
 
 

من تفسیر وتأمالت 
 اآلباء األولین   

 
 
 
 
 
 
 

 حزقیال
 
 
 
 
 
 
 

ب ملطي والقمص تادرس یعق
 جرجس باسبورتنج كنیسة الشهید مار

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 
باسم اآلب واالبن والروح القدس 

اهللا الواحد، آمین 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

اسم الكتاب: تفسیر حزقیال. 
المؤلف: القمص تادرس یعقوب ملطي. 

الطبعة:   
الناشر: كنیسة الشهید مارجرجس باسبورتنج. 

المطبعة:  
 رقم اإلیداع: 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


حزقیال والمسیحي المعاصر 
)، لكي یعیشه كل مؤمن حقیقي یحیا في كنیسة اهللا، إسرائیل الجدید، 1 :3ُكتب سفر حزقیال لبیت إسرائیل (

یختبر معامالت اهللا، ویتفهم أسرار الملكوت ویمتلئ رجاًء في شركة المجد السماوي. 
لقد كان إرمیا النبي آخر األنبیاء في أورشلیم قبل السبي... عاصر السبي لكنه لم یذهب معهم إلى بابل، 
إنما بقي مع البقیة الباقیة یشهد إللهه بقوة، فحملوه معهم إلى مصر ورجموه! أما حزقیال النبي والكاهن فكان شاًبا 

 عاًما) ُحمل إلى السبي لیكمل رسالة إرمیا النبي. كان یحمل الصوت اإللهي لیذكر الشعب المسبي بسبب 25صغیًرا (
سبیهم، منادًیا بالتوبة والرجوع إلى اهللا، یبث فیهم روح الرجاء، ویكشف لهم عن وعود اهللا وخطته الخالصیة... لقد 

كان آداة اهللا التي احتملت اآلالم من أجل الشهادة للحق. 
إن تطلعنا إلى سفر الرؤیا نشاهد حزقیال النبي وكأنه قد وضع یده في ید یوحنا الحبیب لیعبرا مًعا عبر 

القرون، ویتطلعا إلى أورشلیم العلیا، مسكن اهللا مع الناس، إلى الهیكل السماوي. 
سفر حزقیال هو سفر كل مؤمن حقیقي یرید أن یلتقي مع اهللا القدوس، مقدًما توبة یومیة عن خطایاه، 

فیختبر الحیاة الجدیدة في المسیح یسوع، وینعم بالوعود اإللهیة الثمینة. 
 سفر حزقیال هو سفرك، یمس حیاتك وأعماقك،

 

القمص تادرس یعقوب ملطي 
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مقدمة 
". لقد ُدعي حزقیال لخدمة شعب قاسي الوجوه، صلب الرقبة، أمة "اهللا یقوي"حزقیال" كلمة عبریة تعني 

. Ï)، لهذا كان محتاًجا إلى قوة اهللا تسنده في مواجهتهم8-7 :3؛ 4-3 :2متمردة (
 في عظته األولى عن سفر حزقیال أن السید المسیح هو حزقیال الجدید الذي یعني  العالمة أوریجینوسیرى
 فإن كان قد نزل إلى أرضنا كما بین المسبیین، وُدعي ابن اإلنسان كما ُدعي حزقیال "ابن آدم"، فإنه هو "اهللا یقوي"،

بحق الذي یحررنا من السبي لنختبر "قوة اهللا" خالل صلیبه. 

: الظروف المحیطة بحزقیال النبي
سجل لنا سفر حزقیال القلیل جًدا عن حیاة هذا النبي، أهمها أنه عاش في أرض السبي نهر (قناة) خابور 

 ،) المحبوبة لدیه جًدا16 :24)، وكان متزوًجا وله بیت، كما ذكرت وفاة زوجته (15 :3) بجوار تل أبیب (3 :1(
فتنهد علیها في قلبه، وهي العبارة الوحیدة التي عبر فیها النبي عن أحاسیس تخص حیاته. یرى التقلید أن حزقیال 
عاش في نفس الموضع الذي عاش فیه نوح، بجوار جنة عدن، لهذا السبب كثیًرا ما أشار إلى نوح وٕالى جنة عدن 

. ویمكننا تقسیم حیاته إلى ما قبل السبي وما بعده. Ð)35 :36؛ 18 ،16 ،9 ،8 :31؛ 13 :28؛ 20 ،14 :14(

: حزقیال قبل السبي
ق.م.، وكان والده بوزي كاهًنا من نسل صادوق. یرى بعض الحاخامات أنه ابن إرمیا  623ولد حوالي 

.  Ñالنبي الذي كان ُیدعى "بوزي"، ألن الیهود كانوا یستخفون به (بوزي)
 ق.م، 621  حركة اإلصالح على یدَّي یوشیا الملك عامأوالً :اتسمت هذه الفترة بأمرین ال یمكن تجاهلهما: 

 حالة االنتعاش النبوي. وقد تأثر النبي بهذین األمرین. وثانًیا:
 بال شك حمل حزقیال ذكریات طفولته المبكرة لهیكل أورشلیم الذي اهتم یوشیا بإصالحه، وفي أثناء أوالً :

اإلصالح أو ترمیمه ُوجد سفر الشریعة المفقود فقرأه الملك وتأثر به جًدا. 
غالًبا ما كان حزقیال یقطن أحد بیوت الكهنة المقامة على السور الشرقي، وربما كان یلعب وهو طفل في 

الساحات الخارجیة حول الهیكل، كما كانت مدرسته داخل هذا النطاق. ربما كان یساعد والده الكاهن، كخادم للهیكل 
یعد البخور أو یضئ الشموع في الموضع المقدس، ولما كبر صار یجلس بین معلمي الهیكل یسمع لهم ویسألهم، 

وكان ینتظر من یوم إلى یوم متى یحتفل بعید میالده الثالثین لیمارس العمل الكهنوتي داخل هیكل الرب. 
 أما عن االنتعاش النبوي، فالبد أن یكون قد تأثر باألنبیاء السابقین له مثل عاموس وهوشع وٕاشعیاء ثانًیا:

ومیخا، خاصة هوشع الذي ترك بصمات على كل أصحاح في نبواته المبكرة. كما سمع عن األنبیاء المعاصرین له 
مثل إرمیا ودانیال وناحوم وصفنیا وربما حبقوق وعوبدیا. غالًبا ما كان یستعذب كلمات المرتل حبقوق الحلوة، وٕان كان 

قد تأثر باألكثر بإرمیا النبي الذي رأى أن إصالحات یوشیا قد مست مباني الهیكل وتقدیم الذبائح وحفظ التابوت 
والشریعة وختان الجسد الخ. لكنها لألسف لم تمس إصالح القلب الداخلي في حیاة الناس. 

1 Baker's Pictorial Introduction to the Bible, 1967, p.189. 
2 Ibid 192. 
3 Torgum: Yer. quoted by Kimhi on Ezek. 1:3. 
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وتأثر حزقیال باألحداث السیاسیة في عصره، فإذ بلغ حوالي العاشرة من عمره سقطت نینوى عاصمة أشور 
فانهارت قوى أشور وسلطانها. وبعد خمس سنوات تقریًبا حشد فرعون نخو جیشه واحتل فلسطین وقتل الملك الصالح 

) ألنه حاول تقدیم معونة عسكریة لملك أشور ضد فرعون. وبهذا انتهت فترة 29 :23 مل 2یوشیا في مجدو (
اإلصالح الهادئة التي استمرت حوالي أربعة عشر عاًما حیث كان والد حزقیال فرًحا بها. ومع أن فترة الحكم للملك 

 شهور) لكنها كانت طویلة في عیني المؤمنین 3) بن یوشیا كانت قصیرة للغایة (11 :22( الجدید یهوآحاز شلوم إر
بسبب شره، وكان صوت إرمیا النبي یدوي محذًرا ومنذًرا. 

ُحمل یهوآحاز إلى مصر وأقام فرعون نخو أخاه یهویاقیم أو ألیاقیم عوًضا عنه. فإن فرعون مصر لم یرد أن 
یخرب أورشلیم لكي یتمتع بالجزیة التي یرسلها إلیه یهویاقیم، كما أراد أن یترك عالقته بیهوذا طمًعا في إقامة 

إمبراطوریة فرعونیة متسعة في مواجهة مملكة بابل. وكان حزقیال في ذلك الحین شاًبا ناضًجا یرى ویدرك ما حل 
بالشعب، فقد وردت أوثان جدیدة إلى شوارع صهیون بال خجل، وحل الشر في حیاة الكهنة والمعلمین وتدهورت خدمة 
الهیكل. كان یرى النبي الشیخ إرمیا وهو یوبخ الكهنة، وربما سمع باروخ الكاتب في الهیكل یقرأ ما قد سجله في درج 
من نبوات إرمیا النبي علًنا أمام الشعب، وسمع أن الدرج قدم للملك الذي سمع القلیل من فقراته وقام بتمزیقه وٕاحراقه 

). كانت نفس الشاب حزقیال ُمّرة للغایة، احتدمت الثورة على الكهنة أصدقائه وكل القیادات 26-1 :36 بالنار (إر
الدینیة في داخله، لكنه لم یكن قادًرا حتى أن یشیر إلى اسم إرمیا أو یعلق على كلماته. 

ر نخو فرعون مصر في معركة كرمشیش تحطمت أطماع فرعون لسنوات  في نفس السنة إذ غلب نبوخذنصَّ
طویلة وتحول والء یهویاقیم إلى بابل ولو أن قسًما كبیًرا من الشعب كان یفضل الخضوع لفرعون مصر ضد بابل 

حتى ال یحل بهم ما حل بمملكة الشمال (إسرائیل)، ویبدو أن الملك نفسه أیًضا كان یمیل إلى ذلك قلبًیا، وقد حذر 
 ق.م (أي بعد خمس سنوات) قام یهویاقیم بثورة ضد بابل، ولكن في خالل عام 600إرمیا من ذلك. وفي حوالي عام 

 شهًرا، وكانت المدینة تقاوم الحصار ومات یهویاقیم بطریقة 18أو عامین حوصرت أورشلیم بجیوش بابل لمدة 
ین أصر على االستسالم لبابل بال شرط، قغامضة، لكنه كان یتحدى بابل حتى النفس األخیر. وٕاذ توج ابنه یهویا

ر المدینة المقدسة على رأس جیشه عام   ق.م. 598 أو 597فدخل نبوخذنصَّ
ر الموقف بطریقة لطیفة غیر متوقعة، إذ لم یقم بتدمیر المدینة وال الهیكل وال  في هذه المرة عالج نبوخذنصَّ

ین الذي لم یدم ملكه سوى ثالثة شهور، قالمنشآت العامة وال حتى أسوارها الحربیة إنما اكتفي بأخذ الملك الشریر یهویا
). لقد انكسر قلب حزقیال الذي رأى 16-8 :24 مل 2كما أخذ عائلته ورؤساء الشعب وخزائن بیت الرب إلى بابل (

 عاٍم منذ أیام سلیمان وصهرت، ووضعت 300الهیكل المحبوب لدیه وقد ُنهبت أدواته التي یرجع عمرها إلى حوالي 
) بتدنیس الهیكل، وصار الوثنیون 17 :24 مل 2في زكائب البابلیین، وقد قام الملك الجدید صدقیا ابن أخ یهویاقین (

ر شباكه في بالد یهوذا لیصطاد كل شاب له قدرة أو  الغرل ُینجسون المواضع المقدسة. هذا وقد نصب نبوخذنصَّ
موهبة أو مركز وحملهم إلى بابل، وكان من بینهم حزقیال نفسه، لكي یضمن عدم حدوث أیة ثورات ضده في یهوذا، 

). 12 :25 مل 2تارًكا الفالحین والمعدمین جًدا غیر القادرین على الثورة (
 هذه هي أول مراحل السبي لشعب یهوذا، إذ سمح اهللا أن یتم على مراحل لكي یعطي الكهنة والشعب فرصة 

للتوبة والرجوع إلیه فیصفح عنهم، أما هم فظنوا أن اهللا لن یسمح بهدم الهیكل وتسلیم المدینة بالكامل كما لجأوا إلى 
طرق أخرى غیر التوبة. 
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 :Ïبجوار میاه خابور
ترك الكاهن الشاب حزقیال (في الخامسة والعشرین من عمره) أورشلیم مسبًیا إلى بابل لیبقى فیها بال عودة، 
وهناك أقام مع المسبیین من شعبه بجوار قناة خابور في تل أبیب أو بجوارها، وهي غیر تل أبیب الحالیة. على أي 

األحوال كان حزقیال في سنواته األولى یالحظ ما یدور في حیاة شعبه ویتأمل في صمت مع مرارة. فقد كانت بابل في 
ذلك الحین في أوج عظمتها ومع كل یوم جدید یضاف إلى تاج نبوخذنصَّر آللئ جدیدة. وكان هذا یمثل ضغًطا نفسًیا 

على الیهود، خاصة وأنهم قد حرموا من أورشلیم "فردوسهم المفقود". لم یكن السبي في ذاته قاسًیا في ذلك الحین إن 
استبعدنا الجانب النفسي لحرمانهم من وطنهم. فقد أعطیت لهم أرض في تل أبیب على ضفاف قناة خابور، لیست 

 التي Ð Hammurabiبعیدة عن العاصمة بكل إمكانیاتها وملذاتها. وكان المسبیون یخضعون لشریعة حامورابي
تقترب من شریعتهم. لم توجد قیود على تنظیماتهم الدینیة أو المدنیة، فتستطیع األسباط والعائالت أن تجتمع مًعا 

حسبما ترید، ویقوم شیوخهم بالقضاء فیما بینهم، وكانت الدولة تشجعهم على التجارة وتسمح لهم بامتالك بیوت خاصة 
 وأوالده التي Marashuبهم كما كان لحزقیال نفسه. ولعل من المؤسسات الیهودیة الناجحة في بابل شركة ماراشو 

 .Ñاكتشفت مستندات أعمالها بواسطة علماء اآلثار
وكان البرید بینهم وبین إخوتهم في أورشلیم ضخًما وال ینقطع. 

وفي السنة الرابعة من السبي قام صدقیا الملك بزیارة بابل قادًما من أورشلیم وقد ازدحمت بابل لیروه قادًما 
بمركبته. 

 ق.م) وقبل سقوط أورشلیم في المرحلة التالیة من السبي 592وفي السنة الخامسة من السبي (حوالي عام
بسبع سنوات انفتحت السموات ألول مرة أمام حزقیال لیرى رؤى الرب، رأى المركبة اإللهیة الناریة كبدء انطالقة لتسلیم 

 ق.م). وكان تاریخ نبواته هكذا: 570-592 عاًما (22حزقیال العمل النبوي في هذا الجو الُمّر لمدة حوالي 
. )7-1 حز(   السنة الخامسة للسبي

. )19-8 حز(السنة السادسة للسبي  
. )23-20 حز(السنة السابعة للسبي  
. )24 حز(السنة التاسعة للسبي  

. )31 :30؛28-25: 18 حز(السنة الحادیة عشرة للسبي  
  .)39-32 حز(السنة الثانیة عشرة للسبي  

. )48-40 حز(السنة الخامسة والعشرون للسبي 

Ï اسم كادي ال یعرف معناه، یسمى في العبریة كاباري، وهو غالًبا قناة خابارو القدیمة في جنوب شرق بابل. وهو غیر نهر خابوراس الذي یجري على 

 مقربة من نصیبین في أعالي بالد ما بین النهرین ویصب في الفرات.
Ð اشتهر حامورابي بشریعته، وهو الملك السادس في األسرة األولى لبابل. وقد وجد في عصره ملوك یحملون اسمه في شمال سوریا كما ظن البعض خطأ 

). اتسعت مملكة حامورابي جًدا، وجاءت رسائله إلى رجاله في كل مملكته ودستور 1:14،9أنه هو امرافل ملك شنعار اإلقلیم الواقع حول بابل (تك 
قوانینه المشهورة مع بعض وثائق كثیرة له تكشف عن نجاحه في إدارة أمور مملكته قانونًیا وتجارًیا خالل رجاله الرسمیین، وقد أعطى للدولة صبغة 

علمانیة أكثر من الملوك السابقین له، وٕان كان أولى الكهنة والمعابد والعاملین فیها االهتمام، كما ركز على اإلله مردوخ كإله لبابل، یمثل الجانب القومي 
لها. 

3 S.L. Caiger: Lives of the Prophets. SPCK 1936, p.148. 
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. ) الخ17 :29 حز(السنة السابعة والعشرون للسبي 
أما أهم األحداث التي عاصرها النبي أثناء نبواته فهي: 

ر (  :17في السنة السادسة للسبي سمع حزقیال النبي عن ارتباط الملك صدقیا بفرعون مصر ضد نبوخذنصَّ
یلیق أن یحنث به  ) فكتب بوضوح له ضرورة االلتزام بالقسم الذي تعهد به، حتى وٕان ُقدم إلى ملك وثني، فإنه ال15

)، وٕاال سقط تحت العقاب اإللهي. 18 :17(
 607لقد أعلن أن مصیر صدقیا سیكون كمصیر یهوآحاز الذي أخذه فرعون نخو أسیًرا إلى مصر سنة 

). إن أهولیبة (أورشلیم) یكون لها ذات مصیر أختها الكبرى 9 :19) ویهویاقین الذي أسره الكلدانیون (4 :19ق.م (
). في السنة الثامنة للسبي تولى فرعون جدید 23 :23؛ 1 :23أهولة (السامرة) وذلك بسبب خطایاها التي تفاقمت (

Apries .الحكم، فدفع صدقیا دفًعا للثورة ضد بابل، وتم ذلك في السنة التاسعة للسبي 
وفي السنة العاشرة للسبي صارت أورشلیم تحت حصار ُمّر، فتحققت نبوات إرمیا وحزقیال، وقد حدد األخیر 

). وفي العام التالي حاول صدقیا الهروب لیًال فُقبض علیه في أریحا وُقتل أوالده أمام عینیه ثم فقأوا 2 :24الیوم (
عینیه واقتادوه إلى بابل مقیًدا. هنا لم یترك ملك بابل شیًئا في مدینة داود أو هیكل الرب أو القصر الملكي إال وقام 
بتخریبه. هرب البعض إلى مصر حاملین إرمیا النبي وباروخ الكاتب بغیر إرادتهما حیث رحب خفرع بالشعب. هنا 

) تعلن حكم اهللا على جماعة األمم الشامتة 31 ،30 ؛29-25: 18شمتت البالد األممیة فیهم، فجاءت النبوات (
بشعبه. 

) وٕان كان حزن قلبه لم ینقطع قط بسبب دمار 13 :34وبالرغم من كل هذه الظروف لم یفقد النبي رجاءه (
الهیكل وفقدانه شهوة قلبه. لقد سمع عن نهایة أورشلیم في أیامه ففتح له الرب رؤى جدیدة ألورشلیم جدیدة وهیكل جدید 
ر في قمة مجده وعظمته، وكان یهویاكین داخل السجن، لكن الخالص والعودة إلى  وعبادة جدیدة. حًقا كان نبوخذنصَّ

)، فقد رأى اهللا یقیم هذا الشعب كما یقیم األموات واهبا للعظام 30 ،29 ،11 :36أورشلیم لم یفارقا عیني النبي (
). لقد قدم النبي صورة رائعة لإلصالح من جوانب متعددة، منها: 37الجافة روًحا وحیاة (

). 19 ،16 ،11 :36أن اهللا یغفر الخطایا ( •
أنه یعید مملكتي الشمال (افرایم) والجنوب (یهوذا) إلى وحدة كاملة تحت حكم من نسل داود الملوكي.  •
). 34یدین اهللا رعاة الشعب األنانیین وینزع عنهم عملهم ویقوم بنفسه بالرعایة ( •
). 26 :36) بالعودة الروحیة من سبي الشیطان والخطیئة (23 :34التنبؤ عن العصر المسیاني ( •
 جاءت األصحاحات األخیرة تمزج العمل الفني لبناء الهیكل الجدید بالرؤیة النبویة والعمل الكهنوتي. •
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 :Ïتأثیره
 ،5 :2یبدو أن حزقیال النبي لم یكن له تأثیر قوى على معاصریه، الذین كثیًرا ما یدعوهم "البیت المتمرد" (

 الخ...)، مشتكًیا من أن كثیرین یأتون لالستماع إلیه لكنهم ینظرون إلى أحادیثه بكونها تسلیة 27 ،26 ،9 :3؛ 8 ،6
). 33-30 :33تحمل نوًعا من الجمال الفني، وال یطیعون كلماته (

: استشهاده
كان بنو شعبه یتخذون منه موقف المتفرجین الساخرین، بل كانوا یكرهونه وینبذون كلماته لتعنیفهم على 

 عن تقلید قدیم أن قاضًیا من شعبه قام بقتله، ألنه وبخه على كفره القدیس ابیفانیوسنجاساتهم وشرهم. وقد ذكر 
، وكان الكثیرون Birs Nimrud بالقرب من Kefilوعبادته لألوثان. ویقال إنه دفن في قبر سام وازمكشاد، في 

. Ðیحجون إلیه في أیام القدیس، وصار المسلمون یحجون إلیه إلى زمن طویل مع الیهود
 22ُاحتفل بنقل أعضائه من بالد بنطس إلى مدینة القسطنطینیة في  القدیس یوحنا الذهبي الفم، في أیام

دیسمبر، حیث ألقى القدیس خطاًبا رائًعا في هذه المناسبة، ویحتفل األروام والالتین بهذا التذكار. أما كنیستنا فتعید 
بتذكار نیاحته في الخامس من برمودة. 

: غایة السفر
ر بتخریب أورشلیم أو هدم الهیكل، فظن الشعب ان 1 . في المرحلة األولى من سبي یهوذا لم یقم نبوخذنصَّ

المدینة والهیكل لن یصیبهما أذى، وأن اهللا یدافع عنهما، وأن مدة السبي لن تطول، وحسبوا كلمات إرمیا النبي ونبواته 
غیر صادقة، لهذا السبب إذ ُسبي حزقیال استقر هناك وسط المسبیین واقتنى له بیًتا لیؤكد لهم طول مدة السبي، كما 

أكد لهم بطریقة أو أخرى صدق نبوات إرمیا - دون أن یذكر اسمه - معطیا صورة للدمار الذي یحل بسبب االنحراف 
)، وسقوط أورشلیم 23 :11؛ 18-16 :10إلى عبادة األوثان وارتكاب الشر. لقد أكد مفارقة مجد الرب الهیكل (

)33: 21 .(
). 27 :18. في هذا السفر أوضح النبي "التوبة" كطریق الستمالة مراحم اهللا (2
. كان البعض یشعر أنهم ُیعاقبون ظلًما بسبب خطایا آبائهم، وأنهم الضحایا البریئة لمسئولیة األمة 3

)، لهذا كشف النبي عما یرتكبه الشعب في ذلك الحین من رجال ونساء مع الكهنة من شرور 33 ،18 الیهودیة (ص
). فالعقاب لیس عن خطایا سالفة عن جیل سابق وٕانما بسبب الجیل المعاصر له. وقد 11 :9حتى في دار الهیكل (

) كما ال یخلص أحد على حساب 2 :18أكد النبي أن كل نفس مسئولة عن خطایاها الشخصیة ال عن خطایا الغیر (
). واإلنسان أیًضا یطالب عن موقفه الحالي ال عن ماضیه. 20 :14آخر (

. في الوقت الذي كان فیه الشعب یشعر بأن السبي أمر مؤقت وأنه ال تدمیر للهیكل، كان یتنازعهم شعور 4
آخر هو الیأس، خاصة كلما مر الزمن وازدادت الحالة سوًءا. فجاء السفر یعلن عن إمكانیة اهللا لتقدیم القلب الجدید 

والروح الجدید ألوالده، كما عزَّاهم بتحقیق رجوعهم المستقبل، ونزول القضاء اإللهي على أعدائهم البغاة. 

1 The Jewish Encyclopedia, vol. 5, p. 314. 
2 The Jewish Encyclopedia, vol.5 , p. 316. 
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. إذ أعطاهم هذا الرجاء دخل بهم إلى العصر المسیاني، حیث یتقدم السید المسیح كداود الجدید الذي 5
یملك عوض الملوك األشرار ویرد الكل إلى روح واحد. انطلق بهم السفر إلى هیكل جدید مغایر للهیكل القدیم الذي 
اعتاد النبي أن یراه في صباه. عوض جبل صهیون الصغیر یرى جبًال عالًیا متوًجا بأبنیة مقدسة جدیدة وعظیمة. 

) یعود إلى الهیكل الجدید الذي یمأله بمجده 24-22 :11؛ 19-18 :10وكما ترك اهللا الهیكل القدیم بسبب دنسهم (
)، على ضفافه 47 )، یقوم على نهر المیاه المقدسة النابع عند عتبة البیت حیث المذبح المقدس (حز1-6 :43(

أشجار كثیرة ومتنوعة "جماعة القدیسیًن یرتوون بالروح القدس بال انقطاع. ویالحظ أننا ال نسمع في هذا السفر عن 
آالم السید المسیح وموته كما في إشعیاء النبي وال عن رفض الیهود اإلیمان به، بل أوضح أمجاد بیت الرب الجدید 

  والهیكل المقدس لیعطي الشعب فرًحا ورجاًء بعد توبیخات كثیرة.
. تنبأ عن بعض األمم مثل آدوم وصور وصیدا والفلسطینیین وفرعون مصر الخ. 6

) ألنها وقفت ضد أورشلیم، إذ ظنت أن خراب 26 فمن جهة صور یتحدث عن مصیرها وخرابها (حز
أورشلیم یؤول إلى ازدهارها. 

 ق.م على الشاطئ، وألسباب دفاعیة 2750لم یكن هذا األمر متوقًعا، ألن صور مدینة عظیمة ظهرت سنة 
 فداًنا. كانت مدینة أو جزیرة تجاریة 142نقلت إلى جزیرة صخریة مقابل لها، حملت نفس االسم، مساحتها حوالي 

ضخمة تستقبل المواد الخام التي تستهلكها فینیقیة من سفن العالم المعروف في ذلك الحین والتي تعود محملة بكل 
أنواع البضائع. 

ر ملك 13فشل سنحاریب ملك أشور في االنتصار علیها بعد حرب دامت قرابة   عاًما، كما فشل نبوخذنصَّ
بابل بعد ذلك. لكن اهللا أعلن بواسطة نبیه حزقیال أنها تنهار وتسقط أسوارها في المیاه. وقد تحقق ذلك على یدَّي 

االسكندر األكبر، إذ أقام ممًرا من الشاطئ حتى الجزیرة وهزمها... ولم تعد بالمدینة المشهورة. 
جمل مدن أ)، وصارت من 7-3 :21 ) ومعلمنا بولس الرسول (أع21 :15 زارها السید المسیح (مت

فینیقیة. 
في القرن الثالث عشر استولى علیها المسلمون وُهدمت. ولم تُبَن بعد، إنما صارت مجموعة من الحجارة 

. )14 :26 حز(یلقي الصیادون شباكهم علیها فتحقق القول: "تكونین مبسًطا للشباك..." 
! Ïلقد تحققت كلمة اهللا حرفًیا فیها في تفاصیل دقیقة

. حوى السفر نبوات تخص انقضاء الدهر، والعصر السابق لنهایة العالم... األمر الذي نعود إلیه أثناء 7
شرح السفر إن شاء الرب وعشنا. 

: سماته
. سجل لنا حزقیال النبي رؤیاه وعظاته النبویة التي نطق بها، وقد جاء كتابه یمثل وحدة واحدة في الكتابة 1

بطریقة منظمة وضعها النبي بنفسه، مسجًال لنا ما رآه وما تصرف به وما تكلم به. 

1 Cf. Boyd's Bible Handbook, p. 298. 
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) لهذا أعده 4-3 :2. بما أن اهللا قد دعاه لیتنبأ وسط أناس متمردین وبین قساة القلوب وصالب الوجوه (2
اهللا بروح جرئ غیر مرتاب، فكان ذا إقدام وعزم وغیرة حارة على مجد اهللا، یواجه ببسالة كل المقاومات التي یتعرض 

لها، فجاء السفر یتمیز عن سائر األسفار بحماسه. 
. أكثر من التمثیالت والرموز.  3

ر وفرعون بنسرین كبیرین  التمثیل هو التعبیر عن حادثة ما بطریق التشبیه أو االستعارة كأن یشبه نبوخذنصَّ
).  10-1 :17 ویهویاكین بفرع أرز، ونقله إلى بابل بقصف رأس فروع األرز ونقله إلى ألرض كنعان (حز

أما الرموز النبویة فهي نوعان: 
) حیث یقرن النبي 17- 16 :37 قام النبي بممارستها أمام الشعب كما في حزقیال (رموز عملیة .أ

عصوین مًعا إشارة إلى انضمام مملكتي إفرایم ویهوذا.  
).  40 ) وقیاس أورشلیم الجدیدة مع هیكلها (حز10-1 :37 كالتنبؤ عن العظام الیابسة (ب. رموز نظریة

، وٕان كان قد سبقه بعض األنبیاء في استخدامها مثل إشعیاء وٕارمیا. وقد أكثر Ïدعي حزقیال بصانع الرمزیة
األخیر من استخدامها، مثل نزوله في بیت فخاري لیرى فیه مثاًال للعمل اإللهي الذي یخرج من الطین آنیة للكرامة 

).  19)، ومثل كسرة إبریًقا فخارًیا أمام قومه نبوًَّة عن كسر الشعب والمدینة (إر 18 (إر
). كان یقوم 27 ،24 :24؛ 3 :4؛ 11 ،6 :12. كان حزقیال نفسه رمًزا، یقوم بدور بیت إسرائیل رمزًیا (4

بأدوار غریبة، فتارة یقضي أیاًما طویلة صامًتا ال ینطق بكلمة، وأخرى یمثل ما سیحل بشعبه من كوارث فینام على 
 یوًما ثم على الجنب اآلخر أربعین یوًما، یأكل بوزن ویشرب بكیل. أحیانا یقص شعر رأسه ولحیته 390جنبه الشمال 

 :33لیحرق ثلثه ویضرب الثلث بالسیف ثم یذري الثلث في الهواء. أحیاًنا یقطع صمته لینشد على آلة موسیقیة (
). وفي موت زوجته المحبوبة لدیه ال یذرف دمعة بل یتنهد في قلبه. هكذا ربط النبي حیاته بمأساة شعبه. ولعل 32

هذا هو السبب الذي ألجله دعاه اهللا "ابن آدم" حوالي تسعین مرة، إذ حمل صورة مرارة الخطیئة التي تثقل بها اإلنسان 
، هذا وقد ُدعي السید Ðابن آدم. لقد استخدم هذا التعبیر لیظهر اهللا له ضعفه وحاجته إلیه كسند له وسّر نجاحه

 مرة. 80المسیح "ابن اإلنسان" حوالي 
هذه التصرفات جعلت بعض المفسرین الحدیثین یتهمونه بإصابته بأمراض نفسیة، وحاول البعض 

، كإنسان یحرص منذ بدء Ñتشخیصها، بینما رأى اآلخرون فیه أعظم شخصیة روحیة ظهرت في التاریخ البشري
دعوته أن یقضي كل حیاته بجمیع تصرفاته لحساب الخدمة، مقدًما كل طاقات ذهنه وقلبه وتصوراته لحساب كلمة 
اهللا. فكان إن تكلم أو صمت، إن تنهد أو نام، إن أكل أو شرب أو رسم أو ضرب على آلة موسیقیة ال یفعل شیًئا 

ألجل نفسه بل لحساب العمل النبوي. 
. كشف سفر حزقیال عن شخصیة النبي لیس كرجل رؤى، وٕاعالنات فحسب، وٕانما كرجل الكتاب 5

) 19-11 :28المقدس، كثیرا ما استخدم أسفار موسى الخمسة وغیرها من األسفار، فأشار إلى قصة الخلق (
)، وتنبأ عن جوج وماجوج 3 :28، 24 :14)، وتحدث عن نوح ودانیال وأیوب (24 :3 ، تك7 :37 والكاروبیم (حز

). 5 :1 مل 1 ،2 :10 (تك

1 Cf. The Jerome Biblical Commentary, London 1970, p. 345. 
2 Boyd's Bible Handbook, Oregon 1983, P. 269. 
3 The Jerome Biblical Commentary, London, 1970, p. 344-345. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

. جاء السفر یتضمن آراء متكاملة مًعا، نذكر على سبیل المثال:  6
. یركز السفر في حدیثه عن اهللا أنه إله غیور یخلص شعبه ویدخل معهم في عهد ألجل اسمه القدوس، أ

یفعل كل شيء ألجل مجده، لكنه في نفس الوقت یتحدث عن محبته العمیقة لشعبه، إذ یراه كفتاة مهملة ومرذولة من 
ملها ویقیمها عروًسا ). الیعمل ألجل اسمه فقط إنما أیًضا ألجل حبه لنا، 16له (حز  الجمیع فیهتم بها ویغسلها ویجَّ

وٕان كان ال فصل بینهما. 
ب. یعلن في هذا السفر عن اهتمامه بشعبه كأمة واحدة وعروس واحدة، جماعة تعبدیة لرب واحد، وفي 

). 29 ،4 :18نفس الوقت ال یتجاهل الفرد، فال یلتزم أحد بثمر أخطاء غیره (
. مع تعنیفه الشدید على الخطیئة كان مملوًءا رجاًء حتى في أحلك اللحظات وأظلمها. ج

د. یهتم هذا السفر بالطقس والعبادة الكهنوتیة، وفي نفس الوقت یركز على الحیاة الداخلیة وتنقیة القلب، فال 
انفصال بین العبادة الجماعیة والروحانیة. 

هـ. أخیًرا في هذا السفر یظهر حزقیال النبي ككاهن ابن الكاهن الذي یرتبط بالهیكل والذبیحة واللیتورجیات، 
والنبي الذي یعلن بعض أسرار المستقبل، والرائي الذي یدخل به الروح إلى السموات لیتكشف أسرار العظمة اإللهیة، 

وأیًضا الرجل الالهوتي الذي یدرك أسرار اإلیمان، والكارز المهتم بالتوبة، واألدیب والشاعر الملهم والفنان الخ... 
. إشعیاء هو نبي الدولة یدعو لإلیمان، وٕارمیا النبي الشهید یدعو للحب، وحزقیال نبي السبي یدعو 7

.  Ïللرجاء. نبوات األول تمجد االبن المخلص، والثاني تمجد اآلب، وأما الثالث فتمجد الروح القدس
. أكثر من أي نبي تسلم حزقیال رسائله من خالل الرؤى. یعتبر سفر حزقیال من أصعب األسفار. قیل إن 8

برمیًال من الزیت لسراجه حتى یستطیع أن یكتب التفسیر،  300حاخاًما قد وعد بتفسیره بالكامل فخصص له المجمع 

 .Ðمفترًضا أنه لن ینهي عمله قط
. یختلف نبي السبي العظیم حزقیال عن النبیین إشعیاء وٕارمیا في أمرین هامین: 9
. لم یتعامل مع حكومة یهوذا، أي الملك ورجاله؛ إذ لم یكن مصلًحا سیاسًیا أو اجتماعًیا، بل كان یهتم أ

بخالص كل إنسان كفرد وحثه على التوبة، دون تجاهل للجانب الجماعي. 
كما كان بعیًدا عن القصر البابلي حیث عاش دانیال النبي.  

ب. كان لذات السبب كاتًبا أكثر منه متحدثًا، وفي هذا كان فریًدا بین األنبیاء. كتب إلى "كل بیت إسرائیل" 
. Ñلكي تقرأه األجیال المتعاقبة

، ربما ال یوجد مثله في كل تاریخ Ò. یكشف السفر عن شخصیة حزقیال بكونه نبًیا متعدد الجوانب10
إسرائیل من هذه الزاویة، فقد كان كاهًنا ونبًیا، وراعًیا (رقیًبا)، ورائًیا، والهوتًیا، ومخطًطا دینًیا، وشاعًرا، وفناًنا. 

 كان مهتًما جًدا بطهارة الطقس جنًبا إلى جنب مع نقاوة الشخص، والعبادة الجماعیة السلیمة، ككاهن
والطاعة لشریعة اهللا. سیطرت قداسة اهللا على حیاته وأفكاره. 

1 Boyd's Bible Handbook, p. 296. 
2 Baker's Pictorial Intr., p. 192. 
3 John Howard Raven: Old Testament Introduction, 1910, p. 205-6. 
4 Edward P. Blair: The Illustrated Bible Handbook, 1987, p. 177. 
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 كشف عن خطایا إسرائیل ویهوذا واألمم وأعلن عن تأدیب اهللا، منادًیا بالتوبة، كاشًفا عن وعود اهللا، وكنبي
خاصة في العصر المسیاني. 

 فقد شاهد رؤى كثیرة.  كراءٍ  كان یشارك شعب اهللا آالمهم، یحذرهم ویطلب راحتهم في الحق.وكراع
 أوضح المفاهیم الالهوتیة وراء خراب أورشلیم والتجدید...  كالهوتي

 وضع األساس الروحي للمجتمع ما بعد السبي لیعیش كما یلیق. كمخطط دیني
 سجل لنا قطًعا أدبیة رائعة ومراٍث مؤثرة للغایة. كشاعر
. Ï رسم صوًرا كثیرة غریبة للقارئین، مملوءة أسراًرا رهیبة، یصعب أحیاًنا تخیلهاكفنان

: حزقیال وتجدید القلب
إن كان إرمیا النبي قد ركز على اإلصالح الداخلي عوض االنشغال بالمظاهر الخارجیة، وعلى ختان القلب 

واألذن عوض ختان الجسد الظاهري، فإن حزقیال النبي أیًضا یؤكد الحاجة إلى تجدید القلب. 
"وأعطیكم قلًبا جدیًدا، 

وأجعل روًحا جدیدة في داخلكم، 
وأنزع قلب الحجر من لحمكم، 

وأعطیكم قلب لحم، 
وأجعل روحي في داخلكم، 

وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها" 
). 48-40  (حزبالهیكل الجدید واألرض الجدیدة والحیاة الجدیدةبالقلب الجدید ننعم 

أما عالمات القلب الجدید فهي: 
). 27 :36. یتمتع بسكنى روح الرب فیه (1
). 27 :36( . یحمل قوة السلوك في وصایا الرب وحفظ أحكامه2
). 28 :36. یستریح في الوعود اإللهیة (3
). 29 :36. یخلص من كل النجاسات (4
). 30-29: 36(. یتمتع بحالة شبع 5
). 35 :36( . یصیر كجنة عدن عوض الخراب الذي حلَّ به6
). 36 :36. یشهد الغرباء للثمر اإللهي المتكاثر فیه (7
). 38-37 :36. نمو دائم  (8

: بین حزقیال وٕارمیا
على خالف إرمیا النبي كان حزقیال النبي متزوًجا وله بیت وقد تأثر بإرمیا كثیًرا، إذ تناول مالحظاته 

التعلیمیة أو استعاراته التوضیحیة أو خطاباته القصیرة وصار یوضحها ویوسعها، وكثیًرا ما كان یعطیها صورة أدبیة 

 .Ïنهائیة، من ذلك

1 Henrietta C. Mears: What the Bible is All About, 1987, p. 216. 
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حزقیال     إرمیا    
. )14-3 :24 ،11-2 :11(.  )15-13 :1(. القدر   1
. )23(. )11-6 :3 (. األختان  2
). 32-21 :18( ).12-5 :18(. المغفرة للمذنبین  3
    . الرعاة األشرار 4

 .)24-1 :34(. )6-1 :23  (ومجيء ملك جدید
. )31-2 :18(. )30-29 :31(. المسئولیة الشخصیة  5
 ).29-25 :36 ؛20-19 :11( ).34-33 :31(. الخلیقة الروحیة  6
 ).14-1 :37 ؛21-15 :11(.  )24(. رجاء المستقبل  7

اختلف إرمیا النبي عن حزقیال النبي في أن األول كان رقیًقا هادًئا في توبیخاته، كشف باألكثر عن مرارة 
نفسه من أجل شعبه، حاسًبا آالمهم آالمه وخطایاهم خطایاه. أما حزقیال إذ جاء بعد إرمیا وفي فترة حالكة الظلمة كما 
أدرك عنف موقف المسئولین تجاه إرمیا وتشكك البعض في نبواته اضطر أن یكون قاسًیا في تعنیفه شدید اللهجة یقف 

كمن یحاكم ویدین، وٕان كنا ال نستطیع تجاهل حبه الشدید ومرارة نفسه على شعبه. یعتبر سفره أكثر األسفار النبویة 
إحساًسا بمدى جرم الشعب ضد اهللا حتى تبدو كلماته كأن اهللا سیدینهم أكثر من سائر األمم. 

: بین حزقیال والرؤیا
یرى الدارسون أن للقدیس یوحنا درایة قویة بسفر حزقیال، حیث توجد عبارات متشابهة: 

. )7 ،5 :4رؤ (   مع )10 ،5 :1حز (. راجع وحش 1
. )16 :13رؤ (  مع )4 :9 حز(. راجع العالمة على الجبهة في 2

لقد ختم النبي حزقیال سفره بوصف الهیكل المقبل، الذي جاء صورة رمزیة للهیكل السماوي أو أورشلیم العلیا 
كما ورد في سفر الرؤیا: 

   حزقیال    الرؤیا 
. )1 :21(   )2 :40(. الجبل المقدس   1
. )3 :21(  )27 :37(. المدینة المقدسة    2
. )11 :21 (  )5-2 :43(. مجد اهللا فیها  3
. )16 :21(  )30 ،16 :48(. المدینة مربعة   4
. )13-12 :21(   )34-30 :48(. لها اثنا عشر باًبا 5
. )1 :22(   )1 :47(. فیها نهر الحیاة  6
. )2 :22 ( )7، 1 :47(. على ضفافه األشجار 7

1 New Westminster Dict. of the Bible: Ezekiel. 
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: المسیح في سفر حزقیال
): جاء في إشعیاء النبي: "في ذلك الیوم یكون غصن الرب بهاًء ومجًدا 24 ،22 :17. غصن الرب (1

. ینزل الرب كغصن )4 ،2 :4(وثمر األرض فخًرا وزینة للناجحین من إسرائیل... إذ غسل السید قذر بنات صهیون" 
یغسل بدمه قذر خطایانا، فنحمل في داخلنا ثمر الروح، ونصیر نحن به أغصاًنا تأوي الطیور. 

) یطلب الضال ویسترد المطرود ویجبر الكسیر ویعصب الجریح... قائالً : "هأنذا 34. الراعي المحب (2
. )11 :34(أسأل عن غنمي وأفتقدها" 

) الذي یرعى غنمه، ویقطع عهد سالٍم مع شعبه وینزع الوحوش الردیئة من األرض، 23 :34. داود (3
). 28-25 :34ویجعل مقدسه في وسطهم (

)، ینزع عن شعبه العار ویجعل لهم صیًتا ومجًدا في داخلهم! 29 :34. غرس لصیٍت (4
)... تجدید الطبیعة البشریة، والتمتع باإلنسان الجدید. 27-25 :36. المعمودیة وعهد النعمة (5
). 37)؛ الهیكل الجدید(10-1 :37. كنیسة العهد الجدید المقامة كما من العظام الیابسة (6
). 2 :44. میالد المسیح من البتول وبقاؤها بتوًال (7

. Ï عن حزقیال النبي نفسه كرمز ومثال للسید المسیحالعالمة أوریجینوستحدث 
. رأى حزقیال وهو في الثالثین من عمره السموات مفتوحة، وكان عند نهر خابور، وعند نهر األردن 1

انفتحت السموات من أجل السید المسیح أثناء عماده وهو في الثالثین من عمره. 
. ُدعي حزقیال "ابن آدم"، ودعا السید المسیح "ابن اإلنسان" لتأكید تأنسه، واحتماله االآلم والصلب ألجلنا. 2
. اسم حزقیال یعني "قوة اهللا العلیا"... من یقدر أن یقدم قوة اهللا العلیا سوى السید المسیح نفسه؟! 3
. عاش وسط المسبیین، وجاء السید المسیح وسطنا لیحررنا من سبي الخطیة. 4
الرب لنا سمواته لنشارك السمائیین  . انفتحت السموات أمام حزقیال ورأى المركبة السماویة، وفتح5

تسابیحهم، ویمتلئ العالم بالمالئكة. 

: Ðاهللا في سفر حزقیال
إذ دخل الشعب إلى المذلة في أرض السبي، عوض رجوعهم إلى أنفسهم، ونسبهم ما حّل بهم إلى خطایاهم، 
تشككوا في إمكانیة اهللا وقدرته، لهذا إذ جاء حزقیال النبي یدعوهم إلى التوبة كشف لهم عن عظمة اهللا وقدرته وبعًضا 

من سماته: 
). 23 :3؛ 28-25 :1اهللا ممجد ومهوب ( .١
). 23 :36؛ 11 :5اهللا قدوس ال یطیق الخطیة ( .٢
). 5 :5؛ 27-12 :3اهللا قوى في كل مكان ( .٣
). 32 :32، 1 :25. اهللا صاحب سلطان على كل األمم (4
). 20 :33؛ 25 :18اهللا عادل ( .٥
). 38 :20؛ 14 ،7 :6اهللا ُیعرف بأعماله القدیرة ( .٦

1 In Ezek. homily 1:4. 
2 Scripture Union: The Bible in Outline, 1989, p. 137. 
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). 16-11 :34. اهللا یرعى شعبه بنفسه (7
). 32-25 :36. اهللا یهب القلب الجدید والحیاة الجدیدة (8

، وقد تكرر هذا التعبیر مرات كثیرة في األصحاحات اإلحدى عشرة األولى "مجد اهللا"لقد بدأ السفر بإعالن 
... وكأنه یؤكد أنه متى ُأعلنت الخطایا والرجاسات یختفي مجد اهللا، بل 43لیختفي ویظهر ثانیة ابتداء من األصحاح 

ُیجدف علیه بسببنا. اهللا في حبه خلقنا لننعم برؤیة مجده فنفرح ونتهلل، ونحن بعصیاننا فقدنا الرؤیة... لكنه لم یتركنا 
إنما أرسل ابنه الوحید لیقیم لنا الهیكل الروحي الجدید، ویدخل بنا إلى شركة المجد اإللهي في استحقاقات دمه. 

هذه هي خبرة الكنیسة، وخبرة كل عضو فیها... عندما نسقط في الخطیة نحزن روح اهللا، ونفقد مجده فینا... 
بالتوبة نعود إلیه ویتجلى مسیحنا المصلوب والممجد فینا! 

هذا ویرى البعض أن السفر قد بدأ برؤیة مجد العرش اإللهي لیعلن إلسرائیل أن اهللا ُممجد في السماء، ال 

 .Ïیحتاج إلى الهیكل الذي دنسوه. إنه یرفض الهیكل والتقدمات والعبادة مادامت ممتزجة بالرجاسات

 أقسام السفر:
یحمل هذا السفر ذات التقسیم الذي لبقیة األسفار النبویة، وهو ظهور قسمین متكاملین: الدینونة أو الحكم 

). غیر أنه یمكننا تقسیم السفر إلى ستة أقسام رئیسیة: 48-25) ثم الخالص بعد تأدیب األمم (24-1بالهالك (
. ]3 ص-1 [ص. دعوة حزقیال    1
. ]12 ص -4 [ص. تهدیدات قبل سقوط أورشلیم 2
  ].24 ص -13 [ص . خطایا إسرائیل وأورشلیم  3
. ]32 ص -25[ص . نبوات ضد األمم    4
. ]39 ص -33 [ص . نبوات عن الرجوع من السبي 5
. ]48 ص -40 [ص . إصالح الهیكل وأورشلیم  6

: محتویات السفر

: القسم األول: دعوة حزقیال
دعوة حزقیال للعمل النبوي بعد ظهور المركبة الناریة، ثم استالمه كلمة اهللا كدرج یأكله فیشبع جوفه   1-3

ویمتلئ فمه حالوة. 

: القسم الثاني: تهدیدات قبل سقوط أورشلیم
الحلقة األولى من التهدیدات 

 نبوات خالل أعمال وتصرفات رمزیة (اللبنة المرسومة، النوم على جانب واحد، األكل بوزن   4-5
والشرب بكیل، حلق شعر رأسه ولحیته). 

الحدیث بوضوح عن ثمرة خطایا یهوذا.     6-7

1 See The Jewish Encyclopedia, vol.5, P.315. 
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 انتقاله من بابل إلى أورشلیم بالروح لیرى الرجاسات قد دخلت بیت الرب، فتحرق المدینة بالنار، 8-11
  ویفارق الرب بیته، معطًیا وعًدا بالعودة ونوالهم القلب الجدید والروح الجدید.

الحلقة الثانیة من التهدیدات 
 نبوات رمزیة أخرى عن سقوط أورشلیم والسبي مع اإلشارة إلى مصیر صدقیا الملك. 12

: سرائیل ویهوذاإالقسم الثالث: خطایا 
  تأكید تحقیق النبوة ونبذ األنبیاء الكذبة (تركه المكان إلى موضع آخر عالمة الجالء، نقب الحائط 13

یرى، یأكل طعامه وشرابه بارتعاد وغم).  مع تغطیة وجهه لكي ال
 المسئولیة الشخصیة عن أخطاء اإلنسان. 14
 إسرائیل وقد صارت كرمة بال ثمر، كعود الكرم ال یصلح إال للنار. 15
ملها فتعود وتزني وراءه. 16  تشبیه شعبه بالفتاة المهانة المتروكة یخطبها الرب لنفسه ویجَّ
 مسلك یهوذا، خیانته لملك بابل فیلتجئ إلى مصر، ویرسل اهللا ملك بابل للتأدیب. 17
 مسئولیة اإلنسان عن تصرفاته الشخصیة. 18

  مرثاة على رؤساء إسرائیل.19 
 على شكل شعر منظوم تفضح خطایا إسرائیل ویهوذا وٕاما خالل الرموز (صانع المعادن الذي 20-24

المعدن بالنار لینقیه من المواد الغریبة، مثل األختین، موت زوجته).  یحرق

: القسم الرابع: نبوات ضد األمم لتأدیبهم
 رؤى ضد عمون وموآب وآدوم والفلسطینین وصور ومصر ألنها شمتت في ذلك الحین في شعبه 25-32

: القسم الخامس: نبوات عن الرجوع من السبي
) 37( ) وٕاقامتهم كما من الموت36) وٕاعادة بناء المدن (34(  یتحدث عن استالمه رعایة شعبه33-39

). 39-38( )، وهالك جوج وجیشه عالمة نصرة اهللا على األوثان37( ووهبهم روح الوحدة

: القسم السادس: إصالح الهیكل وأورشلیم
الهیكل الجدید واألرض الجدیدة والنهر العظیم الذي یتعمد فیه كل قادمین إلیه.  40-48
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محتویات 
 صفحة

 
   زقیال والمسیحي المعاصرح
  قدمةم

لظروف المحیطة بحزقیال النبي، حزقیال قبل السبي، بجوار میاه خابور، ا
تأثیره، استشهاده، غایة السفر، سماته، حزقیال وتجدید القلب، بین حزقیال 

 والرؤیا، المسیح في سفر حزقیال، اهللا في سفر حزقیال، حزقیالوٕارمیا، بین 
أقسام السفر، محتویات السفر، القسم األول: دعوة حزقیال، القسم الثاني: 

تهدیدات قبل سقوط أورشلیم، الحلقة األولى من التهدیدات، الحلقة الثانیة من 
التهدیدات، القسم الثالث: خطایا إسرائیل ویهوذا، القسم الرابع: نبوات ضد 

األمم لتأدیبهم، القسم الخامس: نبوات عن الرجوع من السبي، القسم 
 السادس: إصالح الهیكل وأورشلیم.

 

   3-1لباب األول: دعوة حزقیال ا

  ألصحاح األول: المركبة الناریةا
 الریح والسحابة والنار، المخلوقات الحیة األربعة، البكرات، المقبب، قدمة:م

 العرش والجالس علیه، قوس قزح.

 

  : الدعوة للخدمةالثانيألصحاح ا
لتمتع بخبرة القیامة، العمل بروح اهللا، الشعور بالوكالة، الخدمة الشجاعة، ا

 االهتمام بحیاته الخاصة، التمتع بخبرة كلمة اهللا.

 

: عمل كلمة اهللا الثالثألصحاح ا
ذوبة كلمة اهللا، صعوبة العمل، مسئولیاته كرقیب، الحاجة للخلوة قبل ع

 العمل، للصمت وقت وللكالم وقت.

 

   12-4 قبل سقوط أورشلیم تهدیداتلباب الثاني: ا

  اللبنة المرسومة ونومه: ألصحاح الرابعا
 للبنة المرسومة، النوم على جنب واحد، األكل بالوزن والغم.ا

 

حلق شعره : الخامسألصحاح ا
لق شعر النبي، سر العقوبة، عقوبة علنیة، عقوبة فریدة، عقوبة  ح

 إلهیة، عقوبات مرحلیة.

 

  تحذیر لترك الوثنیة ألصحاح السادس:ا
 بوة ضد جبال إسرائیل، قبول البقیة التائبة، آثار الشر.ن
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  اقتراب النهایة :السابعألصحاح ا
لنهایة على األبواب، نهایة الحیاة االجتماعیة، نهایة الحیاة الدینیة الشكلیة، ا

 نهایة الملك الزمني.

 

  حالة الهیكل ألصحاح الثامن:ا
مثال الغیرة، سقوط الشیوخ في الوثنیة، بكاء النساء على تموز، عبادة ت

 الشمس في الدار الخارجیة.

 

  جماعة المختومین: التاسعألصحاح ا
لرجال الستة، البس الكتان، السمة، حاملوا السمة، حركة التأدیب، ظهور ا

 السید متمنطًقا.

 

  المجد اإللهي یفارق الهیكل ألصحاح العاشر:ا
 رق المدینة، مفارقة المجد اإللهي بیت الرب.ح

 

  مفارقة مجد الرب المدینة ألصحاح الحادي عشر:ا
 ثل اللحم والقدر، فساد المشورة الردیئة، مفارقة مجد الرب المدینة.م

 

  تأكید السبي  عشر:الثانيألصحاح ا
 روجه من بیته، تغطیة وجهه، األكل بارتعاش، تجاهلهم النبوة الحقیقیة.خ

 

   24-13لباب الثالث: خطایا إسرائیل ویهوذا ا

  مجد األنبیاء الكذبة ألصحاح الثالث عشر:ا
 ألنبیاء الكذبة، النبیات الكذبات.ا

 

  المسئولیة الفردیة  عشر:الرابعألصحاح ا
ثم السائل الشخصي، إثم النبي الشخصي، التزام اإلنسان بتصرفاته، إهتمام إ

 اهللا بالبقیة التائبة.

 

  عود الكرم ألصحاح الخامس عشر:ا
 لكرمة اإللهیة، عود الكرم.ا

 

  قصة العروس الخائنة  السادس عشر:ألصحاحا
ورشلیم الفتاة الُمزدرى بها، اهللا یخطبها لنفسه عروًسا، خیانتها له، عقاب أ

 الخیانة، طریق اإلصالح: الخجل!، الوعد بقبولها من جدید.

 

  الكرم والنسران  عشر:السابعألصحاح ا
 حجیة الكرم والنسرین، تفسیر األحجیة، الوعد بالمملكة الجدیدة.أُ 

 

  الشخصیةالمسئولیة  ألصحاح الثامن عشر:ا
لمسئولیة شخصیة، ابن شریر ألب بار، ابن بار ألب شریر، رجوع اإلنسان ا

 عن طریقه.

 

   مرثاة على الملوك: ألصحاح التاسع عشرا
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 للبوة وشبالها، الكرمة المقتلعة.ا
  تمردهم المستمر ألصحاح العشرون:ا

تاب مع الشیوخ، تمردهم في مصر، تمردهم في البریة، تمرد الجیل الجدید ع
في البریة، تمردهم في دخولهم كنعان، تمردهم في أیام حزقیال، تمردهم في 

ر المدمر.  أرض السبي، العودة واإلصالح، سیف نبوخذنصَّ

 

  أنشودة السیف المدمر ألصحاح الحادي والعشرون:ا
بوته ضد أورشلیم، سیف حاد مصقول، طریقا ملك بابل، حدیث ضد صدقیا ن

 الملك، نبوة ضد بني عمون.

 

  خطایا یهوذا  والعشرون:الثانيألصحاح ا
ائمة بخطایا یهوذا، ادانة یهوذا كزغل في نار، شیوع الخطیة في كل ق

 المستویات.

 

  أهولة وأهولیبة:  الثالث والعشرونألصحاحا
یانة أهولة (السامرة)، خیانة أهولیبة (أورشلیم)، عقاب أهولیبة، خطاب خ

 ختامى لألختین.

 

  الحصار النهائي: ألصحاح الرابع والعشرونا
 لقدر والنار، وفاة زوجته.ا

 

   32-25لباب الرابع: نبوات ضد األمم لتأدیبهم ا

  نبوات ضد أربع أمم شامته  والعشرون:الخامسألصحاح ا
بوات ضد بني عمون، نبوات ضد موآب، نبوات ضد أدوم، نبوات ضد ن

 الفلسطینین.

 

  نبوات ضد صور:  السادس والعشرونألصحاحا
ر یخربها، أثرها على الجزائر، هبوطها في ش ر صور، اهللا ضدها، نبوخذنصَّ

 العالم السفلي.

 

  مرثاة على صور: ألصحاح السابع والعشرونا
 ور السفینة الفینیقیة الكاملة، حمولتها الثمینة، تحطیم السفینة.ص

 

  دینونة رئیس صور ألصحاح الثامن والعشرون:ا
 بوة ضد رئیس صور، مرثاة على ملك صور، نبوة ضد صیدون.ن

 

  نبوات ضد فرعون مصر ألصحاح التاسع والعشرون:ا
رعون التمساح الكبیر، تأدیب مؤقت، عودة وٕاصالح لمصر، تسلیمه لملك ف

 بابل.

 

  انهزام فرعون أمام بابل ألصحاح الثالثون:ا
 لتحطیم النفسى لفرعون، تحطیم ثروة فرعون، تحطیم ذراعي فرعون.ا
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  مرثاة شجرة األرز: ألصحاح الحادي والثالثونا
 جرة األرز المتشامخة، سقوط شجرة األرز.ش

 

  مرثاة على فرعون مصر: ألصحاح الثاني والثالثونا
رثاة على فرعون مصر، مرثاة على جمهور فرعون، مرثاة على فرعون مع م

 األمم.

 

   39-33لباب الخامس: نبوات عن الرجوع من السبي ا

  التوبة بدء اإلصالح  والثالثون:الثالثألصحاح ا
سئولیته كرقیب، ال نیأس فان اهللا رحوم، ال یحاسبنا اهللا على ماضینا، م

 التمثل بإبراهیم، عودة قلبیة ال شكلیة.

 

  اهللا یرعى غنمه ألصحاح الرابع والثالثون:ا
 لرعاة األنانیون، اهللا یرعى شعبه، قیام رعایة جدیدة.ا

 

   نبوة ضد سعیر:  والثالثونالخامسألصحاح ا
  نبوة عن جبال إسرائیل ألصحاح السادس والثالثون:ا

 یرة اهللا على جبله، إصالحهم بعد تأدیبهم، اصالح جذري.غ
 

  القیامة من األموات ألصحاح السابع والثالثون:ا
 ادي العظام الیابسة، عودة الحیاة للعظام، قیامة القلب، القیامة والوحدة.و

 

   جوج وماجوج: الثامن والثالثون ألصحاحا
  النصرة النهائیة ألصحاح التاسع والثالثون:ا

 الك جوج، تطهیر األرض، ولیمة الطیور.ه
 

   48-40لباب السادس: اصالح الهیكل وأورشلیم ا

  الهیكل المقدس: األربعونألصحاح ا
كرة عامة عن الهیكل والمدینة، السور الخارجي، حجرات الحراسة، الدار ف

 الخارجیة، الدار الداخلیة، الثماني موائد، حجرات المغنین والكهنة، رواق البیت.

 

  الهیكل:  واألربعونالحاديألصحاح ا
لهیكل، قدس األقداس، مبنى خارجي منفصل، طریقة البناء، الزینة، مذبح ا

 البخور والمائدة، األبواب.

 

  المخادع المقدسة:  واألربعونالثانيألصحاح ا
 لمخادع المقدسة، استخدامها، قیاس البیت كله.ا

 

  عودة مجد الرب  واألربعون:الثالثألصحاح ا
 جد الرب في هیكله، شروط الحضرة اإللهیة، مذبح المحرقة، تقدیس المذبح.م

 

   العاملون في الهیكل:  واألربعونالرابعألصحاح ا
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 لباب الشرقي المغلق، حراسة البیت، شریعة الكاهن.ا
  شریعة القداسة والعدل والفرح:  واألربعونالخامسألصحاح ا
لقداسة وتقسیم المدینة المقدسة، العدل والحق في المدینة الجدیدة، الفرح في ا

 المدینة الجدیدة.

 

  شرائع جدیدة:  واألربعونالسادسألصحاح ا
 ریقة الدخول إلى الهیكل، هبات الرئیس أو الملك، مواضع للطبخ والخبیز.ط

 

  المیاه المقدسة واألرض المقدسة  واألربعون:السابعألصحاح ا
 لمیاه المقدسة، األرض المقدسة.ا

 

  تقسیم األرض المقدسة: ألصحاح الثامن واألربعونا
 قسیم األرض المقدسة، خطة للمدینة المقدسة.ت
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  الباب األول

 
 
 
 
 
 
 

 دعوة حزقیال
] 3ص - 1[ص 
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األصحاح األول 

المركبة الناریة 
یبدأ السفر برؤیة العرش اإللهي لیؤكد لشعبه أنه یشتاق أن یشتركوا مع السمائیین في التمتع بمجده، ومن 
جانب آخر فهو غیر محتاج إلى الهیكل الذي دنسوه والتقدمات والعبادة ما لم تكن قلوبهم مقدسة له، تتهیأ لسكناه.  

كان لهذا األصحاح مهابة خاصة لدى الیهود فلم یكن ُیسمح ألحد أن یقرأه ویفسره عالنیة، ألنه یتعامل مع 
. Ïأسرار عرش اهللا

. ]3-1[مقدمة       
  ].4[. الریح والسحابة والنار  1
]. 14-5[  . المخلوقات الحیة األربعة2
]. 21-15[. البكرات   3
]. 25-22[. المقبب   4
]. 27-26[. العرش والجالس علیه  5
]. 28[. قوس قزح   6

 : مقدمة
بدأ حزقیال النبي سفره بتحدید تاریخ أول رؤیا إلهیة ُأعلنت له، وموضع سكناه في ذلك الوقت، والظروف 

المحیطة به. 
. غالًبا ما یقصد أنه عندما بلغ الثالثین من عمره فصار كاهًنا ولكن بال ]1[" كان في سنة الثالثینیقول: "

عمل كهنوتي. وربما قصد السنة الثالثین من بدء یوشیا الملك حركة ترمیم الهیكل واإلصالح الدیني، كما ُیحتمل أنه 
قصد السنة الثالثین من حكم نبوفاالسَّر والد نبوخذ نصر ملك بابل مؤسس اإلمبراطوریة البابلیة. كان حزقیال مقیًما 

). 15 :3 أو بجوارها (Ðعلى ضفاف قناة خابور عند تل أبیب
لقد بلغ حزقیال السن القانونیة الستالم العمل الكهنوتي من دخول إلى المقدسات وتقدیم ذبائح واشتراك في 

. لكن لألسف ُحرم من هذا كله بسبب السبي، فكان .اللیتورجیات الیومیة واحتفال باألعیاد وتمتع بالتسابیح المفرحة.
یجلس عند ضفاف نهر خابور یبكي حال بلده وشعبه وهیكل الرب وكأنما كان یردد المزمور القائل: 

"على أنهار بابل هناك جلسنا، 
فبكینا عندما تذكرنا صهیون. 

على الصفصاف في وسطها علقنا قیثاراتنا، 
ألنه هناك سألنا الذین سبونا أقوال التسبیح،  

1 The Jewish Encyclopedia, vol. 5, p. 316. 
Ð  تل أبیب" بالعبریة "كومة القمح"، وفي الفولجاتا "تل السنبلة"، وبالسریانیة "تل حبیب" أى   "تل األحزان". تقع جنوب شرق بابل، وهي غیر تل أبیب الحالیة"

  بالقرب من یافا في فلسطین كمركز للیهود المهاجرین. 1909التي أنشأها الیهود عام
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والذین استاقونا إلى هناك،  
قالوا: 

سبحوا لنا تسبیحة من تسابیح صهیون. 
كیف نسبح الرب في أرض غریبة؟! 

). 137/ 136 إن نسیتك یا أورشلیم َأْنَس یمیني..." (مز
هكذا تمررت نفس الكاهن فارتفع به الروح إلى السموات لیدخل به إلى أورشلیم العلیا ویتمتع بالهیكل األبدي، 

فال یرى تابوت العهد والمنارة الذهبیة ومذبح البخور الخ، إنما یرى المركبة اإللهیة الناریة والعرش اإللهي الناري. 
] لیرى األسرار اإللهیة بما یناسب الظروف المحیطة به، لكي تمتلئ نفسه تعزیة، إذ یرى خاللها 1انفتحت السموات [

الطبیعة البشریة المتجددة بالروح القدس الناري التي ُوهبت لنا بالمسیح یسوع ربنا خالل میاه المعمودیة المقدسة وقد 
صارت مركبة ناریة تحمل اهللا نفسه! 

ون البشر ال ئانفتحت السموات أمام حزقیال النبي المسبي لیدخل كما إلى عرش اهللا القدیر، فیدرك أن ش
تسیر بطریقة عشوائیة، وٕانما بتدبیر إلهي عجیب، فاهللا ضابط الكل یهتم بكل ما یمس حیاة اإلنسان. هذا هو ّسر 

تعزیتنا وسط الضیق. 

 أري (السماء مفتوحة)، آخرون ال یروا.  يأن 
ال یظن أحد أن السماء مفتوحة بمعنى مادي بسیط. بل نحن الجالسون هنا نرى السموات مفتوحة ومغلقة 

.  Ïحسب درجات استحقاقنا المختلفة. اإلیمان الكامل یفتح السموات والشك یغلقها
القدیس جیروم 

جاءت هذه الرؤیا األولى والتي ستتكرر تخدم األمور التالیة: 
  نفس حزقیال المحطمة، لكي یردد القول: "عند كثرة همومي في داخلي تعزیاتك تلذذ نفسي" (مزي: تعزأوالً 

). لهذا رأى الرسول 5 :1 كو 2)، "ألنه كما تكثر آالم المسیح فینا كذلك بالمسیح تكثر تعزیاتنا أیًضا" (19 :94
بولس الفردوس غالًبا وهو ُیرجم في لسترة، واختطف الرسول یوحنا إلى یوم الرب وهو منفي في جزیرة بطمس. 

: جاءت الرؤیا تناسب الظروف المحیطة بالخدمة، إذ یقدم اهللا رؤیاه وعطایاه حسب احتیاجات كرمه. ثانًیا
فحین التقى اهللا بموسى كأول قائد للشعب یقوم بالعبور بهم من حالة العبودیة القاسیة إلى البریة لیدخل بهم خالل 

یشوع إلى أرض الحریة، ظهر له على شكل العلیقة المملوءة أشواًكا المتقدة ناًرا وال تحترق، لیعلن سر التجسد اإللهي 
. وكأنه ال انطالقة للكنیسة إال من خالل العمل الخالصي بالمسیح المتجسد المصلوب القائم من Ðواأللم والقیامة

. أما هنا فكانت نفسیة الشعب محطمة، Ñاألموات. وجاءت المعجزات التي رافقت موسى النبي تؤكد ذات الشيء
 في شوارع العاصمة في عظمة وأبَّهه، بینما ُحرم هذا Òخاصة وأن الكلدانیین كانوا یطوفون بموكب اإلله بیل أو مردوخ

الشعب من هیكله وانقطعت عنه تسابیح التهلیل، فظهر انكسارهم كأنه انكسار إللههم. لهذا لم یعلن اهللا نفسه في 

1 Hom., 75 
Ð  ، 3 ،اصحاح1981راجع كتابنا: الخروج .
Ñ  ، 42-40، ص1981راجع كتابنا: الخروج. 
Òإله الشمس والربیع.2:50،44:51 ،إر1:46 كلمة"بیل" ترادف "بعل" في العبریة. وهو اإلله القومي، والرئیسي في بابل، یسمى "مردوخ" إش ، 
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علیقة بسیطة متقدة بل خالل المركبة الناریة المملوءة مجًدا وبهاًء، وكأن اهللا قد أراد أن یؤكد لنبیِّه وشعبه أن مجده 
یمأل السماء واألرض حتى في اللحظات التي فیها یسلم شعبه للتأدیب بواسطة األمم. 

: تعلن هذه الرؤیا عن عطیة اهللا للطبیعة البشریة التي تتقدس بالتجسد اإللهي. فالمركبة الناریة إنما هي ثالثًا
الكنیسة المقدسة كعرش إلهي، تمثل الكنیسة الجامعة كما تمثل نفس المؤمن الذي صار عضًوا في كنیسة اهللا ومركبة 

ناریة ملتهبة تحمل اهللا في داخلها، بقبولها الروح القدس في سرى العماد والمیرون وتسلیمها حیاتها بین یدیه لیعمل 
فیها على الدوام. 

: لعل اهللا أراد أن یعلن لحزقیال النبي ما ینبغي أن یكون علیه خادم الرب. فإن كان اهللا ناًرا آكلة، هكذا رابًعا
)، إنهم یتشبهون بالمركبة الناریة، حتى یستطیعوا بالروح القدس 4 :104 خدامه أیًضا ینبغي أن یكونوا لهیًبا نارًیا (مز
من یقوم بدور قیادي یلزمه أن یكون أكثر [: القدیس یوحنا الذهبي الفمالناري أن یعملوا لحساب اهللا. في هذا یقول 

. ]Ïبهاًء من كوكب منیر، فتكون حیاته بال عیب، یتطلع إلیه الكل ویقتدون به
. هذه العبارة محببة جًدا لدى حزقیال ]3 [وصارت علیه هناك یُد الرب": قبل استعراض الرؤیا قیل: "خامًسا

النبي، فإن كان بسبب السبي قد ُحرم من استالم العمل الكهنوتي بالوراثة، لكن ید الرب امتدت علیه لتباركه وتسلمه 
نه مدعو من اهللا مباشرة لیرى أسرار ملكوت السموات، ویدرك خطة اهللا مع البشریة كلها عبر األجیال أروح النبوة... 

حتى انقضاء الدهر. لقد عینه اهللا لخدمة المُقدَّسات السماویة! 
 في عظته األولى على سفر حزقیال أن حزقیال هنا یمثل السید المسیح العالمة أوریجینوس ى: یرسادًسا

في لحظات عماده. لقد صار بالحق ابنا لإلنسان وهو الكلمة الحقیقیة. جاء إلینا نحن المسبیین، ال لنرى المركبة 
الناریة، إنما لیقودنا بروحه القدوس خالل میاه المعمودیة بقوة صلیبه إلى عرشه اإللهي. یفتح أمامنا سمواته، فنجد لنا 
موضًعا في حضن أبیه، فیه نستقر، وفیه نستریح إلى األبد. إنه یحول كنیسته إلى مركبة ناریة بروحه الناري، فننطلق 

جمیًعا بقلوبنا إلى عرش نعمته، نختبر عربون مجده حتى نراه وجًها لوجه. 
ولكي نفهم هذه األمور یلزمنا أن ندخل في بعض تفاصیل الرؤیا بإیجاز، والتي شملت ستة أمور: الریح 

والسحابة والنار، المخلوقات الحیة األربعة، البكرات، المقبب، شبه العرش والجالس علیه، وأخیًرا قوس قزح. هذه تحمل 
أسراًرا خاصة بالحیاة السماویة كما بالكنیسة المقدسة وأیًضا حیاة المؤمن الداخلیة، خاصة خادم الرب. ولما كان النبي 

یحاول في هذا األصحاح أن یصف ما ال یوصف، لهذا كثیًرا ما یكرر كلمة "یشبه"، وكأن اللغة البشریة واأللفاظ 
 والرموز لم تسعفه في التعبیر عما رآه.

