطایا˻. 

 القدیس غریغوریوس النزینزي

 ].52 َكُعْصُفوٍر ِبَال َسَبٍب [،َقِد اْصَطاَدْتِني َأْعَداِئي
 لم عصفورلم یكن ممكًنا تصویر حاله بتشبیه واحد، فاستخدم ثالث تشبیهات. األول 

إلقاؤه في یصطده إنسان عادي، بل عدو یحمل عداوة بال سبب، فیجد مسرة في تعذیبه. والثاني 
، ال لیسدوه بحجر كما هو معتاد، إنما عدة حجارة حتى یفقد كل رجاٍء في خروجه منه حتى جب

  التي تطفو فوق حتى یتحقق غرقه تماًما.تیارات المیاهیموت. والثالث 

، َقَرُضوا ِفي اْلُجبِّ َحَیاِتي
 ].53َوَأْلُقوا َعَليَّ ِحَجاَرًة [

 عن كلمة اهللا ي وتخلّ ،كان یمكنه أن یهرب من هذا الوْحل إن تراجع عن نبواته
 لیموت جوًعا دون سفك دمه، ولم یدركوا أنهم یقتلون  في جٍب ألقوه ورسالته... لكنه رفض!

1 PG 46:829 D. 
2 Oratio 4, Contra Julianum 1. PG 35:593 C. 
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أنفسهم إذ حرموا أنفسهم من خبز المالئكة، كلمة اهللا. َقِبَل أن یموت جسدًیا بجوع من خبز 
 وال یموت جوًعا من خبز المالئكة! ،العالم

  ُترك إرمیا وحده یسبح اهللا؛ ألقوه في جب مملوء وحًال، أما نفس هذا الرجل فكانت أثمن من
كل الشعب. 

أترید أن تعرف ماذا یمكن إلنساٍن واحٍد أن یفعل؟ كان یشوع بن نون وحده، بینما كان 
 أما هو فكان وحده بمفرده وأمر ،العالم كله مسكوًنا. هناك كانت توجد جماهیر بال عدد

 ألنه كان ، السماء إلیهأنصتت فاهتمت السماء! ،الشمس والقمر فتوقفا. أعطى إنسان أمًرا
ینصت للرب... 
). كیف كنت 17: 15 ألنك قد مألتني غضًبا" (ي،میا)؟ "جلست وحدإرماذا یقول (

. ˺ ألنه لم یكن أحد معي یشاركني هدفي،وحدك في المدینة؟ أقول كنت وحدي
 القدیس جیروم

 "ثم دحرج حجًرا كبیًرا على باب القبر ومضى" (مت ألقوا حجارة على باب القبر:
60:27 .(

"ُضرب من أجل ذنب : لقد سبق فأعلن األنبیاء عن دفنه أیًضا، فیقول إشعیاء النبي
"انظروا إلى  ). كما یقول:9-8: 53  ومع غنى عند موته" (إش،شعبي، وجعل مع األشرار قبره
)، أّما عن باب القبر فیقول إرمیا النبي: "قرضوا في 1: 51 الصخرة الذي منه ُقطعُتم" (إش

).  53: 3 وألقوا علّي حجارة" (مرا ،الُجب حیاتي

  فتأّمل كیف أن حجر الزاویة المختار الكریم یرقد قلیًال خلف الحجارة، وهو حجر العثرة
 شجرة الحیاة في األرض، حتى أن األرض ت وصخر الخالص للمؤمنین. لقد ُزرع،للیهود

.  ˻التي ُلعنت تتمّتع بالبركة وقیامة األموات
 القّدیس كیرّلس األورشلیمي

 لیحل آدم! بدأ بالمیالد مشى في جمیع طرق البشر حتى دخل في باب الموتأن ي اختار، 
 بالموت! التقىوكمل الطریق حتى 

 سقط آدم في أعماق الهاویة، فدخل هو وسقط من أجله حیث آدم، إلى بوطأةسار بتواضٍع 

1 Hom, 54 on Ps. 143 (144). 
2 Cat. Lect. 13:35. 
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 وجذبه وخرج.
القدیس یعقوب السروجي 

 َطَفِت اْلِمَیاُه َفْوَق َرْأِسي.
 ].54ُقْلتُ : َقْد ُقِرْضتُ ! [

یصور الموت بالمیاه التي طفت فوق رأسه. 
كان الیهود یعتقدون أن مملكة إبلیس تقوم في أعماق المیاه حیث التنین العظیم، وفي 
البریة حیث ال حیاة بسبب القفر، وفي الهواء حیث ال استقرار. لذلك كثیًرا ما یشار إلى المیاه 

في العهد القدیم كرمٍز للمتاعب. 

. تعزیة للمؤمنین 5
 ].55َدَعْوُت ِباْسِمَك َیا َربُّ ِمَن اْلُجبِّ اَألْسَفِل [
في الجب السفلّي تحولت ). 6-4: 38لقد ألقى رجال القصر إرمیا في جٍب (إر 

حیاته إلى صالة، فصرخ إلى اهللا قائالً :  
رب من الجب األسفل،   "دعوت باسمك یا
لصوتي سمعت،  

ال تستر أذنك عن زفرتي عن صیاحي،  
دنوت یوم دعوتك،  

قلت: ال تخف. 
خاصمت یا سید خصومات نفسي... 

رب ظلمي.  رأیت یا
). 59-55: 3أقم دعواي..." (مرا 

حین ُأغلقت كل األبواب في وجهه وجد أبواب اهللا مفتوحة. وجد أذني الرب تمیل إلیه 
 لتسمع صرخات قلبه الداخلیة. یؤكد له الرب وعوده السابقة منذ لحظات دعوته: ،وهو في الجب

!"؛ ویشاركه آالمه، فیحسب الخصومات ضد إرمیا كأنها خصومات ضد اهللا نفسه. ال تخف"
 وهو المحامي الذي یقیم دعوى إرمیا ضد مضطهدیه. ،یصیر اهللا هو القاضي

 قد كشف عن دور عبد ملك الكوشي في خالص )38سفر إرمیا (األصحاح إن كان 
إرمیا، فإن مراثیه تكشف عن الذي قام بالدور الحقیقي هو اهللا سامع صلوات المظلومین. تحرك 
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 ودّبر خالص إرمیا من الجب! ،بالحب لینصت إلى أنینه، وحرَّك عبد ملك بالحنان
 – الجب السفلي –أما بالنسبة للسید المسیح فیصور النبي السید وقد نزل إلى الجحیم 

لیحمل األسرى إلى الفردوس. 
 ِلَصْوِتي َسِمْعتَ . 

 ].56 َتْسُتْر ُأُذَنَك َعْن َزْفَرِتي َعْن ِصَیاِحي [الَ 
لقد قبل اآلب ذبیحة الصلیب، واستجاب لشفاعة المسیح الكفاریة عن الخطاة. 

إذ ُطرح یونان في المیاه المالحة، دخل إلى جوف الحوت ال لیرى الموت بعینیه، وٕانما 
لیشاهد خالل الظل السید المسیح نفسه وقد انطرح إلى الضیق معنا وعنا، حتى إذ یصرخ 

بحیاته التي بال عیب یستجیب له اآلب، فیرفعنا معه فوق الضیق. نزل إلى انحطاطنا ذاك الذي 
بال عیب، لكي نصیر فیه موضع سرور اآلب، یسمع لنا في ضیقتنا ویرفعنا إلیه. وكما یقول 

.] ˺: [لقد نزل الرب، من أجلنا تواضع، لكي نصعد نحن في أمان وثقةالقدیس چیروم
لقد دعا یونان الرب في ضیقته وتمتع باالستجابة فوًرا، إذ رأى نفسه صاعًدا ال من 

جوف الحوت، بل من جوف الجحیم في المسیح یسوع المصلوب! هنا یتحدث بصیغة الماضي 
ال المستقبل "استجابتي، سمعت صوتي"، صیغة التمتع الحقیقي خالل الرمز، وصیغة الیقین 

الذي ال یحمل شًكا. 
حمل إرمیا النبي ذات المشاعر وأدرك ذات المفاهیم عندما ُألقي في الجب، إذ قال: 

دعوت اسمك یا رب من الجب األسفل، لصوتي سمعت ال تستر ُأذنك عن زفرتي عن "
). ٥٦-٥٥: ٣" (مرا صیاحي

 ]57[ َدَنْوَت َیْوَم َدَعْوُتكَ . ُقْلتَ : َال َتَخفْ !
). واستجاب اآلب لطلبة 13-7: 38أرسل اهللا عبد ملك لیخلص إرمیا من الجب (إر 

رئیس الكهنة األعظم السماوي، ربنا یسوع لیفتح لتا أحضانه اإللهیة.  

  لماذا تخافون أیها المسیحیون؟ 

المسیح یتحدث: "أنا هو ال تخافوا". لماذا تنزعجون لهذه األمور؟ لماذا تخافون؟ 
فرضوا أن أنا هو ال تخافوا. لقد سبق فأخبرتكم بهذه األمور أنها ستحدث حتًما... "

یقبلوه في السفینة".  

1 On Ps. Hom 41. 
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للوقت صارت السفینة إلى األرض التي كانوا إذ عرفوه وفرحوا تحرروا من مخاوفهم. "
". ُوجدت نهایة عند األرض، من المنطقة المائیة إلى المنطقة الصلدة، من ذاهبین إلیها

. ˺االضطراب إلى الثبات، من الطریق إلى الهدف
 القدیس أغسطینوس

 َخاَصْمَت َیا َسیُِّد ُخُصوَماِت َنْفِسي. 
 ].58َفَكْكَت َحَیاِتي [

ما هي هذه الخصومات إال تلك التي مع إبلیس عدو الخیر، فقد وقف المسیح خصًما 
ضد إبلیس الذي یطلب هالكنا األبدي، مقدًما لنا النصرة علیه. 

  نتمتع في آالم الرب وقیامته بالعبور من هذه الحیاة القابلة للموت إلى الحیاة األخرى
 .˻الخالدة، أي من الموت إلى الحیاة

القدیس أغسطینوس 

 ألنه عند شدة عظیمة هكذا وحزن جسیم حّل بالشیاطین وجنودهم في یوم صلب إلهنا ،
موته ونزوله إلى الجحیم صنع فیهم ما صنعه بفرعون والمصریین، وعتق بني آدم من 

. ˼حبسهم كما عتق بني إسرائیل من أرض مصر
 القدیس أمبروسیوس

 َرَأْیَت َیا َربُّ ُظْلِمي.
 ].59َأِقْم َدْعَواَي [

یرى السید المسیح أن الشیاطین قد خدعتننا، فیقف بنفسه محامًیا عنا. 
  10: 4["اذهب عني یا شیطان" (مت [(

إنها منحة یقدمها السید المسیح لمؤمنیه... إذ یستطیعون كمن لهم سلطان أن ینطقوا 
ذات الكلمات بالمسیح الذي فیهم، إذ یقول: "لیخَز الشیطان بواسطتنا"... ألن ما یقوله 
الرب إنما هو ألجلنا، لكي إذ تسمع الشیاطین كلمات كهذه منا تهرب خالل الرب الذي 

انتهرها بهذه الكلمات. 

1 St. Augustine: On the Gospel of St. John, tractate 25:7.  
2 Letters, 55. 
3 On Belief in the Resurrection 2:110. 
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القدیس أنبا أنطونیوس الكبیر 

 ].60َرَأْیَت ُكلَّ َنْقَمِتِهْم ُكلَّ َأْفَكارِِهْم َعَليَّ [

 من أعدائنا  ارننا من حبائلهم، ویحرِّ ذقینجاء یسوع قوًیا في المعركة لُیهلك جمیع أعدائنا و
 .˺وجمیع مبغضینا

 أوریجینوسالعالمة 

، َسِمْعَت َتْعِییَرُهْم َیا َربُّ 
 ].61ُكلَّ َأْفَكارِِهْم َعَليَّ [

عبر كل العصور ال یكف عدو الخیر عن تعییر اهللا على لسان أتباعه المتكبرین 
والجهال وعبدة األصنام، حیث یوجهون التعییر للمؤمنین. 

) 9: 69 مز ("علي وقعت معیریك وتعییرات أكلتني، بیتك غیرة ألن"
) 22: 74 مز( "كله الیوم إیاك الجاهل تعییر ذكرأ ،دعواك أقم ،اهللا یا قم"
) 18: 18 سیراخ ("العیون تكل الحاسد وعطیة ،مكروه األحمق تعییر"
) 31: 27 سیراخ (األسد" مثل لهم یكمن واالنتقام ،المتكبرین شان والتعییر االستهزاء"
 تعییر من تخافوا ال .قلبه في شریعتي الذي الشعب ،البرّ  عارفي یا لي اسمعوا"

) 7: 51 اش ("ترتاعوا ال شتائمهم ومن ،الناس
) 61: 3 مرا ("عليّ  أفكارهم كل ،رب یا تعییرهم سمعت"
 على وتعظموا شعبي عیروا بها التي ،عمون بني وتجادیف ،بآمو تعییر سمعت قد"

) 8: 2 صف ("تخمهم
) 58: 4 مك 1( األمم" تعییر وأزیل ،جًدا عظیم سرور الشعب عند فكان"
 "عليّ  وقعت معیریك تعییرات مكتوب هو كما بل ،نفسه یرضِ  لم أیًضا المسیح ألن"

) 3: 15 رو(
 فیهم تصرف الذین شركاء صائرین جهة ومن وضیقات بتعییرات مشهورین جهة من"

) 33: 10 عب ("هكذا

  ،كیف یمكننا أن نصیر مقتدین بالمسیح؟ بممارسة كل شيٍء من أجل المصلحة العامة

1 In Luc. hom 10: 3. 
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ولیس لمجرد نفعنا الخاص. یقول بولس: "ألن المسیح أیًضا لم ُیرِض نفسه، بل كما هو 
). لیته ال یطلب أحد شیًئا لنفسه. بالحق 3: 15مكتوب تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (رو 

یطلب اإلنسان ما هو لخیره، عندما یتطلع إلى خیر قریبه. ما هو لخیر األقرباء هو خیرنا 
 .˺نحن، فنحن جسد واحد، وأعضاء لبعضنا البعض

القدیس یوحنا الذهبي الفم 

 ) في المزمور الثامن والستینLXX یقول المخلص إنه لم یأِت ألجل مسرته، بل ألجل (
مسرة اهللا اآلب. إذ یقول: "ألني قد نزلت من السماء لیس ألعمل مشیئتي، بل مشیئة الذي 

)، اعترض الیهود وحكموا علیه بالموت كخاطئ. لذا یضع المرتل 38: 6أرسلني". (یو 
 ˻)9: 69نفسه في موضع المسیح، ویقول: "تعییرات معیریك وقعت عليَّ " (مز 

األب أمبروسیاستر 

 ].62َكَالُم ُمَقاِوِميَّ َوُمَؤاَمَرُتُهْم َعَليَّ اْلَیْوَم ُكلَُّه [
 كیف ال یطیق إبلیس خالص اإلنسان، فإذا القدیس مار یعقوب السروجيیصور لنا 

ما رأى خاطئا یسلك طریق التوبة یطلب من جنوده أن یكثفوا جهودهم لتحطیمه باألفكار الشریرة 
والمجد الباطل، وبكل وسیلة ممكنة. لقد كتب القدیس إلى زانیتین تدعیان النطیا وماریا، تابتا 

وصارتا حبیستین یحذرهما من حروب إبلیس ومقاومته لهما بكل عنفٍ . 

  :اآلن یأمر قائد جند الیسار المؤذیة (یأمر إبلیس جنوده) بسبب عدائه لكما 

ال تحاربوا الطاهرین وال الكاملین، وال أحد أعدائي األقویاء، لكن هاتین اللتین هما من 
خاصتي، واحتقرتاني، وسخرتا مني. وهما قائمتان في درجة القدیسین.  

أجلبوا علیهما قطع الرجاء، امألوهما بالكسل.  
ازرعوا فیهما الحسد لبعضهما البعض لتخضعا للضعف، وتحترقا بشهوة الطعام. 

أیقظوا أفكارهما لیحبا أعمالهما األولى. أقلقوهما بأفكار الزنى.  
أعیقوا صلواتهما، لئال تكون قویة لتكّمال عهودهما...  

أوقفوهما على جرف العظمة، واربطوهما بمحبة المجد...  
احملوهما على الظن أنهما صارتا صالحتین.  