  :. الریح والسحابة والنار1
 "فنظرت وٕاذا بریح عاصفة جاءت من الشمال. سحابة عظیمة ونار متواصلة 

. ]4 [وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس الالمع من وسط النار"
حیث یعلن مجد الرب غالًبا ما تظهر هذه األمور الثالثة: الریح العاصف والسحابة العظیمة والنار 

المتواصلة. هذه التي اجتمعت بقوة في یوم البنطقستي في علیة صهیون حین حل الروح القدس على التالمیذ إلقامة 
كنیسة العهد الجدید، إذ "صار بغتة من السماء صوت كما من هبوب ریح عاصفة، ومأل كل البیت، حیث كانوا 

Ï   654 ص، 1965، الرعويالحب. 
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-2 :2 جالسین، وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار واستقرت على كل واحد منهم، وامتأل الجمیع من الروح القدس" (أع
). ظهر الریح العاصف الذي مأل كل البیت عالمة امتالء الكنیسة بالروح اإللهي، والنار المتواصلة خالل األلسنة 4

الناریة التي أشعلت قلوب المؤمنین بنار إلهي ال ُیطفأ والسحابة العظیمة التي هي جماعة التالمیذ الذین تقدسوا 
). 1 :12 فصاروا سحابة شهود للرب (عب

و نفًسا حسب أ" في العبریة تُترجم ریحا أو روًحا ruah نالحظ أن كلمة "ریح الریح العاصفمن جهة 
. وال یقف االرتباط بین الریح والروح عند حدود اللفظ، فالریح عند الیهود لم تكن مجرد ظاهرة طبیعیة، لكنها Ïالنص

. ففي العهد القدیم غالًبا ما ارتبطت الحضرة اإللهیة Ðغالًبا ما كانت تحمل معنى الطاقة اإللهیة المعلنة في الطبیعة
)، وخاطب الرب موسى "في الجبل من وسط النار 1 :38 بالریح العاصفة. فقد أجاب الرب أیوب من العاصفة (أي

). وٕاذ وقف إیلیا على الجبل "إذا بالرب عابر وریح 22 :5 والسحاب والضباب وصوت عظیم (العاصف)" (تث
). لهذا یقول ناحوم النبي: "الرب في 11 :19 مل 1عظیمة وشدیدة قد شقت الجبال، وكسرت الصخور أمام الرب" (

. كما یقول المرتل: "یأتي إلهنا وال یصمت، نار قدامه )3 :1 نا(الزوبعة وفي العاصف طریقة والسحاب غبار رجلیه" 
). 3 :50 تأكل حوله عاصف جًدا" (مز

هذا بال شك یصنع نوًعا من الفصل. إنه ذاك الفصل [ على قول المرتل هكذا: القدیس أغسطینوسویعلق 
). في الفصل یحدث تمییز بین 6 :5 الذي ال یتوقعونه حین تتمزق الشباك قبل أن یأتوا بها إلى األرض (لو

. فإنه ما دمنا في القدیس أغسطینوس. وكأن الریح العاصف قد أخذ مفهوًما أخروًیا في ذهن ]Ñالصالحین واألشرار
هذا العالم كالسمك في الشبكة ال ُیفصل األبرار عن األشرار، لكن إذ یؤتى بها إلى األرض، أي إلى یوم الرب العظیم، 

یقوم الریح العاصف بعزل هؤالء عن أولئك. 
هذا الفصل أو التمییز الذي یالزم مجيء الرب العظیم یتم حالًیا داخلًیا في القلب. ففي عید البنطقسي إذ 

هب الریح العاصف وهب الكنیسة روح التمییز ال لتدین األشرار خارجها وٕانما لتحكم في داخلها روحًیا، فتعزل الخبیث 
المتمسك بخبثه عن النفوس البسیطة والنقیة، كما یحمل كل عضو في داخله روح التمییز الذي یدین الشر أو الضعف 

الذي یسقط فیه، سالًكا في النور، هارًبا من الظلمة. إنه یدین نفسه ویحكم على أعماقه الداخلیة وتصرفاته وسلوكه 
قبل أن ُیحَكم علیه.    

 وكأن الرب یؤكد أنه ُیهبُّ على ]4" [بالریح العاصف قادًما من الشمال"أما في سفر حزقیال فقد شعر النبي 
شعبه بروح الفصل والتمییز لیؤدبهم على شرهم ویدخل بهم من خالل السبي واأللم إلى الحیاة النقیة. الریح العاصف 
أو الزوبعة قادمة من الشمال، وقد كان الشمال عند الیهود یشیر إلى الضیق والغموض. حیثما تهب الریح الشمالیة 

سالم  )، "قائلین:10 :30 الالفحة تحل األوبئة ویحدث الدمار. فبینما كان األنبیاء الكذبة یتكلمون بالناعمات (إش
)، لكي یهدئوا مخاوف الشعب، ویكسبوا القیادات لصفهم على حساب الحق، كان األنبیاء 11 :8 سالم وال سالم" (إر

ینطقون بالحق ولو كان جارًحا. هذا ما یؤكده حزقیال النبي أن اهللا نفسه قادم للتأدیب كما في ریح عاصف شمالي! 
 "الریح َتُهبُّ حیث تشاء :وقد ربط السید المسیح بین الروح اإللهي والریح في مفهوم الهوتي جدید بقوله

). لقد كشف أن 8 :3 وتسمع صوتها لكنك ال تعلم من أین تأتي وال إلى أین تذهب، هكذا كل من ولد من الروح" (یو

1 J. Hastings: Dict. of the Bible, N.Y.1977, p. 1037 
2 J. Hastings: Dict. of the Bible, N.Y.1977, p. 1037. 
3 St. Augustine: On Ps 50:3. 
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عمل الروح القدس في الوالدة الجدیدة من خالل المعمودیة عمل سري غیر منظور لكن ُیدرك عمله وفاعلیته في حیاة 
المؤمن. إنه َیهبُّ كالریح العاصف لیهز أساسات القلب القدیمة ویقیم منه مقدًسا جدیًدا. ویبقى الروح یهبَّ دوًما في 

داخلنا ال كمن یأتي من الخارج ولكنه یقیم فینا، عامًال لنمو إنساننا الجدید، یعمل فینا ونشعر به لكننا ال ندرك أسراره. 
هكذا كان الروح اإللهي یعمل حتى في العهد القدیم من خالل تأدیب الشعب القادم من الشمال بطریقة خفیة لم یكن 

ممكًنا للشعب أن یراها، لكنه عمل اهللا فیه بعد عودته إلیه. 
، فمنذ القدیم ارتبطت الحضرة اإللهیة بالسحاب، فعند خروج الشعب إلى البریة كان السحابة العظیمةأما عن 

)، وقد رأى الرسول بولس في ذلك رمًزا 21 :13 الرب یسیر أمامهم نهاًرا في عمود السحاب لیهدیهم في الطریق (خر
)، حیث یعبر بنا من العبودیة إلى حریة مجد أوالد اهللا. وفي أكثر من 2 :6 كو 1لعمل الروح القدس في المعمودیة (

). وعندما نصب 9 :19، 10 :16 موضع إذ كان موسى یتحدث مع اهللا كان مجد الرب یظهر في السحاب (خر
موسى خیمة خاصة خارج المحلة یلتقي فیها مع اهللا، یقول الكتاب "كان عمود السحاب إذا دخل موسى الخیمة ینزل 

 :33 ویقف عند باب الخیمة ویتكلم الرب مع موسى، فیرى جمیع الشعب عمود السحاب واقًفا عند باب الخیمة" (خر
). 34 :40 ). وحینما دشنت خیمة االجتماع "غطت السحابة خیمة االجتماع ومأل بهاء الرب المسكن" (خر9-10

وحینما ُبني الهیكل عوض خیمة االجتماع في یوم تدشینه "لم یستطع الكهنة أن یقفوا للخدمة بسبب السحاب، ألن 
). وفي العهد الجدید إذ ارتفع السید بثالثة من التالمیذ على جبل تابور 11 :8 مل 1مجد الرب مأل بیت الرب" (

 "هوذا Ï). ونقرأ في سفر الرؤیا عن مجيء الرب األخیر5 :17 وظهر موسى وٕایلیا جاءت سحابة نّیرة وظللتهم (مت
. فإلى أي شيء ُیشیر )7 :1رؤ (یأتي مع السحاب وستنظره كل عین والذین طعنوه وینوح علیه جمیع قبائل األرض" 

السحاب؟ 
 أن السحاب یرمز لناسوت السید المسیح الذي ظهر القدیسون كیرلس الكبیر وأغسطینوس وجیروم. یرى أ

لنا خالله وقد اختفي الالهوت عن أعیننا، أما ظهوره في الیوم األخیر مع السحاب فیعني إخفاء مجد الهوته عن 
األشرار في یوم الدینونة فال یتمتعون به، أما األبرار فینعمون بأمجاد اإلله المتأنس وینكشف لهم بهاؤه. 

 أن السحاب یشیر إلى جماعة المالئكة غیر المحصاة التي تظهر البابا دیونسیوس السكندريب. یرى 
محیطة بالرب یوم مجیئه. 

 أن السحاب یشیر إلى جماعة الكارزین، إذ یقول: "كلمة اهللا الذي هو المسیح القدیس أغسطینوس. یرى ج

 بل ویرى كل عضو من أعضاء الكنیسة یمثل سحابة، فیه یأتي السید ؛Ð"یكون في السحاب، أي في الكارزین بالحق

 .Ñ"المسیح، إذ یقول: "یأتي اآلن في أعضائه كما في السحب، أو یأتي في الكنیسة التي هي السحابة العظیمة
 أن السحابة التي تظلل الكنیسة هي جماعة األنبیاء الذین یقدمون لها شخص القدیس أمبروسیوسد. یرى 

السید المسیح خالل نبواتهم، إذ یقول: "كان موسى ویشوع سحابتین. الحظوا أن القدیسین هم سحب"، "هؤالء الطائرون 
قداسة الثالوث  لي ) إشعیاء وحزقیال كسحابتین فوًقا مني؛ األول أظهر8 :60 كسحاب وكالحمام إلى بیوتها" (إش

خالل الشاروبیم والسیرافیم. األنبیاء جمیعهم سحب، جاء فیها المسیح. لقد جاء في النشید في سحابة صافیة ومحبوبة، 

Ï  :17 ،16، ص1979 رؤیا یوحنا الالهوتي، للمؤلف. 
2 On Ps. 60:2. 
3 Ad Hesych. 45 
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). لقد جاء في سحابة سریعة، متجسًدا من العذراء، إذ رآه النبي قادًما كسحابة من 11 :3 متألقة بفرح العریس (نش
. Ï"). بحق دعاه سحابة سریعة (خفیفة)، إذ لیس فیه شيء من تعلقات األرض تثقله1 :19 الشرق (إش

: Ðالعالمة أوریجینوسهـ. في الحدیث عن السحابة المنیرة التي ظهرت أثناء تجلى السید المسیح یقول 
"أتجاسر فأقول إن مخلصنا أیًضا هو السحابة المنیرة التي تظلل اإلنجیل والناموس واألنبیاء، إذ نالوا فهًما؟ الذین رأوا 

. Ñنوره في اإلنجیل والناموس واألنبیاء"
)، خدامه أیًضا لهیب نار 9 :1 ، فقد قیل عن اهللا نفسه إنه نار آكلة (عبالنار المتواصلةأما بخصوص 

). فبظهور المركبة اإللهیة خالل نار متواصلة ُیعلن عن الحضرة اهللا النار المتقدة، الذي یحرق األشواك 4 :104 (مز
 كمنظر النحاس وسطها لمعان ومنالخانقة للنفس وفي نفس الوقت یهبها استنارة داخلیة لتضئ كالبرق فیكون لها "

الالمع من وسط النار". 
 عن الروح القدس الناري في النفس البشریة من خالل المعمودیة، قائالً : القدیس كیرلس األورشلیميتحدث 

لماذا تتعجب؟! خذ مثًال من الواقع وٕان كان فقیًرا ودارًجا لكنه نافع للبسطاء. إن كانت النار تعبر خالل قطعة حدید [
فتجعلها كلها ناًرا، هكذا من كان بارًدا یصیر ملتهًبا، وٕان كان أسود یصیر المًعا. إن كانت النار التي هي مادة 

تخترق الحدید هكذا وتعمل فیه بال عائق وهو أیًضا جسم (مادة)، فلماذا تتعجب من الروح القدس أنه یخترق أعماق 
. ]Òالنفس الداخلیة؟!
كما أن قوة النار حین تتسلط على عروق الذهب الخام المختلطة بتراب [: القدیس یوحنا الذهبي الفمویقول 

كثر من هذا یعمل الروح القدس في المعمودیة في الذین یغسلهم، إذ یحولهم أ، هكذا بل وياألرض تتحول إلى ذهب نق
إلى ما هو أنقى من الذهب عوض الطین. فحینما یحل الروح القدس كالنار في نفوسنا یحرق أوًال صورة الترابي 

 .]Ó، فتصیر كعملة بهیة متأللئة خارجة من أفران الصهريلیعطى صورة السمائ
هل تخاف؟ لنتغیر [ قائالً : )3 :97مز ( على كلمات المرتل: "قدامه تذهب نار" القدیس أغسطینوسویعلق 

ألنك جربتنا یا اهللا، " كما یعلق على العبارة: .]Ôفال نخف! لیخف التبن من النار، لكن ماذا تفعل النار للذهب؟!
تصیرنا  ال لتحرقنا بالنار كالهشیم بل كالفضة. فباستخدام النار ال [) هكذا:10 :66 محصتنا كمحص الفضة" (مز

  .]Õرماًدا بل تغسلنا من الدنس

: . األربعة مخلوقات الحیة 2
سبق لنا الحدیث عن هذه الكائنات السماویة وقلنا إنها طغمتا الشاروبیم (الكاروبیم) والسیرافیم، وأشرنا إلى 

 Öكرامة هذه الخلیقة وعملها وشكلها وما ترمز إلیه بشيء من اإلفاضة أثناء تفسیرنا األصحاح الرابع من سفر الرؤیا
غیر أننا نضیف هنا اآلتي:  

1 PL 15 ; 1814 
2 Sunday Sermons of the Great Frs, vol 2 ,1964, p. 42. 
3 Cat. Lect. 17,14. 

Ò 847 المؤلف: الحب اإللهي ، ص.  
5 On Ps. 50. 
6 On Ps. 66;10. 

Õ،66-62، ص1979 المؤلف: رؤیا یوحنا الالهوتي.   
Ö   أسقفPateu م.304 ، استشهد عام   
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. في سفر الرؤیا رأى القدیس یوحنا لكل مخلوق حّي وجًها فرأى في األربعة أربعة وجوه فقط. أما حزقیال أ
النبي فیقول إنه رأى أربعة وجوه لكل مخلوق حي، من كل جانب وجه. ولعل السبب أن األول تطلع إلى هذه الخلیقة 

من جانب واحد، أما األخیر فتطلع إلیها من كل الجوانب،  إذ أنه رأى المركبة في حالة تحرك من كل الجهات. 
 تشیر إلى تشفع هذه الكائنات الروحیة في جنس البشر (مثل القدیس یوحنا الذهبي الفمهذه الوجوه كما یرى 

وجه إنسان) وفي حیوانات البریة (شبه وجه أسد) وحیوانات الحقل (شبه وجه ثور) وطیور السماء (شبه وجه نسر)، 
ألنها كائنات قریبة من اهللا له المجد أكثر من سائر الروحانیین السمائیین. 

نرى في المركبة الناریة النفس وقد القدیس غریغوریوس النزینزي والعالمة أوریجینوس وٕان أخذنا بتفسیر 
تقدست بكل طاقتها لتحمل العرش اإللهي، فاألسد یشیر إلى القوة الغضبیة، والعجل إلى الشهوانیة، واإلنسان إلى 

النطقیة (العقلیة) والنسر إلى الروحیة. هذا هو عمل الروح القدس في النفس، إنه یلهب طاقاتنا بناره ال لیحطمها بل 
لیقدسها ویجعلها متكاملة مًعا، فتصیر أشبه بمركبة ناریة تحمل اهللا فیها! 

 نرى في هذه الوجوه إشارة إلى األناجیل األربعة التي  وٕایریناؤسÏالقدیس فیكتوریانوسوٕان أخذنا بتفسیر 
تدخل بالنفس إلى الخالص فتتمتع بالملكوت ال كأمر خارج عنها بل في داخلها، وتصیر هي َمْقدًسا للرب. 

 نرى أن سر حملنا هللا النار اآلكلة یكمن في تمتعنا بالخالص اإللهي القدیس إیرونیموسوٕان أخذنا بتفسیر 
من خالل التجسد (شبه وجه إنسان) والصلب (الثور) والقیامة (األسد) والصعود (النسر). بهذا السر، سر اإلله 

المتجسد المصلوب القائم من األموات والصاعد إلى السموات تنطلق النفس كمركبة ناریة لتحمل بالروح القدس الحیاة 
اإللهیة في داخلها. 

أخیًرا إن كانت هذه الكائنات األربعة تمثل الكنیسة المقدسة الحاملة للحیاة اإللهیة في داخلها فإن هؤالء 
األربعة إنما هم األسقفیة والقسیسیة والشموسیة، والشعب، إنهم أركان رئیسیة تعمل مًعا لحساب السید المسیح، أّي 

اختالف لركن منها یفقد الكنیسة اتزانها ویسئ إلى رسالتها. إن فقد ركن عمله أو تفاعله مع األركان األخرى یخسر 
الكل حیویته، فالكنیسة لیست ُمركَّزة حول أسقف أو كاهن أو شماس أو مسئول علماني (من الشعب) لكنها حیاة 

متكاملة ومتفاعلة مًعا. 
ب. یظهر كل مخلوق بأربعة أجنحة، أما في سفر الرؤیا فلكل مخلوق ستة أجنحة، ولعل االختالف ناجم 
عن ظهور ما سماه حزقیال النبي بالمقبب على رؤوس الخلیقة الحیة، وكأن كل مخلوق حّي قد رفع جناحین فوق 
رأسه على شكل قبة لیستر عینیه من بهاء عظمة اهللا، فلم یظهر الجناحان المرفوعان بل األربعة اآلخرین. هكذا 

النفس التي تتمتع بحیاة الشركة مع اهللا خاصة خادم الرب، تصیر كأنها كاروب بستة أجنحة تستر نفسها بجناحین، 
وتطیر نحو اهللا بجناحین، وتخفي عینیها بالجناحین اآلخرین من بهاء عظمته! وقد الحظ حزقیال النبي أن أجنحة 

، فإن كان الكاروب یمثل أعلى طغمة سماویة فإن حیاته المقدسة الملتهبة ناًرا ال ]9[الكاروبیم متصلة الواحد بأخیه 
 : إلى القولالقدیس مقاریوس الكبیرتقبل كسّر حمل للعرش اإللهي إال باتحادها مع حیاة غیره. ولعل هذا ما دفع 

ن خالص اإلنسان في حیاة اآلخرین، إذ ال یستطیع التمتع بالخالص منعزًال عن أخیه بل بكونه عضًوا معه في إب[
.    ]الجسد الواحد للرأس الواحد

1 P G 33 ; 428. 
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 األرجل القائمة تمثل ]7[أرجلها قائمة وأقدام أرجلها كقدم رجل العجل وبارقة كمنظر النحاس المصقول ج. 
استقامة اإلنسان الروحي، الذي له قدمان كالنحاس المصقول، تدكان األرض وتحطمان األشواك؛ وتبرقان ببهاء 

السماویات دون أن تتسخا بتراب العالم. فالمؤمن الحقیقي یسیر على العالم بال خوف، متجها نحو السماء دون ارتباك 
بالزمنیات.  
. اإلنسان الروحي یعیش طائًرا في السمویات كما ]8 ["أیدي إنسان تحت أجنحتها على جوانبها األربعة"د. 

بأجنحة الروح، یداه مستعدتان دائًما للعمل لحساب ملكوت اهللا، لخدمة كل بشر! له األجنحة كما األیدي! ولعل وجود 
األبدي تحت األجنحة یعنى أن السمائیین یتعبدون هللا ویخدمون البشر، لهم روح العبادة والخدمة مًعا! 

 یتعبد الكل مًعا بروح الحب واالنسجام والوحدة. ي أ]9[. "أجنحتها متصلة الواحد بأخیه" هـ
و. أیضا تطلع النبي إلى هذه المخلوقات الحیة فرأى وجوهها من كل جانب وكأنها بال ظهر، تستطیع أن 

 وكأنها بال ظهر، إذ یلیق بالحامل للعرش اإللهي وقد دخل إلى كمال ]9[تتحرك في كل االتجاهات دون أن تستدیر 
المجد أال یكون له ظهر، بل یكون كله وجوًها، وكله عیوًنا دائم التطلع إلى اهللا بال عائق. لذلك عندما أخطأ الشعب 

). التعبیر الذي استخدمه أكثر من مرة على لسان إرمیا 27 :2 هللا عاتبهم قائالً : "حّولوا نحوي القفا ال الوجه" (إر
)، وكأن حزقیال النبي جاء یكمل كلمات النبي إرمیا بأسلوب آخر، فعوض أن 33 :32، 17 :18، 24 :7 (النبي

یوبخهم على تقدیم القفا ال الوجه یثیر فیهم االقتداء بهذه الخلیقة السماویة فال یكون لهم قفا مطلًقا بل تكون حیاتهم في 
الرب كلها وجوًها ولقاءات معه!  

 فالروح القدس هو الذي یقود .]12["إلى حیث تكون الروح لتسیر تسیر" یصف النبي تحركها، قائالً : 
الموكب اإللهي، یقود السمائیین واألرضیین المقدسین في الحق. یكرر كلمة "تسیر" لیؤكد ضرورة التزامنا بالسیر 

حسب خطة الروح القدس وتحت قیادته بال انحراف یمیًنا أو یساًرا. 
ز. رأى النبي المخلوقات الحیة دائمة الحركة بطریقة متناسقة، وهي كجمر نار متقد كمنظر مصابیح من 

. إنها صورة حیة لعمل اهللا فینا الذي یجعلنا دائمي الحركة نحوه،ُ یلهبنا فیجعلنا ]13[النار ویخرج منها أشبه بالبرق 
ین به بهاءً . إننا نتحرك بالروح الناري القدوس! ئناًرا متقدة، وینیرنا فنصیر كالبرق مملو

. صوت حركتها مرعب كصوت میاه كثیرة، كصوت جیش. ج
القدیس هذا هو عمل اهللا في حیاتنا، یجعل من النفس جیًشا قوًیا ال یغلبه الشیطان وكل قواته. لهذا یقول 

یأتي كل واحد منكم ویقدم نفسه أمام اهللا في حضرة جیوش المالئكة غیر [ لطالبي العماد: كیرلس األورشلیمي
األب . ویقول ]Ïالمحصاة، فیضع الروح القدس عالمة على نفوسكم. بهذا ُتسجل أنفسكم في جیش الملك العظیم

اآلن قد ُاخترت لملكوت السموات، ویمكن التعرف علیك. إن فحصك أحد یجدك جندًیا عند ملك [: ثیؤدور المیصصي
. ]Ðالسماء

ط. وفي األصحاح العاشر دعي حزقیال النبي المخلوق الحّي كاروًبا. والعجیب أن الكاروب ارتبط بخالصنا 
ارتباًطا وثیًقا، ظهر في أول أسفار الكتاب المقدس ممسًكا سیًفا ملتهًبا ناًرا یحرس طریق الفردوس حتى ال یدخل 

اإلنسان إلى شجرة الحیاة. إذ ال تقدر طبیعة اإلنسان الساقطة أن تقترب من سر الحیاة؛ كما ظهر في آخر أسفار 

1 Theodore of Mopseustia ; Cat. Hom., 13:17. 
2 Epist. 53 :9 
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 :5 الكتاب المقدس مع األربعة وعشرین قسیًسا السمائیین یشتركون في تسبحة الحمل التي هي تسبحة خالصنا (رؤ
)، إذ صار لإلنسان حق الدخول إلى السماء عینها وقد تمجدت طبیعته في المسیح یسوع الحمل الحقیقي. أما بین 9

بدء الكتاب ونهایته فیظهر أیًضا كاروبان على تابوت العهد في خیمة االجتماع والهیكل عالمة الحضرة اإللهیة، وكان 
اهللا یتحدث مع موسى من خاللهما. أما وجود كاروبین فوق تابوت العهد حیث یمثل عرش اهللا، فیشیر إلى أن اهللا 
الساكن وسط شعبه یتحدث معهم ویعاملهم خالل الرحمة والحب. أیًضا وجود اثنین یشیر إلى دور السمائیین من 

). ورسم شكل الكاروب على ستائر 14 :1 نحونا: الصالة ألجلنا والعمل كخدام للعتیدین أن یرثوا الخالص (عب
) یقترب من شكل اإلنسان مجنًحا لیعلن عن اقتراب الطبیعة البشریة إلى الحضرة 25-27 (خر الخیمة والحجاب

اإللهیة. 
لقد عرف اإلنسان الكاروب، فصار لیس غریًبا عن البشریة، لهذا عرفته األمم والسیما الكلدانیون، وٕان كانوا 

قد أضفوا علیه أشكاال من عندیاتهم كما فعل سائر األمم في كل الحقائق اإلیمانیة التي تسلموها شفاًها بالتقلید 
 وصبغوها بفكرهم المنحرف.

إذن حین نرى الكاروب إنما نتذكر طبیعتنا البشریة التي تمتعت بالخالص من خالل اتحادها مع اهللا في 
المسیح یسوع ربنا بواسطة روحه القدوس. أما وجوهه األربعة فتشیر إلى تقدیس طبیعتنا الجدیدة من كل جوانبها: 

العقلیة (إنسان) والروحیة (النسر) والعمل (الثور) والسلطان (األسد). 
إن كلمة "كاروب" تعنى "معرفة"، وكأنه من [ : فیلون الیهودي قائالً القدیس إكلیمنضس السكندريى. تبع 

 الذي رأى في القدیس جیروم. هذا ما قبله أیًضا ]خالل المعرفة الروحیة تصیر حیاتنا مركبة تحمل اهللا داخلها
الكاروب رمًزا لمخزن المعرفة التي تعمل في طبیعتنا لترفعها وتنطلق بها بین القوات السماویة. تعمل في طبیعتنا 

المتسلطة على الشهوات كأسد، وتحلق في األمور العلویة كنسر وتعمل مجاهدة كالثور وبتعقل كإنسان. هذه المعرفة 
متى ومرقس ولوقا ویوحنا هم فریق الرب الرباعي، الكاروبیم [نغترفها من األناجیل األربعة، إذ یقول نفس القدیس: 

الحقیقیون، أو مخزن المعرفة؛ فإن جسدهم مملوء عیوًنا ومتأللئ كالبرق...، أقدامهم مستقیمة ومرتفعة، ظهرهم مجنح،  
مستعدون للطیران في كل االتجاهات، كل واحد منهم یمسك باآلخر یتشابك الواحد مع غیره، كالبكرات وسط البكرات 

. ]Ïیتدحرجن على طول الخط، یتحركن حسب نسمات الروح القدس
. ربما یشیر بذلك إلى خدمة السمائیین الذین ]14["المخلوقات الحیة راكضة وراجعة مثل البرق"  .ك

ُیرسلون إلینا لكنهم سرعان ما یركضون لیرجعوا إلى حیث العرش اإللهي یتمتعون برؤیة اهللا. والمؤمن الحقیقي الذي 
یلتهب قلبه باالشتیاق نحو مخلصه، بین الحین واآلخر یركض قلبه وفكره وتركض كل أحاسیسه لترجع كالبرق تتمتع 

 :1في ( اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسیح، ذاك أفضل جًدا" يبالتأمل في مخلصها. إنها تصرخ مع الرسول: "ل
23( .

 : . البكرات3
"فنظرت المخلوقات الحیة، وٕاذا بكرة واحدة على األرض بجانب المخلوقات الحیة بأوجهها األربعة، منظر 

البكرات وصنعتها كمنظر الزبرجد. ولألربع شكل واحد ومنظرها كأنها بكرة وسط بكرة. لما سارت سارت على جوانبها 

1 On Ps. , hom 10. 
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األربعة، لم تدر عند سیرها. أما ُأطرِها (حوافها أو إطارها) فعالیة ومخیفة، وأطرها مآلنة عیوًنا حوالیها لألربع. فإذا 
سارت المخلوقات الحیة سارت البكرات بجانبها، وٕاذا ارتفعت المخلوقات الحیة عن األرض ارتفعت البكرات. إلى 

-15[حیث تكون الروح لتسیر إلى حیث الروح لتسیر والبكرات ترتفع معها، ألن روح الحیوانات كانت في البكرات" 
20[ .

. ما هي هذه البكرات التي على األرض، التي تحمل في داخلها روح المخلوقات الحیة، والتي تتحرك أ
بانسجام معها، وفي نفس الوقت مرتفعة، ومخیفة ومملوءة أعیًنا، منظرها كشبه حجر الزبرجد، البكرة في وسط البكرة؟ 

البكرتان هما العهدان الجدید والقدیم، فان القدیم یتحرك في الجدید، والجدید یتحرك في [: القدیس جیرومیجیب 
" Gelgel. ویدلل على ذلك بما جاء في األصحاح العاشر: "أما هذه البكرات فنودي إلیها في سمعى جلجل ]Ïالقدیم

) أو 30 :11  التي تعنى متدحرج (تثGilgal الترجمة السبعینیة)؛ فإن كلمة جلجل غیر كلمة جلجال 13 :10(
. وكأن الصوت الذي سمعه حزقیال النبي خارًجا من Ð"دائرة، فإن األولى تتكون من كلمتین "جل جل" تعنیان "إعالن

البكرات هو "إعالن العهد الجدید وٕاعالن العهد القدیم". فقد التحم العهدان مًعا بقصد إعالن سر الخالص البشریة 
رأى النبي بكرة تجري وسط بكرة. هذه [:  القدیس أمبروسیوسبواسطة المسیح یسوع مركز اإلنجیل. وفي هذا یقول

الرؤیا بالتأكید ال تشیر إلى أمر جسدي بل إلى نعمة العهدین. فالبكرة التي وسط البكرة هي الحیاة تحت الناموس 
العهدان [: القدیس یوحنا الذهبى الفم. ویقول ]Ñوالحیاة خالل النعمة. مادام داخل الكنیسة فإن النعمة احتوت الناموس

؛ العهد القدیم یكشف أسرار العهد الجدید ویوضحها خالل الرموز Òمترابطان مًعا ومتضافران كل منهما مع اآلخر
. ]والنبوات، والعهد الجدید یكشف أسرار العهد القدیم التي كانت مختفیة وراء الظالل

لقد رأى البكرات على األرض لكن إطارها عال ومخیف، وكأن كلمة اهللا التي قدمت في العهدین نزلت إلینا 
خالل لغتنا البشریة لكي نتفهمها ونعیشها ونحن هنا على األرض، وفي نفس الوقت هي مرتفعة ومخیفة ترفع النفس 

ال یمكن لمن أنعم [: القدیس یوحنا الذهبي الفمإلى السمویات، وتدخل إلى األسرار المملوءة هیبة ورعدة. وكما یقول 
علیه بفاعلیة كلمة اهللا أن یبقى هكذا في هذا االنحطاط الحاضر، بل باألحرى یطلب له جناحین ینطلق بهما إلى 

 .]Óاألماكن العلویة، مكتشًفا نور الصالحات غیر المحدودة

 ترتبط البكرات باألرض، فالمركبة الناریة ترتبط بنا نحن البشر، لكي تحملنا من تراب هذا العالم إلى .ب
الحیاة الناریة السماویة. 

)، إله السماء 19 ،13 :77 إنها مركبة اهللا الذي قیل عنه إن طریقه في القدس وطریقه في البحر (مز
واألرض مًعا؛ كل المسكونة تمجده. 

ج. ارتباط البكرات باألرض یؤكد أن اهللا هو ضابط التاریخ وصانعه، هو العامل في كل العصور... تبقى 
عجلة محبته ورعایته لبنى البشر تدور بال توقف... حتى ولو لم یفهم اإلنسان أسرارها وحكمتها! 

1 On Ps. , hom 25. 
2 On the Holy Spirit 3:21. 
3 In Matt, hom., 47:4. 
4 In Ioan ,hom 1,6. 
5 Bishop, Ignatius Brianchaninov : the Arena, Medras 1970, p. 7. 
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د. أما منظرها فشبه منظر الزبرجد، وهو نوع من الحجارة الكریمة الشدیدة الصالبة ذات اللون األخضر 
) التي بها یدخل مقدسات اهللا. وكأن اهللا یهب 20 :28 الفاتح، وهو الحجر العاشر على صدریة رئیس الكهنة (خر

للنفس صالبة وقوة لمجابهة كل حروب الشیطان، اللون االخضر الفاتح یشیر إلى ما تقدمه في حیاة اإلنسان من 
ثمار إذ تجعل قلبه فردوًسا مفرًحا، أما وجوده على صدر رئیس الكهنة إنما یكشف عن عمل الكلمة فینا إذ تجعل 
أسماءنا منقوشة على صدر السید المسیح أسقف نفوسنا الذي هو في حضن أبیه یشفع فینا، بالدم لیدخل بنا إلى 

) وكأن 20 :21 حضن أبیه. أخیًرا فإن هذا الحجر هو أحد الحجارة التي تزین أساسات أسوار أورشلیم الجدیدة (رؤ
كلمة اهللا هي سر زینة العروس التي تتمتع بالدخول إلى حجال العریس إلى األبد! 

إذن كلمة اهللا هي الحجر الكریم الكثیر الثمن الذي ینبغى أن یقتنیة الكاهن والراهب والشعب كسّر غلبة 
 كتابه األب أغناطیوس بریانشانینوفونصرة واتحاد مع السید المسیح ودخول إلى الحیاة السماویة. لهذا حینما كتب 

"حلبة االستشهاد" مقدًما منهًجا للحیاة الرهبانیة عن آباء الكنیسة، بدأه بتوجیه أنظارالرهبان إلى الكتاب المقدس 
، ُفیّعِرف ]دعا الرهبان القدامى القدیسون الحیاة الرهبانیة بالحیاة حسب وصایا اإلنجیل[والوصایا اإلنجیلیة، قائالً : 

 الراهب هكذا: الراهب هو ذاك الذي تقوده وصایا اهللا وكلمة اهللا في كل وقت وفي كل موضع القدیس یوحنا الدرجي
 یلتزمون بتعلُّم اإلنجیل عن ظهر قلب لكي تكون للقدیس باخومیوس الكبیروفي كل أمر. كان الرهبان الخاضعون 

شریعة اإلله المتأنس أشبه بكتاب مفتوح على الدوام في الذاكرة تراها عینا النفس دائًما، مطبوعة على النفس لكي 
یلزمنا أن ندرب أنفسنا لكي یكون [ من صاروف: الشیخ سیرافیمیتمموها بطریقة سهلة وبال فشل. یقول الطوباوى 

. ]Ïالذهن سابًحا في شریعة الرب التي ترشد حیاتنا وتحكمها
 اإلنسان الروحي یحمل روح التمییز والحكمة، مملوء .]18["أُطرها مآلنة عیوًنا حوالیها لألربع" هـ. 

عیوًنا... 
، یتسم اإلنسان الروحي بالسمو الروحي فُیحسب في عینى السماء عالًیا ]18[عالیة ومخیفة هذه األطر 

ومكرًما... إنه عاٍل ال یقدر عدو الخیر أن یقتنصه، ومخیف ألن روح اهللا الذي فیه أعظم من كل طاقات شیطانیة. 

 : . المقبب4
 . ]22["وعلى رؤوس المخلوقات الحیة شبه مقبب كمنظر البلور الهائل منتشًرا على رؤوسها من فوق" 

لقد رأى على رؤوس هذه الخلیقة الحیة السماویة شبه جلد السماء (مقبب) على شكل قبة. هكذا حینما یتقدم 
المؤمن بكل طاقاته الجسدیة والفكریة والنفسیة والروحیة كآالت بّر مقدسة للرب، تتحول حیاته إلى شبه قبة سماویة 

تظلل قلبه الداخلي. 
، ]هوذا السماء داخلك إن كنت طاهًرا والمالئكة فیها تنظرهم مشرقین[: القدیس یوحنا سابافي هذا یقول 

مملكة طاهر النفس داخل قلبه، والشمس التي تشرق فیها هي نور الثالوث القدوس، وهواء نسیمها هو الروح القدس [
. ]Ð، والسكان معه هم طبائع األطهار الروحانیة، وحیاتهم وفرحهم وبهجتهم هو المسیح ضیاء اآلبيالمعز

Ï  ، 770، ص1967المؤلف: الحب اإللهي. 
Ð  4 المؤلف: رؤیا یوحنا الالهوتي ، اصحاح. 
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أما كون المقبب له منظر كالبلور الهائل المنتشر، ذلك ألن طبیعة البلور یعكس المنظر الذي أمامه في 
داخله كأنه مرآة، هكذا ینعكس في داخل المؤمن منظر الرب المحمول فوق المقبب. بمعنى أن النفس وقد صارت 

سماء للرب ومقدًسا له إنما صارت كالبلور الذي یحمل صورته ویعكس سماته فیها. هذا المنظر یذكرنا بما رآه القدیس 
 أن هذا البحر إنما یشیر إلى األسقف فیكتوریانوس) ویرى 6 :4  (رؤوقدام العرش بحر زجاج شبه البلور"یوحنا: "

المعمودیة، فكل من یرغب في االلتقاء بالجالس على العرش یلزمه أن یخوض هذا البحر فتخترق نعمة اهللا نفسه 
وتتهیأ للملكوت. أما كونه شبه البلور، فألنه یلیق بالمعمدین أن یكونوا ثابتین وأقویاء. 

إذ تنعكس إشاعات الجالس على العرش، شمس البر، على البحر البلوري تظهر ألوان الطیف واضحة على 
 تظهر مواهب اهللا وعطایاه المتعددة والمتنوعة في حیاة المؤمنین. يالمخلوقات الحیة، أ

 :  العرش والجالس علیه.5
"وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقیق األزرق وعلى شبه العرش كمنظر 

إنسان علیه من فوق. ورأیت مثل منظر النحاس الالمع كمنظر نار داخله من حوله من منظر حقویه إلى فوق، 
. ]27-26[ومن منظر حقویة إلى تحت رأیت مثل نار ولها لمعان من حولها" 

إذ تحولت حیاة المؤمن إلى قبة سماویة، انعكست علیها األلوان المختلفة خالل شبه البلور، فیظهر علیها 
عرش اهللا وفي داخلها، یظهر كلمة اهللا المتجسد ملًكا متربًعا على القلب. إنه كمنظر إنسان وفي نفس الوقت كمنظر 

النحاس الالمع، من حقویة إلى أعلى متقد ناًرا، ومن حقویة إلى أسفل مملوء لمعاًنا. هكذا یظهر الرب لنا بالنار 
المتقدة التي تحرق كل شر فینا، وبالبهاء الذي یسكبه على أعماقنا الداخلیة فتنفتح بصیرتنا الداخلیة وتمتلئ مجًدا. إنه 

 یقترب إلینا ألجل مصالحتنا، فیحرق فینا أعمال اإلنسان القدیم ویمألنا بهاء باإلنسان الجدید!
إن هذه [ : الرؤیا فقالهذه  سر التجسد اإللهي معلًنا من خاللالقدیس غریغوریوس الناطق باإللهیاترأى 

  القدس مریم العذراء التي ظللها الروح القدیسةالمركبة الحاملة هللا هي 
 .]Ïفصارت ممجدة ومملوءة بالفضائل

 : . قوس قزح6
)، ذلك ألن مجد اهللا لیس جبروًتا وعظمة فحسب 3 :4 حیث یظهر العرش اإللهي نرى قوس قزح حوله (رؤ

) 9 إنما هو أیًضا حب بال حدود. قوس قزح عالمة الحب التي قدمها اهللا حین أقام عهًدا مع نوح بعد الطوفان (تك
ویبقى اهللا كمحب للبشریة یقدم لنا كل حب خالل عهده معنا. هذا القوس له ألوان كثیرة تعلن عن إحسانات اهللا 

وعطایاه المتعددة لنا. وهو كقوس یشیر إلى القوس الذي كان مستخدًما في الحروب، وكأن اهللا یدافع عنا بقوسه لكن 
بدون سهم ألنه غیر محب لسفك الدماء، به نغلب الخطیئة وندوس على الشیطان. 

 أن وجود الوجوه األربعة مًعا (األسد والنسر والبقر واإلنسان) إشارة إلى عودة Ðالعالمة أوریجینوسیرى 
المخلوقات الحیة المقدسة إلى طبیعتها األولى المستأنسة، فإن كان في العصر المسیاني قد سكن الذئب مع الخروف، 

)، فإنه یتحقق هذا التناغم الكامل في مجيء 6 :11 وربض النمر مع الجدى وصار األسد یأكل تبًنا كالبقر (إش

1 Four Homilies, 2. 
2 In Hom 11:3.   
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المسیح األخیر حیث ُیصیر الكل واحًدا فیه، ینعمون بالوحدة والسالم مًعا فیه، حیث نوجد في السماء عینهما مع كل 
الخلیقة السماویة. 

 من رجال القرن الثالث عن هذه الرؤیا، إذ رأى في Novationاألب نوفانیوس أخیًرا نود أن نذكر ما قاله 
، ففي رأیه المركبة هي العالم وما یضمه Ïالمركبة الناریة رمًزا لرعایة اهللا وعنایته، هذا الذي یتنازل من أجل اإلنسان

من كواكب بحركاتها المنتظمة. وقال إن اهللا یحكم العالم مستخدًما المالئكة الذین ُرمز إلیهم بالمخلوقات الحیة. أما 
البكرات فهي حركة الفصول واألیام، واألقدام تشیر إلى حركة الزمن. العیون التي للبكرات هي عنایة اهللا التي ال یخفي 

عنها شيء. والنار تشیر إلى القوة الحیویة التي تنعش العالم، أو الحرارة التي بدونها یقف العالم في سكون. أما 
. Ðالحقوان اللذان یضبطان المخلوق الحي فهما الناموس الطبیعي

1 De Trinit. 3. 
2 Jean Daniélou ; The Origins of Latin Christianity, 1977, p. 242. 
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 1حزقیال من وحي 
سمواتك! أرني 

  !مشتاق أن أرى سمواتك
أعلنت مركبتك السماویة لحزقیال نبیك، 
وفتحت باًبا في السماء لیوحنا تلمیذك، 

وأنا أشتاق أن أرى سمواتك! 
أرید أن أعرف: أین أستقر، یا حبیب نفسي؟! 

  ،وسط المرارة في أرض السبي كشفت لنبیك مركبتك
فأدرك أنك صانع التاریخ وضابطه! 

ني محمول على ذراعیك! أاكشف لي عن أسرارك، فأطمئن 

  ،رآك حزقیال وسط الریح والسحابة والنار
لیهب روحك القدوس على نفسي فأتنسم ریًحا سماوًیا، 

لترفعني كما على السحابة فال تقتنصني الحیة، 
ولیلهب روحك القدوس قلبي بنار حبك! 

  ،مركبتك عجیبة للغایة، مركبة شاروبیمیة
لها أوجه مثل وجه اإلنسان واألسد والثور والنسر. 

احسبني مركبة وعرًشا تتربع في داخلي! 
قدِّس كل ما في: 

مشاعر قلبي كإنسان اهللا، 
قوة نفسي كأسد فال أخاف، 

عطایاي وتقدماتي كثور ذبیحة محرقة لك، 
فكري وتأمالتي فأطیر كالنسر في السمویات! 

  :هب لي مع الشاروبیم ستة أجنحة
هب لي اتضاًعا ورجاًء كجناحین أستر بهما رجلَّي كما من الخطیة! 

هب لي بصیرة ومحبة كجناحین، فأنظر بهاء مجدك! 
هب لي اعالناتك ونعمتك كجناحین أطیر بهما إلى أحضانك! 

  !هب لي مع المخلوقات الحیة عیوًنا من الداخل والخارج
هب لي حكمة سماویة ألحیا على األرض وفي السمویات! 

أرى سمواتك فأشتاق إلى الرحیل إلیك! 
أرى نور وجهك فأستنیر بك وأصیر نوًرا! 
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  ،هب لي عیوًنا من كل جانب، فأصیر كلي وجًها
وال یكون لي قفا قط، 

في كل اتجاه أتحرك فال أعطیك القفا بل الوجه. 

  ،ما أعجب هاتین البكرتین في مركبتك السماویة
یحركهما الروح بال توقف! 

ما أعجب العهدین: القدیم والجدید، 
بروحك القدوس أتمتع بأسرارهما فأتحرك نحو السماء دوًما! 

أطرهما مرتفعة من األرض إلى السماء... 
لترفعني كلمتك في العهدین لكي ال أبقى بعد في التراب! 

  ،ما أجملك أیها الجالس على العرش
ما أعجب قوس قزح حولك! 

رني ذاتك... أرید أن أتمتع بك! أ
هب لي إیماًنا ثابًتا في وعودك الثمینة وعهدك األبدي. 
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  نياالث األصحاح

 للخدمة الدعوة
 اللقاء عن التَّام العجز عالمة وجهه علي خرَّ  ،)28: 1 (الرب مجد شبه الناریة، المركبة النبي حزقیال رأي إذ

 :وشروطه العمل إمكانیات له مقدًما للخدمة دعاه اهللا لكن اهللا، مع

 التي هي اهللا أوامر إن أغسطینوس القدیس یقول وكما المهمة، لتحقیق بتأهیلنا یتكفل للعمل اهللا یدعونا حینما

 أحًدا ُیرسل ال اهللا فإن )8: 3 مي" (الرب روح قوة مآلن نا: "أاهللا خادم یقول ثقة ففي. اهللا بعمل القیام من اإلنسان تّمكن

 . Ïالنجاح امكانیات كل یهبه بل الخاصة، بقدرته الرب رسالة لیحقق أو قط نفسه نفقة علي

 ].1 [  القیامة بخبرة التمتع. 1

 ].2 [  اهللا بروح العمل. 2

 ].5-3 [  بالوكالة الشعور. 3

 ]. 7-6 [  الشجاعة الخدمة. 4

 ].8  [ الخاصة بحیاته االهتمام. 5

 ].10-9 [ اهللا كلمة بخبرة التمتع. 6

   :القیامة بخبرة التمتع. 1
 قم آدم ابن یا ":الرب أمره لهذا الموت، بلغ قد وكأنه تام عجز في وجهه علي خرَّ  الناریة المركبة النبي شاهد إذ

 لصوت باالستماع فیتمتع یقوم أن أوالً  به یلیق إنما الموت بلغ من مع الحدیث الیمكن فإنه]. 1" [معك فأتكلم قدمیك علي

 أن أنفسهم بالخدام یلیق باألولي فإنه المقامة، الحیاة إلي بالخطایا المیتة بالنفوس الدخول اهللا خدام رسالة كانت إن. الرب

 وتربیته البشریة وغیرته بنفسه قادر أنه یظن كان الذي الطرسوسي شاول مع حدث ما هذا. داخلهم في القیامة یختبروا

 ال أنه وأدرك كمیت األرض علي سقط المسیح بالسید التقي إذ لكنه اهللا، یخدم أن ومواهبه الشخصیة وٕامكانیاته الناموسیة
 لك سأظهر وبما رأیت بما وشاهًدا خادًما ألنتخبك لك ظهرت إلني رجلیك علي وقف قم: "اإللهي الصوت فسمع... شيء

 هي هذه )18: 17" (أع والقیامة بیسوع" األمم یبشر كان لهذا المقامة، الجدیدة بالحیاة وتمتع فقام) 16: 26" (أع به

 ).33: 4" (أع یسوع الرب بقیامة الشهادة یؤدون الرسل كان عظیمة بقوة" إنه والرسل التالمیذ رسالة

 یعمل ال اهللا فإن توقف، بال العمل ضرورة إلي إشارة یحمل قدمیه علي ویقف یقوم أن للنبي الصادر واألمر هذا

 وأنا اآلن حتي یعمل أبي" :نفسه السید كقول إلهیة سمة نحمل الدائم بالعمل فإننا. الجهاد الدائمي في بل المتراخین في

 ).17: 5" (یو أعمل

 العمل من ُحرم لقد. خطیرة مقدسة رسالة لیحقق االستعداد، أهبة علي قدمیه، علي یقف أن األمر إلیه صدر لقد

 إلي مصغًیا اهللا، أمام مهابة في لیقف. متمرد لشعب اإللهیة اإلرادة لیقدم النبوي، للعمل یدعوه اهللا لكن السبي، بسبب الكهنوتي

 .مشیئته لیحقق انتباه بكل صوته

  :اهللا بروح العمل. 2

1 1. See H. A. Ironstone: Ezekiel, ch. 2. 
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 نفسه اهللا روح إلي حاجة في إنها !تقوم؟ أن الساقطة الجبلة تستطیع كیف لكن بالقیام، صدر قد األمر كان إن

 .فینا قیامته قوة فنختبر األموات من القائم یسوع المسیح مع االتحاد یهبنا الذي هذا الحیاة، واهب

]. 2[ "معي المتكلم فسمعت قدميَّ  علي وأقامني معي تكلم لما فيَّ  فدخل" :هكذا قیامته النبي حزقیال یصف
 إلي القدس الروح بدخول إال الحب حدیث في معه یدخل أن وال معه المتكلم اإللهي الصوت یسمع أن یمكنه كان ما وكأنه

 !الروح بقوة ویبشر یكرز أن ویقدر اإللهي، العمل ویختبر اإللهیة، الكلمات یتفهم بهذا. حیاته

 روح إلي واحتاج رعدة، في فسقط المرهبة، اإللهیة المركبة لیري أمامه السماء بانفتاح خدمته النبي حزقیال بدأ

 الوحید االبن أنه الحاضرون لیدرك السماء، بانفتاح خدمته فبدأ المسیح السید أما. قدمیه علي فیمشي یقیمه لكي اهللا

 هللا البنوة مؤمنیه یهب لكي السماء یفتح إنه. حمامة شكل علي علیه حاالً  القدوس اهللا روح ویعاینون اآلب، من المحبوب
 عن النبوة یتسلم السماویة المركبة خالل ألنه ارتعب النبي حزقیال. التبني روح وینالوا اآلب، حضن في موضًعا فیجدوا

 استحقاقات في الجدید بالعهد مؤمنین وتمتع الخطایا غفران بعماده یعلن ألنه فتهلل المسیح السید أما اإللهیة، التأدیبات

 .الثمین دمه

  :بالوكالة الشعور. 3
 لهم لتصیر المسیح السید قیامة إلي بهم الدخول هو عامة بصفة المؤمنین حیاة في القدس الروح عمل كان إن

 في الناس یرقد حیث إلي لینزلوا الكنیسة، خدام في یعمل ذاته الروح فإن خالقهم، صورة علي الجدیدة الحیاة المعمودیة في

 ...الخادم عمل هو هذا. المقامة بالحیاة وتمتعهم المسیح مع بقیامتهم المفرحة البشارة إلي بهم وینطلقوا الخطیئة، موت
 آدم ابن یا: "قائالً  الرب، أكده ما هذا. اهللا سرائر وكیل إال الخادم وما نفسه اهللا عمل هو بشریة، طاقة كل فوق عمل إنه

 قساة والبنون. الیوم هذا ذات إلي عليَّ  عصوا وأباؤهم هم. عليَّ  تمردت قد متمردة أمة إلي إسرائیل بني إلي مرسلك أنا

 ].4-3" [إلیهم مرسلك أنا القلوب والّصالب الوجوه

 أًبا القلوب وصالب الوجوه قساة متمردین أناس إلي نزول إلي یحتاج األمر إن العمل، صعوبة له یؤكد اهللا كأن

! وانغالقه؟ صالبته عوض القلب وانفتاح القسوة عوض واللطف التمرد عوض الطاعة إلي بهم ینطلق الذي فمن جد، عن
 في القلب في أعمل أن رسالتك، ولیست رسالتي إنها. "إلیهم مرسلك أنا" مرة من أكثر یؤكد لهذا نفسه، اهللا عمل إنه

 !حیاة وأهبه جدید من أخلقه الداخل،

 المسیح كخدام اإلنسان فلیحسبنا هكذا: "بولس الرسول فیقول الرب، كرم في بأمانة العاملین كل أدركه ما هذا

 لقدیسا ویعلق. موكله باسم بل الخاص بأسمه ال ویعمل یتكلم وكیل مجرد أنه أدرك )1: 4 كو 1" (اهللا سرائر ووكالء

 علي بل لموكله، ما لنفسه ینسب أن دون حسًنا موكله أمور بإدارة الوكیل یقوم: [هكذا القول هذا علي الفم الذهبي یوحنا

 أو بقوتنا كأننا إلینا تشخصون لماذا :بطرس یقوله ما اسمع مؤمنین؟ لوكالء مثاالً  أترید... لسیده لدیه ما ینسب العكس

 أمانة عنه یقل ال وبولس"... إنسان أیًضا أنا قم" :قال أیضا كرنیلیوس وعند). 12: 3! (أع یمشي؟ هذا جعلنا قد تقوانا

 الرسول قاوم وعندما)... 10: 15 كو 1" (معي التي اهللا نعمة بل أنا ال ولكن جمیعهم، من أكثر تعبت أنا ":قوله في

 ]. Ï)7: 4 كو 1!" (تأخذه؟ لم لك شيء وأي: "قال األمناء غیر األشخاص أولئك

 محبة من الحذر دائم الفم الذهبي وحناي القدیس كان لهذا نفسه لحساب ال موكله لحساب یعمل كوكیل الخادم

Ï 17، ص، 1965 ،الرعوي الحب :للمؤلف. 
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 نحسن لم إن الكهنوت سر سیدیننا بالتأكید" :یقول هذا في. نفسه اهللا لحق مغتصًبا یكون لئال والمدیح، الباطل المجد

 األسهل من إنه تالحقه؟ وشدائد آالم أي) المدیح حب (كهذه رغبات وبه التبشیر عمل یدخل من: [یقول كما ،"استخدامه

 كبطریرك نفسه علي القدیس خاف لقد]. Ïأحزان أو متاعب بال الشخص هذا مثل یكون أن عن أمواج بال البحر یكون أن

 أكثر احترام لي یقدم وعندما اآلخرین، كراسي فوق كرسي علي نفسي أري عندما الدموع أسكب إني[ :فقال للقسطنطینیة

 ].غیري من

 مجهوداتهم ویمجدوا انجازاتهم یستعرضوا أن وال فصیحة، بشریة عبارات یقدموا أن المسیح سفراء عمل من لیس

 حیث" ألنه وقادرة قویة الرب كلمة. واالتضاع الوداعة بروح التوبة إلي ویدعوا نفسه، الرب بكلمة ینادوا أن بل الشخصیة،

 )11: 55(إش  ثمر بال فارغة ترجع لن كلمته الملوك، ملك هو واهللا) 4: 8 جا( "السلطان یكون هناك الملك كلمة تكون

 صدر علي متكًئا یعمل مستحیًال، بدا أو صعًبا كان مهما العمل یهاب فال قوة الخادم یعطي بالوكالة الشعور 

 متمرد بیت ألنهم امتنعوا، وٕان سمعوا إن وهم... إلیهم مرسلك أنا: "اإللهي الصوت یسمع إذ النتائج، تكن مهما الموكل

 حتي هكذا ینطق لكنه یعصون أو یسمعون كانوا إن یعلم ال اهللا أن یعني ال هذا. ]5" [بینهم كان نبًیا أن یعلمون فإنهم

 یوحنا القدیس یقول وكما. مقدًما بالعصیان علیهم حكم أنه حجة لهم یكون فال العصیان أو الطاعة حریة لهم یترك

 ].Ðبالعصیان ألزمتهم نبوته إن المعاندین أحد یقول لئال إنما جهل عن بهذا ینطق لم[ :الفم الذهبي

  :بشجاعة الخدمة. 4
 لدیك،) أشواك (وسالء) عوسج (قریس ألنهم تخف ال كالمهم ومن منهم، تخف فال آدم ابن یا أنت أما"

 ].6" [متمرد بیت ألنهم ترتعب ال. وجوههم من تخف وال كالمهم من تخف ال. العقارب بین ساكن وأنت

 اهللا، فالحة تفسد التي هذه باألشواك ومحاط العوسج وسط في كأنه الخادم یعمل إذ سهلة، لیست اإللهیة الرسالة

 بل وجوههم، من وال كالمهم من یرتبك وال الناس یخاف أال یلزم لكنه. خفیة للدغات یتعرض العقارب بین یسكن وكمن

  :هكذا نون بن یشوع اهللا فأوصي سبق كما

 ترتعب، وال ترهب، ال وتشجع، تشدد"

 ).9: 1" (یش تذهب حیثما معك إلهك الرب ألن 

 أریعك لئال وجوههم من ترتع ال. به آمرك ما بكل وكلمهم قم: "له یقول إذ الخوف، من النبي إرمیا اهللا حذر بل

 یقدرون وال فیحاربونك ...األرض كل علي نحاس وأسوار حدید وعمود حصینة مدینة الیوم جعلتك قد هأنذا. أمامهم

 یقوم إنما یحمیه ال فقط لیس ارتعب إن خادمه یهدد اهللا كأن). 19-17: 1" (إر ألنقذك الرب یقول معك أنا إلني علیك،

 .علیه المتكئ غیر القلب في یعمل ال ألنه بارهابه، هو

 نور من أكثر شعبه یحب كان إنه حتي حناًنا المملوء لألب رائًعا مثالً  الفم الذهبي یوحنا القدیس لنا قدم لقد

 علیه حكم كمن أو مظلم سجن في هو كمن عظیم خطر في كأنه نفسه في یشعر خطیئة في أوالده أحد سقط إن عینیه،

 ابسطوا! هذا من أكثر أحتمل بعد أعد لم[ :قائالً  أوالده في یصرخ كان لهذا عمیقة، هوة في حبس أو جلدة آالف بعشرة

Ï 196، 193 ص السابق المرجع. 
2 In Matt, hom 68 :1. 
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 كل احتمل أن مستعد إني[ :یقول إذ خوف، بال وقوة بجرأة یتحدث شجاًعا صریًحا كان هذا ومع ،]Ïوانقذوني نحوي أیدیكم

 أو أمیًرا كان وٕان حتي بوق بصوت كما الكنیسة دخول من أمنعه لتحذیري یسمع وال تصرفاته علي یصر من. شيء

 وجود من أمرّ  شيء لیس ألنه عنه أنزل أن لي خیر! به؟ یلیق ما أفعل لم إن الكرسي هذا علي أجلس كیف إمبراطوًرا،

 ].Ðشعبه یفید ال أسقف

 لیعرف لكن بهم، یزدري أو الخادم منهم لییأس ال والعقارب واألشواك بالعوسج المتمرد الشعب اهللا دعي لقد

 كلمات متذكًرا ،)29: 30" (النعام لرئال وصاحًبا للذئاب أًخا صرت" :البار أیوب مع فیقول له، ویتهیأ العمل صعوبة

" (في العالم في كأنوار بینهم تضیئون وملتو معوج جیل وسط في عیب بال هللا أوالًدا وبسطاء لوم بال تكونوا لكي" :الرسول
2 :15( 

 عظیم برهان هذا: [االسكندري كلیمنضسأ القدیس فیجیب هكذا؟ الرب دعاهم لماذا :قائالً  البعض یعترض قد

 علي یحثه فهو) أورشلیم من (واقتلعه طرده حتي الشعب بلغه الذي العار حال تماًما معرفته من فبالرغم محبته، علي جًدا

 ].Ñالتوبة

 للحق؛ المقاومین یجدون جیل كل في فإنهم رسالتهم، صعوبة لهم ُمعلًنا خدامه، مع صراحة بكل اهللا یتحدث

 لیعلم المضادة، التیارات مواجهة علي لیقووا نعمة یهبهم اهللا أن مدركین واالضطهاد، اآللم الحتمال یستعدوا أن وعلیهم

 لم إلهنا. القیامة ببهجة حتًما ینتهي والذي الضیق، الصلیب طریق هو بل بالورود، مفروًشا لیس الخدمة طریق أن الخادم

 . وكربه الطریق صعوبة وضوح في لنا یكشف لكنه یخدعنا،

 تقدیم في تنصب رسالته وكأن] 7" [متمردون ألنهم امتنعوا وٕان سمعوا إن بكالمي معهم وتتكلم" :اهللا یقول

 في یكمن الخادم نجاح فإن. فلیكن... اإللهي للصوت االستجابة عن یمتنعوا وقد فیتوبوا، یسمعوا قد هي؛ كما اهللا كلمة

 .اإللهیة الودیعة في میًناأ أي هي، كما الرب كلمة تقدیم في أمانته

  :الخاصة بحیاته االهتمام. 5
]. 8" [المتمرد كالبیت متمرًدا التكن: "قائالً  یحذره، لكنه وجهاده قلبه یعلم وهو النبوي للعمل اختاره اهللا أن مع

 یؤكد أن أراد اهللا وكأن. یقیمهم أن من بدال التمرد في معهم هو یسقط بالطاعة للشعب یكرز وهو لئال علیه خشي لقد

 البشریة غیرتهم أثناء وخالصهم سالمهم فقدوا كثیرین ألن خدمته، أثناء الروحیة وحیاته نفسه خالص ینسي أال لخادمه

 أنا أصیر ال لآلخرین كرزت بعدما حتي وأستعبده جسدي أقمع" :بولس الرسول یقول السبب لهذا. الخدمة في وتعبهم

 یكون أن الخدمة أجل من حًبا قلبه ذاب وقد الفم الذهبي یوحنا القدیس دفع ما هذا). 27: 9 كو 1" (مرفوًضا نفسي

 الذین من لحیاتي فائدة أكثر كالمي إن[ :یقول إذ أیًضا، نفسه خالص ألجل وٕانما فحسب إخوته خالص أجل من ال یقًظا

 فإنها الكاهن نفس تجتاح التي الشدیدة والزوابع عملها وصعوبة الوظیفة هذه خطورة أعرف إني[ :یقول كما ،]Òیسمعونني

Ï 171، 170 ص ، 1980  الفم، الذهبي یوحنا القدیس : للمؤلف راجع. 
Ð 158، ص السابق المرجع. 

3 Instr. 1 ; 9. 
4 In 2 Thess PG 62 :498. 
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 ]. Ïاضطراًبا للبحر التي الزوابع من أقسي

  :اهللا كلمة بخبرة التمتع. 6
 وهو أمامي فنشره فیها، سفر بدرج وٕاذا إليَّ  ممدودة بید وٕاذا فنظرت. معطیكه أنا ما وكلّ  فمك افتح"

 ].10-8" [وویل Ðونحیب مراث فیه وُكتب قفاه ومن داخل من مكتوب

 موضوع وتكون الداخلیة، أعماقه بها فتشبع یأكلها أن الخادم علي ینبغي التي "اهللا كلمة" هو عمله موضوع

 .هللا هو ما یقدم بل ذاته من شیًئا یقدم فال فیها، ویختفي بل المستمر، تفكیره

 ویحسبها بها، یمتزج وكأنه. عروقه في یسري دم إلي حیاته في تتحول أعماقه، إلي دخولها یعني الكلمة أكل

 .الناس جمیع من مقروءة رسالة اإلنجیلیة حیاته بتقدیم لآلخرین لیقدمها بها ویعیش یأكلها !حیاته

 اهتماًما معطًیا یوم، كل غالًبا لشعبه المقدس الكتاب مائدة من یقدم أن الفم الذهبي یوحنا القدیس اعتاد لقد 

 :یقول عظاته إحدي ففي الرسولیة، اإلنجیلیة بالكلمة خاًصا
 !الرسولي الصوت سمعتم قد[

 !الروح قیثارة هو !سماوي بوق إنه

 روضة، هي المقدسة الكتب قراءة إن. نعم

 !...النفس تقوت أن تقدر وثماًرا بل فحسب، عطرة زهوًرا یقدم ال أیًضا فردوس هي بلي،

 أذهان في بإیداعه بل فرن، في بإلقائه ال الرسولیة المناجم من مستخرًجا ذهًبا یصهرون أناًسا نشبه نحن

 .الروح بالتهاب بل أرضیة نار بإشعال ال نفوسكم،

 ].Ñطبیعتها بجمال بل حجمها حسب ُتقیَّم ال الآللي فإن... واجتهاد بجد صغیرة أجزاء منه فلنجمع

 لكن ورق علي بالحروف الخارج من معلنة اهللا كلمة أن قصد ربما الداخل، ومن الخارج من مكتوًبا كتاًبا تسلم لقد

 وربما. الداخلي العمیق المفهوم أي الداخل، في التي الكتابة القلب في یكشف الذي القدس الروح عمل إلي األمر یحتاج

 .لتوبتهم اهللا تأدیبات یحمل الداخل في بینما ومعاصیهم الشعب خطایا الخارج من یحوي الكتاب هذا أن قصد أیضا

 علي اآلباء تعلیقات بعض یلي وفیما] 10" [وویل وتسبحة مراث: "السبعینیة الترجمة في جاء فكما الكتابة أما

 :العبارة هذه

 في الذین ي (أاالثنین بین الذین علي ومراث المخلصین، أجل من وتسبحة الهالكین، علي ویالً  مملوء كله الكتاب 

 ).التوبة طریق

 Òأوریجانوس العالمة
 

Ï 186 ص ، الفم الذهبي یوحنا القدیس: المؤلف. 
Ð أغنیة أو تسبحه" السبعینیة الترجمة". 

3 Conc. Statues, hom 1 :1, 2. 
4 Comm. Ioan. 5 :3. 
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 في الحكماء قلب" ألن المستقبل، في یخلص كثیًرا الزمن هذا في یبكي من فإن مفرح، وواحد محزنان أمران فیه جاء 

 ألنكم اآلن الباكون أیها طوباكم: "نفسه الرب یقول وكما )4: 7 جا( "الفرح بیت في الجهال وقلب النوح بیت

 ).21: 6" (لو ستضحكون

 Ïأمبروسیوس القدیس

 تخص والثانیة خطایاك، عن تتوب كخاطئ كنت إن تخصك الثالث هذه أولي. وویل وتسبحة مراث فیه كتب 

 یأس في هم الذین تخص والثالثة الخطاه، فم في یكون ال التسبیح ألن اهللا، مسبحین للترنم یدعون الذین یسینقدال

 لیس وأنه شيء، كل نهایة هو الموت أن یظنون أناس الدنیئة، والشهوات والنهم والزنا للنجاسة أنفسهم أسلموا وقد مثلك

 ).15: 28" (إش یأتینا ال عبر إذا الجارف السوط: "یقولون الذین آخر، شيء الموت بعد

 ویالً  ویعطي یكرم والبار ینتحب التائب تجعل التي المقدسة الكتب مجموعة كل هو النبي یأكله الذي الكتاب

 .للیائس

 Ðجیروم القدیس

1 Conc. Repent : 2 : 6. 
2 Epis. 147: 3 ( See Epis. 122 :1) 
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 2 حزقیالمن وحي 

  كرمك في أعمل أن مشتاق

 یخدمك، أن فاشتاق یكنب لحزقیال سمواتك عن كشفت 

 .كرمك في بجدیة فأعمل عنها لي اكشف

 ومبهجة، مفرحة سمواتك

 للغایة ومبهج مفرح لكنه ثقیل، صلیب معك العمل

 معك، العمل أعزب ما

 .ومعك بك للعاملین ذاتك تعلن فإنك

 جًدا، عنید شعب إلي نبیك أرسلت 

 كثیرین، یقیم لكي أقامه روحك لكن

 الموت أخاف فال القیامة روح لي هب

 إخوتي، وفي فيّ  الموت دب لقد

 بعینها القیامة هو أنت لكنك

 عنید، شعب إلي أرسلته

 .إلیه العناد یتسرب لئال وخشیت

 وأسقط أضعف خدمتي في لئال احفظني

 .شعبك واحفظ بنعمتك احفظني

 إلخوتي أقدم ماذا: 

 بالسفر، یدك لتمد فمي أفتح أنا ها

 نفسي عذوبة یا واستعذبه آكُله

 وتأنسك، تجسدك إال الممتدة الید هذه ما

 .ألتناوله الكلمة أیها جسدك أعطیتني

 ومرارة عذوبة فیها كلمتك: 

 .االلهیة وعودك اقتني إذ بنعمتك، عذبة اجعلها

 .أبدًیا وبنیانها نفسي الصالح وقتیة مرارة تادیباتك أقبل أن لي هب
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 الثالث األصحاح

 اهللا كلمة عمل
 طلب لهذا فمه، في أبقاه لكنه لیأكله، المقدس الكتاب اهللا يْ یدَّ  من وتقبل فمه فتح النبي حزقیال أن البعض یرى

 ینذر كرقیب مسئولیته یدرك عندئذ وتمتلىء، فیشبع أعماقه، إلى یدخل كى ویبتلعه، السفر یأكل أن ثانیة مرة اهللا منه

 .یصمت ومتى یتكلم متى یعرف اهللا، روح قیادة تحت یعمل ویرشد،

 .]3-1 [  اهللا كلمة عذوبة. 1

 .]14-4  [ العمل صعوبة. 2

 .]21-15 [  كرقیب مسئولیته. 3

 .]23-22  [العمل قبل للخلوة الحاجة. 4

 .]27-24  [ وقت وللكالم وقت للصمت. 5

  :اهللا كلمة عذوبة. 1
 یقول) 9: 10 رؤ( الحبیب یوحنا للقدیس صدر كما ،)اهللا كلمة( السفر یأكل أن النبي لحزقیال األمر صدر

 وحده بالخبز لیس": المسیح السید ویقول) 16: 15ي" (قلب ولبهجة للفرح يل كالمك فكان فأكلته، كالمك وجدت": إرمیا

 ينقتد داخلیة، وبهجة وفرًحا حیاة یهب ،يشه طعام اهللا كلمة). 4: 4" (مت اهللا فم من تخرج كلمة بكل بل اإلنسان، یحیا
 .لخالصنا التي اهللا تأدیبات بسبب مرارة یحمل كان وٕان حلو، هو. أعماقنا في فنحمله به نعتذى

 مع وویال مراث يیحو فوجده بخارجه وما بداخله ما قرأ مفتوح كدرج كلمته اهللا يید من النبي حزقیال تقبل إذ

 .حالوة كالعسل فمه في یجده به وٕاذا أعماقه، فتشبع بیده اهللا یطعمه لكي فمه ففتح تسابیح،

. لدیه المحبوبین الرضع نحن لیطعمنا یده یمد نون،ح كأم أو كمربیة معنا یتعامل فإنه اهللا، حب أعجب ما
. والشهد النحل وكعسل )العهدین( ثدییه من یصدر نقًیا لبًنا وصیته فنجد أمه، صدر على كالرضیع صدره على نرتمى
 .الناضجین والكبار للصغار صالحة وصیته

 لكن اإلنسانیة، الحریة على قید كأنها البعض یراها أحیاًنا بل ،يالطبیع اإلنسان على وثقیلة صعبة اهللا وصیة

 إال حزقیال نظرها التي) 9: 2 (الممدودة الید هذه هي ما. كالعسل حلوة نجدها داخلنا في لنا لتقدمها اهللا ید امتدت متى

 خالل لیس اإللهیة الوصیة لنا قدم الذي هذا. اإللهي التجسد خالل منظورة صارت وقد" الرب ذراع" ُیدعى الذي اهللا ابن

 إذ ومعیًنا، مثاال نفسه مقدًما وأخیه، اإلنسان وبین واإلنسان، اهللا بین المتبادل يالعمل الحب خالل بل والنواهي، األوامر

 یعلم ال العبد ألن عبیًدا، أسمیكم أعود ال... يأحبائ أنتم. أحببتكم كما بعًضا بعضكم تحبوا أن يوصیت هي هذه": یقول

 الوصیة صارت بهذا) 15-12: 14ي" (یو أب من سمعته ما بكل أعلمتكم يألن أحباء سمیتكم قد يلكنن سیده یعمل ما

 إرادتنا تلتقى كأحباء فنطیعه محبوبنا، إرادة إلدراك بالحب الداخلیة بصیرتنا انفتاح بل بطاعته نلتزم أمًرا لیست اإللهیة

 يوحمل )لذیذ( هین نیرى ألن... يمن وتعلموا علیكم نیرى إحملوا: "كلماته نفهم أن یمكننا بهذا !اختیارًیا اإللهیة بإرادته
 فال يویتبعن صلیبه یأخذ ال من... سیًفا بل سالًما يأللق جئت ما": فقال سبق أنه مع ،)30-29: 11" (مت خفیف

 .كالعسل حلوة والوصیة مجًدا، والصلیب عذًبا األلم یصیر بالحب )38، 34: 10 مت( ي"یستحقن

 بل حرج موقف في الكلمة خادم تجعل التي هذه یتوبوا، لكي الساقطین ضد إنذارات تحمل أیًضا اهللا كلمة
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 حینما. الخالصیة اهللا مقاصد یدرك إذ للخادم، وفرًحا عذوبة الوقت نفس في تقدم لكنها والضیقات، للمتاعب ویتعرض

 الذي الحزن بهذا یفرح لكنه حزنوا قد كانوا وأن أنهم لهم یوضح عاد لكنه كورنثوس، أهل أحزن بشدة بولس الرسول كتب

 هذا لكم وكتبت أحزنته، الذي إال يیفرحن الذي هو فمن أنا أحزنكم كنت إن ألنه": قائًال  معه، أیًضا هم فیفرحون للتوبة

 ألني جمیعكم، فرح هو يفرح أن بجمیعكم واثًقا بهم، أفرح أن یجب كان الذین من حزن يل یكون ال جئت إذا حتى عینه

" نحوكم من والسیما يعند التي المحبة تعرفوا لكي بل تحزنوا لكي ال كثیرة بدموع إلیكم كتبت قلب وكآبة كثیر حزن من
 ).4-2: 2 كو 2(

  :العمل صعوبة. 2
. اهللا شریعة عندها التي األمة إلى شعبه، إلى أرسله بل اللهجة، غریب شعب إلى وال أجنبیة أمم إلى اهللا یرسله لم

 اهللا كلمة ترفض وبقیت سیناء، جبل على موسى تسلمها التي الشریعة إلى االصغاء رفضت عاصیة، أمة لألسف لكن

 . فرفضوه ذاته الكلمة جاء حتى... األنبیاء ألسنة على

 جاء عندما وبالفعل]. 6" [لك لسمعوا هؤالء إلى أرسلتك فلو": لحزقیال قائًال  مباشرة غیر بطریقة اهللا یعاقبهم

 .الجنس الغریبة األمم قبلته الكلمة

 فعل هو هذا. ]7" [القلوب وقساة الجباه صالب إسرائیل بیت كل ألن" للغایة، صعبة حزقیال إرسالیة كانت

 بال بعنف یقاومه بل اإللهي الصوت یسمع أن یرید ال صلبة وجبهته كالحجر قاسًیا قلبه تجعل اإلنسان، حیاة في الخطیئة

 قد. جباههم مثل صلبة وجبهتك وجوههم، مثل صلًبا وجهك جعلت قد هأنذا": یقول إذ قوة، خدامه یهب اهللا لكن. حیاء

 الشر كان إن]. 9-8" [متمرد بیت ألنهم وجوههم من ترتعب وال تخفهم فال الصوان من أصلب كالماس جبهتك جعلت

 اهللا وملكوت الباطل، والحق الظلمة النور یبدد كما ُیحطمه، الخیر فإن النهایة، إلى یثبت أن یقدر ال لكنه عنیًفا طبعه في

 .أمامه یثبت أن الخیر عدو یقدر ال له كملجأ اهللا في الخادم ىاختف كلما هكذا. حین فإلى إبلیس مملكة أما األبد إلى یبقى

 داخل الخفاء في العاملة السماویة اإلمكانیات هي ،]12[ عظیم رعد صوت خلفه سمع اهللا كلمة حزقیال قبل إذ

 الخلیقة وكأن. المتالصقة الحیة المخلوقات أجنحة صوت سمع لقد. الخطاة قلوب قسَّى الذي الشر لتحطم ترعد قلبه،

 التي اإلنجیلیة الكلمة سلطان فهو البكرات صوت أما. عنا بصلواتها أیًضا تسندنا واحد بروح مًعا تعمل التي السماویة

 .وتجتذبها القلوب تأسر

 فإن ذاتها، الكلمة فاعلیة بجانب السمائیین ومساندة السماویة اإللهیة اإلمكانیات: اإلمكانیات هذه كل مع

 الروح يفحملن": النبي یقول إذ المحطمة، النفوس أجل من يالداخل القلب مرارة یكفي... وآالًما أتعاًبا مملؤة الخدمة

 .].14يَّ " [عل شدیدة كانت الرب وید ،يروح حرارة في ُمرَّاً  فذهبت ،يوأخذن

 أو لحیاة حیاة رائحة إما اهللا كلمة یقبلوا أن ولهم ،يالسب من عانوا الذین بین الرسالة ُیعلن أن حزقیال على كان

 غربتهم، وسط اهللا كلمة إلى انصتوا وال التأدیب، بسبب قلوبهم النت وال ،يالسب من ینتفعوا لم لألسف. لموت موت رائحة

 إنها... ویضطهدونه یقاومونه بل له، االستماع یرفضون أنهم اهللا له أوضح لقد. وانبیائه اهللا ضد وعناًدا قسوة ازدادوا بل

 ].8[ قساوتهم لیواجه كالماس صلًدا تجعله إلهیة بقوة ینعم أن فیلزمه هو أما. مسئولیته ال مسئولیتهم

 حسب لیست تحركاته أن لیدرك ،]15-12[ لخدمتهم المسبیین إلى به يلیأت العرش أمام من الرب روح حمله

] 14 [علیه شدیدة الرب ید وكانت مرارة، نفسه فامتألت جاء. بالروح محمول نهأ... اهللا خطة حسب لكن البشریة، إرادته
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 وقد المسبیین إلى وانتقاله تسابیحهم، السمائیین یشارك اإللهي العرش أمام وقفته بین مقارنته عن نبع نفسه مرارة سر لعل

 یرید ال أنه. "ههنا نكون أن رب یا جید ":الرسول بطرس مع قائًال  نفسه في تمرر قلبهم، وبهجة سالمهم الخطیة حطمت

 !اإللهي العرش أمام بمثوله واختبره رآه مما الشعب بحرمان شعر ألنه تمرر أیًضا ولعله. اإللهي العرش مفارقة

  :كرقیب مسئولیته. 3
 صوت فكان یفعل، ماذا الیعرف حیرة، في أیام سبعة المسبیین وسط بقى منها وشبع اهللا كلمة حزقیال أكل إذ

 یعیش وأن اهللا، كلمة یأكل أن :الرقیب إلقامة الزمان ضرورین أمرین كأن]. 17" [رقیًبا جعلتك قد آدم ابن یا" له الرب

 باألجرة، عمالً  يیؤد موظًفا لیس الرقیب وكأن األسبوع، أیام كمال أو الكمال إلى فیشیر 7 رقم أما. شعبه وسط أیام سبعة

 حینما. لنفسه الراحة یعرف ال عمره أیام كل شعبه وسط بنفسه يیلق محب إنسان بالحق لكنه ویستریح، حین إلى یعمل

 ابنه ابن ُیدعى أن أبى كبر لما موسى باإلیمان": عنه قال النبي موسى يأ للشعب قائد أول یصف أن بولس الرسول أراد

 من أعظم غنى المسیح عار حاسًبا بالخطیة، يوقت تمتع له یكون أن على اهللا شعب مع یذل أن باألحرى مفضالً  فرعون،

 ذلك حاسًبا شعبه عار وسط بنفسه موسى ألقى هكذا) 26-24: 11" (عب المجازاة إلى ینظر كان ألنه مصر خزائن

 الرقیب سمات هي هذه. األبدیة المكافأة أجل من وقتیة متعة كل تارًكا ،يالفرعون القصر راحة في یعیش أن من أفضل

 .لراحتهم هو ما بل لنفسه ما یطلب وال عارهم یحمل لهم، كخادم شعبه وسط یعمل إنه. يالروح

 .وجنوده الشیطان ویحارب اآلخرین أقدام یغسل خدمته في روحیة، حرب وجود فعالمة" رقیًبا" دعوته أما

 یتتبع أن یستطیع رقیب البرج في ویوجد المدینة، أسوار على برج وُیبنى تالل على غالًبا ُتقام المدن كانت قدیًما

 .للحرب الجیش ویستعد المدینة ابواب ُتغلق عندئذ الشعب فینذر المدینة نحو قادم عدو يأ تحركات

 التمییز روح یحمل أن كرقیب يینبغ]. 17ي" [قبل من وأنذرهم يفم من الكلمة اسمع": فهي له اهللا وصیة أما

 نفسه باسم یتكلم وال اهللا، فم من یسمعه بما بل عندیاته من ینذر فال اهللا، مع وشركته الرب كلمة حفظه خالل من واإلفراز

 دمها وُیطلب النفوس تهلك لئال مداهنة، وال مجاملة وال خوف بال قوة بكل ینذر أن یقدر بهذا. ي)ِقبل من( اهللا باسم بل

 .منه

 اهللا خدام أرعب الذي األمر معها، متهاوًنا ُیحّذرها ال نفس كل هالك عن مسئولیته مدى لخادمه اهللا أوضح لقد

 یحذره إلیه بالكتابة أسرع ثیؤدوسیوس، اإلمبراطور ارتكبه بخطأ أمبروسیوس لقدیسا شعر حینما لهذا العصور، عبر

 أكون أن یمكن حال أبأس في وأصیر ،يعن ینزع يونطق مقیًدا، یصیر يضمیر فإن !أصمت؟ أن أستطیع هل [:له قائالً 

 لم ألنه للعقوبة نفسه الكاهن ویخضع خطیته، في الخاطئ یموت... یخطئ من مع یتكلم ال الكاهن كان إن!... علیه

 أن أستحق ال يأنن فلو. أناة بطول أقوله ما إلى يتصغ أن إلیك أتوسل[: هكذا إلیه یكتب أخرى مرة]. Ïالخطأ من یحذر

 جانب من لیس... وصلواتك بنذورك في وثقت الذي أنت عنك، تقدمات أقدم أن مستحق غیر أیًضا أكون يل تسمع

 .]Ðفیه یفكر بما ینطق أال الكاهن جانب من وال الكالم، حریة یرفض أن اإلمبراطور

 كانت لو كما نفس بكل بل ككل بالجماعة ال الرقیب الهتمام رائًعامثًال  الفم الذهبي یوحنا القدیس لنا قدم لقد

 ].Ñكلها المدینة يیساو - يَّ عین في - منكم واحد كل: [یقول إذ كلها، الجماعة

1 Epistle 51:3. 
2 Ibid 40:1. 
3 De Terrac. motu. p 650 ;714. 
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. هكذا یفعلوا أن الكل أرید بل هذا، يأبتغ ال يفإنن الوصیة، نفذوا قد كثیرین إن أحد يل یقل ال[: یقول أخرى مرة
 لكن كورنثوس أهل بین الزنا ارتكب قد واحد كان إن فإنه !تحقق قد ذلك أرى حتى يأنفاس التقط أن أستطیع ال يفإنن

 .]Ïضاعت كلها المدینة أن لو كما یتنهد كان بولس

 أني هذا الیوم أشهدكم لذلك": أفسس في التي الكنیسة لقسوس فیقول كرقیب، بمسئولیته بولس القدیس شعر لقد

 عن أفتر لم ونهاًرا لیالً  سنین ثالث أني متذكرین اسهروا... اهللا مشورة بكل أخبركم أن أؤخر لم ألني الجمیع، دم من برئ

 الرسول دم يأ من[: آرل أسقف قیصریوس اآلب یقول وكما). 31، 27، 26: 20" (أع واحد كل بدموع أنذر أن

 كلمة مجاعة بسبب الكثیرین نفوس تهلك لئال نخاف أن یلزمنا[: یقول كما]. Ðاألجساد دم ولیس طبًعا النفوس دم... برئ؟

 ].Ñالدینونة یوم في نفوسنا من فتطلب اهمالنا عن الناجمة اهللا

  :العمل قبل خلوة. 4
 مجده أراه وهناك ،]22[ معه لیتكلم البقعة إلى یخرج بل العمل بدء في یتسرع أال الرب أمره كرقیب سلكي إذ

 ملزم نهأ الخادم، نوعیة على بل العمل كثرة على یقوم ال الرسالة نجاح فإن. خابور نهر عند رأى كما أخرى مرة يالسماو

 ."السماویة الحیاة قوة" حیاته في للشعب فیقدم اإللهیة األمجاد إلى قلبه لیرفع اهللا، مع خلوته خالل بالتقدیس

 التزم للخدمة بولس الرسول يُدع أن بعد لهذا خادم، لكل يضرور أمر الرب مجد لمعاینة البقعة إلى الخروج إن

 التزام عن أغسطینوس القدیس ویتحدث. يالرسول للعمل لیتهیأ اهللا مع طویلة خلوة في البریة في سنوات ثالث باالقامة

 الخیر أعمال بهم أنیط قد الذین[: یقول إذ الخلوة، حیاة العمل وال العمل الخلوة تعوق أن دون الروحیة بالخلوة الخدام

 وتأمله الحق لدراسة یتفرغوا أن یجب لذلك ،)التأمل( األخرى الحیاة عن شهادة للناس یحملوا أن ملزمون النفوس ورعایة

 .]Òالكنسیة بالمهام للقیام إنسان إعاقة في سبًبا التأمل حیاة تكون أن اإلنصاف من لیس أنه كما. األبدیة والحیاة

 إلى وقت من وٕانما واحدة، مرة لیس اإللهیة، بالحضرة ننعم وأن قلوبنا، في الرب یتجلى أن خدمتنا لنجاح نحتاج

 في دوًما حاضر هو. وبنا فینا عامل أنه فنتأكد... مكانیاتهإو وقوته اهللا مجد عن تكشف مستمرة، جدیدة برؤى فننعم آخر،

 .أعماقنا في باستمرار یتجلى داخلًنا،

 :  وقت وللكالم وقت للصمت. 5
: الرسالة هذه ویسمع لیقیمه اإللهي الروح دخله وأیًضا وجهه، على النبي حزقیال سقوط وتكرر الرؤیا تكررت

. متمرد بیت ألنهم موبًخا رجالً  لهم تكون وال فتبكم، بحنكك لسانك وألصق... بیتك وسط في نفسك على أغلق اذهب"
 لكنه البشریة بالغیرة یعمل أال منه الرب أراد هكذا. ]27-24" [الرب السید قال هكذا لهم وتقول فمك أفتح كلمُتك فإذا

 كرقیب، كان إن. وباسمه الرب وبكلمات مناسًبا الرب یراه الذي الوقت في فیتكلم بالكالم، له یأذن حتى یتكلم وال یصمت

 یقول وكما). 7: 3" (جا وقت وللتكلم وقت للسكوت" الحكیم قاله ما یتعلم أن يینبغ أنه إال ُیدان، الشر على صمته في

 ومن یتكلم، ماذا اعتباره في یأخذ حدیثه في الحكیم الرجل[ :وأیًضا ،]كلماتك ولتقس حدیثك زن[ :أمبروسیوس القدیس

1 Conc. Statutes, Homily 13:12. 
2 Sermon 1:3. 
3 Ibid 1:15. 

Ò 710، 709 ،1965 ،الرعوي الحب :للمؤلف. 
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 األب یقول. ]بالكالم كما بالصمت لالحتفاظ قیاس هناك یكون أن یلزم هكذا... والزمان المكان وظروف یكلمه، الذي

 ].Ïكالمه في نافًعا صمته في حكیًما يالراع یكون أن البد[ :الكبیر غریغوریوس

Ï 694 ص، 1965 ،الرعوي الحب :للمؤلف. 
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 3  حزقیالمن وحي 

 !يقلب شهوة یا بوصیتك يطعمنأ

 يقلب شهوة یا بوصیتك يطعمنأ! 

 .سماوی�ا خبًزا وصیتك يل وقدم یدك مدّ 

 !غیرك آخر من طعاًما أقبل لن ورضیع، بل طفل أني

 !ينفس مخلص یا يوالدّ  من على أحَّن أنت

 ينفس مخلص یا صعبة وصیتك، 

 ضیق، كرب وطریقك ثقیل، صلیبك

 نحل، وعسل خبًزا وصیتك تصیر یدیك من لكن

 !جدیدة سماءً  وطریقك مجًدا، صلیبك یصیر

 العنید، شعبك إلى كلمتك یحمل نبیك أرسلت 

 !عنادها كان مهما نفس كل إلى وصیتك أحمل أن يل هب

 .السماء في عظیم رعد حدث كلمتك استالم مع

 .وقلوبهم يقلب في قساوة كل ولتزلزل السماء لترعد

 المتزعزعة، األرضیة الطبیعة عنها لتنُزع

 .أبدیة سماویة بحیاة ولتنعم

 نفسه فتمررت عنید شعب إلى كلمتك نبیك قدم. 

 !مركبتك؟ إلى التطلع مفارقة یرید ال ألنه النفس ُمرّ  كان ألعله

 !البشریة؟ عناد مع تالمس ألنه النفس ُمرّ  كان ألعله

 سمواتك، أرى أن ينفس مرارة وسط يعطنأ

 .الكثیرین توبة مع أتالمس أن يحزن وسط يل هب

 .اإللهي الكلمة أیها وفیهم في اإللهي بعملك يقلب فرح

 أیام، سبعة المسبیین وسط نبیك بقى

 .كرمك في أعمل يغربت أیام كل يأقض نأ يل هب

 الزمن، أحسب أجیًرا لست أني

 .يأب كرم في العمل إلى أشتاق ابن يلكن

 اإللهي الكلمة أیها يعلمن: 

 !أسرارك؟ ألعرف بك يأختل متى

 !شعبك؟ ألخدم الكرم في أعمل ومتى
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 شعبك، أنسى أال يخلوت في يل هب

 .أسرارك في التأمل عن أتوقف أال خدمتى وفي

 الحقیقیة، الكلمة أیها يارشدن 

 أتكلم، ومتى أصمت متى أعرف ال فأني

 !أتكلم؟ وكیف أصمت كیف

 .فيّ  العامل يقائد كن یدیك، بین أنا ها
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  الثانيالباب 

 
 
 
 
 
 
 

تهدیدات قبل سقوط أورشلیم 
] 12ص - 4 [ص 
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األصحاح الرابع 

اللبنة المرسومة ونومه 
بدأ الحدیث اإللهي مع حزقیال النبي بطلب التنبؤ وٕانذار الشعب من خالل الرموز واستخدام ما نسمیه 

"وسائل إیضاح"، األسلوب المتبع في ریاض األطفال. ذلك لعجز اللغة البشریة عن التعبیر، أو بقصد لفت انتباههم 
. بسلسلة من الدروس الِعیاّنیة

. ]3-1[. اللَِّبنة المرسومة  1
. ]8-4[النوم على جنب واحد . 2
 .]17-9[. األكل بالوزن والغم 3

 : . اللبنة المرسومة1
أمره الرب أن یرسم على َلِبن (طوبة من الطین) مدینة محاصرة بالجیوش، یقیم ضدها برًجا ومترسة ومجانق 

(آالت حربیة لهدم األسوار)، معلًنا أن حصار أورشلیم قادم بسماح إلهي للتأدیب، إذ أن الهیكل المقدس قد مضى 
علیه سنوات طویلة وهو منجَّس بإقامة أنصاب آللهة وٕاآلهات وثنیة داخل األماكن المقدسة. 

). لقد 16 :49 إذ شعرت صهیون أن الرب قد تركها، وسیدها نساها، أكد لها: "هوذا على كّفي نقشتك" (إش
ني انقشتك في ابني یسوع المسیح بكونك جسده المقدس وهو الرأس، أراك فیه مقدسة ومبررة، ترتفعین به وفیه إلى أحض

وتتمتعین بشركة أمجادي. أما هنا فإذ تصر صهیون على الخطیئة وترتبط بالزمنیات وال ترید أن تسمو عن األرضیات لهذا 
طلب اهللا من حزقیال أن یرسمها على لبنة من الطین، بدًال من أن ُترسم على كف الرب؛ إنه یعطیها سؤل قلبها. لهذا كثیًرا 

). اشتهت األرض، فجعلها منقوشة على الطین!! بعد أن كانت أسماء 4 :7ما یردد مثل هذه العبارة: "أجلب علیك طرقك" (
أسباط إسرائیل منقوشة على الحجارة الكریمة توضع على صدر رئیس الكهنة لیدخل بها إلى قدس األقداس في ظل 

السمویات هوذا مدینة أورشلیم تنقش على الطین الذي أرادت أن تتثقل به! 
 في سفر النشید یعتز اهللا بأوالده فیشبههم بالفرس العاملة مًعا بروح واحد في مركبته اإللهیة للخالص (نش

)... لكنهم إذ ُیصّرون على اعتزاله واالرتباط بالرجاسات 4 :6 )، یراهم كترصة حسنة مرهبة كجیش بألویة (نش9 :1
 ال ]3[یقیم ضدهم من األمم برًجا ومترسة ومجانق لتحطیم كل قوة فیهم! بل ویأمر بإقامة سور من حدید حول المدینة 

لیحمیها وٕانما لكي ال یهرب أحد مما یحل بها من تأدیبات! 
) وأن 7 :3والعجیب أن اهللا في وسط هذا الُمّر یطلب من النبي أكثر من مرة أن یثبت وجهه على المدینة (

. أما تأكید تثبیت وجهه على المدینة المحاصرة مرتین فعالمة رعایة اهللا ]7[یجعل ذراعه مكشوفة حین یتنبأ علیها 
لشعبه من الیهود كما من األمم، إن الكنیسة بكل أجناسها هي موضوع رعایته وعنایته واهتمامه حتى في أمّر لحظات 

 األلم یوحنا الذهبي الفم القدیسالتأدیب. إنه یسمح ألوالده بالضیقات بكل مرارتها ومعها الخالص. لهذا یسمى 

إذا أخطانا ُینهض اهللا علینا أعداءنا لتأدیبنا، لهذا یلیق بنا ال أن نحاربهم، بل نحاسب : [كما یقول، Ï"مدرسة الفلسفة"

1 In Acts, PG 60: 378. 
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أنفسنا ونثقفها. لنتقبل اآلآلم كقبول األدویة من الطبیب ألجل خالصنا، وكقبول التأدیب من األب حتى نتمجد. لهذا 

 .]Ï إذا تقدمت لخدمة ربك فتأهب للتجارب واصبريیقول الحكیم ابن سیراخ: یا بن
أما الذراع المكشوفة فتشیر إلى التجسد اإللهي، إذ یرى اآلباء في "ذراع الرب" إشارة إلى االبن، و "أصبع الرب" 
إشارة إلى الروح القدس. وكأن أورشلیم تبقى تحت الحصار في قبضة الخطیئة وتحت سلطانها حتى تنكشف ذراع الرب 

 یو 1ند اآلب وأظهرت لنا" (عكقول القدیس یوحنا: "فإن الحیاة أظهرت وقد رأینا ونشهد ونخبركم بالحیاة األبدیة التي كانت 
). هذا الذي هو غیر منظور صار بالتجسد مكشوًفا، إذ "حل بیننا ورأینا مجده مجًدا كما لوحید من اآلب مملوء نعمة 2 :1

). لقد حوصر قلبنا - أورشلیم الداخلیة - وتدنس هیكلنا وصرنا في حالة موت حتى شمر اآلب ذراعه، 14 :1 وحًقا" (یو
أي أرسل ابنه الوحید لیحررنا ویردنا إلى الخالص. هذا ما رآه إشعیاء النبي بروح النبوة إذ بشَّر أورشلیم المسبیة بالخطیة، 

هذه التي نامت نوم الموت ودفنت في التراب وتحطمت تماًما، قائالً : 
"استیقظي، استیقظي، إلبسي عزك یا صهیون. 

 إلبسي ثیاب جمالك یا أورشلیم المدینة المقدسة.  
 انتفضي من التراب، 

 قومي اجلسي یا أورشلیم، 
 انحّلي من ُربط عنقك أیتها المسبیة ابنة صهیون. 

 ما أجمل على الجبال َقَدَمي المبشر المخبر بالسالم، 
 المبشر بالخیر المخبر بالخالص، 
 القائل لصهیون: قد ملك إلهك... 

 أشیدي، ترنمي مًعا یا ِخرب أورشلیم، 
 ألن الرب قد عَّزى شعبه، فدى أورشلیم، 

 قد شَّمر الرب عن ذراع قدسه أمام عیون كل األمم، 
). 52  فیرى كل أطرف األرض خالص إلهنا" (إش

واضح أن سر یقظة صهیون، ولبسها عزها، وانتقاضها من التراب، وتحررها من عنق العبودیة، وتمتعها 
بالسالم هو تشمیر ذراع الرب أمام عیون األمم، أي تجسد السید لیضم في جسده جماعات متمتعة بالخالص. 

هذا وتشمیر الذراع یشیر إلى االستعداد للضرب، وعلى ما اعتقد ال یقصد ضرب شعبه إنما ضرب الخطیئة 
.. لقد دان الخطیئة التي سقطنا نحن .التي حطمت هذا الشعب، فقد جاء السید المسیح ال لیدین اإلنسان بل لیخلصه

فیها في جسده! 
قلب اهللا نحو شعبه لم یتغیر، لكن قداسته تقتضي تحطیم الخطیة ومعاقبة األشرار الُمصرّین على شرهم 

 لعلهم یرجعون إلیه بالتوبة.

  :النوم على جنب واحد. 2

Ï  ،322ص ، 1981للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم. 
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إذا أعلن الرب حصار أورشلیم وسبیها مع تلمیحه عن اهتمامه بها وتشمیر ذراع قدسه لخالصها، بدأ یوضح 
فاعلیة الخطیئة في حیاة اإلنسان، إنها تحطمه تماًما، تلقیه إلى حالة نوم دائم بال حیویة وال عمل، ینام اإلنسان على 

جنب واحد كمن هو مصاب بالفالج (الشلل). 
)، ثم یعود فینام  یوًما190 ( وبحسب الترجمة السبعینیة  یوما390لقد طلب منه أن ینام على جنبه الشمال 

على جنبه الیمین لمدة أربعین یوًما، بالنوم األول یشیر إلى إثم بیت إسرائیل والثاني إلى بیت یهوذا. العمل األول 
یشیر إلى سقوط اإلنسان تحت سلطان الضربة الشمالیة أي الخطایا الظاهرة كالزنا والقتل والسرقة والكذب الخ، أما 
الضربة الیمینیة فهي الخطایا الخفیة التي یتعرض لها المؤمنون والذین یخدمون الرب مثل خطایا البر الذاتي وحب 

الكرامة والمدیح، األمور التي لیس لها مظهر الخطیئة أمام الناس لكنها تفسد حیاة المؤمنین والخدام. النوم على 
الجانب األیسر یبقى زماًنا أطول من النوم على الجانب األیمن، ألن شعب یهوذا وٕان كان قد تأخر في شره عن 
مملكة إسرائیل الشمالیة لكنه في زمن قصیر كمل شره. هكذا بالضربات الیمینیة یسقط المؤمنون بسرعة خطیرة، 

عجبي من أسقف (رئیس) : [ یعلنیوحنا الذهبي الفم لقدیسویكمل شرهم في وقت قصیر، األمر الذي جعل ا
، كما كان آباء البریة یحذرون أبناءهم الرهبان من الضربات الیمینیة أكثر من الیساریة، ألن األخیرة واضحة ]یخلص!

ویسهل التوبة عنها، أما األولى فغالًبا ما تكون خفیة تتسلل إلى القلب وتحطم توبته!  
لماذا نسب الجنب األیسر إلسرائیل واألیمن لیهوذا؟ ألنه إذ یتطلع اإلنسان نحو شروق الشمس یكون الشمال 

عن یساره والجنوب عن یمینه، هكذا إسرائیل مملكة الشمال یمثلها جنبه األیسر ویهوذا مملكة الجنوب یمثلها جنبه 
األیمن. 

أما بالنسبة لألرقام فال أرید الدخول في تفاصیل كثیرة، إذ وجدت لها تفاسیر متنوعة، مكتفًیا هنا بإبراز النقاط 
التالیة: 

 یوًما رمًزا إلى سني العبودیة التي 430 یكون الناتج )40+390(. یرى البعض بإضافة الرقمین مًعا أ
عاشتها األمة الیهودیة في مصر تحت العبودیة. وكأن هذه األرقام لیست إال رمًزا عن فعل الخطیئة في حیاة 

إذ تدخل بهم إلى العبودیة الُمّرة.  المؤمنین،
 یشیر إلى السنوات التي عاشتها إسرائیل منذ ارتداد یربعام حتى خراب 390ب. یرى البعض أن رقم 

 یشیر إلى السنوات التي انحط فیها یهوذا قبل السبي. 40أورشلیم، بینما رقم 
) فإذا حذف منها 6-4 :52 ر شهًرا (إ18هكذا؛ إن حصار أورشلیم قد بقى  390ج. یفسر البعض رقم 

 390 شهًرا أي 13) فیكون الباقي 8-5 :37 خمسة شهور انسحب فیها المحاصرون عندما اقترب جیش فرعون (إر
. یوًما

 یرمزان إلى الخطیئة التي شملت كل إنسان، وشملت كل الحیاة الزمنیة، فحطمت كل 40 ،390د. الرقمان 
، ألن عدد 10في  39 إنما هو حصیلة ضرب رقم 390البشریة بفالجها، وحطمت كل واحد كل أیام زمانه. فرقم 

 فیشیر للحیاة 40 جلدة، كأن كل األسباط قد استحقوا الجلد. أما رقم 39)، وأجرة الشر 10( أسباط مملكة إسرائیل
الزمنیة كلها، لهذا صام السید المسیح أربعین یوًما وأیًضا موسى وٕایلیا عالمة ضرورة زهدنا كل أیام غربتنا. فالرقم 

 شمول الخطیئة لحیاة كل الناس، والرقم الثاني أنها تشمل كل أیام زماننا. ياألول یعن
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 یوًما على جنبه األیمن یتعارض 40 یوًما على جنبه األیسر و390یرى البعض أن ما ورد هنا عن اتكائه 
) حیث نجد النبي جالًسا وسط كبار قومه أثناء المدة المذكورة، فضًال عن تعارض أمر اهللا 1 :8 مع ما ورد في (حز

له هذا مع إمكانیة البشر، فال ُیعقل أن حزقیال تمَّكن من تنفیذه. 

 یتضمن النص السابق عادة شرقیة قدیمة، وهى عادة "اتكاء" الرجال أثناء جلوسهم على :Ïیرد على ذلك
األرض، متوسدین وسادة توضع تحت الّید الیمنى أو الیسرى، حسب رغبة الشخص.  

وال یشترط النص المذكور عدم حركة النبي أثناء تنفیذه أمر الرب، لكن یشترط علیه ضرورة االلتزام باالتكاء 
 فقط، واشترط أیًضا  كلما رغب في الجلوس یوًما40 یوًما والجنب األیمن خالل الـ 390على جنبه األیسر خالل الـ 

. وهذا األمر ال یتعارض مع مباشرة النبي كل ما یریده من تحركات ]7[ الذي یتكئ علیه  كشف الذراع كلهضرورة
وأعمال متفاوتة أثناء المدة الزمنیة المذكورة، وال نجد صعوبة ما على النبي أو على غیره في ممارسة هذا األمر. كما 

 الخاص بجلوس حزقیال النبي وسط كبار قومه. فالنص األول ال )1 :8حز (ال نجد أي تعارض مع النص الوارد في 
یحرم على النبي الجلوس مع غیره، وفي نفس الوقت یؤكد أنه كان في بیته جالًسا، أي متكًئا، وبال شك في أنه كان 

یلتزم بالوضع الذي حدده له اإلعالن اإللهي، فال خالف بین النصین. 

 : ألكل بالوزن والغما. 3
األكل بالوزن والغم، والشرب بالكیل والحیرة، عالمة المجاعة التي تحل بالشعب للتأدیب. إنه رمز لعمل 
الخطیئة في حیاة اإلنسان، إذ تصیب نفسه بحالة جوع مع غم وعطش مع حیرة... هذا كله بجوار الفالج (الشلل) 

الذي أصابها. 
 16/1 أوقیات) من الخبز كل یوم، وسدس الهین (حوالي نصف بنت أو 8لقد حدد له عشرة شواقل (حوالي 

من الجالون) ماء. أما الخبز فمن أردأ األصناف، التي تقدم للخیل والخنازیر، وهو خلیط من القمح والشعیر والفول 
والعدس والدخن (ذرة رفیعة) والكرسنة (بذار بریة مثل القمح)، یأكله أثناء نومه على جنب واحد. كما طلب منه أن 

)، لكن إذ 14-13 :23 یخبره مستخدًما براز اإلنسان عوض الحطب عالمة ما بلغه الشعب من دنس ونجاسة (تث
توسل إلیه أن یعفیه من هذا األمر سمح له أن یخبره على روث الحیوانات. هذه العادة التي ال تزال توجد في بعض 
قرى الصعید حیث تستخدم (الجلة) كوقود عوض الحطب. على أي األحوال هذا التصرف یرمز إلى ما یصل إلیه 

الشعب من تعب! 

Ï ،276 ص ،1985 الدكتور وهیب جورجي: مقدمات العهد القدیم. 
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 4حزقیال من وحي 
بحبك نقشتني على كفیك 

  ،بحبك نقشتني على كفك یا إلهي
حسبتني أورشلیم المحبوبة، وصهیون المقدسة. 

لكنني بخطایاي ونجاسات قلبي  
صرت منقوًشا على لبنة من الطین. 

صرت محتقًرا، أتمرغ في الوحل. 
بتهاوني أحاط بي العدو وحطم أسواري، 

یا من ترید أن تقیم روحك الناري سوًرا لحیاتي! 

  ،مددت أیها اآلب ذراعك اإللهي
إذ أرسلت لي ابنك متجسًدا، 

یغسلني من التراب، 
ویهبني روحك الناري، 

ویحملني إلى أحضانك! 

  ،خطیتي نزعت عنى حیویتي
صرُت مریًضا بالفالج، 

تارة أتكئ على جنبي الشمال مضروًبا بالشرور، 
 وأخرى أتكئ على الیمین مضروًبا بالبر الذاتي،

  ،حرمتني خطیتي من الشبع
حولت جنتي الداخلیة إلى قفر مدقع. 

من ینقذني من هذه المجاعة إال أنت یا شبع نفسي؟! 
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 الخامس األصحاح

 شعره حلق
 رأسه شعر یحلق أن النبي حزقیال فأمر وتأدیبها، أورشلیم محاصرة عن - الرموز خالل - إعالناته الرب یكمل

 .الرابع الِعیاّني الدرس هذا ویعتبر. وعالماتها لیهوذا عقوبته سرّ  له موضًحا حاٍد، بسكینٍ  ولحیته

 ].4-1[  النبي شعر حلق. 1

 ].7-5[  العقوبة سرّ . 2

 ].8[   علنیة عقوبة. 3

 ].12-9[   فریدة عقوبة. 4
 ].15-13[   إلهیة عقوبة. 5

 ].17-16[  مرحلیة عقوبات. 6

  : النبي شعر حلق. 1
 وخذ ولحیتك، رأسك علي وأمررها لنفسك تأخذ الحالق موسى حاًدا، سكیًنا لنفسك فخذ آدم ابن یا وأنت"

 بالسیف واضربه ثلثًا وخذ الحصار، أیام تمت إذا المدینة وسط في ثلثه بالنار وأحرق. واقسمه للوزن میزاًنا لنفسك

 .]2-1" [الریح إلي ثلثا وذر حوالیه

 وال لحاهم عوارض یحلقوا وال رؤوسهم في قرعة یجعلوا ال: "هكذا هرون بني الكهنة یكلم أن موسى اهللا ىأوص

" قدًسا فیكونون إلههم الرب وقائد یقربون ألنههم إلهم، اسم والیدنسوا إللههم یكونون مقدسین. أجسادهم في جراحة یجرحوا
 ألن ذلك للرب، قدس ألنه لحیته أو كاهن رأس موسى یمس أالَّ  وصریحة واضحة اإللهیة الوصیة كانت). 6-5: 21(ال 

 حیاته من نسمة كل مكرًسا الزمنیة، باألمور انشغاله عدم فعالمة للرجل أما لزینتها، هو المرأة رأس علي الشعر ترك

 الرب ورفض الوقت ذلك في الكهنة تدنیس عن إعالن هو النبي لحزقیال الصادر األمر فإن لهذا. الكهنوتیة للخدمة

 .وصلواتهم وتقدماتهم ذبائحهم

 وتلدین تحبلین إنك ها: "لها وقال العاقر منوح المرأة الرب مالك ظهر قدیًما الشعب یخلص أن الرب أراد عندما

: 13" (قض الفلسطینین ید من إسرائیل یخلص یبدأ وهو البطن من هللا نذیًرا یكون الصبي ألن رأسه، موسى یعلُ  وال ابًنا
: 16 قض (نفسه الرب فارقه بل ،)17: 16 (قض ضعیًفا وصار الرب قوة فارقته رأسه شعر حلق لما الذي هذا). 5

 وسخریة هزًءا وكان ،)21: 16 قض (السجن بیت في یطحن كالثور وصار النحاس من بسالسل وأوثق عینیه وفقد )20

 الروحیة البصیرة وفقدانهم شعبه لكهنة مفارقته عالمة نفسه اهللا هو واللحیة الرأس بحلق یأمر الذي فإن اآلن أما !للوثنیین

 .سخریتهم وموضوع األمم أضحوكة وصیرورتهم األسر إلي ودخولهم

 یقبل ال إنه األنبیاء، أو الكهنة خالل من عالقة أیة في معهم الدخول اهللا رفض إلي یشیر بالكامل الشعر حلق

 الرب كان فإن. الخطیئة علي إصرارهم بسبب شعبه رفضه إلي یشیر كما شرهم، علي یؤدبهم حتى لصالة یسمع وال تقدمة

 یقول هذا وفي. حیاته مصدر في الشعب ثبوت انتهاء الشعر فنزع. فیه الثبوت هي إنما نحن حیاتنا فإن الرأس هو

 رمًزا رأسه یحلق ،)20: 7 إش (أقدامهم وشعر الخطاة رأس یحلق حاد موسى عن النبي إشعیاء یتحدث[ :جیروم القدیس
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 ].Ïالحیاة عنها ونزعت إحساس بال صار قد فیها ما كل أن عالمة ،)5-1: 5 (زانیة صارت التي ألورشلیم

 دنًسا، الرب عیني في األمر هذا وكان وفاة حدوث حالة في خاصة ،الحزن شدة إلي یشیر بالكامل الشعر حلق

 مقدس ألنك میت، ألجل أعینكم بین قرعة تجعلوا وال أجسادكم تخمشوا ال إلهكم، للرب أوالد أنتم: "قائالً  شعبه حذر لهذا

 حكم في كمن أورشلیم صارت فقد اآلن أما) 2-1: 14" (تث خاًصا شعًبا له تكون لكي الرب اختارك وقد إلهك، للرب

 .رأسهم شعر بحلق یتدنسوا أن حزقیال شخص في أمرهم شعبه رفض وٕاذ. المیت

 أن شعره علي حتى له سلطان ال كرامة، بال اإلنسان فیصیر والعبودیة، والذل العار عالمة أیًضا الشعر حلق

 تفقده: باإلنسان الخطیئة تفعل هكذا. یؤسرون حین الملوك وأیًضا بالكامل العبید رؤوس تحلق كانت لهذا یحلقه، أو یتركه

 مع اللقاء من داود عبید خجل لقد. والذل األسر تحت والسقوط العبودیة خزي إلي والقوة الملك حالة من وترده سلطان كل

 یستطیع ال هكذا... ویرجعوا لحاهم تنبت حتى أریحا في فأقاموا لحاهم، وحلق فیهم شك عمون بني ملك حانون ألن ملكهم

 ویسترد المغفرة وینال توبته یعلن حتى ینتظر بل وخزیها الخطیئة عار في وهو السماوي ملكه الرب مع یلتقي أن اإلنسان

 .واألرضیین السمائیین جنوده وكل اهللا مع اللقاء إمكانیة له فیكون الكرامة

 وذلك یهوذا، یغزوا أن القلب قساة للكلدانیین اهللا سمح حیث دامیة حرب إلي یشیر حاد بسكین الشعر حلق

 والثلث أورشلیم، حصار في یبادون الثُلث: اهللا ىعل تمردت یهوذا ألن بذلك یسمح. اإللهیة عنایته اقتضته ما حسب

ر، جنود أیدي علي رحمة دون بالسیف یُقتلون  .الشعوب بین األرض وجه علي ُیشتتون الباقي والثُلث نبوخذنصَّ

 یتم ال الشعوب بین وتشتیت بالسیف وسقوط وعطش جوع من بالشعب یحل ما أن فعالمة الشعر وزن أما

 .ودقیقة وأمینة عادلة الرب وموازین إلهي، بتدبیر لكنه الصدفة، بمحض أو عشوائیة بطریقة

" سبله یزن وهو "عینیه أمام اإلنسان طرق الذي هذا ،)2: 16 أم (واألرواح) 2: 21" (أم القلوب وازن الرب"
 واآلكام بالقبَّان الجبال ویزن األرض تراب ویكیل ،)25: 28 (أي بمقیاس المیاه ویعایر الریح یزن الذي ،)21: 5(أم 

 یسكبها أن یشتهي التي اهللا طبیعة هي هذه. المحاباة أو الغش یطیق ال وعادلة، حق موازینه ،)12: 40 إش (بالمیزان

 بیتك في لك یكن ال. وصغیرة كبیرة مختلفة أوزان كیسك في لك یكن ال: "الوصایا یكرر ما كثیًرا لهذا أوالده حیاة في

 معیار "،)15-13: 25" (تث لك یكون وحق صحیح ومكیال لك یكون حق صحیح وزن. وصغیرة كبیرة مختلفة مكاییل

" (أم رضاه الصحیح والوزن للرب مكرهة غشٍ  موازین "،)23: 20" (أم صالحة غیر الغش وموازین للرب، مكرهة فمعیار
 للملك الحكیم دانیال قال كما أو ،)9: 62" (مز فوق إلي الموازین في "یجدها ولألسف حیاتنا اهللا یزن. )1: 11

 إنه هكذا؟ وجدنا الذین نحن نحونا من الرب یفعل ماذا واآلن ،)6: 5" (دا ناقًصا فوجدت بالموازین ُوزنت: "بیلشاصَّر

 مرارة في إنه. كلها المسكونة ُیدین الذي الدیان وهو كعبد یثمن به فإذا للمیزان، ویتقدم علیه إثمنا یحمل نقصنا، سر یحمل

 في لیزّني: "لیقول الذاتي بره في العبد یقف بینما كعبد ُیقیَّم الرب. )12: 11" (زك الفضة من ثالثین أجرتي فوزنوا: "یقول

 قلبه كبریاء في واإلنسان العار، تحت فصار نقصنا حامالً  ُوزنَ  الكامل. )6: 31" (أي كمالي اهللا فیعرف الحق میزان

 .اهللا أمام الموازین في یتبرر أن ديیر

 والعطش للجوع مستحًقا فوجد الخطیئة ثقل تحت الساقط للشعب كرمز حزقیال شعر ُوزنَ  األحوال، أیه علي

 .والشر النجاسة ثمار هي هذه... والتشتیت والسیف

1 Epist. 70 ; 2. 
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 له أمانتهم بسبب الذین هؤالء منهم، جًدا القلیلى ینس ال اهللا لكن ناقًصا، المیزان في وجد قد الشعب كان إن

 تحت أورشلیم في تركت التي البقیة إلي تشیر ربما البقیة هذه. رعایته تحت ثوبه، ذیل في بهم یحتفظ لكلماته وطاعتهم

 الرب جماعة إنها. الدجال المسیح أو الكذاب النبي أیام في للرب أمینة تبقي التي البقیة إلي تشیر وربما. جدالیا قیادة

 لكن. الشریر العدو یختطفهم وال أحد، منهم ُیفقد ال لكي حولهم ویحّوط بأسمائهم یعرفهم فیه ومستترة المحفوظة الخفیة

 الرسول عنها قال التي هذه. رفضته رعایته تحت دخلت أن بعد ألنها منها، القلیل یحرق أن الرب أمر القلة هذه لألسف

 ویحذرنا ،)12: 10 مت (المنتهي إلي نصبر أن السید یوصینا لهذا ،)3: 3 غل (بالجسد یكملون لكنهم بالروح بدأوا إنهم

 . )24: 24 مت (یضلوا أن أیًضا المختارین علي یُخشي حین األخیرة األیام من

  : عقوبتها سر. 2
 شدة في حتى إنما بالمنتقم، وال المستبد بالسید لیس فهو عقوبتهم، سر عن لهم كاشًفا أوالده یؤدب كأب اهللا

 .عنها نتخلي حتى ضعفاتنا عن لنا یكشف لهذا... وتوبتنا رجوعنا یود تأدیبه

 رفضوها أحكامي ألن: "یقول الوصیة جهة فمن. المدنس والهیكل المكسورة الوصیة: اهللا قلب یحزنان أمران 

: الرب یقول إذ المؤمن، غیر من شًرا أكثر یصیر العصیان في المؤمن یسقط ینماح والعجیب. ]6" [فیها یسلكوا لم
 مكرهاتك بكل مقدسي نجست أنك أجل من: "فیقول الهیكل تدنیس بخصوص أما. ]6" [األمم من بأشر أحكامي خالفت"

 .]11" [أعفو ال أیًضا وأنا عیني، تشفق وال أُجزَّ  أیًضا فأنا أرجاسك، وبكل

 دالة تهبنا بطاعتها فالوصیة المؤمن، حیاة في وملتحمان متالزمان أمران) الهیكل (والعبادة الوصیة تنفیذ

 روح عن بعیًدا الوصیة ینفذ أنه یظن من كل. الوصیة طاعة في حیاتنا یسند للعبادة أمامه والوقوف اهللا، لدي الوقوف

 .الوصیة طاعة في سلوكه دون بالعبادة الرب یرضي أنه یظن من وكذا نفسه یخدع العبادة

  : علنیة عقوبة .3
 ،)2: 2 إر" (أورشلیم أذنيْ  في وناد اذهب: "له قال خطایاهم علي یوبخهم النبي إرمیا یهوذا لشعب ُأرسل إذ

 باب في یقف أن منه طلب یسمعوا لم إذ لكنهم ارتكبوه، بما أحد یعلم أن دون یتوبوا حتى أذنهم في یهمس أن أراد كأنه

 كل أمام عالنیة لشعبه تأدیباته الرب یعلن أن اضطر أیًضا یسمعوا لم وٕاذ ،)1: 7 إر (التوبیخ بكلمة وینادي الرب بیت

: یقول المتزاید تشامخهم إزاء لكن مشاعرهم، یجرح أن دون إصالحهم وحاول حیاء بغیر عالنیة أخطأوا لقد. األمم
 عابر، كل عیني أمام حوالیك التي األمم بین وعاًرا خراًبا وأجعلك "،]8" [األمم عیون أمام أحكاًما وسطك في سأجري"

 .]15-14" [حوالیك التي لألمم ودهًشا وتأدیًبا ولعنة عاًرا فتكونین

 حتى یهادنها وال الخطیة، یقبل ال القدوس اهللا فإن. كله للعالم عیانًیا ودرًسا حوالیها، لألمم عبرة أورشلیم صارت

 !المقدسة المدینة في شعبه ارتكبها إن

 تأدیباته یعلن فضحنا في عالجنا یجد إذ لكنه ومرات مرة وضعفاتنا خطایانا علي یستر البشر كمحب اهللا

 للتأدیب األمر استدعي إن لكن وتستر، بالحب تعالج إنها وخدامها أوالدها مع الكنیسة تفعله ما أیًضا هذا. علینا القاسیة

 امرأة مع الخطیئة في الساقط علي عالنیة الرسول حكم الرسولي العصر ففي. أوالدها خالص أجل من تمتنع ال العلني

 أنا فإني... ابیه امرأة لإلنسان تكون أن حتى األمم بین یسمي ال هكذا وزني زني، بینكم أن مطلًقا یسمع: "قائالً  أبیه،

 أنتم إذ المسیح یسوع ربنا باسم: هكذا هذا فعل الذي في حاضر كأني حكمت قد بالروح حاضر ولكن بالجسد غائب كأني
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 الرب یوم في الروح تخلص لكي الجسد لهالك للشیطان هذا مثل یسلم أن المسیح یسوع ربنا قوة مع مجتمعون وروحي

 ).7-1: 5 كو 1" (فطیر أنتم كما جدیًدا عجیًنا تكونوا لكي العتیقة الخمیرة منكم نقوا... یسوع

  :فریدة عقوبة. 4
 أفعل لن وما أفعل لم ما بك وأفعل:  "فریدة بتأدیبات یؤدبهم أیًضا اهللا فإن لهذا األمم، وسبقوا الشر في تباروا لقد

 أحكاًما فیك وأجري آباءهم یأكلون واألبناء وسطك، في األبناء اآلباء یأكل ذلك ألجل. أرجاسك كل بسبب بعد مثله

 .]10-9" [ریح كل في كلها بقیتك وأذري

 فحین !أباه واالبن ابنه األب یأكل بل ال اآلخر، أحدهم یأكل أن المؤمنون تحتها یسقط عقوبة أمرّ  هي هذه

 ان حتى آخر عضًوا العضو یأكل واالنشقاقات االنقسامات وخالل الداخل، في فیهم الفساد یدب عنهم اهللا نعمة تتخلي

 !ریح كل في الرب یذریه رماد إال اللهم شيء منهم یبقي ال وأخیًرا روحیة، أو جسدیة قرابات به تربطه كانت

 في االنقسام یدب بل البعض، بعضها تسند أن من بدال البعض بعضها الجماعة أكل الخطیئة ثمرة إن أقول

 تذریه له قیمة ال كالرماد - الخطیئة بسبب - اإلنسان ویصیر وحیویته، واتزانه سالمه یفقد نفسه، علي فیقوم نفسه اإلنسان

  !اتجاه كل في الریاح

 : إلهیة عقوبة .5
 اهللا عن صادر ولكنه ضده، بمتكلم لیس فهو النبي، عن صادًرا لیس الفرید العلني التأدیب أن لیهوذا الرب أكد

 . ]15" [تكلمت الرب أنا "نفسه

 فیثیر شعبه علي یغیر اهللا، ید في أداة هم الحقیقة في لكنهم شعبك ویأسرون یحاربونك الكلدانیون كان إن

 مرة 14 حوالي شابهها وما" تكلمت الرب أنا "العبارة مكرًرا ،]9" [علیك أیًضا أنا إني ها "یؤكد لهذا لتأدیبهم، األمم ضدهم

 .Ïالسفر هذا في

 بالحجارة داود ویرشق یسب جیرا بن شمعي علیه خرج األخیر، فهرب داود أبیه علي أبشالوم قام حین لهذا

 دعني الملك سیدي المیت الكلب هذا یسب لماذا: "للملك أبیشاي فقال به، المحیطین والجبابرة والشعب الملك عبید وجمیع

 ومن داود سب له قال الرب ألن یسب دعوه: "قال واتضاع حكمة ففي داود أما ،)9: 16 صم 2" (رأسه فأقطع أعبر

 یوحنا القدیس ویرى. "الیوم بهذا مسبته عوض أخیًرا الرب ویكافئني مذلتي إلي ینظر الرب لعل ...هكذا تفعل لماذا یقول

 بنا یلیق لهذا لتأدیبنا، أعداءنا علینا اهللا ُینهض أخطأنا إذا[: یقول إذ للتوبة، فرصة ضدنا اآلخرین مكائد في الفم الذهبي

 من التأدیب وكقبول خالصنا ألجل الطبیب من األدویة كقبول اآلالم لنقبل. ونثقفها أنفسنا نحاسب أن بل نحاربهم، أال

 .]Ðنتمجد حتى األب

  :مرحلیة عقوبة. 6
 العلني، التأدیب إلي اضطر وأخیًرا العلني بالحدیث ثم شعبه مع السري بالحدیث بدأ ومحبته أناته طول في اهللا

 حتى علیهم وطأته من یزید ثم یجوعوا، أن یسمح إنه. األلم عنهم فینزع یتوبون لعلهم مراحل علي یؤدب أیًضا وهنا

Ï  14: 37؛ 36: 36؛ 24: 34؛ 12: 30؛ 4: 26؛ 14: 24؛ 34: 23؛ 32، 17، 21؛ 17؛ 24؛ 21: 17؛ 17، 15، 13: 5حز . 
Ð 322ص ، الفم الذهبي یوحنا القدیس :للمؤلف. 
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 ال إنه... الدماء وسفك بالوبأ یسمح ثم أوالدهم، لتأكل البریة الوحوش علیهم یهیج یرجعوا ال وٕاذ. للخبز عوز في یصیروا
 .الطرق بكل التوبة بل النقمة یطلب
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 5 حزقیالمن وحي 

 !الحنون المؤدب أیها فیك ثبتني

 الحنون المؤدب أیها فیك ثبتني! 
 كله، رأسه شعر یحلق أن حزقیال لنبیك سمحت
 كموتي، شعبك فساد علي الشدید حزنه لتعلن
 الرأس، من الشعر كما عنك بنزعهم شعبك وتهدد

 تنجس، الذي كهنوتهم وترفض
 !الرأس محلوقي أسري كعبید یعیشون أنهم لهم وتؤكد

 غیرك آلخر تسلمني ال ولكن... أدب! 
 !الحنون المؤدب فأنت

 أرتدع، فلم سًرا أدبتني 
 شعبي، بین تفضحني أنت هوذا

 ...األمم بین وحتى بل ال
 !خالصك من التحرمني ولكن ...فلیكن
 !الحنون المؤدب فأنت
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 السادس ألصحاحا

 الوثنیة لترك تحذیر
 تتزعزع، ال مقدسة كجبال شعبه أقام قد كان وٕان أنه أّكد غایتها، عن وكشف التأدیب، في خطته أوضح أن بعد

 الموضع في. جماعیة مقابر إلى ویحولها الجبال هذه یزعزع لهذا للفساد، وممارستهم لألصنام بعبادتهم تدنست قد لكنها

 قلة كانوا مهما المقدسین أبراره الرب ینسى ال كله هذا وفي. خطایاه ثمر لیتذوق التأدیب اإلنسان ینال الفساد یتم فیه الذي

 .قلیلة

]. 7-1[ إسرائیل جبال ضد نبوة. 1
 ].10-8[  التائبة البقیة قبول. 2

 ].14-11[   الشر آثار .3

 :  إسرائیل جبال ضد نبوة. 1
 حزقیال من الرب طلب لهذا ،Ïوالودیان واألنهار والتالل الجبال على األصنام عبادتهم الوثنیین عن الیهود أخذ

 نحو ینظر الذي يكالقاض یتطلع إنه. ضدها ویتنبأ الوثنیة بالعبادة تدنست التي إسرائیل جبال إلى نظره یوجه أن النبي

 . ویبیدها أساساته لیهز مواجهة علیه لیحكم المتهم

 التي النفس إلى المقدس الكتاب في تشیر ما غالًبا" األرض "فإن المقدس، الكتاب في يالرمز مفهومها للجبال

 الكتاب في تشیر ما فغالًبا" الجبال "أما بالمادیات، وربطها بشهواته يالتراب الجسد فأسرها ،ياألرض الفكر إلى نزلت

 اهللا ینسب ما كثیًرا لهذا. سماویة مقدسة كنیسة العلویات، في معه لتسكن األرضیات فوق المرتفعة النفوس إلى المقدس

 الكتاب یسمیه كما ،)1: 16 عو ،1: 2 یؤ ،25، 11: 65 إش، 9: 99 ،6: 2 مز" (قدسه جبل "فیدعوه لنفسه الجبل

 ).18: 17 یؤ" (قدسى جبل صهیون "،)20: 66 إش، 16: 9 دا" (قدسك جبل أورشلیم "المقدس

 فوق یرتفع أن منه یطلبان وكأنهما ،)17: 19 تك (یهلك لئال الجبل إلى یهرب أن لوط من المالكان طلب لقد

 فوق، إلى قلبه یرتفع يأ ،)1: 15 مز (الرب قدس جبل في یسكن أن المرتل واشتهي. دوامتها في تقتنصه لئال الزمنیات

 ).4: 30 مز (له یستجیب والذي ياألعال في الساكن اهللا مع يیلتق هناك

 على منقوشة شریعته لیعطیها ال الرب إلیها یتقدم حیث حوریب، كجبل تصیر مقدًسا جبالً  تصیر التي النفس

 الجماهیر یعظ الجبل على جلس كما السید فیها یجلس. قلبها في وصیته ینقش القدس بالروح بل لموسى كما الحجارة

 ضد الروحیة المعركة لیقود علیها نفسه الرب یرتفع التجربة كجبل تصیر إنها. )5 مت (بسلطان إلیه إیاها مجتذًبا بكلماته

 تنعم حیث تابور كجبل تصیر إنها. لتخدمها المالئكة يوتأت الغلبة إمكانیة للنفس فتصیر سلطانه، محطًما الشیطان

 السید حضرة في) ویوحنا ویعقوب بطرس (الجدید العهد ورجال) وٕایلیا موسى (القدیم العهد رجال مع بالشركة النفس

 السید فیها یجلس حیث الزیتون كجبل تصیر إنها. داخلها في بهاءه لها ویعلن المنیرة، بسحابته یظللها الذي نفسه المسیح

 كجبل يبالحر تصیر أو روحیة، وخدمة عمل مركز فتصیر رسله، ورجموا األنبیاء قتلوا الذین الساقطین أوالده يیبك

Ï  11-10: 2؛ مال 7: 12؛ زك 12-3: 57؛ إش 32-31: 7؛ 23، 20: 2؛ إر 13: 4؛ هو 9: 7عا. 
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 وباختصار. قیامته بقوة تنعم لكي وصلبه آالمه عریسها تشارك داخلها، في مزروًعا المسیح السید بصلیب فتنعم الجلجثة

 أو بصورة یسوع المسیح في اهللا مع االتحاد بحیاة للتمتع النفس تدفع ذكریات المقدس الكتاب في المذكورة للجبال فإن

 .بأخرى

 في: بطریقتین الجبال نفسر[: یقول إذ والرسل، األنبیاء هم إنما المقدسة الجبال هذه أن جیروم القدیس ویرى

 من الجبال إلى يعین رفعت" :المقدس الكتاب یقول الجبال هذه عن. الرسل الجدید العهد وفي األنبیاء، هم القدیم العهد

: 5 مت" (جبل على قائمة مدینة تختفي ال "إذ اهللا، مدینة استقرت الجبال هذه على. )1: 120 مز" (يعون يیأت حیث

 ].Ïورسله أنبیاء خالل من يأ األبدیة، جباله من الرب علینا أشرق الموت وظالل الظلمة في كنا الذین أیًضا ونحن. )14

 فإن. وُمعثرة دنسة جباالً  خدامه من یقیم أیًضا الخیر عدو فإن یسكنها، مقدسة جباالً  أوالده الرب السید یقیم وكما

 وعصیانها النفس كبریاء يیعن الشریر الجبل فإن. القدس بالروح السمویات إلى النفس ارتفاع يیعن المقدس الجبل كان

 فیه لیسكن اهللا اشتهاه الذي "هذا ،)46: 6 مزي (لُیصل السید إلیه ینطلق جبالً  النفس تكون أن من فبدالً . اإللهیة للوصیة

 الذي الجبل ذاك النفس تكون أن من وبدالً . )32: 8 لو (الخنازیر فیه ترعى دنًسا یصیر ،)16: 68 مز" (األبد إلى

 على غضبه الرب یعلن لهذا. )38: 11 عب (تیهان علة تصیر تابور، جبل على كما عریسها مع الكنیسة إلیه تصعد

 أیتها مالكن "،)2: 46 مز" (البحار قلب إلى الجبال انقلبت ":المرتل یقول كما أو أساساتها، ویزعزع الشریرة الجبال

 الرب یقول المهلك الجبل أیها علیك هأنذا: "قائالً  الجبال هذه الرب یهدد. )2: 114 مز!" (الكباش؟ مثل قفزتن قد الجبال

 والحجرا لزاویة حجًرا منك یأخذون فال محرًقا جبالً  وأجعلك الصخور على وأدحرجك علیك يید فأمد األرض كل المهلك

 خراًبا جباله وجعلت عیسو أبغضت: "یقول كما ؛)26-25: 51 إر" (الرب یقول األبد إلى خراًبا تكون بل ألسس،

  ).2: 13 إش" (إلیهم صوتا ارفعوا أقرع، جبل على رایة أقیموا "،)3: 1 مال" (البریة لذئاب ومیراثه

. للشر استخدم موضع كل في الشر بحلول النبي لسان على الرب هددهم لذا الوثنیة، العبادة إلى الشعب انحرف

 خراًبا مدنهم وتصیر أعمالهم، وتمحى فیقتلون الشر يصانع إلى السیف یمتد. Ðنهًرا أو وادًیا تًال، أو جبالً  كان سواء

 العبادة، أثناء الشمس من للحمایة المستخدمة المظالت ربما( Ñشمساتهم وتنكسر مذابحهم وتخرب مرتفعاتهم وتباد وقفًرا،

 مل 2 (تدنیسها عالمة مذابحهم حول عظامهم وتذرى ،")العبادة موضوع التماثیل "تقول اإلنجلیزیة الترجمات كانت وٕان
 .نفسه العبادة ومكان عبادتهم وموضوع العابدون یتحطم هكذا. )16: 23

 جیل كل في قائمة نبوة إنها. للتوبة دفعهم ألجل ُمرّ  تهدید وهي إسرائیل، جبال ضد وجهت التي النبوة هي هذه

 عواطفها ُیحطم يأ مذابحها ویخرب وتشامخها، قلبها كبریاء ُیحطم يأ ،Òمرتفعاتها یبید اهللا فإن المتعجرفة النفس ضد

 بالشماسات قصد وربما بعد علیها یستر یعود وال النهار وسط في یفضحها يأ هاشمسات ویكسر استخدامها، أساءت التي

 وتذرى الخطیئة، معهم ترتكب الذین أمام یذلها يأ أصنامها، قدام قتالها ویطرح. الشمس بعبادة الخاصة األصنام

 يأ قفراً  مسكنها ویجعل منها، الكل فیأنف حیاتها ودنس وجسدًیا ونفسانًیا روحًیا موتها یعلن يأ مذبحها، حول عظامها
 الثمر هو الواقع في التأدیب هذا. داخلها في للعمل وطاقة حیویة كل نزع عالمة أعمالها ویمحو شبع، بال خرًبا قلبها یترك

1 ST. Jerome:  In Ps , hom 9. (On Ps 76: 4). 
Ð غابات" السبعینیة الترجمة فى". 
Ñ الشمس بعبادة الخاصة التماثیل یقصد ربما. 
Ò عامة بصفى الوثنیة الهیاكل إلى یشیر "المرتفعات "تعبیر صار لهذا المرتفعات على الوثنیة المعابد اغلب أقاموا إذ. 
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 !فیه إمكانیة كل وتحطم الداخلیة طاقاته وتقتل تقتله اإلنسان، حیاة في للخطیئة يالطبیع

 مقبرة إلى تتحول مؤمنیه على اهللا رضى عن تشهد والتي وعسًال، لبًنا تفیض التي الموعد أرض أن نالحظ هنا

 . موت موضع تصیر اإلثمار عوض. جماعیة

 أن أراد ولعله.. .اإلعانة عن عجزها عن لهم لیثبت الشیاطین مذبح بجوار بقتلهم اهللا یهدد آخر جانب من

 تحمل مقابر إلى وتحویلها الوثنیة الهیاكل في بقتلهم األوثان بتدنیس یسمح باألوثان هیكله دنسوا إذ أنهم عدله لهم یوضح

 .فساًدا

  :التائبة البقیة قبوله .2
 قلة من بالرغم إلیه الراجعة التائبة بالبقیة اهتمامه على التأكید ینسى ال كله الشعب أو الجماعة یهدد مرة كل في

 قلبهم كسرتُ  إذا": خطایاهم عن بتوبتهم وٕانماي) السب (التأدیب بقبولهم ال العقوبة من یخلصون الذین هؤالء عددهم،

" رجاساتهم كل في فعلوها التي الشرور ألجل أنفسهم ومقتوا أصنامهم وراء الزانیة وعیونهم ،يعن حاد الذي يالزان
 قلبهم فانكسر بحكمة الرب تأدیب قبلوا لكنهم الرجاسات وكل االصنام وعبادة الزنا في وسقطوا كإخوتهم أخطأوا إنهم. ]9[

 يأ.. ].10[" الرب أنا يأن ویعلمون "لیخلصهم إلیهم الرب یعود لهذا فعلوه، ما بسبب أنفسهم یطیقوا فلم وندموا بالتوبة
 .اإللهیة معرفته یهبهم

 یقول لهذا القدس، بالروح الكریم الدم استحقاقات في أخطائنا كل تمحو التي التوبة إال لخالصنا طریق ال حًقا،

 .]نتب لم ألننا یدیننا لكنه أخطأنا، ألننا یدیننا ال اهللا إن[ :الناسك مرقس القدیس

 : الشر آثار .3
 على متأوًها قوة، وال له حول ال الذي المتمّرمرّ  كالطفل Ðبرجلیه األرض ویضرب بیده Ïیصفق أن الرب أمره لقد

 فهاج علیهم حل اإللهي الغضب وكأن. ووبأ وجوع بالسیف قتل من بهم یحل الشر ثمر بدأ وقد خاصة رجاساتهم، كل

 للعبادة المستخدمة المواضع حیث شدة أكثر التأدیب وسیكون الطبیعة كل وأیًضا سخطها األرض وأعلنت علیهم، الناس

 لكل سرورهم رائحة "یقربون كانوا حیث... البلوطة وبالذات األشجار ظالل وتحت الجبال ورؤوس العالیة التالل: الوثنیة

  !لهم الموت رائحة فصارت] 13[" أصنامهم

 دبل موضع في بلدة أنها البعض ویرى. Ñدبلة إلى) البریة (القفر من األرض في یدب الخراب أن أعلن لقد

 وكأنه) 21-20: 25، 33: 23 مل 2 (حماة أرض في مدینة وهي Òربلة أنها السائد يالرأ لكن الجلیل، شمال الحدیثة

 في لهم یحدث ما مرارة یعلن أن أراد وربما. الشمال أقصى إلى الجنوب أقصى من يیعن" دبلة إلى القفر من: "بقوله

 فقلع ربلة، في كان الذي نبوخذنصَّر إلى به يَ ُأت أورشلیم من هروبه بعد صدقیا على القبض ألقى فعندما ملكهم، شخص

 . )11-9: 52، 7-5: 39 إر الخ، 6: 25 مل 2 (بابل إلى لیرسله سالسل في وقیده عینیه
 

Ï السبعینیة الترجمة. 
Ð السبعینیة الترجمة. 
Ñ كعكة أو مستدیرة حلقة "تعنى عبریة كلمة". 
Ò كثرة أو جمهور یعنى سامى اسم . 
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 6 حزقیالمن وحي 
 !المقدس الجبل

 رب یا أعمالك هي عجیبة! 

 !والرمال التراب أنا لك مقدًسا جبالً  يجعلتن

 شریعتك، علیه تعلن حوریب كجبل ياحسبن

 علیه، ببهائك تتجلى تابور وكجبل

 !الفائقة حبك ذبیحة علیه تقدم الجلجثه وكجبل

 كاألمم، أصنامه إسرائیل أقام الجبال على 

 !برجاساته المرتفعات دنس

 المرتفعات، وتبید سیًفا فتجلب تؤدب بحبك

 !قفر إلى المدن وتتحول

 المقدسة، البقیة تنسى ال لكنك

 !الرءوف االله فإنك

 الرجاسات، كل يجبال عن انزع

 !الخطیة أشواك كل القدوس روحك بنار احرق

 !المقدس جبلك يواحسبن ،يقدسن
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األصحاح السابع 

اقتراب النهایة 
إذ تحدث الرب مع جبال إسرائیل عن عقابها الُمّر بدأ یؤكد لها أن النهایة قد جاءت، فقد اعتاد اإلنسان أن 

یستغل طول أناة اهللا ظاًنا أن شیًئا من التأدیب لن یحدث، فیشغل نفسه باالهتمامات الیومیة أو االرتباط بشكلیات 
العبادة أو االتكال على السطوة والملك الزمني، لهذا تحدث الرب في هذا األصحاح عن: 

. ]11-1[. النهایة على األبواب  1
. ]19-12[. نهایة الحیاة االجتماعیة  2
. ]21-20[. نهایة الحیاة الدینیة الشكلیة 3
. ]27[. نهایة الملك الزمني  4

 : . النهایة على األبواب1
سجل لنا القدیس بطرس الرسول فكر المستهزئین الذین یسلكون حسب شهوات أنفسهم، هؤالء الذین یقولون: 

). كما یوبخهم 4 :3 بط 2 من حین رقد اآلباء كل شيء باق هكذا من بدء الخلیقة" (ألنه"أین هو موعد مجیئه 
الرسول بولس: "أم تستهین بغنى لطفه وٕامهاله وطول أناته غیر عالم أن لطف اهللا إنما یقتادك إلى التوبة، ولكنك من 

 .)5-4 :2رو (أجل قساوتك وقلبك غیر التائب تذخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب واستعالن دینونة اهللا العادلة" 
هنا یؤكد الرب أن وقت العقاب قد اقترب، هذا الذي ظنه الشعب الیهودي إنه لن یحدث. لهذا یتكرر في هذا 

 ،2[ "نهایة، قد جاءت النهایة، اآلن النهایة علیِك (ضدك)، جاء الشر، جاء الوقت، بلغ الیوم"األصحاح العبارات: 
 وقد تحدث عن النهایة من ثالثة جوانب: .]12 ،6 ،5

 .]6-1 [. النهایة مؤلمة للغایة أ
 .]10-7 [ب. النهایة على األبواب 

 .]15-10 [ج. النهایة حتمیة ال مفر منها
جاءت النهایة إذ تقسَّت ضمائرهم تماًما، ولم یعد في حیاتهم أدنى دلیل على التوبة، لذلك یدینهم اهللا حسب 

طرقهم الشریرة ورجاساتهم، ألنهم لم یصغوا إلى أنبیائه، وال تابوا عن وثنیتهم. 
النهایة مؤلمة للغایة، لیس ألن اهللا یرید مرارة نفوسهم، ألنه ال یزال یحبهم، ولكن ألن هذه هي طبیعة 

، انتهت التسابیح، ]7["اقترب یوم اضطراب، ال هتاف الجبال" الخطیئة نفسها، طبیعتها االضطراب والغم، إذ یقول: 
علیك طرقك وتكون  "أجلبونزع الفرح منهم وّحل الهم والضیق بحلول الخطیئة في حیاتهم. هذا ما یؤكده بقوله 

كأن الرب یؤكد أن ما یحل بها إنما هو طبیعة فساد الخطیئة والرجاسات التي اختارها . و]4[رجاساتك في وسطك" 
اإلنسان لنفسه، فهي تحمل عقوبتها في داخلها. 

)، 85 :8  إذ یعلق على كلمات المرتل: "كما یذوب الشمع ُینزعون" (مزالقدیس أغسطینوسهذا ما یؤكده 
.. .[إنهم یهلكون بنوع من نار شهواتهم. هنا (في العالم) یوجد نوع من العقوبة الخفیة للخطاة یتحدث عنها المزمور

فالشهوة الشریرة كالحرق والنار. هل تحرق النار ثوًبا وال تحرق شهوة الزنا النفس؟! إذ یقول الكتاب عن الزنا المتعمد: 
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)... ویقول الرسول: "لذلك أسلمهم اهللا أیًضا في شهوات 27 :6 "أیأخذ إنسان ناًرا في حضنه وال تحترق ثیابه؟!" (أم
). انظر النار التي تجعله كالشمع یذوب!] 24 :1 قلوبهم" (رو

. إذ یسكن قلب الشریر في األرض، ویصیر تراًبا، یأتي ]7["انتهي الدور إلیك أیها الساكن في األرض" 
دوره بدوران عجلة القضاء اإللهي، ولیس من یقدر على تحویلها عن مسیرها... یأتي یوم الغضب. أما من یرتفع قلبه 

بالتوبة إلى السماء فال یسقط تحت الغضب بل ینعم بالرحمة اإللهیة. 
 إذ یقول: الرب الضارب"،، بل "الراعيإذ یسقط األشرار المصرین على شرهم تحت الغضب ال یرون الرب 

 .]9[ أنا الرب الضارب" ي"فتعلمون أن
إذ یعلن الرب اقتراب النهایة المؤلمة التي هي ثمرة طبیعیة للنجاسات یوضح ما هي النجاسات حتى یمكن 

للمؤمنین الرجوع عنها. 
، فإن سقوط الشعب في العبادة الوثنیة أو الزنا علته ]10["أزهرت العصا، أفرخت الكبریاء" . الكبریاء: أ

الكبریاء. هذه هي بدایة أوجاع النفس التي حطمت إبلیس وأنزلته من أعلى الرتب السماویة إلى الهاویة، وهي التي 
أخرجت آدم وحواء من الفردوس. لهذا ُیذل اهللا المتكبرین، ال ألنه یشتهي إذاللهم، وٕانما لكي یبتر عنهم ما للشیطان، 

فیستطیعوا بروح االتضاع أن یتوبوا خاضعین للوصیة اإللهیة. 
، إن كان الكبریاء یمس باألكثر عالقة اإلنسان باهللا، فإن الظلم ]11[ "قام الظلم إلى عصا الشر" ب. الظلم:

یمس عالقة اإلنسان بأخیه، وٕان كان االثنان مترابطین مًعا، فإن كلیهما مؤشران إلى قساوة القلب كطبیعة شریرة تفسد 
حیاة اإلنسان الداخلیة وبالتالي معامالته مع اهللا واإلنسان. 