1 Homilies on St. John, 15: 3. 
2 Commentary on Paul’s Epistles Rom (15:3). 
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 اآلخرین لیقولوا: إننا ُشفینا بصلواتكما، احملواأرسلوا المرضى عندهما لتصلیا علیهم، و
.  ˺اخدعوهما بأنهما لیستا تائبتین بل هما فاضلتان

 یعقوب السروجيمار القدیس 

، اُْنُظْر ِإَلى ُجُلوِسِهْم َوُوُقوِفِهمْ 
 ].63َأَنا ُأْغِنَیُتُهمْ ! [

یود عدو الخیر أن یسخر بنا، ویجعلنا أغنیته لیلهو بنا، لكننا بالمسیح یسوع الغالب 
"انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیَّادین، الفخ لقوت الظلمة نترنم مع المرتل، قائلین: 

 . )7: 123(مز  واألرض" تالسماوانكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع ا

   في اللحظة التي فیها ال نزال وسط المعركة ُنحارب وُنجرح، نسأل أنفسنا: من الذي یغلب؟
الغالب أیها االخوة هو ذاك الذي یعتمد علي اهللا الذي یسنده وهو یحارب، وال یعتمد 

. للشیطان خبرته في الحرب، لكن إن كان اهللا معنا فسنغلبه. یحارب الشیطان علي قوته
بذاته، فإن حاولنا أن نفعل ذات األمر، فسیغلبنا. إنه ُمحارب ُمختبر، لهذا یلیق بنا أن 

نستدعي القدیر لیقف ضده.  
، فستغلب ذاك الذي اعتاد أن ینتصر. من هم الذین لیقطن فیك ذاك الذي ال ُیغلب

. ˻یغلبهم؟ أولئك الذین قلوبهم فارغة من اهللا

  ،ویسند ضعفكم، ویكلل نصرتكمیعرف اهللا سعیكم وٕارادتكم الصالحة، وینتظر جهادكم˼ .
القدیس أغسطینوس  

  إن كانت القوات والقوى ورؤساء عالم الظلمة واألرواح الشریرة تجربنا، فال ُیفترض فینا أن
ندخل معهم في حوارٍ، أو نقیم معهم مصالحة، إنما یلزم محاربتهم. وعندما ُنخضعهم وننال 

)، عندئذ یكون وقت للسالم. هكذا 19: 10سلطاًنا أن ندوس على الحیات والعقارب (لو 
. عندما یكون وقت للحرب یلیق باإلنسان أن یلزم أوًال سحق الشیطان تحت أقدام القدیسین

یطأ على قوة العدو. وعندما نهزمهم یمكننا أن نعیش في سالٍم ثابت، ویتحرر تفكیرنا من 

Ï الرسالة السابعة والثالثون .
2 Com. on 1 John, 4:3. 
3 Robert Llewelyn, The Joy of the Saints, Spiritual Readings throughout the Year, Springfield, 
Illinois, 1989, p. 56. 
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. ˺االرتباك ویكون لنا وقت سالم
القدیس دیدیموس الضریر  

. هالك العدو 6
). وتتحقق 5؛ دا 51-50؛ إر 47: 46ُاستجیبت هذه الصالة بسقوط بابل (إش 

-11: 20بصورة أعظم في نهایة األزمنة وسقوط مملكة إبلیس، بابل العظیمة أم الزواني (رؤ 
15 .(

 ].64ُردَّ َلُهْم َجَزاًء َیا َربُّ َحَسَب َعَمِل َأَیاِدیِهْم [
 على قول السید المسیح أنه جاء إلى العالم ال لیلقي سالًما بل القدیس جیرومیعلق 

. فقد انطرح عدو الخیر لوسیفرأنه یشیر بهذا إلى ما حدث للشیطان، ، )34: 10سیًفا (مت 
: 14)، هذا الذي اعتاد أن یشرق في الفجر (إش 15: 14بالصلیب، وانحدر إلى أسفل (إش 

. ˻)، وُوجد في فردوس النعیم13

  اتبع العریس السماوي، لتصمد أمام األعداء غیر المنظورین، لتثر حرًبا ضد الرئاسات
)، فتسحبهم أوًال عن نفسك فال یكون لهم نصیب فیك، وبعد ذلك 12: 6والسالطین (أف 

تطردهم عن أولئك الذین یطیرون إلیك طالبین الحمایة بمشورتك. اطرحهم تحت قدمیك كقائٍد 
لهم ومدافع عنهم. لتجحد تلك المجادالت التي ضد اإلیمان بالمسیح. 

حارب بكلمة التقوى ضد المشورة الشریرة الردیئة. وكما یقول الرسول: "هادمین ظنوًنا 
). ضع ثقتك، فوق الكل، في ذراع الملك 5.: 1 كو 2وكل علٍو یرتفع ضد معرفة اهللا" (

. ˼العظیم، الذي بمجرد رؤیته یخاف أعداؤه ویرتعدون
القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

، َأْعِطِهْم َغَشاَوَة َقْلٍب 
 ].65َلْعَنَتَك َلُهْم [

یقصد هنا أن یبدد اهللا مشورتهم الشریرة. 

 ].66ِاْتَبْع ِباْلَغَضِب َوَأْهِلْكُهْم ِمْن َتْحِت َسَماَواِت الرَّبِّ [

1 Commentary on Ecclesiastes, 81:21. 
2 Letter 22:4.  
3 An Introduction to the Ascetical Life, (Frs. Of the Church, volume 9, p. 10-11). 
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یرید الشیطان أن یتشبه باهللا في كل شيء، فكما یرید اهللا أن یقیم من البشریة سفراء 
له، وكالء السماء، یحملون شركة الطبیعة اإللهیة؛ هكذا یقیم إبلیس من الخاضعین له وكالء له 

وسفراء عنه، یحملون سماته من عنٍف وظلٍم وفساٍد، غایتهم تحطیم ملكوت اهللا على األرض. 

  مخاوف المجاهد تصیر له علة حیاة لخالصه، وعلى العكس تصیر لعار أعدائه والسخریة
بهم. یرد كل هجماتهم ویجعلها باطلة، ویصد كل اغراءاتهم... یقدم العدو معركة ألیوب 
ضد (شیطان) في الهواء، یتحرك بطریقة رهیبة بین السماء واألرض. فقد سقط (لوسیفر) 

، مع ولم یدعه القدیسون الذین على األرض یستریح علیها)، 12:14من السماوات (إش 
أنه یرغب في أن یتمتع بدمارنا. فإنه إذ هزمه أیوب مراًرا لم یوقف المعركة، دون انتظار 

إلى النصرة الحاسمة، بل یتطلب مراًرا أن ینهك البار. 
 األورشلیمي سهیسیخیواألب 

 
 3من وحي مرا 

ألترنم عند أقدام صلیبك! 

  ،هل لي من موضع تستریح فیه نفسي
 سوى أن استجمع كل طاقاتي، 

 ألرنم عند أقدام صلیبك؟ 
 اسمح لي أیها الحبیب أن أتحدث عن أآلمك المحییة،  

 وأرنم بسّر صلیبك المفرح! 
 على الصلیب ارتفعَت عوًضا عني! 

 في مذلة انحنیَت أمام الغضب اإللهي تحمله عني. 
 في الخارج جراحات وانسحاق ومذلة، 

 وفي األعماق حب وقیامة وخالص وبهجة لكل مؤمنٍ ! 
 ُترى هل صلیبك كان لك مذلة أم هو إعالن عن أسرار مجدك؟ 

  ماذا أدعوك یا مخلصي الصالح؟
 أنت شمس البّر، 

 لم تخَش أن تدخل إلى الظلمة، 
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 تبحث عني، اللؤلؤة الثمینة جًدا في عینیك، وتتهلل بي! 
 بددَت ظلمتي، وسكبت بهاءك عليَّ . 

 وقدمتني، أنا اللؤلؤة المفقودة، ألبیك محب البشر! 
 سمرََّت العداوة، 

 وأقمت مني ابًنا ألبیك. 
 ال أعود أعطي اآلب القفا، 
 بل بك أدخل إلى أحضانه. 

  ،لقد دخلت إلى الموت من أمّر أبوابه
 على الصلیب صار جسدك كله جراحات، 

 من الرأس حتى أخمص القدمین. 
 ما كان یلزم أن یحل بي قبلته بإرادتك ومحبتك. 
 سمرَت إنساني القدیم ألتمتع باإلنسان الجدید، 

 ویجمِّلني روحك القدوس مع كل صباح، 
 ألصیر أیقونتك الحّیة. 

 عوض الجسد الهزیل وهبتني فیه الحیاة المُقامة. 

  ،قبلت المشقة في أبشع صورها 

 وشربت المّر عوًضا عني. 
 وقدمت لي جسدك ودمك لي حیاة أبدیة. 

 حولت مرارة حیاتي إلى عذوبة الشركة معك. 

  .بسلطانك وحبك دخلت إلى الهاویة
 ارتجفت أساساتها، وتحطمت متاریسها، واهتز كل كیانها. 

 لم تستنكف من الرقاد بین الموتى، 
 لتحملهم سبایا، 

 وتحررهم من عبودیة إبلیس والموت، 
 وتدخل بهم إلى فردوسك المفرح. 

  ،كاد إبلیس وجنوده أن یرقصوا

  

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

www.coptic-treasures.com/wp


األصحاح الثالث 

 الكل یتطوع لیحمل القیود، 
 لیدخل بك إلى الهاویة. 

 ظنوا أنك ُمقید وُتسحب كما إلى سجٍن أبدي. 
 سیِّجوا حولك حتى ال تفلت، 

 فحللت قیودي، 
رتني من سبیهم،   وحرَّ

 ألتمتع بحریة مجد أوالد اهللا! 

  .ألجل خالصي صرَت إنساًنا حقیقًیا
 صرخت على الصلیب كمن تركك اآلب. 

ر إبلیس بك ومعه كل قوات الظلمة، وقالوا:   سخَّ
 لیصرخ، هل له من مخلص ینقذه من أیدینا؟ 

 استهزأ الهشیم بنارك، وظن القش أنه یحرق النار! 
 نصبوا فخ الموت، 

 وحسبوا أنهم أخفوه عنك لكي یصطادوك. 
 لم یدركوا أنه في سلطانك أن تضع حیاتك وأن تأخذها. 

 سقطوا هم في الفخ الذي نصبوه لك،  
 وانطلقت یا أیها الطریق الحق تفتح أبواب السماء لمحبیك! 

  .اعتاد األسد المهلك أن یجول فال تفلت نفس منه
 صار كل بني البشر فریسته، 

 وحسبك أنك لن تفلت من بین أسنانه. 
 هشَّمت بموتك أسنانه، 

 وحوَّت لنا الموت إلى رحلة ممتعة إلى السماء في رفقتك! 
 صار األسد (إبلیس) فریسة، 

 والحمل اإللهي أسًدا واهب القیامة! 

 ،حسبك إبلیس قد ضللت الطریق 

 ال موضع لك بین األحیاء، 
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 فإذا بك تحملنا فیك طریًقا فریًدا، 
 یدخل بنا إلى األحضان اإللهیة. 

 ظن العدو أن باتهاماته الكثیرة ضدك یستطیع الخالص منك، 
 عوض االتهامات صرت بّرنا، وقداستنا، وحیاتنا األبدیة. 

   ،ظّن العدو أن أباك السماوي حطمك
 والموت مزقك ودمَّر كل كیانك، فصرت خراًبا! 

 في سخریة غنى، قائالً : 
 هوذا السهم اإللهي یقتله كمخادعٍّ ! 

 لم یدرك المخادع أنه قد خدع نفسه. 
 أي سهم لآلب سواك: 

 یصوبك نحو قوات الظلمة، وبنورك تبددهم. 
 یصوبك نحو البشر، فتجرح قلوبهم بجراحات الحب الفائق. 

 حولت قلبي من اللعنة إلى التطویب األبدي. 
 غرست فیه صلیبك، عوض الشوك والحسك. 

 عوض التراب، أقمت سماواتك فیه. 
 عوض الخراب والقفر، 

 یشتهي السمائیون التطلع إلیه. 

  ،أخبرني: كیف ظن العدو أنك بالصلیب تدمَّرت 
 وأنت بصلیبك حولت أعماقي إلى سماء ثانیة، 

 أتیت مع أبیك وروحك القدوس لتقیم فیها! 
 مرحًبا بك أیها المصلوب، 

 فقد صار قلبي جّنتك، 
 غرَستها یمینك، ورواها دمك، 
 فحملت ثمر روحك القدوس. 

  .ألقف مع أیوب البار الذي رأى صلیبك خالل الظالل
 رأى ذاك الذي أراد أن یجعل منك ضحكة للجمیع، 
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 قد صار هو ألعوبة،  
 یسخر به كل طفٍل مؤمن.  

 ألرنم مع أیوب، قائالً :  
) 5: 41 "أتلعب معه كالعصفور، أو تربطه ألجل فتیانك؟" (

 لقد استنكف أن یلعب به كعصفوٍر، 
 فربطه بخیٍط، وسّلمه للصبیة یلعبون به! 

 صار إبلیس بالصلیب أتفه من أن یسخر به مؤمنٍ ! 
 سقط من قلبه كما من السماء، 

 وصار تحت قدمیه! 

  !ذقت المّر یا أیها العذب في كل كلماتك ووعودك
 فصرت بك استعذب كل ألٍم معك، 

 وتحولت المرارة عینها إلى قوات الظلمة. 

  .في المحاكمات الدینیة والمدنیة أراد العدو أن تجرش الحصى
 لیفعل ما یشاء، فإنك تحول الحصى إلى خالص أبدي، 

). 16: 5 فأتغنى: "حلقه حالوة، وكله مشتهیات" (نش 

  :ظن العدو أن فیك یتحقق الحكم اإللهي آلدم األول
). 19: 3 "ألنك تراب، وٕالي تراب تعود" (تك 

 بدفنك أقام حراسة مشددة، 
 حتى یطمئن أنك صرت تراًبا كسائر البشر. 

 عوض هذا الحكم، صدر حكم جدید لمن یؤمن بك: 
 "أنت سماء، وٕالي سماٍء تعود!" 

 بصلیبك المحیي قدمت قیامتك رصیًدا لكل مؤمٍن حقیقي! 
 فتحت أبواب الرجاء على مصاریعها. 

 تهللت قوات جمیعها الستقبالك یا رب المجد! 
 صار للطغمات السمائیة تسبحة جدیدة! 

 إنها تصرخ لتسرع بمجیئك األخیر، 
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 فترحب بعروسك التي جمعتها من آدم إلى آخر الدهور! 
 في غیرة متقدة یترقبون یوم عرسك األبديّ . 

   : ًاآلن أرنم بأغنیة صلبوتك، قائال
 انحنت نفسك بالصلیب لتحمله عوًضا عنا، 

 فوهبتني االستقامة عوض انحناء كیاني، 
 ال تعود عیناَي تتطلعان إلى األرض كسائر الحیوانات، 

 بل تتركَّزان على العلویات السماویات! 
 لك المجد یا من وهبتني تسبحة الصلبوت العذبة! 
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 َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 

عودة إلى عار الخطیة 
وتمتع بالرب المسیح حیاتنا 

لماذا العودة إلى الحدیث عن عار الخطیة؟ 
بعد أن دخل بنا إرمیا النبي في المرثاة السابقة إلى أعماق المصلوب، وتالمسنا مع 

محبة غافر الخطایا العجیب، هل من ضرورة للعودة إلى الحدیث عن عار الخطیة؟ 
كنا نتوقع بعد المرثاة الثالثة أن ال یعود یتحدث النبي عن الخطیة، لكن بحكمة إلهیة 

جاءت المرثاة التي بین أیدینا تتحدث عن التغیر الصارخ الذي یهز كل كیاننا بسبب التهاون مع 
: 51الخطیة، وكأنه یلیق بنا كمؤمنین أن نردد مع المرتل: "خطیتي أمامي في كل حین" (مز 

)، ولكن بروح الرجاء المفرح في المخلص، فاتح أبواب السماء أمامنا! 3
یمكننا القول إن النبي تحدث في المرثاتین األولى والثانیة عن مرارة الخطیة بوجه عام 

للمؤمنین وغیر المؤمنین، أما هنا فیحذرنا النبي لئال بسبب رجائنا في الرب مخلصنا نعود 
ونتهاون مع الخطیة. وتأتي المرثاة الخامسة لتعلن عن حاجتنا الدائمة للمخلص الذي یشتاق أن 
ینطلق بنا دوما إلى بدایة جدیدة! یبقى باب الرجاء مفتوًحا لكل البشریة حتى النفس األخیر من 
حیاة اإلنسان. بمعنى آخر تبقى ذراعا الرب مبسوطتین لكل إنساٍن، ترحبان به، لكي تحتضناه، 

وترفعاه إلى حضن اآلب.  
إذ یرى النبي ما حّل بمدینته من خراٍب شامل، مع تحذیراته المستمرة لهم كاد ال 

. إنه یمثل ما حّل بالطبیعة ، فصار یعاني من مرارة شدیدة في أعماقهیصدق ما یراه بعینیه
البشریة بعد عصیانها لخالقها، كما یمثل ما یحل حتى بالمؤمن إن استخف بالنعمة اإللهیة 

 ،بها المسیح حررنا قد التي الحریة في إًذا اثبتواونعمة البنوة بالمعمودیة. وكما یقول الرسول: "
 ال نهأ غیر اإلخوة، أیها للحریة دعیتم إنما . "فإنكم)1: 5 غل ("عبودیة بنیر أیًضا ترتبكوا وال

. )13: 5 غل ("بعًضا بعضكم اخدموا بالمحبة بل ،للجسد فرصة الحریة تصیروا
، إنما یشیر إلى خطورة التساهل مع الخطیة على  شمل كل الطبقاتالذي الدمار ذاه

 التالي: الدمار على النحو ذا یوصف هالنفس والجسد وكل األحاسیس والعواطف والمواهب.

 خزف هشة أباریقالذین كانوا كالذهب واإلبریز أشبه ب  المكرمینشبان ال. یصیر1
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]. بمعنى أن یفقد المؤمن الفكر السماوي والحیاة الشبه مالئكیة، لیعیش في وسط التراب 2[
 والوحل ُمستعبًدا للزمنیات.

]، أي یفقد اإلنسان بساطته 4 [العطش أفواههم بسببحلق ب الرضعة ألسن لصقت. 2
حتى وهو رضیع قبل أن یحتك بالعالم، فُیحرم من میاه المعرفة الروحیة الصادقة.  

]، إذ تصیر الجماعة عاجزة عن تقدیم 4 خبًزا، ولیس من یكسره لهم [األطفالیسأل  .3
 كلمة الحیاة ورفع القلوب إلى السماء، مع أن الكتاب المقدس في متناول أیادیهم.

 ].5 [ الذین كانوا یأكلون المآكل الفاخرة في الشوارعاألغنیاءمن الجوع هلك . 4

 وأجسامهم ، الذین كانوا أكثر بیاًضا من اللبن، هؤالء أشد ظالًمامكرسونالصار . 5
]. فعوض االعتزاز بالبنوة هللا، والسلوك تحت قیادة الروح القدس، 8-7[أشد حمرة من المرجان 

 بروح القوة كملوٍك، یستعبدون نفوسهم للشریر وشهواته.

]. تفسد الخطیة اتساع القلب الذي 10 [أوالدهن وأكلهناألمهات الحنائن  تطبخ. 6
 یحتضن حتى األعداء، ویعیش بقلٍب ضیٍق، تسوده األنانیة والكراهیة الخ.

]. یفقد 14 [ها الكذبةئبالدم بسبب خطایا أنبیامدینة اهللا  شوارع أورشلیمتلطخت . 7
اإلنسان عمل الروح القدس فیه فیصیر فاقد البصیرة، وعوض كونه هیكًال هللا یسكنه الثالوث 

 القدوس، یصیر ملهى للشیطان، ومسكًنا لكل ما هو دنس.