 "ال یبقى الكبریاء یدفع اإلنسان إلى المذلة، ولیس من یترفق به، والظلم یدفعه إلى فقدان ما لدیه ولیس من یرحمه:
  .]11[منهم وال من ثروتهم وال من ضجیجهم وال نوح علیهم" 

 : . نهایة الحیاة االجتماعیة2
 لمالقاة الرب، فإن اهللا أحیاًنا یسمح لنا بالضیق فیما الروحيإن كانت حیاتنا الزمنیة تلهینا عن االستعداد 

یخص حیاتنا الزمنیة من كل جوانبها لعلنا نعود ونفكر في توعدات اهللا وتأدیباته. لهذا یحدثهم هنا عن حالة خراب 
وتدمیر كامل للمدینة من الناحیة االجتماعیة واالقتصادیة، فالشاري ال یفرح ألنه ال یملك ما یشتریه، وال البائع یفرح 
ألنه ال یعود إلى تجارته، ُتضرب األبواق للحرب ولكن لیس من إنسان یقوم لُیحارب... حالة ضیاع كامل! السیف 

 والجوع من الداخل، والذین یهربون ال یكونون كاألسود القویة بل في ضعف الحمام الذي اءیطاردهم من الخارج والوب
كل یطیر في هدیر مستمر، ینوحون إذ ینظرون المدینة خربة تماًما. یفقدون كل طاقة جسدیة أو نفسیة أو روحیة: "

.. وعلى ."یتنطقون بالمسح. یدخلون في حالة حزن شدید كمن یندب میًتا، إذ ترتخي وكل الركب تصیر ماء" األیدي
. ]18[" جمیع رؤوسهم قرع

یستولي الرعب علیهم، أما فضتهم وذهبهم اللذان كانوا قد اختزنوهما فال یقدرا أن ینقذاهم في یوم الغضب 
اإللهي. لقد فقدوا كل رجاء لهم وكل قوة وكل تقدیس! 

غناهم الذي شغلهم عن االهتمام بالوصایا اإللهیة والتهدیدات السماویة ال یقدر أن یخلصهم بل یكون سبب 
. ما هي الفضة ]19[یلقون فضتهم في الشوارع وذهبهم یكون لنجاسة" هالكهم، إذ یستخدمونه في عبادة األوثان: "
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إال كلمة اهللا المصفاة سبع مرات؟ بدًال من أن یقتنوها في قلبهم، ویحتفظوا بها في مخازنهم الداخلیة یلقونها في 
الشوارع ویهملونها. أما الذهب وهو یشیر إلى السماویات بدًال من أن ترفع حیاتهم إلى الشركة مع اهللا لیختبروا الحیاة 

السماویة في داخلهم، یتعثرون في السمویات ویزدادون نجاسة! 

 : . نهایة الحیاة الدینیة الشكلیة3
إن كان األولون قد تركوا اهللا بسبب حب العالم لهذا سمح اهللا بخراب المدینة وكل ما فیها، فإن غیرهم قد 

انشغلوا عن اهللا خالل شكلیات العبادة لهذا سمح اهللا بخراب الهیكل المنظور لعلهم یهتمون بالهیكل الداخلي في القلب. 
سلَّم اهللا مدنهم وأرضهم للنهب بأیٍد غریبة، وها هو یسلم هیكله أیًضا للغرباء. 

لقد دنس شعبه مذبحه بعبادة األصنام فسلم الرب هیكله للجنود الغرباء المحاصرین لنهبه، وٕالى أشرار 
األرض یسلبونه، لقد حول وجهه عن بیته مادام أوالده حولوه إلى مغارة لصوص، تارًكا األشرار یفعلون ماال یلیق: 

 .]22[ ویدخله المعتنفون وینجسونه" ي"أحول وجهي عنهم فینجسون سر
ال یقف تدنیس المذبح عند قبولهم  العبادة الوثنیة وٕانما یمتد إلى كسرهم الوصیة اإللهیة وسلوكهم بالظلم، 

لهذا یحسب اهللا عبادتهم تدنیًسا لهیكله إذ تخرج من قلب ملطخ بالدماء مملوء ظلًما. هم دنسوا هیكله لهذا یترك الغرباء 
"أصنع السلسة ألن األرض امتألت من  :یدنسون مقادسهم، ربما یقصد الهیكل نفسه أو بیوتهم كمقدسات. إنه یقول

 بأشر األمم فیرثون بیوتهم وأبید كبریاء األشداء فتتنجس مقادسهم" يأحكام الدم والمدینة امتألت من الظلم، فآت
 إنه یسمح بإعداد السلسلة أي القیود ألسرهم فقد ربطوا أنفسهم بسالسل خطایاهم، لذا ُیسلمون إلى أیدي .]23-24[

األعداء ُمقیدین بسالسل ظاهرة معدنیة. وربما أعد سلسلة عدله اإللهي لمعاقبتهم! 
بجانب عبادتهم لألصنام وكسرهم للوصیة یلجأون إلى خداع أنفسهم بنبوات كاذبة. فعوض التوبة یطلبون 

 أهواء يمن األنبیاء والكهنة سالًما كاذًبا وخداًعا، لهذا ظهر أنبیاء كذبة یتنبأون لیس حسب أمر اهللا إنما حسبما ُیرض
). 11 :8 . هؤالء یقولون "سالم سالم وال سالم" (إر.الناس، وبادت الشریعة عن الكاهن، والمشورة عن الشیوخ.

لیحذر كل مؤمن ولتحذر كل أسرة وأیًضا كل كنیسة، فإنه إن دخل حرام یحل الخراب ویسقط الكل تحت غضب 
). 13 :7 اهللا! وُیقال "في وسطك حرام یا إسرائیل" (یش

 :  نهایة الملك الزمني.4
. هكذا یعتمد اإلنسان أحیاًنا على ]27[ الملك ینوح والرئیس یلبس حیرة وأیدي شعب األرض ترجف""

السلطان الزمني ظاًنا إنه لن تمسه تأدیبات الرب، لهذا یكسر الرب هذا السلطان الزمني فینوح الملك... وهنا یشیر إلى 
) 24 ،22 :37) كما إلى الملوك الذین سیحكمون في المستقبل (9 ،7 :43) والملوك السابقین (12 :27یهویاكین (

 فیقصد به رئیس الجماعة الجدیدة أو یقصد Prince). أما الرئیس 25: 21 ؛12 :12لكنه ال یقصد صدقیا الملك (
 ، نح4 :4به الطبقة الحاكمة في ذلك الحین. أما شعب األرض فقبل السبي كان یشیر إلى غیر العبرانیین (عزرا 

) أما هنا فیقصد به الشعب الیهودي.  31 :10
 
 7حزقیال من وحي 

إلى متي تنتظرین یا نفسي؟! 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  !صوتك یا إلهي لم یتوقف قط
إنه یحذرني: النهایة على األبواب! 

أنت مهندس العالم كله تعرف أسراره، 
تؤكد لي: السماء واألرض تزوالن، 

وأنا لغباوتي أتراخى وأتهان! 

  !إلى متى تنتظرین یا نفسي؟
أتهربین إلى الجبال؟! ها هي تتزعزع! 

أتتكلین على أصدقائك؟! 
هوذا كل األیادي ترتخي، 

وكل الركب تصیر كالماء! 
ك وفضتك؟ بأتثقین في ذه

إنهما ال یخلصانك! 
أتعتمدین على شكلیات العبادة وحرفیتها! 

إلهك یطلب القلب واألعماق! 
أتتكئین على السلطة؟! 

هوذا الكل یزول! 
 إلى متى تنتظرین یا نفسي؟!
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 الثامن األصحاح

 الهیكل حالة
 أو المجاعة أو السیف تحت الشعب وسقوط المدن وتدمیر الهیكل خراب معلًنا إسرائیل جبال مع تحدث إذ

 الرسائل من جدیدة سلسلة السابقة والنبوات الرؤى على سنة حوالي مرور بعد یبدأ اقتربت، قد النهایة أن مؤكًدا التشتیت،

 مدینة في بالروح نفسه النبي یجد األصحاح هذا في. الخراب یحل قبلما التوبة إلى شعبه اهللا یدعو فیها ،)11-8 ص(

 فتحدث التأدیب، لتأجیل إمكانیة من ولیس امتألت، قد الشر كأس أن لیوضح الهیكل حال عن الرب له ویعلن أورشلیم،

 :عن

 .]4-1[    الغیرة تمثال. 1
 .]12-5[   الوثنیة في الشیوخ سقوط. 2
 .]15-13[    تموز على النساء بكاء. 3
 .]18-16[  الخارجیة الدار في الشمس عبادة. 4

  :الغیرة تمثال .1
 في جالًسا كان. الهیكل حال إلیه بلغ ما بنفسه لیكتشف رؤیا في الروح حمله )12 :1( دعوته من شهًرا 14 بعد

 الشمال جنبه على نومه بعد ما الفترة في ربما معه، جالسین وكانوا یهوذا شیوخ به واجتمع خابور نهر ضفاف على بیته

 ید إن: "یقول. یهوذا إثم عن لیتنبأ یوًما أربعین الیمین جنبه على النوم في البدء وقبل إسرائیل خطایا عن یتنبأ یوًما 390

 كمنظر فوق إلى حقویه ومن نار، تحت إلى حقویه منظر من Ïنار كمنظر شبه وٕاذا فنظرت ،يَّ عل وقعت الرب السید

 من ناًرا رآه ،"إنسان منظر شبه "هو الذي "المتجسد اهللا كلمة "منظر له ُأعلن لقد. ]2-1 ["الالمع النحاس كشبه لمعان

 إلیه بلغ ما له لیكشف الهیكل إلى النبي یحمل وهو الرب وكان. أعلى إلى حقویة من بهاًءا ومملوًءا أسفل، إلى حقویة

 نفس تطمئن حتى الرؤیا هذه له قدم لهذا ییأس، أو النبي ینهار أن خشى نجاسات، من - مستویاتهم كل على - العابدون

 وبهاًءا، مجًدا المملوء وهو وشر، نجاسة كل یحرق الذي اآلكلة النار فهو یعمل، أن البد المتجسد اهللا كلمة أن حزقیال

 .للمؤمنین داخلیة واستنارة تطهیًرا یعطى قادم الهیكل رب لكن تدنس، قد الهیكل كان إن. األبدیة أمجاده إلى بشعبه یدخل

 في بي وأتى والسماء، األرض بین روح ورفعني ،رأسي بناصیة وأخذني ید، شبه ومد: "النبي حزقیال یقول

 "الغیرة المهیج الغیرة تمثال مجلس حیث الشمال نحو المتجه )الهیكل( الداخلي الباب مدخل إلى أورشلیم إلى اهللا رؤى
]3.[ 

 أن السبي في یهوذا شیوخ مع جالس وهو یستطیع ال إذ األرض على لیس فهو والسماء، األرض بین الروح رفعه

 لقد. الداخلیة ونیاتهم العابدین سرائر یرى أن )األرض( الجسد حدود في وهو یستطیع وال الهیكل، داخل یحدث ما یرى

. مجدها كمال إلى یدخل لم إذ السماء في لیس الوقت نفس في وهو). األرضیة( الجسدیة الحدود فوق الرب ید أطلقته
 أم أعلم لست الجسد أفي... المسیح في إنساًنا أعرف: "نفسه عن بولس الرسول عنه عبَّر ما یقول أن هذا بقوله أراد ولعله

. )2 :12 كو 2( ..."الثالثة السماء إلى هذا اختطف. یعلم اهللا. أعلم لست الجسد خارج

Ï انسان منظر شبه" السبعینیة الترجمة في ish  نار ولیس esh ، الوصف مع یتفق وهذا. 
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 التجویف بالمجلس قصد ربما". الغیرة المهیج الغیرة تمثال مجلس "لیرى الهیكل مدخل إلى الروح به دخل لقد

 به قصد فربما الغیرة تمثال أما. اآللهة تماثیل فیه لتوضع ومعابدهم الشرقیین بیوت في ُیعمل كان قبو، شكل على الذي

 ویرى ،)6 :23 مل 2( الملك یوشیا وأخرجه ،)7 :21 مل 2( منسى وضعه الذي للكنعانیین األم اإللهة الساریة، تمثال

 مجده، على اهللا غیرة یثیر وثنى تمثال أي قصد أنه ویرى. األصحاح هذا في عنه سنتكلم الذي تموز تمثال أنه البعض

 اهللا مجد لحزقیال ظهر السبب لهذا ولعله. )5 :20 خر( "غیور إله إلهك الرب أنا ألني تعبدهن، وال تسجدلهن ال: "كقوله

 .الوثنیة للعبادة الباطل المجد لیفسد مجده یعلن اهللا وكأن البقعة، في رآها أن سبق التي الرؤیا كتلك

 انفعاالً  لیست اإللهیة الغیرة هذه. )5 :20 خر( "غیور إله إلهك، الرب أنا "قیل إذ اهللا، غیرة إلى رمز هنا التمثال

 ألوالده یهبها الغیرة هذه. سماوًیا عریًسا فنقبله اهللا إلى رجوعنا غایتها غیرة هي إنما قلوبهم، تحطم للبشر، التي كتلك عاطفًیا

 .)2 :11 كو  2  ("للمسیح عفیفة عذراء ألقدم واحد، لرٍجل خطبتكم ألني اهللا، غیرة علیكم أغار: "الرسول مع فیقولون وخدامه

  :الوثنیة في الشیوخ سقوط .2
 هل آدم ابن یا:: إلهي عتاب صوت سمع عندئذ مرارة؛ وامتألت أعماقه تحركت التمثال في یحدق النبي كان إذ

 أبوي عتاب إنه. ]6[ "مقدسي عن إلبعادي هنا عاملها إسرائیل ببیت التي العظیمة الرجاسات عاملون؟ هم ما رأیت

 موضًعا لهم وُیعد الموعد أرض إلى بهم یدخل هو. القدوس أبیهم لطرد جهدهم كل یبذلون أوالده األب یرى حیث عجیب،

 إبلیس، أبوة بقبول ألبوته رفضنا نعلن حین نفعله ما هذا !!مقدسه؟ من حتى ویطردونه یرفضونه وهم السمویات، في

  !المقدس الرب هیكل قلوبنا، إلى حتى ورجاساته بأعماله فندخل

 .الهیكل دار باب إلى قاده أخطر رجاسات اهللا یریه ولكي

 من رجالً  سبعین نظر دخل وٕاذ باب فإذا الحائط في نقب إلهي وبأمر الحائط، في ثقًبا النبي حزقیال ىرأ هناك

 یرانا، ال الرب ":قائلین الظالم، وسط في النجسة والحیوانات الدبابات أمام بخوًرا یقدمون شافان بن یازنیا ومعهم یهوذا

 بینما لها، یتعبدون النجسة والحیوانات الدبابات إلى یلجأون لذا األرض، ترك أنه اهللا یتهمون. ]12 ["األرض ترك قد الرب

 !هیكله من الرب طاردوا الحقیقة في هم

-3 :22 مل 2( عاًما 30 حوالي منذ إصالحاته في الملك یوشیا ساعد الذي الشهیر الرجل ذاك هو غالًبا شافان إن
 في شیًخا السبعین مع یشترك الذي الفاسد الرجل یازنیا أنجب لألسف ،)14-39 ،12-10 :36 ؛3 :29 ؛24 :26 إر ،10

 في اآلخرین مع مشترًكا للشر بتكریسها یكملها لكنه هللا قلبه بتكریس حیاته یبدأ الذي لإلنسان صورة هي هذه. العظیم الشر هذا

 بروح اإللهیة الوصیة حسب الشعب قیادة في النبي موسى یسندون الذین شیًخا بالسبعین فیذّكروننا رجالً  السبعون أما. فسادهم

 رسالتها، عن الروحیة القیادات تنحرف أن أخطر ما. اهللا شعب حیاة في الفساد روح لبعث القیادات الشیطان یستخدم هوذا اهللا،

 .الحیوانیة بالشهوات وینشغلون كالدبابات، فیزحفون األرضیة األمور إلى ینحطون اإللهیة بالوصیة االهتمام فعوض

 في أحیاًنا یحدث ما هذا فإن انحرفوا، الذین إسرائیل وشیوخ فاسًدا أنجب الذي اإلصالح رجل عن أتحدث لماذا

 أعماقه إلى القدس الروح به ویدخل داخله، في المقام الحائط  - إلهي بأمر - اإلنسان ینقب حینما الداخلیة اإلنسان حیاة

 الحیة المقدسة "المسیح إرادة "فیها حملت قد تكون أن فعوض ،"اإلرادة" هو الذي داخله، في یازنیا وجود فیكتشف الداخلیة

 أما. الجسد لشهوات والعبودیة األرضیات عبادة إلى تنحط شریرة إرادة صارت قد بها إذا الملكوت لحساب والعاملة

 .یلیق ماال إلى به تنزل بها فإذا السمویات إلى اإلنسان ترفع أن یلزم كان التي الداخلیة الطاقات فهي شیًخا السبعون
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 وٕالقاء !یرانا ال إنه... اهللا عن بالعزلة الشعور "األرض ترك قد الرب یرانا، ال الرب "قولهم فهو االنحطاط سر أما

 في حتى یتركنا، وال یرانا الذي اهللا معّیة إدراك هو المؤمنین حیاة في القوة سر العكس وعلى". األرض ترك قد "علیه اللوم

 .له مقدًسا تصیر حتى المستمر تجدیدها یرید ألنه أرضنا یفارق ال إنه. شرنا لحظات

  :تموز على النساء بكاء .3
 كنوع علیه البكاء في األممیات مع یشتركن أم أخرجه الملك یوشیا ألن تموز تمثال على یبكین النسوة كانت هل

 ثور مع صراعه بعد میًتا سقط نهأ یزعمون الذي  Summerian Dumuzi اإلله بتموز یقصد ما غالًبا !العبادة؟ من

 أخاها ترد لكي السفلي العالم إلى نزلت Inanna Ishtar اإللهة أخته وأن. عظیم تنین مع :آخرون قال كما أو هائل،

 جیبال في مركزه كان الذي Adonais أدونیس السریاني اإلله بعینه هو يالبابل تموز أن البعض ویرى الحیاة، إلى

Gebal أوBablos  الذبائح فتقدم علیه، الحزن یعلنون بموته الكلدانیون یحتفل إذ. بیروت شمال میالً  21 بعد على 

 علیه، البكاء في المتعبدات مع یشتركن الیهودیات النساء وكانت العبادة، من كجزء الجنسیة العالقات وتمارس البشریة

 .)1 :12( وزكریا )37 :11( دانیال في تموز لإلله ُأشیر وقد. إلیه الحیاة بعودة االحتفال یلیه

 على البكاء عوض الرب بیت باب داخل يوثن إله محنة یبكین النساء یرى إذ النبي لمشاعر عظیمة صدمة إنها

 !خطایاهن

. تموز عبادة في االشتراك في سقطن النساء فإن والحیوانات للدبابات التبخیر في سقطوا قد الشیوخ كان إن
 یخور الذي للجسد فیرمزن النساء أما الجسدیة، والشهوات المادیات نحو وانحرافها البشریة النفس لسقوط یرمزون الشیوخ

 .الشر بسبب

  :الشمس عبادة .4
 وعشرین خمسة النبي حزقیال ىرأ فقد. أنفسهم الكهنة سقوط فهو والنساء الشیوخ سقوط من أخطر هو ما أما

 رئیس هم الرجال هؤالء لعل. لها یتعبدون الشمس نحو ویتجهون للهیكل ظهورهم یعطون والهیكل الرواق بین یقفون رجالً 

 رجال من الشعب عند الضعف یقف لم. یهودیة كهنوتیة فرقة وعشرون األربعة رؤساء كاهًنا وعشرون واألربعة الكهنة

 حاجًزا فصاروا له ظهورهم أعطوا اهللا، لدى الشعب عن ُشفعاء یكونوا أن ینبغي كان الذین الكهنة، إلى أمتد وٕانما ونساء

 !!!مستوى أعلى على الروحیة القیادة انحرفت لقد. معه وااللتقاء اهللا معرفة عن وعائًقا

 الكهنة مع الشعب وانحرف ،الحي هللا العبادة عوض الغیرة تمثال أقاموا :الیهود على اهللا غضب أثار ما إذن هذا

 إلغاظتي یعودون "التوبة وعوض. "ظلًما األرض مألوا قد: "یقول لهذا الجسد، مع الروح وفسدت مستویاتهم، أعلى على

 الشرقیة العبادات بعض من جزء أنه البعض فیرى األنف إلى الغصن اقتراب أما". أنفهم إلى الغصن یقربون هم وها

 إلى یشیر كان دارج مثل أنه آخرون ویرى أنفهم، من بالقرب وجوههم أمام أیدیهم في األغصان یمسكون الكهنة كان حیث

 . اآلخرین إغاظة
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 8 حزقیالمن وحي 

 ! فيّ  هیكلك قدس

 فأرتعب قدیًما شعبك صنعه ما إلى أتطلع. 

 كلها، باألرض وال بهم تهتم وال تراهم ال أنك ظنوا

 !لها یتعبدون والحیوانات الدبابات إلى فالتجأوا

 !فكرنا لحقارة یا

 !لجحودنا یا

 للحیوانات وتعبدوا الشیوخ تركك! 

 هیكلك، في تموز اإلله على بكین النساء

 !أنفسهن على البكاء عوض

 الوجه، ال القفا الكهنة أعطاك

 !خالقها أنك یدركوا ولم الشمس، یعبدون وصاروا

 !لعنة سبب صاروا الشعب عن الصالة عوض

 النفس مرّ  إني! 

 !بالكامل تدنست لقد... وأعماقي عقلي إال الشیوخ هم من

 !تنجست التي وأحاسیسها جسدي عواطف إال النساء هن من

 داخلي في انحرفت التي القیادة روح إال الكهنة هم من

 !القدوس أیها في هیكلك قدس

 !وأحاسیسي وعواطفي وفكري عقلي قدس

 !مخلصي یا لي مواهبك قدس

 !هیكلك فأني التمام إلى قدسني
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التاسع األصحاح 

جماعة المختومین 
 ولكن ُوجد أناس ]،9حًقا أن "إثم إسرائیل ویهوذا عظیم جًدا جًدا، وقد امتألت األرض دماء وامتألت َجنًفا" [

بالرغم من قلة عددهم كانوا یئنون في حزن شدید على ما وصلت إلیه أورشلیم، هؤالء یختمهم الرب بسمة خاصة 
لیحفظهم تحت اسمه معتًزا بهم. هذا هو موضوع هذه الرؤیا التي قدمها اهللا لحزقیال النبي ربما لیكشف له ما سبق أن 

 مل 1، 4: 11أعلنه إلیلیا عندما صغرت نفسه جًدا، قائالً : "أبقیت لنفسي سبعة آالف رجل لم یحنوا ركبة لبعل" (رو 
19 :18  .(

].  2-1. الرجل الستة  [1
]. 3. لبس الكتان  [2
]. 4. السمة  [3
].  4. حاملوا السمة  [4
]. 10-5. حركة التأدیب  [5
].  11. ظهور السید متمنطًقا [6

. الرجال الستة : 1
"مقبلین من طریق الباب األعلى الذي من جهة الشمال، وكل واحد ُعدَّته الساحقة بیده" جاء هؤالء الرجال 

 لعل مجیئهم من جهة الشمال إشارة إلى الهجوم الكلداني من جهة بابل. وربما ألن مجلس تمثال الغیرة كان في ]2[
) وكأنه حیث یوجد الشر من هناك ینطلق التأدیب اإللهي. أما كون 3: 8مدخل الدار الداخلیة المتجه نحو الشمال (

عددهم سته فربما ألن أبواب أورشلیم في ذلك الحین كانت ستة، وكأنه سیتم الهجوم من كل األبواب وال یوجد مجال 
 غالًبا ما یشیر إلى النقص لذلك 6). على أیة األحوال رقم 3: 39للهرب كما كان قادة جیش الكلدانین أیًضا ستة (إر 

، أي تأكید نقصه ثالث مرات. إذن هؤالء الرجال إنما یقدمون لألشرار ثمن شرهم الذي هو 666Ïفان رقم اسم الوحش 
الثمر الطبیعي له.  

. البس الكتان : 2
].  2"رجل البس الكتان وعلى جانبه دواة كاتب" [وسط هؤالء المؤدبین من یلبس ثیاًبا كهنوتیة: 

قدیًما قلیلون هم الذین كانوا یعرفون الكتابة، فكان الكاتب غالًبا ما یالزم األشخاص المهمین الذین یقومون 
بإرسالیة معینة كأمین سر لهم. كانت الدواة عبارة عن قرن حیوان مملوء حبًرا یتكون من ُسخام المصابیح (السَّناج) 

ممتزًجا بصمغ وماء، وكان الكاتب یضع الدواة بالحبرعلى جنبه. أما القلم المستخدم فهو من الخشب أو العظام. كان 
. أنه بالشك یمثل السید المسیح الذي جاء لخالصنا، هذا الذي أفاض من جنبه المطعون Ðالكاتب دائما مستعًدا للكتابة

دًما وماًء لتسجیل أسمائنا في سفر الحیاة.  

Ï   13المؤلف: تفسیر الرؤیا، األصحاح .
2 Boyd's Bible Handbook, P 302. 
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حین صار حزقیال "آیة إلسرائیل" قدمت له آثامهم شلال فصار نائًما على جنبه بال حركة، أما السید المسیح 
فإذ أحنى رأسه لیحمل آثامنا ویدینها في جسده لم یكن ممكًنا للموت أن یمسك به وال للخطیئة أن تتعلق به، فأفلض لنا 

من جنبه سر الحیاة وخالًصا أبدًیا! لقد انفتح جنبه لكي ندخل إلى أحشاء محبته الالنهائیة، فیرفعنا إلى حضن أبیه، 
مصالًحا إیانا معه بدمه الكریم. وكما یقول الرسول: "فإذ لنا أیها االخوة ثقة بالدخول إلى األقداس بدم یسوع، طریًقا 
كرسه لنا حدیثًا حًیا بالحجاب أي جسده، وكاهن عظیم على بیت اهللا لنتقدم بقلب صادق في یقین اإلیمان مرشوشة 

).  22-19: 10قلوبنا من ضمیر شریر ومغتسلة أجسادنا بماء نقي" (عب 
 الذي یرمز إلى صلیب ربنا یسوع المسیح الحامل ]،2"ووقفوا جانب مذبح النحاس" [دخل الرجال الستة 

الذبیحة، وفي ضوئها ُیدان غیر التائبین. خالل الذبیحة یتمتع التائبون بالمراحم الالنهائیة، ویسقط األشرار تحت 
دینونة أبدیة. 

 لقد تحول عرش النعمة إلى ].3ومجد إله إسرائیل صعد عن الكروب الذي كان علیه إلى عتبة البیت" ["
عرش قضاء، لقد دیست النعمة اإللهیة وأسئ إلى قداسة اهللا.  

. السمة : 3
"وقال له الرب: اعبر في وسط المدینة في وسط أورشلیم وسم سمة على جباه الرجال الذین یئنون 

].   4ویتنهدون على الرجسات المصنوعة في وسطها" [
 أي ختم ارتبطت باسم اهللا، فإن السید المسیح إذ قدم دمه كفارة عن خطایانا دخل بنا Tawكلمة "سمة" هنا 

إلى ملكیة اهللا، فصرنا حاملین اسمه على جباهنا كسر تقدیسنا، كما كان رئیس الكهنة في القدیم یضع صفحیة ذهبیة 
). بهذا ندخل 38-36: 28على جبهته مكتوب علیها: "قدس للرب"، بدونها ال یقدر أن یتمتع بالمقدسات اإللهیة (خر 

إلى الحضن األبوي، فنصیر محفوظین من الهالك. هذا هو عمل الروح القدس الذي نختم به في سر المیرون، 
.  Ïفتصیر كل أعضائنا في ملكیة الرب، وتحفظ نفوسنا في حمایته اإللهیة

الذي یحمل شكل الصلیب،  Taw جذبت أنظار الكثیرین بكونها تحمل الحرف الیوناني Tawكلمة "سمة" أو 
 العالمة ترتلیان. ویتحدث Ð إلى هذا األصحاح متحدثًا عن السمة أنها عالمة الصلیبالعالمة أوریجانوسفیشیر 

 أو حرفنا Tou، كما قال: [الحرف الیوناني Ñعنها بكونها عالمة آالم السید المسیح كسر للخالص من الهالك
]. هذه هي العالمة التي تحفظ Ò هو نفس شكل الصلیب الذي تنبأ عنه كعالمة أورشلیم الجامعة الحقیقیةT(الالتیني) 

[أنت أحد المؤمنین، ارسم عالمة الصلیب. قل: هذا هو سالحي القدیس یوحنا الذهبي الفم: المؤمن، وكما یقول 
]. كما یقول: [لیعلق الصلیب فوق َأسّرتنا عوض السیف، ولننقشه على Óالوحید، هذا هو دوائي، ال أعرف شیًئا سواه

].  Ôأبوابنا بدل المزالج. ولیكن حول بیوتنا موضع السور

Ï  .للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر
2 Selecta in Eze. 
3 An Answer to the Jews 11. 
4 Adv. Marc, 3: 22. 
5 In Ccolos, Hom 8. 
6 In Tim. Hom 2. 
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 على جباه الذین یئنون وال تقتل أیا مما لهم السمة؛ Thaw["یقول حزقیال: ِسْم سمة القدیس جیروم: یقول 
لیس أحد له عالمة الصلیب على جبهته یمكن للشیطان أن یضربه، فإنه ال یقدر أن یمحیها، إنما الخطیة وحدها 

].  Ïتقدر

. حاملوا السمة :  4
 لم یقل لم یسقطوا في ].4الذین یئنون ویتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها" [یقول عنهم: "

 أنهم یمثلون صورة حیة القدیس أغسطینوسالخطأ لكنه یؤكد كراهیتهم له وأنینهم المستمر على الرجاسات. یرى 
للمجاهدین الذین یعیشون وسط الرجاسات، یتعرضون لها لكنهم یطلبون الخالص منها بتنهدات غیر منقطعة. [إنهم 
یتنهدون ویتأوهون لذلك ختموا جباههم، ختموا على جبهة إنسانهم الداخلي ال الخارجي، إذ توجد جبهة للضمیر كما 
توجد للوجه... هؤالء اتسموا بالعالمة لكي ال یهلكوا، ألنهم وٕان كانوا غیر قادرین على تصحیح الخطایا التي ترتكب 

في وسطهم لكنهم یحزنون. هذا الحزن في ذاته یجعلهم في عیني اهللا مفصولین (عن األشرار) حتى وٕان كانوا في 
].  Ðعیني الناس مختلطین باآلخرین. إنهم یحملون العالمة بطریقة سریة ولیس علًنا

على أیة االحوال سفر حزفیال الذي یركز في أغلب أصحاحاته األولى على التأدیب والعقوبة، كثیًرا ما 
یتحدث عن البقیة المحفوظة هللا. إنها قصة كل جیل وموضوع رعایة اهللا، فلم ینس اهللا لوًطا وعائلته حین تعاظمت 

)، وال نسى نوًحا وعائلته حینما أغرق األرض 19خطیة سدوم وعمورة جًدا وأمطر علیها كبریًتا وناًرا من السماء (تك 
)، وحینما رفضته أورشلیم مدینة الملك العظیم وجد في بیت عنیا راحته في فترة البصخة...  7، 6بالطوفان (تك 

. حركة التأدیب :  5
یقول: "ابتدئوا من مقدسي، فابتدأوا بالرجال الشیوخ الذین أمام البیت وقال لهم: نجسوا البیت 

].  7-6وامألوا الدور قتلى اخرجوا فخرجوا وقتلوا في المدینة" [
العالمة صدر األمر اإللهي بالتأدیب، على أن یبدأ بالشیووخ العاملین في بیت الرب وكما یقول 

]. وعندما حاسب الرب أصحاب الوزنات بدأ أوًال بصاحب العشرة وزنات Ñ: [تبدأ الدینونة مع بیت اهللاأوریجانوس
وانتهى بصاحب الوزنة الواحدة. هكذا یهتم اهللا بتقدیس الذین یعملون في كرمه لكي یقدروا أن یكونوا مثًال حًیا لشعبه، 
فإن أساء هؤالء التصرف سقطوا في التأدیب قبل غیرهم. حًقا ما أحوج أن تهتم الكنیسة بتقدیس كهنتها وكل العاملین 

في بیت الرب قبل الشعب حتى ال یسقطوا في الِفّریسّیة أو الناموسیة. لقد نجسوا البیت اإللهي بالعبادة الوثنیة، وها هو 
الرب یتركه ُمدنًسا بجثث القتلى فیه، هؤالء الذین تمردوا علیه.  

. ظهور السید متمنطًقا :  6
 Òالقدیس یوحنا الذهبي الفم) أن الالبس الكتان كان متمنطًقا. ویعلن 11: 9جاء في الترجمة السبعینیة (

)، وموسى 3: 38على ذلك بقوله: [إن التمنطق یشیر إلى الیقظة المستمرة، لهذا أمر اهللا أیوب أن یتمنطق (أي 
واألنبیاء والرب نفسه یظهر متمنطًقا].  

1 St. Augustin: Sermon on N.T. Lessons 57: 7. 
2 St. Augustin: Sermon on N.T. Lessons 57: 7. 
3 In Matt. Hom 14: 10. 
4 In Eph., hom 23. 
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] حین رأى حثث الكهنة والشعب، وصرخ من أعماقه إلى اهللا أال یهلك البقیة 8لقد خّر النبي على وجهه [
الباقیة عندما یصب غضبه على أورشلیم، فأجابه الرب أنه متمنطق بالبر... إن كان قد سمح بالتأدیب القاسي لكنه ال 

]... أن صرخات النبي لن تضیع، بل 6یتجاهل القلة المقدسة، فقد سبق فقال: "ال تقربوا من إنسان علیه السمة" [
].  11"قد فعُلت كما أمرتني"[یسمع الصوت اإللهي: 
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  9من وحي حزقیال 
ما أعظم ختم الروح! 

  ! ّما أعظم ختم روحك القدوس علي
ختمتني بالسمة في سّر المیرون،  

فحسبتي في ملكیتك!  
صلیبك على جبهتي عالمة الجندیة الروحیة،  

وعلیها السمة: "قدس للرب!"  
صرت بك مخوًفا،  

ال یقدر العدو أن ُیحطمني مادمت معك! 

   ،إني أخاف لئال تدینني ثیابي السوادء
أخشى لئال أتهاون، متستًرا في ثیاب الخدمة!  

أحرسني، فإني في خطر!  

   ،عجیب أنت أیها القدوس
في التأدیب تبدأ بكهنتك،  

أنت حازم مع تالمیذك ألجل بنیانهم،  
لكنك رئیس الكهنة العامل فیهم!  

أنت حلو وعذب حتى في تأدیباتك  
جراحات تأدیباتك أعذب من قبالت العدو! 

لتؤدبني شمالك ولتخضني یمینك یا عریس نفسي!  
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 األصحاح العاشر

 المجد اإللهي یفارق الهیكل
 الرجل الالبس الكتان وعلى النبيتعتبر الرؤیا الواردة هنا تكملة لما ورد في األصحاح السابق حیث یرى 

 وعرش الرحمة النحاسي حیث المذبح األرضيجنبه دواة حبر، غیر أن الموقع قد تغیر، فعوض الهیكل المقدس 
  (تابوت العهد)، نرى السموات عینها والعرش اإللهي. 

 .]17-1[   حرق المدینة  .1

 .]22-18[ مفارقة المجد اإللهي بیت الرب .2

 :حرق المدینة  .1
 مركبته أيقبل أن یعلن الرب مفارقته بیته تماًما أعلن لنبیه الرؤیا التي سبق أن أظهرها له عند نهر خابور، 

 من التفصیل في األصحاح بشيء، وقد سبق الحدیث عنها "شبه مجد الرب"اإللهیة الناریة، كما سبق أن دعاها 
 ."كاروبیم"األول غیر أن المخلوقات الحیة یدعوها هنا 

والجدید في هذه الرؤیا أنه رأي الرجل الالبس الكتان الذي على جانبه دواة الكاتب، الذي یسم المتنهدین على 
یدخل بین البكرتین تحت الكروب، ویأمر كاروًبا أن یمأل حفنتیه جمر نار من بین  )9رجاسات أورشلیم (أصحاح 

 الكروبیم ویذریها على المدینة لیحرقها.

الذي جاء كاهًنا، یلبس المالبس الكهنوتیة لیقدم  "كلمة اهللا المتجسد"قلنا إن الرجل الالبس الكتان إنما هو 
ذبیحة حبه لخالص البشریة. أما دخوله بین البكرتین فإعالن أنه هو محور العهدین، فالعهد القدیم أو الناموس غایته 

المسیح، والعهد الجدید أو اإلنجیل إنما هو إعالن سر یسوع المسیح... أما نزوله تحت الكروبیم فإعالن عن سر 
 .)7 :2عب " (وضعته قلیًال عن المالئكة" تجسده كقول الرسول بولس:

إن كان السید قد جاء لخالصنا، فلماذا یأمر كاروًبا أن یأخذنا ناًرا ویلقیها على  ربما یتساءل البعض:
 المدینة؟

في هذا إعالن عن نار الذبیحة السریة، فإن كان السید قد تقدم ككاهن، لكنه في نفس الوقت تقدم كذبیحة  .أ
 قبل أن یحمل نارها المدمرة للمدینة، لكنها تعجز عن أن تدمره!! هذا الذي ال یعرف خطیة - یحمل أجرة خطایانا -

لهذا ففي أسبوع البصخة المقدسة تركز الكنیسة على نبوات العهد القدیم التي ُتظهر بشاعة الخطیئة وآثارها المدمرة، 
 تكشف عن محبة المسیح الحامل خطایا العالم. وبقدر ما یعلن الروح القدس للنفس البشریة ثمر الخطیئة القاتل لكي

 بقدر ما تتعلق بذاك الذي حمل عنها هذا الثمر.

 الذي أرسله لنا السید المسیح من عند اآلب لیحرق فساد الناريلعل هذه النار أیًضا ترمز للروح القدس  .ب
 الخطیئة، هادًما فینا المدینة القدیمة، أو اإلنسان العتیق، مقیًما مدینة جدیدة أو هیكًال جدیًدا داخلًیا یسكنه الرب.

على ید نبوزردان رئیس الشرطة وعبد  )9 :25مل  2كان هذا العمل إعالًنا عن حرق البابلیین للمدینة ( .ج
ر ملك بابل. فإذ تركت المدینة المقدسة قداسة الحیاة استحقت اإلبادة بیّدْى األعداء األممیین.  نبوخذنصَّ

ویالحظ أنه عندما دخل السید بین الكروبیم مألت السحابة الدار الخارجیة وكأنه بدخول االبن إلى التجسد 
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وسمع صوت أجنحة الكاروبیم إلى الدار الخارجیة كصوت اهللا : "أعلن مجده فینا نحن الذین كنا في الخارج. إنه یقول
  وكأننا نحن الذین كنا في الخارج بلغ إلینا صوت اهللا القدیر بمجيء الكلمة إلینا.،]5" [القدیر الذي تكلم

. هكذا تسیر عجلة مركبة ]11" [لم تدر عند سیرها؛ بل إلى الموضع الذي توّجه إلیه الرأس ذهبت وراءه"
اهللا وراء الرأس، أي بخطة إلهیة، لن یستطیع اإلنسان، بل وال خلیقة ما أن تتحدى اهللا. إنه في عرشه اإللهي یهب 

 نعمة ورحمة لطالبیه ویصدر الحكم والدینونة على مقاومیه. من یقدر أن یتحدى اهللا؟!

نه الناظر إلى القلوب إ، ال تسیر اعتباًطا، إنما دینونته عدل وحق، ]12[ة عیوًنا حوالیها وءمركبته ممل
 والفاحص الكلى... ولیس شيء مخفًیا عنه!

  :مفارقة المجد اإللهي بیت الرب .2
وخرج مجد الرب على عتبة البیت ووقف على الكروبیم، فرفعت الكروبیم أجنحتها وصعدت عن األرض "
. لقد أكد النبي أنه رأي مجد الرب یفارق بیته، حیث انطلق بمركبته الناریة بعیًدا عن الشعب ]18ي" [قدام عینَّ 

ألنه أیة خلطة للبر مع اإلثم، "الرافض للمجد اإللهي. لم یكن ممكًنا للرب أن یستقر حیث یصمم اإلنسان على الشر 
 .)15-14 :6كو  2" (وأیة شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسیح مع بلیعال؟!

كان البد أن یفارق الرب هیكله القدیم الذي أصر على الجحود لیقیم فینا هیكًال جدیًدا هو من صنع روحه 
لیكن للنفس مذبح في وسط القلب، علیه تقدم ذبائح الصالة  [ عنه، قائالً :العالمة أوریجانوسالقدوس. یتحدث 

ومحرقات الرحمة، فتذبح فوقه ثیران الكبریاء بسكین الوداعة، وتقتل علیه كباش الغضب وماعز التنعم والشهوات... 

 .]Ïلبها منارة ُتضئ بغیر انقطاعقلتعرف النفس كیف تقیم داخلها قدس أقداس 

رأي النبي مجد الشكینة ینطلق خارًجا على عتبة البیت ویرتفع إلى السموات، لكنه رأي كأن المجد قد وقف 
، وكأنه ینتظر آخر فرصة حتى بعد مغادرته الموضع لعلهم یتوبون فیرجع. إنه الشرقيإلى حین من فوق مدخل الباب 

لقد عبر الرسول  یفارق بیته لیصعد إلى السماء دون أن تصیبه خسارة، لكنه یطلب نفع البشریة وخالصها ومجدها!
 ".ال تحزنوا الروح! "بولس عن ذلك بقوله:

یا للعجب بینما یبذل الشریر كل الجهد لیفارق اهللا حیاته ال یرید اهللا أن یفارق مجده قلب اإلنسان، معطًیا 
  یعمل فیه!لكيفرًصا ال حصر لها 

 

Ï  :40 ،39، ص  1979الكنیسة بیت اهللا، المؤلف. 
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 10حزقیال من وحي 

 ! مجدكیفارقنيلیته ال 

  الصغیر،قلبيلست محتاًجا إلى  

 تان من مجدك!وءفالسماء واألرض ممل

  مجدك،یفارقنيأنا محتاج أال 

 یا من یمجدك كل السمائیین!

  قلبي وتنهدات بدموعيأعترف لك! 

 ،داخلي أطرد مجدك من وآثامي یاي بخطاإنني

 أحزن روحك القدوس الساكن فيّ !

 !قلبي یفارق مجدك إنأما أنت فال ترید 

  داخليلست محتاًجا أن تعلن مجدك في، 

  فيّ !إعالنهلكن حبك العجیب یشتهي 

 ،داخليلتتمجد في 

 !األبديفأتأهل إلى شركة مجدك 
 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 الحادي عشراألصحاح 

مفارقة مجد الرب المدینة  
 الرؤیا نهایتها، ففي األصحاح السابق تحدث النبي عن مفارقة مجد الرب الهیكل لیس بال سبب، إنما تبلغ

)، وبعد أن ختم عبیده بسمة مقدسة لكي ال یقترب الهالك إلیهم 8أوضح ما وصل إلیه الهیكل من رجاسات (ص 
)، واآلن یعلن مفارقته للمدینة كلها، أیًضا لیس بدون سبب وٕانما یعلن ما بلغ إلیه قادة یهوذا والمشیرون من 9(ص 
شر.  

].  12-1. مثل اللحم والقر  [1
].  21-13. فساد المشورة الردیئة  [2
].  25-22. مفارقة مجد الرب المدینة [3

. مثل اللحم والقدر :  1
قبل أن یعلن النبي عن مفارقة الرب للمدینة كلها أشار إلى الخمسة والعشرین من رؤساء الشعب الذین 

ر  یقدمون مشورة ردیئة تناقض ما أعلنه إرمیا النبي. هؤالء أكدوا أن المدینة في أمان، فأشاروا بالثورة ضد نبوخذنصَّ
). دللوا 13: 26 مل 2) وأن ینقضوا القسم الذي تعهد به الملك مع الكلدانیین (16: 28مستعینین بفرعون مصر (إر 

وهي عبارة غامضة لكنها تظهر في ]، 3"ما هو قریُب بناء البیوت هي القدر ونحن اللحم" [على مشورتهم بقولهم 
الترجمة السبعینیة بأن المدینة في أمان بدلیل استقرار الحال وبناء بیوت منذ وقت قریب. وكأنهم یخّطئون مشورة إرمیا 
النبي الذي أعلن عن ضرورة قبول التأدیب اإللهي من خالل السبي البابلي، فالذین ُسبوا في المرحلة األولى حرموا من 

أرضهم وهیكلهم أما الباقون في المدینة فإنهم في أمان یقیمون البیوت عالمة استقرارهم.  
یرى البعض أن حزقیال النبي مثل إرمیا قد عرف أن السبي یدوم سبعین عاًما، وانهم سیستقرون هناك 

ویبنون بیوًتا ویتأهبون لإلقامة في أرض غریبة، لكن كثیرین ثاروا على هذا األمر، إذ ظنوا أن اهللا البد أن یتدخل 
ویردهم سریًعا إلى وطنهم. وقد قام أنبیاء كذبة یشجعونهم في توقعهم هذا. فكما كانوا في أیام ما قبل السبي یطمئنون 

ضمائر الناس بأن اهللا لن یسمح بخراب مدینته وهیكله، هاهم بعد السبي یحملون روح الكذب مؤكدین لهم العودة 
السریعة.  

إن كنا لحًما فأورشلیم هي القدر الذي یحفظنا ویحمینا ]. 3"هي القدر ونحن اللحم" [كانوا یرددون القول: 
من هجمات الكلدانیین. لكن روح الرب كشف لحزقیال خطأ هذه المشورة معلًنا أن الذین في داخل القدر أي أورشلیم 

لیسوا اللحم بل القتلى الذین سفك دمهم ال بسبب الكلدانیین بل بسبب المشورة الردیئة. فلو أنهم قبلوا مشورة رمیا 
"هذه ال تكون لكم قدًرا وال أنتم تكونون اللحم في وسطها" وتفاهموا مع الكلدانیین لما سفك دم هؤالء، لهذا یؤكد الرب: 

 ].11في تخم إسرائیل أقضي علیكم"[ وكأنه یقول إنها ال تكون مصدر حمایة لكم مادمت أنا نفسي ضدكم "].11[
إن كانت المدینة هي مدینتي فتحتمون فیها، فأنا نفسي ضدكم ألنكم لم تسلكوا في فرائضي وال تعملون أحكامي، أحكم 
علیكم في تخم إسرائیل، في داخل المدینة، ولیس لكم ملجأ أو حمایة! هكذا إن كان اهللا قد أوضح سر مفارقته بیته أال 
وهو انحراف المتعبدین على أعلى مستوى قیادي في العبادة، فإنه یفارق أیًضا المدینة كلها ألن قادتها رفضوا المشورة 
اإللهیة وتركوا الوصیة! إن كان الهیكل یشیر إلى النفس، والمدینة تشیر إلى الجسد الذي یحتضن النفس داخله، فإنه 
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لیس شيء یحطم النفس (الهیكل) مثل العبادة الشكلیة، وال ما یهلك الجسد مثل مشورة األردیاء ورفض المشورة 
اإللهیة.  

] هذا الذي یعرف حتى األفكار 4حظ أنه لكي یفضح النبي المشورة الردیئة أكد أن روح الرب حل علیه [یال
الخفیة. إن كان هؤالء الرجال تسلموا العمل القیادي لكن كان ینقصهم روح الرب الذي بحق یقدم المشورة الصالحة، 

 [انظروا كیف أن الروح القدیس كیرلس األورشلیمي:أما حزقیال فیحمل الروح اإللهي الذي یقدر أن یقود. وكما یقول 
] كما یقول: Ð]، [هو روح حّي یهب الحكمة في الكالم متحدثًا وواعًظا بنفسهÏالقدس یفرز ویدعو ویرسل بسلطان

[یجب أن نفهم الكلمتین "حل عليّ " بطریقة حسنة تعني أنه حّل علیه بالمحبة، كما وقع یعقوب على عنق یوسف حین 
وجده، وكما جاء في األناجیل عن األب المحب حین رأى ابنه الراجع من ضالله تحنن علیه وركض ووقع على عنقه 

]. هذا هو الروح اإللهي الذي حّل على النبي لیعطیه روح القیادة والحكمة والمشورة الصالحة Ñ)20: 15وقبله (لو 
وذلك من أجل محبته هللا ودعوته للناس كي یتمتعوا بهذا الحب عینه.  

. فساد المشورة الردیئة :  2
دلل الرب على فساد مشورة األردیاء من جانبین:  

أ. إن أحد مقدمي المشورة "فلطیا بن بنایا" مات، األمر الذي أرعب حزقیال النبي، ألنه كان صاحب المشورة 
آه یا سید الرب هل تفنى أنَت مات فماذا یكون حال بقیة الشعب. لهذا خّر على وجهه وصرخ بصوت عظیم، قائالً : "

  ].13بقّیة إسرائیل؟!" [
ب. إن كان الذین بقوا في أرض یهوذا لم یحملوا إلى السبي (في مرحلته األولى) ظنوا أنهم أسعد حاًال من 

الذین حملوا إلیه مثل حزقیال نفسه فهم مخدوعون. إنهم فرحون ألنهم في أرضهم وبجوار الهیكل الذي لم یصبه 
تدمیر. ألن الحال سیتغیر ویتم السبي في المرحلة القادمة سریًعا، خاللها تحرق المدینة ویدمر الهیكل ویقتل سكان 

أورشلیم. أما الذین ذهبوا إلى السبي فإن اهللا لن ینساهم. هم ُحرموا من المقدسات اإللهیة في مدینة الملك العظیم لكن 
الملك نفسه یصیر مْقِدًسا لهم في غربتهم:  

  ]. 16"فإني أكون لهم مْقِدًسا صغیًرا في األرض التي یأتون إلیها" [
یصیر الرب مقدًسا لهم، إذا یقدس قلبهم بالتوبة، واعًدا إیام بالخالص. هنا یعلن اهللا حبه العجیب إلنسان، 

فإنه حتى بعد تأدیبهم ومفارقة مجد الرب الهیكل والمدینة ال یترك المسبیین، لكنه یعدهم أنه یجمعهم في أرض 
سبیهم... أنه ینتظر نفًسا واحد في السبي لتكون له هیكًال ومقدًسا صغیًرا ُیسر بها. أنه یؤدب ال لینتقم بل لُیصلح 

ویجدد! 
 وأجعل في داخلهم روًحا Ò"وأعطیهم قلًبا واحًدا (آخر)هنا ینقلهم اهللا إلى الخالص المسیاني، إذ یقول: 

جدیًدا وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطیهم قلب لحم، لكي یسلكوا في فرائضي ویحفظوا أحكامي ویعلوا بها 
].  20-19ویكونوا لي شعًبا وأنا أكون لهم إلًها" [

1 Lect. Cat. 16: 14. 
2 Ibid 16: 13. 
3 Ibid 16: 30. 

Ò  .الترجمة السبعینیة
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إنه ال یعدهم برجوعهم من السبي إلى الهیكل في أورشلیم ومدینة الملك العظیم بل ما هو أهم إنه ُیحطم 
إنسانهم العتیق مقدًما لهم اإلنسان الجدید، فیصیروا هم أنفسهم هیكل الرب ومدینته المقدسة، وتصیر فرائضه وأحكامه 
قانونهم الطبیعي. هذا ما قدمه لنا السید المسیح في میاه المعمودیة المقدسة حیث یردنا من سبي إبلیس وأسر الخطیئة 

.  Ïویجعل منا إنساًنا جدیًدا على صورة خالقنا. انه یهدم فینا القلب الحجري ویقیم القلب اللحمي الروحي
ینزع القلب الحجري، أي الفهم الحرفي القاتل للناموس، الذي ینزع عنا كل إحساس، ویهبنا بالروح القدس 

: [ال في ألواح حجریة بل یقول القدیس أغسطینوسالقلب اللحمي أي الفهم الروحي للوصیة التي تهب حیاة. وكما 
]. Ð)3: 3 كو 2في ألواح قلب لحمیة" (

. مفارقة مجد الرب المدینة : 3
یقع الهیكل في الجانب الشرقي للمدینة، لكن هنا یقف المجد في وسط المدینة، ألنه ال یفارق الهیكل فقط 

وٕانما یفارق كل المدینة، یفارق الشعب كما یفارق الكهنة والعاملین في الهیكل، یفارق الجسد كما فارق الروح!  
؛ 3: 15 صم 2أما الجبل الشرقي الذي وقف علیه فهو ناحیة قدرون أو وادي یهوشفاط، أي جبل الزیتون (

). لقد توقف مجد الرب قلیًال وكأنه یحزن على مفارقته شعبه الذي أصر على رفضه. على هذا الجبل 4: 14تك 
توقف السید المسیح وسط موكب مستقبلیه وتطلع إلى المدینة وهو یبكي، قائالً : "إنك لو علمِت أنِت أیًضا حتى في 

یومك هذا ما هو لسالمك، ولكن اآلن قد ُأخفى عن عینیك. فإنه ستأتي أیام ویحیط بك أعداؤك بمترسة ویحدقون بك 
ویحاصرونك من كل جهة، ویهدمونك وبنیك فیك وال یتركون فیِك حجًرا على حجر، ألنِك لم تعرفي زمان افتقادك" (لو 

 )، یقف الرب نفسه یبكي على المدینة التي ترفضه فصارت مرفوضة، قتلت أنبیاءه فدخل الموت إلیها. 41-44: 19

Ï  .راجع كتابنا: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر
2 Reply to Faustus the Manichaean 18: 14. 
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  11من وحي حزقیال 
لیته ال یفارق مجدك مدینتي! 

  ،قدیًما فارق مجدك الهیكل ثم فارق أورشلیم
وهكذا إذ تتسلل الخطیة إلى حیاتي، 

تفقد نفسي كما جسدي جاللك! 
ترفق بي... لیته ال یفارقني مجدك! 

   ،بعد مفارقة مجدك الهیكل والمدینة
كنت تنتظر نفًسا واحد ترجع إلیك،  
وأنت مشتاق إلى تقدیس الكل بك! 

حبك یمألني رجاءً ! 
لقد أخطأت، وأحزنت روحك القدوس،  

وكان مجدك قد فارق أورشلیمي الداخلیة،  
لكن یبقى وعدك الصادق:  

أكون لك مقدًسا!  

   :وعدك عجیب
أجعل في داخلهم روًحا جدیدة! 

لیعمل روحك فّي،  
ولیجدد روحي وكل كیاني!  

انزع عني القلب الحجر،  
وهب لي قلًبا لحمًیا مقدًسا! 

لقد وعدت أن تقیم من الحجارة أبناء إلبراهیم،  
ها أنا بین یدیك أقم مني ابًنا مقدًسا! 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

األصحاح الثاني عشر 

تأكید السبي 
إذ أعلن الرب مفارقته مجده بیته ومدینته أكد سرعة حدوث السبي، موضًحا ذلك بأعمال رمزیة وتشبیهات 

وأمثلة، ناصًحا الشعب والمسئولین أن یسمعوا لألنبیاء الحقیقیین ویرفضوا األنبیاء الكذبة. 
 .]6-1[   خروجه من بیته.1
 .]16-6  [ تغطیة وجهه .2
 .]20-17[    األكل بارتعاش.3
. ]28-21 [ تجاهلهم النبوة الحقیقیة .4

  : خروجه من بیته.1
أمام إصرار الشعب على عدم تصدیق األنبیاء بمفارقة الرب بیته ومدینته وتخلیه عن حمایة شعبه بل 

لهي- أن یجَّسم رسالته في سلوكه، فصار رمًزا إلسرائیل. یقول له إالسماح بسبیهم للتأدیب، اضطر النبي- بأمر 
.  ففي النهار قام من موضعه وذهب ]11[  "أنا آیة لكم". كما قال النبي:]6[ "ألني جعلتك آیه لبیت إسرائیل" الرب:

، لكنه عاد في المساء وسط الظالم ونقب حائط السبيإلى موضع آخر لعلهم یدركون جالءهم من بلدهم وأخذهم إلى 
بیته وخرج خلسة، كالخارجین إلى الجالء، حامًال أمتعته على كتفیه. وكأنهم إذ رفضوا التصدیق بحدوث السبي یتم 

هذا العمل لیًال، وهم نیام في وسط الظلمة الداخلیة بال استعداد وُیحَمل ملكهم حمال بغیر إرادته. 
هكذا صّور النبي حال اآلالف من المسببین... وكان الشعب ینظر إلیه باستغراب. 

صار حزقیال آیة لشعبه، كل ما في قدرته أن یكشف لهم عن حالهم بخروجه من بیته لیًال یحمل أمتعته، 
معلًنا، أن خطایاهم تدفع بهم إلى السبي: یفقدون أرضهم وممتلكاتهم وشعبهم وحریتهم، أي یفقدون حقهم اإلنساني. 

 :7إش (وقد صار مسیحنا آیة، إذ قیل: "یعطیكم السید نفسه آیة: ها العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئیل" 
. إنه من عند اآلب خرج في ملء الزمان، طأطأ السماوات ونزل إلى أرضنا كما في اللیل؛ نزل إلینا نحن )14

الجالسین في الظلمة یحمل خطایانا على كتفه، لیكشف عن سبینا وأسرنا في عبودیة إبلیس، لكنه لم یقف كحزقیال 
عند الكشف عن مرارة حالنا، بل وهبنا العتق من العبودیة، ردنا إلى بیته السماوي نحمل طبیعة جدیدة تتمتع بعربون 

المجد األبدي. وكأن النبي قد شخَّص المرض وأوضح خطورته، أما مسیحنا الطیب الحقیقي فقدم حیاته المبذولة على 
الصلیب عالًجا وشفاءً ! 

  تغطیة وجهه.2
)، إذ فقئوا 5 :32ُیحمل الملك صدقیا (رئیس یهوذا) إلى بابل لیًال، لكنه ال یراها كما یقول إرمیا النبى (إر 

إنه لم یر بابل مع أنه [:  القدیس یوحنا الذهبي الفم). وكما یقول11 ،8 :52، إر 7-4 :25 مل 2عینیه في ربلة (

. لقد خان العهد ]Ïحمل إلیها... ألنه في الیهودیة ُفقئت عیناه، في الموضع الذي فیه حنث بالقسم هناك نال العقوبة

1 Conc. Stat., hom 19 :11. 
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وحنث بالقسم ولو مع رجل وثنى لهذا نال عقوبة مضاعفة: السبي والعمى. هذا هو ثمر خیانة العهد مع الناس فكم 
بالحرى مع اهللا؛ إنها ُتفقد النفس حریتها والبصیرة الداخلیة نورها، فیخضع اإلنسان لعبودیة داخلیة وعمى داخلي. 

 :  األكل بارتعاش.3
إذ صار النبي آیه لشعبه قام بعمل رمزي آخر لتأكید حدوث السبي، فقد أمره الرب هكذا: "یا ابن آدم كل 

: هكذا قال السید الرب على سكان أورشلیم في أرض خبزك بارتعاش واشرب ماءك بارتعاد وغم، وقل لشعب األرض
 إنها صورة مرعبة لحیاة اإلنسان .]19-18[إسرائیل یأكلون خبزهم بالغم ویشربون ماءهم بحیرة لكي تخرب أرضها" 

في خطیته تكمل الصورة السابقة: األولون حملوا إلى السبي قسًرا وفقدوا بصیرتهم الداخلیة أما هؤالء فقد ُتركوا في 
أرضهم لكنهم دخلوا إلى حالة جوع مع غم، وعطش مع حیرة. تفقد الخطیئة اإلنسان شبعه الداخلي وارتواءه كما تفقده 

 :6یو (سالمه، لهذا یقول السید المسیح "أنا هو خبز الحیاة، من یقبل إلى فال یجوع، ومن یؤمن بي فال یعطش أبًدا" 
. هو سر شبعنا الداخلي وارتوائنا الروحي. )35

، أما مسیحنا فقدم جسده ودمه المبذولین خبًزا ]18[أكل حزقیال خبزه بارتعاش وشرب ماءه بارتعاد وغم 
محیًیا، ینزع عنا الغم، ویدخل بنا إلى فرحه األبدي. 

 :  تجاهل النبوة الحقیقیة.4
"قد طالت أشاع األنبیاء الكذبة بعض األمثال على مستوى شعبي لتشكیك الناس في النبوات الحقیقیة، منها 

. بهذا المثل الشائع حسب الكثیرون رؤى األنبیاء كذًبا ومجرد تهدیدات لن تتحقق. ]22[األیام وخابت كل رؤیا" 
هذا الفكر یسود في كل العصور، إذ یشكك عدو الخیر في الكلمة اإللهیة... ففي العصر الرسولي تشكك 
البعض في عودة ربنا یسوع المسیح: "أین هو موعد مجیئه؟ ألنه من حین رقد اآلباء كل شيء باٍق هكذا من بدء 

. )4 :3  بط2(الخلیقة!" 
وٕاذ َصُعب على البعض أن یقبلوا هذا المثل بدأ التشكیك بطریقة أخرى هي لیس رفض النبوة تماًما وٕانما االدعاء 

ا بیت إسرائیل قائلون الرؤیا التي هو رائیها هي إلى أیام كثیرة وهو ذ "هوبأنها ستتحقق بعد زمن طویل غیر زمانهم:
 .]27[متنبئ ألزمنة بعیدة" 

هذا هو عمل عدو الخیر الدائم التشكیك في كلمات الرب أو االدعاء بتأجیلها لیعیش اإلنسان خارج دائرة 
، فإن الوقت قریب ویتحقق كل ]28 [ من كالمي"شيء "ال یطول بعد الوصیة في استهانة. ولهذا یؤكد الرب دائًما:

. )37 :42مت (قول الرب لنا، وكما تعلن كلمة اهللا بصراحة: "كما كانت أیام نوح، كذلك أیًضا مجيء ابن اإلنسان" 
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 12حزقیال من وحي 
اجعلني آیة یا سیدي ! 

  !اجعلني آیة یا سیدي
یا من صرت ألجلى آیة: 

 العجیب، يآیة في میالدك العذراو
وآیة في قیامتك من قبر مختوم! 

اجعلني آیة فأشهد لعجائبك في حیاتي الجدیدة! 
ُتظهر من عقمي ثمًرا روحًیا، 

تحول مقبرة قلبي الفاسدة إلى مقدسات سماویة! 
هب لي حیاتك الُمقامة فأمتلئ بهجة وتسبیًحا! 

  ،جعلت حزقیال نبیك آیة
فخرج لیًال یحمل أمتعته بعد نقب الحائط كما إلى السبي! 

وصرت أنت یا سیدي آیة، 
من عند اآلب خرجت، 

نزلت إلى أرضنا كما إلى ظالل الموت، تحمل صلیبك! 
نقبت الحائط الحاجز بیننا وبین اآلب فتحررنا من السبي! 

هب لي أن أصیر آیة، 
فینطلق قلبي كما من ظلمة الخطیة، 

أعبر خالل الحاجز الُمحطم وباب السماء المفتوح، 
حامًال إیاك أمتعتي الوحیدة والثمینة! 
 روحك القدوس إلى حضن اآلب! يعوض الهروب كما إلى السبي یرفعن

  ،أمرت نبیك حزقیال أن یأكل خبزه بارتعاش
ویشرب ماءه بارتعاد وغم! 

حسبته كما في سجن یأكل خبز الضیق. 
 سجین خطایاي، يأعترف لك یا سیدي أن
ل خبزي إلى مرارة.  تحوَّ

هب لي خبزك السماوي : جسدك ودمك المبذولین، 
یعتقاني من أسرى، 

ویهباني الحریة والفرح والتهلیل. 
أثبت فیك وأنت في یا شهوة قلبي. 

فأصیر بالحق آیة عجیبة هي من صنع یدیك! 
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  الثالثالباب 

 
 
 
 
 
 
 

خطایا إسرائیل ویهوذا 
] 24ص - 13 [ص 
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األصحاح الثالث عشر 

مجد األنبیاء الكذبة 
بعد أن أكد حزقیال حدوث السبي معلًنا ضرورة تصدیق األنبیاء الحقیقیین، بدأ یطالب برفض مشورات 

األنبیاء الكذبة والنبیات المخادعات. 
 .]16-1[. األنبیاء الكذبة   1
. ]23-17[. النبیات الكاذبات  2

   :. األنبیاء الكذبة1
عرف الیهود نوعین من األنبیاء الكذبة، نوعا یمثل العبادة الوثنیة المقاومة هللا علًنا كأنبیاء السواري الذین 

). والنوع اآلخر یتنبأون من وحي قلوبهم ومشاعرهم الذاتیة ورغباتهم الخاصة تحت 40 :18 مل 1قتلهم إیلیا النبي (
 :22 مل 1اسم اهللا. غالًبا ما كانوا ینطقون بما ُیفرح قلب الملك أو المسئولین وذلك من عندیاتهم كنوع من التملق (

). هذا النوع أخطر من األول ألنهم مخادعون یتكلمون كمن یحملون الوحي اإللهي بینما هم یحملون وحي 5-28
ذواتهم الشریرة. هؤالء إرمیا النبي یقاومهم، وأیًضا حزقیال. 

 ، nebiem  یقول nebalim"، ویالحظ أن النبي یلعب باأللفاظ  فعرض كلمة nebiemلقد دعاهم "حمقى 
، ]2[ "من تلقاء قلوبهم". أما سر غباوتهم أنهم تنبأوا prophets عوض profitlessوذلك كما في اإلنجلیزیة یقال 

 ال وراء روح الرب، الذي هو روح الحكمة. ]3[ "وراء روحهم" یذهبون
یهتم برجوع هؤالء الكذبة عن شرهم إن كان اهللا یحذر شعبه من األنبیاء الكذبة، فإنه في نفس الوقت 

: [ال یوجد أي نوع من الخطایا لم یتحدث عنه الكتاب المقدس ویوضحه العالمة أوریجینوس، كما یقول وكذبهم
لقارئیه. 

كلمة اهللا الُمرسلة لشفاء الناس یجب أن تتناول كل أنواع الخطایا، وُتحدث جمیع أنواع الناس، حتى ال ُیحرم 
أحد من العالج النافع أو الدواء المفید لشفاء جرحه. 

توجد كلمات تخص الشعب وأخرى لكبار الكهنة وثالثة للكهنة وغیرها للرعاة والمعلمین. توجد كلمات تمدح 
المعلمین الصالحین، وكلمات توبخ األشرار، فتحث البعض على مواصلة الصالح واألخرى لئال ینحدروا إلى ما هو 

أسوأ مما هم علیه. 
یلزمنا أن نفسر تعالیم اهللا عن األنبیاء الكذبة... ونتطلع إلى بعض معلمي الكنائس الذین لیسوا على وفاق 

في كالمهم أو سلوكهم مع العقیدة التي یعلمون بها. إنهم أنبیاء كذبة. 
إننا نسعد جًدا عندما نجد الكتاب المقدس یحثنا على االبتعاد عن الرذائل، ونسعد باألكثر عندما نجد كلمة 

اهللا تتناول وتتالمس مع بعض رتب الكنیسة، ألننا نرید الشفاء من جمیع الخطایا. 
. كان في إسرائیل أنبیاء باالسم ال بالحقیقة. أما الیوم فیوجد أیًضا ]2["یا ابن آدم تنبأ على أنبیاء إسرائیل" 

في إسرائیل الحقیقیة، أي الكنیسة، بعض األنبیاء والمعلمین الكذبة، الذین تخصهم كلمة اهللا بهذه النبوة. إن كانت كلمة 
یلزمني أن أغیر من حالي، باالبتعاد عن الرذائل، حتى ال أكون ممن یدینهم الكتاب المقدس هنا، بل اهللا تخصني، 

أصیر من معلمي الكنیسة الذین ینشرون كلمة اهللا بكل أمانة.  
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"تنبأ على أنبیاء إسرائیل الذین یتنبأون، 
... ]3-2[وقل للذین هم أنبیاء من وحّي قلوبهم" 

تشیر كلمة اهللا هنا إلى معلمي الكنائس الذین یتكلمون بما یخالف الحق. االتفاق مع تعالیم الروح القدس 
الذي نطق في التالمیذ هو تكلم ال من وحي القلب (الذاتي) بل حسب هذا الروح الذي نطق في بولس الرسول وبطرس 

الرسول وكل التالمیذ والرسل اآلخرین. 
أما إذا كنا نقرأ اإلنجیل ونطبق مفاهیمنا الخاصة علیه دون أن نفهم مقاصد اهللا فعًال، نصیر أنبیاء كذبة، 

نتكلم من وحي قلوبنا في اإلنجیل. 
أما الهراطقة... فإنهم یشرحون خرافاتهم عن األیونات مستندین على األناجیل والرسل، مفسرین ذلك من 

 قلوبهم ال بحسب الروح القدس. إنهم ال یستطیعون القول: يّ وح
"ألنه من عرف فكر الرب فُیَعلِّمه؟! 

وأما نحن فلنا فكر المسیح". 
أو "نحن لم نأخذ روح العالم بل الروح الذى من اهللا 

. ]Ï)16 ،12 :2 كو 1لنعرف األشیاء الموهوبة لنا من اهللا" (
جاءت في الترجمة السبعینیة: 

"إنهم یجمعون قطعانا ضد بیت إسرائیل 
 :الذین یقولون

في یوم الرب ال یقوموا، 
]. 6-5[یرون رؤى باطلة" 

على هذه العبارة، قائالً : [إنهم یجمعون قطعاًنا تنفصل عن كنیسة اهللا وعن بیت  العالمة أوریجاینوس ویعلق
إسرائیل. 

إنهم ال یقومون مع السید المسیح... ألنهم یرون رؤى باطلة... لن یقوموا معه، ألن القائمین الحقیقیین 
فدفنا معه بالمعمودیة للموت حتى كما ُأقیم المسیح من األموات بمجد اآلب هكذا نسلك نحن أیًضا في جدة "یقولون: 

) هكذا أخذنا عربون القیامة، إذ لم یقم أحد منا 22 :1 كو 2(" عربون الروح "ألنه كما أخذنا ).4 :6 (رو" الحیاة
القیامة الكاملة... 

إنهم لم یأخذوا بعد معمودیة القیامة ألنهم معلمون وأنبیاء كذبة... كل ما یرونه باطًال؛ فال یستطیعون أن 
. ]Ðیروا رؤى الحق... إنما لهم رؤى كاذبة للكتاب المقدس

"لذلك ها أنا علیكم یقول السید الرب، وتكون یدي على األنبیاء الذین یرون الباطل والذین یعرفون 
. لقد أرادوا بالحكمة البشریة أن یكسبوا الناس ویخدَّروا ضمائرهم بالنبوة الكاذبة على حساب الحق ]9-8[" بالكذب

في مجلس شعبي ال یكونون وفي كتاب إسرائیل ال اإللهي فیخسروا الرب كضد لهم، وُینزعوا من الشعب نفسه "
 سالم : أنا السید الرب. من أجل أنهم أضلوا شعبي قائلینيیكتبون وٕالى أرض إسرائیل ال یدخلون، فتعلمون أن

1 Origen: In Ezek. hom. 2:1,2. 
2 Ibid 5. 
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 أرادوا بتملقهم للشعب أن ینطقوا بكلمات ناعمة أنهم في أمان وسالم، فُیحرمون من الشعب .]10-9[ولیس سالم" 
ومن المدینة ومن األرض! 