 الذي حاول الهروب، فلحق به رجال الجیش الذین الملك صدقیاأسر نبوخذنصر . 8
ي  إلى السب من النحاس وُقید بسالسل، عینیهوقتلوا أوالده أمام عینیه، كما فقأوا، طاردوه كالنسور

]. یفقد اإلنسان مركزه كملٍكٍ◌ یتمتع بملك الملوك، ویصیر أسیًرا إلبلیس. یفقد أوالده 18-20[
الروحیین حیث یعثر الكثیرین، كما یفقد بصیرته الروحیة، فیحسب الخالص قصة من اختراع 

 اإلنسان، واألبدیة وهًما به یهدئ اإلنسان مشاعره مما یحل به من متاعٍب .

 :یمكن تقسیم هذه المرثاة إلى ثالثة أقسام

 .12-1. تّغیر صارخ  1

. 20-13  نكبة أورشلیم. سرّ 2
 .22-21. عقاب أدوم  3

 . تّغیر صارخ1
إذ حّلت الكارثة بأورشلیم صار أمام فكر إرمیا النبي صورة مرة وصارخة بین ما كانت 
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علیه أورشلیم قبل السبي، وما بلغت إلیه خالل السبي. 

 َكْیَف اْكَدرَّ الذََّهُب َتَغیََّر اِإلْبِریُز اْلَجیُِّد؟ 
 ].1اْنَهاَلْت ِحَجاَرُة اْلُقْدِس ِفي َرْأِس ُكلِّ َشاِرٍع [

یرى النبي شباب أورشلیم مدینة اهللا الُمكرم أشبه بقطعة ذهب لن تصدأ قط وال تفقد 
جمالها مع الزمن. ولهذا فإن كثیرون من آباء الكنیسة یرون في الذهب، خاصة الذي استخدم 

. طبیعة الهیكل الروحي السماويفي هیكل سلیمان وأثاثاته وأوانیه، أنه یشیر إلى 
إذ ُخّربت المدینة تماًما تمّررت نفس النبي، فقد صدأ الذهب أو فسد على غیر 
طبیعته، مع أنه ذهب إبریز جید. لقد ضاع هدف المدینة، وفقدت مركزها كمدینة اهللا بل 

وكیانها. عوض كونها تمثل أیقونة السماء في وسط العالم الشریر، صارت خراًبا وُأضحوكة أمام 
األمم. 

 التي لم یكن ُیسمح إلنسان غریب الجنس أن یلمسها، وال لكاهٍن حجارة القدسهوذا 
أو الوٍي غیر طاهر أن یقترب إلیها، قد انهالت وتبعثرت في الشوارع، وصار الوثنیون یطأونها 

بأقدامهم، ویلقون علیها نفایات دنسة ونجسة. 
)، لكن 5: 2 بط 1أراد اهللا من اإلنسان أن یكون حجًرا حًیا لبناء هیكل الرب السماوي(

). 17: 3 كو 1بالعصیان یفقد دوره، بل ویفسد هیكل اهللا (
هذا هو حال إنسان اهللا الذي یهابه الشیطان، وال یقدر حتى أن یتطلع إلیه من البهاء 

الذي تسكبه النعمة علیه، والفكر السماوي الذي یقوده، حین یتهاون ویتجاهل دوره ورسالته 
كسفیر المسیح، إذ یصیر ُأضحوكة للشیاطین ولألشرار! 

 على وجه الخصوص، إذ هم القادة والرعاةربما یشیر هنا إلى  ":ِفي َرْأِس ُكلِّ َشاِرعٍ "
رؤوس للرعیة، ویتحتم على الرأس أن تنظر إلى األمام من فوق، حتى تستطیع القدمان السیر 

إلى األمام في طریق مستقیم. أما إذا أعوجت هیئة الجسم المستقیمة، وانحنت الرأس نحو 
األرض، فترتبك الرجالن في سیرها ویعجزان عن السیر في طریق االستقامة السماوي.  

كیف یسمح ضمیر الراعي الذي هو رأس أن یتمتع بكرامة الكهنوت من اآلخرین، إن 
كان قد انشغل باألمور األرضیة التي كان یلزمه أن یوبخ اآلخرین علیها؟ هذا هو حًقا ما توعده 

). 9: 4 (هو "فیكون كما الشعب هكذا الكاهن"الرب في غضب مجازاته العادلة بالنبي القائل: 
إذ یستوي الكهنة القائمون على الخدمة الروحیة مع الشعب عندما تكون أعمالهم كأعمال الذین 
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یسعون وراء كل ما هو جسدي. تأمل إرمیا النبي في هذا، وأظهر في جزعه على خراب الهیكل 
حجارة القدس في  "كیف أكدر الذهب، تغیر اإلبریز الجید؟ انهالتحزن محبته العمیق، فقال: 

).  1: 4 (مرا رأس كل شارع"
؟  الحیاة السماویة وسمو القداسةماذا یقصد بالذهب إال 

؟  الوقار الروحي الذي نكنه لهموماذا یقصد باإلبریز الجید إال 
؟  أصحاب الرتب المقدسةوماذا تعنى حجارة القدس إال 

 إال ترف الحیاة الزائد؟ یقول الحق اإللهي نفسه: "ألنه شوارع رأسوماذا یقصد بكلمة 
).  13: 7واسع الباب، ورحب الطریق الذي یؤدى إلى الهالك" (مت 

 بیًتا روحًیا، ،: "كحجارة حیةنا قال بطرس للقدیسيعندم، األقویاء أذهانیر الحجارة إلى شت 
بني أحین تأتي، قائًال بالنبي: "هأنذا بذلك ). ویعد الرب الكنیسة 5:2بط  1كهنوًتا مقدًسا" (

حجارة ، وأبوابك ایاقوتً  أؤسسك، وأجعل ُشرفِك وبالیاقوت األزرق حجارتك، باإلثمد
). 13-11:54 ، وكل بنیِك متعلمین من الرب" (إشحجارة كریمة، وكل تخومك بهرمانیة

. ااستحقاقاتهاختالف حسب ، حیث یمیز النفوس المقدسة فیها ترتیٍب إذ یضع فیها حجارة ب
 في ذاتها شبه لون السماء، الحجارةزرق"، حیث تحمل هذه أ بیاقوت أساساتها"یضع 

 فتتأسس قوة الكنیسة في النفوس التي تطلب السماویات...

. رثى النبي إرمیا سواده، نطمس بعد ذلك بظلمة عدم اإلیماناالذهب قد لكن هذا 
 فاعتم مكدًرا،  الذهب صارقد) ف1:4 ا" (مركیف اكدر الذهب؟ تغیر اإلبریز الجید؟قائالً : "

  والبراءة عینها بلیل الشر، حیث حٌل عدم اإلیمان بهم.،البهاء القدیم لإلیمان

  البابا غریغوریوس (الكبیر)

  ُیجرب (ُیختبر الُمرشح للكهنوت) أیًضا إن كان بال عیب في أشیاء هذا العالم، ألنَّه مكتوب
 أن ُیستقصى عن كل من یجلسونه كاهًنا إن كان بال عیب.

 ٣ باب –الدسقولیَّة 

  ینبغي أن یكون الكاهن ذا عقٍل ساٍم ومدارٍك خارقٍة، وأعین بال عدد من كل جانب، فهو
 إنسان ال یحیا ألجل نفسه فقط، بل من أجل جموٍع كثیرة. 

 !تأمَّل من أي نوع ینبغي أن یكون علیه هذا الكاهن؟ 
ر من الكبریاء!  ًال، لكنَّه متحرِّ یلزم أن یكون مبجَّ
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لكنَّه حنون!  ویكون ُمرهًبا...
لكنَّه اجتماعي!  ویكون كفًوا للقیادة...

 لكنَّه بشوش! عدیم المحاباة...
لكنَّه لیس بخسیس!   متواضًعا...

لكنَّه نبیل!  قوًیا...
كل هذا حتى یستطیع أن یصد كل الصعوبات. 

القدِّیس یوحنا الذهبي الفم 

، َبُنو ِصْهَیْوَن اْلُكَرَماُء اْلَمْوُزوُنوَن ِبالذََّهِب النَِّقيِّ 
؟ اِريٍّ  ]2[ َكْیَف ُحِسُبوا َأَباِریَق َخَزٍف َعَمَل َیَدْي َفخَّ

ما یحزن قلب النبي لیس كرامة مدینة اهللا، ومبنى الهیكل الذي فقد قدسیته، وٕانما ما 
هو أخطر سكان المدینة، خاصة القادة، والعاملون في الهیكل من كهنة والویین وشیوخ الخ. فقد 

كانوا في عینّي اهللا ُیحسبون كذهٍب نقٍي ثمیٍن، یعتز بهم كأبناء له، لهم كرامتهم حتى عند 
السمائیین، قد صاروا كقطع خزف ترابي، لیس من یهتم حتى بنظافتهم من التراب الذي لحق 

بهم، ألنه صار التراب من صمیم كیانهم. فقدوا كل قیمة أمام السماء واألرض! 
ُنهب ذهب الهیكل، حتى ُأزیلت كل أثاره التي على الجدران أو المباني وألقیت كما في 

مزبلة وضاع كل جمال! 
یمكن أن  وهبه نفًسایشیر الذهب إلى السماء، فقد خلق اهللا اإلنسان من التراب، لكنه 

. لكن لألسف تحول من الذهب النقي (اإلبریز) إلى الحیاة الفاسدة كإبریٍق تتشبه بالمالئكة
خزفٍي مكسوٍر بال قیمة. 

 متحدین مع  فنحسب ،. یقدم لنا الملكوتمتساوین مع المالئكة(بالفضائل) نصیر  نناإ
ننا نعلم أننا بدون الفضیلة نصیر أدنى من الحیوانات العاقلة، لذا یلیق بنا أن إ. المسیح

نتدرب أن نكون بشًرا، ال بل باألحرى نكون مالئكة، لكي ننعم بالبركات الموعود بها خالل 
.  ˺نعمة ومحبة ربنا یسوع المسیح

  بل وقد ننافس بأرواحنا األرواح السماویةن أردنا وبمعونة نعمة اهللا العاملة فینا أن إیمكننا ،

1 In Philip، hom 7. 
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 .˺نفوقها

  ،محسوبین مع السمائیینعلموا الذین "هم في خارج" أنكم في صحبة طغمة السیرافیم ،
معدین في صفوف المالئكة، حیث تتحدثون مع الرب، وتكونون في صحبة السید المسیح. 
فإن تهیأت نفوسكم هكذا، فال حاجة إلى ما ننطق به مع من تخلفوا عن الحضور، ألنهم 

یرون ما نلناه، ویلمسون خسارتهم، فیسرعون إلى الحضور لیتمتعوا مثلنا. 
إنهم ُیحثون بجمال نفوسكم المتأللئة، فتلتهب قلوبهم بمظهرنا الصالح مهما كانوا 

یهز جمال النفس وتناسقها  أغبیاء، ألنه إن كان جمال الجسد یغري ناظره، فكم بالحري
ناظرها، وتجذبه لتكون له نفس الغیرة؟! إًذا فلنزین إنساننا الداخلي، ولنفكر فیما یقال ههنا 
عندما نخرج... ألنه إن كان المصارع یصارع حسبما تدرب علیه في مدارس المصارعة، 

 ˻إال أننا نحن في تعاملنا مع العالم لم نستخدم ما نسمعه ههنا!
 القدیس یوحنا الذهبي الفم

، َبَناُت آَوى َأْیضًا َأْخَرَجْت َأْطَباَءَها
 َأْرَضَعْت َأْجَراَءَها. 

یَِّة [  ].3َأمَّا ِبْنُت َشْعِبي َفَجاِفَیٌة َكالنََّعاِم ِفي اْلَبرِّ
یا لها من صورة بشعة بلغت إلیها ابنة صهیون، فإن كانت بنات آوي التي ال یتوقع 
أحد أن تحمل أي نوع من الرعایة لصغارها، إذ تتمتع باألمومة خالل الغریزة الطبیعیة كغیرها 

 أي ثدییها، غیر أن ابنة صهیون لم أطباءهامن الحیوانات، تهتم بإرضاع صغارها فتخرج لهم 
). 18-13: 39تفعل هذا بالعقل البشري، إنما صارت كالنعامة التي تتجاهل صغارها (أي 

)، صوتها 15: 14؛ تث 16: 11مملوءة نجاسة (ال  حسب الشریعة الموسویة ةالنعام
 .)3: 4، طبعها جاف ال تحب بیضها (مرا يال یدخل إلیها الفرح السماو، )8: 1 كالنحیب (مى

 ألنها ، رأسها في الرمال متى رأت صیاًدا یقترب إلیها، وكان ُیظن أنها تفعل ذلكةتدفن النعام
 لكن ظهر حدیثًا أنها تفعل ذلك ألنها أجبن من أن ترى نفسها ، أنه بذلك ال یراها الصیادحسبت

تقع ضحیة للصیادین.  
تفسد الخطیة حتى العواطف الطبیعیة، فبنات آوي ترضع صغارها، أما بنات هكذا 

1 In Gen. PG 54: 104. 
2 To Those Who Had Not Attended The Assembly. 
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صهیون لألسف لم یبالین بأطفالهن. كن یقدمن أطفالهن ذبائح ومحرقات لإلله مولوك، كما 
بسبب خطایاهن عانى أطفالهن من المر في السبي البابلي. 

 َلِصَق ِلَساُن الرَّاِضِع ِبَحَنِكِه ِمَن اْلَعَطشِ . 
  ،اَألْطَفاُل َیْسَأُلوَن ُخْبًزا

 ].4َوَلْیَس َمْن َیْكِسُرُه َلُهْم [
في المراحل األخیرة للهجوم على أورشلیم حدثت مجاعة مرة، عانى منها باألكثر 

). هنا ظهر جفاف هذا الشعب، فقد تعاملوا مع أطفالهم الجائعین بجفاف 19: 2األطفال (مرا 
ال نجده في الثعالب والنعام. منظر األطفال الجائعین وهم یصرخون إلى أمهاتهم، بینما لم تباِل 

األمهات بهم بسبب الضیق هزَّ كیان النبي، ومأل نفسه مرارة. 
فقدت ابنة صهیون األمومة الروحیة، فلم تعد ُترضع الُرّضع بلبن التعلیم النقي، فحل 
الظمأ بالصغار، ولصقت ألسنتهم بحنكهم. وٕان ُوجد خبز الروحي إلطعام األطفال ال تتحرك 

حتى لكي تكسره وتقدمه لهم. 
 هنا نبوة عن الیهودیة التي كان یلیق بها عند مجيء البابا غریغوریوس (الكبیر)یرى 

السید أن تشهد له وتكرز، فتقدم للعالم المسیح خبز الحیاة، لكن بسبب حسد القیادات الیهودیة 
" األرض یخرج منها الخبز، تنقلب في موضعها بالنار"تحولت إلى ناٍر خفیة مهلكة للنفوس.

ن تعد كلمات الناموس أ اعتادت الیهودیة أن تعطي خبًزا، إذ  ما یشغل. كان)5: 28(راجع أي 
 عینه، كما ینتحب إرمیا النبي  هذا الناموسن على تفسیرولم یعد أبناء الهالك قادر. أمام الناس

األرض ). لكن هذه "4:4 افي مراثیه، قائالً : "األطفال یسألون خبًزا، ولیس من یكسره لهم" (مر
  ألم ترى معجزات المؤمنین...عندما ،رة الحسدم"، إذ تهلك نفسها بجتنقلب في موضعها بالنار

 فقال بعض رجالها: "ماذا ، معجزات مخلصنارأت عندما ،تكن ملتهبة بلهیب جمر حسدها
نظروا، إنكم ال تنفعون شیًئا. ا أو "؟)47:11یو (نصنع، فإن هذا اإلنسان یعمل آیات كثیرة" 

. )19:12 هوذا العالم قد ذهب وراءه" (یو
 ال األرض، في جوًعا أرسل ،الرب السید یقول تأتي أیام هوذاقیل بعاموس النبي: " 

. )11: 8 عا ("الرب كلمات الستماع بل ،للماء عطشا وال للخبز جوًعا
ما هي تلك األیام التي حدثت فیها المجاعة بسبب رفض ابنه صهیون أن تكسر 
الخبز وتعطي أطفالها، إال تلك التي جاء فیها السید المسیح، الخبز الحّي، فرفضه رؤساء 
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الكهنة والقادة، وحرموا الشعب من التعرف على شخصه. 

  .یمكن لإلنسان أن یحسب شعب إسرائیل غنًیا، إذ لهم التبني والعبادة اإللهیة والوعود واآلباء
على أي األحوال صاروا فقراء بسبب خطیتهم ضد الرب. "أما طالبو الرب فال یعوزهم شيء" 

). لقد صاروا في عوٍز إلى انتعاش بطریقة معینة، وعانوا من الجوع، ألنهم إذ 10: 34(مز 
. Ïسّلموا "خبز الحیاة" للموت، حّل علیهم الجوع للخبز

القدِّیس باسیلیوس الكبیر  

 ها، وضمانها، (كلمة اهللا) طعام النفس◌ِ . Ðففي عدم السماع لها مجاعة وحرمان، وُحليِّ
 القدِّیس یوحنا الذهبي الفم

 َالَِّذیَن َكاُنوا َیْأُكُلوَن اْلَمآِكَل اْلَفاِخَرَة 
 َقْد َهَلُكوا ِفي الشََّواِرعِ . 

 الَِّذیَن َكاُنوا َیَتَربُّوَن َعَلى اْلِقْرِمِز 
 ].5اْحَتَضُنوا اْلَمَزاِبَل [

، أي یمارسون حیاة الملوك في ترٍف، لكن بسبب یتربون على القرمزكان األطفال 
السبي صاروا كما في مزابل. 

شّتان ما بین حال ابنة صهیون التي كانت تعیش كأسرة ملوكیة في جناح القصر 
الملكي الروحي، تتمتع بكلمة اهللا اللذیذة واهبة الشبع والحیاة، وما بلغت إلیه من جوع برفضها 

للسید المسیح خبز الحیاة النازل من السماء، فهزلت روحًیا للغایة، وحّل بها الهالك في الشوارع، 
كأن ال بیت لها وال مأوى روحي. عوض ارتدائها الثیاب الثمینة التي من القرمز، تفرح بها 

المالئكة، إذ ترتدي ثوب القداسة الحقیقیة، ارتمت في المزبلة لتحتضن الجحود. 

 مستحیل ه لیس ألجل حاجة المسیح، ألن)،11: 1" (یو إلى خاصته جاء" :تأمل قول یوحنا 
أن تكون الذات اإللهیة محتاجة، لكنه جاء من أجل اإلحسان إلى خاصته. 

أن   مع".وخاصته لم تقبله" : عندما قاللذًعاوقد جعل یوحنا مالمة هؤالء الیهود أشد 
 لكنهم ط،فعلوا به هذا الفعل فقيم ل، ورفضوهالمسیح هو الذي جاء إلیهم لمنفعتهم إال أنهم 

أخرجوه إلى خارج كرمه وقتلوه. 

1 Homilies on Ps 33(34):7. 
2 In Matt. hom. 2: 10. 
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 فظهروا في،كلوا معهمأ و، األنبیاءتعرفوا دوًما على و،كثر من السامریینأ الیهود معرفة نال  
 دون شهادة امرأة، بناء على عنهـم، ألن هؤالء السامریین آمنوا بالمسیح نمتأخرو أنهم اهذ
 یقیم عندهم، أما مسرعین یطلبون من المسیح أنوا منه معجزة واحدة، وخرجوا رصن یبأ

واستخدموا كل   لم یستبقوه معهم بل طردوه بعیًدا، عجائبه، ولیس أنهمبأعینهمشاهدوا فالیهود 
 .˺وسیلة الستبعاده عن بالدهم، مع أنه قد جاء أصًال ألجلهم

  لكن ألنكم راعًیا، بعوني فلیس ألني لست ت تلمكأن السید المسیح یقول للیهود هنا: فإن كنتم
 له، ولكي ینهضهم ویجعل غنًما لكي یریدوا أن یصیروا  هذاقال السید المسیح .يلستم غنم

. ˻شهوةال هم هذهفي
 القّدیس یوحنا الذهبي الفم

 عطف اهللا، إذ كانوا محبوبین ببق تمتعهم انقول نحن المسیحیین إن الیهود، بالرغم من س
منه أكثر من غیرهم، إال أن هذا التدبیر والنعمة اإللهیین قد تحوال إلینا، عندما نقل یسوع 

. ˼السلطان العامل بین الیهود إلى مؤمني األمم
العالمة أوریجینوس 

 َوَقْد َصاَر ِعَقاُب ِبْنِت َشْعِبي 
  ،َأْعَظَم ِمْن ِقَصاِص َخِطیَِّة َسُدومَ 

، الَِّتي اْنَقَلَبْت َكَأنَُّه ِفي َلْحَظةٍ 
 ].6َوَلْم ُتْلَق َعَلْیَها َأَیاٍد [

كانت سدوم المثل الخطیر للشر عند العبرانیین، ودمار سدوم في فترة وجیزة یكشف 
عن كراهیة اهللا للخطیة، كیف ال یطیقها. ومع هذا فإن ما حّل بسدوم یحسبه النبي أهون مما 

حّل بأورشلیم ویهوذا خالل السبي. 
قدم النبي مقارنة خطیرة بین ابنة صهیون التي ُوهبت لها الشریعة، ودخلت في میثاق 
مع اهللا، فأرسل لها األنبیاء، وتسلمت الوعود اإللهیة، وبین سدوم الوثنیة التي احترقت بكبریت 

ونار من السماء، صار مصیر األولى أشر وأخطر! 
یعتبر النبي أن تأدیب یهوذا كان أكثر مرارة مما حّل بسدوم التي ُعرفت بالشذوذ 

1 Hom. on John, 35: 1. 
2 Homilies on St. John, 61: 2. 
3 Contra Cels. 5:50. 
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الجنسي، فاألخیرة انقلبت في لحظة، أما شعب إسرائیل فذاق العذاب والعار بسبب السبي. أهل 
). 17: 4 بط 1سدوم لم یكن لهم شریعة وال كهنة وال هیكل مقدس مثل شعب یهوذا (راجع 

  لم یعودوا بعد شعب اهللا وال أمة مقدسة، بل حكام سدوم وشعب عمورة. لقد تعدوا خطایا
). 6:4، مرا 48:16:"ستتبرر سدوم أمام أعمالك" (راجع حز النبيسدوم كما سبق فأخبرنا 

 وتجاسروا على ،ألن أهل سدوم قاوموا مالئكة، أما هذا الشعب فقاوم الرب اهللا ملك الملوك
Fقتل رب المالئكة. لم یعرفوا أن المسیح الذي قتلوه یعیش حتى الیوم

˺. 

 الرسوليالبابا أثناسیوس 

، َكاَن ُنُذُرَها َأْنَقى ِمَن الثَّْلجِ 
  .َوَأْكَثَر َبَیاضًا ِمَن اللََّبنِ 

 َوَأْجَساُمُهْم َأَشدَّ ُحْمَرًة ِمَن اْلَمْرَجانِ . 
 ].7َجَرُزُهْم َكاْلَیاُقوِت اَألْزَرِق [

 وهو من تأهلت شخصیته حتى 16: 33؛ تث 26: 49" في تك "نذیرجاءت كلمة 
مظهره للتكریس لعمل ما ال یصلح له أحد غیره، مثل المكّرسین لخدمة الرب، أو األمراء 

والنبالء. هؤالء كل من یتطلع إلیهم یدرك امتیازهم وكرامتهم ودورهم في المجتمع. اآلن ساء 
حالهم جًدا، حتى صاروا ال یصلحون إال للقبور، كموتى عاجزین عن القیام بأي عمل. 

یبكي النبي على ما كانت علیه ابنة صهیون، فقد كان ُنذرها، أي النذیرون الذین 
كرسوا حیاتهم للرب في طهارة ونقاوة كالثلج بال لوم، یتسمون باللون األبیض كاللبن، واألحمر 

)، 14: 7كالمرجان. البیاض یشیر إلى الطهارة، واللون األحمر یشیر إلى عمل دم المسیح (رؤ 
أما لونهم األزرق فیشیر إلى ما اتسموا به من مسحة شبه سماویة، كقول الرسول بولس: أجلسنا 

معه في السماویات. 

 َصاَرْت ُصوَرُتُهْم َأَشدَّ َظَالمًا ِمَن السََّوادِ . 
 َلْم ُیْعَرُفوا ِفي الشََّواِرعِ .

 َلِصَق ِجْلُدُهْم ِبَعْظِمِهمْ . 
 ].8َصاَر َیاِبسًا َكاْلَخَشِب [

زالت عنهم األلوان ذات المعاني الروحیة السامیة، وصاروا یحملون لون الظلمة. تحول 

1 Paschal Letter 8. 
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نورهم وبهاؤهم شبه السماوي إلى ظلمة قاتمة، وحیاتهم المملوءة حیویة إلى موٍت . 

  ،یا لها من قسوة مرعبة! یا لها من وحشیة غریبة! أنت لم تخف اهللا، أنت لم تحترم الغیر
وال كنت تخجل من أصدقائك. لذلك تدمرت فیك كل األشیاء في وقٍت واحدٍ !  

جردت نفسك من كل صالح في ذات الوقت. مرة أخرى، إني أحزن علیك یا أیها 
البائس! یا من أظهرت غیرتك على الملكوت، سقطت من الملكوت.  

یا من تتنسم بوقار من أجل التعلیم، لم تكن لك مخافة الرب أمام عینیك.  
یا من كرزت بالقداسة اآلن قد تدنست. یا من كنت في مجد في الفقر، صرت تسرق 

المال.  
یا من تحت قیادتك أشرت إلى عقوبة اهللا تسقط بنفسك تحت التأدیب.  

كیف أنتحبك؟ كیف أحزن علیك؟ كوكب الصبح الذي یشرق مبكًرا یسقط ویرتطم 
باألرض. أذني كل شخص یسمع ذلك تطنان!  

) الذي أشرق في أكثر بهاء من الذهب یصیر أكثر 8- 7: 4 (مرا النذیركیف أن 
(سناج)؟ كیف یصیر ابن صهیون الحسن على الدوام كإناء فاسد؟  ظلمة من سخام

القدیس باسیلیوس الكبیر 

 َكاَنْت َقْتَلى السَّْیِف َخْیًرا ِمْن َقْتَلى اْلُجوعِ . 
 َألنَّ َهُؤَالِء َیُذوُبوَن َمْطُعوِنیَن 

 ].9ِلَعَدِم َأْثَماِر اْلَحْقِل [
إذ رأى أجسام بني إسرائیل، خاصة الشباب واألطفال، قد تبددت وصارت كقطع 

 وسط هذا العار وهذه .قتلى الُجوع عن قتلى الّسیفالخزف والتراب ُملقاة في الشوارع، استحسن 
وكما جاء في  .ُویختار الموت على الحیاة""المرارة یشتهي الكل الموت فال یجدونه، إذ قیل: 

)، وقال یونان النبي: "موتي 9: 4ى السیف خیًرا من قتلى الجوع" (مرا لسفر المراثي: "كانت قت
). 8: 4یاتي" (یونان حخیر من 

عانت بنت صهیون من سیف العدو الذي سباهم، كما عانت من الجماعة التي حلت 
بها بسبب دخول األمم الشامتة إلى الحقول، یدوسونها بأقدامهم، فصارت أشبه ببریة جافة بال 

ثمر. إذ یقارن النبي بین القتل بالسیف والموت جوًعا یجد في األخیر خطورة ومرارة أشد. 

 َأَیاِدي النَِّساِء اْلَحَناِئِن َطَبَخْت َأْوَالَدُهنَّ . 
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 ].10َصاُروا َطَعامًا َلُهنَّ ِفي َسْحِق ِبْنِت َشْعِبي [
دفعهم الجوع الشدید یبدو للنبي أن هذا الحصار ُیعتبر أبشع حصار عرفه التاریخ. فقد 

). 29-25: 6 مل 2إلى ممارسة ما هو لیس بإنساني (
إذ رفضوا كلمة اهللا، طعام الروح، صاروا في مجاعة خطیرة، وتحّولت أعماقهم إلى 

صورة وحشیة، یمارسون ما ال تفعله الوحوش بالغریزة الطبیعیة. 
جاء في تهدیدات اهللا لشعبه إن عبدوا األوثان وعصوا الوصیة اإللهیة أن یسمح لهم 

 ویرددون خبزكم ، تخبز عشر نساء خبزكم في تنور، لكم عصا الخبزي"بكسر ضربة القحطب
 أي یقطع عنهم خبز ،یكسر اهللا لهم عصا الخبز .)26: 26 (ال "تشبعون فتأكلون والبالوزن، 

تجد عصا تتكئ علیها. أما عالمة القحط  الحیاة، الكلمة اإللهیة، فتعیش نفوسهم في جوٍع ال
 خاص بها تضع فیه الخبز لتسویته، تستخدم كل  أي فرن تنورةفهو عوض أن یكون لكل سید

 خبز یحتاج إلى تنور، أو لیس لدیهن الوقود الالزم ن إذ لیس لدیه.عشر نساء تنوًرا واحًدا
 فیستخدمونه بالوزن لقلة ،إلشعال أكثر من تنور. العالمة الثانیة للقحط هي الحرص في الخبز

، تمتد أیدي الوالدین ألكل لحوم أوالدهمكمیته وانتزاع البركة عنهم. ویصل القحط مداه حین 
 أن تطبخ كل منهما ولدها في امرأتانكما حدث في أیام یهورام بن آخاب ملك إسرائیل إذ اتفقت 

)، وأیًضا في أیام حصار ملك بابل ألورشلیم، إذ قیل: 30-24 :6 مل 2یوم لتأكاله مًعا (
 :4 " (مراأیادي النساء الحنائن طبخت أوالدهن، صاروا طعاًما لهن في سحق بنت شعبي"

)، وتكرر األمر حین حاصر تیطس الروماني أورشلیم. 10
اللواتي قدمن أطفالهن ذبائح لإلله مولوك بال شفقه علیهم، ذقن من مرارة الجوع حتى 

طبخن أطفالهن. 

 َأَتمَّ الرَّبُّ َغْیَظهُ . 
، َسَكَب ُحُموَّ َغَضِبهِ 

، َوَأْشَعَل َناًرا ِفي ِصْهَیْونَ 
 ].11َفَأَكَلْت ُأُسَسَها [

بین الحین واآلخر یود النبي أن یؤكد أن ما حّل بأورشلیم كان بسماٍح من اهللا. فالنار 
عادة تحرق ما فوق سطح األرض، أما أن تأكل أساسات المدینة، فهذا ما لم نسمع عنه من 

قبل. فهي لیست ناًرا عادیة، لكنها نار حمّو غضب الرب لتأدیب صهیون العاصیة، امتدت إلى 
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األساسات نفسها. 
: 21 ؛27، 4: 17 ؛4: 4 (تنطفئ ال بنارٍ  اإللهي الحكم النبي إرمیا یشبه ما كثیًرا

  قیل عن هذه النار:).27: 49 ؛12: 43 ؛14 ؛12
 )46: 89 مز (؟"غضبك كالنار یتقد متى حتى ؟االختباء كل تختبئ رب یا متى حتى"
لئال یخرج كناٍر  اختتنوا للرب، وانزعوا ُغرل قلوبكم یا رجال یهوذا وسكان أورشلیم."

 .)4: 4(إر " غیظي فیحرق، ولیس من یطفئ بسبب شر أعمالكم
 ید من المغصوب أنقذواو ،عدالً  الصباح في اقضوا :الرب قال هكذا داود بیت یا"

. )12: 21 رإ (أعمالكم" شر جلأ من یطفئ من ولیس فیحرق ،غضبي كنار یخرج لئال ،الظالم
. )21: 22 حز ("وسطها في فتسبكون ،غضبي نار في علیكم نفخأو "فأجمعكم

 یقول ،رؤوسهم على طریقهم جلبت ،غضبي بنار أفنیتهم ،علیهم سخطي فسكبت"
. )31: 22 حز ("الرب السید

  یشتعل غضب اهللا مثل النار بالنسبة للذین لم یختتنوا له، هؤالء الذین لم ینزعوا عنهم ُغرل
األعمال الشریرة التي  وه ولیس من یطفئ بسبب شر أعمالكم". طعام هذه النار"قلوبهم. 

 Ïنمارسها، فإن لم توجد أعمال شریرة ال تجد النار لها مأكالً !
 العالمة أوریجینوس

، َلْم ُتَصدِّْق ُمُلوُك اَألْرِض َوُكلُّ ُسكَّاِن اْلَمْسُكوَنةِ 
 ].12َأنَّ اْلَعُدوَّ َواْلُمْبِغَض َیْدُخَالِن َأْبَواَب ُأوُرَشِلیَم [

لم ُیصدق ملوك األرض ما حّل بأورشلیم، إذ كان الكل یظن أنه لیس من أحٍد یقدر أن 
یقتحم أسوارها، وال من یمس شعبها بسوٍء، ألنها قائمة على جبال ضخمة، وألن الرب هو ملكها 

السماوي الساكن فیها. 
یصور النبي أن سنحاریب نفسه واألمم المحیطة بیهوذا كانوا في أعماقهم یدركون من 
خالل الخبرات القدیمة أن أورشلیم مدینة اهللا ال یمكن اقتحامها، مادامت ید الرب تحوط حولها 
وتحصنها. لهذا كان انهیارها، واندفاع العدو من أبوابها، أمًرا مفاجًئا حتى لمن كانوا یعیرونها. 

  نكبة أورشلیم. سرّ 2

1 In Jer. hom.5. 
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  ،ِمْن َأْجِل َخَطاَیا َأْنِبَیاِئَها
دِّیِقیَن [  ].13َوآثَاِم َكَهَنِتَها السَّاِفِكیَن ِفي َوَسِطَها َدَم الصِّ

 تتطلع إلى خطایا الكهنة واألنبیاء الكذبة الذین تسببوا في سفك 13-4جاءت العبارات 
دماء بریئة، وكان ذلك نبوة عما سیفعله رؤساء الكهنة وغیرهم من قادة الیهود في أحداث صلب 

السید المسیح البار. 
لقد انكسرت هذه الحصانة حتى التي كانت في أذهان الوثنیین من جهة أورشلیم، 

وذلك بسبب أنبیائها الكذبة والكهنة سافكي الدماء. 
نعت هؤالء بأنهم سافكو دماء أو قتلة یحمل معنى واسًعا، فال یقف عند سفك الدم 
جسمانًیا فحسب وبطریقة حرفیة، إنما یشمل أیًضا الظلم الفاضح، وأیًضا إثارة اآلخرین على 

سفك الدم دون اشتراك الشخص نفسه، أو التساهل والتهاون مع القتلة وسافكي الدماء. 
لألسف الكهنة الذین عملهم األول الصالة عن البشریة لتتمتع بالمصالحة مع اهللا، 

صاروا عثرة وعقبة حتى أمام الوثنیین. 
، وهو أن ما یرتكبه المؤمن من القدیس یوحنا الذهبّي الفمهذا ما كان یحذر منه 

خطایا وآثام أخطر بكثیر مما لو صدر عن إنساٍن غیر مؤمن. ألن العثرة من المؤمن خطیرة، 
أما إن صدرت من كاهن أو أسقف أو راهب فتكون أكثر خطورة! 

  ،َتاُهوا َكُعْمٍي ِفي الشََّواِرعِ 
  ،َوَتَلطَُّخوا ِبالدَّمِ 

 ].14َحتَّى َلْم َیْسَتِطْع َأَحٌد َأْن َیَمسَّ َمَالِبَسُهْم [
قامت القیادات الدینیة بإثارة الشعب ضد المسیح، فكان القادة عمیان یقودون عمیان، 

 .)25: 27 مت (أوالدنا" وعلى علینا دمه وقالوا الشعب جمیع أجابحتى قیل: "
یبرز النبي خطورة سلوك هؤالء األنبیاء والكهنة. فعوض اشتیاقهم أن یتطهر كل 
أبرص، وُیشفى من برصه، صاروا هم في عینّي اهللا وأعین الناس دنسین بنوع من البرص 

الخطیر، أال وهو الظلم والقتل. 