[تجدون في اإلنجیل سالًما یرفضه المسیح، إذ یقول بنفسه: "سالمي أترك لكم،  :القدیس أمبروسیوسیقول 
) ألنه یوجد سالم ال یضع حجر عثرة، ویوجد 27 :14 سالمي أنا أعطیكم، لیس كما یعطى العالم أعطیكم أنا" (یو

سالم یضع ذلك. أما الذي ال یضع حجر عثرة فهو سالم الحب، والذي ُیعثر هو سالم المظاهر (الریاء). لهذا یقول 
. ]10[ ""سالم سالم ولیس سالمالنبي: 

)، 12 :2 فلنهرب إذن من سالم األشرار، ألنهم یتآمرون ضد البريء، ویجتمعون على مضایقة البار (حك

 ].Ïویقهرون األرملة ویسحقون اتضاعها

) 10 :7إنه عندما ُتفتح األسفار (دا [ :Ðالعالمة أوریجینوس... وكما یقول بالكلمات الناعمةإنهم ینطقون 
) كقول السید المسیح. فالمعلمون الكذبة یقدمون آراء فاسدة مهلكة تدینهم 37 :12 بكالمنا نتبرر وبكالمنا ُندان (مت

 فإن "خطایا بعض الناس واضحة تتقدم إلى القضاء، لألعمالوال تبررهم. وما یتم بالنسبة للكالم هكذا یتحقق بالنسبة 
 تي 1وأما البعض فتتبعهم؛ كذلك أیًضا األعمال الصالحة واضحة والتي هي على خالف ذلك ال یمكن أن ُتخفي" (

). إذن لنحذر من كلماتنا وأعمالنا وأفكارنا لئال 15 :2  فإنها تشتكى أو تحتج (رولألفكار). كذلك بالنسبة 24-25 :5
تدیننا كمعلمین كذبة!  

. ]Ñ)8 :10 : [الذین جاءوا لحسابهم ولم ُیرسلوا هم سراق ولصوص (یو القدیس جیرومیقول
 التي تعرف بالخداع، یخربون المدینة تحت ]4[صار هؤالء األنبیاء الكذبة كالثعالب في األماكن الخربة 

جداًرا لبیت إسرائیل للوقوف في الحرب في ستار "السالم" بدًال من أن یبنوها بالمشورة الصالحة. عوض أن یقیموا "
، فیصیر لها ]10[أي عوض أن یقیموا أسواًرا قویة لحمایتها، إذا بهم یمّلطون الحوائط المنهارة بالطفال  ]5[یوم الرب" 

مظهر القوة لكن إلى حین، إذ سرعان ما تسقط األسوار ألنه عندما تسقط األمطار ینكشف الحائط الحقیقي، ویزول 
. تزول طبقة الطفال الخادعة التي ]11[الطفال وتظهر حجارة الحائط أنها حجارة َبَرد تشققها العواصف وُتحطمها 

أقامها األنبیاء الكذبة وینهار السور تماما: 
إني أشققه بریح عاصفة في غضبي، ویكون مطر جارف في سخطى، "لذلك هكذا قال السید الرب: 

وحجارة برد في غیظي إلفنائه. فأهدم الحائط الذي ملطتموه بالطفال وألصقه باألرض وینكشف أساسه فیسقط 
. هكذا یحل غضب اهللا على الذین ملطوه، وعلى الطفال ]14-13[وتفنون أنتم في وسطه فتعلمون أني أنا الرب" 

الذي وضعوه والحائط نفسه. 
  "napel إنه یسقط tapel "فقل للذین یملطونه بالطفال ویالحظ أن حزقیال النبي یلعب باأللفاظ إذ یقول:

]11[. 
 وكما ]16["یرون لها رؤى سالم وال سالم یقول السید الرب" هذا الطفال، أي الكلمات اللینة المخادعة: 

)، 5 :3 جاء في میخا: "هكذا قال الرب على األنبیاء الذین یضلون شعبي الذین ینهشون بأسنانهم وینادون سالم" (مي

1 The Prayer of Job and  David, book 3:3:6. 
2 Ibid 3. 
3 Hom. 87. 
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وفي إرمیا: "ألنهم من صغیرهم إلى كبیرهم كل واحد مولع بالربح ومن النبي إلى الكاهن كل واحد یعمل بالكذب، 
 ).    14-13 :6 نت شعبي على عثم قائلین سالم سالم وال سالم" (إربویشفون كسر 

 إذ یقول المرتل: "یدخلون في أسافل ،Ï تشیر إلى الشیاطین]4[ أن الثعالب العالمة أوریجینوسویرى 
 :2 ). فإن الثعالب مفسدة للكروم (نش11-10 :63 األرض، یدفعون إلى یدي السیف، یكونون نصیًبا للثعالب" (مز

)... وكأن هؤالء األنبیاء إذ یخدمون لحساب مملكة إبلیس ُیحسبون جنوده أو كأنهم أرواح شریرة تفسد كرم اهللا. 15
: [ننتقل إلى آیه أخرى توبخ هؤالء األنبیاء والمعلمین الكذبة. وٕاني أطلب أن ُأحفظ العالمة أوریجینوسیقول 

. يمن هذا التوبیخ بفضل صلواتكم عن
ما هو إذن هذا التوبیخ؟ 

 الثعلب حیوان غیر نافع، خبیث، متوحش ومفترس. .]4["أنبیاؤك یا إسرائیل صاروا كالثعالب في الخرب" 
). 32 :13  الیوم وغًدا وفي الیوم الثالث أكمل" (لويیقول المخلص: "قولوا لهذا الثعلب: ها أنا ُأشف

 ثعلًبا وربط أذیالهم، وجعلها مشاعل، ثم أطلقها 300احتاج شمشون إلى هذه الثعالب ضد الغرباء، إذ أمسك 
). هذه هي نوعیة المعلمین الكذبة، إذ هم خبثاء وأشرار، یشبهون هذه الحیوانات.  24 :10 إلحراق زرع األعداء (قض

  خرب.إن كنت أنا هكذا فال أكون فقط ثعلًبا وٕانما أكون ثعلًبا في 
هؤالء المنافقون الخبثاء التافهون یسكنون القفار والخرب، ودائًما هم في أماكن منعزلة (عن اهللا). إذا سكن 
اهللا في النفس، وامتألت من الروح القدس، فال یمكن أن تدخل إلیها عقائد الهراطقة. أما إذا غاب عنها السید المسیح 

. ]Ðففي هذه األماكن تنتشر سموم التعالیم الخاطئة الشریرة

 : . النبیَّات الكاذبات2
 أخت هرون التي خرجت تضرب ةذكر الكتاب المقدس نبیات أعطیت لهن مواهب مقدسة مثل مریم النبي

)، 4-3 :4 )، ودبورة القاضیة (قض20 :15 بالدف وسط النساء ترنم تسبحة النصرة بعد عبور البحر األحمر (خر
) وأربع بنات فیلبس المبشر 36 :2 ) وحنة بنت فنوئیل (لو14 :22 مل 2)، وخلدة النبیة (3 :8 وزوجة إشعیاء (إش

). أما هنا فیتحدث حزقیال النبي عن النبیات الكاذبات اللواتي حولن كلمة الرب إلى تجارة ومكسب مادي: 9 :21 (أع
"أفتصطدن نفوس شعبي وتستحیین أنفسكن، وتنجسنني عند شعبي ألجل حفنة شعیر وألجل فتات من الخبز إلماتة 

. إنها ]19-18[نفوس ال ینبغي أن تموت واستحیاء نفوس ال ینبغي أن تحیا بكذبكن على شعبي السامعین للكذب" 
تجارة ردیئة، تُباع النفوس بثمن بخس، من أجل حفنة شعیر أو فتات من الخبز، یسلمن النفوس البریئة للموت، ویبرئن 

النفوس الشریرة المستحقة للموت. 
إنهن یصطدن النفوس البشریة بالكلمات الناعمة اللینة كالوسائد لكل رأس، وكأنها تنصب الفخاخ لتصطاد 

طیوًرا. لهذا یتدخل الرب من أجل اسمه الذي یتنجسن إیاه هؤالء المخادعات، ومن أجل النفوس المسكینة التي تسقط 
ضحیتهن، فیمزق الرب وسائدهن وینقذ الشعب من فخاخهن. 

1 In Num., hom., 11:5. 
2 In Num., hom., 11:4. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

القدیس  هؤالء كما یقول .]18[ "ویل للواتي ُیخطن وسائد الصطیاد النفوس" جاءت في الترجمة السبعینیة:

)، ألنه هو 5 :21 یخطن القدیم بالجدید... لكن قد جاء مسیحنا الذي صنع كل شئ جدیًدا (رؤ[ :Ïأمبروسیوس
)، ال یتركنا في إنساننا القدیم بحرفه القاتل. 18 :1 ) بكر الراقدین (كو25 :11 القیامة (یو

1 See: The Prayer of Job and David 7:24. 
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 13حزقیال من وحي 
وصیتك لكل نفس! 

  ،قدمت وصیتك لي ككاهن
وتقدمها للشعب أیًضا!  

نفسي ثمینة جًدا في عینیك، 
سواء كنت سیًدا أو عبًدا، 
شیًخا أو شاًبا أو طفًال، 

رجًال أو امرأة! 
محبتك عجیبة لكل نفس بشریة یا سیدي! 

  ،تحذرني من األنبیاء الكذبة والنبیات المخادعات
وفي نفس الوقت تسألهم التوبة والرجوع إلیك! 
تكره الخداع، لكنك تطلب نفوس المخادعین! 

تكره الهرطقات والبدع، لكنك تشتهى توبة الهراطقة! 
عجیب أنت یا مخلص العالم! 

  ،هب لي أال أسقط في خداع الكلمات الناعمة
وال أتكئ على وسائد المعلمین الكذبة، 

وال أثق في عذوبة لسانهم المملوء سًما قاتالً ! 

  !احفظني لئال تخدعني أفكاري أو كلماتي أو أعمالي
 حساًبا عن كل فكر باطل، ي ُأعطيفأن

وعن كل كلمة عقیمة، 
وكل عمل ال نفع له! 
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األصحاح الرابع عشر 

المسئولیة الفردیة 
إذ تحدث عن ضرورة قبول مشورة األنبیاء الحقیقیین ورفض كلمات األنبیاء الكذبة والنبیَّات المخادعات، بدأ 
یوضح الحاجة إلى شعٍب مقدس یسأل النبي الحقیقي بقلب تائب، فیستجیب لهم الرب. فالسائل ینبغي أن یكون مقدًسا 

والنبي كذلك. فإن أخطأ السائل ُیحاسب على خطیئته، وأیًضا إن ضل النبي ُیلزم العقاب عن ضالله. 
 .]8-1[. إثم السائل الشخصي  1
 .]11-9[. إثم النبي الشخصي  2
 .]20-12[  . التزام اإلنسان بتصرفاته3
 .]23-21[  . اهتمام اهللا بالبقیة التائبة4

 . إثم السائل الشخصي1
 ابن آدم هؤالء یاعندما جاء رجال من شیوخ إسرائیل وجلسوا أمامه یسألون، صارت إلیه كلمة الرب: "

 حًقا لقد .]3[!" الرجال قد أصعدوا أصنامهم إلى قلوبهم ووضعوا معثرة إثمهم تلقاء أوجههم، فهل ُأسأل منهم سؤاال؟
جاءوا یسألون اهللا ال األصنام، یسألونه خالل حزقیال نفسه النبي الحقیقي، لكن كیف یستجیب اهللا لسؤال من قد عبد 

وجوههم. إنه یجیب ال حسب قلب األوثان في قلبه؟! لقد صار إثمهم غیر المنظور معثرة یغلق باب استجابة اهللا في 
 .]5-4[النبي بل حسب كثرة أصنامهم؟ التي ملكت قلوبهم 

"توبوا وارجعوا عن أصنامكم، ومن كل رجاساتكم لقد توقف عن إجابتهم لكي یثیر فیهم روح التوبة... 
 إنه یتحدث معهم بكل صراحة أنه لن یجیبهم حتى یطردوا أصنامهم من قلبهم لكي یعود فیملك .]6[اصرفوا وجوهكم" 

الرب نفسه في القلب.  

 : . إثم النبي الشخصي2
"فإذا ضل النبي وتكلم كالًما، فأنا الرب قد أضللت ذلك النبي، وسأمد یدي علیه وأبیده من وسط شعبي 

 محاباه إن أخطأ السائل أجازیه حسب يَّ  لیس لد.]10-9[إسرائیل، ویحملون إثمهم. كإثم السائل یكون إثم النبي" 
قلبه الشریر، وٕان أخطأ النبي أجازیه حسب قلبه. اهللا ُیدین الكاهن كما الشعب، الخادم كما المخدومین. 

 : . التزام اإلنسان بتصرفاته3
 أرض وخانت خیانة، فمددت یدي علیها وكسرت لها قوام يَّ "یا ابن آدم إن أخطات إل: كانت كلمة اهللا له

الخبز وأرسلت علیها الجوع وقطعت منها اإلنسان والحیوان، وكان فیها هؤالء الرجال الثالثة نوح ودانیال وأیوب 
]. 14-13[فإنهم إنما یخلصون أنفسهم ببرَّهم یقول السید الرب" 

 باألرض؟ ي، ماذا یعن األرض"يّ "إن أخطأت إلیقول 
 أنه ال ُیقصد بها سكان األرض. العالمة أوریجینیوس یرى .أ
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ن كل خاطئ ُیحسب أرًضا: [ُیدعى الخاطئ أرًضا، ألنه قیل آلدم: "أنت أرض وٕالى أرض أب. في رأیه 
ن ارتكاب الخطیة یجعل الخاطى أرًضا... عندما تنظر األرض اهللا تتزلزل إ). هكذا نستطیع القول ب19 :3 تعود" (تك

 .]Ïوتضطرب... ونحن أیًضا كاألرض نرتجف ونضطرب بسبب خطایانا
لقد أكد الرب أنه إن أخطات األرض وخانته فضربها بالجوع وكان بها هؤالء الثالثة "نوح ودانیال وأیوب" فلن 

لصوا أحًدا إنما تخلص نفوسهم ببرهم. ثم عاد فأكد أنه إذا ضربت األرض بالوحوش المفترسة الردیئة فأثكلت  ُیخَّ
سكانها فلن ُیخَّلص هؤالء الرجال البنین وال البنات. مرة ثالثة إن جلب الرب سیًفا یقطع به اإلنسان والحیوان من 

األرض فال یخلص هؤالء الثالثة البنین أو البنات. وأخیًرا للمرة الرابعة إن جلب على األرض وباء وسكب غضبه 
علیها بالدم فلن یخلص هؤالء ابنا وال ابنة، إنما یخلصون أنفسهم ببرهم. وكأن الرب - في سفر حزقیال - كان على 

(الشعب) یحمل إثم نفسه، والنبي أیًضا،  الدوام یؤكد مسئولیة اإلنسان الشخصیة عن إیمانه وحیاته، فقد رأینا السائل
وهنا یؤكد أنه إن وجد إنسان بار یخلص لكنه ال ینقذ حتى ابنه أو ابنته إن كان األوالد ال یسلكون في البر كآبائهم. 
فإن كان هذا الجیل من نسل إبراهیم أب اآلباء ورجل اإلیمان، فهو ال ینفعهم شیًئا، وٕان كان الجیل الذي سبقهم قد 

انحرف إلى العبادة الوثنیة فهذا ال یلزمهم بالغضب اإللهي، إنما ُیطالبون عن أنفسهم... هذا ما سیعود فیؤكده بأكثر 
إیضاح في األصحاح الثامن عشر. 

ن كنا إ: [القدیس یوحنا الذهبي الفمعلى ضوء هذا األصحاح نفهم دور القدیسین في حیاتنا، إذ یقول 
 إنما لكي أوقف ،مهملین ال نستطیع أن ننال خالًصا وال بمساعدة اآلخرین... أقول هذا ال لكي أنفي طلبات القدیسین

ما أعظم بركات صلوات [ : كما یقول.] وأنتم مطروحون على ظهوركم،إهمالكم واكتفاءكم باالتكال على اآلخرین
القدیسین إن كنا نحن أیًضا نعمل.] 

 يلقد كانت الشفاعة عن الشعب جزًءا حًیا من عمل األنبیاء والكهنة فصموئیل النبي یقول: "وأما أنا حاشا ل
). وفي المصفاة إذ هاج الفلسطینیون علیهم قالوا 23 :12 صم 1أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصالة من أجلكم" (

. وأیًضا )8 :7 صم 1(لصموئیل: "ال تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فیخلصنا من ید الفلسطینیین" 
  علیهم وأفنیهم فأصیَّرك شعًبا عظیًما" (خري غضبي لیحميموسى كان یشفع في شعبه حتى قال الرب له: "اتركن

)... صلوات القدیسین تسند النفس المجاهدة الراغبة في التوبة، أما إذا أصرت على عنادها فال نفع لها، إذ 10 :32
 ألني ال يَّ یقول الرب إلرمیا النبي: "وأنت فال تصِل ألجل هذا الشعب وال ترفع ألجلهم دعاء وال صالة وال تلح عل

). اهللا الذي قال: "أحامي عن هذه المدینة ألخلصها من أجل نفسي ومن أجل داود 14 :11، 16 :7 أسمعك" (إر
) وفي أیام حزقیا الملك البار لم ینطق بهذا في أیام الشر المتكاثر حین أسلم المدینة 34 :19 مل 2" (يعبد

لنبوخذنصَّر. 

لماذا اختار هؤالء الرجال: نوًحا ودانیال وأیوب؟ 
ربما ألنهم یمثلون ّعینة من رجال أبرار عاشوا في وسط أشرار، فنوح عاش وسط جیل فاسد استحق 

، أما دانیال فإما ُقصد به دانیال الذي عاش مع الثالث فتیة في أرض يالطوفان، وأیوب احتفظ ببره وسط جو وثن
-Rasالسبي طاهًرا وهو بعید عن كل إمكانیات الحیاة المقدسة أو ربما قصد به دانیال الوارد في ألواح راس شمرا 

1 In Ezek. hom 4:2.   ترجمة إیفون إلیاس قیصر 
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shamra ق.م، كان رجًال حكیًما، وقاضًیا فینیقیا، یحكم بالعدل في قضایا األرامل 1400 التي ترجع إلى حوالي 

 بهذا یكون الرب قد وبخ هذا الشعب الیهودي إذ قدَّم ثالث رجال أبرار لیسوا عبرانیین هم نوح وأیوب قبل .Ïواألیتام
إبراهیم ودانیال رجل فینیقي، وكأن اهللا یؤكد لهم عدم محاباته. إنه ُیرید خالص كل نفس مهما یكن جنسها مادامت 

تتجاوب مع محبته ووصیته. 
ن هؤالء الرجال یمثلون رموًزا، إذ یقول: [قدم اهللا في هؤالء الرجال الثالثة بال القدیس أغسطینوس أویرى 

شك رموًزا للدرجات الثالث من الناس الذین یخلصون.] 
أعتقد أن نوًحا یمثل قادة األمم األبرار بسبب تدبیره الطوفان كرمز للكنیسة، ودانیال یمثل األبرار في 

  .Ðالطهارة، وأیوب یمثل األبرار المتزوجین
 أن كل واحد من الثالثة مّر بمراحل ثالث: فترة سعادة یلحقها مرحلة من الحزن نوسا العالمة أوریجویرى

. هكذا یبدأ اإلنسان حیاته الروحیة بتعزیات إلهیة یلحقها طریق ضیق ومتاعب Ñواأللم ثم عودة إلى الفرح والسعادة
تدخل به إلى أمجاد روحیة جدیدة... هذا هو طریق الصلیب الممجد، أو طریق الشركة مع المسیح المتألم القائم من 

األموات، أو طریق الخالص. 
 الُمرَّة التي یسقط تحتها اإلنسان بسبب خطایاه فهي أربعة: العقوباتأما 

 .]13[. الجوع الذي یقطع اإلنسان والحیوان عن األرض أ
ل األرض خراًبا وتُثكل األمهات   .]15[ب. الوحوش الردیئة التي ُتحوِّ

 .]17[ج. السیف الذي یقطع اإلنسان والحیوان عن األرض 
 .]19[د. الوبأ الذي یسكب غضب اهللا على األرض بالدم 

أما ذكره "اإلنسان والحیوان"، فألن اإلنسان یشیر إلى الجانب العقلي أو النفسي، والحیوان إلى الجانب 
الجسدي، وكأن الخطیئة وهي تحرم اإلنسان من اهللا إنما تفقده البركات الروحیة والزمنیة، أو بركات النفس الداخلیة 

والجسد أیًضا. 
) إنما هي اءالجوع، وفقدان األمان (الوحوش الردیئة)، ونزع السالم (السیف)، والحرمان من الصحة (الوب

ثمار طبیعیة یجتنیها اإلنسان من الخطیئة التي تعزله عن اهللا مصدر شبعه وأمانه وسالمه وصحته. لهذا إذ یشعر 
 بالجوع والقلق یلجأ إلى اهللا، مناجًیا إیاه: لقدیس أغسطینوسا

إلهي... لقد جعلت نفسي قادرة على أن تسع جاللك غیر المحدود، لئال یكون لها شيء یقدر أن یمألها [
سواك!  

 .]Òلذلك یبقى قلبنا مضطرًبا، قلًقا، عدیم الراحة على الدوام حتى یستریح بك إلهي... إنك صنعتنا ألجلك...
هذه الضربات بما تحمله من رموز إنما تمثل جوانب أربعة نتیجة لعمل الخطیئة في حیاة اإلنسان هي: 
الجوع بسبب فقدان معرفة الحق، الوحوش الردیئة التي تمثل سیطرة الشیاطین على النفس فتقتل كل فضیلة فیها 

وتجعل النفس كاألم الثكلى بال رجاء، والسیف إذ یفقد اإلنسان حیویته فیصیر كالقتیل بال نفع، وأخیًرا الوبأ إذ یصیر 

1 W.H. Morton: "Ras-Shnmra - Ugarit and Old Testament Exegesis" Review and Expostion 45 (1048), P 70-72. 
2 On Forgivness of Sins and Baptism. 
3 In Ezek. hom. 4. 

Ò   ، 43  ، ص1967المؤلف: الحب اإللهي. 
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اإلنسان جرثومة فساد ُیحطم من هو حوله. وكأن الضربات ترمز إلى حرمان اإلنسان من الحق وخضوعه لسیطرة 
إبلیس، وحرمانه من كل حیویة وصیرورته بؤرة فساد لآلخرین! 

 : . اهتمام اهللا بالبقیة التائبة4
في كل مرة یتحدث اهللا عن تأدیب شعبه أو غضبه بسبب خطایاهم المتكاثرة ال ینسى أن یؤكد اهتمامه 

بالبقیة القلیلة التائبة. 
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 14حزقیال من وحي 
أخطأت! أخطأت! 

 أن تعترف! يإلهي... ما أصعب على نفس 
 الخفیة فأصرخ: ياكشف لي أعماق

أخطأت! أخطأت! 

  ،قدیًما كان الشعب یلقى باللوم على الكهنة
وكان الكهنة یلقون اللوم على الشعب، 

وكل جیل یحسب أنه ُیعاقب عن أخطاء آبائه. 
لكنني أعترف لك: 
أخطأت! أخطأت! 

  !أبى لن یشفع في إن أهملت خالصي
وأنا ال أعاقب عن ضعفاته! 

اعترف لك بمسئولیتي الشخصیة! 
أخطأت فسامحني واغفر لي! 

  ،موسى النبي شفع عن شعبه
وصموئیل النبي لم یكف عن الصالة من أجلهم، 

إننا محاطون بسحابة من الشهود، 
یشفعون ویصلون ألجلنا ویسندوننا! 

علمني أن أهتم بخالص نفسي، 
فتكون السحابة بحق سنًدا لي! 

  :أشكوك نفسي فقد حطمتني الخطیة
 مجاعة في كلمة الرب! يحلت ب

وصرُت قفًرا یسكنني األفكار الشریرة كوحوش ردیئة! 
ضرب سیف الخطیة أعماقي محطًما طاقاتي! 

صرت بخطیتي كوباء مفسد لمن هم حولي. 
أعترف لك بخطیتي، 
فأنا وحدي المدین! 
خلصني... انقذني! 
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األصحاح الخامس عشر  

عود الكرم 
 : الكرمة اإللهیة

 اهللا شعبه بكونه كرمته اإللهیة التي غرسها بیمینه ورعاها بنفسه ولم یدعها في عوز إلى يكثیًرا ما یناج
شيء. اختار اهللا الكرمة ألنها بین األشجار األخرى ُتعتبر صغیرة، لینة العود... ال یصلح خشبها كألواح ألغراض 
 هي البناء وال كأوتار ودعامات للخّیم، وال حتى كوقود، إذ تلتهمها النار بكلیتها في لحظات... إن میزتها الوحیدة تقریًبا

الثمر المتكاثر. فإن لم تثمر ال تصلح لشيء بالمرة. هكذا ما یطلبه اهللا من كنیسته: ثمر الروح النفیس. 
ففي إشعیاء النبي یعلن أنه أقامها على أكمة خصبة، نقبها ونقى حجارتها وبنى برًجا في وسطها ونقر فیها 

). لقد وهبها كل إمكانیة لإلثمار، سیَّج حولها بروحه القدوس وأزال عنها الطبع الحجري، 2-1 :5 معصرة (إش
ووهبها برج المعرفة اإللهیة... وانتظر منها ثمًرا جیًدا فإذا به عنب رديء. لهذا یعاقبها قائالً : "واآلن یا سكان أورشلیم 

ورجال یهوذا احكموا بیني وبین كرمي، ماذا ُیصنع أیًضا لكرمي وأنا لم أصنعه له؟! لماذا انتظرت أن یصنع عنًبا 
صنع عنًبا ردیًئا؟! فاآلن أعّرفكم ماذا أصنع بكرمي: أنزع سیاجه فیصیر للرعي، أهدم جدرانه فیصیر للدوس وأجعله 

 الغیم أن ال یمطر علیه مطًرا. إن كرم رب الجنود هو بیت يخراًبا ال یقضب وال ینقب، فیطلع شوك وحسك وأوص
). 7-3 :5 إسرائیل، وغرس لذته رجال یهوذا، فانتظر حًقا فإذا سفك دم، وعدًال فإذا صراخ" (إش

مرة أخرى یصف المرتل شعب اهللا ككرمة الرب التي رعاها بیمینه لكنها لم تحتفظ بكیانها... إذ یقول: "كرمة 
لت أصولها فمألت األرض. غطى الجبال ظلها وأغصانها  من مصر نقلت، طردت أمًما وغرستها، هیأت قدامها فأصَّ

 الطریق، یفسدها يأرز اهللا. مدت قضبانها إلى البحر وٕالى النهر فروعها. فلماذا هدْمَت جدرانها فیقطفها كل عابر
). 13-8 :80 الخنزیر من الوعر، ویرعاها وحش البریة؟!" (مز

هذا ما حدث حرفًیا مع شعب إسرائیل كما یحدث رمزًیا في حیاة الكثیرین فمن الناحیة الحرفیة أقام الرب 
شعبه في مصر كأول نبتة على مستوى أمة خاصة به، ثم نقلها من هناك على یدي موسى بید رفیعة وذراع قویة. 

طرد الكثیر من األمم من أمام وجهها لتقطن في أرض الموعد، فتزاید شعبها وكثر عددهم ومألت أرض الموعد، 
واحتضنت جبال إسرائیل وأرز لبنان، امتدت شرق البحر األبیض إلى نهر األردن... لكنها إذ انحرفت عن اهللا هدم 

الرب سورها ودخل إلیها كثیر من الغرباء یذلونها، وصارت نجسة بدخول العبادات الوثنیة إلى هیكلها، وعوض رعایة 
الرب لها صار وحش البریة في داخلها یفترس أوالدها. 

أما من الناحیة الرمزیة فإن المؤمن وهو مغروس في مصر (العالم) یعبر به الرب إلى أورشلیم العلیا، ویدخل 
به إلى السمویات على یدي السید المسیح نفسه بید قویة. یطرد من أمامه كل قوات الظلمة فال یكون لها موضع في 

قلبه ویعیش ملًكا، له سلطان أن یدوس على الحیات والعقارب، یحتضن في داخله الجبال المقدسة (أنبیاء العهد القدیم 
رز اهللا إذ یدخل في شركة مع القدیسین الذین یعیشون في استقامة األرز. تمتد حیاته إلى البحر أورسل العهد الجدید) و

 المیاه المقدسة، أو نهر المعمودیة المبارك لكي تعیش على روح اهللا القدوس كسر استنارتها ي إلى مجاريوالنهر أ
ونموها الدائم. مثل هذه النفس إن لم تثبت فیما وهب لها حتى النهایة تضیع فتصیر ألعوبة الشیطان!! لهذا یحذرنا 

). 12 :10 كو 1الرسول بولس "إذا من یظن أنه قائم فلینظر أن ال یسقط" (
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 : عود الكرم
إن كانت كنیسة العهد القدیم كما العهد الجدید قد دعیت بالكرمة بین شجر الوعر، ألنها حملت عنقود الحیاة 
- رب المجد یسوع - الذي هو سر فرحنا وتهلیلنا. حملت ثمًرا بین أشجار الوعر غیر المثمرة، فإنه في هذا األصحاح 

نه غصن الكرمة الذي كان یلزم أ الشعب القدیم بعود الكرم فوق كل عود أو فوق القضیب الذي من شجر الوعر. ىدع
أن یكون حامًال للعنقود، لكنه لألسف إذ قطع عن األصل صار جاًفا وبال عمل. لقد جف وأكلته النار من طرفیه كما 

"هوذا حین كان صحیًحا لم یكن یصلح لعمل ما، فكم باألحرى ال یصلح بعد حرق وسطه، فهل یصلح لعمل ما؟! 
. ]5[لعمل ما، إذ أكلته النار فاحترق؟!" 

القدیس : قد ُقطع عن األصل، ففقد حیاته ولم یعد یصلح بعد إال للحرق بنار الدینونة وكما یقول أوالً 
ن لم یكن ثابًتا في الكرمة یكون نصیبه النار. إ: [الغصن یناسب فقط أحد أمرین: أما الكرمة وٕاما النار. فأغسطینوس

]. Ïوٕان أراد أن یهرب من الموضع األخیر یلزم أن یكون له موضعه في الكرمة
: احتراق طرفیه هو إشارة إلى ما أصاب هذا الشعب بسبب خطایاه، فقد سقطت مملكة الشمال عام ثانًیا

ق.م. لقد أصابها اعتزالها اهللا نفسه،  597ق.م في السبي البابلي، ومملكة الجنوب في أول سبى لها حوالي عام  721
االحتراق الداخلي بسبب الخطیئة. لهذا البد أن یتم االحتراق الكلي. 

1 St. Augustine : In Ioan., tract 81 :3 
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 15حزقیال من وحي 
ثبتني فیك أیها الكرمة الحقیقیة! 

  ،ثبتني فیك أیها الكرمة الحقیقیة
فبدونك أجف وال أصلح حتى للحریق! 

  !هوذا أنا قصبة مرضوضة، فال تقصفني
صلح حالي بلمسات یدك الشافیة! أ

هب لي روحك القدوس عامًال فيّ ! 
عوض الجفاف احمل ثمار الحیة 
وعوض الموت اتنسم حیاة أبدیة! 

  ،رویت كرمك بدمك الثمین
غرست كنیستك كرمة صالحة، 

حوطتها بأسوار روحك القدوس، 
وقدمت لها كل إمكانیة لإلثمار! 

 لتعمل فأحمل ثمرك في داخلي أیها القدوس!
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األصحاح السادس عشر  

قصة العروس الخائنة 
بعد أن تحدث عن المسئولیة الشخصیة لكل إنسان عن خطایاه، سواء على مستوى الشعب أو األنبیاء، قدم لنا 
في هذا األصحاح صورة حیاة الشعب - كما النفس البشریة - الفاسدة، وعمل اهللا معه، واختیاره كعروس له، ومقابلة هذا 

الحب اإللهي بالخیانة والزنا. 

إننا نشبه عبیًدا لدى سید واحد، نرى العبد رفیقنا والسابق لنا في منزل سیده قد [ :Ïنوسا العالمة أوریجیقول
أخطأ فعوقب وعندما سلك كما یلیق ُأمتدح، فنتعظ منه. هكذا یقدم لنا الكتاب المقدس أورشلیم مثًال یلزم أن تنتفع به 

. ]كنیسة العهد الجدید حتى تتجنب أخطاءها وال تسقط فیما سقطت فیه
. ]6-1[. أورشلیم الفتاة الُمزدرى بها 1
. ]14-7[. اهللا یخطبها لنفسه عروًسا 2
. ]34-15[. خیانتها له   3
. ]51-35[. عقاب الخیانة    4
. ]58-52[. طریق االصالح: الخجل!  5
. ]63-59[. الوعد بقبولها من جدید  6

 : . أورشلیم الفتاة المزدرى بها1
إن كان هذا األصحاح في الحقیقة یمثل أنشودة الخالص المجاني الذي قدمه لنا اهللا بالرغم من خطایانا 

ونجاسات قلبنا، ویبقى یقدمه لنا كل أیام غربتنا حتى یدخل بنا كعروس مقدسة للسید المسیح، فإن بدء هذه األنشودة 
. هذا ]2["یا ابن آدم ّعِرف أورشلیم برجاستها" هو "اكتشافنا خطایانا" لكي نتقبل عمله فینا. تبدأ كلمات الرب هكذا: 

، لكي یقبل يهو الطریق الذي هیأه القدیس یوحنا المعمدان للسید المسیح، حینما جاء یكشف عن الضعف البشر
الخطاة ذبیحة المسیح الكفاریة. 

القدیس أنبا هذا هو عمل الروح القدس فینا، یفضح ضعفاتنا أمام بصیرتنا الداخلیة فنعترف بها، وكما یقول 
إذا أسلمت النفس ذاتها للرب بكل قوتها فإن اهللا الصالح یظهر لها هذه األوجاع والعیوب واحدة [: أنطونیوس الكبیر

ال تستطیع أن تصغي لكلماته وأنت بعد لم تعرف [: القدیس مار إفرام السریاني. ویقول ]واحدة لكي تحید عنها

 .]Ðذاتك
 قل هكذا قال السید الرب ألورشلیم: مخرجك ومولدك من أرض كنعان أبوك أموري وأمكرجاستها؟ " هي ما

... كان یهوذا وأیًضا إسرائیل یفتخران أنهما من نسل إبراهیم، جنس مختار. لكن الرب یعلن ألورشلیم أنها ]3[حثیة" 
لم تخرج من صلب إبراهیم روحًیا وال ولدت منه، بل من أرض كنعان، أبوها أموري وأمها حثیة. لقد سقطوا في خطایا 

 المؤمنین، بل ونزع عنهم انتسابهم ياألموریین والحثیین وارتبطوا بهم من خالل الشر، فنزعت عنهم بنوتهم إلبراهیم أب

1 In Ezek. hom. 7:1. 
Ð 63، ص1974 تلمیذتي ألب اعترافي، :المؤلف. 
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إنهم لیسوا من ساللة هذین الشعبین، إنما دعوا [  العالمة ترتلیان:هللا، وصاروا بالحق أبناء هذین الشعبین. وكما یقول
 ربیت بنین ونشأتهم" (إش"أوالًدا لهما بسبب تشبههم بشرهما، هؤالء الذین دعاهم قدیًما أبناء له بإشعیاء النبي، قائالً : 

2: 1(Ï[ القدیس أغسطینوس. ویقول: ] إذ كان األموریون والحثیون أشراًرا، وقد تمثل الیهود بهم في شرهم وجدوا فیهم

 .]Ðوالدْین لهم، لیس ألنهم ولدوا منهم وٕانما ألنهم اشتركوا معهم في دینونتهم إذ سلكوا في عاداتهم
: [ارتكبت أورشلیم مثل هذه الخطایا (عبادة األوثان) فال تستحق أن تدخل في العالمة أوریجانوسویقول 

]. لقد صارت كنعانیة أموریة األب، حثیة األم، خارج دائرة المواعید اإللهیة. هكذا من یقبل التعالیم الغریبة Ñوعود اهللا
والفلسفات الكاذبة، بعیدة عن روح الكتاب المقدس یبقى خارًجا، فال ُیحسب أورشلیم المقدسة بل كنعانًیا أو أمورًیا أو 

حثًیا! 
 أنه عند توبیخ أورشلیم ذكر الرب ان والدها من جنسیة (أموري) ووالدتها من  العالمة أوریجانوسالحظ

جنسیة أخرى (حثیة)، ألنه حیث توجد الخطیة یوجد انقسام وانشقاق وتفریق، وحیث الفضیلة توجد الوحدة، إذ یقول: 
[حیث توجد الخطایا تكون العثرة واالنفصال والهرطقات والخالفات؛ وحیث الفضیلة فهناك الوحدة واالتحاد، حیث 
یكون المؤمنون بقلب واحٍد وروح واحدة. لنقل في صراحة إن أصل الشرور هو الكثرة وبدایة الصالح أن نحیا في 
وحدة... فتكون جسًدا واحًدا وروًحا واحدة. لكن إن كنا غیر متحدین فنقول: أنا لبولس وأنا ألبولس وأنا لصفا... 

بجانب هذا نكون منقسمین ومنفصلین وال نصل إلى موضع من جمعتهم الوحدة وكما أن اآلب واالبن واحد كذلك 
. ]Òیكون واحًدا جمیع الذین لهم روح واحدة

"أما میالدك یوم ولدت، فلم تقطع سرتك، ولم ُتغسلي بالماء أما عن بدء ارتكابها الرجاسات فهو كما یقول: 
للتنظف، ولم تملحي تملیًحا، ولم تقمطي تقمیًطا. لم تشفق علیك عین لتصنع لك واحدة من هذه لترق لك. بل 

 كان الطفل حدیث الوالدة ُیدلك بالملح بخفة وُیقمط وتترك .]5-4[ُطرحت على وجه الحقل بكراهة نفسك یوم ُولدت" 
  میكروب. هذهينه بهذا یصیر أطفالهن أقویاء، محفوظین من أأیداه ورجاله مقمطة لعدة أیام. كانت األمهات یعتقدن 

عادة الشرق قدیًما، لذا نسمع عن السیدة العذراء أنها قمطت الطفل یسوع.  هي
 كله إذ یولد ي. إنها صورة مؤلمة للجنس البشرÓنه طفل غیر مرغوب فیهأ يعدم تقمیط الطفل أو تملیحه یعن

اإلنسان ورجاساته تعمل في داخله، لیس من یقدر من البشر أن یغسل أدناسه أو یستر علیه بقماط أو یحمله من 
، ویقول إرمیا النبي: )5 :51مز (" ي أميعاره! لهذا یصرخ المرتل قائالً : "هآنذا باإلثم صورت، وبالخطیة حبلت ب

)... هكذا 5 :17 (الجسد) ذراعه وعن الرب ُیحید قلبه" (إر ملعون الرجل الذي یتكل على اإلنسان ویجعل البشر
یشعر اإلنسان بالعجز الكامل عن التقدیس، لیس من یسنده وال من ُیعینه، لهذا كان البد هللا نفسه أن یتدخل. 

 إشارة إلى الخطیئة األولى حین سقطت حواء في النهم وأغوت "لم تقطع سرتك"یرى بعض اآلباء في قوله 
رجلها معها، وٕالى خطیئة  االنشغال باألكل والشرب التي سقط فیها الشعب الیهودي كقول الرسول: "كما هو مكتوب 

 [حًقا إن القدیس یوحنا الذهبي الفم:). یقول 6 :32 ، خر7 :10 كو 1جلس الشعب لألكل والشرب ثم قاموا للعب" (

1 An Answer to the Jews, 9 
2 In Ioan, tnact 53:9 
3 In Ezek. hom. 7:1. 
4 In Ezek. Hom. 9:1. 
5 Boyd's Bible Handbook, P. 302. 
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لیس الجسد وال  [...]. كما یقول:Ïآدم بعد ضبطه لبطنه طرد من الفردوس، ولنفس السبب حدث الطوفان في أیام نوح
الطعام من الشیطان. بل الترف وحده، فعن طریقه ُیقدم الشیطان الخبیث شروره بال عدد. بهذا یصیر له ضحایا من 

ن كل إنسان یأكل ویشرب بال ضابط ویحب أباطیل هذا العالم إ: [اعلم یقیًنا  األنبا موسى األسود یقول.]Ðكل البشر
: [جالس مار إسحق السریاني]. ویقول Ñأنه ال یستطیع أن ینال شیًئا من الصالح بل ولن یدركه لكنه یخدع نفسه

 .]Òالضباع وال تجالس الشره الذي ال یكتفي

 : . اهللا یخطبها لنفسه عروًسا2
"فمررت بِك ورأیتِك مدوسة بدمك... فمررت بِك ورأیتِك وٕاذا زمنك زمن الحب" یؤكد الرب للنفس البشریة: 

"فبسطت ذیلي . مّر علیها السید فوجدها عریانة، لیس من یستر علیها. فتقدم إلیها بالحب وخطبها عروًسا له: ]6-8[
لم یستنكف القدوس من . ]8[علیِك وسترت عورتِك، وحلفت لِك، ودخلت معِك في عهد یقول السید الرب فصرِت لي" 

أن ینزل إلینا في أرض الشقاء، ویمد یده إلى ضعفنا لیهبنا االتحاد معه، مقدًما ذاته عریًسا لنا، لنكون عروًسا له. في 
[كما قلت إن ذاك الذي هو عظیم وقوى، هكذا رغب في زانیة، وٕانني أتكلم عن القدیس یوحنا الذهبي الفم: هذا یقول 

الطبیعة البشریة تحت ذلك االسم "زانیة" إن كان إنسان یرغب في زانیة فإنه ُیدان، فكیف یرغب اهللا في زانیة حتى 
 یصیر عریًسا لها؟! ماذا یفعل؟! إنه لم یرسل إلیها واحًدا من خدامه ال مالًكا، وال رئیس مالئكة، وال شاروًبا وال

عن أن تصعد إلى العلي نزل هو على  هي ساروًفا، بل نزل بذاته ذاك الذي یحبها مقترًبا إلیها... فطالما تعجز
 في سكرها... وكیف جاء؟ جاء لیس (معلًنا) جوهر طبیعته يیخجل أن یمسك بها وهاألرض، جاء إلى الزانیة ولم 

بطریقة مجردة، إنما صار مثلما الزانیة علیه (فیما عدا الخطیة)، ال بحسب النیة بل بالحقیقة صار مثلها، حتى ال ترتعب 
...]. Ó وتهرب!! جاء إلى الزانیة وصار إنساُنا!يمنه عندما تراه فتجر

ماذا قدم لها اهللا؟ 
"فحممتك بالماء وغسلت عنك دماءك، ومسحتك بالزیت. وألبستك مطرزة ونعلتك بالُتخس وأزرتك بالكتان 

وكسوتك بًزا، وحلیتك بالحلي، فوضعت إسورة في یدیك وطوًقا في عنقك، ووضعت خزامة في أنفك وأقراًطا في أذنیك 
وتاج جمال على رأسك، فتحلیت بالذهب والفضة ولباسك الكتان والبز والمطرز، وأكلت السمیذ والعسل والزیت، 

وجملت جًدا جًدا فصلحت لمملكة، وخرج لك اسم في األمم لجمالك ألنه كان كامال ببهائي الذي جعلته علیك یقول 
. ]14-9[السید الرب" 

إنها صورة رائعة لعمل السید المسیح معنا. خاصة من خالل میاه المعمودیة المقدسة ومسحة المیرون وسر 
اإلفخارستیا، وقد سبق لنا تفسیر هذا النص في كتابنا "الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر". 

القدیس . وكما یقول ]9[لقد دخل بها إلى میاه المعمودیة المقدسة لكي یغسلها من دماء خطایاها 
: [بمیالدنا من الماء والروح القدس نتطهر من كل خطیئة، سواء كانت من آدم الذي به خطيء الكل أو أغسطینوس

1 In Matt. , hom. 13:2. 
2 In Cor, hom 39:17. 

Ñ  164 ) ص1976بستان الرهبان (طبعة بني سویف. 
Ò ،165ص  المرجع السابق. 
Ó  54، 53 ) ص1966الكنیسة تحبك (طبعة. 
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 یدهنها بزیت المسحة المقدسة فتصیر بروحه القدوس في ملكیته، لها .]Ïبفعلنا وقولنا، ألننا نغتسل منها في المعمودیة
ختم الروح. یلبسها ثیاب البّر، تحتذي لتسلك طریق اهللا. تلبس الكتان عالمة النقاوة والطهارة، والبز عالمة البرّ . یقدم 
لها حلًیا لیست من هذا العالم، لكنه عربون الروح الذي یكسب النفس جماًال، یضع أسوره في یدیها وطوًقا في عنقها 

وُخزامة في أنفها وأقراًطا في أذنیها وتاج جمال على رأسها، ما هذه إال أعمال الروح القدس في حیاتنا الداخلیة إذ 
تقدس كل حواسها وطاقاتها لحساب الملكوت، فتمتد یدها للعمل بال كسل، وینحني عنقها لحمل أثقال اآلخرین بفرح، 
وینفتح أنفها لتشتم رائحة السماء وتتزین أذناها بسماع الوصایا اإللهیة، أما تاج جمالها فهو السید المسیح نفسه الذي 

یمأل فكرها ویدبر كل تصرفاتها. هذا هو عمل اهللا فینا! إنه یقدم لنا الذهب والفضة، أي یقدم لنا "الحیاة السماویة" التي 
ُیشار إلیها بالذهب، وكلمة اهللا التي هي مصفاة سبع مرات كالفضة. یشبع نفوسنا بالجسد المقدس وال یتركنا جائعین 

إلى شيء! بهذا تجمل النفس جًدا جًدا وتصلح أن تدخل مملكة عریسها كملكة مزینة ببهاء عریسها الكامل الذي یسكبه 
علیها، ویصیر لها اسم هو اسم مسیحها القدوس. 

 : . خیانتها له3
فاتكلت على جمالك وزنیت على بعد أن قدم الرب للنفس كل هذه اإلمكانیات، إذا بها تخونه، إذ یقول لها: "

. ]15[اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له" 
هنا یتحدث عن الزنا الروحي، الذي هو انحراف النفس وراء عریس آخر غیر عریسها، وارتباطها باألمور 

 كل صور الخطیئة، ي: [الزنا بمعناه الواسع یحو العالمة أوریجانوسالزمنیة على حساب عالقتها باهللا. في هذا یقول
فإنه یوجد زنا بمعنى أنه عندما تدخل النفس في عالقة متبادلة مع الرب الكلمة وتتحد معه بنوع من الزواج ثم تفسد 

وتتدنس بآخر، هو عدو ذاك الذي ملك علیها باإلیمان - كلمة اهللا - الذي هو الرب یسوع، عریس النفس العفیفة 
والطاهرة وقرینها. وكما یقول الرسول: "ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح، ولكنني أخاف أنه كما 

). إًذا مادامت النفس 2 :11 كو 2خدعت الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح" (
متحدة بعریسها وتسمع كلماته وتتعلق به تنال منه ثمر الكلمة... فإذا كانت النفس تحبل من أعمال المسیح تلد أوالًدا، 

)... حًقا 15 :2 تي 1من أجلهم قیل لها: "ستخلص بوالدة األوالد، إذا ثبتن في اإلیمان والمحبة والقداسة مع التعقل" (
طوبى لهذه النفس المخصبة التي ساهمت في إنجاب كلمة الرب وتجاوبت في أحضانه بهذا تلد ذریة أصیلة فتخرج 
الطهارة والبر والصبر والوداعة والمحبة وكل نسل جلیل. أما إذا كانت النفس بائسة فتترك المرقد المقدس لكلمة اهللا 

وتدخل إلى أحضان الفساد، وتنخدع بضالل إبلیس والشیاطین، فإنها بالتأكید تلد، لكنها تنجب أطفاال كتب عنهم أنهم 

. ]Ðفاسدون غیر كاملین، ذریة من مرقد المنافق یحذفون

 ترك بیت الزوجیة أو الخروج عن األسرة المقدسة... هكذا ي أن الزنا هنا یعنÑالعالمة أوریجانوسیرى 
الخطاه بزناهم الروحي یبقون خارج خیمة الرب، أما القدیسون ففي داخلها. 

من یرتبط بكلمة الرب ویسلك في طاعته یعیش كما في بیت الزوجیة الروحي، أما من یرتبط بالفلسفات 
الكاذبة فیحرم نفسه من الُعرس السماوي وُیحسب زانًیا. 

1 Epist. 178:28 
2 In Num. hom 20:2 
3 In Ezek. hom. 7:1 
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هذا هو الزنا الروحي الذي ترتكبه النفس بتركها اهللا عریسها وتلجأ إلى إبلیس وطرقه. أما مالمح هذا الزنا 
الروحي فهي: 

 بدء .]15["فاتكلت على جمالك وزنیت على اسمك وسكبت زناك على كل عابر فكان له" . الكبریاء: أ
، ویظن في نفسه شیًئا، فتتخلى عنه نعمة اهللا ویصیر يالسقوط هو الكبریاء، حیث یتكل اإلنسان على ذراعه البشر

]. ویقول Ï: [الذي یحب الكرامة ال یستطیع أن ینجو من علل الهوانمار إسحق السریانيملهًى لكل خطیئة. ویقول 
األب ]. ویقول Ð[الذي یعتقد في نفسه أنه بال عیب فقد حوى في ذاته سائر العیوبأنبا موسى األسود:  القدیس

 [حًقا إن النفس التي تثق في جمالها وتظن أنها بارة تقوم بدور الزانیة بسبب شهرتها، ألنها غریغوریوس (الكبیر):
فیما تفعله حسًنا ال تفعله إلعالن مجد خالقها بل تطلب مجدها الذاتي]. 

 إن كانت .]16[ "وأخذت من ثیابك وصنعت لنفسك مرتفعات موشاه وزنیت علیها" ب. تدنیس الجسد:
الثیاب في الكتاب المقدس تشیر إلى الجسد، فإن اهللا یعاقب اإلنسان الذي یجعل من جسده مرتفعات أي مواضع شر، 

علیها ُتقدم ذبائح لألوثان ، فیجد الشیطان له مواضع كثیرة في الجسد، خالل العین واألذن والید والبطن... یتحول 
جسدنا الصالح إلى آالت إثم للموت. لهذا یقول الرسول: "ال تقدموا أعضاءكم آالت إثم للخطیة بل قدموا ذواتكم هللا 

)، "ألنه كما قدمتم أعضاءكم عبیًدا للنجاسة واإلثم لإلثم 13 :6 كأحیاء من األموات وأعضاءكم آالت بر هللا" (رو
). "فأطلب إلیكم أیها االخوة برأفة اهللا أن تقدموا أجسادكم 19 :6 هكذا اآلن قدموا أعضاءكم عبیًدا للبر للقداسة" (رو

). 1 :12 ذبیحة حیة مقدسة مرضیة عند اهللا عبادتكم العقلیة" (رو
"وأخذِت أمتعة زینتك (مجدك) من ذهبي ومن فضتي التي أعطیتك وصنعت ج. تدنیس مقدسات اهللا: 

. هكذا ُیعاقب الرب عروسه، لیس ألنها خائنة فحسب، بل ألنها أخذت غناه ]17[لنفسك صور ذكور وزنیت بها" 
ومقدساته لتستخدمها في خیانتها له.  

إنها أخذت األشیاء التي ُیصنع منها ما هو لمجدها وفخرها، التي كتب عنها [ :العالمة أوریجانوسیقول 
یل ذكور للفساد ثموسى في سفر العدد من مباخر وكؤوس ومنارة ذهبیة... وصهرت هذه كلها وصنعت لنفسها تما

 هو استبدال مفاهیم كلمة العالمة أوریجانوس فیرى يوالزنا، فصارت نفسها زانیة. هذا عن التفسیر الحرفي أما الرمز
اهللا بمعاٍن مزیفة، فیصهر األشرار الكلمة اإللهیة التي قدمت لهم لمجدهم ویستبدلون الحق بالباطل، واهللا وبصور 

 ]17 [. إنها تستخدم ذهبه وفضتهÑأخرى... لقد قدم لنا اهللا الناموس واألنبیاء لمجدنا الداخلي لكننا ُنسيء استخدامه
! تأخذ النفس الجاحدة ذهب المسیح وفضته Ò وخبزه وكل طعام قدمه لها من سمیذ وزیت وعسل]18[وزیته وبخوره 

 تستخدم األمور السماویة (الذهب) وكلمته اإلنجیلیة (الفضة)، ال في رفع النفس إلى يلتصنع بهما لنفسها صوًرا، أ
الحیاة اإللهیة بل لخدمة أفكار الزمنیة. یصیر اإلیمان بالنسبة لها لیس اتحاًدا مع اهللا بل وسیلة ألهداف أرضیة.  

نذكر على سبیل المثال دافع الحب الذي یهبه اهللا للبشریة، وینمیه في حیاة المؤمن... لكن البعض یّحول 
الحب إلى شهوات جسدیة، فُتستخدم عطیة اهللا لحساب ملكوت الظلمة.  

Ï 318 بستان الرهبان، ص. 
Ð 325 المرجع السابق، ص. 

3 Cf. In Ezek. hom. 7:2. 
4 In Ezek. hom. 7:3. 
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ما یقوله عن الحب ینطبق على الغضب، فهو عطیة، به یغصب اإلنسان على نفسه ضد الخطیة، لكن 
البعض یستخدمه للغضب على اآلخرین. 

. ]18["وأخِذت ثیابِك المطرزة وغطیتها بها" 
 ما هي هذه الثیاب الجمیلة المزینة باأللوان إال أحشاء الرحمة واالتضاع والصبر واحتمال اآلخرین... هذه

الزینة التي یتحلى بها المؤمن ویتغطى بها.  هي
ن الهرطوقي یمزج فلسفته المهلكة للنفس بثیاب خارجیة مزینة مخادعة، فیحمل [إ :العالمة أوریجانوسیقول 

 المعبودات يصورة الطهارة والعفة والوداعة لیقتنص البسطاء إلى الهالك المدمر لحیاتهم كلها، فیكون كمن یغط
الوثنیة بزینة جمیلة. 

[لنحترس جًدا من الهراطقة الذین یظهرون كما بحیاة كاملة... فالشیطان كصیاد العصافیر یصنع ُطعًما 
لیصطاد بسهولة العصافیر مقدًما لها طعاًما شهًیا. 

یوجد للشیطان نوع من الطهارة ومن الوداعة... إلغراء النفس البشریة حتى یمكن بالكالم المزیف یقتنصها 
في شبكته وفخاخه المتنوعة، فالشیطان ُیجاهد حتى ُیفقد اإلنسان كل شيء]. 

إن الشیطان یتمم كل ما یبدو حسًنا... ویخلط ویشوش األمور لیهلك الطبیعة البشریة. من [ :مرة أخرى یقول

. ]Ïیكون حریًصا على خالص نفسه فإنه ال یندفع وراء هذه الخدع
. ]18["ووضعِت أمامها زیتي وبخوري" 

 عوض استخدام الزیت والبخور للمنارة الذهبیة ومذبح البخور الذهبي، ُأستخدما في يالمعنى الحرفي یعن
العبادة الوثنیة الزیت یشیر إلى مسحة الروح، والبخور إلى صلوات القدیسین، وكأنه عوض التمتع بقیادة الروح القدس 
ورفع القلب للصالة كي یتمتع المؤمن بالشركة مع اهللا في ابنه یسوع المسیح بالروح القدس، تتحول عبادته إلى إرضاء 

 یفقد أقدس األمور وأثمنها خالل هذه العبودیة... العبودیة للمجد الباطل وطلب مدیح ...م لهمتعبًداالناس، فیصیرون 
اآلخرین. أما زیت الرب وبخوره فیشیران إلى العبادة، عوض أن تكون سلًما روحًیا لالرتفاع نحو األبدیات تصیر 

شكلیات تخدم مصالحها الذاتیة.  
"وخبزي الذي أما أنواع الطعام فهى العطایا اإللهیة التي یقدمها اهللا لها، فتنحرف بها عن هدفها الروحي 

 ما هو هذا الطعام الذي یقدمه لنا .]19[أعطیتك السمیذ والزیت والعسل الذي أطعمتك، وضعتها أمامها رائحة سرو" 
السمیذ أو الدقیق الفاخر، والعهد الجدید هو العسل. كلمة اهللا في  هي اهللا أال كلمته في العهدین، الناموس واألنبیاء

خبزنا الذي نقتات علیه بدونه ما كان یمكننا أن نتعرف على مسیحنا في العهد الجدید، الذي هو  هي العهد القدیم
"مشتهى األمم"، العسل الحلو المذاق في أعماق النفس! أما الهراطقة فیستخدمون حتى كلمة اهللا، الطعام الروحي، 

إلفساد عقول البسطاء! 
بعینها تستخدم لتحطیم العالقة  هي حًقا ما أصعب أن یرى اهللا وسائط الخالص والنمو الروحي واالتحاد معه

معه، بل ُتستخدم لحساب عدوه! 
 وذبحتهم لها طعاًما... إنك ذبحت ي"أخذت بنیك وبناتك الذین ولدتهم لد. تحطیم طاقات النفس والجسد: 

 لقد صنع الشعب هذا بصورة حرفیة حینما قدموا أطفالهم الذین هم .]21-20[بنى وجعلتهم یجوزون في النار لها" 

1 In Ezek. hom. 7:3. 
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أطفال اهللا وذبحوهم وَأَجازوهم في النار في عبادات وثنیة. كانت األمهات یأخذون أطفالهن حدیثي الوالدة ویقدموهن 
ذبائح لإلله ملوخ. یستلمهم الكهنة، وعلى أصوات ضرب الطبول العالیة یلقون على أذرع اإلله النحاسیة المحماة 

ن... كعبادة لإلله!! األطفال الذین كان ینبغي أن وبالنار، فال یسمع أحد صرخات األطفال، بل یرقص كل طرًبا ویزن
ینشأوا كأوالد هللا مقدسین في الحق ُیقدمون ذبائح للشیطان! أما رمزًیا فالبنون والبنات الذین نلدهم للرب ثم نعود 
فنذبحهم لحساب الشیطان، فهم طاقات النفس والجسد التي تتقدس بالروح القدس، ثم نعود فُننجسها في رجاسات 

 الرب المحبة لیتسع قلبه بالحب هللا والناس، أحیاًنا ینحرف بها لتصیر شهوة جسدیة يشریرة. فالمؤمن إذ یتقبل من ید
لتخدم أغراضه الذاتیة لحساب عدو الخیر. وهكذا كل دوافع النفس ومیولها وطاقاتها یلهبها الروح القدس لتصیر كأبناء 

وبنات هللا تعمل، داخل القلب لحسابه، متى انحرفت صارت لخدمة مملكة الظلمة. 
: "إنك بنیِت لنفسك قبة، وصنعت لنفسك مرتفعة في كل شارع. في رأس كل هـ. تحولها إلى هیاكل وثنیة
 عوض أن تكون النفس هیكًال مقدًسا لسكنى اهللا فیها، .]25-24[ الخ" ...طریق بنیت مرتفعتك ورجست جمالك

تصیر قبة الشیطان، وتقیم له موضًعا في كل حیاتها. تضع مرتفعات للشیطان في كل شوارعها، أینما سارت ال فكر 
لها سوى ملذات الجسد ومحبة العالم. في رأس كل طریق تبنى مرتفعة، في حیاتها العائلیة أو العمل أو العالقات 

االجتماعیة... ال تفكر فیما هللا بل فیما للخطیئة. 
 [النفس البشریة جمیلة جًدا، جمالها رائع،  العالمة أوریجانوس:لقد رجست جمالها الذي خلقه اهللا، وكما یقول

ألن اهللا خلقها قائالً : "لنجعل اإلنسان على صورتنا ومثالنا". أي جمال أبرع من هذه الصورة وهذا المثال؟. لكن بعض 
الزناة التافهین ینجذبون لجمالها، فیرغبون في افسادها... لهذا یقول بولس الحكیم: "ولكنني أخاف أنه كما خدعت 

. ...]Ï)3 :11 كو 2الحیة حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح" (
ن الهراطقة یفسدون جمال النفس والعقل بأفكارهم الخاطئة، إذ تسقط النفس في زنا روحي [إ :یقول أیًضا

. ]Ðیفسدها
وزنیت مع بني   مصر الغالظ اللحم وزدت في زناك إلغاظتي...يزنیت مع جیرانك بنز. تخطئ بال شبع: "

أشور إذ كنت لم تشبعي فزنیت بهم ولم تشبعي أیًضا. وكثرت زناك في أرض كنعان إلى أرض الكلدانیین، وبهذا 
. مع أن مصر وآشور كانا متضادین لكن الیهود في ذلك الحین كانوا في حالة عدم ]29-26[أیًضا لم تشبعي" 

شبع، یقبلون آلهة مصر وفي نفس الوقت آلهة آشور، كاإلنسان الذي تتحول الخطیئة في حیاته إلى حالة مرضیة، 
یخطئ یمیًنا ویساًرا بال هدف وبال شبع. یرتكب خطایا متضادة في وقت واحد، كأن یسقط اإلنسان في خطیئة 

"ما أمرض قلبك یقول السید الرب؟!" الكبریاء واالعتداد بالذات وفي نفس الوقت یلتهب القلب بالشهوات الردیئة...
]30[ .

، ترتكب الخطیئة بال حیاء، فهي تدعو ]30[ "زانیة سلیطة" تخطئ بال حیاء: لقد شبهها الرب بامرأة .و
 یعطون هدیة أما أنت فقد أعطیت كل محبیك هدایاك ي"لكل الزوانتطلب أجرة بل تقدم هدایا ورشوة:  اآلخرین وال

 قد یعلل اإلنسان ارتكابه الخطأ الحتیاجه أو عوزه ألجل مصالحة .]33[ورشیتهم لیأتوك من كل جانب للزنا بك" 

1 In Ezek. hom. 7:6. 
2 In Ezek. hom. 7:6. 
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المادیة أو االجتماعیة... لكن اإلنسان إذ یعتاد الخطیئة یرتكبها على حساب صحته أو مصلحتة المادیة أو 
االجتماعیة... 

 لصدیقه الساقط في الزنا والكاسر لنذر البتولیة ثیؤدور وأراد أن Ïالقدیس یوحنا الذهبي الفمحینما كتب 
ینتشله من الیأس في هذا األصحاح صورة حیة لمحبة اهللا التي تدعو الزناة بهذا الشكل البشع للرجوع إلیه. 

 في إحدى رسائله في هذا الوصف صورة رمزیة للنفس العاطلة التي بال عمل، تترك القدیس جیرومویرى 
نفسها كمجال للشر في كل موضع وبكل نوع، لهذا یحذرنا من الحیاة العاطلة، قائالً : [في مصر وضعت األدیرة قانوًنا 

أال تستقبل أحًدا ممن ال یرغب في العمل، إذ یتطلعون للعمل لیس كأمر ضروري الحتیاجات الجسد فحسب وٕانما 
 :16لخالص النفس. ال تدع ذهنك یجول في أفكار باطلة فیكون كأورشلیم في زناها تفتح رجلیها لكل عابر (حز 

25(Ð[ .
 تفسیًرا رمزًیا للزانیة السلیطة التي ترتكب الزنا بال حیاء... إنها تمثل اإلنسان Ñالعالمة أوریجانوسیقدم لنا 

 وفي عدم ي روحًیا ویعترف بزناة، في خجل، أما المتدین فیزنيالمتدین الذي یخطئ ویبقى في مظهره متدیًنا. فالشریر یزنى
حیاء یحمل مظهر المتدین. 

الهدایا التي تقدمها الزانیة لعشاقها؟ إنها تأخذ ما لرجلها وتقدمه للزناه هذا ما یفعله الهراطقة حین یسیئون  هي ما
. فهم كلمة اهللا وعطایاه فیستخدمونها لحساب مملكة عدو الخیر 

 : . عقاب الخیانة4
 سبق لنا أن تحدثنا كیف یستر اهللا على خطایانا، ینصحنا خفیة لعلنا ننتصح فإن إصرارنا . تأدیبها العلني:أ

 ]30[ "زانیة سلیطة" ). هنا إذ صارت في زناها5على الخطأ یسمح بالتأدیب العلني ال للتشهیر بل للتأدیب (أصحاح 
ودخلت في حالة مرضیة ال تشبع من الخطیئة وال تكف عن ارتكابها مع كل عابر التزم الرب لتأدیبها أن یتدخل معها 

"هأنذا أجمع جمیع محبیك الذین لَذْذِت لهم وكل الذین أحببتهم مع كل بشيء من القسوة ألجل خالصها، إذ یقول: 
. ]37[الذین أبغضتهم فأجمعهم علیك من حولك وأكتشُف عورتك..." 

 "ُأسلمك لیدهم  یترك الفساد ُیحطم نفسه بنفسه، فالذین وجدت فیهم لذتها هم الذین یحطمون حیاتها..ب
. ]39[فیهدمون قبتك ویهدمون مرتفعاتك وینزعون عنك ثیابك، ویأخذون أدوات زینتك ویتركونك عریانة وعاریة" 

بعینها سر شقائه، وما یظن أنه سر شبعه یجده  هي األمور التي یظن اإلنسان أنها موضوع سعادته تصیر
في النهایة سر جوعه وعطشه وعریه وخزیه! 

: إذ یندفع اإلنسان نحو الشر، لیس فقط یصیر الشر في ذاته عقاًبا له، لكنه یحرم ج. غضب الرب علیها
ال یعود یغضب الغضب اإللهي وأقساها فهي أن اهللا "من الوجود مع اهللا فیسقط تحت الغضب اإللهي. أما أمّر درجات 

أي یتجاهلها تماًما. فإن كان اهللا یغضب علینا ألنه یحبنا ویشتهى اتحادنا معه. فإننا إذ نصّر على رفضه ال ، ]42[بعد" 
 .]42[وأحّل غضبي بك فتنصرف غیرتي فأسكن وال أغضب بعد" یعود یغضب فنفقد كل حب إلهي. "

1 Letters to the Fallen Theodore 1:13. 
2 Epist 125:11. 
3 In Ezek. hom.8.  25ترجمة صموئیل فؤاد سامي  
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 [إن أشد درجات غضب اهللا ضد الخطاة یكون حینما ال یظهر غضًبا... "ألن القدیس جیروم:في هذا یقول 
). فاألب یرشد ابنه، والمعلم ال یصحح طریق تلمیذه لو لم 6 :12 الذي یحبه الرب یؤدبه ویجلد كل ابن یقبله" (عب

]. كما Ïیحبه إذ یرى فیه عالمات الوفاء. حینما یتوقف الطبیب عن االهتمام بالمریض یكون ذلك عالمة یأسه منه
یقول: [بمعنى آخر، حین كنت مجرد زانیة أحببتك بحب مملوء غیرة، لكن إذ صار لك عشاق كثیرون ازدریت بك، ال 

أعود أغضب علیكِ . بنفس الطریقة یغیر اإلنسان على زوجته حینما یحبها، لكنه إن كان غیر غیور علیها إنما 
 )، بل یقول "ال أعاقب بناتكم ألنهن یزنین" (هو33 :89 یكرهها، فال یقول كلمات (اهللا) "أفتقد بعصا معصیتهم" (مز

4: 14(Ð[ .
. حینما ]44[هـ. تصیر مضرًبا لألمثال: "هوذا كل ضارب مثل یضرب مثًال علیك قائالً : مثل األم بنتها" 

یسقط المؤمن في الشر غالًبا ما یكون أشر من غیر المؤمن، ألنه یأخذ ما هللا باإلمكانیات القویة التي وهبت له 
ویستخدمها للشر، لهذا یصیر مثًال أمام الكثیرین. هنا ُیعاتب الشعب أنهم تركوا اهللا كأب لهم. وصارت أمهم حثیة 
وأبوهم أمورًیا بانتسابهم لهم من خالل اشتراكهم معه في شرهم، وصارت أختهم السامرة (إسرائیل أو مملكة الشمال) 
التي اندفعت في الشر زماًنا طویًال، وأختهم الصغرى سدوم التي استحقت أن تحرق بالنار، وٕانما صارت أشر من 

"وال في طریقهن سلكِت وال مثل رجاساتهن كأن ذلك قلیل فقط ففسدِت أكثر منهن في كل هؤالء جمیًعا، إذ یقول: 
 .]47[طرقك" 

] 49[یركز على الخطایا التالیة 
 العالمة  تدفع إلى الثورة ضد اهللا والعصیان... نهایة الكبریاء السقوط. یقول]50-49[. الكبریاء 1
هذه الخطیة التي  هي : [ما هي إذن أكبر الخطایا جمیًعا؟ بالطبع تلك التي سببت سقوط الشیطان ماأوریجانوس

). فالتصلف 6 :3 تي 1سببت انهیار تلك العظمة حیث یقول الرسول: "لئال یتصلف فیسقط في دینونة إبلیس" (
خطایا الشیطان، بسببها ترك السماء ونزل إلى األرض. لذلك: "یقاوم اهللا المستكبرین وأما  هي والكبریاء والعجرفة

). 6 :4 المتواضعون فیعطیهم نعمة" (یع
لماذا یتكبر من هو تراب ورماد فیتعجرف اإلنسان، ناسًیا ما سیكون علیه مصیره، ناسًیا أنه إناء هش، 

. ]Ñمتجاهًال األقذار التي یغوص فیها والنفایات التي تخرج من جسده؟
 الكهنة المتكبرین، قائالً : [كم نسوا االتضاع حین ُنصبوا كهنة؟! كأنهم قد ُرسموا العالمة أوریجانوسیوبخ 

نه كان یجب أن یسلكوا طریق االتضاع، إذ یقول الكتاب: "بمقدار ما تكون عظیًما هكذا إلكي یكفوا عن االتضاع مع 
 رأسك، جعلوك رئیًسا فال تتعالى، كن بینهم ي). الجماعة تختارك وأنت تحن18 :3إزدد في االتضاع" (ابن سیراخ 
. ن تتذلل وتهرب من الكبریاء ألنه منبع الشرور]أكواحد منهم. یلزمك أن تتضع و

، حیث یطلب اإلنسان الشبع المادي ویتكل على الزمنیات، مستهینا بكل القیَّم ]49[. الشبع من الخبز 2
الروحیة. 

: أو تهدئة الضمیر... عوض االعتراف بالخطأ وتقدیم التوبة یستكین اإلنسان ]49[. سالم االطمئنان 3
ویقول لنفسه: سالم...؛ أي اختیار الطریق الواسع والحیاة المدللة عوض التوبة وحمل الصلیب. 

1 Epist 68:1 
2 On Ps. , hom 51 
3 In Ezek. hom 9:2 
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. طریق االصالح: الخجل! 5
تك...  اخوأ"فاحملي أیًضا خزیك أنِت القاضیة على 
تك، اخوأفاخجلي أنِت أیًضا واحملي عارك بتبریر 

 مسبییك في وسطها... ي السامرة وبناتها، وسبي سدوم وبناتها، وسبيوُأرجع سبیهن: سب
. ]55-52[یرجعن إلى حالتهن القدیمة" 

أن طریق العودة إلى الحالة القدیمة، أي حالة ما قبل السبي تستلزم حمل الخزي  العالمة أوریجانوس الحظ
والشعور بالخجل مما ارتكبه اإلنسان من خطأ ورجاسات. ففي تعلیقه على العبارات السابقة یقول: 

 إلى اهللا في ثقة حقیقیة. ولكن بما أننا هخزي، بل كل ما هو صالح بطبیعته، ُیوجَّ م[ینبغي أال ُیمارس عمل 
كبشر نخطئ كثیًرا... یلزمنا أن نخزى، نخفض عیوننا باتضاع بسبب جرائمنا، وال نتقدم بوجه وقح كمن یخطئ في 

شيء ما قط. 
فإنه خیر لإلنسان أن یشعر بالخزي بعدما أخطأ، خاصة وأن المخادع، صانع الشرور، كثیًرا ما یجعل 

الخاطئ یتصرف كأنه على حق بدًال من أن یتذكر العقاب المستوجب. یمكننا أن نرى ونتعلم من الحیاة الیومیة كم 
"فاخجلي من أناس بعدما یرتكبون خطایاهم ال یندمون على ما فعلوه، بل یدافعون باطًال عن فسادهم... لهذا قیل: 

" ال تظن أن هذه الكلمة قد قیلت ألورشلیم وحدها، وٕانما قیلت لكل أحد منا، نحن الذین نجرد أنفسنا من أنِت أیًضا...
)، عندئذ یخزى عندما 9 :7 "لیفحص كل ما فكر به... یستحق الخزي أمام فاحص القلوب والكلى (مز األخطاء.

یمیز بتدقیق األفكار واألعمال والكلمات... ویسمع قول النبي: فاخجلي... فإن الخجل یتبع الخزي. من یمارس عمًال 
  .]Ïیستحق الخزي یجعله اهللا خجوًال، ویقول له: "فاخجل"

إن كان اهللا یأمر أورشلیم أن تحمل خزیها وتخجل، إنما لكي تعترف بما ارتكبته من رجاسات، وبالتوبة یردها 
  "وأرجع سبیهن... یرجعن إلى حالتهن القدیمة"من حالة العار إلى الكرامة، یردها من سبیها إلى وطنها، إذ یقول:

 على ذلك بقوله:  العالمة أوریجانوسیعلق 
 من وطنه...  ى[إنه عار للمواطن أن ُینفَ 

یدرك الدیان العادل ذلك فیقول لمن یرتكب األعمال المعیبة: ال تستقبل أیها المستوجب العقاب نفیك بحزن، 
فإن تذمرك على العقاب یجعلك غیر مستحق للرحمة؛ بل باألحرى افهم أنك مستوجب العذاب الذي تعانیه. وحینما 

تتضع وتعترف بعدالة الحكم الصادر بشأنك یمكنك أن تنال الرحمة من القادر بعد إدانتك أن یعیدك إلى حالتك 
القدیمة، كما یمكن لرئیس عظیم أن یفرج عمن في جزیرة أو منفي أو سجن هكذا باألكثر یمكن إلله الكون أن یرد 

. ]Ðنه مستحق لآلالم التي ُیعانیهاأالكرامة القدیمة لمن فقدها، بشرط أن یعترف بخطیة و
 مثًال عملًیا في الكنیسة إن ُحرم إنسان من الكنیسة، سواء من الكهنوت أو الشعب. العالمة أوریجانوسیقدم 

). أما إن قبل ذلك في اتضاع كامل، 5 :2 فإنه إن أثار الشعب یجر وراءه األشرار ویذخرون ألنفسهم غضًبا (رو
سواء كان حرمانه عن حق أو ظلم، تارًكا الحكم هللا، محتمًال الحكم بصبر، ینال رحمة من اهللا، وغالًبا ما یرجع إلى 

حالته القدیمة (العضویة الكنسیة) في أكثر مجد وكرامة.  

1 In Ezek. hom 9:1. 
2 In Ezek;. hom. 10:1. 
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)، فُینزع عنا العار، أما من 78 :1 عندما نخجل هنا ونخزى ُنحرِّك في الدهر اآلتي "أحشاء رحمة إلهنا" (لو
یتذمر هنا فیسقط في العار أو الخزي األبدي. 

 أن الرجوع من السبي إلى الحالة القدیمة یتم حسب حالة اإلنسان... بدأ  العالمة أوریجانوسالحظ أیًضا
. سدوم األممیة معرفتها كثرأفمن یعرف أكثر ُیضرب . ]55[بسدوم وبناتها ثم السامرة وبناتها وأخیًرا أورشلیم وبناتها 

أقل من السامرة (الهراطقة)، ومعرفة السامرة أقل من أورشلیم. 
[كلما زاد ُقربنا من اهللا... كلما زاد ُبعدنا عنه إذا أخطأنا، فنقترب إلى عذابات رهیبة أكثر؛ ألن حكم اهللا بار 

. من كان صغیًرا )7 :6حكمة ("ألن الحقیر المتضع ُیسامح من طریق الرحمة؛ وأما األقویاء فیعذبون عذاًبا شدیًدا" 
. ]Ï) یستحق رحمة سریعة9 :15 كو 1جًدا (

وبناتها الساكنة على شمالك،  هي وأختك الكبرى السامرة" على قول الكتاب: العالمة أوریجانوسیعلق 
كما أن الفضیلة تجعلني أًخا للسید المسیح هكذا [ ، قائالً :]46[سدوم وبناتها  هي وأختك الصغرى الساكنة عن یمینك

الخبث (الشر) یكسبني أخوات كثیرات كلهن خطاة. عندما بدأت أورشلیم تمیل إلى الخطیة لم تكن لها بعد السامرة 
  .]Ðأخًتا وال شقیقتها سدوم، لكنها إذ توغلت في الجریمة... أصبحت وسط أختیها الكبرى السامرة والصغرى سدوم

خوتها مثل السامرة، إذ تقول: إلكي ُیبرز مدى رجاسات أورشلیم أوضح أنها بما فعلته من رجاسات بررت 
"ولم تخطئ السامرة نصف خطایاك، 

بل زدِت رجاساتك أكثر منهن، 
خواتك بكل رجاساتك التي فعلِت ... أوبررت 

. ]52-51[هن أبر منكِ " 
 العالمة أوریجانوس:  یقول

[بالفعل تبررت السامرة وسدوم برجاسات أورشلیم... لنحذر فإنه في یوم الدینونة سیحاكمنا من هم أقل منا 
شًرا ونحن ندین آخرین. واحد فقط الذي هو مبرر أمام الجمیع، وال یتبرر أحد أمامه. سدوم مبررة بأورشلیم التي 

كثر منها، وربما تتبرر أورشلیم بمدینة أخرى أشر منها...  أارتكبت رجاسات 
من الذي یبرر ضد المسیح الذي سیظهر أكثر إجراًما من الكل؟!... 

لیس من یتبرر قدام (اهللا). فإبراهیم كان باًرا، وموسى وغیرهما من المشاهیر، لكنهم إن قورنوا بالمسیح فال 
یحسبوا أبراًرا. عندما یقتربون من نوره ُیحسب نورهم ظالًما، كما یظلم المصباح في أشعة الشمس. هكذا یشرق نور 

، "األبرار أمام اإلنسان، لكنه ال یضيء أما المسیح. فإنه لم یقل فقط "فلیضئ نوركم" بل قیل "فلیضئ نوركم قدام الناس
. ألنه ال یمكن لنور األبرار أن یضيء قدام المسیح]

 : . الوعد بقبولها من جدید6
بعد أن أعلن هذه الصورة البشعة لیهوذا في زناها العلني السلیط الذي فاق شر األمم، وقدم لها التأدیب، عاد 

"وأقیم لك عهًدا أبدًیا... یفتح لها باب الرجاء بعودتها إلیه خالل العهد الجدید الذي تدخل فیه في المسیح یسوع ربنا: 
 أنا الرب، لكي تتذكري فتخزي وال تفتحي فاك بعد بسبب خزیك حین أغفر لك كل يوأنا أقیم عهدي معك فتعلمین أن

1 Ibid 10:2. 
2 In Ezek. hom. 9:3. 
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لكل ما فعلنا فیستریح قلبنا فیه إلى األبد.         
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 16حزقیال من وحي 
لست واحًدا بین البالیین! 

 لست واحًدا وسط البالیین! ياآلن عرفت أنن 
إني موضع حبك واهتمامك الشخصي! 

  !طرحتني خطیتي في الطریق فصرت ككمیة ُمهملة
! يلیس من ینظر إلّي، وال من یسأل عن

لیس من یحملني من وسط تراب الطریق ومخاطره! 

 يّ مررت بي، وتطلعت بنظراتك اإللهیة عل !
أحسست بدفء الحب. 
: يسمعتك تهمس في أذنَّ 

زمنك زمن الحب! 

  ،حملتني على ذراعیك األبدیتین
غسلتني في میاه المعمودیة، 

مسحتني بزیت المیرون، 
صرت أنت ثوبي، اختفي فیك! 

صرت أكلي وشربي! غناي وثروتي! 
فرحي وبهجة قلبي! 

أشرقت ببهائك علّي، 
فصارت أعماقي جمیلة جًدا جًدا ومجیدة! 

  ،حسبتني ابًنا لك
عروًسا مقدسة لك یا ملك الملوك! 

جعلتني ملكة، 
أجلس في السمویات! 

صیرتني عضًوا في جسدك المقدس! 
وهیأتني سماًء ثانیة لملكوتك المفرح! 

 مثلك؟! يترى من یهتم ب 
 على األرض وفي السماء غیرك؟! يمن ل

  مشتاق إلیك یا عریس نفسي!يإن
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األصحاح السابع عشر 

الكرم والنسران 
في هذا األصحاح یصف السبي خالل أحجیة خاصة بالكرم والنسرین: 

. ]10-1[. ُأحجیة الكرم والنسرین  1
. ]21-11[. تفسیر األحجیة   2
. ]24-22[. الوعد بالمملكة الجدیدة  3

 : . ُأحجیة الكرم والنسرین1
طلب الرب من حزقیال النبي أن یحاٌج بیت إسرائیل بأحجیة حملت صورة حیة ودقیقة لما تم في السبي 

األول لیهوذا وما تبعه من أحداث ومواقف. 
 أن یدخل لبنان. Ð، قد رسمÏقال إن نسًرا عظیًما كبیر الجناحین، كثیف الریش ومتنوع األلوان، كثیر المخالب

إن وصف النسر هنا یختلف عن بقیة النسور من حیث حجمه الضخم وأجنحته [ : العالمة أوریجانوسوكما یقول
الهائلة ومخالبه القویة، كما أنه مخطط للدخول إلى لبنان، یخلع غصون أرز مختارة ویقتلعها ویذهب بها إلى أرض 

.  Ñنه یحمل الزروع إلى الخارج، لیغرسها في حقل قریب من ماٍء جارٍ أكنعان، مدینة التجار، المحاطة بأسوار... 
، فهو كبیر الجناحین وكثیر المخالب رمز لقوة أسلحته ]11أوضح الرب إن هذا النسر هو ملك بابل [

تنوع ألوانه فیشیران إلى الممالك الكثیرة التي كانت تحت سیطرته. لقد وضع هذا و. أما كثافة ریشه Òوضخامة جیشه
الملك في قلبه أن یستولى على لبنان التي ُتشیر إلى مملكة یهوذا.  

  عن نبوخذنصَّر: [لقد كان النسر العظیم، كبیر الجناحین، واسع المناكب (حز العالمة أوریجانوسیقول
)، إذ تجرأ فقال: "بقدرة یدي صنعت وبحكمتي، ألني فهیم. ونقلت تخوم شعوب، ونهبت ذخائرهم، وحططت 3 :17

-13 :10 الملوك كبطل. فأصابت یدي ثروة الشعوب كعش، وكما ُیجمع بیض مهجور جمعت أنا كل األرض" (إش
14 ...(

لم یكن لهذا النسر العظیم سلطان أن یدخل لبنان... لكنهم إذ أخطأوا عند الرب، انتزعهم هذا النسر العظیم، 
انتزع فروع الشجرة كلها، ونقلها إلى كنعان حیث ُیقال عن أرض البابلیین (الملعونیین ككنعان)، إذ یقول نوح: "ملعون 

. )]25 :9 كنعان، عبد العبید یكون إلخوته" (تك
ر المدینة المقدسة عاصمة یهوذا (رمزًیا لبنان) بعد أن حاصرها ثمانیة  597حوالي عام  ق.م دخل نبوخذنصَّ

عشر شهًرا، فماذا فعل الملك؟ 
 أو بحسب الترجمة السبعینیة فروع األرز المختارة. فإن كانت شجرة األرز ]3. أخذ أعلى فرع في األرز [أ

، فإن فرعه المختار أو المرتفع هو الملك یهویاقین مع عائلته الذین حملهم إلى بابل. يهنا ُتشیر إلى بیت داود الملوك

Ï الترجمة السبعینیة 
Ð الترجمة السبعینیة 

3 In Ezek. hom. 11:1 
4 St. Chrysostom: Conc. Statues 19:9. 
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، أو رؤوس األغصان الجدیدة ودخل بها إلى مدینة التجار، مشیًرا إلى حصده ]4ب. قصف رأس خراعیبه [
خیرة الشباب من أصحاب مهارات عالیة وأبناء الكهنة واألرستقراطیین وجمعهم في شباكه إلى بابل، وترك لهم كمال 

الحریة في العمل هناك، فقاموا بأعمال تجاریة ضخمة أثناء سبیهم. 
، ]5ج. أخذ من بذار األرض وألقاها في الحقل خصیب ورواها بمیاه كثیرة فصارت كشجر الصفصاف [

یستظل تحتها الكثیرون. نبتت البذار وصارت كرمة منتشرة لكنها قصیرة الساق. مالت أغصانها نحو النسر لتضمه 
. ]6[إلیها لكن أصولها أو جذورها كانت تحته 

ر ملًكا على یهوذا عوض عمه  ما هذه البذار إال صدقیا الملك ابن أخ یهویاقین الذي أقامه نبوخذنصَّ
ر لم یحطم المدینة وال هدم الهیكل إنما اكتفي بأخذ بعض الشباب مع آنیة بیت الرب. لقد  یهویاكین، فإن نبوخذنصَّ

ترك صدقیا لیرعى الحقل الخصیب بمیاه كثیرة ویضم شعبه بعد أن تمت معاهدة وأقسم الملك بعدم الخیانة. وبالفعل 
بدأت البذار تكبر لتصیر كرمة منتشرة، لكنها قصیرة الساق ألنها تحت سیطرة ملك بابل. لقد مالت بأغصانها لتضم 

النسر، أي دخلت مع الملك في معاهدة، أما جذورها فكانت تحته، عالمة سلطانه علیها. 
: [لم یكن ممكًنا أن تكون إال قصیرة الساق، تلك التي  العالمة أوریجانوسإنها قصیرة الساق وكما یقول

انبتت في بابل. كیف كان یمكنها أن تحتفظ بقوتها القدیمة تلك التي بدأت تصبح كرمة بابلیة؟! لقد نقلها النسر 
هي تستقر في كنعان، فصارت قصیرة الساق، هزیلة. لما  العظیم ألنها لم تكن قد أنتجت ثماًرا في المدینة المقدسة. ها

كانت في األرض المقدسة كانت كرمة عظیمة، وٕاذ ُنقلت إلى أرض الخطاة صارت ضعیفة وهزیلة. وأنِت أیتها الكرمة 
التي تسمعیني، إن أردِت أن تكون عظیمة ال تخرجي عن حدود الكنیسة. استقرى في األرض المقدسة، في أورشلیم، 

وٕاال فبسبب خطایاك تصیرین في حالة سیئة، تُنقلي إلى أرض أخرى. تصیرین كرمة هزیلة ویابسة، تسقط ثمارك، 
. ]Ïوتجف جذورك، فتشتاقي إلى الراحة بالقرب من النسر اآلخر

مراء في الكنیسة، بسبب خطیتهم ُنقلوا من قمة لبنان... أ[لقد ُأخذ البعض وُحملوا إلى بابل، هؤالء الذین كانوا 
لنِصلِّ حتى ال ُینقل أحد من أورشلیم إلى كنعان، وأال نتجه بعیًدا عن مشیئته حتى ال ُیصاب الغصن بالفساد، فیجف 

الثمر مع الجذور. فإن غرس أورشلیم ال یقدر أن یأتي بثمر على أرض أخرى، وال ینتج زرًعا في أرض غریبة، بل 
. ]Ðیجف وییبس بثمره ما لم یثبت في مشیئة الرب وفي كنیسته، أي في األعمال والوصایا وٕادراك حقیقة یسوع المسیح

 رمز Ñه ریش كثیفـأما النسر العظیم اآلخر فهو فرعون مصر، هو كبیر الجناحین رمز لقوة جیشه، ول
لضخامة عدد جنوده، لكنه لیس متنوع األلوان، ألنه ال یسیطر على أمم كثیرة مثل بابل، هذا الذي مالت إلیه الكرمة 

. هذه الكرمة تشیر لصدقیا الملك الذي مال مع غالبیة الشعب Òبجذورها، واتجهت بأغصانها لیسقیها مع نمو زرعها
ر، فخان الملك العهد وحنث بالقسم إذ فكر في الثورة على ملك بابل.  نحو االلتجاء إلى فرعون مصر ضد نبوخذنصَّ
وهنا قام حزقیال بتحذیر الملك من خطأین: أولهما الحنث بالقسم حتى وٕان كان مع ملك وثني، والثاني االتكاء على 
ذراع بشر (فرعون مصر) عوض التوبة والرجوع إلى اهللا من كل القلب. لقد أعلن أن مصیر صدقیا سیكون كمصیر 

). 9 :19)، ویهویاقین الذي أسر إلى بابل (4 :19 ق.م (607سابقیه یهوآحاز الذي ُأخذ أسیًرا إلى مصر عام 

1 In Ezek. hom. 11:4. 
2 Ibid. 

Ñ .الترجمة السبعینیة: "ذو مخالب كثیرة" عالمة قوته في الحرب 
Ò . الترجمة السبعینیة 
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ر بإرساله رسله إلى مصر لیعطوه خیًال وشعًبا كثیرین [ ، یسأله اهللا: ]15إذ تمرد صدقیا الملك على نبوخذنصَّ
"أفال یقلع أصولها ویقطع ثمرها فتیبس؟! كلٌّ من أوراق أغصانها  وجاءت اإلجابة في الحال: ]9[" "هل تنجح؟

یبس یبًسا تهي المغروسة فهل تنجح؟! أال  تیبس، ولیس بذراع عظیمة أو بشعب كثیر لیقلعوها من أصولها؟! ها
 هكذا یؤكد أكثر من مرة أن الكرمة تیبس في جذورها .]10-9[كأن ریًحا شرقیة أصابتها. في خمائل نبتها تیبس؟!" 

وثمرها، وفي أوراقها كما في خمائل نبتها، أي تجف تماًما على كل المستویات! 

: تساؤالت
ر وفرعون "نسًرا"، وهو من الطیور المكروهة  العالمة أوریجانوسیتساءل  عن سبب دعوة كل من نبوخذنصَّ

)، وفي نفس الوقت یشبه األبرار والصالحون بالنسور. فقد جاء في األمثال: "ال تتعب لكي تصیر غنًیا، 13 :11 (ال
 كّف عن فطنتك؛ هل تطیر عینیك نحوه ولیس هو؛ ألنه إنما یصنع لنفسه أجنحة؛ كالنسر یطیر نحو السماء" (أم

)؛ (فاإلنسان البار یعتني ال بفطنته إنما یصنع لنفسه جناحي نسر، هما اإلیمان واألعمال أو محبة اهللا 4-5 :23
ومحبة الناس، بهما یطیر إلى السماء لیستقر بنعمة اهللا في الحضن اإللهي) كما قیل أیًضا: "وأما منتظروا الرب 

). 31 :40 فیجددون قوة، یرفعون أجنحة كالنسور، یركضون وال یتعبون، یمشون وال یعیون" (إش
: [إن كان النسر مكروًها وملعوًنا فال یلیق بنا أن نتخذ أجنحة كأجنحة عندما نكون العالمة أوریجانوسیقول 

] فلماذا استخدم النسر تشبیًها Ïصالحین، وٕان ازدادت ثروات األغنیاء، فال ینبغي أن یصنعوا ألنفسهم أجنحة كالنسور
للصالحین؟  

یجیب على هذا التساؤل، قائالً : 
[یوجد في الكتاب المقدس أسماء لبعض الحیوانات یمكن اعتبارها خّیرة وشریرة في نفس الوقت... 

 له جانبان: جانب خیِّر "یهوذا جرو أسد، من فریسة صعدت یا ابني... جثا وربض كأسد وكلبوة األسدفمثًال 
). وجانب شریر: "ألن إبلیس خصمكم كأسد زائر یجول ملتمًسا من یبتلعه هو، فقاوموه 9 :49 من ینهضه؟!" (تك

. عالوة على هذا، فإن الماكر المخادع إذ یرغب في الوقوف بنا وسقوطنا: )9-8 :5 بط 1(راسخین في اإلیمان" 
). 9 :10 "یكمن في المختفي كأسد في عرینه یكمن لیخطف المسكین" (مز

إذن، كما رأینا یمكن اعتبار األسد من جانبین: أحدهما خیِّر واآلخر شریر، هكذا أیًضا النسر... 
الصالح لیس نسًرا، وٕانما كالنسر، ألنه ینافس النسر.  

) كانت رمًزا للمخلص، ألنها لم تكن حیة حقیقیة بل شبیهة بها. إنها 8 :21  (عدالحیة النحاسیةوبالمثل 
)... ومن وفي 14 :3 ُتشیر إلى المخلِّص: "وكما رفع موسى الحیة في البریة هكذا ینبغي أن ُیرفع ابن اإلنسان" (یو

)، ال أن یصیر هو نفسه حیة، وذلك 16 :10 موضع آخر یؤمر اإلنسان الصالح أن یكون حكیًما كالحیات (مت
بالطبع لكي یتجنب اكتساب خداع الحیة الحقیقیة... 

النسر واألسد ضمن الكائنات الطاهرة إذ نجد للشاروبیم "وجه إنسان ووجه أسد للیمین ألربعتها، ووجه ثور 
)... إنهما طاهران، ألنه لیس شيء دنًسا في حضرة اهللا. 10 :1 من الشمال ألربعتها، ووجه نسر ألربعتها" (حز

1 In Ezek. hom. 11:3. 
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وأنت أیها المؤمن قد صرت طاهًرا، وما صیَّره اهللا طاهًرا ال تجعله أنت دنًسا. هكذا قیل لبطرس الرسول عن 
). 15 :10ر كل شيء: "ما طهره اهللا ال تدنسه أنت" (أ

هكذا أعلن أیًضا عن طهارة األسد والنسر اللذین ظهرا مع الشاروبیم. عالوة على هذا فإن التنبؤ عن مجيء 
المسیح یتم بالتعرف على األسد الطاهر والنسر الطاهر... "فیسكن الذئب مع الخروف، ویربض النمر مع الجدي، 

)، وذلك عندما یتحقق ذلك باإلیمان بالمسیح، حیث تتحد الطبائع المختلفة فیما 6 :11 واألسد كالبقر یأكل تبًنا" (إش
بینها، فال یكون األسد مكروًها، إنما ینسى وحشیته. وكل الحیوانات التي ُیقال عنها أنها مكروهة في شریعة اهللا تتسلم 

مرة أخرى طبیعة حالتها القدیمة في بدء الخلیقة. وقد بدأ هذا التحول بالفعل ویتحقق عند المجيء الثاني...  
ر أنهما كالنسر ]. ...Ïال تندهش إذن كثیًرا إن كان قد ُشبه كل من فرعون ونبوخذنصَّ

   :. تفسیر األحجبة2
 تفسیرها حتى ال یكون لهم عذر في اندفاعهم ]12لم یترك الرب األحجبة غامضة بل قدم للبیت المتمرد [

على االتكال على فرعون مصر وجیوشه، وقد ركز في التفسیر على خطورة كسر العهد ونقضه والحنث بالقسم حتى 
، مما اضطر الرب نفسه إلى التدخل لتأدیبهم بالهزیمة. لقد أكد أن الخراب ال یتم بقوة بشریة يوٕان كان مع ملك وثن

بل قام اهللا نفسه ضدهم لتأدیبهم. إنه یؤكد: 
فهل تنجح؟!  "

هل یفلت فاعل هذا أو ینقض عهدا ویفلت؟!  
 أنا یقول السید الرب إن في موضع الملك الذي ملكه الذي ازدرى قسمه ونقض عهده فعنده في وسط يح

بابل یموت. 
وال بجیش عظیم وجمع غفیر یعینه فرعون في الحرب بإقامة مترسة وببناء برج لقطع نفوس كثیرة. 

إذ ازدرى القسم لنقض العهد وهوذا قد أعطى یده وفعل هذا كله فال یفلت. 
ألجل ذلك هكذا قال السید الرب. حّي أنا إن قسمي الذي ازدراه وعهدي الذي نقضه أردهما على رأسه، 

 به إلى بابل وأحاكمه هناك على خیانته التي خانني بها، وكل هاربیه يوأبسط شبكتي علیه فیؤخذ في شركي وآت
. ]21-15وكل جیوشه یسقطون بالسیف، والباقون یذرون في كل ریح فتعلمون أني أنا الرب تكلمت" [

هكذا اعتبر اهللا أن القسم قسمه هو، والحنث به إهانة له شخصًیا، فال یقدر فرعون بكل جیوشه أن ینقذه من 
ر، وأن الذي یصطاده في شبكته هو الرب، فیحمله إلى بابل لیموت هناك مقابل خیانته وید الرب  ال من ید نبوخذنصَّ

! Ðللعهد. سیسقط هو ومشیروه وجیشه بالسیف وبقیة الشعب ُیسبى، ویشتت في كل ریح
لهذا حذرنا السید المسیح من القسم نهائًیا بقوله: "سمعتم أنه قیل للقدماء ال تحنث بل أوِف للرب أقسامك. 
وأما أنا فأقول لكم ال تحلفوا البته، ال بالسماء ألنها كرسي اهللا، وال باألرض ألنها موطئ قدمیه، وال بأورشلیم ألنها 

مدینة الملك العظیم، وال تحلف برأسك ألنك ال تقدر أن تجعل شعرة واحدة بیضاء أو سوداء بل لیكن كالمكم نعم نعم 
). 37-33 :5 ال ال، وما زاد على ذلك فهو من الشریر" (مت

1 Ibid. 
Ð  بخصوص السبي األخیر  لیهوذا وتدمیر أورشلیم.25مل 2راجع  
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 كثیًرا من استخدام القسم، فمن كلماته: القدیس یوحنا الذهبي الفملقد حذر 
[إني مستعد الیوم ال أن أظهر دمار بیت أو أثنین أو ثالثة بسبب القسم بل دمار مدینة بأسرها وشعب 

محبوب من اهللا كان یتمتع دائًما بالكثیر من الرعایة اإللهیة وجنس هرب من مخاطر كثیرة، أورشلیم نفسها، مدینة اهللا، 
التي كان بها الهیكل المقدس وكل الخدمة اإللهیة، التي وجد فیها األنبیاء ونعمة الروح والتابوت ولوحا العهد واإلناء 

]. Ïالذهبي، والتي كانت المالئكة كثیًرا ما تفتقدها... قد هلكت فقط بسبب قسم
[لیس القسم هو الذي یجعل اإلنسان موضع ثقة، إنما شهادة حیاته واستقامة كلماته وحسن صیته. كثیرون 
یفتحون حناجرهم بالقسم ومع ذلك ال یقدرون أن یقنعوا أحًدا بالثقة فیهم، وآخرون مجرد یعبرون عن قبولهم الشيء 

]. Ðیكونون مستحقین التصدیق أكثر من الذین یقسمون كثیًرا
[حقا أن متاعب القسم عظیمة للغایة... 

إذ نعرف ذلك فلنتجنب القسم، ولیمارس فمنا على الدوام القول "صدقني" فیصیر هذا ینبوًعا لكل سلوك ورع. 
]. Ñفإنه إذ یتدرب اللسان على استخدام هذا التعبیر وحده یصیر في حیاء ویخجل من أن ینطق بكلمات شریرة وردیئة
[عندما نمتنع عن القسم نهائًیا نغلق أمام (الشیطان) المدخل تماًما، فإذا نطقنا بقسم واحد نقدم له فرصة 

]. Òلیسبب لنا مضاًرا بال نهایة
 لیس فقط أال نقسم بل وال نطالب اآلخرین أن یقسموا، إذ یقول: القدیس یوحنا الذهبي الفمویطالبنا 

[أسألك، هل أنت في شك بخصوص أمور مالیة، فتقتل نفس (أخیك بطلبه أن یقسم)؟!... 
إن كنت تعتقد أنه صادق فال تلزمه أن یقسم، وٕان كنت تعرف أنه كاذب فال تجبره على ارتكاب القسم 

 ].Óكذًبا

 : . الوعد بمملكة جدیدة3
إن كان الدخول مع ملك بابل في معاهدة قد أعان یهوذا إلى حین، فصارت كشجر الصفصاف وككرمة 

، وٕان كان االلتجاء إلى فرعون مصر قد حطمها تماًما، فلهذا ال خالص لإلنسان ]6-5منتشرة لكنها قصیرة الساق [
بذراع بشرى. البد أن یتدخل اهللا نفسه ویغرس كرمته بیدیه، یغرسها فیه هو الجبل العالي المتشامخ فال یقدر العدو أن 

هكذا قال السید الرب: وآخذ أنا من فرع األرز العالي وأغرسه وأقطف من رأس خراعیبه غصنا یقترب إلیها. "
. إنه یأخذ من فرع بیت داود (األرز)، حیث یتجسد السید المسیح بن داود ]22وأغرسه على جبل عال وشامخ" [

  وال من بذار بشریة، لكنه يفیغرس الكنیسة فیه! إنه رأس األغصان الجدیدة، هو الغصن المغروس ال بذراع بشر
، ویظهر كغصن مثمر، ویصیر أرًزا كبیًرا یسكن تحته يكلمة اهللا المولود قبل كل الدهور یتجسد في جبل إسرائیل العال

! ]23المؤمنون من كل لون ومن كل قبیلة ولسان وأمة. یطیرون إلیه بالروح القدس ویستقرون في ظل أغصانه [
هكذا وسط النبوات المظلمة والتأدیبات القاسیة یشرق الرب علیهم بالرجاء في الخالص بذراع إلهي من خالل 

المسیا، الملك الحقیقى، من نسل داود، الذي یضم في جسده أعضاء من كل الشعوب! 

1 Conc. Stat. 19:8. 
2 ibid 7 ; 10. 
3 ibid 8: 6. 
4 ibid 14: 5. 
5 ibid 15:15. 
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اهللا الذي سمح لهم بالنسرین: ملك بابل وفرعون مصر لتأدیبهما، یحملهما كما بجناحي نسر ال لیدخل بهم 
إلى أرض الموعد، وٕانما لیحمل البشریة من كل األمم إلى حضن األب، في أورشلیم العلیا، حیث ال تقدر النسور أن 

تخطف! 
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 17حزقیال من وحي 
احملني كما بجناحي نسر! 

  ،قدیًما َحملَت شعبك من عبودیة فرعون كما بجناحي نسر
وأتیت بهم إلیك، 

ودخلت بهم إلى أرض الموعد! 
لكنهم إذ تركوك صاروا فریسة النسور! 

ر كنسر یلتهمهم،  حملهم نبوخذنصَّ
لجأوا إلى فرعون مصر، فإذا به كنسر یخطفهم! 

اآلن قد أتیت إلى عالمنا البشریة المؤمن بك، 
تحملهم كما بجناحي نسر إلى حضن أبیك! 

  !إلهي... كم أنا محتاج إلیك
! يّ هوذا خطایاي أثارت النسور عل

هربت من بین یدیك فصرت فریسة رخیصة! 
تعال أیها العجیب في حبك، 

! يّ احملني فیك، واخفیني، واستر عل
 جناحي حمامة فأطیر إلى السماء! يهب ل

هب لي روحك القدوس عامًال فیها! 
لتحملني إلى حضن أبیك أیها القدوس! 

 كم أنا مشتاق إلیك یا صخرة نفسي!
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 عشر الثامن األصحاح

 الشخصیة المسئولیة
 فالنبي بّر، من یفعله أو آثام من یرتكبه عما الشخصیة اإلنسان مسئولیة عن تحدث عشر الرابع األصحاح في

 متي أنه وأكد. نفسه إثم یحمل إثًما یرتكب أو كاذًبا نبًیا یسأل الشعب من فرد وكل علیه، إثمه یكون یضل إذ الكاذب

 أو أبناءهم حتي وال الشعب یخلصون وال أنفسهم یخلصون "وأیوب ودانیال نوح "وجد فإن لشرها المدینة الرب عاقب

 علیه، كان وما ماضیه أو وسلوكهما، والدیه عن النظر بغض یفعله بما إنسان كل التزام عن فیتحدث هنا أما. بناتهم

 :لذلك أمثلة مقدًما

 . ]9-1  [شخصیة المسئولیة. 1

 . ]13-10[  بار ألب شریر ابن . 2
 . ]20-14[  شریر ألب بار ابن . 3

 ].32-21[ طریقه عن اإلنسان رجوع. 4

 : الشخصیة المسئولیة . 1
 األبناء وأسنان ،الحصرم أكلوا اآلباء: "الیهودي الشعب بین الشائع المثل الرب عالج األصحاح هذا في

 إلي الوثنیة العبادة أدخلوا الذین آبائهم شر ثمرة هو إنما إلهي غضب من علیهم یحل ما أن شعروا فقد]. 2 ["ضرست

 فهو تأدیب من به یسمح ما وأن. والدیه خطایا أجل من إنساًنا یجازي لن أنه یؤكد أن أراد الرب لكن. اإللهیة المقدسات

 .الوقت ذلك في الناس یصنعه ما أجل من

 أفتقد غیور، إله إلهك الرب أنا ألني: "الرب یقول إذ الخروج، سفر تفسیر أثناء الموضوع هذا عالجنا أن سبق

 ما جیالً  ُیحمِّل أنه بهذا یعني ال اهللا أن رأینا. )5: 20 خر( "مبغضيَّ  من والرابع الثالث الجیل في األبناء في اآلباء ذنوب

 الثالث الجیل یحمِّل یتوبوا لم فإن یتوبون، لعلهم وجیلین جیل علي أناته یطیل محبته في لكنه السابقة، األجیال خطایا

 فال آبائهم طریق عن تابوا إذا أما ،"مبغضيَّ  من "یسمیهم إذ آبائهم، طریق عن یتوبوا لم ألنهم التأدیب الرابع وأیًضا

 .بنعمته فینعموا أباهم، نفسه اهللا یصیر بل لألشرار أبناء یحسبون

 تموت نفسها هي تخطئ التي والنفس فتخطئ، شرورها، مصدر هي اهللا في تسكن ال التي النفسÏ. 

 أمبروسیوس القدیس

 االبن، كنفس األب نفسلي.  النفوس كل ها ":یقول كما أو ،االبن كنفس األب نفس ،محاباة اهللا لدي لیس

 :نتسأل هنا ...]4[ "تموت هي تخطئ التي النفس. لي كالهما

  أبیه؟ ضعفات من شیًئا اإلنسان یرث أال :أوالً 

 النفس؟ تموت هل :ثانًیا

 أبیه؟ ضعفات من شیًئا اإلنسان یرث الأ :أوالً 

 بین یتربي مقدس، بیت في یولد الذي فاإلنسان اإلنسان، حیاة علي الوالدین أثر المقدس الكتاب یتجاهل ال

1 Isaac or the Soul 7:16. 
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 وأم شریر أب وجد إذا وبالعكس. اهللا مع للحیاة نفسه وانطالق الروحیة، حیاته نمو علي تساعد إمكانیة یجد تقیین، أبوین

 األبناء من فكثیر هذا ومع. الروحي نموه أمام عثرة یقفا أن من أقل فال والشر الخطیئة علي ابنهما یشجعا لم إن شریرة

 البیئة. آبائهم شر من بالرغم البر أحبوا من األبناء من وأیًضا الكاهن، عالي ابني مثل والدیهم تقوي من بالرغم الشر أحبوا

 حیاته یبدأ قد نفسه اإلنسان إن بل. الشر أو بالصالح تلزمه ال لكنها شریرة أو صالحة تكون قد اإلنسان فیها یحیا التي

 هذا لنا قدم لهذا. الخطیئة في ویعیش الشر في فیسقط لیعود بالروح یبدأ وقد اهللا، مع طریقه فیكمل یعود ثم بالشر

 تم وقد. العكس أو انحرف ثم باًرا كان ومن شریر، ألب باًرا كان ومن بار، ألب شریًرا كان من :أمثلة أربعة األصحاح

 داود عمله ما كل حسب الرب عیني في المستقیم عمل "مكرًسا خادًما كان الصالح الملك فحزقیال. یهوذا ملوك في ذلك

 قلبه تعلق فقد آحاز أبوه أما... التماثیل وطرح المرتفعات وأزال وتطهیره الهیكل بترمیم حكمه افتتح) 2: 29 أي 2" (أبوه

 رواق أبواب وأغلق بل )4-3: 16 مل 2 (المرتفعات علي وذبح النار في ابنه وأجاز حكمه أول من األصنام بحب

 وجعلهم الحق، عن شعبه فأضل حزقیا بن منسي أما.الحي هللا محرقة أصعد وال بخورا یوقد ولم السرج وأطفأ الهیكل

) 9-2: 21 مل 2 ( إسرائیل بني أمام من الرب طردهم الذین األمم لك من أقبح هو ما وعملوا السماء، جند لكل یذبحون
 )20-1: 33 أي 2 (أفسده مما الكثیر أصلح أیامه أواخر في كان وٕان

 النفس؟ تموت هل :ثانیا

 في جاء وما ،)48: 89 مز" (!الموت؟ یري وال یحیا إنسان أي: "المرتل قول بین Ïجیروم القدیس یمیز

 یري یري، من فإن وتذوقه، الموت رؤیة بین فارًقا هناك إن[ :قائالً  ،]4[ "تموت هي تخطئ التي النفس: "النبي حزقیال

 كانت من لكن الجسد، موت الموت، تري البشریة كل بهذا یقصد]. یراه بالضرورة یتذوقه ومن یتذوقه، ال لكنه بالتأكید

 .فیه عاملة المسیح قیامة قوة حامل هو إذ الموت یذوق ال لكنه جسده موت یري الرب في مقدسة نفسه

 موت. للغایة مفزع إنه الجسد، كموت لیس األحوال أي علي النفس موت... للنفس موت یوجد الجسد موت یوجد كما 

 وینقل واألتعاب المعلقة االهتمامات من اإلنسان فیعتق اآلخر، عن الواحد الجسد، عن النفس انفصال هو الجسد

 النفس ویتقبل فساد عدم في جدید من فیُجمع یعود ویتحلل الجسد ینحل إذ عندئد. واضح مسكن إلي )النفس( اآلخر

 النفس تنتهي ال انحالل یحدث إذ ففیه. ومرعب فمخیف النفس موت أما الجسد، موت هو هذا. أخري مرة له التي

 .ُتطفأ ال نار في معه تلقي بل تفني وال أخري مرة بالجسد ترتبط إنما كالجسد

 Ðالفم الذهبي یوحنا القدیس

 6: 14 یو( "الحیاة هو أنا: "القائل ذاك وعدوه ضده )للنفس( الموت هذا.( 

 Ñأوریجانوس العالمة

 الموت من أنواع ثالثة یوجد أنه نتعلم نحن المقدسة الكتب حسب: 

 هللا، ونتكرس الخطیئة من نهرب به الذي الموت هذا هو مبارك. هللا ونحیا الخطیئة عن نموت عندما موت

 .مائت غیر هو الذي لذاك ویقدسنا مائت هو عما فیفصلنا

 تتحرر عندما آبائهما، مع ودفنا داود واألب إبراهیم األب مات كما الحیاة هذه عن الرحیل هو اآلخر والموت

1 In hom. 80 
2 In Eph. hom  18 
3 Comm. In Matt. 13: 9, 
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 .الجسد قیود من النفس

 فقط الجسد یموت ال الموت بهذا. )22: 8 مت( "موتاهم یدفنون الموتي دع " عنه قیل ما هو الثالث والموت

 وٕانما الطبیعة ضعف خالل من ال الرب عن تموت )4: 18 حز" (تموت هي تخطئ التي النفس "ألن أیًضا، والنفس بل

 .الخطأ في السقوط هو بل الحیاة لهذه تركا لیس الموت هذا. المعصیة ارتكاب ضعف خالل من

 .العقوبة الموت هو والثالث آخر، الطبیعي والموت شيء، الروحي الموت إذن

 Ïأمبروسیوس القدیس

 لسلوك وصًفا تحوي "]9-4 [األصحاح بهذا الواردة الكلمات أن االسكندري أكلیمنضس القدیس یري

بة الحیاة علي بنبل اهللا یحثنا حیث المسیحیین،  هذا شمل فقد. Ð"األبدیة الحیاة الصالح، حیاة مكافأة هي التي المطوَّ

 :المؤمن حیاة في والسلبیة اإلیجابیة الجوانب الوصف

 الوثنیین بذبائح تدنست التي الجبال علي یأكل ال ،]5 [والعدل الحق یفعل البر، في یسلك أن بالمسیحي یلیق .أ

 عن بامتناعه أكله في ویتقدس والعدل، والحق بالبر قلبه في یتقدس بالكلیة، یتقدس هكذا .أصنامهم إلي عینیه یرفع وال

 الذي االیجابي بالعمل یتقدس. أصنامهم إلي عینیه یرفع فال عینیه، نظرات في ویتقدس بل الوثنیة، الوالئم في االشتراك

 ...شر هو ما كل عن بامتناعه وسلبًیا والعدل، الحق وحب البر فعل هو

 وفي الداخلیة حیاته في القداسة یحب طامثًا، كانت متي زوجته من یقرب وال قریبه امرأة ُینجس ال المسیحي .ب

 ...أخیه امرأة یشتهي ال إنه اآلخرین، في كما جسده

 مشاركته في حقه الفقیر یعطي إنما فحسب، الشرعیة حقوقهم اآلخرین بإعطائه ال أحد ضد ظلًما یمارس ال .ج

 یقدم كما ربا، منه یطلب فال والرحمة الحب حق المحتاج للمدین ویقدم ثیابه، مشاركته في حقه العریان ویهب احتیاجاته،

 .]8 ["واإلنسان اإلنسان بین الحق العدل یجري "بل سلبیة في یقف فال الظالم، ضد المظلوم مساندة حق لآلخرین

 لیعمل أحكامي وحفظ فرائضي في سلك ":الرب یقول إذ اإللهیة، الوصیة في دخوله فهو البارة حیاته سر أما .د

 ].9 ["بار فهو بالحق

  :بار ألب شریر ابن. 2
 هذه كل عمل قد یحیا؛ ال "إنه البار لألب الشریر االبن هو الشخصیة المسئولیة عن الرب قدمه مثل أول

 .یموت موًتا بل رجساته ثمر من ینقذه ال أبیه بر. ]13 ["نفسه علي یكون دمه. یموت فموًتا الرجاسات

 أن نفسك في تغتر ربما[: هكذا التوبة علي یحثه Sabinianus سابنیاُنس الشماس إلي جیروم القدیس كتب

 ابنه عن بقُیعا ال األب إن لك فقلت سبق لقد. معاصیك عن تكفر استحقاقاته أن فتظن قدیس، رجل سامك الذي األسقف

 ].Ñتموت هي تخطئ التي النفس. أبیه عن ابن وال

  :شریر ألب بار ابن .3
 آبائهم، إثم یتحملون أنهم فشعروا منسي الملك أیام في الشعب من أبر أنهم صدقیا الملك أیام في الشعب ظن لقد

1 On the Belief in the Resurr. 2; 36 , 37, 
2 Instructor 1 ; 10. 
3 Epist 147:10. 
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 أبیه، بإثم یموت ال فإنه... مثلها یفعل ولم فرآها فعلها التي أبیه خطایا جمیع ىرأ ابنا َولد إن ":هنا یؤكد الرب لكن

 ].19-14 ["بإثمه یموت فهوذا شعبه بین الصالح غیر وعمل اغتصاًبا أخاه واغتصب ظلم فألنه أبوه أما. یحیا حیاة

 الذي اهللا عن تغرًبا إال لیست الخطیئة[ :النیصي غریغوریوس القدیس كقول حیاته یفقد إثما اإلنسان یرتكب إذ

 . ]Ïهوحد الحقیقیة الحیاة هو

 تمح وال الرب لدي آبائه إثم لیذكر: "قیل وقد ابیه إثم البار االبن یحمل ال كیف البعض، یتساءل ربما لكن

 ؟)14: 109 مز" (أمه خطیئة

 یحل ال المسیح في یتحولون الذین آبائه؟ إثم حتي باإلنسان یحل نه أیفهم هل[: أغسطینوس القدیس ُیجیب

 اآلباء ذنوب افتقد: "للكلمات ُیضاف لذلك. بسلوكهم یتمثلوا لم لكونهم لألشرار أبناء بعد یعودون ال إذ آبائهم، إثم علیهم

 ].Ðآباؤهم أبغضني كما یبغضونني الذین أي ،)5: 20 خر( "مبغضيَّ  من... األبناء في

  :شره عن اإلنسان رجوع .4
 عدم وأیًضا بل آبائهم، خطایا بسبب ارتباكهم بعدم التوبة، نحو شعبه یدفع أن هنا بحدیثه أراد الرب إن قلنا

 خطایاه جمیع عن الشریر رجع فإذا: "یقول إذ صادقة، توبة قدموا إن الحالیة أو السابقة الشخصیة بخطایاهم ارتباكهم

 السفر مركز هي العبارة هذه البعض یعتبر. ]21" [تموت ال. یحیا فحیاة وعدال حًقا وفعل فرائضي كل وحفظ فعلها التي

 عن برجوعه إال الرب، السید یقول الشریر، بموت ُأسر مسرةً  هل! "للتوبة قویة دعوة إنها فیه، وردت عبارة أثمن كله،

 .القاتل الیأس بروح واحدة نفس تهلك ال لكي مصراعیه علي الرجاء باب یفتح إنه ]23" [!فیحیا؟ طریقه

 فیمتلئ التوبة ثمر من لیأكل یائس ساقط كل إلیه یدخل خصًبا حقالً  األصحاح هذا في الكنسیون اآلباء وجد لقد

 :اآلباء تعلیقات بعض یلي وفیما. الماضي تعبها كل بتهاونها تفقد لئال القائمة للنفوس واضحة تحذیرات یقدم كما رجاًء،

 الخالص في الرجاء باعثًا الشهوات، من ویقلل الخطایا ثقل من یخفف بالتشجیع. 

 Ñاالسكندري اكلیمنضس القدیس

 وهم )االستهتار( الرجاء خطر في هم الذین أجل ومن الغفران، ملجأ لهم قدم الیأس خطر في هم الذین أجل من 

 .أكید غیر الموت یوم جعل بالتأجیل یماطلون

 Òأغسطینوس القدیس

 فیها سقطوا التي ألعماقمها نهایة ال التي الهوة من ویقوموا الیأس، من یشفوا به وآمنوا الصوت هذا سمعوا إن. 

 Óأغسطینوس القدیس

 الحیاة هذه من نطرده فال التوبة، إلي األشرار تقتاد اهللا أناة مادامت إنسان من نیأس ال نحن. 

 Ôأغسطینوس القدیس

1 Adv. Eunomius 2: 13. 
2 On Ps. 109, 
3 Instructor 1: 10. 
4 In Joan. tract. 33:8. 
5 Sermons on N.T. Lessons 37:10. 
6 ibid 21:21. 
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 والمجروح) 4: 8 إر( یعود والضال یقوم الساقط أن المقدس الكتاب في مكتوب هو ما تذكر. الخالص من تیأس ال 

 وقت األناة، وطول لالحتمال وقت إنه... یحتقر ال بخطایاه یقر والذي یفلت، للوحوش فریسة سقط والذي یشفي،

 !الخطیئة عن كف أخطات هل !قم تعثرت؟ فهل والتصحیح، للشفاء

 Ïأغسطینوس القدیس

 الموت من أفضل "حیاة "هي التوبة... 

 أمواج وسط الغرق من فتنشلك العوارض بعض الغریق یحتضن كما وتحتضنها الخاطئ، أیها إلیها لتسرع

 .حنًوا المملوء اإللهي المیناء إلي وتحملك الخطایا،

 Ðترتلیان العالمة

 ؟تخیفنني لماذا آثامي وكل الماضیة ياخطاي كل ینسي اتوب عندما حق، هو الرب یقوله ما مادام 

 الیأس؟ في أنت تسقطني فهل بالغفران، یعدني اهللا

 Ñآرل أسقف قیصریوس األب

: قائالً  یسقطوا، لئال القیام یحذر به إذا یتوبوا لكي الخطاة أمام قوة بكل الرجاء أبواب فتح فیه الذي الوقت في
 في یذكر ال عمله الذي بره كل !أفیحیا؟ الشریر یفعلها التي الرجاسات كل مثل وفعل إثًما وعمل بره عن البار رجع وٕاذا"

 تدریبنا في نثبت لیتنا[: أنطونیوس أنبا القدیس یقول وكما. ]24" [یموت بها أخطأ التي خطیته وفي خانها التي خیانته

 فقد... إهمالنا علي غضبه یحل بل الماضي، أجل من الرب لنا یغفر لن واحد یوم لمدة نهمل إذ أننا عالمین یوم، كل

 . ]Òواحدة لیلة بسبب الماضي جهاده یهوذا أفسد

 وذلك الخاطئ ُیالم ال كما باطالً  البار تعب یصیر تغیر حدث متي[ :الكبیر باسیلیوس القدیس ویقول

 . ]Óأفضل هو ما إلي شر هو عما الثأني ومیل أشر، هو ما إلي حسن هو عما األول بانحراف

 األمر هذا في حتي اهللا أظهر لقد[ :الفم الذهبي یوحنا القدیس ُیجیب وعنیفة؟ قاسیة العبارة هذه تعتبر أال لكن

 اكلیمنضس القدیس ویقول ]Ôالملكوت شهوة فینا ویوقظ یقیمنا لكي المرعبة األمور هذه لنا مقدًما محبته، حنو عظمة

 موت من أكثر التوبة إلي اهللا یشتاق إذ التوبة، إلي یقودنا والتأدیب للخالص، هي اهللا عقوبات إن[: االسكندري

 .]Õالخاطئ

 . ]32" [واحیوا فارجعوا. الرب السید یقول یموت من بموت ُأسر ال ألني"

 شریر بموت ُأسر ال ألني: "بائًسا كنت إن لك اهللا بها ینطق الكلمات هذه". 

 .ذلك أرید ال فأنا موتك، ترید كنت نأ حتي

 .تهلك بالیأس لكنك نفسك، تخلق لم إنك

1 Ep, to a lapsed monk 44:2. 
2 Sermon 18:2. 
3 On Repentance 4. 
4 Vita S. Antoni 18. 
5 Ep. to Clilo his disciple 42:2. 
6 In 2 Tim., hom 3. 
7 Strom. 7:7. 
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 دم خالل ووجدك ضللت، عندما عنك بحث هو ذلك بعد موجوًدا، تكن لم حین اهللا خلقك لقد األحوال، أي علي

 .وخلصك ابنه

 ...ویحیا یرجع أن بل الخاطئ موت شاءأ ال فإنني تعال،. الیأس هاویة من ارجع :یدعوك نفسه هو

 ال لماذا... تب لذلك. الحیاة طول في تثق ال الوقت نفس وفي خطایاك، جهة من الیأس بسبب الثقة تفقد ال
 ؟ الیوم تتب

  Ïآرل أسقف قیصریوس األب

 من القائمین وبتحذیر اهللا إلي الخطاة رجوع بإمكانیة الخاص اإللهي الحدیث هذا في أوریجانوس العالمة یري

 والعكس صالًحا یصیر أن للخاطئ یمكن أنه موضًحا هكذا، تخلق مختلفة طبائع بوجود القائلین خطأ تأكید السقوط،

 .Ðبالعكس

1 Sermon 18:4. 
2 In Matt. 2:11. 
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  18 حزقیالمن وحي 

 !ألموت تخلقني لم

 يالملوك يقصر - العالم في أحًیا كملك خلقتني! 

 !ومعك بك ألحیا بل ألموت، تخلقني لم

 يل حبك في رب یا أنت عجیب، 

 !حیاتي ُترید أنت الموت طلبت إن حتي فإنني

 !ومجدي لبنیأني هو ما أعرف ال أني

 !خالقي یا لحیاتي هو ما كل فتعرف أنت أما

 حیاتي، بل موتي تشاء ال إنك 

 آبائي، أخطاء علي تحاسبني ال

 تركتها، خطایا عن مشاعري تجرح وال

 !بي اهتمامك في عجیب انك

 الفساد، من النفوس مخلص أنت 

 !مخلصي یا طبیعتي تجدید علي تقدر وحدك أنت
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األصحاح التاسع عشر 

مرثاة على الملوك 
  كشفت األصحاحات السابقة خطایا الشعب ورجاساتهم، واآلن یفضح الرب شرَّ ملوكهم.

. ]9-1 [. اللبوة وشبالها 1
. ]14-10[الكرمة المقتلعة  .2

 : . اللبوة وشبالها1
إذ یقدم مرثاة على ملوك یهوذا خاصة الملكین یهوآحاز الذي لقى مصیره المحزن بسبیه إلى مصر عام 

 3ق.م بعد ُملك دام أیًضا حوالي  597 شهور، والملك یهویاكین الذي أسر إلى بابل عام 3ق.م بعد ُملك دام  608
. )24 مل 2(شهور

في هذه المرثاة ُنالحظ: 
. أنه ال یقول "مرثاة على رؤساء یهوذا" أو "ملوك یهوذا" بل على "رؤساء إسرائیل"... فإن ما یصیب أحد أ

المملكتین إنما یصیب الشعب كله. اهللا یتطلع إلى البشریة المؤمنة كشعب واحد، إن تألم عضو تتألم معه بقیة 
). لم یسيء هذان الملكان إلى 26 :12 كو 1األعضاء، "وٕان كان عضو واحد یكرم فجمیع األعضاء تفرح معه" (

نفسیهما وحدهما بتصرفاتهما الخاطئة، وال إلى مملكة یهوذا وحدها، بل إلى كل إسرائیل الذي كان یمثل شعب اهللا في 
ذلك الحین، هكذا حین یضعف عضو فینا إنما یضعف معه الجسد كله، وبتوبة أحد األعضاء تفرح له كل السماء! 

 غیر منعزلة عن الجماعة المقدسة، سواء المجاهدة أو يعالقة شخصیة مع اهللا لكنها لیست فردیة، أ هي عبادتنا
المنتصرة أو حتى عن األعضاء القادمین في المستقبل. إنها كنیسة واحدة متفاعلة مًعا بالحب وروح الوحدة 

 إنها ملكة تربض بقوة بین ].2أمك؟ لبوة ربضت بین األسود، وربَّت جراءها بین األشبال" [ هي "وقل ماب. 
ربت واحًدا من جرائها فصار شبًال وتعلم الملوك، أما تشبیهها باللبوة ال األسد، فألنها ملكة تنجب ملوًكا وتربیهم "

 إنه .]4-3افتراس الفریسة. أكل الناس. فلما سمعت به األمم ُأخَذ في حفرتهم فأتوا به بخزائم إلى أرض مصر" [
یهوآحاز الذي تربى في أسرة ملكیة وصار ملًكا وتعلم الحرب ، ولكنه عوض أن ُیحارب لحمایة شعبه حارب أوالده 

لیأكلهم. صار یعمل لحساب ذاته ال لحساب المملكة التي ربته وأقامته ملًكا. لقد أثبت أنه ضعیف، مجرَّد من المبادئ 
األخالقیة، سباه فرعون نخو ونزل به إلى مصر ولم یعد قط إلى أرضه. 

على أي األحوال إنه شبل، لم یحِم شعبه وال حتى نفسه، بل صار یفترس رعیته... 
ما أصعب أن ینقلب الراعي إلى ذئب، وعوض أن یحمى خرافه یذبحهم لیشبع هو! كان یجب أن یقدم 

تمثلوا [:  األب افراهاتحیاته ذبیحة حب عن شعبه ال أن یذبح شعبه ألجل كرامته أو مصالحة الخاصة. في هذا یقول
براعینا الحلو (یسوع) الذي لم تكن حیاته أعز علیه من خرافه. هذبوا الصغار، أحبوا الحمالن، واحملوهم في 
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أحضانكم، حتى متى مثلتم أمام الراعي األعظم تقدمون القطیع كامًال، فیهبكم ما وعدكم "حیث أكون أنا تكونون أنتم 

  .]Ïأیًضا
: [لیتنا ال نحب ذواتنا بل نحبه هو، وبرعایتنا لغنمه نطلب ما له ولیس ما لنا... القدیس أغسطینوسویقول 

ألنه من ال یقدر أن یحیا بذاته یموت بالتأكید إن أحب ذاته. وهو بهذا ال یكون محًبا لنفسه، إذ بحبه لنفسه یفقد 
حیاته...  

لیت رعاة القطیع ال یكونون محبین لذواتهم لئال یرعوا القطیع كما لو كان ملًكا ولیس بكونه قطیع المسیح، 
فیطلبون ربًحا مادًیا بكونهم "محبین للمال". 
أو یتحكمون في الشعب بكونهم منتفعین، 

أو یطلبون مجًدا من الكرامة المقدمة لهم بكونهم متكبرین، 
أو یسقطون في هرطقات كمجدفین، 

ویحتقرون اآلباء القدیسین كعصاة على الوالدین. 
ویردون الخیر بالشر على ما یرغبون في إصالحهم حتى ال یهلكوا بكونهم ناكرى المعروف. 

ویقتلون أرواحهم وأرواح اآلخرین كمن هم بال رحمة، 
ویحاولون تشویه شخصیات القدیسین كشهود زور، 

ویطلقون العنان للشهوات الدنیئة كغیر طاهرین، 
ویشتكون دائًما... كغیر رحماء. 

وال یعرفون شیًئا عن خدمة الحب كمن ال عطف فیهم، 
وُیقلقون البشریة بمناقشاتهم الغبیة كعنیدین، 

وال یفهمون ما یقولونه أو ما ُیصّرون علیه كعمیان، 
ویفضلون المباهج الجسدیة عن الفرح كمحبین للذات أكثر من حبهم هللا. 

هذه وغیرها من الرذائل المشابهة، سواء كانت كلها في مجموعها تظهر في شخص واحد، أو أن إحداها 
تسیطر على شخص وغیرها على آخر، فإنها تظهر بشكل أو آخر من منطلق أن یكونوا محبین ألنفسهم. هذه الرذیلة 

التي یلزم أن یتحفظ منها من یرعون قطیع المسیح، لئال یطلبوا ما لذواتهم ولیس ما لیسوع المسیح، ویستخدمون من 
. ]Ðسفك المسیح دمه ألجلهم ألجل تحقیق شهواتهم

لقد افترس یهوآحاز غنمه عوض أن یدافع عنهم ویبذل حیاته من أجلهم فصار هو فریسة األمم؛ سقط في 
فخاخهم واقتید أسیرا إلى مصر. إن من یرعى ذاته على حساب إخوته وعلى حساب خالص نفسه یفقد حتى متعته 

الجسدیة وكرامته األرضیة. 
تكرر األمر مع ملك آخر "یهویاكین" الذي لم یكن أفضل من السابق بل أكل شعبه وخرَّب مدنهم بتصرفاته 

الشریرة فأقفرت األرض بسببه، فأسر إلى بابل. 

Ï  ، 466، ص 1965للمؤلف: الحب الرعوي .
Ð  504 ، 503المرجع السابق، ص .
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 : . الكرمة المقتلعة2
بعد أن قدم مرثاة على هذین الملكین بدأ یقدم مرثاة على شعب اهللا الذي كان ككرمة مغروسة على میاه 

 لم تقف أمامها األمم بل ارتفع ساقها وكثرت أغصانها... .]11["مثمرة مفرخة من كثرة المیاه" النعمة اإللهیة فكانت 
لكنها إذ تركت عنها إلهها وارتدَّت إلى الوثنیة أقتلعت من أرضها ونقلت إلى بابل فیبست بریاح التأدیب وفقدت ثمارها 

مرثاة كل  هي بخطایاها المتكاثرة... صارت أغصانها وقوًدا ودخلت إلى حالة ضعف شدید، ولیس من یسندها! هذه
إنسان یترك طریق الرب ویجرى وراء شهوات قلبه وملذات جسده ُیحرم من التمتع بمیاه الروح القدس الواهبة الحیاة 

والمعطیة ثماًرا، وینقل من مركز البنوة هللا لیصیر بقلبه الشریر وحیاته الردیئة في أرض العدو (إبلیس) غریًبا وأسیًرا، 
 تتحطم أغصانه لتصیر وقوًدا تأكلها النیران، وتجف نفسه تماًما كأرض قفرة!
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 19حزقیال من وحي 
رد لي ملوكیتي! 

  !تحول ملوك إسرائیل من رعاة إلى ذئاب
افترسوا الرعیة، ومارسوا حب السلطة! 

طلبوا ما لذواتهم ال ما لشعبهم! 
فهلكوا، وفقدوا كل غنى ولذة وكرامة! 

  !إني أشكو لك نفسي
لت إلى االفتراس،  نسیت ملوكیتي وتحوَّ

لم أطلب الحب، ما هو لآلخرین بل ما هو لذاتي! 
رُد لي طبیعة الملوكیة یا ملك الملوك! 

 علمني الحب فأصیر ملكة!
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األصحاح العشرون 

تمردهم المستمر 
إذ قدم مرثاة على الملوك ثم على إسرائیل ذاتها بكونها الكرمة التي القت عنایته ورعایته فاقتلعت ونقلت إلى 

أرض غریبة للتأدیب، عرض هنا صورة سریعة لتمرد هذا الشعب المستمر عبر التاریخ بالرغم من إحسانات اهللا لهم 
غیر المنقطعة. 

. ]4-1[. عتاب مع الشیوخ  1
. ]9-5[. تمردهم في مصر  2
. ]17-10[. تمردهم في البریة  3
. ]26-18[. تمرد الجیل الجدید في البریة 4
. ]29-27[. تمردهم في دخولهم كنعان 5
. ]32-30[. تمردهم في أیام حزقیال  6
. ]39-33[. تمردهم في أرض السبي  7
. ]44-40[. العودة واإلصالح  8
ر المدمر 9 . ]48-45 [. سیف نبوخذنصَّ

إنه عرض تاریخي لمعامالت اهللا مع اإلنسان، هو یقدم كل الحب ورعایة، واإلنسان یقدم كل تمرد وعصیان. 
هذه هي طبیعة اإلنسان بعد السقوط، ال یرى في اهللا صدیًقا له بل اآلمر الناهي، لهذا كثیًرا ما یعطیه القفا ال الوجه، 

یعجز عن تنفیذ وصایاه. 

 : . عتاب مع الشیوخ1
في السنة السابقة جاء جماعة من الشیوخ یسألون النبي في أرض السبي عما سیحدث لمملكة یهوذا وللشعب 

 ]3["حّي أنا ال ُأسأل منكم یقول السید الرب" المسبي في ذلك الحین، أما هو فوجه الحدیث إلى توبة، إذ قال الرب: 
إن كنتم قد أتیتم لتسألوني فانزعوا أوًال عنكم طبیعة التمرد التي عاشها آباؤكم وتعیشونها أنتم، حینئذ أستجیب طلباتكم. 

كثیًرا ما نصرخ إلى الرب في وقت الضیق، وهو یرید أن ینقذ، ویشتهى أن یخلص، لكنه یرید أن یحقق 
الضیق غایته وهو توبتنا القلبیة ورجوعنا من كل القلب إلیه! إن كان اهللا یتأخر في االستجابة لیس إلهماله إیانا وٕانما 
عالمة رعایته، إذ ینتظر صدق توبتنا لكي ننتفع من التجربة. طبیعتنا المتمردة تحتاج إلى نار الضیقة لكي نرتد إلى 

إلهنا ونطلبه بإخالص. 

 : . تمردهم في مصر2
طبیعة التمرد لیس أمًرا جدیًدا في حیاتهم لكنها الزمتهم منذ بدء ظهورهم كشعب أو أمة في أرض مصر. لقد 
دخل یعقوب وأوالده إلى مصر كعائلة، وخرج كشعب تحت قیادة أول قائد هو موسى النبي. في مصر حیث نبتت هذه 

األمة وهذا الشعب كانت أصنام مصر ترعى في داخل قلبهم. لقد كشف الرب سّر عبودیتهم في مصر، لیس قساوة 
: "قلت لهم اطرحوا كل إنسان منكم أرجاس عینیه، وال تتنجسوا بأصنام مصر، قلب فرعون إنما انحراف قلب الشعب
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"فخر  في الوقت الذي كان اهللا یتجسس لهم األرض التي تفیض عسًال ولبًنا .]8-7[" يَّ أنا الرب إلهكم، فتمردوا عل
، رفضوا طرح أرجاس عیونهم والتخلي عن األصنام، ومع هذا لم یسخط علیهم في أرض مصر بل ]6[" كل األراضي

، حتى یتمجد فیهم وسط األمم. ]9[أخرجهم بقوة ألجل اسمه القدوس 
هكذا یهتم اهللا باإلنسان منذ خلقته، بل دبر خالصنا وعبورنا من عبودیة الخطیئة والدخول بنا إلى أحضانه، 

فردوس الحق الذي یفیض للنفس عسًال ولبًنا، بینما یولد اإلنسان ومیكروب العصیان یسرى في دمه. التمرد طبیعة 
ورثناها عن عصیان أبوینا األولین، لهذا یحتاج إصالحنا إلى تغییر شامل لطبیعتنا. 

: . تمردهم في البریة 3
ما أكثر عطایا اهللا في البریة! أعطاهم طعاًما طازًجا كل یوم مجاًنا، فال یحتاجون ال إلى حرث األرض 

وتنقیتها، وال إلى الزرع والحصاد، وال إلى جمع الحصاد وتهیئة الطعام. وقدم لهم صخرة تفجر ماًءا عذًبا تتبعهم أینما 
 األمر الذي یكلف اإلنسان كثیًرا خاصة في الصحراء! لم تعوزهم ثیاب جدیدة أو أحذیة وال أدویة لعالج ،ذهبوا

مریض... كان یرعاهم في كل كبیرة وصغیرة، ومع هذا ففي عتابه لهم لم یذكر شیًئا من هذا بل ركز على أمرین 
ن عملها إ"وأعطیتهم فرائضي وعرفتهم أحكامي التي  :اعتبرهما أفضل ما قدمه لهم: الوصیة اإللهیة وسبوته، إذ یقول

. قدم لهم ]12[إنسان یحیا بها، وأعطیتهم أیًضا سبوتي لتكون عالمة بیني وبینهم لیعلموا أني أنا الرب مقدسهم" 
الوصیة كفرائضه وأحكامه الخاصة به، والسبوت بكونها سبوته هو. بالوصیة یحیا اإلنسان، وبالسبوت یتقدس. هذا في 

رأى اهللا قمة ما فعله معهم في البریة. 
أما الوصیة فهي عالمة حب اهللا لإلنسان ورعایته، إذ لم یقبل أن یجعله كالكائنات غیر العاقلة یسیر حسبما 

تملیه علیه الطبیعة التي وهبت له من اهللا، بل قدم له اإلرادة الحرة، ووهبه الوصیة عالمة هذه الحریة، له أن یقبل 
 أن یفتخر بأنه الوحید الذي كان يلقد مكَّنه ككائن بشر[:  العالمة ترتلیانالحیاة مع اهللا وله أن یرفضها. وكما یقول

مستحًقا أن یتقبل وصایا من قبل اهللا، بكونه كائًنا قادًرا على التعقل والمعرفة، یضبط نفسه في هدوء برباطات الحریة 

. ]Ïءالعاقلة، خاضًعا هللا الذي أخضع له كل شي
المجال الذي فیه یسلم اإلنسان للرب إرادته بالطاعة فیتقبل اإلرادة اإللهیة عاملة فیه. إنه  هي والوصیة أیًضا

، ي فبالحقیقة تكونون تالمیذيإذ یقبل الوصیة إنما یقبل كلمة اهللا الذي یعمل فیه. لهذا یقول الرب: "إن ثبتم في كالم
القدیس . ویقول )63 :6 یو(، "الكالم الذي أكلمكم به روح وحیاة" )33 ،31 :8 یو(وتعرفون الحق والحق یحرركم" 

. ]Ðیختفي اهللا في وصایاه، فمن یطلبه یجده فیها[ مرقس الناسك:
أما السبوت التي وهبنا اهللا إیاها لتقدیسنا، فُتشیر إلى السید المسیح نفسه الذي جاء في الیوم السابع َكِسرَّ 

نه سّر السبت، فیه استراح أ بالعبریة "راحة"، فال راحة لنا إال في المسیح یسوع. يراحتنا الحقیقیة. ألن كلمة "سبت" تعن
اآلب فینا، إذ وجده نائًبا عنا موضوع سروره، وفیه استرحنا نحن في اآلب إذ نجد فیه أحضان اآلب تستقبلنا. السید 

المسیح هو سر سبتنا وسر تقدیسنا!  
 إلى أیام األسبوع هكذا: ي تاریخ العالم الخالصالقدیس أغسطینوسیقسم 

Ï  ،95 ، ص1967للمؤلف: الحب اإللهي. 
Ð 93 ، صالمرجع السابق. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

الیوم األول: من آدم إلى الطوفان، 
: من الطوفان إلى إبراهیم، يالیوم الثان

الیوم الثالث: من إبراهیم إلى داود، 
الیوم الرابع: من داود إلى السبي، 

الیوم الخامس: من السبي إلى تجسد المسیح، 
الیوم السادس: من التجسد إلى یوم الرب العظیم، 

الیوم السابع: هو یوم الرب العظیم الذي فیه تجد البشریة راحتها في المسیح یسوع ربنا. بهذا یدخل بنا الرب 
إلى حیاة بال نهایة، فیه تستریح نفوسنا مع أجسادنا. "هناك نستریح ونرى، نرى ونحب، نحب وُنسّبح. هذا ما سیكون 

"؟! Ï هدف لنا نقصده ألنفسنا إال بلوغ الملكوت الذي بال نهایةيفي النهایة التي بال نهایة، فإنه أ
 المخلص، إذ استرحنا من يء حتى مجيإننا نتمسك بالسبت الروح[: القدیس أكلیمنضس االسكندرىیقول 

 .]Ðالخطیئة
قدم الرب وصیته لهم عالمة تقدیره لإلنسان أكثر من كل خلیقة أرضیة أخرى، أما هو فاحتقرها ولم یسلك 

 أشفقت ي"لكن عین. ومع هذا یقول الرب: ]13فیها. وقدم له سبوته ألجل تقدیسه أما هو فنجَّس سبوت الرب كثیًرا [
طول أناة اهللا نحونا وحبه لنا!  هي  هذه.]17[علیهم عن إهالكهم فلم أفنهم في البریة" 

 :  تمرد الجیل الجدید في البریة.4
عاد اهللا یؤكد للجیل الجدید الذي ولد في البریة أال یسلكوا بروح آبائهم الذین خرجوا من مصر یحملون 

أصنامها في قلبهم، بل أن یسلكوا في فرائضه ویحفظوا أحكامه ویعملوا بها، ویقدسوا سبوته عالمة العهد بینه وبینهم، 
ولم یكن األبناء أقل تمرًدا من آبائهم. لقد انجذبوا إلى أصنام آبائهم ال إلى الرب إلههم. ومع هذا كله فمن أجل اسمه 

لم یرد أن یسكب غضبه علیهم في البریة حتى ال ُیحتقر أمام عیون األمم. 
ربما یعترض البعض على القول اإللهي: 

م أیًضا فرائض غیر صالحة وأحكاًما ال یحیون بها، ونجستهم بعطایاهم إذ أجازوا في النار كل ه"وأعطیت
. ]26-25[" فاتح رحم ألُبیدهم حتى یعلموا إني أنا الرب

ر الخطاة على العصیان یقدم لهم وصایاه وأحكامه لخالصهم  ، لكنه ال ُیلزمهم بها... فإن ]11[إذ ُیصِّ
). 28 :1 استمروا في إصرارهم یسلمهم إلى ذهن مرفوض لیفعلوا ما ال یلیق (رو

 هنا تعني "سمح لهم" أن یقبلوا الفرائض واألحكام الخاصة بالعبادات الوثنیة فیمارسوا اإلجازة  "أعطیتهم"كلمة
  في النار... ویهلكون.