  !قام الحاكم وغسل یدیه، ونظر كل أحد أنه بغیر زلل صلبه أوالد الشمال باإلثم
 "دمه علینا وعلى أوالدنا". :ولما غسل یدیه صرخ الصالبون

 أكلوا الحصرم حیث اعترفوا أنها تضرس أسنانهم وأسنان أوالدهم. ءاآلباء الجهال
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واآلن أنظر إلى الحاكم الذي غسل یدیه، أما أنت فاسبح كلك في المیاه اإللهیة... ألنه 
إن لم تعتقك المعمودیة من الخطیة یطالبك! 

تقدم وأنظر نفسك واسبح في المیاه المقدسة وانعتق! 
 فیعینك من الخطیة بغفرانه. ، ینتظرك داخل المعمودیة،ها هو سیدك

 صرخ الصالبون دمه علینا وعلى أوالدنا. 

  .نظر الناس المرذولون أنهم أذنبوا وغرقوا بالدم وحفظوه لیكون لألجیال التي بعدهم 

  بل جعلوه ذنًبا عاًما لألجیال اآلتیة. ،لم یكف أن یذنبوا فقط
 . ..ضرس أسنانهم وأوالدهمي هاآلباء الجهال أكلوا الحصرم حیث اعترفوا أن

  ال تقتل أنفس ذریتك ألنها لیست هي لك.،إن لم تشفق على قتل نفسك
 یعقوب السروجيمار القدیس 

 «ِحیُدوا! َنِجٌس ! ُیَناُدوَن ِإَلْیِهمْ . 
 «ِحیُدوا! ِحیُدوا َال َتَمسُّوا!

. ِإْذ َهَرُبوا َتاُهوا َأْیًضا
  ،َقاُلوا َبْیَن اُألَممِ 

 ].15ِإنَُّهْم َال َیُعوُدوَن َیْسُكُنوَن [
لقد نجس القادة العمیان أنفسهم بالدم البريء عبر كل األجیال من دم هابیل الصدیق 

إلى دم زكریا بن براخیا، مع دم األطفال األبریاء الذین ُقدموا ذبائح لألوثان، حتى سفكوا دم 
السید المسیح نفسه. 

هنا صرخات الشعب عندما حل الدمار نحو األنبیاء الكذبة الذین خدعوهم بالكالم 
الناعم. 

هؤالء الذین كان یلزم أن یكونوا خمیرة مقدسة لتقدیس العالم صار العالم یرفض أنه 
یلمس ثیابهم، كما فقد كهنتهم وشیوخهم كرامتهم. 

یرى البعض أن هذه صرخات الوثنیین نفسها، إذ وهم یمارسون الرجاسات، یحسبون 
ما حّل بأورشلیم نجاسة ال یحتملوها، فال یریدون أحًدا من شعب أورشلیم أو كهنتها أن یلمسهم 

لئال یتنجسوا. 

 َوْجُه الرَّبِّ َقَسَمُهمْ . 
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 َال َیُعوُد َیْنُظُر ِإَلْیِهمْ . 
، َلْم َیْرَفُعوا ُوُجوَه اْلَكَهَنةِ 

 ].16َوَلْم َیَتَرأَُّفوا َعَلى الشُُّیوِخ [
" (حسب الترجمة الحرفیة) تحمل معنى مالمح وجه الربیرى البعض أن كلمة "
 "وجه الرب ضد فاعلي الشر، لیقطع ذكرهم". وأن 16: 34الغضب، كما جاء في المزمور 

 تحمل معنى "شتتهم"، غیر ممّیز بین كاهن وشعب، وبین شیٍخ وشاٍب . هذا ما قّسمهم"كلمة "
انعكس على معاملة الوثنیین لهم، إذ استخّفوا بالكل، دون مراعاة لقائًد ما، وال ترفق بالشیخوخة! 
حینما نخطئ في حق اهللا، یرتد إلینا تصرفنا، إذ بالكیل الذي نكیل به ُیكال لنا، فمن 
یهین اهللا بتصرفاته، ترتد إلیه هذه اإلهانة حتى من الوثنیین والملحدین، بل ومن قوات الظلمة 

نفسها! 

 َأمَّا َنْحُن َفَقْد َكلَّْت َأْعُیُنَنا ِمَن النََّظِر ِإَلى َعْوِنَنا اْلَباِطلِ . 
 ].17ِفي ُبْرِجَنا اْنَتَظْرَنا ُأمًَّة َال ُتَخلُِّص [

إذ تنحني أنفسنا فال نتطلع إلى الساكن في السماء، بل نطلب عوًنا من األرض 
فنفشل. فقد تظاهر المصریون أنهم حلفاء لهم، لكنهم كانوا عاجزین عن مساندتهم، وغیر راغبین 

في ذلك. قیل: "ولم یعد أیًضا ملك مصر یخرج من أرضه، ألن ملك بابل أخذ من نهر مصر 
). "فإن مصر تعین باطًال وعبثًا، لذاك 7: 24 مل 2إلى نهر الفرات كل ما كان لملك مصر" (

).  7: 30دعوُتها رهب الجلوس" (إش 
كان قادة یهوذا یتطّلعون إلى مصر والتحالف معها كمصدر رجاء للخالص من 

). وكان ذلك موضع خالف بین إرمیا والملك، بل ومع مشیري الملك 10-3: 37الكلدانیین (إر 
ورجال الدولة ورجال الدین والشعب. الكل حسبوا هجومه على التحالف مع مصر ضد 

الكلدانیین، ولیس التوبة، هو الرجاء في الخالص من هجوم الكلدانیین. عندما حّذر إرمیا النبي 
). 21-5: 37صدقیا من ذلك، أودعه في دار السجن (إر 

لقد أصیبت مملكة یهوذا بنوٍع من عمى البصیرة الروحیة، وجنون الفكر. 
 یترقبون من یأتي لیخلصهم من حصار بابل، لكن یتطلعون من أبراج المراقبةكانوا 

لیس من عون قادم إلیهم. 
كانت أبراج المراقبة أي األسفار المقدسة (العهد القدیم) بین أیدیهم، وكان یلیق بهم أن 
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یتعرفوا على السید المسیح خالل النبوات والرموز، لكنه إذ جاء بغضوه، وخدعوا أنفسهم، إذ 
طلبوا المسیا حسب فكرهم البشري المادي. واآلن ینتظرون مجیئهم فسیخدعهم عدو الخیر، 

ویرسل لهم المسیا الكاذب. 

 َنَصُبوا ِفَخاخًا ِلَخَطَواِتَنا َحتَّى َال َنْمِشَي ِفي َساَحاِتَنا. 
 َقُرَبْت ِنَهاَیتَُنا. 

 ].18َكَمَلْت َأیَّاُمَنا َألنَّ ِنَهاَیَتَنا َقْد َأَتْت [
إذ أقام الكلدانیون متاریس وروابي عالیة أمكنهم أن یصوبوا الرماح على كل من یرید 
بوا رماحهم حتى على السائرین في  الهروب، كما استطاعوا أن یبلغوا فوق أسوار خارجیة لیصوِّ

شوارع أورشلیم. لقد شعر الكل أن السیر حتى داخل اأورشلیم فیه مخاطر من الداخل بسبب 
الموتى الملقین في الشوارع، ومن الخارج یصّوب الكلدانیون الرماح ضدهم. شعروا أن الفخاخ 

منصوبة ضدهم من كل جانب، وأن نهایتهم قد اقتربت تماًما. 

 َصاَر َطاِرُدوَنا َأَخفَّ ِمْن ُنُسوِر السََّماءِ . 
 َعَلى اْلِجَباِل َجدُّوا ِفي َأَثِرَنا. 

یَِّة َكَمُنوا َلَنا [  ].19ِفي اْلَبرِّ
الحدیث هنا یخص الخطر الذي یلحق بالكل، خاصة الملك صدقیا. ظن صدقیا أنه 

طاردوه بسرعة غیر متوقعة، فكانوا  ) لكن الكلدانیین لحقوا به،9-6: 52قادر على الهروب (إر 
كنسور السماء السریعة الحركة والقادرة أن تقتنص الفریسة مهما كانت المسافة بین النسر 

وفریسته. 
إذا صار ثغر في سور أورشلیم انقض علیهم البابلیون أسرع من النسور، فلم یستطیعوا 

الهرب من أیدیهم. 

 " تشیر أحیاًنا إلى أرواح حقودة، مفسدة للنفوس؛ وتشیر نسر"،في الكتاب المقدس كلمة 
أحیانا إلى قوات العالم الحاضر. لكنها أحیاًنا تشیر إلى مفاهیم القدیسین الحاذقة، أو إلى 

الرب المتجسد، تطیر بسرعة فوق السفلیات، وتطلب العلویات. 
: 4" (مرا طاردونا أخف من نسور السماءیشهد إرمیا لألرواح الراقدة في ترقٍب : "

)... یرمز أیًضا إلى القوة األرضیة، كما قیل بالنبي حزقیال: "نسر عظیم كبیر 19
الجناحین، طویل القوادم، واسع المناكب ذو تهاویل، جاء إلى لبنان، وأخذ فرع األرز، 
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). فإنه بهذا النسر الذي بالحقیقة إلى من یشیر إال 4-3: 17قصف رأس خراعیبه" (حز 
لنبوخذنصر ملك بابل؟...  

. لهذا فإن طیران صعود المسیح" إلى فهم القدیسین الحاذق، أو نسرُیشار بكلمة "
النبي عینه (حزقیال) عند وصفه األربعة اإلنجیلیین الذین رآهم، تحت مظهر خالئق حیة، 
أعلن أنها ظهرت له في شكل وجه إنساٍن وأسٍد وثوٍر ونسٍر، بالتأكید أشار بالنسر المخلوق 
الرابع الحي إلى یوحنا، الذي في طیرانه ترك األرض، وخالل الفهم الحاذق، اخترق أسراًرا 

داخلیة برؤیته للكلمة... 
لنتطلع إلى مبنى النسر نفسه، عش الرجاء في العلویات. یقول بولس: "سیرتنا نحن 

). وأیًضا: "أقامنا معه، وأجلسنا معه في السماویات" (أف 20: 3" (في تهي في السماوا
)... فكما أن من یصعد جًبال یتطلع إلى أسفل، فیرى األمور السفلیة صغیرة، هكذا 6: 2

كلما تقدم اإلنسان إلى درجات علیا، مجاهًدا أن یثبت اهتمامه في العلویات، یجد بذات 
الجهد أن مجد الحیاة الحاضرة كال شيء، ویرتفع فوق أماكن األرض. 

البابا غریغوریوس (الكبیر) 

  هذا القول لیس مني، ولكن رب كل البشریة هو الذي تكلم بهذا عندما صرف النبي
 الذي كان یصلى متشفًعا لهم قائالً : 

"وأنت فال ُتصلِّ ألجل هذا الشعب وال ترفع ألجلهم دعاء، وال صالة، وال تلح 
 علي، ألني ال أسمعك. 

أما ترى ماذا یعملون في مدن یهوذا وفي شوارع أورشلیم؟  
األبناء یلتقطون حطًبا، واآلباء یوقدون النار، والنساء یعجن العجین لیصنعن 

-16:7كعًكا لملكة السماوات، ولسكب سكائب آللهة أخرى، لكي یغیظوني" (إر 
18  .(

األبناء یجمعون حطًبا، واآلباء یوقدون النار، والنساء یعجن، لدرجة أنه ال أحد 
سیكون بریًئا من الخطیة. إنهم یعملون بجهٍد ألجل خطایاهم، وسوف یسمعون 
بعدل: "ألنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا، حتى ال تكهن لي. وألنك نسیت 

). 6:4شریعة إلهك، أنسى أنا أیًضا بنیك" (هو 
إن طریقة العقاب تتالءم دائًما مع جسامة الخطایا، لذلك یجب على المذنبین أن 
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یتحملوا عقاًبا مساوًیا لخطایاهم. فأي معاناة أعظم وأقسى یمكن أن توجه ألولئك 
الذین سقطوا في الخطیة، من أن ُیمنعوا من خدمة (الكهنوت) المقدسة، ویفقدوا 

الحق في التمتع بامتیاز ذكر اهللا لهم، الذي من خالله كانت لهم حیاة كریمة، ولم 
یشعروا بأي عوز أو احتیاج، بل كانت لهم كل بهجة.  

هذا حدث لشعب إسرائیل. فقد احتقروا محبة اهللا للجنس البشري، وعارضوا 
واجب حفظ شریعة اهللا، ولكنهم بأكثر غضب تمسكوا بكسلهم، وانحرفوا إلى شهوات 
غیر طبیعیة، وكانوا غیر راغبین في القیام بمهاٍم غیر مهامهم، حسب ما كان یرید 

معطى الناموس. فكانت رغباتهم الخاصة هي ناموسهم، ولم یسترشدوا إّال برأیهم 
الخاص.  

لقد حزن القدیسون بحق على هؤالء بسبب أفكارهم وتصورات قلبهم قائلین: 
"اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادى به علیكم مرثاة یا بیت إسرائیل. سقطت عذراء 

). وأیًضا: "ادعوا النادبات فیأتین، وأرسلوا إلى 2-1:5إسرائیل ال تعود تقوم" (عا 
-17:9الحكیمات فیقبلن ویسرعن ویرفعن علینا مرثاة، ألن قطیع الرب ُسحق" (إر 

18  .(
رآهم النبي إرمیا كما لو كانوا قد ابُتلوا، واقترب عقابهم، وأظهر لهم حزنه علیهم، 

قربت نهایتنا. كملت أیامنا، ألن نهایتنا قد أتت. صار طاردونا أخف من قائالً : "
).  19-18:4" (مرا نسور السماء

استولى هذا الرعب الكبیر على كل شيٍء، وعلى كل المسكونة التي ُهزمت من 
الشیطان، وكما یقول النبي: "وسعت الهاویة نفسها، وفغرت فاها بال حد" (إش 

). بالنسبة للیونانیین فإنهم بسبب غبائهم العظیم، یسقطون في الشرك (اإلیمان 14:5
بتعدد اآللهة) "وأبدلوا مجد اهللا الذي ال یفنى بشبه صورة اإلنسان الذي یفنى والطیور 

)، كما 11:2؛ إر 20:106؛ مز 19-15:4؛ عد 23:1والدواب والزحافات" (رو 
لو كانوا یسرعون في رحلتهم مسابقین الریح، كذلك فإنهم كانوا یسرعون إلى هاویة 

. ˺الموت الداخلیة
 القدیس كیرلس الكبیر

Ï.الرسالة الفصحیة األولى  
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  ،َنَفُس أُُنوِفَنا َمِسیُح الرَّبِّ ُأِخَذ ِفي ُحَفرِِهمِ 
 ].20الَِّذي ُقْلَنا َعْنُه ِفي ِظلِِّه َنِعیُش َبْیَن اُألَمِم [

كان صدقیا الملك یظن أن نسبه لداود الملك جسدًیا حتًما سینقذه من أیدي الكلدانیین. 
وكان أمل الشعب ینصب في الملك صدقیا، إذ كانوا یتطلعون إلیه كمسیح الرب، یمثل نفس 

أنوفهم، فإنه حتى وٕان انهارت المدینة، كان أملهم أن یبقوا عبیًدا لنبوخذ نصر، لكن تحت قیادة 
صدقیا، یدفع لهم الجزیة، ویمارس قوانین بلده. أما وقد فقأوا عینیه، فلم یعد یصلح لقیادة البلد، 

وضاع كل أمٍل لهم أن یعیشوا تحت ظله. 
 تعبیر كنعاني، فیه مبالغة، ُیستخدم لوصف الملوك. "نفس أنوفهم"

 تعبیر كنعاني یشیر إلى قبوله ملًكا یحمیهم. ربما یعني أن الملك " "أخذ في حفرهم"
صدقیا الذي كان هو أملهم أن یعیشوا تحت حمایته وحكمه وسط األمم، سقط أسیًرا وضاع كل 

رجائهم. 
 الذي كان الیهود یرجون أن یقیموه ملًكا، نبوة عن السید المسیحتحمل هذه اآلیة 

یخلصهم من االستعمار الروماني، ویعید إلسرائیل الحرفي مجده؛ كان هذا هو نفس أنوفهم 
یتنفسون هذا االشتیاق كل صباٍح ومساء، صلبوه فأخذ في حفرهم. أما بالنسبة لنا فقد جاء 

مسیحنا الذي هو حیاتنا، في ظل صلیبه نعیش بین األمم، حتى نلتقي به على السحاب من كل 
األمم والشعوب واأللسنة. 

 " یبكرون ضیقهم في ،وجهي ویطلبوا یجازوا حتى ،مكاني إلى رجعأو ذهبأیبدو أن القول 
)] یشیر ما یناسب سّر المسیح، والخالص خالله، مشیًرا إلى التحول نحو 15: 5 (هو إلي"

اهللا. فإن وجه اهللا الذي یطلبه یشیر بالتأكید إلى االبن نفسه، "الذي هو الصورة والبهاء وذات 
). هكذا وجه اهللا ا اآلب لحقیقي هو االبن، حیث یعرف فیه. 3: 1ختم طبیعة اآلب" (عب 

). هكذا یدعوه المرتل عندما یصرخ إلى إله الجمیع، 9: 14"من رأى االبن رأى اآلب" (یو 
). حقا إنه كشخص من بین الذین تحولوا 135: 119قائالً : لیشرق وجهك على عبدك" (مز 

). أو كما یقول 6: 4نور وجهك یا رب قد ُختم علینا" (مز “حسب االبن خالل الروح: 
 ˺)20: 4" (مرا نور وجهك، الرب المسیح“النبي: 

القدیس كیرلس الكبیر 

1 Commentary on Hosea 4:61. 
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 أوالدها وأصدقاءها أن یقبلوا إلى حّض الكنیسة وهي حاملة نعمة عظیمة بهذا المقدار ت 
. إن ما نأكله )2: 1 بط 1(" إخوتي واشربوا واسكروا یا ،األسرار قائلة: "كلوا یا أصحابي

وما نشربه قد أوضحه الروح القدس في موضوع آخر بواسطة النبي القائل: "ذوقوا وانظروا 
. وفي هذا السّر یوجد )9: 34 مز(ه فیه" ءع رجاضما أطیب الرب، طوبى للرجل الذي ي

 ألنه جسد المسیح، لذلك فهو لیس طعاًما جسدًیا بل روحي. لذلك یقول الرسول عن ،المسیح
، ألن )3: 10 كو 1( وشربوا شراًبا روحًیا" ،مثال هذا الطعام: "آباؤنا أكلوا طعاًما روحًیا

 ألن الروح هو المسیح كما نقرأ: ،جسد اهللا جسد روحي، جسد المسیح هو جسد الروح اإللهي
. وفي رسالة بطرس نقرأ: "المسیح مات )20: 4 مرا(" مسیح الرب"الروح الذي أمامنا هو 

 )،15: 104 مز(عنَّا"، وأخیًرا فهذا الطعام یشدد قلوبنا، وهذا الشراب "یفرح قلب اإلنسان" 
 كما یسجل النبي. 