 : . تمردهم في دخولهم كنعان5

1 St. Augustine: City of God, 22 :30. 
Ð  ،125 ، ص1973للمؤلف: المسیح في سر االفخارستیا. 
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إذ أطال مدة سیاحتهم في البریة أربعین عاًما لكي ینسوا أصنام مصر التي حملوها معهم في قلوبهم، ودخل 
بهم إلى أرض جدیدة، إذا بهم یتبنون العبادة الوثنیة التي لهذه البالد، فصاروا یقیمون عبادتهم على المرتفعات كأهل 

المنطقة. بدًال من أن یكونوا شعب اهللا المقدس یمجدون اهللا في وسط األمم، ساروا وراء نجاسات األمم. 

 : . تمردهم في أیام حزقیال6
عملیة التمرد لیست عملیة تاریخیة لكنها واقعة حاضرة، انطلقت بظهور الشعب كأمة، والحقتهم في البریة 
حتى الجیل الجدید، والتهبت باألكثر عندما دخلوا أرض الموعد، وال تزال عاملة فیهم حتى في الوقت الذي كان فیه 

"هل تنجستم بطریق آبائكم وزنیتم وراء أرجاسهم، وبتقدیم عطایاكم وٕاجازة یتحدث حزقیال مع الشیوخ. یوبخهم الرب: 
"حّي أنا یقول السید الرب ال  لهذا كانت اإلجابة .]31-30[أبنائكم في النار تتنجسون بكل أصنامكم إلى الیوم؟!" 

نه ال یقبل سؤالهم وال یستجیب طلباتهم حتى تتغیر قلوبهم. إنه یؤدبهم بید قویة وبذراع ممدودة، ویسكب إ. ُأْسَأل منكم"
. ]35-33[سخطه علیهم ویشتتهم ویحاكمهم عالنیة 

 : . تمردهم في أرض السبي7
"وُأِمرُّكم تحت العصا وأدخلكم في رباط العهد، في هذا كله ال ینتقم بل یؤدب لیدخل بهم في عهد جدید. 

 إنه یدخل بهم إلى البریة، ال بریة سیناء كما فعل بآبائهم، بل إلى ]38-37[وأعزل منكم المتمردین والعصاة عليَّ " 
حالة جفاف وقحط داخل السبي وتشتیتهم بین األمم ألجل توبتهم خالل العصا. 

 : . العودة واإلصالح8
بعد أن قدم صورة النحراف إسرائیل نحو الوثنیة، بكونه انحراًفا قدیًما وعنیًفا ومهلًكا في نتائجه، وبالرغم من 

الماضي المظلم الشریر لكنه یشرق علیهم في نفس األصحاح بمستقبل مملوء رجاًء بعودتهم من السبي وٕاصالحهم 
كرمز إلى عودة اإلنسان من سبى الخطیئة وٕاصالح طبیعته الفاسدة. إنه یدخل بنا إلى "جبل قدسه"، إلى مقدساته، 

 ویرضى ]41الجبل العالي، أي إلى كنیسة المسیح حیث تتعبد هللا في المسیح یسوع، فًیْشَتّم اهللا تقدماتنا رائحة سرور [
ال كطرقكم الشریرة وال كأعمالكم  ":عنا. إنه خالص ال عن استحقاقاتنا الذاتیة، إنما من خالل النعمة المجانیة إذ یقول

. ]44[الفاسدة یا بیت إسرائیل یقول السید الرب" 

ر المدمِّر9  : . سیف نبوخذنصَّ
ر  إن كان قد أشرق علیهم بالرجاء في عودتهم وٕاصالحهم لكنه یؤكد ضرورة التأدیب أوًال بسیف نبوخذنصَّ

المدمر الناري. إنه یبدأ بحریق فائق للطبیعة في منطقة الجنوب، حریق التأدیب الُمّر حتى یحرق كل أشواك الخطیئة.  

 الصحراء الجنوبیة، إشارة إلى التأدیب مملكة الجنوب (یهوذا وأورشلیم). ،Ïیبدأ بالتیمن
 نحو أرض إسرائیل لیرى كما من بعید غابات لبنان... معلًنا: ي، أ]47-46دار النبي وجهه نحو الجنوب [أ

هكذا قال السید الرب: هأنذا أضرم فیك ناًرا فتأكل كل شجرة خضراء فیك وكل شجرة یابسة؛ ال ُیطفأ لهیبها "

Ï ."تیمن"  كلمة عبریة تعني "یمیني " أو " جنوبي" 
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. هكذا یسكب اهللا نار دینونته علیهم لیدرك الكل ]47[الملتهب، وتحرق بها كل الوجوه من الجنوب إلى الشمال" 
قداسته وعدله. 

 هذا هو حال النفس .]49["آه یا سید الرب؛ هم یقولون: أما یمثل أمثاًال؟!" یختم النبي األصحاح بقوله: 
 في تعلیقه على القدیس أمبروسیوسالمتراخیة في بحثها عن مخلصها، فإنها تجد حدیثه أمثاًال غامضة. وكما یقول 

). (إنها تطلبه في اللیل 1 :3 ، طلبته فما وجدته" (نشي طلبت من تحبه نفسيكلمات النشید: [في اللیل على فراش
 ....]Ï)... لكنها ال تجده بهذه الطریقة2 :19 مثال، فقد جعل الظلمة مسكنه ولیًال فلیًال ُیظهر علًما (مزأألنه یتكلم ب

1 Isaac, or the Soul, 5:39. 
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 20 حزقیالمن وحي 
انزع عني تمردي! 

  ،كلك حب یا إلهي
أما أنا فإنسان متمرد! 

من یخلصني من طبیعتي الجاحدة غیرك یا مخلصي؟! 

  ،سألك الشیوخ في أرض السبي
لم تجبهم، ألنك ترید توبتهم ورجوعهم إلیك. 

أرى في حدیث نبیك معهم طبیعتي الجاحدة! 
في مصر تمردوا علیك، 

خرجوا بیٍد قویة وذراع رفیعة، 
لكنهم حملوا عبادة المصریین في قلوبهم! 

في البریة كنت عجیًبا في رعایتك لهم، 
أما هم فلم یكفوا عن التذمر. 

في أرض الموعد كنت حصًنا لهم، 
أما هم فعصوا وصایاك، واشتركوا في عبادة األوثان! 

أدبتهم بالسبي... وهناك عوض التوبة امتألوا رجاسات! 
ُترى ماذا تعمل معهم؟! 

  ،لم تخلق الظروف في التذمر
بل أنا بفساد قلبي أتعلل بكل ظرف ألعلن تمردي! 

خلصني یا رب من جحودي المستمر! 
ثبتني فیك فأحمل شركة الطبیعة اإللهیة. 

بتناولي جسدك ودمك المبذولین أحمل طبیعة الحب الباذل! 
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 والعشرون الحادي األصحاح

 المدمر السیف أنشودة
 هو ُیمثِّل أما ":قائلین الیهود أجاب بالنار، إشعالها وأكد بل المدینة حمایة عن تخلیه عن الرب أعلن إذا

 :المؤدب الناري السیف أو النار، هذه عن األصحاح هذا في بصراحة الرب تحدث لهذا ،)49: 20" (!أمثاال؟

 ].7-1   [أورشلیم ضد نبوته. 1

 ].17-8  [مصقول حاد سیف. 2

 ].24-18   [بابل ملك طریقا. 3

 ].27-25   [الملك صدقیا ضد حدیث. 4

 ].32-28   [عمون بني ضد نبوة. 5

  :أورشلیم ضد وتهبن. 1
 والهیكل المقدسة والمدینة المقدسة األرض ضد صراحة ویتنبأ] 1 [أورشلیم نحو نظره یوجه أن منه طلب

 .المقدس

 دینونة أحكام ُیعلن لكي ُیدعي اآلن) 8: 9 (موضع من أكثر في ألجلهم ویتضرع فیهم یشفع فوقف سبق الذي

 علىكِ  هأنذا: "قائالً  الرب، بكلمات ینطق إنه. المتعمد وعنادها للوصیة رفضها اعلنت التي إسرائیل على تحل التي اهللا

 سیفه علىها یرسل الرب عیني في المواضیع هذه تعد لم إذ]. 3" [والشریر الصدِّیق منك فأقطع غمده، من سیفي وأستلُّ 

 لینقله عنها الصّدیق ینزع إنما بینهما، تمییز بال االثنین یقتل أن هنا یعني ال. والشریر الصدیق منها ویقطع ضدها، ویقف

. السبي والسیف خالل االثنین األرض فتخسر یهوذا في بقتله الشریر وینزع ،)24 إر (الجید كالتین الكلدانیین أرض إلي
 من أرسلته الذي یهوذا سبي إلي أنظر هكذا الجید التین كهذا: "هكذا إرمیا سفر في الجید التین من موقفه الرب أوضح وقد

 أهدمهم، وال وأنبتهم األرض إلي هذه وُأرجعهم للخیر علىهم عیني وأجعل للخیر، الكلدانیین أرض إلي الموضع هذا

 بكل إليّ  یرجعون ألنهم إلًها لهم أكون وأنا شعًبا لي  فیكونوا الرب أنا أني لیعرفوني قلًبا وأعطیهم أقطعهم، وال وأغرسهم

 .ذاك عن هذا یفرز لكن أورشلیم، عن والرديء الجید التین یقطع هكذا) 7-5: 24 إر" (قلبهم

 كل فیذوب جاء ألنه الخبر، على "صراحة فُیجیب تنهده سبب عن لیسألوه عالنیة بمرارة یتهند أن منه طلب لقد

 بل مثالً  ُیعطي ال اهللا إن]. 7" [وتكون آتیة هي ها كالماء، تصیر الركب وكل روح، كل وتیأس األیدي، كل وترتخي قلب

 !الكل له یرتجف واقًعا وأمًرا حقیقًیا خبًرا

  :مصقول حاد سیف. 2
. للتأدیب الملك هذا یستخدم الذي نفسه اهللا سیف هو بل نبوخذنصَّر سیف لیس الحقیقة في المرهب السیف هذا

 في یأتي. فثالثة فثانیة مرة ُیلوِّح عظیم، قاتل سیف والشعب، یهوذا رؤساء یذبح وحاد، مصقول فهو حسًنا، بدوره یقوم إنه

 كًفا یصفق أن بعد الثالثة والمرة] 12 [على فخذه النبي یصفق أن بعد الثانیة والمرة الشفوي، التحذیر بعد األولي المرة

 .اهللا إنذارات والشعب المسئولون یرفض حینما ینطلق إنما ذاته، في غایة لیس السیف انطالق وكأن ،]14 [كف على

 العبادة( األخضر العود فیهم یذبح التأدیب عصا"هو اهللا ألوالد بالنسبة لكنه لألشرار، قاتل حاد سیف أنه یالحظ
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 ال والخطیئة الشر إلبادة قادم إنه. نفس بكل ولیس ،]10[ عود بكل تزدري ابني عصا: "عنه یقول إذ نفوسهم، ال )الوثنیة
 .خلص شره عن أحد رجع إن لكن للهالك، تعرضه بها أحد ازدري  إن اختبار عصا أو] 13 [امتحان سیف هو. الخطاة

 على مسئوالً  ُیحابي ال إنه... نبوته رفضوا الذین إسرائیل رؤساء كل على كما على الشعب موجه أنه یالحظ كما

 .أمامه متساوون الكل إنما الشعب، أفراد حساب

 .]16-15 [منه أحد یفلت فال ویساًرا، یمنةً  یضرب متقلًبا، باب، كل عند یقف فإنه أخیًرا

  :بابل ملك طریقا. 3
 عمون، بني عاصمة ربة  ىإل واآلخر أورشلیم ىإل یؤدي أحدهما طریقین، ىملتق ىإل جاء بابل ملك أن یبدو

 الطریقین في یصوبها لكي السهام صقل من وثنیة وسیلة كل استخدم لقد. ربة أم أورشلیم :أوالً  یحاربها أیهما یفكر بدأ وهنا

 حسب. بأورشلیم یبدأ أن اإلجابة فجاءت... إللهه یقدمها التي الذبیحة كبد إلي والتطلع ،Ïبالترافیم سؤال ومن قرعة، ویلقي

 اهللا لكن كاذبة، العرافة إن. للتأدیب خفیة خطط الذي هو اهللا أن الواقع لكن الوثنیة، الشریرة بطرقه اإلجابة جاءت الظاهر

 .الشعب لتأدیب وعرافته الملك شر حول الكل ضابط

 تجمهر قد یهوذا شعب أن یبدو إذ أورشلیم في یهوذا... على السیف لیأتي طریقا َعّینْ : "یقول الرب أن یالحظ

 الملك مدینة "بكونها أورشلیم عن ُیدافع اهللا فإن یهوذا مدن كل سقطت إن حتى أنه ظًنا أورشلیم العاصمة في غالبیته

. عمون بني مدن وقبل بل فحسب یهوذا مدن كل قبل لیس القویة ىاألول الضربة ستأخذ أنها یؤكد اهللا لكن. "العظیم
 تمرد في بل معرفة عدم أو جهل عن تخطئ ال ألنها أكثر، تضرب أن استحقت اهللا عن كثیًرا عرفت التي أورشلیم

 .وعصیان

  :الملك صدقیا ضد حدیث .4
 ،]25" [الشریر النجس أیها وأنت ":قائالً  بشرِّه، شعبه یحطم الذي مباشرة، الملك صدقیا ضد حدیثه اهللا یوجه

 ویفقد الحال، ینقلب لهذا شعبه، فحطم عظیم أنه نفسه في ظن لقد. ]26 [عنه الملك تاج ورفع العمامة نزع یوم جاء لقد

 له الذي یأتي حتى "الحضیض إلي المتعجرف الملك بهذا وُینزل. ]27" [أجعله منقلًبا منقلًبا "األبد إلي تاجه الملك

 .األبد ىإل فیملك باتضاعه المسیح السید یأتي .]27" [إیاه فأعطیه الحكم

 .األبد إلي معه لیملكوا ویخلصهم شعبه ویقیم المجد رب فسیملك ملكه، بمشورة هلك قد صدقیا شعب كان إن

  :عمون بني ضد نبوة .5
 .شامتین وقفوا وقد بأورشلیم، نبوخذنصَّر انشغال بسبب الدینونة سیف من عمون بنو فلتأ لقد

 الروحي الملك یقوم حیث إلي حین أورشلیم تأدیب لكن لحرقها، وأورشلیم لهالكه الشعب عمون بنو عیَّر لقد

 بل للتأدیب ال لكن فیضرب یهوذا، حطم الذي السیف ذات وهو بني عمون، ُیحطم الذي السیف أما به، المؤمنین ویخلص

 .بعد یذكر یعود فال لإلهالك،

 یطیق ال اهللا ألن اإللهي، التأدیب في فسقطوا ذلك ومع إسرائیل، دخلت كما اهللا مع عهد في عمون بنو یدخل لم

Ï "للفأل مجلبة أنها الناس یعتقد بسرعة، الهروب في حملها لسهولة جدا الحجم صغیرة البیت، رب آلهة أو أصنام وهي ،"مسعدات"تعني  عبریة كلمة "تراقیم 

 یوشیا أباد وقد. البكر النصیب یرث أن في الحق الترافیم عنده لمن كان  البابلي  القانون بحسب )2: 10 (زك المقترحات كل في تستشار وكانت الحسن

 .)24: 23 مل 2 (األصنام من غیرها مع الترافیم
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 .غیرهم حیاة في أو شعبه حیاة في ال الخطیة

 خمسبأورشلیم   بعدعمون ُضربت( بعد یقوم وال قویة بیدٍ  یهلك األشرار، ال الشر إلي یشیرون عمون بنو 

 ).سنوات
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 21من وحي حزقیال 

 !والمنفذ المدمر السیف

 للتدمیر، سیًفا نبوخذنصَّر إلهي یا استخدمت 

 !كالماء الركب كل وصارت ید، كل وارتخت قلب، كل فذاب

 !والخیر الشر بین ما القلب في لتفصل بالسیف ضربت

 !إلیك والرجوع التوبة المدمر بالسیف أردت

 كیاني كل ویهتز نفسي، ترتجف تأدیباتك أمام! 

 البشر، محب یا الكل، ضابط یا یدك في السیف مادام

 !الخطاة قابل یا وتستریح نفسي تطمئن

 .بالتوبة لي فاسمح بالتأدیب سمحت إن

 !فُأشفي اشفني فأتوب، توبني

 تأدیبهم، یوم یهوذا وكل بأورشلیم عمون بنو َسَخر 

 !عمون حطم بعینه هو یهوذا أدبّ  الذي السیف لكن

 عمون، داخلي في حطم

 !أورشلیم داخلي في ِدبأو

 الشر، كل داخلي في بدِّد

 !والحیاة الخالص واهب یا في عملك وقّدس

 !مخلصي أنت یدك في السیف مادام مطمئن إني
 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 والعشرون الثاني األصحاح

 یهوذا خطایا
 ارتكبتها، التي الخطایا قائمة جهة من یهوذا بخصوص رسائل ثالث قدم المدمر السیف أنشودة عرض أن بعد

 :المستویات كل علي وشیوعها .علیها وأثرها

 ].16-1   [یهوذا بخطایا قائمة .1

 ].22-17  [نار في كزغل یهوذا إدانة .2

 ].31-23  [المستویات كل في الخطیة شیوع .3

  : یهوذا بخطایا قائمة .1
: أمرین في ركزها وقد الحین؛ ذلك في یهوذا مملكة ترتكبها كانت التي البشعة الخطایا ألهم ملخًصا الرب قدم

 العادلة، المدینة تكون أن من بدالً  ،]5[ االسم ونجسة ،]3[ الدم بسفاكة أورشلیم لقب حتي باألصنام، والتنجس الدم سفك

 .المقدسة

 بل الضیق الحرفي ىبالمعن ال بریئة، دماء ضحیتها ذهبت بشعة جرائم ارتكبت ألنها الدم، بسفاكة ُدعیت .أ

 المحتاجین من والربا الرشوة وأخذ واألرملة الیتم واضطهاد الغریب وظلم الوالدین إهانة الرب اعتبر لهذا .المتسع ىبالمعن

 .وظلمهم اآلخرین لحقوق اغتصاب فیها ألن دم، سفك جرائم هي

 ُیحسب اآلخرین حقوق من لحق اغتصاب كل فإن إنسان، كل في متجلًیا المسیح السید ىیر إذ والمسیحي،

 .نفسه المسیح للسید موجهة إهانة

 لكم أقول الحق: "قائالً  یمینه عن الذین إلي یتطلع حیث العظیم، الدینونة یوم موقفه في نفسه السید أكده ما هذا

 لم أنكم بما لكم أقول الحق: "یساره عن وللذین) 40: 25 مت(" فعلتم فبي األصاغر هؤالء إخوتي بأحد فعلتموه أنكم بما

 .)45: 25 مت(" اتفعلو لم فبي األصاغر هؤالء بأحد تفعلوه
 ألنها المدینة، صاحب هو الذي نفسه اهللا إلي أساءت نجاسات صنعت ألنها ،"االسم النجسة" دعیت .ب

 كالزنا صوره أبشع في الزنا ارتكاب سبوته، وتنجیس اهللا بمقدسات االستهانة هي النجاسات هذه أهم". العظیم الملك مدینة"

 ...الطامث الزوجة أو القریب امرأة أو )األخت أو الكنة مثل( المحرمات القریبات مع
 

  :نارٍ  في كزغل یهوذا إدانة .2
 ذهبیة كرأس سلیمان وابنه داود الملك عصر في )ویهوذا إسرائیل( مملكتین إلي انقسامها قبل إسرائیل كانت

 إلي وانجرفت وثنیة متنوعة عبادات إلي المملكتان انحرفت وقد أما فضة، من كقضیبین صارت االنقسام وبعد متأللئة،

 زغًال، صارت بل وردیئة، رخیصة معادن أنواع ...ورصاص وحدید وقصدیر نحاس إلي تحولتا فقد والرجاسات الدم سفك

 ازدادت فضة أو ذهًبا كانت إذا للنار، تتعرض التي المادة في بل النار في لیس فالعیب .احترقت النار في وضعت إذا

 .خارًجا وتلقي فتستهلك زغالً  كانت إن أما وبریًقا، نقاوة

 یتحملون ال شرهم بسبب إلیه صاروا ما أن یعلن وكأنه ،]18 ["زغالً  إسرائیل لي صار" :یقول ُمرّ  عتاب في
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 ألننا نفسه، اهللا مشاعر تجرح إنما نرتكبها خطیئة كل إن .علیهم اسمه ودعا اقتناهم الذي نفسه هللا یسیئ بل وحدهم آثاره

 .األمم من اسمه ىعل ُیجدف وبسببنا أوالده،

  :المستویات كل في الخطیئة شیوع .3
 حل الوباء هذا أن لیؤكد عاد للرب، زغالً  فصارت یهوذا ارتكبتها التي البشعة الخطایا بأهم قائمة قدم أن بعد

 والكهنة .نساءه وترمل لتفترسه بل الشعب لتحمي ال كأسود األنبیاء صار .والشعب والرؤساء، والكهنة األنبیاء: بالجمیع

 خاصة مقدساته ونجسوا وفرائضه اهللا أحكام خالفوا الخالصة النقیة بالعبادة الشعب وتقدیس اإللهیة الوصیة تقدیم عوض

 الشعب أما .للدماء سافكة خاطفة كذئاب وصاروا المادي بمكسبهم اهتموا الشعب عن بذلهم عوض والرؤساء .سبوته

 .واالغتصاب الظلم طبیعته فصارت

 شعب رؤساؤها، كهنتها، أنبیاؤها،" یقول وٕانما" شعبي شعبي، رؤساء كهنتي، أنبیائي،" :یقول ال أنه ویالحظ

 .إلیه ویردهم یؤدبهم حتي فرفضهم واعتزلوه، رفضوه ألنهم شرهم، في إلیه ینسبهم أن ُیرید ال ،]28-25 ["األرض

 "الغضب یوم في علیها یمطر لم تطهر، لم التي األرض أنت" :هكذا المستویات هذه بكل أورشلیم ویصف
 من ویجعل كله، العالم لیطهر السماء من النازل المطر یسوع، بالمسیح اإلیمان طبقاتهم بكل الیهود رفض فقد]. 24[

 !الغضب یوم في فیهم یشفع من لیس مسیح، بال أي مطر بال تطهیر، بال أرًضا صاروا لقد ...خصًبا فردوًسا القلوب

 فإن البیدر في الصوف جزة واضع إني ها" :ىاألول اللیلة في اهللا من جدعون طلبها التي بالعالمة ُیذكرنا هذا

 )37: 6 قض(" تكلمت كما إسرائیل بیدي تخلص أنك علمت كلها األرض علي وجفاف وحدها الجزة علي طل كان
 طل بها الجزة فكانت القدیم، العهد في األمم سائر دون وحده اهللا كلمة قبل الذي الیهودي الشعب إلي ُتشیر الجزة فكانت

 علي طل صار إذ العكس فطلب الجدید العهد إلي ُتشیر حیث التالیة اللیلة أما .كلها األرض علي وجفاف وحدها ماء

 السماوي، الطل أو اهللا، كلمة المسیح، السید الیهودیة األمة رفض إلي إشارة فكان الصوف، جزة علي وجفاف كلها األرض

 !مطر بال التي األرض الیهودیة األمة صارت لقد .به اإلیمان األممي العالم قبل بینما

 ویقف جداًرا یبني رجالً  بینهم من وطلبت" :قائالً  اهللا عاتبهم المستویات كل في الخطیئة لشمول عرض إذ أخیًرا

 أمام جداًرا أو سوًرا یبني أن یمكنه الذي الرجل هذا هو من .]30 ["أجده فلم أخربها لكیال األرض عن أمامي الثغر في

 !یخربها؟ لكیال كلها البشریة عن متشفًعا ویقف اهللا غضب

 لإلنسان، ابًنا الوحید ابنه أرسل لهذا فیها، ویشفع األرض عن اهللا غضب یحتمل أن یقدر ما كائن من لیس إنه

 إلي ویردنا الطاهر بدمه فینا یشفع عنا، جسده في اإللهي الغضب حامالً  ویقف الثغرة هذه یسد أن یستطیع وحده هذا

 .اآلب حضن

 أن طبیعیة لیاقة وحده له كانت الكل، وفوق اآلب كلمة أنه حیث [:الرسولي أثناسیوس القدیس یقول هذا في

 ."اآلب لدي الكل عن شفیًعا یكون وأن الكل، عن بالنیابة یحتمل وأن شيء، كل خلق یجدد

 آت وهو الكل، وبه الكل، أجله من الذي بذاك الق ألنه" نفسه، الكلمة اهللا سوي أحد یتجسد أال ضرورًیا كان"

 یكن لم أنه الكلمات بهذه ویقصد) 10: 2 عب" (باآلالم كامالً  خالصهم رئیس یجعل أن المجد إلي كثیرین بأبناء

 جسده بذبیحة ألنه ...البدء من صنعهم أیًضا هو الذي اهللا كلمة سوي بدأ قد الذي عن البشر یرد أن آخر أحد اختصاص
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 .]Ïضدنا كان الذي للحكم نهایة وضع

 ؟]30 ["األرض ىعل أمامي الثغر في یقف: "یعني ماذا

 المصالحة یتمم لكي والبشر اآلب بین التي الهوة في أي الثغر، في المتجسد اهللا كلمة اإلنسان، ابن وقف لقد

 كل أجل من ونصلي لنعمل الثغر في نقف أن نشتهي اهللا مع بالمصالحة ننعم إذ أیًضا ونحن) 5: 2 تي 1 (بینهم

 الثغر في یقف الذي الرجل هو منا واحد كل لیكن .لنا صارت التي المصالحة ذات ویختبر بمخلصه، یلتقي كي خاطئ،

 كأن المسیح عن كسفراء نسعي إًذا: "بولس الرسول یقول وكما .إنسان كل خالص مشتهًیا الجهد كل ویبذل یشفع اهللا أمام

 .)20: 5 كو 2 (اهللا مع تصالحوا: المسیح عن نطلب .بنا یعظ اهللا

 الخراب حلّ  شعبه عن یشفع من اهللا یجد لم إذ نهإف اآلخرین، في والشفاعة الصالة أهمیة أیًضا هنا یؤكد

 موسي بصالة الدمار من إسرائیل وخلص ،)19 تك( إبراهیم صالة بسبب المهلكة النار من لوًطا خلص لقد .بالشعب

 .)36-34، 7-1: 37 إش( الملك حزقیا بصالة سنحاریب ید من أورشلیم وُأنقذت ،)21-11: 14 عد( النبي

Ï 234 - 232ص  ، 1967 ، اإللهي الحب: للمؤلف. 
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  22 حزقیالمن وحي 

 الثغر؟ في یقف من

 زغًال، صارت الداخلیة أورشلیمي 

 !أهلكتها؟ التي النار ألوم فلماذا

 المساكین، لدماء سافًكا صار الظالم قلبي

 داخلي، في الرب هیكل نجست الدنسة وأفكاري

 !اهللا یا وبینك بیني هوة هناك صارت

 !الهوة؟ هذه ینزع من

 !الخطاة؟ أول أنا فيّ  یشفع أمامك الثغر في یقف من

 بك؟ فألتقي طبیعتي ویجدد دیني یسدد من

 المتجسد، اهللا كلمة یا مخلصي، یا أشكرك 

 خطایاي، حملت وحدك أنت

 الصلیب، علي ارتفعت وحدك أنت

 !سماء إلي أرضي حولت

 فّي، عامالً  القدوس روحك لي قدمت

 !أبیك حضن إلي قلبي ورفعت

 !والفرید؟ العجیب الشفیع أیها لك ماذا

 !فیهم حًبا وُأبذل ألجلهم وأصلي الخطاة أحب أن لي هب
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األصحاح الثالث والعشرون 

أهولة وأهولیبة 
في هذا األصحاح یقدم لنا تاریخ شعب اهللا قدیًما من خالل أختین دعاهما "أهولة وأهولیبة"، اللتین عشقتا 

الغرباء، وخانتا اهللا. 
. ]10-1[. خیانة أهولة (السامرة)  1
. ]21-11[. خیانة أهولیبة (أورشلیم) 2
. ]35-22[. عقاب أهولیبة   3
. ]49-36[. خطاب ختامي لألختین  4

 : . خیانة أهولة1
 ،20 ،16 هذه هي المرة الثالثة واألخیرة في سفر حزقیال التي فیها یتهم اهللا شعبه بالخیانة العظمى (ص

)، غیر أن هناك فارًقا بین اتهامه لشعبه في األصحاح السادس عشر وهنا. هناك تحدث عن الخیانة لعریسها 23
السماوي من جهة انحرافاتها الروحیة، أما هنا فقد ركز على انحراف شعبه بشّقیه (إسرائیل ویهوذا) في الزنا بالفكر 
السیاسي الخاطئ، أي اتكال شعبه تارة على أشور وأخرى على فرعون مصر، وٕان كان هذا االتكال قد حمل في 

عیني اهللا إهانة له وعدم إیمان بقدرته على خالصهم من جهة، كما فتح أبواب األرض المقدسة الستقبال المعبودات 
الوثنیة ورجاساتها من بابل ومن مصر في ذلك الحین. 

لقد شبه اهللا إسرائیل ویهوذا بأختین ألم واحدة، عاشتا في حیاة الزنا منذ صباهما، الكبرى تسمى أهولة 
 والصغرى تسمى أهولیبة، األولى تشیر إلى السامرة (عاصمة إسرائیل) والثانیة إلى أورشلیم (عاصمة یهوذا). األولى

الصغرى ألنها تضم سبطین.   هي الكبرى ألنها تضم عشرة أسباط، واألخرى هي
" العبریة والتي تعنى "خیمة". ohelارتبط االسمان بكلمة "أوهل 

" التي یحل بمجده فیها لیسكن في داخلها معهم الخیمةلعله أراد أن یذكِّر شعبه أنه في حقیقته یلزم أن یكون "
). 10-7 :33 (خر

وربما أراد بدعوتهما هكذا أن یذكرهما بتغربهما على األرض، فال یستقران في بیوت أو مساكن ثابتة بل في 
 [یسكن في الخیام  العالمة أوریجانوس:خیام متنقلة لیعبروا من حال إلى حاٍل أفضل، ومن مجد إلى مجد. وكما یقول

 .]Ïمن یركض نحو اهللا حًرا بال قیود وال أحمال
[إذا تساءلنا: ما هو الفارق بین المسكن والخیمة؟... المسكن شيء ثابت قائم، له حدوده الثابتة، أما الخیمة 

ل المتنقلین على الدوام، هؤالء یجدون لرحالتهم نهایة  .]Ðفهي مسكن الُرحَّ
العالمة ) تذكاًرا إلقامتهم في خیام في البریة، وكما یقول 43 :23 ولهذا أقام العبرانیون عید المظال (ال

یلیق بكل واحد منا متى خرج من مصر (محبة العالم) ودخل البریة أن یقطن في خیمة ویقیم عیًدا في [: أوریجانوس
الخیام، من أي مادة یجب أن تصنع هذه الخیام إال من كلمات الناموس واألنبیاء، والمزامیر وكل ما تحویه الشریعة؟! 

1 In Exod., hom., 5:2. 
2 In Num., hom 17:3. 
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)، تترك البقاع السفلي 13 :3 عندما تنمو النفس بواسطة الكتب المقدسة تنسى ما وراء وتمتد إلى ما هو قدام (في
وتنمو وتتقدم إلى ما هو أعظم. تنمو في الفضائل، فتغیر موضع اإلقامة خالل تقدمها المستمر، بهذا یمكننا القول إننا 

 .]Ïنسكن في الخیمة
إذ نعود إلى األختین نجدهما من أم واحدة، إذ كانا شعًبا واحًدا، وقد سقطت األختان مًعا في الزنا منذ 

صباهما في مصر. لقد سلما جسدیهما بال خجل للشر ففقدتا عذراویتهما الروحیة، وفتحتا قلبیهما ألصنام مصر منذ 
)، األمر الذي انكشف في البریة بإقامتهما عجل أبیس یتعبدون له في غیاب موسى على الجبل. 7 :20نشأتهما (خر 

وكما سبق أن قلنا في تفسیرنا لسفر الخروج إن غیاب موسى لم یكن إال المحك الذي كشف اآللهة التي حملها الشعب 
في قلوبهم سًرا. 

لقد كبرت أهولة (إسرائیل)، لكنها لم تنضج روحًیا وال اتعظت بسقوطها في مصر، إنما مالت إلى شباب 
 أي . یقول الرب "زنت تحتي"]5[آشور الالبسین مالبس أسمانجونیة، كلهم شهوة، رجال حرب، فرسان راكبون خیًال 

رفضتني كعریس لها وطلبت لها رجاًال غرباء، رفضت الرب السماوي الحق واشتهت الذین لبسوا اإلسمانجوني (رمز 
السماء)، الذین تظاهروا بالتدین وهم أرضیون شهوانیون مملؤون شراسة. رفضت عریسها الذي حارب عنها في أرض 

عبودیتها وفي البریة وفي دخولها أرض الموعد، وظنت في الغرباء كفرسان أنهم قادرون على حمایتها تحت رعایة 
ق.م. هذا االتكال  738)، وكان ذلك حوالي عام 19 :15 مل 1ملك آشور "لتكون یداه معه لیثبت المملكة في یده" (

ق.م.  721على آشور دفع األخیر إلى التفكیر في تخریب إسرائیل عام 
لم یتكل بنو إسرائیل على آشور سیاسًیا فحسب، إنما اشتهوا آلهته وجروا وراء أصنامه ورجاساته، إذ قیل: 

"عمل بنو إسرائیل سًرا ضد الرب إلههم أموًرا لیست بمستقیمة، وبنوا ألنفسهم مرتفعات في جمیع مدنهم... وأقاموا 
 على كل تل عال وتحت كل شجرة خضراء... وسجدوا لجمیع جند السماء وعبدوا البعل، يألنفسهم أنصاًبا وسوار

 مل 2وعبَّروا بنیهم وبناتهم في النار، وعرفوا عرافة وتفاءلوا وباعوا أنفسهم لعمل الشر في عیني الرب إلغاظته.." (
صاروا في عار  أي ، وكشفوا عورتهم،ي). لهذا أسلمهم الرب للذین اشتهوهم حسب سؤل قلبهم، فصاروا تحت السب17

وخزى، وقتلوا أوالدهم وبناتهم، وصار بنو إسرائیل كامرأة خائنة ذاقت مرارة خیانتها أمام كل النساء، عبرة ومثًال لهن! 
هذه صورة حیة لطبیعة الخطیئة وفاعلیتها، إنها مخادعة وجذابة، یجرى وراءها اإلنسان ظًنا منه أنه یجد 
فیها الشبع الجسدي والنفسي، لكنها سرعان ما تحدره تحت قدمیها وتفقده كرامته وتحرمه سالمه، كما تضره جسدًیا، 
وروحًیا ونفسانًیا. لقد وصف سلیمان الحكیم عمل المرأة الزانیة في حیاة الساقطین في حبائلها هكذا: "عند كل زاویة 

 ذبائح السالمة، الیوم أوفیت نذوري، فلذلك خرجت للقائك يَّ تكمن، فأمسكته وقبلته. أوقحت وجهها وقالت له: عل
 كتان من مصر. عطرت فرشي بُمّر وعود وقرفة، هلم ي، بُموشَّ يألطلب وجهك حتى أجدك. بالدیباج فرشت سریر

نرتو وًدا إلى الصباح، نتلذذ بالحب... أغوته بكثرة فنونها بملث شفتیها طوحته. ذهب وراءها لوقته كثور یذهب إلى 
-12 :7 الذبح، أو كالغبي إلى قید القصاص. حتى یشق سهم كبده كطیر یسرع إلى الفخ وال یدرى أنه لنفسه" (أم

23 .(

 : . خیانة أهولیبة2

1 In Num., hom 17:3. 
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لم تنتفع األخت الصغرى "أورشلیم" ال من سقطة صباها في مصر باالشتراك مع أختها الكبرى (قبل 
االنقسام)، وال من تجربة أختها الكبرى أهولة التي جرت وراء آشور وعبدت آلهتهم فسقطت في السبي، بل بالعكس في 

"فلما رأت أختها أهولیبة ذلك أفسدت في الفترة األخیرة مألت كأس شرها أكثر مما فعلته السامرة قبلها، إذ یقول الرب: 
 حًقا بعد االنقسام ظهر ملوك یهوذا أكثر قداسة من ملوك .]11[عشقها أكثر، منها وفي زناها أكثر من زنا أختها" 

 إلى يإسرائیل وحینما انحرفت حاول بعض المصلحین نزع الرجاسات، لكنها سرعان ما عادت مرة أخرى في أیام منس
الفساد بطریقة بشعة أكثر مما كان إلسرائیل في أیام شره، ثم امتد هذا الفساد زماًنا. وقد أوضح هذا األصحاح مالمح 

هذا الفساد: 
 آشور الوالة من أجل فخامة مالبسهم التي ترمز إلى فخامة أجسادهم وعظمة ي. عشقت أورشلیم بنأ

مظهرهم، مع قوتهم وشهواتهم كشبان، فانخدعت بهذه األمور كأختها. لم تتعلم أورشلیم من السامرة الدرس، بل صنعت 
ما هو أشر، إذ أرسل آحاز ملك أورشلیم إلى فالسر ملك آشور یقول له: "أنا عبدك وابنك اصعد وخلصني من ید ملك 

، فأخذ آحاز الفضة والذهب الموجودة في بیت الرب وفي خزائن بیت الملك يَّ آرام ومن ید ملك إسرائیل القائمین عل
). 8-7 :16 مل 2وأرسلها إلى ملك آشور هدیة" (

ب. لم تكن هناك فرصة لرجال آشور إلغراء أورشلیم، إنما أرسلت أورشلیم إلیهم تطلبهم لیصنعوا الشر 
 معهم، إنها مجرد رأت صورهم على الحائط، فُبهرت بهم عند لمح البصر. كان الشر قد يمعها، قبل أن تراهم أو تلتق
 إلیه وتسعى وراءه، ال الشر هو الذي یبحث عنها ویحاول إغراءها. يصار كامًنا في قلبها. تجر

یسقط الشباب أحیاًنا فیما یسمونه بالحب ألول نظرة أو من أول لقاء مع شخص من الجنس اآلخر، ویرى 
علماء النفس في هذا الحب نوًعا من عدم النضوج، ألنه ال یقوم على دراسة فكریة مرتبطة بالجانب العاطفي... إنما 
هو قرار یأخذه غیر المختبرین. أما یهوذا فلم یسقط في الشهوة عند أول نظرة، وٕانما من خالل صوٍر على الحائط!! 

إنها ال تعرف النضوج!! 
ج. لم یقف األمر عند سقوطها مع آشور، لمجرد رؤیة صور رجاله في لمح البصر، لكنها أیًضا عادت إلى 

 وراء ذاك بتهور ي. وكأنها إنسانة بشعة تطلب هذا وتجر]19[فرعون مصر تطلب الشر كما فعلت قبًال في صباها 
وبال شبع. هنا أیًضا إشارة إلى االتكال على فرعون مصر لینقذ أورشلیم ضد آشور كما فعل صدقیا الملك. 

الفتاة التي تعشق شاًبا وتعلن له أنها قد كرست كل قلبها له وحده، ثم تعود لتمارس نفس األمر مع آخر من 
وراء األول ُتحسب إنسانة "لعوب"، تخدع هذا وذاك... فماذا لو كانت تفعل هذا مع شاب ومع عدوه في نفس الوقت. 

هذا ما فعلته مملكة یهوذا، في عالقتها مع آشور وفرعون مصر! 
كانت أهولة تمثل صورة رمزیة للنفس التي جذبتها وخدعتها فكانت براقة وجمیلة جذابة، لكنها قاتلة وممیتة، 
أما أهولیبة فتمثل النفس التي تجرى وراء الخطیئة، تسعى إلیها بال تفكیر، في تسّرع، وبال شبع، تتخبط یمیًنا ویساًرا. 

 : . عقاب أهولیبة3
 السامرة أختها، بل زادت عنها في فسقها، استخدم الرب محبیها يإذ لم ترتدع أورشلیم بعد أن رأت بنفسها سب

 آشور - لتأدیبها. ي- بابل وكل الكلدانیین خاصة قبائل الحرب فقود وشوع وقوع وكل بن
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أما فقود فهي قبیلة آرامیة كانت تسكن في السهل شرقي نهر الدجلة، على مسافة غیر بعیدة من مصبه (إر 
50: 21 .(

 بابل وكانت دائما في حرب مع اآلشوریین، يوشوع هو اسم سامي معناه "غنى"، اسم قبیلة آرامیة تقطن شرق
وكان اآلشوریون یدعونهم في سجالتهم "سوتر". 

وقوع قبیلة اشتركت مع البابلیین في الهجوم على أورشلیم، ویرجح أنها القبیلة التي ُتدعى "قوتو" في وثائق 
اآلشوریین، وقد سكنت شرقي نهر دجلة.  

 أسلمها لهم لیذلوها عندما هاجمت بابل أورشلیم ]23[إذ ُأعجبت بهذه القبائل كرجال حرب، ورؤساء مركبات 
وحطمت كل إمكانیاتها وشوَّهت كل جمال فیها، إذ یقول الرب: 

"یقطعون أنفك وأذنیك وبقیتك تسقط بالسیف، یأخذون بنیك وبناتك وتؤكل بقیتك بالنار، وینزعون عنك 
ثیابك ویأخذون أدوات زینتك، وأبطِّل رذیلتك عنك وزناك من أرض مصر فال ترفعین عینیك إلیهم وال تذكرین مصر 

 .]27-25[بعد" 
إنهم یقطعون أنفها، أي ملكها الذي ینبغي أن یكون في مقدمتها له حاسة التمییز فیدرك الطریق اآلمن 

ویمیزه عن الطریق الخطر. فإذا أساء التصرف والتجأ إلى فرعون مصر ضد ملك بابل یقطعونه عن أورشلیم. أما 
بالنسبة لنا فثمر الخطیئة هي فقداننا روح التمییز الذي به ندرك الحق ونرفض الباطل، فنحیا بال تذوق للحق وال إدراك 

للمعرفة. 
 الكهنة ومشیري الملك، الذین عوض أن ینصتوا لألنبیاء الحقیقیین استمعوا يأما قطع األذنین فیشیر إلى سب

للمشورات الشریرة الكاذبة، ودفعوا الشعب للهالك. هكذا إذ نفتح آذاننا للمشورات الباطلة نفقد سماعنا لصوت الرب، 
كعالي الكاهن الذي لم یسمع نداء اهللا الذي سمعه الطفل صموئیل.  

أما بقیة أورشلیم فتسقط بالسیف، إشارة إلى الشعب الذي یهلك بسبب هذه التصرفات. هذا یرمز إلى الجسد 
الذي یتدنس ویهلك بسبب حرماننا من نعمة التمییز وعدم سماعنا للصوت اإللهي. 

أما حرق األبناء والبنات في النار، فیتم باستخدامهم ذبائح بشریة لإلله بیل أو ملوخ. هذه إشارة إلى تبدید 
الطاقات والمواهب التي كان یجب إن تقدم لمجد اهللا وبنیان النفوس، فُتستخدم لحساب الشیطان وتحطیم النفس وعثرة 

اآلخرین. 
نهایة  هي نزع الثیاب وسحب أدوات الزینة منها یشیر إلى دخولها في عار وخزي علني أمام األمم. هذه

الخاطئ الذي یفقد كل كرامة له ویصیر في خزى أمام الكل، خاصة في یوم الرب العظیم، إذ یقول: "وتكونین للضحك 
، إذ یصیر مثًال وعاًرا بعد أن تحطمه الخطیئة تماًما. ]32[واالستهزاء" 

 : . خطاب ختامي لألختین4
یعتبر هذا الخطاب حدیثًا ختامًیا یوجهه الرب لألختین مًعا یكشف لهما فیه عن شرهما بصورة واضحة 

ویعلن عن بشاعته، سواء من جهة الرجاسات أو سفك الدم: 
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. لقد ارتكبتا خیانة زوجیة، إذ تركتا اهللا وجرتا وراء األصنام، ثم عادتا تنجسان مقادسه وتدنسان سبوته، أ
فصارتا أشر من األمم. هكذا إذ ینحرف المؤمن، یخلط المقدسات بالشر، فیجدف على اسم اهللا ومقدساته بسبب 

تصرفاته. 
ب. ارتكبتا أبشع أنواع الجرائم البربریة، مثل تقدیم أوالدهما ذبائح لإلله ملوخ، الذین هم أوالد اهللا. 

ج. أرسلتا إلى رجال آتین من بعید لیرتكبوا معهما الشر، وقد تزینتا بكل زینة، واستخدمتا بخور اهللا وزیته في 
الشر. وكأنهما لم یسقطا عفوا وال نتیجة غوایة من اآلخرین، بل دبرتا خطة الشر بنفسیهما واستخدمتا حتى المقدسات 

اإللهیة لتدفع الغیر الرتكاب الشر معها. 
سورة في یدیهما وتاًجا على رأسیهما عوض مواهب اهللا وأكالیله األبدیة. أد. لقد قبلتا من الرعاع 

بهذا استحقتا التأدیب بید هؤالء الذین اشتركتا معهم في عبادة أصنامهم ورجاساتهم وسلمتا جسدیهما وقلبیهما 
. ولعله قصد بهذا أن كنیسة العهد الجدید التي جاءت من ]48[لهم، فیصیرا عبرة للجمیع فال یرتكبون فظائعهما 

األمم، والتي كانت أممیة وزانیة، إذ رجعت إلى اهللا من خالل اإلیمان بالسید المسیح ودخلت إلى حیاة الطهارة تستفید 
من الدرس الذي تحقق في هاتین المملكتین قدیًما. 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 23حزقیال من وحي 
خوتي! إأن أنتفع من سقطات  لي هب

 خوتي. إأن أنتفع من سقطات  لي هب
سقطت السامرة عاصمة إسرائیل، 
فلم تنتفع أورشلیم عاصمة یهوذا، 

إذ ظنت أنها فوق كل قانون! 
عوض التوبة سقطت في الرجاسات، 

وصارت أكثر فساًدا من أختها! 
علمني یا رب أال ُأدین أحًدا، 

وال أشمت في أحد، 
وال استكبر، 

خوتي! إبل أتعظ من سقطات 

  ،أعترف لك بضعفي
وأصرخ إلیك طالًبا مراحمك. 

، واسند اخوتي! ياسندن
أعني وأعنهم، 

متى نخلص جمیًعا، 
 وننعم بشركة أمجادك یا محب البشر؟!
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األصحاح الرابع والعشرون 

 النهائيالحصار 
 وتحطیم مدینة الملك العظیم، بدأت رؤیاه بالمركبة الناریة ي یهوذا النهائيهذا هو ختام الحدیث عن سب

 داخل النار، قى)، وانتهت بهذا الحدیث الُمّر، القدر الُمل1 یلتهب قلبه رجاًء وسط األنباء الُمّرة (صياإللهیة لك
 داخله من أجل موت زوجته - شهوة عینیه - فجأة دون أن یبكیها أو یعلن فيوتنهدات قلبه المكتومة كنار متأججة 

 حزنه علیها.

. ]14-1[. القدر والنار  1
. ]27-15[. وفاة زوجته  2

 : . القدر والنار1
حدد الرب لحزقیال النبي السنة التاسعة من حكم یهویاقین في الشهر العاشر في الیوم العاشر كیوم اقتراب 

ر من أورشلیم. لقد طلب الرب منه أن یدَّون هذا التاریخ في مذكراته، وقد جاء مطابًقا لتاریخ حصار أورشلیم  نبوخذنصَّ
)، وكأن الرب أراد أن یعلن أن ما یحدث لیس ولید المصادفة وال هو خطة بشریة لكنها أحداث 1 :25 مل 2النهائي (

 تتم بسماح إلهي بخطة مرتبة في توقیت دقیق.
، الذي یصیر حاًال بیًتا خرًبا ومدمًرا، فقد شبه ]3[ "للبیت المتمرد"طلب الرب من حزقیال أن یضرب مثًال 

 يأورشلیم بالقدر المملوء زنجاًرا (صدأ) وقد جمع فیه قطع لحم "طیبة، الفخذ، والكتف" وأن تمأل بخیار العظام لكي تغل
ویل لمدینة الدماء، القدر التي فیها زنجارها وما خرج منها فتسلق عظامها في وسطها. وكانت كلمات الرب: "

زنجارها. أخرجوها قطعة قطعة، ال تقع علیها قرعة... كثِّر الحطب. َأْضِرم النار. أنضج اللحم، تبِّله تتبیال، ولُتحرق 
 .]11-6[ نحاسها ویحرق فیذوب قذرها ویفنى ِزنجاُرها" يالعظام، ثم ضعها فارغة على الجمر لیحم

)، لكنها بخالف المفهوم 13 :1لقد رأى أورشلیم كقدر والنار متقدة تحتها كما سبق أن رآها إرمیا النبي (
 اللحم داخلها، فال یقدر أحد أن یقترب إلیه يالذي حمله رؤساء الشعب حینما ظنوا أن أورشلیم هي القدر الذي یحم

 من بداخلها، ُیدافع عنها اهللا مهما ي سوًرا نحاسًیا تحمقى)، إذ ظنوا أن أورشلیم تب3 :11 مادام في داخل القدر(خر
تكن الظروف ألنها مدینته. هنا یعلن حزقیال النبي العكس، إنها القدر الذي یسكب اهللا نار غضبه تحتها بسبب 

كثِّر  وتدمیر لمن فیها بأمر إلهي، إذ یقول الرب للكلدانیین: "ي فسادها. فالنار ُتشیر إلى مرارة السبيزنجارها أ
". لقد تزایدت جًدا في شرها لهذا تحتاج إلى نیران كثیرة لتأدیبها. الحطب، أضرم النار

أما وضع الماء مع القطع داخل القدر فإشارة إلى حالة الرخاوة التي صارت إلیها یهوذا، قادة وشعًبا. لقد 
صار الكل كالماء ال حول له وال قوة، كله میوعة! 

أما وضع القطع المختارة من الفخذ والكتفین مع العظام فإشارة إلى أنه ال یفلت العظماء والمسئولون كما ال 
یفلت الشعب. الكل یسقط تحت النار، ویخرجون قطعة قطعة وال تقع علیهم قرعة، عالمة خروج الجمیع من المدینة 
بال اعتبار لكرامة أحد أو قدراته أو إمكانیاته، یتشتت الجمیع في أرض غریبة بال ترتیب. ُتفرغ أورشلیم من شعبها، 
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وتدمَّر لكي ُتطهر من صدأها المتكاثر، حیث دخلت العبادة الوثنیة إلى هیكل الرب ومقدساته، على كل مرتفعة في 
الجبال والتالل، كما في الودیان وعلى ضفاف النهر، وتحت كل شجرة خضراء! 

 أنه في هذا عودة القدیس جیرومإنها صورة رهیبة ألورشلیم المتقدة ناًرا، لكن لیس بال هدف. إذ یرى 
 أن الخطاة یصیرون لطفاء. فتتغیر قساوتهم ویتحولون نحو اهللا، فتصیر يوضع اللحم في القدر یعن[لإلصالح، قائالً : 

قلوبهم الحجریة قلوًبا لحمیة... یا للرحمة العظیمة! یا له من سر عظیم! توضع قطع اللحم في القدر لكي یذوب قلب 

. ]Ï اإلنسان ویعرف أنه هو الرب!

 : . وفاة زوجته2
 یهوذا النهائي وهالك المدینة، لقد بلغت الذروة حینما صار يهذه خاتمة إعالنات اهللا لحزقیال النبي عن سب

له األمر اإللهي بأن زوجته تموت، وأن یعلن ذلك لرجال یهوذا، ال یذرف علیها دمعة، وال یصنع مناحة وال ینطق 
 شاربیه وال یأكل من خبز الناس مع أن زوجته هذه هي شهوة يبكلمة حزن، یلف عصابته ویلبس نعلیه وال ُیغط

عینیه! وبالفعل كلم الشعب هكذا وفي المساء ماتت زوجته لینفذ كل ما أمر به في الیوم التالي. 
إنها صورة مرعبة لتدمیر الشعب، العروس المحبوبة لدى اهللا، لكنه لیس من یبكي وال من یسكب دمعة واحدة 
من شدة الحزن القاتل، فیتوقف اللسان عن الكالم وتجف الدموع، وُیبتلع اإلنسان من الحزن الداخلي، ویصیر كمن هو 

في ذهول. 
) یتنهد 27 ،24لقد تحقق ذلك بالفعل، وكان ذلك آخر سهم یصیب حزقیال النبي بكونه قد صار آیة لهم (

في مرارة داخله وال یقدر أن ینطق، لقد رفض أن یقبل خبز الناس، أي خبز الحزن، حیث اعتاد الشرقیون أن یرسلوا 
طعاًما في بیت الحزن لیأكلوا... إنه لن یقبل شبًعا من ید بشریة وال تعزیة من إنسان! 

لم یصنع مناحة على زوجته، ألنه ال یوجد في أورشلیم من یبكي على قتالها والمطرودین منها. أما لف 
العصابة علیه واحتذاؤه بالنعلین وعدم تغطیة شاربیه فعالمة أنه ال مجال للبقاء في البیت للحزن... الكل یخرج 

ویهرب، لیس من یبكي میًتا! أخیًرا تمت وفاة زوجته مساًء في الظلمة عالمة عدم استعدادهم لهذه األحداث رغم 
 التحذیرات اإللهیة المستمرة خالل األنبیاء.

 

1 On Ps. hom 34. 
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 24حزقیال من وحي 
جنازة بال دموع! 

  ،شبهت شعبك باللحم الذي في قدر به صدأ
تشتعل النیران بال نفع، 

ألن اللحم یصیر ناضًجا، لكنه مسموم! 

 أنتفع بنار تأدیبك،  أنیارب لي سمحا 
نزع عن قلبي صدأ الخطیة، إ

واقتلع جذور السموم من أعماقي، 
عندئذ أنتفع بنیران تأدیبك، 

وأصیر طعاًما نافًعا! 

  ،سمحت لنبیك أن تموت زوجته
إنها شهوة عینیة التي أحبها، 

لكنه ال یبكیها وال یقبل عزاًء فیها من إنسان! 
ماتت في المساء وسط الظلمة، 
هكذا تموت نفسي الثمینة جًدا، 

تموت وسط ظلمة الخطیة، 
ال أطلب تعزیة من بشر، 

إنما أطلب عونك وتعزیتك، 
أنت وحدك قادر أن ُتقیمها من ظلمة قبرها، 

وتجعلها هیكًال مقدًسا لروحك القدوس! 
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  الرابعالباب 

 
 
 
 
 
 
 

نبوات ضد األمم لتأدیبهم 
] 32ص - 25 [ص 
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إذا دخلت أورشلیم في الحصار وسقطت تحت التأدیب بدأ حزقیال النبي یعلن عن إقامة الملكوت الجدید، 
األمر الذي یحتاج أوًال إلى تحطیم الشر، فجاءت النبوات ضد األمم الغریبة الشامتة في الشعب رمًزا لتحطیم قوى عدو 
الخیر إبلیس للدخول في اإلصالح الحقیقي في العصر المسیاني، وعودة البشریة من سبي الخطیئة، وكأن اإلصالح 

یتحقق بواسطة جانبین متالزمین ومتكاملین: هدم مملكة الشر، وٕاقامة مملكة اهللا. 
، فقد ظهر الخط واضًحا في جحد الشیطان وطرد Ïهذا ما رأیناه في دراستنا للیتورجیات الخاصة بالمعمودیة

قوى الشر من جانب وقبول مملكة المسیح من جانب آخر. وكأن طالب العماد، لكي ُیقبل في الجیش الروحي 
 لطالبي العماد: [مادام الشیطان الذي  األب ثیؤدور المصیصيللخالص، یلتزم باعتزاله جیش إبلیس. لهذا یقول

]، [اآلن قد Ðأطعتموه مرة خالل رأس جنسكم (آدم) هو علة كل الشرور التي تلحق بكم لهذا یجب أن تتعهدوا بتركه

]. Ñُأْخِتیرت لملكوت السموات، ویمكن التعرف علیك، إن فحصك أحد یجدك جندًیا عند ملك السماء

 : عددهم الرمزي
 في تفسیره للمزامیر أن عدد الشعوب المقاومة في العهد القدیم كما وردت في (مز القدیس جیرومالحظ 

) الذي یشیر 12) أحد عشر ولیس اثنى عشر. فإنهم وٕان كانوا أقویاء ومعاندین لكنهم لم یبلغوا رقم الكمال (83
لملكوت اهللا على األرض... یبدو العدو قوًیا لكننا متى تسلحنا باهللا نفسه یضعف للغایة. لهذا إذ صرخ المرتل قائالً : 

) یعود 2-1: 83"اللهم ال تصمت ال تسكت وال تهدأ یا اهللا، فهوذا أعداؤك یعجبون ومبغضوك قد رفعوا الرأس" (مز 
فیقول: "یا إلهي اجعلهم مثل الجل، مثل القش أمام الریح، كنار تحرق الوعر، كلهیب یشعل الجبال، هكذا اطردهم 
بعاصفتك وبزوبعتك روعهم. امأل وجوههم خزًیا فیطلبوا اسمك یا رب. لیخزوا ویرتاعوا إلى األبد، ولیخجلوا ویبیدوا" 

). 17-13: 83(مز 
 كثیًرا ما یؤكد أن الشیطان وٕان تظاهر بسلطان عظیم لكنه بال سلطان  القدیس یوحنا الذهبي الفملهذا كان

علینا، إنما یخدعنا ویضللنا. والخطیئة وٕان كان قتالها أقویاء، لكنها في حقیقتها ضعیفة وعاجزة إن رفضناها. بخوفنا 
نسقط تحت أسر الشیطان ونقبل الخطیئة في داخلنا فنصیر تحت ذلها. 

 یشیر إلى 7غیر أن األمم التي تنبأ ضدهم حزقیال هم سبعة إشارة إلى تحطیم كل قوى الشر، ألن رقم 
 هي الكمال، فال یكون لها مجال في ملكوت اهللا. كما یالحظ أنه لم یذكر بابل ضمن هذه األمم الغریبة ربما ألنها

األداة التأدیبیة التي یستخدمها اهللا. 
) وعاموس 23-13) وٕاشعیاء(51-46أخیًرا فإن حزقیال لم ینفرد وحده بهذه النبوات بل أعلنها أیًضا إرمیا (

). 15-4: 2) وصفنیا (2، 1(
 

Ï  .للمؤلف: الروح القدس بین المیالد الجدید والتجدید المستمر
2 PG 44 :984 A. 
3 Cat. Hom., 13:17. 
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األصحاح الخامس والعشرون 

نبوات ضد أربع أمم شامته 
إن كانت إسرائیل في العهد القدیم تشیر إلى شعب اهللا فإن األمم المعادیة لها كانت في القدیم رمًزا للشر 

والخطیئة، لهذا فإن كان اهللا قد أعلن تأدیبه لشعبه في أحادیث طویلة وبطرق متنوعة، لكنه یعود فیعلن تحطیمه للشر 
من خالل هذه الرموز. وقد بدأ باألعداء األربعة الذین ترجع عدواتهم للشعب إلى ما قبل قیام المملكة، وٕان كانت 

العداوة تزایدت على مر األیام، هؤالء األعداء هم: بنو عمون، موآب، أدوم، الفلسطینیون. 
]. 7-1بني عمون        [ . نبوات ضد1
]. 11-8. نبوات ضد موآب         [2
]. 14-12. نبوات ضد آدوم                   [3
]. 17-15. نبوات ضد الفلسطینین             [4

 : بني عمون . نبوات ضد1
). كانوا قساة القلوب، یقدمون أوالدهم ذبائح لإلله 38: 19، ابن لوط (تك Ïبني عمِّي بنو عمون من نسل

بني  ). تحالفوا مع24: 11)، كما كانوا یعبدون كموش إله الموآبیین في أیام یفتاح (قض 33-5: 11 مل 1َمْلكوم (
). 3: 23بني إسرائیل، لذلك حكم اهللا علیهم أال یدخل منهم أحد في جماعة الرب حتى الجیل العاشر (تث  موآب ضد

). 2: 24 مل 2، 1: 20 أي 2، 31-26: 12 صم 2، 10-1: 11 صم 1كانوا في حرب دائمة معهم (
وحینما سقطت یهوذا تحت السبي البابلي أقام ملك بابل جدلیا في أورشلیم حاكًما من قبله فصار یجمع البقیة الباقیة 

)، وكانوا دائًما یسخرون 41، 40بني عمون إسماعیل بن نثنیا وقتله لُیشتت الیهود (إر  من الیهود، فأرسل بعلیس ملك
: 2) وصفنیا (15-13: 2)، وعاموس (6-1: 49بالیهود ویهزأون بهم في سبیهم لهذا هددهم إرمیا النبي بالدمار (

). أخیًرا حاربهم الیهود في عهد المكابیین 7، 3: 4). وقد عارضوا نحمیا في بناء السور بعد السبي (نح 11، 8
وانتهى تاریخهم بالتدریج في العهد الیوناني والعهد الروماني، وأقیمت مدینة عمان على بقایا عاصمتهم ربة عمون. 

]، وكأنه یمثل اهللا إذ "وجه 2بني عمون ویتنبأ علیهم [ لقد طلب الرب من حزقیال النبي أن یجعل وجهه ضد
). فإن كان الرب قد أعلن تأدیباته ضد إسرائیل إنما 16: 34الرب ضد عاملي الشر لیقطع من األرض ذكرهم" (مز 

لتوبتهم، أما بنو عمون وهم یمثلون خطیة الكبریاء فإن اهللا یوجه وجهه ضدها لیبیدها. 
"من أجل أنك قلت هه على مقدسي... أولى الرذائل، إذ یقول:  هي یمثل بنو عمون خطیة الكبریاء، التي

لقد وقفت ]. 6-3[..." من أجل أنك صفقت بیدیك وخبطت برجلیك وفرحت بكل إهانتك للموت على أرض إسرائیل
في عجرفة تتفاخر على مقدس الرب، وتهلل بیدیها وتخبط برجلیها وتفرح بما حّل بأورشلیم، األمور التي لم َیَرها 

یستغلون كل ] 4حزقیال إذ كان في أرض السبي لكن الرب كشفها له. لهذا یذلها الرب ویسلمها لبني المشرق [
]. 5إمكانیاتها ویجعلون عاصمتها "ربة" مناًخا لإلبل وكل مدنها مربًضا للغنم [

Ï  ."اسم عبري یعني "بني شعبي
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ر ویهاجمها ویخرب  في كبریاء شمتت في خراب یهوذا وبلیتها ولم تعلم أنه بعد خمس سنوات یعود نبوخذنصَّ
 Aramaean فتصیر خراًبا وتأتي القبائل من شرق عمون: قبائل اآلرامیین Ïعاصمتها المدینة الجمیلة الغنیة "ربة"

والعربیة وتستخدمها مناًخا (اصطبالً ) لإلبل وتتحول مدنها إلى مربض لألغنام.  
حینما یتعالى اإلنسان بالكبریاء یسقط، فیصیر بهاؤه خراًبا، ویصیر قلبه مرعى للحیوانات: "تربض في 

). یتحول اإلنسان من إنسانیته الرقیقة التي خلق بها على صورة 14: 2وسطها القطعان كل طوائف الحیوان" (صف 
ر، ُطرد من بین الناس وصار  اهللا ومثاله إلى الحیوانیة المفترسة غیر العاقلة. هذا ما فعلته الكبریاء بالملك بلطشاصَّ

). لهذا كان اآلباء الكنسیون یهتمون جًدا بالتمتع بروح 25: 4مسكنه مع حیوان البر وطعامه العشب كالثیران (دا 
. كما Ðاالتضاع والهروب من الكبریاء، حتى قال أحدهم: "ال تسكن في موضع له اسم، وال تجالس إنساًنا عظیم االسم"

. وقال ]Ñ [إن أردت أن تكون معروًفا عند اهللا فاحرص أال تكون معروًفا عند الناسالقدیس باسیلیوس الكبیر:قال 

 ].Ò [إذا كرَّمك الناس فخف جًدا... اهرب من كرامة الكثیرین، لئال یغرقوا مركبكاألنبا تیموثاوس:

 : . نبوات ضد موآب2
بني عمى ابن لوط من ابنته الصغرى، فإن موآب هو االبن الذي من ابنته  أن كان بنو عمون هم نسل

الكبرى، وقد دعي هكذا ألن أمه أنجبته من أبیها لوط فُدِعَى موآب أي "من األب" أنجبته من أبیها وهو في حالة سكر 
 أن یعتبر موآب یشیر إلى الشیطان والخارجین عن اهللا أبیهم، الذین ال  القدیس جیروموعدم وعي. هذا ما دعى

. Óیفكرون في أبیهم
)، وعبدوا اإلله كموش. كانت 11: 2امتدت ذریة موآب في شرقي بحر لوط وطردوا اإلیمیین من هناك (تث 
)، لكن غالبیة الوقت كانت 11: 2عالقتهم بالعبرانیین أحیاًنا طیبة، فقد أوصى اهللا العبرانیین أال یأخذوا أرضهم (تث 

العالقة عدائیة، ففي أیام القضاة أخضع الموآبیون العبرانیین ووضعوا علیهم جزیة إلى أن قتل أهود عجلون ملك 
)، وكانت راعوث الفتاة المحبة لحماتها موآبیة. 30-12: 3موآب (قض 

: 22 صم 1حارب شاول الملك الموآبیین، وحینما هرب داود من أمام وجهه جعل والدیه تحت حمایتهم (
) وجعلهم عبیًدا له. وبعد موت سلیمان صارت موآب جزًءا من 2: 8 صم 2)، لكنه إذ صار ملًكا ضربهم بشدة (3-4

)، وبعد ذلك صارت موآب 3 مل 2المملكة الشمالیة، وفي ُملك یهوشفاط هجموا على الیهودیة لكنهم انهزموا أمامها (
). 2: 24 مل 2تارة خاضعة وأخرى مستقلة. وفي أیام الملك یهویاقیم حالفت موآب الكلدانیین ضد یهوذا (

 مركز األدومیین التحادهما في الشر. ویالحظ أن كلمة "سعیر" ]8[ سعیرفي نبوته ضد موآب ربط بها 
)، 3: 32عبریة تعني "كثرة الشعر"، أطلقت على األرض التي استولى علیها عیسو أو أدوم ونسله من الحوریین (تك 

Ï  ق.م (فسمیت فیالدلفیا 246-285 میًال جملها بطلیموس فیالدلفیوس (23كلمة عبریة وعمونیة تعني "كبیرة"، تقع عند منبع یبوق، شرق األردن بحوالي (
تكریما له.) ،حالیا مدینة عمان. 

Ð  338 ، ص 1968بستان الرهبان ، طبعة .
Ñ  341المرجع السابق ، ص .
Ò  341المرجع السابق ص .

5 On Ps., hom 34. 
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وكانت تسمى جبل سعیر ألنها منطقة جبلیة، تقع على الجانب الشرقي من البریة العربیة، وهى جبل سعیر الذي في 
). 10: 15أرض یهوذا (یش 

 فقد ظنت أنه "روح عدم التمییز"،بني عمون تشیر إلى خطیئة الكبریاء، فإن موآب تشیر إلى  إن كانت دولة
ال فرق بین اهللا الحّي واإللهة الوثنیة، وحسبت بهالك یهوذا وتدمیر أورشلیم أنه ال خالص للشعب مرة أخرى: "یقولون 

 وبعل Ï]. لهذا یؤدبهم الرب بفتح مدنهم الحصینة التي على الحدود "بیت بشیموت8هوذا بیت یهوذا مثل كل األمم" [
سر قوتهم لُیحطمها الكلدانیون ویتركوها خراًبا فیأتي بنو المشرق ویستخدمونها للحیوانات  هي " التيÑ وقریتایمÐمعون

كما یفعلون ببني عمون. 
إن كان بنو عمون قد فقدوا حیاتهم بسبب كبریائهم. هكذا یفقد بنو موآب حیاتهم بسبب عدم التمییز أو 

].  Ò: [وبغیر طین ال ُیبنى البرج، بغیر معرفة ال تقوم فضیلةالقدیس مار إفرام السریانياإلفراز. وكما یقول 

 : . نبوات ضد آدوم3
 لهذا یشیر بنو آدوم إلى سفك الدم أو Ó" "من األرضي"آدوم" معناها "أحمر" أو "دموي (سافك دم)"، كما تعن

أو خطیئة الظلم.  
"آدوم" هو لقب عیسو الذي كان عنیًفا یحمل عداوة ضد أخیه یعقوب، ُأطلق هذا االسم على اإلقلیم الذي 

)، وهو إقلیم جبلي وعر، استولى علیه عیسو ونسله بعد طردهم 3 :32 (تك یسكنه عیسو، أي على أرض سعیر
)، وٕان 41-14 :20 ). لم یأذنوا للعبرانیین أن یعبروا في أرضهم بعد خروجهم من مصر (عد12 :2 الحوریین (تث
)، فهرب هدد - أحد أمراء 18 :24 ). غزا داود آدوم وأقام علیها حراًسا (عد8-7 :23 خوة لهم (تثإكانوا ُیعتبرون 

). في أیام یهوشفاط غزا األدومیون والعّمونیون 22-14 :11 مل 1آدوم - إلى مصر وصار خصًما لسلیمان (
). وقد عاون األدومیون إسرائیل 23 ،22 ،20 :1 أي 2والموآبیون یهوذا لكنهم عادوا یحاربون بعضهم البعض (

) لكنهم ثاروا في أیام حكم یورام بن یهوشفاط فقهرهم، لكنه 27-4 :3 مل 2ویهوذا في حربهم ضد میشع ملك موآب (
). وقتل أمصیا عشرة آالف من األدومیین إذ طوح بهم من 10-8 :21 أي 1 ،20 :8 مل 2لم یقدر أن یخضعهم (

). غزا 12-11 :25 أي 2 ،7 :14 مل 2عاصمتهم ( Ôخذ منهم سالعأفوق قمة الصخرة فقتلهم في وادي الملح و
ر أورشلیم (مز  األدومیون سبط یهوذا، وأخذوا منهم أسرى في أثناء حكم آحاز... وقد ابتهجوا عند تخریب نبوخذنصَّ

). كما استولوا علیها حتى مدینة حبرون. وقد تنبأ األنبیاء ضدها بسبب عدائها الشدید إلسرائیل، كما تنبأوا 7 :137
 الخ). وفي القرن الخامس ق.م طردهم 19 :3 ، یؤ22-21 :4 ا، مر22-7 :49 بإدماجها ضمن ملكوت اهللا (إر

األنباط من جبل سعیر، وفي القرن الثاني ق.م استولى یهوذا المكابي على حبرون وغیرها من المدن التي استولى 

Ï  3:12 میل شمال شرقي البحر المیت (یش2ر5"بیت بشیموت" اسم عبري یعنى "بیت القفار" وهى مدینة في موآب یقال أنها تل عظیم تبعد.( 
Ð  میل جنوب غربي حسبان، بها اآلن حرب كثیرة. 9"بعل معون" اسم موآبي یعني "بعل السكن"، حالیا تدعى "معین" تبعد 
Ñ أو جددوها، لكنها تحولت بعد ذلك إلى مملكة موآب. تسمى حالًیا 37:32"قریتایم" اسم عبري یعنى "القرى" أو "المدن"، بناها بنو راوبین مع حشبون(عد (

 أمیال جنوب بعل معون. 10"القریات " تبعد 
Ò  441بستان الرهبان ، ص .

5 St. Jerome : On Ps., hom 15:34. 
Ô  سالعSela ربما في موقع البتراء ،Petra.حالًیا   
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، Ïتان وأدخلهم ضمن جماعة الیهودت)، وقد أرغم یوحنا هركالوس األدومیین على االخ5مكابیون  1علیها األدومیون (
وكان هیرودوس الكبیر أدومًیا. 