  ولكي نعرف طبیعة الخیر باألكثر، فالحیاة هي الخیر، ألنها ثابتة على الدوام، َتهب الجمیع
" في ظله نعیش، الذي عنه یقول النبي: "ومصدر حیاة الكل هو المسیحوجودهم وكیانهم. 

). اآلن "حیاتنا مستترة في المسیح، ومتى ُأظِهر المسیح حیاتنا، فحینئٍذ نحن 20: 4(مرا 
). لهذا یلیق بنا أالَّ نخشى الموت، فإنه راحة 4-3: 3أیًضا نظهر معه في المجد" (كو 

للجسد، وحریة للنفس... یجب أالَّ نخاف من یقتل الجسد، ولكن النفس ال یقدر أحد أن 
). ألننا ال نخشى من یخلع ملبسنا، وال نخاف ِممَّْن یستطیع أن 28: 10یهلكها (مت 

یسلب ممتلكاتنا، لكنه ال یقدر أن یسلبنا أنفسنا. إننا إذن نفوس، إن كنا نرغب أن نكون 
)، ُمتشبِّهین به. نحن نفوس، أما أعضاؤنا فهي 27-26: 47عبرانیین مرافقین لیعقوب (

)، لكن یلیق بمن 11: 1لباسنا. یلزم أن ُیحمى اللباس بحق فال ُیمزَّق وال ُیبلى (عب 
. ˺یستخدمه أن یحمي أوًال نفسه ویحرسها

  أیة غرابة في ذلك أال ُیدَعى اآلب واالبن كالهما روح... ویا لیتهم یقرأون أن اآلب ُیدَعى
)، والمسیح ُیدَعى روًحا كما یقال 24: 4روًحا كما قال الرب في اإلنجیل "اهللا روح" (یو 

). وهكذا اآلب روح والمسیح روح، 20: 4 " (مراهو المسیح الربإرمیا "الروح أمام وجوهنا 
ألن كل من هو لیس جسًدا مخلوًقا هو روح. وتسمیة اآلب روح والمسیح روح ال َیْعِني أن 

Ï  ،97إسحق أو النفس. 
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. ˺الروح القدس ذاب فیهما، بل هو ُمتَماِیز عن اآلب واالبن
القدیس أمبروسیوس 

  هكذا أیًضا خالل 1:10بمجیئه اآلن حقق الناموس الذي له ظل الخیرات العتیدة (عب ،(
 "روح النبي ویبلغ إلى الكمال. وكما تحدث عنه يءمجیئه المجید سیتحقق ظل هذا المج

 .˻" ظله نعیش بین األممفيمالمحنا مسیح الرب، الذي قلنا عنه: 

 نصیًبا الذي یظللنا من حرارة التجارب هو المسیح والروح القدس˼. 

 نوسيالعالمة أوریج

 . عقاب أدوم3
 ِاْطَرِبي َواْفَرِحي َیا ِبْنَت َأُدوَم َیا َساِكَنَة ُعوصٍ . 

 َعَلْیِك َأْیضًا َتُمرُّ اْلَكْأُس . 
یَن [  ].21َتْسَكِریَن َوَتَتَعرِّ

ضاع الرجاء الباطل سواء بالتحالف مع مصر، أو بهروب الملك الذي من نسل داود، 
وصاروا في واقع ألیم.  

هنا نبوة عن تهلیل أدوم بسقوط أورشلیم وخرابها، لكن فرحها قصیر األمد، فإنها 
ستشرب من كأس غضب اهللا علیها. لقد صاروا أضحوكة ألدوم الذي یمثل كل األمم المحیطة 

 یوجهه سكان أدوم ألورشلیم حیث ُینظر إلى أدوم على أنه الذياالستهزاء بیهوذا والشامتة فیها. 
كل لمن بؤس وخراب ودمار أورشلیم وصلت إلیه   ألن سكان أدوم فرحوا بما،العدو اللدود

  ].22-21 [الطبقات
" یشیر إلى إبلیس سافك الدماء، الذي یضفي "األرضي" أو "الدم الذي یعني "أدوم"كان 

على الذین یستعبدهم روح العنف واالنشغال باألرضیات واالستهانة بالسماویات. فابنة أدوم هنا 
تشیر إلى مملكة إبلیس التي تقاوم ابنة صهیون الروحیة. 

جاء الوقت لمملكة إبلیس أن تشمت وتفرح النهیار أورشلیم على یدي بابل. لكنها 
ستسكر وتتعرى من هذا الكأس، أي تتخبط في كل مشوراتها ضد شعب اهللا، وتنفضح مؤامراتها. 

1 On the Holy Spirit, Book I, chap IV, 105-106. 
2 De Principiis 4:3:14.  
˼  In Numb. hom. 27:12. 
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هكذا إذ تحالف قادة الیهود والشعب مع عدو الخیر على صلب السید المسیح وقتله، 
تحولت الخطة النهیار إبلیس، وفقد سلطانه على المؤمنین. 

 َقْد َتمَّ ِإْثُمِك َیا ِبْنَت ِصْهَیْونَ . 
 َال َیُعوُد َیْسِبیكِ .

، َسُیَعاِقُب ِإْثَمِك َیا ِبْنَت َأُدومَ 
]. 22َوُیْعِلُن َخَطاَیاِك [

إذ تحقق هدف التأدیب، رجعت یهوذا إلى الرب، وانفضحت مملكة أدوم والدول 
 الشامتة، وتعرَّت.

إذ سقطت ابنة صهیون تحت التأدیب اإللهي خالل السبي البابلي، جاء الوقت 
لتحریرها، ومعاقبة بابل على عنفها، وٕاساءة التصرف مع كبریائها وتشامخها على اهللا نفسه. 

إذ ظن الشیطان أنه قادر أن یتخلص من السید المسیح مخلص العالم، بالصلیب نفسه 
دین إبلیس وانهارت مملكته، وصار مصیرها الهالك األبدي. 

 
 4من وحي مرا 

تحت ظلك اشتهیت الحیاة! 

  .اسمح لي یا مخلصي أن أنعم بروحین من روح إرمیا النبي
 فتتفّجر في داخلي ینابیع دموع مّرة، 

 إذ أرى مدینتك المقدسة أورشلیم، 
 قد ُخرِّبت وتدنَّست وفقدت بهاءها. 

  ،أسیر مع النبي العجیب
 فأتأمل أورشلیمي الداخلیة. 

 ال ألبكي علیها فحسب، 
 وٕانما أشتهي أن أجلس عند ظل صلیبك، 

 وأتنسم الحیاة الجدیدة بك وفیك! 
 خطیتي تفقدني األحاسیس السماویة، 
 وتفسد شوقي نحو الحیاة المالئكیة. 
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 وأحسب الشركة معك أمًرا مستحیالً . 
 تنحني نفسي نحو التراب، 
 أللهو في وحل هذا العالم. 

  .أصرخ إلیك كرضیٍع قد لصق لسانه بحنكه
 أعماقي جّفت، إذ یقتلني العطش. 

 لم تستطع كل میاه العالم أن ترویني. 
 ألني تركتك أنت ینبوع المیاه الحّیة. 

  .في غباوتي كثیًرا ما تركتك، یا أیها الخبز النازل من السماء
 قتلني الجوع المهلك. 

 أقتنیك وأتناول جسدك واهب الحیاة. 
 لیعمل روحك القدوس فيّ . 

 فأجد في إنجیلك خبًزا فریًدا. 
 أنت هو شبعي الدائم، 

 لماذا ستجدي طعاًما من آخر غیرك؟! 

  ،تتمّرر نفسي وأنا أرى األمراء والنبالء في شوارع أورشلیم
 عوض تمتعهم بالموائد الفاخرة یستجدون الخبز. 

 لقد اقمتني یا ملك الملوك ملًكا، 
 وقدمت لي الشركة في المائدة السماویة. 

 لماذا أتجاهل سماواتك بمائدتها، 
 وأنحدر إلى العالم ألتمس ما له؟! 

  ،لتترك نفسي الجوالن في شوارع العالم وأزّقته
 وأنطلق بروحك القدوس، یجلسني في السماویات، 

 أتمتع بفیض نعمتك وغنى خیراتك الفائقة. 

  .هوذا خطایاي تحرمني من التمتع ببهائك
 ألتقي بك یا أیها النور الحقیقي. 
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 لتشرق في داخلي یا شمس البرّ . 

  !هوذا العدو ال یتوقف عن إغرائي
 ینُصب لي الشباك، 

 ویخفي الفخاخ في طریقي. 
 لترفعني، فال تتعّثر قدمّي في فخاخ العالم. 

 لتنطلق بي من مجٍد إلى مجٍد، 
 فال أسقط في عبودیة إبلیس. 

 ألنعم بنیرك الحلو وحملك الخفیف، 
 فأتحرر من نیر الخطیة وعبودیة إبلیس. 

  كیف یهدأ العدو وهو یراني قد تمتعت بالبنوة ألبیك؟
، ألسقط في ضیق أفقه،   یصوِّب سهامه إليَّ

 ویحرمني من اتساع حبك. 
 یفقدني الحب والحنو، 

 ویلقي فّي بذار البغضة والحسد. 
 ألجلس تحت ظل صلیبك، 

 فینفتح قلبي لكل البشریة، حتى لمقاوميّ . 

  .تلطَّخت شوارع أورشلیم بالدم بسبب خطایاها
 فقدت قدسیتها، وصارت دنسة حتى في أعین الغرباء. 

 من ُیقیم في أعماقي هیكًال مقدًسا لك،  
 سوى روحك القدوس الناري؟! 

 ویقیم في داخلي فردوًسا مقدًسا، 
 یدهش السمائیین واألرضیین! 

  ،أراد صدقیا الملك أن یهرب
 طار جیش الكلدانیین كالنسور السریعة. 

 التقطوه بأظافرهم، وقتلوا أوالده أمام عینیه. 
 فقأوا عینیه، وقّیدوه بسالسل نحاسیة، 
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 لیقضي كل بقیة حیاته في دار السجن. 
 من ینقذني من هذه النسور المهلكة، 

 سوى صلیبك، قوة اهللا للخالص؟! 

  ،أختفي فیك یا ملجأي اإللهي 
 فلن تقدر كل قوات الظلمة أن تتسلل إليّ . 

 لن تقدر قوة ما أن تهلك طاقاتي، 
 وال أن تفقدني بصیرتي، ألنها عطیتك لي! 

 في ظلك أعیش ال بین األمم المقدسة فحسب، 
 بل وبین الطغمات السماویة. 

 في ظلك أتمتع بأمجاٍد سماویٍة أبدیٍة، 
 أنعم بمجد أبناء اهللا الحيّ . 

 لك المجد أیها المصلوب محب البشر!  
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 َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 

 انتظر الرب الملك األبدي وتوسل إلیه
 بدأ الكاتب یصف ما حل بهم من دماٍر كثمرة طبیعیة لإلصرار في المرثاة األولى

 انفتح  الثالثةعن غضب اهللا ضد الخطیة. وفيالمرثاة الثانیة على المعصیة والخطیة. وكشفت 
م الشفاء للجرحى. یقدباألكثر باب الرجاء، وأن اهللا صالح ورحوم ومراحمه جدیدة في كل صباح 

 تكشف عن إمكانیة السقوط حتى بعد الرجوع هللا، فتقارن بین ما كان المرثاة الرابعةوجاءت 
علیه الحال حین أقام اهللا العهد مع شعبه، وما بلغه الشعب بإصراره على كسر المیثاق. اآلن 

، حدث یسجله التاریخ درًسا خطیًرا ُیختم السفر بصالة، یعلن فیها أن ما المرثاة الخامسةفي 
حتى یرجع الشعب في كل العصور إلى اهللا بالتوبة خالل مساندة اهللا نفسه. 

 وتضرع أمام الرب، لكي یعود اهللا ویتراءف على شعریةهذه المرثاة األخیرة هي صالة 
شعبه الساقط تحت التأدیب. هكذا یدعونا النبي مع یعقوب الرسول: "أحزین أحد فلیصلِّ ". 
یسكب متاعبه أمام اهللا القادر وحده أن یشفیه من جراحات التأدیب. وهي صالة جماعیة 

وشخصیة في نفس الوقت، ألن الرجوع هللا یتحقق على المستویین.  
من جهتنا نعلن بالصالة الحاجة إلى اهللا واهب الحیاة والحریة والفرح والسلطان 

الروحي والمیراث األبدي. ومن جهة اهللا نفسه، یشتاق أن ینطلق بنا إلى بدایة جدیدة! 
 ویالحظ أنها أقصر ي، إال أنها ال تتبع الترتیب األبجد،ابیتً  22من  هذه المرثاة تكونت

  عبارة عن ثنائیات قصیرة.ا وذلك ألن أعداده،من المراثي السابقة
یمكن . و وحالة بؤسها الحاضرة،تبدأ هذه المرثاة بوصف أمجاد أورشلیم السابقة

 :تقسیمها إلى

-1 [ وبسبب الذین یحتقرونها، وما وصلت إلیه،صهیون تتوسل بسبب أحزانها. 1
18.[ 

  صالحه وأمانتهمع ،التوسل إلى الرب على أساس سیادته المطلقة وعدم تغیره. 2
]19-22.[ 

 :تحتوى هذه الصالة على أربعة عناصر رئیسیة

 .15-1حالنا رب یا ذكر . ا1
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 .18-16نا رب اعتراف. اقبل یا 2

 .20-19فینا رب  ايتمجد . 3

 .22-21حیاتنا رب  ايجدد . 4

 حالنارب یا ذكر . ا1
هذه الصالة أو الصرخة الخارجة من القلب، تمثل حال الباقین في أورشلیم بعد تدمیر 

المدینة والهیكل وسبي األشراف والعظماء والقادة وأصحاب المواهب والمهن. 
صّور النبي الخراب الذي حّل بهم، ال بتذمٍر على اهللا، وٕانما الستعطاف مراحمه، إذ 

حملت هذه المرثاة اعتراًفا أمامه مع طلب العون اإللهي، ال من أجل األضرار المادیة والمعنویة 
التي لحقت بهم، وٕانما من أجل الرجوع إلیه، فإن الخطر كل الخطر أنهم صاروا مرفوضین من 

اهللا، ولكن إلى متى، واهللا رحوم! 
]، ویعتبر هذا أبشع دمار، ألن فیه إهانة للشعب المعتز بكرامته 1 [إلحاق العار بهم .أ

كشعب اهللا وبإلهه وعبادته وقداسته، اآلن صار في عاٍر أمام األمم الوثنیة! 
]. فقد سبق فتحقق وعد اهللا إلبراهیم وبقیة اآلباء، وتمتعوا 2 [فقدان المیراث والبیوت .ب

بأرض الموعد، واآلن صارت خراًبا وامتلكها غرباء. وما هو أخطر أن األعداء استولوا 
 على بیوتهم الخاصة، فصاروا بال مأوى.

]. فقد كان اهللا أًبا لهم، وعریًسا لألمة كلها، فارقهم، فصاروا في حالة ُیتم 3 [ُیتم وترّمل .ج
 .وترّمل

، وأیًضا الحطب الذي سبق فجمعوه، لم یكن لهم حق شراء مائهم من العدو بالفضة .د
 ].4استعماله [

 ].5 [المعاناة من االضطهاد .ه

 ].6 [العمل لحساب الغرباء، من أجل قطعة خبز .و

 ].7[تحمل ثمرة خطأ آبائهم  .ز

 ].8 [السقوط في العبودیة لسادة هم عبید .ح

 ].9[التعرض للقتل بالسیف من أجل قطعة خبز  .ط

 ].10 [مجاعة خطیرة  .ي

 ].11 [إذالل النساء والعذارى  .ك
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 ].12 [إهانة للرؤساء، وقسوة على الشیوخ  .ل

 ].13 [مذلة للشبان والصبیان  .م

 ].14 [فقد الشیوخ دورهم، والشبان تعب أیدیهم  .ن

ل الفرح إلى نوح .س  ].15 [ تحوُّ

ا. إلحاق العار بهم  
 ُاْذُكْر َیا َربُّ َماَذا َصاَر َلَنا. 
 ].1َأْشِرْف َواْنُظْر ِإَلى َعاِرَنا [

انسحقت نفس النبي تماًما مع الباقین في البالد، إذ لم یعد یقدر أن یرفع رأسه من 
العار العظیم الذي لحق بهم. 

اهللا الحال في كل مكان، والذي یسمح بالتأدیب، یعرف ما یحل بالمؤمن، كما یدرك ما 
في أعماق قلبه. لكنه یطلب منه أن یسأله أن یشرف ویتطلع إلى عاره، لیس إلذالله، وٕانما 

) یشتهي الرب في 6: 5لتأكید ما وهبه اهللا من حریة إرادة. كأنه یسأل: "أترید أن تبرأ؟" (یو 
أبوته أن ندخل معه في حواٍر مفتوٍح، فینتظر أن نسأله لیعمل فینا وبنا ومعنا، عمله هذا هو 

موضع سروره. 
هكذا كان أناس اهللا، إذ یشعرون بضعفهم الشدید، وحاجتهم إلى التدخل اإللهي، ال  

یكفوا عن أن یطلبوا من الرب بروح االنسحاق مع الرجاء أن یذكر حالهم وظروفهم المرة، كما 
یذكر وعوده اإللهیة ومیثاقه: 

: 89 مز ("كلها األمم كثرة من حضني في احتمله الذي عبیدك عار رب یا اذكر"
50( .

. )1: 132 مز ("ذله كل داود رب یا اذكر"
 مز ("أساسها إلى حتى هدوا ،هدوا :القائلین أورشلیم، یوم أدوم لبني رب یا اذكر

137 :7( .
 الذین األنبیاء وباقي النبیة ونوعدیة ،هذه أعمالهما حسب وسنبلط طوبیا لهيإ یا اذكر"
. )14: 6 نح ("یخیفونني
 "قدسك في بیتك لیثبت قلبي مشورة وثبت ،يمف في الكالم واجعل ،میثاقك رب یا اذكر"

. )18: 9 یهودیت(
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في وقت الضیق نشتاق أن یتطلع حلفاؤنا وأقرباؤنا ومعارفنا  ":َأْشِرْف َواْنُظْر ِإَلى َعاِرَنا"
إلینا لمعاونتنا. لكن لألسف كثیًرا ما نشعر أنهم ال یبالون بنا، حتى یقول النبي: "أبي وأمي قد 

). وٕان أراد أحد أن یتطلع إلینا بعین الحنو، فقد تعجز 10: 27تركاني، والرب یضمني" (مز 
إمكانیاته عن مساندتنا، كما قد ال یدرك حقیقة احتیاجاتنا. لهذا یطلب النبي من الرب أن یذكرهم 

ویشرف بنفسه على حالهم، ویتطلع إلى عارهم. 
 إلى بطرس، فتذكر بطرس كالم التفت الرب ونظرعندما أنكر بطرس السید المسیح، "

). اخترقت نظرات السید 62-61: 22الرب... خرج بطرس إلى خارج، وبكى بكاًء مًرا" (لو
المسیح قلب بطرس، وقدمت له توبة، األمر الذي لم یكن ممكًنا لنظرات أحٍد من الخلیقة أو 

كلماته أن تعمل هكذا في قلبه. 

 ب. فقدان المیراث والبیوت
 َقْد َصاَر ِمیَراثَُنا ِلْلُغَرَباءِ .

 ].2ُبُیوتَُنا ِلَألَجاِنِب [
) یسمح أن 21: 4؛ تث 28: 24اهللا الذي وهبهم أرض كنعان میراثًا لهم (یش 

یسلمها لبابل الوثنیة إلى حین لتأدیب مؤمنیه. 
حینما یسلك المؤمن بما ال یلیق به كابن هللا، حامًال في داخله ملكوت اهللا، یسمح اهللا 
بتأدیبه حتى بواسطة إبلیس نفسه، لكي یرجع إلى اهللا بالتوبة. هذا ما عناه الرسول بولس حین 

)، لكن حین تاب في حزٍن شدیٍد، 13: 5 كو 1طلب فرز ذاك الذي أراد أن یتزوج امرأة أبیه (
). 7: 2 كو 2أسرع یطلب الترفق به لكي ال یبتلعه الحزن المفرط (

ج. ُیتم وترّمل 
 ِصْرَنا َأْیَتاًما ِبَال َأٍب . 

 ].3ُأمََّهاتَُنا َكَأَراِمَل [
إذ یرفض اإلنسان أن یملك الرب في قلبه تصیر نفسه في یتم وترمل، كمن فقدت 
أبیها وعریسها السماوي. یلیق بالمؤمن أن یحرص على التصاقه باهللا بكونه أباه، والمخلص 

كعریس نفسه. 

  وسیده، وأن یفعل كل الصالحات ألجل مجده، كما یسبح أباهیلیق بالمسیحي الصالح أن 
 1یقول الرسول الطوباوي: "فإذا كنتم تأكلون أو تشربون شیًئا، فافعلوا كل شيٍء لمجد اهللا؟ (
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 .Ï)31: 10كو 
مكسیموس أسقف تورینو 

  من یمارس البّر ُولد من اهللا. أمنا هي الكنیسة التي عریسها هو ربنا یسوع المسیح. شرائعنا
. Ðهي القوانین الرسولیة

القدِّیس دیدیموس الضریر  

  تلك الزوجة (إسرائیل القدیم) كانت جاحدة لرجلها، أما الكنیسة، فإنها إذ تخلصت من
. Ñالشرور التي تسلمتها من آبائنا، استمرت تحتضن العریس

القدیس یوحنا الذهبّي الفم  

 د. شراء مائهم من العدو بالفضة
ةِ .   َشِرْبَنا َماَءَنا ِباْلِفضَّ
 ].4َحَطُبَنا ِبالثََّمِن َیْأِتي [

؛ 14: 24 مل 2أغلب البقیة الباقیة في یهوذا بعد السبي هم الُمعدمون، كما ورد في 
. كانوا یعملون في الحقول، وقد ُوضعوا تحت نیر جزیة ثقیلة للغایة یلتزمون بها. 12: 25

النفس التي ترفض االلتصاق باهللا أبیها السماوي، واالتحاد بالمخلص عریسها األبدي، 
تنطلق في بریة هذا العالم القاحلة دون االلتجاء إلى صخر الدهور رب المجد یسوع الذي یفیض 

: 2بالمیاه الحّیة المجانیة، وتشّق لنفسها آباًرا تكلفها الكثیر، وال تضبط ماًء یروي أعماقه (إر 
). . تكلفة هذه اآلبار قد تكون العمر كله، بل وفقدان األبدیة. 12-13

إذ تزول التعزیة عن اإلنسان یصیر في عطٍش إلى میاه الروح القدس القادر أن یروي 
النفس بالفرح السماوي الداخلي. 

  إننا ندرك أننا أخذنا رحلة في أرض قاحلة... ماذا یعني هذا؟ إننا في بریة! لماذا في بریة؟
ألنه في هذا العالم یعطش اإلنسان، وهو في طریٍق لیس فیه ماء. 

لكن لنعطش حتى نرتوي، ألنه "طوبى للجیاع والعطاش إلى البّر، ألنهم یشبعون" (مت 
5 :6 .(

1 Maximus of Turin: Sermon 73:1. 
2 Commentary on Proverbs of Solomon, Fragment, 1:8. 
3 On Matt., homily 3:5. 
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). لقد 4: 10 كو 1ُیروى عطشنا من صخرة في أرض قاحلة، والصخرة هي المسیح (
ُضربت بالعصا لكي یفیض الماء. فلكي تفیض ُنضرب مّرتین، إذ ُتوجد قطعتا خشب في 

. Ïالصلیب
القدیس أغسطینوس  

 هـ. المعاناة من االضطهاد
 َعَلى َأْعَناِقَنا ُنْضَطَهدُ . 

 ].5َنْتَعُب َوَال َراَحَة َلَنا [
یتحدث هنا عن الذین ُتركوا في یهوذا تحت ثقل الجزیة أنهم أشبه بعبیدٍ . 

 إلى المذلة التي تحل باإلنسان خالل نیر العبودیة. فمن  "على أعناقنا"یشیر تعبیر
ینحني أمام عدو الخیر، یشعر بثقل هذا النیر، یتعب وال یجد راحة، سوى بقبوله نیر صلیب 

المسیح اللذیذ والهین. 

  4: 5یقول (سلیمان) "لكن (الخطیة) عاقبتها مّرة كاألفسنتین، حادة كسیف ذي حّدین" (أم .(
أما طبیعة البّر فعلى العكس، في البدایة یبدو مًرا، وأما في النهایة فینتج ثمار الفضیلة التي 

. Ðتوجد أحلى من العسل
العالمة أوریجینوس  

  .لیخَش المتحّررون (من الخطیة) أن ُیربطوا بها، ولیصلِّ المربوطون بها كي یتحرروا منها
. Ñ)، وال ُیفك أحد من رباطاته خارج الكنیسة22: 5"كل أحد بحبال خطیته ُیمسك" (راجع أم 

القدیس أغسطینوس  

 و. العمل لحساب الغرباء، من أجل قطعة خبز
 ].6َأْعَطْیَنا اْلَیَد ِلْلِمْصِریِّیَن َواَألشُّوِریِّیَن ِلَنْشَبَع ُخْبزًا [

یعود النبي بذاكرته إلى الماضي حیث سقط آباؤهم في زنا روحي، سواء بتركهم عبادة 
اهللا الحّي وسقوطهم في الوثنیة، أو باعتبار عبادة اهللا هي عبادة إله مثل آلهة المصریین 

). اآلن 1: 12-11: 7؛ 13: 5واألشوریین، وذلك خالل تحالفهم مع مصر وأشور (هو 

1 On John, tract. 28:9:4. 
2 Homilies on Joshua, 14:2. 
3 Sermon 295:2. 
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یحصد األبناء ثمر ما فعله آباؤهم، ألنهم سلكوا ذات طریق آبائهم. 
نیر الخطیة یسبب لنا جوًعا إلى الخبز، أما نیر المسیح الحلو فیحررنا من أسر 

.  بخبز المالئكةإبلیس، یرفعنا إلى الحیاة الفردوسیة الُمشبعة بالفرح والتهلیل، أي 

 ز. تحمل ثمرة خطأ آبائهم
  ،آَباُؤَنا َأْخَطُأوا َوَلْیُسوا ِبَمْوُجوِدینَ 

 ].7َوَنْحُن َنْحِمُل آثَاَمُهْم [
إذ ینفتح قلبنا بروح اهللا القدوس، وننعم بنوٍع من االستنارة، نعترف مع كثیر من األنبیاء 

). 12-4: 9: ؛ دا 1ورجال اهللا، قائلین: "أخطأنا نحن وكل بیت آبائنا" (راجع نح 

 لیس شيء ثقیًال هكذا ومرهًقا مثل الخطیة والعصیانÏ .
القدیس یوحنا الذهبّي الفم  

 ح. السقوط في العبودیة لسادة هم عبید
 َعِبیٌد َحَكُموا َعَلْیَنا. 

 ].8َلْیَس َمْن ُیَخلُِّص ِمْن َأْیِدیِهْم [
عوض ملوكهم وقادتهم العظماء حكمهم قادة بابلیون، أغلبهم من طبقات ُدنیا. لیس 
من قضاء أو قانون یحمیهم من الظلم، ألنهم مسبیون في حكم العبید. هنا یشیر إلى المعاملة 

الوحشیة التي تعرضوا لها. 
 والبابلیین نمن یرفض ملكیة اهللا على قلبه، یخضع للعبید كي یحكموه، مثل األشوریي

وفرعون الخ. إن ملك العبد یصیر حكمه أشر أنواع الحكم. أما إبلیس العبد الشریر، الذي یحث 
على الشر والعصیان ومقاومة اهللا فحكمه غایة في المرارة. 

إن كانت الخطیة تقدم لنا في البدایة لذة، فنشعر كأن بدونها لیس للحیاة طعم، لكن إذ 
القدیس یوحنا الذهبّي نسقط في شباكها وُنستعبد لها، تتحول اللذة إلى مرارة. هذا ما یكشفه لنا 

 حین یسقط اإلنسان في خطیة الشهوة كمثالٍ . الفم

  ال تعرف الزانیة كیف تحب، وٕانما فقط كیف تصطاد. ُقبلتها ُسم، وفمها مخدِّر ممیت. إن
كان هذا ال یظهر في الحال، فیلزم باألكثر أن نتجنبها، ألنها تحجب هالكها، وتخفي هذا 

1 Homilies on Repentance and Almsgiving, 3:8. 
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. Ïالموت، وال تسمح أن یظهر من البدایة
القدیس یوحنا الذهبّي الفم  

 ط. التعرض للقتل بالسیف من أجل قطعة خبز
یَِّة [  ].9ِبَأْنُفِسَنا َنْأِتي ِبُخْبِزَنا ِمْن َجَرى َسْیِف اْلَبرِّ

بسبب الجوع الشدید أثناء الحصار اضطر البعض أن یخرج ویتعرض لسیف 
الكلدانیین "سیف البریة"، فیخسرون حیاتهم ألجل خبز یأكلونه. یا لها من صورة بشعة لإلنسان 

الذي من أجل لذة جسدیة ُیسلم نفسه لید إبلیس، فیهلك أبدًیا. 

 ي. مجاعة خطیرة
 ].10ُجُلوُدَنا اْسَودَّْت َكَتنُّوٍر ِمْن َجَرى ِنیَراِن اْلُجوِع [

عانوا من مجاعات عامة، حتى إسوّد جلدهم من الجوع كما من النار. جفت جلودهم، 
]. 10فصارت كأنها محترقة بنار الجوع [

 ك. إذالل النساء والعذارى
، َأَذلُّوا النَِّساَء ِفي ِصْهَیْونَ 
 ].11اْلَعَذاَرى ِفي ُمُدِن َیُهوَذا [

 ل. إهانة للرؤساء وقسوة على الشیوخ
َؤَساُء ِبَأْیِدیِهْم ُیَعلَُّقونَ  ، الرُّ
 ].12َوَلْم ُتْعَتَبْر ُوُجوُه الشُُّیوِخ [

تعلیق الرؤساء (األمراء) بأیادیهم، ربما تعني استخدام كل أنواع العذابات حتى یعترفوا 
عن األماكن السریة التي كانوا یخفون فیها كنوزهم. وربما یشیر هنا إلى تعلیق جثثهم من 

أیادیهم، كنوٍع من المهانة حتى بعد موتهم. 

 م. مذلة للشبان والصبیان
، َأَخُذوا الشُّبَّاَن ِللطَّْحنِ 

ْبَیاَن َعَثُروا َتْحَت اْلَحَطِب [  ].13َوالصِّ

1 Concerning Statues, homily 14:10. 
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استخدام الشباب للطحن، كنوٍع من المهانة في ذلك الحین، حیث كان هذا من عمل 
النساء ال الرجال. وربما استخدامهم في المطاحن الكبیرة عوض الثیران، كما حدث مع شمشون 

 أن Hitzigیرى أیًضا . ˺ إشارة إلى الملك المسجون ومن معه هناEwald یرى للسخریة به.
ُألزم أن یدور بالطاحونة كبقیة المجرمین، كما ُألزم شمشون بذلك  وصدقیا ُألقي في "السجن"،

 .˻)21: 16 (قض
أما أن یترنح الصبیان في هزال تحت الحطب، فقد كان هذا العمل خاص بالعبید، 

فصار الصبیان یمارسون منذ صبّوتهم عمل العبید القاسي والمهین. 

 ن. فقد الشیوخ دورهم والشبان تعب أیدیهم
، َكفَِّت الشُُّیوُخ َعِن اْلَباِب 
 ].14َوالشُّبَّاُن َعْن ِغَناِئِهْم [

ل الفرح إلى نوح  س. تحوُّ
 َمَضى َفَرُح َقْلِبَنا. 

 ].15َصاَر َرْقُصَنا َنْوحًا [
فقدوا الفرح والتهلیل، كما زال مجدهم وبهاؤهم، ألن مجد الرب فارقهم. 

  حتى عندما یتطلع الخاطي إلى الشبع، فإنه ال یجد بهجة في ثمرة خطیته. وكما تقول حكمة
: 20اهللا في موضع آخر: "خبز الكذب لذیذ لإلنسان، ومن بعد یمتلئ فمه حصى" (أم 

). و"شفتي المرأة الزانیة تقطران عسًال إلى حین، ولكن عاقبتها مّرة كاألفسنتین، حادة 17
). فهو یأكل ویبتهج إلى قلیل، لكنه مؤخًرا عندما تُنتزع 4-3: 5كسیٍف ذي حّدین" (راجع أم 

. Ñنفسه من اهللا یبغضها
القدِّیس أثناسیوس الرسولي  

  مادامت حیاتنا في هذا العالم ُتعرف كما لو كانت طریًقا، یلزمنا أن نبلغ إلى الراحة كثمرة
لتعبنا، عوض أن نبلغ إلى التعب كثمرة لراحتنا (تراخینا). حسن لنا أن نعمل لفترة قصیرة 
على الطریق، حتى نبلغ بعد ذلك إلى الفرح األبدي في مدینتنا، وذلك بمعونة ربنا یسوع 

1 History of the People of Israel III, p. 748, (edition2). 
2 Keil, p. 324. 
3 Letter 7:5. 
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. Ïالمسیح
األب قیصریوس أسقف آرل  
 

 نارب اعتراف. اقبل یا 2
 َسَقَط ِإْكِلیُل َرْأِسَنا. 

 ].16 َألنََّنا َقْد َأْخَطْأَنا [،َوْیٌل َلَنا
]، كما یعترف بأن 7یعترف النبي بأن الخطأ یرجع إلى عهود سابقة، "آباؤنا أخطأوا" [

ما حدث لیس إال ثمرة ما یفعله الكل كامتداد لعمل آبائهم: "ویل لنا ألننا أخطأنا". 

 ِمْن َأْجِل َهَذا َحِزَن َقْلُبَنا. 
 ].17ِمْن َأْجِل َهِذِه َأْظَلَمْت ُعُیوُنَنا [

 ِمْن َأْجِل َجَبِل ِصْهَیْوَن اْلَخِرِب . 
 ].18الثََّعاِلُب َماِشَیٌة ِفیِه [

العالمة الخطیرة لغضب اهللا أن الهیكل صار مسكًنا للوحوش. لقد رفض الكهنة 
الباقون في أورشلیم أن یدخلوا الهیكل، ویقدموا أیة ذبیحة بعد أن صار خرابه رهیًبا، ودنَّسه 
الوثنیون، وسكنته الثعالب وحیوانات البریة. شعورهم بالخطیة والدنس منعهم من الدخول في 

الهیكل، وٕالي الیوم یرفض الیهود األرثوذكس المتشّددون أن یدخلوا منطقة الهیكل، وٕانما یكتفون 
 Ðبحائط المبكى خارج المنطقة المقدسة

عوض الهیكل الُمقام على جبل صهیون إشارة للحضرة اإللهیة وسط شعبه، حلت 
الثعالب الماكرة التي ترمز للشیاطین، تلهو وتجري فیه. 

 فینارب  ايتمجد . 3
 َأْنَت َیا َربُّ ِإَلى اَألَبِد َتْجِلُس . 

 ].19ُكْرِسیَُّك ِإَلى َدْوٍر َفَدْوٍر [
إن كانت الثعالب هنا تشیر إلى البابلیین، فإنهم یملكون ویسودون إلى حین، لكن ما 

1 Sermon 231:6. 
2 Zondervan: NIV Bible Commentry, vol1,1994,P.1271. 
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؛ 2: 93؛ 6: 45]، هنا قمة التعزیة الحقیقیة (مز 19یعزینا أن الرب یملك فینا إلى األبد [
). 35: 34، 3: 4؛ دا 19: 103؛ 12: 102

، ِلَماَذا َتْنَساَنا ِإَلى اَألَبدِ 
 ]20[ َوَتْتُرُكَنا ُطوَل اَألیَّاِم؟

؟" نتذكر حالة الرعب التي یسقط فیها اإلنسان حین یسمع تتركنا طول األیامبقوله: "
كلمات الرب لموسى وهرون عندما لم یثق الشعب في وعد اهللا، وألزموهما أن یرسال جواسیس 

إلى أرض الموعد. فقد عاقبهم الرب عن األربعین یوًما للتجسس بالتیه أربعین عاًما، ومع هذا لم 
یدخلوا أرض الموعد، بل سقطوا موتى في القفر، أي عاقبهم عن الیوم بسنة كاملة، ومع ذلك لم 

).  34: 14ینعموا بالوعد اإللهي (عد 
: Îاألب قیصریوس أسقف آرلیقول 

[إن كان كل خاطئ تتعین له عقوبة عن خطیة یوٍم واحٍد وحسب عدد األیام التي 
یخطئ فیها یقضي بعددها سنوات في العقوبة. أخشى أنه بالنسبة لنا نحن الذین نخطئ یومًیا، 

وال نقضي یوًما واحًدا من حیاتنا بدون معصیة، فإن أجیاًال وأجیاًال ال تكفي لنا أن نوفي 
عقوباتنا.] 

حًقا إن طول األیام ال یوفي شیًئا عن خطایانا، بل على النقیض یزداد استحقاقنا 
 وٕانما بالمخلص وحده الذي یكفر عن خطایانا، بكونه حامل فال خالص بطول األیام،للعقوبة، 

خطایا العالم. 
 أیًضا تفسیر للعبارة: "في هذا القفر تسقط جثثكم جمیع وللقدیس القدیس أغسطینوس

). یرى 29: 14المعدودین منكم حسب عددكم من ابن عشرین فصاعًدا الذین تذمروا عليّ " (عد 
 4 یشیر إلى أسفار شریعة موسى، ورقم 5، فالرقم 4 في 5 هو محصلة ضرب رقم 20أن رقم 

إلى أسفار شریعة العهد الجدید أي األناجیل، وكأن اإلنسان ال یقدر بذاته أن یخلص، بل یهلك 
سواء كان من رجال العهد القدیم أو العهد الجدید، ما لم یتدخل المخلص ذاته، هو وحده الذي 

. Ð)22: 25یفدي إسرائیل من كل آثامه (مز 
یختم النبي مراثیه ال بطلب رفع الضیق، إنما أن یهبنا التوبة كعطیٍة إلهیٍة، فنرجع إلى 
اهللا في مصالحة صادقة، وال یغضب بعد علینا. نحن في حاجة إلى معونة اهللا نفسه في توبتنا 

1 Sermon 108:2. 
2 Cf. St. Augustine: Forgiveness of Sins and on Infant Boptism. 2:35-57. 
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). یشعر النبي أن المغفرة من 65، 44: 6؛ یو 18: 31؛ 7: 24؛ إر 19، 7، 3: 80(مز 
قبل إنما هي عطیة إلهیة، نتمتع بها خالل نعمته ورحمته، ولیس عن استحقاقنا الذاتي.  

  ما كان یهدد غیر التائبین إن كان ال یرید أن یسامح التائبین. هذا یكون فیه شك فقط لو أنه
لم یعلن في موضع آخر عن فیض رحمته. ألم یقل: "الذي یسقط یقوم"، ویؤكد تماًما أنه 

). السماء والمالئكة یفرحون بتوبة البشر. 7: 12؛ 13: 9یرید رحمة ال ذبیحة (مت 
انظر إلى نفسك أیها الخاطي، ولیكن قلبك صالًحا!  

. Ïانظر إنه حیث توجد (التوبة) تكون علة الفرح
العالمة ترتلیان   

  كما أن الموت هو االستحقاق العادل للخزف (التراب) الذي لإلنسان األول، فإن من یخلص
 ال یكون ذلك عن استحقاقاته، بل من أجل رحمة اهللا... 

ال یوجد ظلم في اهللا، فإنه لیس بظالٍم سواء في مغفرته أو في حزمه في العقوبة. 
فالرحمة مجانیة تتحقق في الوقت الذي كان یمكن أن توجد نقمة عادلة. بهذا من الواضح 

جًدا عظمة المنفعة التي توهب لمن ُیعفى من عقوبة عادلة ویتبرر مجاًنا، بینما ُیعاقب آخر 
. Ðعلى نفس الخطأ بعدالة دون ممارسة أي ظلم من جانب الذي یعاقبه

القدیس أغسطینوس  

 حیاتنارب  ايجدد . 4
 ُاْرُدْدَنا َیا َربُّ ِإَلْیَك َفَنْرَتدَّ . 

 ].21َجدِّْد َأیَّاَمَنا َكاْلَقِدیِم [
 وأنر بوجهك ،اهللا أرجعنا  "یا: فنقرأ، تعنى "أرجعنا" ترد ثالث مراتالتي" ارددناكلمة "

مع كل ما بلغه الهیكل والعاملون فیه والشعب بكل فئاته من خراٍب ومذلة، ]. 19-18 [فنخلص"
فإن باب التوبة ال یزال مفتوًحا، لكن لیس من یقدر أن یمارسها دون معونة اهللا نفسه (إر 

). 27-26: 36؛ حز 33-34، 31:18
إیمان الكنیسة لم یتغیر عبر ". جدد أیامنایعلن النبي عن شوقه للعهد الجدید بقوله: "

 وحینما ظهرت هرطقات التزمت .عصرذلك ال لكنه ُقدم في القرن األول بطریقة تناسب ،األجیال

1 On Repentance, 8. 
2 Letter 186. 
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 وتواجه هؤالء ،الكنیسة أن تعرض إیمانها غیر المتغیر بطریقة تحفظ حیاة أوالدها من الهراطقة
بالثوب الذي یناسب احتیاجات الناس   وهكذا في كل عصر تقدم الكنیسة كنوز إیمانها.الهراطقة

 . 
 عن "التجدید الكنسي" في مطران الغربیة نیافة األنبا یؤانس  المتنیحلهذا حینما تحدث

 لكنه ،الجمعیة العمومیة لمجلس كنائس الشرق األوسط، وٕان كان قد رفض التعبیر في ذاته
 وٕانما في ،قبل االنقسام، ال في الشكلما   إلىأن التجدید الحالي هو عودة الكنیسة األولىب ىناد

الروح والفكر والحیاة، فتتقبل إنجیلها كما فهمته وعاشته وفسرته في الشرق والغرب قبل االنقسام، 
روحها الخشوعي التقوى، وتسلك بروحها النسكي األخروي، وتنعم بسماتها بوتمارس عبادتها 

 :ككنیسة منفتحة على العالم تكرز خالل الحب الصادق . بهذا نستطیع أن نقول مع ارمیا النبي
"عند أبوابنا كل النفائس من جدیدة  : ومع عروس النشید.)21:5 ا(مر "جدد أیامنا كالقدیم"

"كل كاتب متعلم في :  ونفهم الكلمات اإلنجیلیة.)13:7وقدیمة ذخرتها لك یا حبیبي" (نش 
)، "لیس أحد 52:13ملكوت السموات یشبه رجًال رب بیت ُیخرج من كنزه جدًدا وعتقاء "(مت 

). 39:5( لو   یقول العتیق أطیب"ألنه ،إذا شرب العتیق یرید للوقت الجدید

 قد برز لنا عالم جدید (بمجيء مخلصنا)، وقد صارت لنا فیه كل األشیاء جدیدة˺ .
القدیس كیرلس الكبیر  

  إن التجدید الذي نجوزه في هذه الحیاة، وانتقالنا من حیاة أرضیة حسب الجسد إلى حیاة
 . ˻سمائیة روحیَّة، إنما یحدث فینا بفعل الروح القدس

القدِّیس باسیلیوس الكبیر 

  التجدید في الحقیقة هو من عمل الثالوث القدوس… حتى وٕان أظهرنا أننا ننسب لكل أقنوم
كل شيء هو من اآلب على حده عمًال مما یحدث لنا أو للخلیقة، ولكن علینا أن نؤمن أن 

. ˼خالل االبن في الروح القدس
السكندري القدیس كیرلس 

 لم یَر صورتها تتجدد یوًما فیوًما لن یدعوها جمیلة ما˽ . 

1 Sernon 60 on Luke 10:1-3. 
Ð:75 ، ص1974تلمذتي ألب اعترافي،   للمؤلف. 

3 In Loanis Evangelium 10. PG 74:336. 
4 The Song of Songs, Comm., Book 4:14. (ACW) 
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جینوس يالعالمة أور

  ،الذي غیَّر طبیعة الخمسة أرغفة وصیَّرها أرغفة كثیرة، وأنطق طبیعة الحمار غیر العاقل
)، وجعل طبیعة النار المحرقة برًدا على الذین كانوا في 8 وجاء بالزانیة إلى العفة (یو

األتون، ومن أجل دانیال لطَّف طبیعة األسود الكاسرة، كذلك یقدر أن یغَّیر النفس التي 
فاته وسالمه بروح الموعد المقدس أأقفرت وتوحشت بالخطیة، ویحولها إلى صالحه ور

 الصالح. 
 قاریوس الكبیرالقدیس م

 عدة مرات، یختمون بها السفر 21اعتاد الیهود عند قراءة هذا السفر أن یكرروا اآلیة 
كله، حتى یمتلئ الكل بروح الرجاء. 

 َهْل ُكلَّ الرَّْفِض َرَفْضَتَنا؟ 
 ]22[ َهْل َغِضْبَت َعَلْیَنا ِجّدًا؟

في عتاب یصرخ إرمیا هللا باسم الشعب، طالًبا أال تستمر فترة الغضب طویًال، فالكل 
ینتظر مراحم اهللا ومغفرته. 

  یقدم (الخطاة غیر التائبین) توسالت، لكنهم غیر معروفین لدیه. اهللا یتجاهلهم كأشخاص
. Ïغیر معروفین. إنه ال یعرفهم اآلن بسبب خطایاهم

البابا غریغوریوس (الكبیر) 
یقدم لنا سفر المراثي صورة واقعیة لحال اإلنسان الذي استسلم للخطیة. فامتألت سماء 

نفسه بالسحب الكثیفة القاتمة، لكن یبقى شمس البّر عامًال، فیخترق بأشعته السحب لتقدم لنا 
قوس قزح واهب الوعود اإللهیة. "ألجل نائحي صهیون، ألعطیهم جماًال عوًضا عن الرماد، 
ودهن فرح عوًضا عن النوح، ورداء تسبیح عوًضا عن الروح البائسة، فیدعون أشجار البّر 

). 3: 61غرس الرب للتمجید" (إش 
 

 5من وحي مرا 
بنا فنتوب!  توِّ

1 Forty Gospel Homilies 10 (12). 
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  إلى من نصرخ ونشكو من نیر الخطیة الثقیل؟
 من یردنا إلیك، إال غنى نعمتك؟ 

 أنت هو الطریق،  
 نزلت إلینا وحملتنا على كتفیك،  

 لتأتي بنا إلیك! 

  ،تطلع إلى عارنا 

 فقد نزعْت خطایانا ثوب النور. 
 عوض صورتك فینا، 

 اعترانا العري والخزي والعار. 
 نعمتك تستر علینا، 

 وتكسونا ببرِّك! 
 اقتحم العدو بیتنا، 

 واستولى على میراثنا، 
 وأفسد أعماقنا! 
 أعطیناك القفا، 

 فصرنا أیتاًما بال أب رحیم، 
 وترمََّ◌لت نفوسنا، 

 ألنها فقدت عریسها السماوي. 
 رّدنا إلیك فنمارس بنّوتنا ألبیك، 

 وتتهلل نفوسنا بك یا أیها العریس السماوي! 
 تفیض علینا بمیاه روحك القدوس في وسط قحط هذا العالم. 

 ال نطلب من العالم میاهه التي ال توري نفوسنا. 
 وال نشتري حطب هذا العالم، 

 بل نلتصق بخشبة الصلیب القوة اإللهیة للخالص. 
 أرجعنا إلیك، 

 فال یجسر العدو على مقاومتنا. 
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 ال نخشى التعب، 
 ألنك أنت عزاؤنا وراحتنا! 

  ،كیف نستجدي من العالم طعامه الفاني
 وأنت هو الخبز المجاني النازل من السماء؟! 

 آباؤنا أخطأوا إلیك، 
 ونحن كملنا مسیرتهم.  

 ردنا إلیك، فننعم بحنوك وبّرك. 

 ،أذلتنا الخطایا 

 فصرنا عبیًدا لسادة قساة كثیرین. 
هب لنا  كمال الحریة. 

 لیس من یخلصنا من نیرهم سوى نیرك الحلو. 
 العبودیة لك هي كمال التحریر، 
 أیها العذب حتى في تأدیباتك. 

  ،نیران الشهوة والخطایا أحرقت حتى جلدنا
 نارك نور سماوي مفرح، 

 یلهب قلبي بالحب الحقیقي. 
 یحّولني إلى خادم ناري شبه سماوي. 

  .عدو الخیر ال یهدأ عن مقاومة الجمیع
 ال یرحم امرأة أو عذراء، 

 وال یشفق على شیخ مهما كان عمره. 
 ال یهدأ قط حتى یحّول الحیاة إلى قلق ومرارة. 

 عوض فرح الروح السماوي، 
 یبث روح الحزن المفرط. 

 ،أنت ینبوع كل فرح 

 وهو مصدر كل مرارة؛ 
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 من یرحمنا منه سواك؟ 
 أنت ملك الملوك السماوي، 

 تجلس على عرشك السماوي، 
 لتقیم من كل مؤمٍن ملًكا صاحب سلطان، 
 ال تهتز نفسه مهما اشتدت ریاح التجارب! 

 ترفق بنا، وال تحسبنا حسب خطایانا. 
 هل تغضب علینا جًدا، 

 وأنت طویل األناة، كثیر الرحمة ورءوف؟! 
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المحتویات 
 7أناشید جنائزیة: حزن ُمّر أم مراحم سماویة جدیدة؟!    

 9مقدمة في مراثي إرمیا       
استخدام السفر، بنیانه واضع السفر، إرمیا كشاهد عیان لألحداث، مناسبته، غایة السفر، 

سفر الدموع، الفكر الالهوتي للسفر، خدمة السید المسیح وسفر المراثي، ، سماتهاللغوي، 
 أورشلیم المترمِّلة :المرثاة األولىالمراثي وجبل الجلجثة، الشخصیات الرئیسیة، أقسامه، 

رجاء : المرثاة الثالثة: في غضبك تود أن ترفعني إلى سماواتك!، المرثاة الثانیةالمنسیَّة!، 
انتظر الرب المرثاة الخامسة: حلول عار الخطیة، : المرثاة الرابعةمشرق وسط الظلمة، 

اعتراضات النقاد  ملوك، 2سفر إرمیا و الملك األبدي وتوسل إلیه، مقارنة بین مراثي إرمیا و
والرد علیهم. 

لُ   27 المنسیة     رملةالمتأورشلیم : َاَألْصَحاُح اَألوَّ
. أورشلیم األرملة المنسیة، أوالً : مدینة مترملة بال سلطان، ثانًیا: حزن بال عزاء مع غدر 1

األصحاب بها، ثالثًا: سقوط تحت العبودیة، رابًعا: فقدان الفرح الحقیقي، خامًسا: تصیر ذیًال 
ألعدائها، سادًسا: فقدان البهاء والقوة، سابًعا: سلب كنوزها، ثامًنا: صارت رجسة، تاسًعا: 

. استغاثة أورشلیم، 2، عاشًرا: فقدت مقادسها، حادي عشر: مجاعة وهوان، َلْیَس َلَها ُمَعزٍّ 
، ثانًیا: شباك وفخاخ، ثالًثً◌ا: شباك وفخاخ، رابًعا:  َعاِبِري الطَِّریقِ أوالً : استجداء عاطفة

، سادًسا: موت القادة، سابًعا: ضیق في الداخل َتَجبََّر اْلَعُدوُّ تحطیم في معصرة، خامًسً◌ا: 
والخارج، ثامًنا: معاقبة العدو المتشامخ. 

 52: في غضبك تود أن ترفعني إلى سماواتك!   َاَألْصَحاُح الثَّاِني
. دعوة 4. أنبیاء كذبة وأنبیاء حقیقّیون، 3. انحدار إلى األرض، 2. خصومة الرب، 1

للصراخ للرب. 

 82: رجاء مشرق وسط الظلمة     َاَألْصَحاُح الثَّاِلثُ 
. 5ثمار الخطیة، . 4دعوة للتوبة، . 3الرجاء في مراحم اهللا، . 2السید المسیح، الم آ. 1

. هالك العدو. 6تعزیة للمؤمنین، 

 139: عودة إلى عار الخطیة وتمتع بالرب المسیح حیاتنا  َاَألْصَحاُح الرَّاِبعُ 
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األصحاح الخامس 

. 3،  نكبة أورشلیم. سرّ 2. تّغیر صارخ، 1لماذا العودة إلى الحدیث عن عار الخطیة؟ 
 عقاب أدوم.

 165: انتظر الرب الملك األبدي وتوسل إلیه   َاَألْصَحاُح اْلَخاِمُس 
رب  ايجدد . 4فینا، رب  ايتمجد . 3نا، رب اعتراف. اقبل یا 2حالنا، رب یا أذكر . 11

 حیاتنا.
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