انتقمت لهذا  هي إن كانت أدوم تشیر إلى خطیئة الظلم وسفك الدم، فإنه بالكیل الذي به تكیل یكال لها.
. ومن یقتل بالسیف فبالسیف یقتل. إنه صیِّرها ]13["أمد یدي على أدوم وأقطع منها اإلنسان والحیوان" یقول الرب 

 في الجنوب حیث یسقطون بالسیف. Ñ في الشمال إلى دوانÐخرابا من التیمن

 : . نبوات ضد الفلسطینیین4
 اسمهم "موت القدیس جیرومكان الفلسطینیون في العهد القدیم یمثلون عداوة شدیدة لشعب اهللا، ویفسر 

 إنهم انتقموا من ،Òبسبب جرعة سامة" لذلك كانوا في رأیه یمثلون الذین یشربون كأس غوایة الشیطان فیسقطون سریًعا
ر بعد سقوط أورشلیم  یهوذا مثل بني آدوم، ولعل األخیرون قد أغووهم على ذلك. على أیه األحوال هزمهم نبوخذنصَّ

بوقت لیس بطویل.  
استئصاله الكریتیین، ربما قصد بهم جماعة فلسطینیة كانوا قد قدموا من جزیرة كریت في الربع األول من 

القرن الثاني عشر ق.م. 
العداوة بین العبرانیین والفلسطینیین قدیمة من بعد دخول األولین أرض الموعد حیث احتلوا بعض مدنهم بعد 

)، ثم 7-6 :10 )، لكن الفلسطینیون استردوا مدنهم وسقط العبرانیون في قبضتهم (قض18 :1 موت یشوع (قض
). وفي عهد صموئیل النبي 16-14 ُأنقذوا. عاد الفلسطینون فأذلوا العبرانیین أربعین سنة حتى أنقذهم شمشون (قض

) ثم عاد فهزمهم صموئیل بعد عشرین عاًما... ودخلوا في حرب مع 6-4 صم 1استولوا على تابوت العهد (
العبرانیین أیام شاول الملك، والتجأ إلیهم داود الملك مرتین، ولما ملك حاربهم. وبعد موت داود لم نسمع عنهم كثیًرا... 

1 Josephus ; Antiq. lib 13, cap 17. 
Ð  ربما طویالنTauihan.بجوار البتراء  
Ñ 1:38، 20:27 وهى غیر دوان العربیة (7:49،8في الجنوب (إر .(

4 On Ps. , hom 15. 
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 25حزقیال من وحي 
حطم یا رب فساد األمم فيّ ! 

 بني البشر، لجمیع األمم!  إني أعلم حبك لكل
ما تنبأ عنه أنبیاؤك إنما لتحطیم الشر الذي فيّ ! 

من هم بنو عمون إال الكبریاء الذي یحدر نفسي؟! 
من هم بنو موآب إال رفضي أبوتك وانتسابي إلى أب آخر؟! 

من هم األدومیون إال طبیعتي العنیفة سافكة الدماء؟! 
من هم الفلسطینیون القدامى إال االرتباك الداخلي؟! 

حطم یا رب فسادي لكي أتقدس لك! 
انزع كبریائي فأنعم باتضاعك! 

ردني إلى أبوتك فأترك أبوة إبلیس! 
یترفق بكل أحد! فجدد قلبي الحجري 

انزع كل ارتباك في داخلي ألحمل سالمك األبدي! 
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 العشرون السادس األصحاح

 صور ضد نبوات
-26 (الثالثة األصحاحات خصص والفلسطینیین وأدوم وموآب عمون بني ضد للنبوات سریًعا عرض أن بعد

 رئیس إلي عبر والثالث صور، على مرثاة والثاني صور، إدانة عن تحدث األول األصحاح صور، ضد نبوات) لل28

 :عن فتحدث) 26 (األول األصحاح أما. نفسه صور

 ].2-1     [صور شر. 1

 ].6-3     [ضدها اهللا. 2

ر. 3  ].14-7   [ُیخربها نبوخذنصَّ

 ].19-15   [الجزائر على أثرها. 4

 ].21-20  [السفلي العالم في هبوطها. 5

  :صور شر. 1
 إلي نقلت دفاعیة وألسباب الزمن مع ولكن البر، في م.ق 2750 عام حوالي ظهرت شهیرة، فینیقیة مدینة صور

 صیدون من إسرائیل بني إلي أقرب وهي میناءان لها فداًنا، 142 مساحتها االسم ذات حملت مجاورة صخریة جزیرة

) 11: 15 صم 2 (الملك لداود البناء مواد ملكها أرسل. یشوع أیام في العبرانیون یحتلها لم العظمة، في وتفوقها
 سلعهم، من وجردوهم) 9: 1 عا ( أدوم إلي إسرائیل بني الصوریون أسلم. )14-10: 9 مل 1 (الحكیم ولسلیمان

 معه تفاوضت وأخیًرا  ق.م)573 – 585 (سنة 13 نبوخذنصَّر حاصرهم. )6-5: 3 یؤ( للیونانیین عبیًدا وباعوهم

 موته وبعد مجدها، استعادت أن لبث ما ثم. م.ق 332 عام واحتلها األكبر اإلسكندر حاصرها كما. بسلطانه واعترفت

 . الرومانیون منهم أخذها ثم السلوقیین صولة تحت وقعت

 مر (صور من قوم به اتصل ما) ك31-24: 7 مر( ،)28-21: 15 مت( المسیح السید شواطئها على مر
 في أوریجانوس العالمة دفن وقد ،)4-3: 21 أع( الرسولي العصر في إلیها المسیحیة دخلت وقد). 17: 6 لو ،8: 3

. 323 سنة تكریسها یوم عظة المؤرخ یوسابیوس فیها ألقي فخمة كنیسة بولینوس القدیس فیها وشید بصور، الباسیلیكا
 وكانت. كله العالم مع تتجر إنها وقال وأجملها فینیقیة مدن أشرف أنها ایرونیموس القدیس وصفها الرابع القرن وفي

 .Ïتنصیبه أثناء الرعایة عصا البطریرك یسلم رئیسها فكان أنطاكیة، بعد األنطاكي الكرسي أسقفیات كل عن متمیزة

 جیروم القدیس أن إال صخریة، جزیرة على قامت ألنها ربما ،"صخر "یعني سامي اسم فهو" صور "اسم أما

 . وبالیاه الشیطان محنة تحت الساقطین یمّثلون سكانها ىیر لذا ،Ð"محنة "تعني العبریة في" صور "كلمة أن یرى

 خراب بعد أي الشهر، أول في عشر الحادیة السنة في صور ضد) 26 حز( النبوة هذه جاءت األحوال أیه على

 في عشرة الثانیة السنة في عرف إذ األولى، المرحلة في المسبیین وٕالي إلیه وصلت قد أخبار ةأي تكن لم لكن أورشلیم،

 .)21: 33 حز( الشهر من الخامس في العاشر الشهر

Ï 561-559 ص ، المقدس الكتاب قاموس.    New Westminster Dict. of the Bible, "Tyre." 
2 PL 25:240. 
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 الشعوب، مصاریع انكسرت قد َههْ : "قائلة شمتت لقد أورشلیم؛ خراب استغلت إذ الطمع فهي صور خطیئة أما

، تحولتْ  قد  قویة كانت أنها إما معنیین بأحد الشعوب )أبواب( بمصاریع أشبه أورشلیم كانت. ]2[ "خِربتْ  إذ أمتلئُ  إليَّ

 لصور ةحمفتو الجمیع، یدوسها وخربة مصراعیها على مفتوحة فصارت تقهرها، أن الشعوب تقدر ال المغلقة كاألبواب

 كل منها لتغتصب صور أمام انفتحت وبخرابها العالمیة للتجارة مركًزا كانت )أورشلیم (أنها وٕاما الشعوب، من لغیرها كما

 .التجارة على تعیش كانت صور ألن حسابها، على وتغتني عمالئها

  :ضدها اهللا .2
 ضدها نفسه اهللا یقف لهذا الفرصة، هذه الغتنام مبتهجة متهللة لتمتلئ خرابها استغلت أورشلیم، في طمعت إذ

 ظنت لقد. البحر وسط كجزیرة صور تفهمها التي باللغة یحدثها إنه. توقف بال أمواجه البحر یرسل كما هايعل األمم فُیهیج

 إلیها یرسل سفنه یرسل أن عوض البحر هوذا لكن فتغتني، بضائعها تطلب العالم كل من السفن تأتیها أن أورشلیم بخراب

 .تماًما عاریة صخرة ویجعلها عنها ترابها ویسحب أبراجها ویهدم أسوارها فیخرب أمواجه

 وال أبواب وال أسوار بال صارت قد نفسها صور هوذا قسًرا، لها انفتحت المغلقة أورشلیم أبواب ألن فرحت لقد

 من إن حًقا .نبات فیها ینبت وال حیوان، فیها یستریح وال إنسان یسكنها ال للحیاة، تصلح ال صخرة تراب، بال بل أبراج،

 حیاة في الطمع ثمر هو هذا !قط يءلش نفع بال یصّیره بل ال لآلخرین، غنیمة الرب یجعله له غنیمة أنه أخیه في یظن

 !اإلنسان

  :ُیخربها نبوخذنصَّر .3
 صارت. فتحها حتى عاًما عشر ثالثة بجیشه صور أیًضا حاصر فإنه أورشلیم، حطم قد نبوخذنصَّر كان إن

 :التالیة النقاط في أورشلیم في الطامعة صور حال النبي صوَّر وقد ولجیشه، له غنیمة

 إلي البنات وترمز... معها یتاجرون العالم كل من یأتون الذین عمالئها قتل یقصد هنا وربما ،]8 [بناتها یقتل .أ

 ثمر كل تفقد أورشلیم وراء من صور اغتنام عوض. ثمر بال یصیر أخیه في الشامت فاإلنسان وثمره، الجسد أعمال

 !مادي

 .تجارها إلیها یفد فال جمالها، كل وتخسر رؤیة كل فتفقد بغبارها، یغطیها وخیله جیشه بكثرة .ب

 من یسقطون الذین وقادتها شعبها قتل عالمة. ]11 [عزها أنصاب األرض إلي فتسقط بالسیف شعبها یقتل .ج

 .التراب إلي والكرامة العز

 في وترابها وخشبها احجارته ویضعون البهجة وبیوتها أسوارها ویهدمون تجارتها ویغتنمون ثروتها ینهبون .د

 !التراب من حتى شيء كل من تماًما عاریة صخرة فتصیر المیاه، وسط

 .]13 [والفرح العود وصوت أغانیها یبطل .هـ

 وصحته، وفرحه وجماله وقوته ثروته یفقد إنما فیه، طمع قد ما اإلنسان یخسر فقط لیس الطمع، عمل هو هذا

 !فیه حیویة وكل إنسانیته من مجرًدا ویصیر اآلخرین ویفقد

 بنیها تفقد وانما فحسب مادیة خسائر في ال تدخل بها فإذا أورشلیم، بخراب كثیرة مكاسب تقتني أنها صور ظنت

 .وبناتها

 الكل ویسخر الغبار، فیغطیها بها تحیط بالجیوش فإذا أورشلیم، بابادة العالم انشغال موضع تصیر أنها حسبت
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 .بها

 ...قادتها مع شعبها فُیقتل أورشلیم بانهیار وعظمة كرامة تترقب

 جمالها، ویزول حصانتها، كل تفقد لناهبیها، غنیمة تصیر أورشلیم بخراب بها تتنبأ التي المكاسب عوض

 .عاریة صخرة إلي وتتحول

 !والبهجة الفرح عنها فُنزع أورشلیم، بهالك طرًبا وترقص تغني صارت

  :الجزائر على أثرها .4
 رؤساء جمیع فتنزل !وسطك؟ في القتل وقوع عند ىالجرح صراخ عند سقوطك صوت عند الجزائر تتزلزل أما"

 كل ویرتعدون األرض، على ویجلسون رعدات، یلبسون المطرزة، ثیابهم وینزعون جببهم ویخلعون كراسیهم، عن البحر

 .]17-15[" مرثاة كيعل ویرفعون منك، ویتحیرون لحظة،

 ال البحر وسط كالصخر تقف التي والشهیرة، الغنیة الجزیرة هذه أن ظنوا فقد الجزائر، بقیة یزلزل صور انهیار
 ینزل إنما محاربتهم، إلي األمر یحتاج ال ،!الصغیرة؟ البالد تفعل فماذا صور، انهارت لقد. یفتحها أو یهزمها أن أحد یقدر

 إنهم !وحیرة خوف في األرض على ویجلسون الرعدة، وتلبسهم الملك، ثیاب ویخلعون الخوف من كراسیهم عن الرؤساء

 !حالهم یبكون الواقع في وهم صور على مرثاة یرفعون

 ،)3: 5 أع (الحقل ثمن من واختلسا القدس الروح على كذبا طماعین، كانا ألنهما وماتا وسفیرة حنانیا سقط لقد
 عبرة وفصارا ممتلكاتهما مع حیاتهما ففقدا الطامعة، كصور صارا لقد. بذلك سمعوا الذین جمیع على عظیم خوف فصار

 .لآلخرین

 كل من البضائع تحمل القادمة السفن إلي أو معها للتعامل إلیها القادمین التجار إلي تشیر الجزائر هذه لعل

 یرثیها من تجد لم العظیم الملك مدینة أورشلیم سقطت حین للعجب یا. التجارة مركز صور على مرثاة تقدم إنها... العالم

 أن بعد أقامها الرب لكن سقطت أورشلیم. ترثیها الجزائر قامت خربت فحین صور أما وُیعّیرها، بها یستهزئ من وجدت بل

 من ولیس التأدیب تحت المؤمن یسقط هكذا !األبد ىإل زالت بل تقم فلم هي أما العالم فرثاها فسقطت صور أما تأدبت،

 !یقوم فال هو أما الكثیرون یرثیه یسقط فحین شره على المصمم الشریر أما وتسنده، به تترفق الرب عین لكن هيعل یشفق
 .یقوم وال یسقط إذ ذاته" الشر "هنا قصد وربما

 : السفلي العالم في هبوطها .5
 الهابطین مع األبدیة الخرب في األرض، أسافل في وُأجلسك. القدم شعب ىإل الجب في الهابطین مع ُأهبطك"

 إلي توجدین فال وُتطلبین تكونین، وال أهواال ُأصّیرك األحیاء، أرض في فخًرا وأجعل مسكونة، غیر لتكوني الجب في

 .]21-20[" األبد

 لكنها الكثیرون، ویشتهیها وجذابة براقة البدایة في تبدو كانت وٕان فإنها الطمع، خطیئة تمثل صور كانت إن

 لكنه وسعادته، ولذته شعبه كل فیها اإلنسان یظن الخطایا، جمیع من كغیرها إنها. بعد توجد تعود وال تبید مخادعة،

 !.یرتوي وال اإلنسان وراءه یجري كالسراب إنها. بموجودة لیست أنها یكتشف ما سرعان
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  26 حزقیالمن وحي 

 !فأغتني هي لتسقط

 أنا فأغتني هي لتسقط! 

 !أورشلیم انهارت عندما صور به تغنت ما هذا

 !غیرها حساب على طامعة شامتة انها

 أورشلیم؟ بخراب بصور اقتنت ماذا ىُتر 

 بناتها، فقدت التجار تقتني أن عوض

 الجیوش، غنیمة صارت وحدها بها العالم انشغال عوض

 شعبها، ُقتل كرامة نوال عوض

 !بائسة عاریة صخرة صارت والغناء الفرح وعوض

 والرحمة، الحب رب یا علمني 

 !لصالحي الفرص هذه أستغل وال إخوتي، بمصائب أشمت فال

 قلبي، من صور انزع

 خوتي،إ ألجل ُأبذل أن لي وهب

 مشاعرهم، أشاركهم

 !كلیليإو فرحي وأحسبهم
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األصحاح السابع والعشرین 

مرثاة على صور 
طلب الرب من حزقیال النبي أن یرفع مرثاة على صور، جاءت عناصرها هكذا:  

. ]11-1[. صور السفینة الفینیقیة الكاملة  1
. ]24-12[. حمولتها الثمینة   2
. ]36-25[. تحطیم السفینة   3

:  . صور السفینة الفینیقیة الكاملة 1
إن كانت أورشلیم تشیر إلى النفس التي قبلت نعمة اهللا - ففي العهد القدیم تشیر إلى الكنیسة المتمتعة 

بالناموس الموسوي واألنبیاء، وفي العهد الجدید تشیر إلى الكنیسة وقد تمتعت بالخالص األبدي من خالل النعمة 
: مركزه وٕامكانیاته وعطایا اهللا له ثم سقوطه وانهیاره صور هنا تمثل اإلنسان الطبیعياإللهیة في المسیح یسوع - فإن 

. لقد شبهها بسفینة فینیقیة في الطبیعة اإلنسانیة كلهامن خالل الخطیئة. فما یقوله هنا عن صور إنما یقوله عن 
موقع ممتاز، تتعامل مع كثرة من الشعوب، قویة البناء، ثمینة للغایة، فاخرة في صناعتها، طاقمها ممتاز، ال ینقصها  

شيء. هذا هو اإلنسان "عمل یدْي اهللا محب البشر". 
"، إذ تقع صور في شرق البحر األبیض المتوسط كجزیرة جمیلة لها "عند مداخل البحرلقد أقامها اهللا 

"تخومك  ،]3["تاجرة الشعوب إلى جزائر كثیرة" میناءان، موقعها یجعلها قادرة على جلب التجار من كل بالد الشرق؛ 
. لقد أقام اهللا اإلنسان عند مداخل البحار "فوق كل خلیقة أرضیة" بكونه على صورة اهللا، فیتسلط ]4[في كل البحار" 

: 1 على سمك البحر وعلى طیر السماء وعلى البهائم وعلى األرض وعلى جمیع الدبابات التي تدب على األرض (تك
صاحب  أي )، سلمه هذه التجارة لیصیر سیًدا ال عبًدا لألمور األرضیة الزمنیة؛ جعل تخومه في كل البحار،26

سلطان على كل شيء. إنه لم یرد أن یخلقنا لنعیش في حالة حرمان مادي أو نفسي، بل أراد لنا شبًعا في كل شيء. 
في مقاله عن الخلیقة أن اهللا لم یخلق اإلنسان إال بعدما [ :القدیس غریغوریوس أسقف نیصصوكما یقول 

. ]، فإنه ال یلیق اإلعالن عن الملك ما لم ُیعد قصرهيخلق العالم كقصر ملوك
أقام اهللا اإلنسان جمیًال في كل شيء، أكمل خلیقته على األرض، لهذا بعد أن خلقه قیل: "ورأى اهللا كل ما 

، سر جمالنا هو اهللا الذي بنى ]4[بنَّاؤوك تمموا جمالك" )... وتقول المرثاة: "31: 1 عمله فإذا هو حسن جًدا" (تك
حیاتنا، ووهبنا اإلمكانیات الداخلیة والجسد كعطیة مجانیة من قبله. لكن اإلنسان في كبریاء قبله عوض أن یشكر اهللا 

. ]3[یا صور أنت قلت أنا كاملة الجمال" ویمجده ینسب كل كمال لنفسه، إذ تقول المرثاة: "
أما سر جمالها فهو:  

 ،Ïألواحها من سْرو َسنیر
سواریها من أرز لبنان، 

Ï ذكر االثنان كجبلین مختلفین، لكن 5: 23(أي )، ولو أن في3: 9اسم أموري یعني "جبل أو جبل النور"، أطلقه األموریون على جبل حرمون (تث (
 األغلب أن سنیر قسم من جبل حرمون (جبل الشیخ).
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 ،Ïمجاذیفها من بلوط باشان
مقاعدها من عاج مطعم في البقس من جزائر كتیم. 

شراعها كتان مطرز من مصر، 

 .Ðغطاؤها أسمانجوني وأرجوان من جزائر ألیشة

 ،Òاروادأ وÑمالحوها من أهل صیدون
وربابنتها حكماء من صور ذاتها، 

قالفوها من شیوخ جبیل وحكمائها، 
،.. Ô وفوطÓرجال حربها (حراسها) من فارس ولود

هكذا قدمت المرثاة تفاصیل كثیرة لمواد البناء للسفینة وجنسیة طاقمها وحراسها. ومما یلزم مالحظته أن 
السفینة عند األمم كثیًرا ما تشیر إلى رحلة الحیاة التي یعیشها اإلنسان في العالم لیدخل إلى المیناء، كما أن سفینة 
، Õنوح رمزت إلى الكنیسة أو إلى اإلنسانیة المتمتعة بالخالص اإللهي، لهذا كثیًرا ما تُبنى الكنائس على شكل سفینة

[البحر هو العالم، نزلت إلیه الكنیسة حتى العمق لكنها لم تهلك ألن قبطانها المسیح األب هیبولیتس: وكما یقول 
ماهر. إذ تحمل صلیب الرب إنما تحمل الغلبة على الموت في داخلها... 

 البحارة هما العهدان (القدیم والجدید).  
محبة المسیح التي تربط الكنیسة.  هي والجبال المحیطة بها

جرن المیًالد الجدید الذي یجدد المؤمنین.   هي  الشبكة التي معها
الروح القدس حال فیها كبحار ماهر ُیختم به المؤمنون...  

وصایا المسیح نفسه، قویة كالحدید!  هي لها مراسي من حدید تحتفظ بها،
 بها نوتیة على الیمین والیسار، خدام كالمالئكة القدیسین یدیرون الكنیسة ویحفظونها. 

 السلم الذي نصعد به إلى ظهر السفینة هو تذكار آالم المسیح، به ترتفع قلوب المؤمنین إلى السماء.  

Ï تربتها خصبة للغایة وماؤها 21: 33اسم عبري یعني "أرض مستویة أو ممهدة" ، تقع في أرض كنعان شرقى األردن بین جبلى حرمون وجلعاد (عد ،(
  مرة.60غزیر. ذكرت في الكتاب المقدس حوالى 

Ð .سواحل ألیشة، جزء من جزیرة قبرص 
Ñ " میًال شمال صور، وتعتبر من أقدم مدن العالم، أخذ اسمها من بكر كنعان 22صیدون" اسم سامي یعني"مكان صید السمك" وهى مدینة فینیقیة غنیة تبعد 

)، وفي أیام القضاة 1: 31)، لكن بنو إسرائیل لم یمتلكوها (قض10: 19). كانت تؤلف الحدود الشمالیة من كنعان (تك10: 15بن حام بن نوح (تك
). 11: 5مل1) إال أن معبودهم األول هو عشتروت إله الخصب (16: 32مل1ظلموا بنى إسرائیل، وقد عیدوا البعل (

) واتهمها یوئیل النبي مع غیرها أنهم غزوا أورشلیم وأخذوا 28،22،24: 21تنبأ ضدها األنبیاء، فقال حزقیال النبي إنها كانت إلسرائیل سالء ممًرا (
). 16-3: 4فضتها وباعوا بنیها وبنى یهوذا عبیًدا (یؤ

 ق.م أخذها الرومان.63خضعت صیدون لفارس ثم ثارت على فارس، وفتحت أبوابها لإلسكندر األكبر تخلًصا من الفرس، وفي سنة 
Ò میًال شمال 30أرفاد، وتسمى اآلن "رواد". تقع على جزیرة صغیرة تبعد میلین من الشاطئ السورى، وتبعد  هي "إرواد" ربما تعني"تیة"، یحتمل أن تكون 

 طرابلس.
Ó 6: 9) أن شعب لودینتسبون إلى المصریین، وقد عرفوا كرجال حرب خاًصا في حرب القوس (إر10: 13غالًبا لیدیا بغرب آسیا الصغرى، جاء في (تك .(

 وفي الترجمة السبعینیة جاءت (لیبیو) واعتبرها یوسیفوس "لیبیا".
Ô یربط البعض فوط بلود بكونهما الجزء الشرقي من لیبیا الحالیة.1: 8،أي10: 6فوط: شعب ذو صلة وقرابة بالمصریین (تك ،( 
Õ  ،92-85، ص1979للمؤلف: كنیسة بیت اهللا. 
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. ]Ïشركة األنبیاء والشهداء والرسل الذین یدخلون راحتهم... هي القالع فوق السفینة
وكما تشیر السفینة إلى اإلنسانیة المتجددة من خالل صلیب المسیح، فهي تشیر أیًضا إلى الطبیعة اإلنسانیة 
قبل السقوط، ولهذا فإن ما ورد في المرثاة من تفاصیل إنما تشیر إلى عطایا اهللا لنا خالل إنسانیتنا من جسد صالح، 

عمل یدي اهللا الصالح محب البشر.  هي ونفس عاقلة وعواطف وأحاسیس ومیول ودوافع وطاقات مباركة، ألنها
العقل، والمجداف هو اللسان،  هي أعضاء الجسد، وساریتها هي نستطیع القول أن ألواح السفینة أو عوارضها

بقیة الحواس، والشراع هو القلب، والغطاء هو السلوك اللظاهري، والمالحین هم طاقات النفس الداخلیة،  هي والمقاعد
وربانها هو روح اإلفراز والتمییز، والقالفون هم المواهب، والحراس هم الدوافع الداخلیة. 

 من جبل يبمثابة عوارض السفینة تأت هي أن كل أعضاء الجسد التي أي  من سرو سنیز،كل األلواح. أ
القدیس (سنیز)، ولیس كما ظن الغنوصیون أنه من مملكة الظلمة. لهذا كثیًرا ما عالج اآلباء هذا األمر، فیقول  النور

هؤالء (أتباع ماني) یدعون الجسد غداًرا، من أصل شریر... أال یلزمهم بذلك أن یفقأوا أعینهم [: یوحنا الذهبي الفم
عضو آخر هو الذي یالم إنما إرادتنا  أي ألن الشهوة تدخل إلى النفس عن طریقها؟! لكن الحقیقة لیست العین وال

لقد ُوهبت لنا األعین لننظر بها الخلیقة، فنمجد السید الرب، لكننا إن [. كما یقول: ]Ðموضع اللوم هي الفاسدة وحدها

الروح صالحة، والجسد صالح. [القدیس أغسطینوس: . كما یقول ]Ñكنا نسيء استخدامها تصیر خادمة للزنا...

. ]Òواإلنسان المكون من االثنین هو بالتأكید صالح، سواء كان صالحه هذا قلیًال أو كثیًرا
العقل، مأخوذ من أرز لبنان، هذا الذي ُیعرف باستقامته، فقد خلق اهللا لإلنسان عقًال  أي الساریة: ب.

مستقیًما یقوده كل الطریق بغیر انحراف إذ "اإلنسان العاقل حًقا له اهتمام واحد، وهو أن یطیع اهللا القدیر من كل 
القلب وأن یرضیه، وهو ُیّعلم نفسه شیًئا واحًدا فقط، وهو كیف یصنع قدر استطاعته ما یوافق اهللا، شاكًرا إیاه على 

. Ó"عنایته المتحننة التي تعمل في كل ما یحدث له في حیاته
 الذي یقود السفینة هو اللسان، إذ یقول معلمنا یعقوب: "هوذا السفن أیًضا وهي عظیمة بهذا  المجدافج.

المقدار وتسوقها ریاح عاصفة تدیرها دفة صغیرة جًدا إلى حیثما شاء قصد المدبر، هكذا اللسان وهو عضو صغیر 
ُأعطینا لساًنا نعلم ونسبح به الخالق، لكننا إن [:  القدیس یوحنا الذهبي الفم). ویقول5-4: 3 ویفتخر متعاظًما" (یع

. ]Ôلم نحترز ألنفسنا یصیر علة تجدیف
القدیس مملوءة طهارة ونقاوة. یقول  أي الحواس التي ینبغي أن تكون من العاج المطعم، هي المقاعدد. 
كل من یشاء اآلن أن یحفظ نفسه وضمیره من األعمال الشریرة، فلیحفظ هذه الحواس ویسلمها في ید اهللا [: یوحنا سابا

. ]Õاألمین معین الضعفاء

1 De antichr. 59. 
2 In Cor. homily 23: 2. 

Ñ  58  ، ص1972هل الشیطان سلطان علیك؟ طبعة. 
Ò  18العفة. 
Ó  19 ، ص1966القدیس أنطونیوس الكبیر (الفیلوكالیا، طبعة.( 
Ô 313للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم، ص. 
Õ  1033للمؤلف: الحب اإللهي ، ص. 
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ز، نقًیا طاهًرا، فإذ یتقدس القلب یصیر اإلنسان مسكًنا الشراعهـ.   هو القلب ینبغي أن یكون من الكتان الطرَّ
). 51 هللا، لهذا یصرخ المرتل: "قلًبا نقًیا اخلقه فيَّ یا اهللا، وروًحا مستقیًما جدد في أحشائي" (مز

یحمل  أي یحمل الطبیعة السماویة، ومن األرجوان أي  الذي هو السلوك، فمن أسمانجونيغطاء السفینةو. 
سمة الملوك. فالسلوك إنما یعبر عما یحمله القلب في الداخل، إن كان القلب مرتفًعا إلى السماء حیث یوجد كنزنا 
یكون سلوكنا أیًضا متجًها نحو السمویات، وحیث یوجد عند اهللا الملك الحقیقي یكون سلوًكا الئًقا بأبناء هذا الملك. 

لهذا یقول الرسول بولس: "أقامنا معه وأجلسنا معه في السمویات". 
). 1: 3 "أطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین اهللا" (كو

عظیم هو ذاك الذي یقهر النار الناشئة عن اللذات األرضیة بواسطة التأمل [: القدیس یوحنا الدرجيویقول 

 .]Ïفي مباهج السماء!
الطاقات الداخلیة للنفس،  أي المالحونز. 

رواد. فإن كانت "صیدون" تعني "مكان الصید"، فإن اإلنسان الحّي هو الذي إفیأتي بهم من صیدون و
یستخدم كل طاقاته الداخلیة للبناء، یعیش كصیاد ماهر یعرف كیف یقتنى ما هو للبنیان. إن لم تستخدم للبنیان تصیر 
تلك الطاقات ذاتها للهدم، وٕان لم تكن كجنود روحیین لحساب مملكة اهللا تصیر كجنود أشرار لحساب مملكة الظلمة. 

كالصخرة ال یهتز. هذا هو سر قوة اإلنسان الروحي،  أي  الذي هو روح اإلفراز أو التمییز من صور،ربانهاس. 
إنه یسلك بتمییز، یعرف كیف یفصل بین الخیر والشر، والحق والباطل، النور والظلمة. فیتقبل ما هو لبنیانه ویرفض ما هو 

للهدم بقوة دون أن یتزحزح. 
المواهب، هم من شیوخ جبیل وحكمائها. فقد أعطى اهللا لكل إنسان مواهب خاصة یضرمها  أي القالفونش. 

بقوة وحكمة فتكون فیه كشیوخ حكماء، تعمل مًعا مع مواهب اآلخرین ألجل بنیان البشریة كأسرة واحدة. 
 ا الذین هم دوافع النفس الداخلیة فمن فارس ولود وفوط، رجال حرب متمرنون ومتنوعو أما حراسهاص.

الخبرة، یعملون لحمایتها. من هذه الدوافع الغضب والخوف واألمومة واألبوة والحب الخ... هذه جمیعها دوافع مقدسة 
إن كانت تعمل في اإلطار الروحي للبنیان. فبالغضب ینتفض اإلنسان من الخطیئة ویلوم نفسه، وبالخوف یهاب اهللا 
 وال یجرح مشاعره وباألمومة واألبوة والحب یجمع في قلبه محبة طاهرة نحو البشریة بروح الحكمة غیر المتهورة. هذه

رجال الحرب الذین في داخل النفس، یحاربون إما لحسابنا أو ضدنا. فمن یغضب على اآلخرین ال على نفسه  هي
ومن یخاف الناس ال اهللا ومن یحب ألجل الشهوة الجسدیة یحّول رجال الحرب ضده. 

الطبیعة البشریة قبل انحرافها  أي هذه صورة سریعة ومختصرة للسفینة "كاملة الجمال" التي وهبها اهللا إیانا،
وسقوطها! 

 :  . حمولتها الثمینة2
بعد أن عرض لمواد بناء السفینة الثمین وطاقمها الممتاز وحراسها كجبابرة خبرة، بدأ یتحدث عن حمولتها 
الثمینة، فقد امتألت ببضائع قیمة جاءت بها من بالد كثیرة. إنها تشبه النفس الحكیمة التي تعرف كیف تستفید من 

Ï  15: 11سلم السماء ودرجات الفضائل .
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كل إنسان روحًیا، ال تحتقر أحًدا وال تعتمد على خبرتها منفردة. اإلنسان كالنحلة یعرف كیف یمتص من كل زهرة ما 
هو عذب وجمیل! 

في حدیثه عن المواد التي تاجرت فیها السفینة، جاء الترتیب حسب مواقع البالد، فبدأ بسواحل البحر 
األبیض المتوسط، ثم األراضي الشرقیة في ثالثة خطوط متوازیة من الجنوب إلى الشمال. وفیما یلي البالد المذكورة 

والمواد التي تتاجر فیها. 
: الفضة والحدید والقصدیر والرصاص. ترشیش

: العبید وآنیة النحاس. یاوان وتوبال وماشك
: الخیل والبغال. بیت توجرمة

: العاج واألبنوس. Rodam أو Rhodes ددان
: البهرمان واألرجوان والمطرز والبوص والمرجان والیاقوت. آرام

: اسم مكان أو ربما نوع من الحلوى، ربما قصد به تین مبكر Pannag: حنطة ِمنِّیت وباناج یهوذا وٕاسرائیل
كما في بعض الطبعات وعسل وزیت وبلسان. 

: خمر حلیون والصوف األبیض. دمشق
: الغزل والحدید المشغول والسلیخة وقصب الذریرة. دان ویاوان

: لباد السروج للمركبات. دوان
: الخراف والكباش والماعز. العرب وقیدار
: الطیب والحجارة الكریمة والذهب. شبا ورعمة

: ثیاب أسمانجونیة نفیسة ومطرزة وسجاد غنى األلوان مربوط بحبال مصنوعة من األرز. ُحرَّان وِكنَّة وعدن
 نبذة مبسطة عن بعض يهذه قائمة البالد التي تقوم باالتجار مع صور والمواد التي تتاجر فیها، وفیما یل

هذه البالد:  
هذا االسم غالًبا مشتق من كلمة "رشش"، وجدت في اللغة األكادیة مرتبطة بالمعادن البراقة ترشیش: 

 .Ï"جم، لهذا اشتهر هذا االسم بمعنى "تكریر المعانمناومنتجات ال
)، ویعتقد أنها ترتیسوس الواقعة في جنوب أسبانیا قرب جبل 4: 10 شعب ترشیش جاء عن یاوان (تك

قرطاجنة المدینة الواقعة شمال غرب أفریقیا. كانت غنیة جًدا بالمعادن كالفضة المطرقة،  هي ، ولعلهاÐطارق
) والحدید والقصدیر والرصاص. إن كانت شبا وددان یمثالن التجارة في الشرق، فإن 9: 10 والمصنوعة ألواًحا (إر

ترشیش تمثل التجارة في الغرب، لهذا جاء في حزقیال النبي: "شبا وددان وتجار ترشیش وكل أشبالها یقولون لك: هل 
لسلب سلب أنت جاء؟! هل لغنم غنیمة جمعت جماعتك لحمل الفضة والذهب؟! ألخذ الماشیة والقنیة لنهب نهب 

). 13: 38حزعظیم؟!" (
وحینما یقال "سفن ترشیش" فال تعني بالضرورة أنها سفن ملك ترشیش أو تقوم باالتجار مع ترشیش، لكن 
لشهرتها التجاریة أطلقت على السفن الضخمة العابرة المحیطات التي كانت تبحر خصیًصا لجلب المعادن الثمینة. 

1 James Hastings : Dictionary of the Bible. p. 958. 
2 Herod 1 : 163 : 4 : 152. 
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وال ننسى أنه حینما طلب الرب من یونان أن یكرز في نینوى في الشرق هرب إلى الغرب في سفینة مبحرة 
). 3: 1إلى ترشیش (یونان 

 حیث یأتي إلیها األمم ویخبرون بمجد )19: 66إش ( : جاءت یاوان مع توبال والجزائر البعیدة في یاوان
حز (، وهنا في )6: 3یوئیل (اهللا، وُذكر بنو الیاوانیین كتجار یشترون أسرى یهوذا وٕاسرائیل لیبعدوهم عن تخومهم في 

 مع توبال وماشك كتجار للمسبیین والعبید وآنیة النحاس. هذه العبارات الثالث إنما تشیر إلى المستعمرات )13: 27
 یقترب جًدا من تعبیر Jonia. ویالحظ أن تعبیر یاوان Ïالیونانیة التي على ساحل آسیا الصغرى أي الیاوانیة

األشوریین والمصریین عن "الیونان". 
غالًبا قبیلة في العربیة أو مستعمرة یونانیة  هي ) تعني یاوان أخرى19: 27هذا وٕان "یاوان" الواردة في (حز 

في العربیة. 
) ترجمت یاوان "یونان"، وغالًبا ما تشیر هنا إلى اإلمبراطوریة الیونانیة 2: 11، 20: 10، 21: 8 في (دا

المقدونیة. 
: 10 )، وكانا لیافث (تك19: 66 (إش  : شعبان أو إقلیمان في آسیا الصغرى، ارتبطا مًعاتوباك وماشك

 كمقاومین عنیفین ضد آشور في القرن Mushki و Tabali)، ظهرا في التواریخ األشوریة باسمي 5: 1 ، أي2
الثاني عشر ق.م. 

). 6: 1  أي3-1: 10 : یقع في جنوب أرمینیا، سكنه نسل توجرمة، االبن الثالث لجومر(تكبیت توجرمة
) أنه 3: 25 )، وجاء في (تك7: 10 : شعب في شمال العربیة، جاء عن كوش بن حام (تك]15 [ددان

. Ðمن نسل إبراهیم عن قطورة بعد موت سارة. لیس صعًبا أن نفهم االرتباط هنا إن تذكرنا النسب بین العربیة وكوش
). ال یزال 8: 49، 23: 25 ) یقطنون جنوب األدومیین (إر3: 21 (إش كانوا رجال تجارة، من بالد العرب

االسم باقًیا في دیدان جنوب غربي تیماء. أما ددان الحدیث فهو "العال" واحة في وادي القرى شمال الحجاز. 
). تمتد آرام من 23-22: 10 مأخوذة عن األكادیة وتعني "األرض المرتفعة" آرام أحد أبناء سام (تكآرام: 

جبال لبنان غرًبا إلى ما وراء الفرات شرًقا ومن جبال طرسوس شماًال إلى دقش جنوًبا. وقد أطلق على هذا اإلقلیم في 
  إلى كنعان تث3: 11 تك الترجمة السبعینیة سوریا. ُدعي إبراهیم "آرامیا تائًها" ألنه خرج من حاران (إحدى مدن آرام

) التي تقع فیها مدینتا نصیبین والرها، وآرام 10: 24 ). وقد ظهرت عدة دویالت آرامیة مثل آرام النهرین (تك5: 26
)، وآرام معكة قرب جبل حرمون من هدمشق، وآرام صوبة أو صوبا غرب الفرات (وامتدت أحیاًنا إلى حدود حما

  (تثي)، وحشور كدولة آرامیة قرب معكة شرق األردن أیًضا من نصیب منس11: 13، 5: 12  (یشينصیب منس
)، وآرام بیت رحوب غالًبا قرب مدخل 8: 15؛ 37: 13 صم 2) وٕالیها هرب أبشالوم بعد قتله أخیه أمنون (14: 3

). 28: 19 ؛  یش21: 13 حماه (عد
عاصمة سوریا، عرفت منذ القدم كمركز تجارى هام. تقوم عند السفح الشرقي لجبل لبنان الصغیر دمشق: 

) ویدعیان اآلن بردى واألعوج. 12: 5 مل 2(  أبانه وفرفريحیث ینبع في هذه السلسة من الجبال نهرَّ 

1 James Hastings : Dictionary of the Bible. p. 460. 
2 James Hastings : Dictionary of the Bible. p. 209. 
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 " أو "دیان"، وهي مدینة في شمال حدود فلسطین؛ دعیت الیش (قضيوهو اسم عبري معناه "قاضدان: 
)، لكنها لیست كما یظن البعض عند تل القاضي. فقد حدث اللبس بسبب تشابه 47: 19 ) أو لشم (یش29: 28

". ياألسماء، ألن "دان" معناها "قاض
). كان نسله غالًبا 13: 25 اسم سامي یعني "قدیر أو أسود"، وهو االبن الثاني إلسماعیل (تكقیدار: 

: 42 ). وكان بعضهم متحضًرا (إش5: 1 یعیشون على الرعي في خیام سوداء، لذلك صارت قیدار رمًزا للون األسود (نش
ثیًرا لكنه نكَّل بهم. ك وبارعین في الحرب، خاصة في الرمي بالقوس، لذلك قاوموا نبوخذنصَّر ي). كانوا أصحاب مواش11

) كما ذكر االسمان كابني یقطان بن 7: 10  كوش (تكيذكر شبا وأخوه دان كابني رعمة من بنشبا: 
). 25: 10 إبراهیم من قطورة زوجته (تك

 و Qatabanians, Mineansوتعتبر شبا إحدى أربع قبائل هامة أو شعوب قدیمة قطنت جنوب العربیة 
Chattramothites بالعبریة حضرموت Hazarmaueth وكانت أهمهم في أیام ستروبا. اشتهروا كتجار توابل 

). 19: 6، 15: 1 وذهب وأحجار كریمة، وكانوا أغنیاء جًدا. تاجروا في الرقیق  وُحسبوا حراًسا للصحراء (أي
-745 الثالث (Tiglathpileserأمدَّتنا النقوش األشوریة ربما بأقدام شهادة عن وجود شبا، إذ سجل الملك 

 ق.م.) عن قبول الجزیة من إتعمارة ملك شبا... 727
) هاجرت بعض عائالته إلى الحبشة 28: 10یبدو أن هذا الشعب الذي أقام في جنوب غرب الجزیرة (تك 

 ، والبعض امتد فیما بعد إلى بالكوشیة(كوش) فدعیت 
 للجزیرة حتى بلغ إلى سوریا. يالشمال الغرب

أما قصة ملكة سبأ فأعطتهم شهرة خاصة، وكشفت عن مكانة المرأة في وسط هذا الشعب اجتماعًیا وسیاسًیا 
ودینًیا. 

)...  7: 10 رعمة بن كوش، والد شیا وددان (تكرعمة أو رعما: 
یصعب تحدید مكان رعمة التي ُیظن أن سكانها من ذریة رعمة أو رعما وظن البعض أنها رجمة بطلیموس 

Patalmy غرب الخلیج الفارسي، ویرى آخرون أنها رعمنیت Rammaitae في جنوب العربیة، شمال غرب 
حضرموت وشرق شبا القدیمة، وهذا الرأى األخیر أكثر احتماالً .  

االسم ربما من أصل أكادي، معناه "طریق" أو "قافلة" تقع المدینة في شمال غرب المصیصة حران (حاران): 
Mesopotamiaمیًال شرق 60 میًال شمال شرقي دمشق، و280  ، على نهر بلیخ، فرع للفرات، تبعد حوالي 

). وتعتبر ملتقى أحد الطرق الرئیسیة بین بابل وساحل البحر األبیض، تمثل مركًزا 32-31: 11 كرمشیش (تك
  إله القمر. Simتجارًیا هاًما، كانت المركز الرئیسي لعبادة اإلله 

). استولى 43: 27 ،10: 24 تغرب فیها تارح وٕابراهیم زماًنا، واستقر فیها ناحور لذلك دعیت باسمه (تك
). حالًیا قریة صغیرة ال تزال تحتفظ باالسم حران. 12: 19 مل 2علیها األشوریون (

"، غالًبا Kannu)، لكن األرجح أنها مدینة أكادیة مجهولة "2: 6 ظن بعض الدارسین أنها "كلنة" (عاكنة: 
في منطقة المصیصة (ما بین النهرین) بالقرب من حران. 

اسم عبري یعني "بهجة"، وهي غیر جنة عدن. مقاطعة ما بین النهرین، ورد ذكرها في النقوش عدن: 
، جنوب حران، عند منتصف نهر الفرات. Bit Adiniاألشوریة 
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 :  . تحطیم السفینة (صور)3
إن كانت صور قد صارت كسفینة ضخمة كاملة في بنائها، قویة من جهة ُحراسها، صاحبة خبرة وحكمة من 

جهة طاقمها، محبوبة من كل الشعوب التي تتعامل معها وتطلب ودها، لكنها إذ طمعت وأرادت أن تغتنم أختها 
"یهوذا" یوم سبیها، كسرتها ریح شرقیة ونزلت بها إلى األعماق مع ثروتها وبضائعها وطاقمها وعمالئها ورجال 

حراستها... لیس من ینقذ وال من ُیعین وقف الكثیرون في حزن ومرارة، حلقوا رؤوسهم فجعلوها قرعة كمن یندب میًتا، 
، صاروا في مرارة واقشعر ملوكهم ، بینما وقف البعض یصفرون ]33 [وأقاموا مرثاة على من كانت تشبعهم بالخیرات

مستهزئین بها ألنها طمعت فخسرت حتى وجودها إلى األبد! 
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 27حزقیال من وحي 
ُقْد سفینة حیاتي! 

 سفینة من صنع یدیك،  هي "صور" المدینة العظیمة
أنت صانعها، وأنت واهبها كل غنى،  

لكنها اتكلت على غناها، 
وقاومت عملك، 

فتحطمت تماًما!! 

 يإني سفینتك یا خالق !
ُقْد سفینة حیاتي، فإني من صنع یدیك! 

  !ما هذه األلواح التي من سرو إال أعضاء جسدي؟
إنها خلیقتك الجمیلة، 

وهبتني الجسد مع النفس لیمجداك! 
قدِّس عیني وكل حواسي فتشبع بك! 

قدِّس عواطفي ومشاعري یا شهوة قلبي! 
جسدي بین یدیك، هو عطیتك الثمینة لي! 

  ما هذه الساریة التي من أرز لبنان
التي أقمتها فّي إال العقل العجیب؟! 

خلقته مستقیًما لینشغل بك طوال رحلة حیاتي القصیرة! 
عقلي یتأمل مشیئتك، فیشتهي الطاعة لوصیتك، 
یرى فیها عذوبة الشركة معك یا مصدر الحیاة! 

  !ما هذا المجداف الصغیر الذي یحرك كل حیاتي إال اللسان؟
قّدسه، فال یجدف علیك،  

وال یلعن أحًدا، 
وال یتحرك باطًال بال هدف! 

ُقْده فیباركك ویسبحك ویشكرك على الدوام، 
ویبارك الناس ویفیض عذوبة على كل أحد! 

  ،ما هذه المقاعد التي من العاج المطعم
إال الحواس الطاهرة التي وهبتني إیاها؟! 

لُتشبعها بروحك القدوس فتراك عریس النفس السماوي، 
تلتهب حًبا لك ولكل خلیقتك! إنها لیست مسرًحا للشیاطین، 
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وال ملهي للشهوات الجسدیة! 
لك یا حبیب!  هي حواسي وعواطفي وكل مشاعري

  ،ما هذا الشراع الذي من الكتان المطرز
إال قلبي الصغیر الذي وهبته النقاوة؟! 

بروحك القدوس اتسع لیحمل من ال تسعه السماء واألرض! 
مفاتیحه بین یدیك یا ابن داود، 

لتدخل وتتعشى فیه، 
ولتجمع فیه أصدقاءك السمائیین واألرضیین، 

تقیم منه ملكوتك المفرح وهیكلك المقدس! 

  ما هذه األغطیة التي لسفینة حیاتي
إال السلوك الذي أمارسه بعمل نعمتك؟! 

إنه أسمانجوني یحمل لون السماء، 
ومن األرجوان لباس الملوك. 

عجیب أنت یا ملك الملوك السماوي، 
فإنك تریدني في سلوكي أن أحمل سماتك،  

أسلك على األرض بقلب سماوي، 
وأحیا في ضیق العالم كملك صاحب سلطان! 

  !من هم المالحون الذین صیدون إال طاقات النفس الداخلیة؟
هب لها أن تكون صیَّادة ماهرة، 

، يتعمل دوًما لبنیان نفسي وبنیان أخوت
ال تعرف الهدم وال التحطیم! 

وهبتني طاقات عجیبة كجنود روحیین، 
ُقْدها للعمل لحساب ملكوتك، 

فال تكون جنوًدا أشراًرا لحساب مملكة الظلمة! 

  من هو هذا الربان الذي من صور
إال روح التمییز واإلفراز؟! 
هو عطیة روحك القدوس، 

به أتعرَّف على الخیر وأمیزه عن الشر، 
به ال انحرف عن طریقك الملوكي یمیًنا وال یساًرا! 

 الشهوات! ي، وال تجتذبني البر الذاتيال یخدعن
به أتعرف علیك إیها الحق! 
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  !من هم القالَّفون إال مواهب التي سلمتني إیاها؟
أضرم یا رب مواهبك فّي، 

فأعمل بقوة وحكمة! 
خوتي، أأعمل متناغًما ومنسجًما مع مواهب 

بال تشامخ وبال صغر نفس. 
 المواهب التي تناسبني! يّ أشكرك ألنك قدمت ل

   من هم هؤالء الحراس الذین من فارس ولود وفوط
ال الدوافع التي خلقتها فيّ ! أ

بدافع الحب التقى بك واحب خلیقتك! 
بدافع الغضب أثور على خطیتي وأشكو لك نفسي! 

بدافع الخوف أخشاك في محبة! 
قّدس كل الدوافع فال تنحرف بعد! 

 صور، السفینة الجمیلة الغنیة،  هي بائسة
اتكلت على ذاتها، وعصت خالقها، 

فتحطمت وغرقت في بحر هذا العالم! 

  ،ُقْد أیها القبطان العجیب سفینة حیاتي
لیكن صلیبك هو ساریة حیاتي، 

البحارة!  هي ووصایاك
هب لّي حباًال تسند سفینتي. 

إنني في وسط تیارات بحر هذا العالم، 
لكنني محمول بروحك القدوس إلى المیناء السماوي! 
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  األصحاح الثامن والعشرون

دینونة رئیس صور 
)، انتقل إلى التنبؤ ضد رئیسها ثم تقدیم مرثاة 27 (ص )، وقدم مرثاة علیها26 بعد أن تنبأ ضد صور (ص

على ملكها. ربما قصد العائلة الملكیة كلها، وأخیًرا التنبؤ ضد صیدون بكونها قد ارتبطت كثیًرا بصور. 
. ]10-1[. نبوة ضد رئیس صور 1
. ]19-11[. مرثاة على ملك صور 2
. ]25-20[. نبوة ضد صیدون 3

:  . نبوة ضد رئیس صور 1
، لهذا فإن ما ورد بخصوص رئیس صور أو ملكها إنما Ï" أن كلمة "صور" تعني "محنةالقدیس جیرومیرى 

قصد به الشیطان بكونه یدفع الناس إلى المحن والتجارب. وقد رأى الكثیر من اآلباء أن ما ورد في هذا األصحاح 
) عن لوسیفر. 12: 14یصف سقطة الشیطان من درجته المالئكیة. وجاء ذلك الوصف مطابًقا لما ورد في (إش 

ویالحظ في هذا األصحاح أن رئیس صور أو ملكها وصف كخلیقة اهللا الصالحة، بل الكاملة، ألن الشیطان 
لم ُیخلق شریًرا، إنما هو خلیقة اهللا الصالحة والتي سقطت بسبب الكبریاء بإرادتها الحرة. 

لقد وصف هكذا:  
"أنت خاتم الكمال، مآلن حكمة وكامل الجمال. 

كنت في عدن جنة اهللا. 
كل حجر كریم ستارتك عقیق أحمر... أنشأوا فیك صنعة الفصوص وترصیعها یوم خلقت. 

أنت الكروب المنبسط المظلل وأقمتك، 
على جبل اهللا المقدس كنت. 

بین حجارة النار تمشیت. 
. ]15-12[" أنت كامل في طرقك من یوم خلقت حتى یوم وجد فیك إثم

لقد كان الشیطان من أكبر الطغمات السمائیة وأعظمها، طغمة الكاروبیم الحاملة للعرش اإللهي، الملتهبة 
ناًرا كمركبة ناریة إلهیة! كان خاتًما للكمال، ألنه یحمل العرش، مملوًءا حكمة، إذ نعرف أن الكاروب مملوء أعیًنا، 
كامل الجمال إذ یعكس بهاء اهللا علیه. یتزین بكل حجر كریم، إذ لم ینقصه اهللا شیًئا، یظلل بأجنحته على جبل اهللا 

 بین حجارة نار عالمة الحضرة يالمقدس، حیثما وجد إنما یعلن عن وجود اهللا الذي یقدس كل شيء. كان یتمش
اإللهیة الناریة. خلق بال عیب كامًال في كل طرقه. 

طغمة سماویة بل  أي واضح أن الحدیث هنا ال ینطبق على اإلنسان أكمل خلیقة اهللا على األرض وال على
إن عدنا إلى نبوة حزقیال نجد أن هذا المالك كان صالًحا [: العالمة ترتلیانعلى أعظم الطغمات وأسماها... یقول 

بخلقته لكنه فسد باختیاره. فإنه في شخص ملك صور قیل عن الشیطان: "أنت خاتم الكمال... الخ"، وواضح أن هذا 

1 PL 25:240. 
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إنما یخص عصیان المالك ال رئیس صور، فإنه لیس من بین الكائنات البشریة من ولد في ] 16-11[الوصف 
فردوس اهللا، حتى آدم نفسه إنما نقل إلیه، ولیس من هو كاروب یوضع على جبل اهللا المقدس، أي في أعالي 

 ].Ï )18: 10 السموات إال ذاك الذي شهد عنه الرب أنه من هناك سقط (لو
الذین [ عن الشیطان ومالئكته كخلیقة صالحة أخطأت بإرادتها قائالً : العالمة أوریجانوس اإلسكندريیتحدث 

یقولون إن الشیطان لیس خلیقة اهللا مخطئون. فبقدر ما هو شیطان لیس خلیقة اهللا، أما الكائن نفسه (كمخلوق) فهو 
. ]Ðخلیقة اهللا. وذلك كالقول بأن القاتل لیس خلیقة اهللا، لكنه كإنسان هو خلیقة اهللا

لم یخطئ (الشیطان) عن إلزام كأن فیه نزوًعا طبیعًیا للخطیئة، وٕاال [:  القدیس كیرلس األورشلیميویقول
ارتدت علة الخطیئة إلى خالقه أیًضا. إنما هو مخلوق صالح وبإرادته الحرة صار إبلیًسا، فتقبَّل االسم من خالل 
عمله. كان رئیس مالئكة، لكنه دعي "إبلیًسا" بسبب أضالیله. كان خادًما هللا صالًحا، فصار شیطاًنا بحق. ألن 

 "الخصم". هذا التعلیم لیس من عندیاتي إنما هو تعلیم حزقیال النبي الموحى به، إذ رفع مرثاة علیه ي"الشیطان" یعن
قائالً : "كنت خاتم صورة اهللا، تاج البهاء، ولدت في الفردوس"، ثم یعود فیقول: "سلكت كامًال في طرقك من یوم خلقت 
حتى وجد فیك إثم". بحق قال: "حتى وجد فیك إثم"، إذ لم یأته اإلثم من الخارج بل هو جلبه على نفسه. وللحال أشار 

. هذا القول یتفق  [17]إلى السبب، قائالً : "قد ارتفع قلبك لبهائك. بسبب كثرة خطایاك طعنت فطرحت إلى األرض"
. ]Ñ)18: 10 مع قول الرب في اإلنجیل: "رأیت الشیطان ساقًطا مثل البرق من السماء" (لو

إذ یرفع مرثاة على الشیطان یعلن عن عطایا اهللا له واإلمكانیات التي وهبت له یوم خلقته، فبقدر ما وهب له 
الكثیر یطالب بالكثیر، وبقدر ما تمتع بعلو شاهق صار سقوطه عظیًما. أما أهم العطایا اإللهیة له فهي:  

 وهبه الحكمة فكان أحكم من .]3[ . عطیة الحكمة: "ها أنت أحكم من دانیال. ِسّر ما ال یخفي علیك"أ
دانیال النبي، هذا الذي كشف له أسرار الملك وأحالمه الشخصیة وتفاسیرها لیسنده في غربته. وكأن اهللا في معامالته 

مع الشیطان قبل سقوطه قد كشف له أسراًرا كثیرة حتى قال: "ِسّر ما ال یخفي علیك". تعامل معه كصدیق مؤتمن 
 جعله أكمل خلیقته .]12["أنت خاتم الكمال مآلن حكمة وكامل الجمال" وموضع ثقة فلم یخِف عنه سًرا ما بقوله له: 

السماویة وأجملها لیس منظًرا بل في الحكمة، لكنه إذ سقط في الكبریاء سقط من هذا العلو إلى الهاویة! 
واإلنسان أیًضا أكمل خلیقة اهللا على األرض، زیَّنه اهللا ال بجمال الجسد بل بما هو أعظم: جمال الحكمة، إذ 

خلقه "على صورته ومثاله" وأراد منه أن یكون سیًدا یسیطر على الخلیقة األرضیة بروح الحكمة اإللهیة، كما نزل 
الكبریاء بالمالك إلى شیطان، هكذا أحدر الكبریاء اإلنسان إلى الطبیعة الفاسدة الشهوانیة، جعله في أمور كثیرة 

یتصرف كأدنى من الحیوانات، حتى المفترسة. 
. كلمة عدن تعني "بهجة"، وكأنه أقامه في الفرح ]13[ إقامته في جنة اهللا: "كنت في عدن جنة اهللا" .ب

اإللهي ینعم بالحضرة اإللهیة، بل یشترك مع بقیة الكاروبیم في حمل العرش اإللهي وصار إلى عذاب داخلي ال 
ینتهي. 

واإلنسان أیًضا أقامه اهللا في جنة عدن لیعمل ویفرح، وبكبریائه فقد فردوسه الحقیقي، وحرم نفسه من اهللا 
مصدر الفرح. لهذا كان لزاًما إلصالح طبیعتنا أن ُنغرس من جدید في اهللا لنصیر كمن في الفردوس األبدي.. لهذا 

1 Tert. Adv. Marc. 2:10. 
2 In Job. tome 2.c7. 
3 Cat Hom 2:5. 
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، إذ یدخلون ]Ïحاًال سیفتح الفردوس لكل واحد منكم[ المتقدمین للمعمودیة هكذا: القدیس كیرلس األورشلیميیحدث 
إلى االتحاد مع اهللا في المسیح یسوع الفردوس الحقیقي. 

). إنها سمة اهللا الذي 17: 5 یقول السید المسیح: "أبى یعمل حتى اآلن وأنا أعمل " (یوعطیة العمل: ج. 
یعمل بال انقطاع، وهبها الخلیقة العاقلة لكي تعمل دوًما، لكن الشیطان عمل ال لمجد خالقه بل لحساب مجده الذاتي 

لت الذهب والفضة في خزائنك. بكثرة فصار عمله ال لبنیانه بل لهدمه.  لت لنفسك ثروة وحصَّ "وبحكمتك وبفهمك حصَّ
، بهذا یفرح اهللا إذ یشتهي أن یرى خزائن خلیقته دائًما تمتلئ من كل ثروة ]5-4[حكمتك في تجارتك كثَّرت ثروتك" 

 ي الغنى بركة ونعمة، لكن ارتفاع القلب یفسد قلب الغن]5[فارتفع قلبك بسبب غناك" ثمینة وغنى، لكن ما أحزنه: "
"من أجل أنك جعلت قلبك كقلب اآللهة، لذلك هأنذا أجلب علیك غرباء عتاة األمم، فیجردون فیظن في نفسه إلًها: 

 ما .]8-6[سیوفهم على بهجة حكمتك ویدنسون جمالك، ینزلونك إلى الحفرة فتموت موت القتلى في قلب البحار" 
یحل به لیس بسبب حكمته وال جماله وال غناه لكنه بسبب كبریاء قلبه، ظن أنه إله فُحرم من حكمته وجماله وغناه 

ومن الحیاة ذاتها. 
لقد تحدث اآلباء كثیًرا عن العمل وأهمیته، والغنى وبركاته... معلنین أن الكبریاء هو الذي یفسد العمل 

 جاء Ð" الذي یخلص؟ي كتاًبا في هذا الموضوع عنوانه: "من هو الغنالقدیس إكلیمنضس اإلسكندرىوالغنى. وقد كتب 
خوتنا... ال یبدد اإلنسان غناه، بل باألحرى یلیق به أن ُیحطم شهواته إ أرًضا، هذا الذي یفید ي بالغنيفیه: "ال ُنلق

الداخلیة التي تتعارض مع االستخدام الصالح للغنى. فإذ یصیر اإلنسان فاضًال وصالًحا یمكنه أن یستخدم هذا الغنى 
) أنه ترك وبیع لشهوات نفوسنا". 21: 10 بطریقة صالحة. إذن لنفهم ترك مملكاتنا وبیعها (مر

 جاءت في الترجمة السبعینیة نفس الحجارة االثنتى عشرة التي كانت توضع :]13[أعطى كل حجر كریم د. 
). وهي تشیر إلى الفضائل 20-19: 21 على صدر ورئیس الكهنة، والتي زین بها سور أورشلیم السماویة (رؤ

 الرب كنیسته ياإللهیة والمواهب التي یزین بها اهللا النفس لكي تدخل بها إلى مقدساته بهیة ومتأللئة. لهذا ُیعز
المجاهدة، قائًال لها: "أیتها الذلیلة المضطربة غیر المتعزیة. هأنذا أبني باإلثمد حجارتك، وبالیاقوت األزرق أؤسسك، 

وأجعل شرفك یاقوًتا، وأبوابك حجارة بهرمانیة، وكل تخومك حجارة كریمة... هذا هو میراث عبید الرب وبّرهم من 
). اهللا یزین خلیقته العاقلة بالمواهب والفضائل... لكنها متى سقطت في الكبریاء 17-11: 54 عندي یقول الرب (إش

صارت علة دینونة علیها! 
 لقد أقامه .]14[الطبیعة الناریة: "أنت الكروب المنبسط المظلِّل وأقمتك، على جبل اهللا المقدس ُكنتَ " هـ. 

بطبیعة ناریة، كاروًبا متقًدا، وأسكنه في المقدسات، فصار بال عذر. لقد وهبنا اهللا إمكانیات الطبیعة الجدیدة وغرسنا 
فیه "الجبل المقدس" فصرنا بال عذر أمامه. 

 إذ كان ككاروب یتمشى بین الكاروبیم والسیرافیم المتقدون ناًرا. فكان ،]16[بین حجارة النار تمشیت و. 
یلزمه أن یبقى مثلهم كنار مقدسة وال یسقط من بینهم. فالكاروبیم یدینون الشیطان، ألنه كان معهم وسقط! والرسل 

أیًضا سیدینون أسباط إسرائیل االثنى عشر، ألنهم كانوا یهودا وقبلوا اإلیمان أما الیهود فرفضوا اإلیمان بالمسیح سر 
تقدیس البشریة وخالصها! 

1 PG 33:357A. 
Ð  70-68 ، ص1980اإلسكندریة ، للمؤلف :آباء مدرسة. 
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:  مرثاة على ملك صور2
 لهذا تحدره ،]2["فقد ارتفع قلبك وقلت أنا إله" الكبریاء تجعل من المخلوق - في عیني نفسه - إلًها: 

. كان الفینیقیون ]10["موت الغلف تموت بید الغرباء، ألني أنا تكلمت یقول السید الرب" لیموت أبشع میته: 
، ویعتبرون أن من یموت أغلف یكون محتقًرا وفي عار عظیم! هكذا فالكبریاء ال تقتله فقط بل Ïیمارسون الختان

وتجعله في عار عظیم! 
. یوضح ]16[أقطعك (أطرحك) كمن ذبح من جبل اهللا" أما موضع القتل فكما جاء في الترجمة السبعینیة "

)، هذا هو 16: 86  في بركاته (مزيجبل اهللا غن[ جبل اهللا هذا الذي ذبح فیه ملك صور، قائالً : القدیس جیروملنا 
. ]Ðالجبل الذي ذكره حزقیال علیه عوقب ملك صور

یشیر (الجبل) إلى حضرة المخلص الذي صار جسًدا، ألن فیه سكنت الطبیعة اإللهیة. حًقا، لیست هناك [
طریق أخرى وجد فیها الروح القدس سكناه في الحال وعلى الدوام إال في المخلص، وكما یقول یوحنا: "الذي ترى 

)، في الجسد الذي أخذه 18: 86 )، "الرب یسكن فیه إلى األبد"  (مز33: 1 الروح نازًال ومستقًرا علیه فهذا هو" ( یو

خالل هذا الجبل المقدس ُجرح الشیطان، إذ لم یجد له فیه موضًعا، خالل السید المسیح طرد . ]Ñمن الطوباویة مریم
الشیطان عن البشریة. 

 : نبوة ضد صیدون 3
سبق أن تحدثنا عن صیدون بكونها "أرض الصید"، اشتركت مع صور في السخریة من یهوذا عن سبیها، 

رت حیاة أوالد اهللا لذلك یرسل علیها الوبأ لیكون شوكة مؤلمة لها.   وصارت سالء ممرًرا وشوكة موجعة. إذ مرَّ
أخیًرا یوضح أنه یفعل هذا كله لكي یجمع شعبه المتفرق ویقدس اسمه فیهم، یشبعهم بالخیرات ویهبهم 

سالًما! هذا هو شوق اهللا المستمر أن یرى البشریة قد رجعت لتستریح فیه وتشبع وتمتلئ سالًما كعروس مقدسة له. 

1 Herodotus 2:104. 
2 On Ps. hom 7. 
3 On Ps. hom 7. 
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 28حزقیال من وحي 
درس من الشیطان! 

  !صار الشیطان درًسا لي
خلقته بین الكاروبیم كامًال ومملوء حكمة وجماالً ! 

یعرف الكثیر من أسرارك اإللهیة! 
لكنه بالكبریاء انهار من السماء إلى الهاویة! 

أوجدتني أروع خلیقتك على األرض، 
وهبت لي عقًال وحكمة وجماالً ! 

هب لي روح االتضاع فالتصق بك، 
! يّ وأنعم ببهاء جمالك عل

  ،أقمته في السماء فرًحا متهلًال بحضرتك
بعناده انهار إلى عذاب أبدي! 

أقمتني في جنة عدن ألعمل وأسبح! 
متى ترفعني إلى فردوسك أتمتع بالمجد األبدي؟! 

  !أعطاه اهللا غنى، فارتفع قلبه بغناه
لم تدعني معوًزا من أعمال كرامتك! 

متى أقتنیك یا كنزي وغناي! 
أنت حبي! أنت تسبیحي! 
أنت فرحي وتهلیل قلبي! 

أنت شبعي وغناي! 
معك ال ُأرید شیًئا! 

  ،زینته بكل حجر كریم
 محروًما من كل ما جمیل وثمین! ،بعصیانه صار في قبح

زینتني بالمواهب كحجارة ثمینة، 
أضرم فّي مواهبك كمیراث ثمین! 

  ،خلقته كاروًبا نارًیا
أسكنته في المقدسات، 

وبإرادته انهار لیسكن في نار أبدیة ال تنطفئ! 
جددتني بروحك القدوس الناري، 

لیحملني إلى عرش مجدك، إلى نوٍر ال ُیدنى منه! 
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متى أصیر كالكاروب وكخادٍم من نور! 
أني أتترقب مجیئك أیها النور الحقیقي! 
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 التاسع والعشرون األصحاح

نبوات ضد فرعون مصر 
 :  )32-29األصحاحات األربعة (

 عن فرعون مصر في يترك النبي فرعون مصر في النهایة لیفرد أربع أصحاحات یقدم فیها نبوات ومراث
تشبیهات كثیرة وبتوسع لسببین: األول أن مصر في ذلك الحین كانت صاحبة سلطان ضخم، فالنبوة ضد فرعون 
مصر تحمل نبوة ضد العالم الوثني بأجمعه. والثاني أن یهوذا اتكل على فرعون مصر لینقذه من یدْي ملك بابل 

فتحطم، فصار فرعون مصر رمًزا لالتكال على الذراع البشري عوض التوبة والرجوع إلى اهللا. 
 تحدث عن خطیة فرعون مصر "الكبریاء". 29في األصحاح 
 تنبأ ضد فرعون مصر بانهزامه أمام بابل. 30في األصحاح 
 شبه فرعون مصر باألرز المتشامخ یقطع ویطرح في الهاویة. 31في األصحاح 

 قدم مرثاة على فرعون، التمساح الذي أهلكه ملك بابل . 32وفي األصحاح 
تحدث األصحاح التاسع والعشرون عن:  

. ]7-1[. فرعون التمساح الكبیر  1
. ]12-8[. تأدیب مؤقت   2
. ]16-13[. عودة وٕاصالح لمصر  3
. ]21-17[. تسلیمه لملك بابل  4

 :  . فرعون التمساح الكبیر1
یحدد حزقیال النبي هذه النبوة بالسنة العاشرة من السبي، حیث قدم فرعون بجیوشه نحو أورشلیم لیخلصها 

من الحصار. لم یسمع رجال یهوذا لتحذیرات إرمیا وال حزقیال، واتكاؤا على فرعون ضد بابل، وقاموا بثورة ضد بابل، 
وخرج فرعون مصر ینقذهم من بابل... األمر الذي أدَّى إلى تدمیر المدینة فیما بعد وقتل الكثیرین. 

لقد قدم اهللا التشبیه المناسب، إذ كانت صور جزیرة غنیة بتجارتها، معتزة بتجارها، شبهها بالسفینة الثمینة 
بمواد بنائها وشحنتها، والكاملة في طاقمها وحراسها، أما فرعون مصر فیعتمد مع رجاله على نیل مصر الذي جعل 

] فقد اشتهر نهر النیل بالتماسیح. 3مصر خصبة، لهذا شبهه بالتمساح الكبیر الرابض في وسط أنهاره [
دعا اهللا فرعون "التمساح الكبیر" ربما ألن المصریین قد عبدوا التماسیح فصاروا تماسیح، ودعي ملكهم 

"التمساح الكبیر". من یعبد الحجارة یصیر حجًرا، ومن یعبد الباطل یصیر باطًال، ومن یعبد اهللا الحق یصیر "حًقا" 
ویتمتع بشركة الطبیعة اإللهیة. 

خطیئة صور هي استغاللها سقوط یهوذا واغتنامها بطمع هذه الفرصة، أما خطیئة فرعون فهي الكبریاء، إذ 
. یقال إنه قصد به ]3 وأنا عملته لنفسي" [ي لي"الذي قال: نهر یظن أنه قادر أن یفعل كل شيء، يكان بجیشه القو

فرعون خفرع الذي افتخر بأمرین أنه صانع بیدیه ما هو فیه من قوة وأمان، وأن هذا إنما ألجله هو. لقد أقام "األنا" 
إلًها، هي الصانعة للنهر سر خصوبة مصر وعظمتها، وألجل نفسها صنعت ذلك. یروى المؤرخ هیرودت عن هذا 
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الملك أنه ملك في رخاء عظیم لمدة خمسة وعشرون عاًما وقد ارتفع قلبه بسبب نجاحه قائًال إن اهللا نفسه ال یقدر أن 
ینزعه من مملكته. تحدث إرمیا النبي عن هذا الكبریاء هكذا: "من هذا الصاعد كالنیل كأنهار تتالطم میاهها؟! تصعد 

). 8-7: 46 مصر كالنیل وكأنهار تتالطم المیاه، فیقول أصعد وأغطى األرض، أهلك المدینة والساكنین فیها" (إر
ماذا یفعل اهللا مع هذا التمساح المتكبر الذي یظن أنه خالق النهر لحساب ذاته؟!  

"أجعل خزائم في فكیَك،  یقول: 
وألزق سمك أنهارك بحرشفك، وُأطلعك من وسط أنهارك، وكل سمك أنهارك ملصق بحرشفك.  

وأترك في البریة أنت وجمیع سمك أنهارك.  
على وجه الحقل تسقط فال تجمع وال ُتلمّ .  

.  ]5-4بذلتك طعاًما لوحوش البریة ولطیور السماء" [
إذ ظن بكبریاء قلبه أن ما فیه من قوة ورخاء إنما هو صنعة یدیه، لهذا یحرمه من هذه النعم، ویطرده من 

وسط أنهاره، لیموت كما تموت السمكة خارج المیاه. وٕاذ ظن أن كل شيء إنما خلق لخدمة ذاته، یعمل الكل لخدمته 
لحسابه، لهذا ُیلقى في البریة، یموت ولیس من یسأل عنه وال من یدفنه، یصیر فریسة لوحوش البریة وطعاًما لطیور 
السماء! وٕاذ جمع حوله الكثیرین یحتمون به أو یحاربون معه یصیرون كالسمك الملتصق بحراشیفه، سواء كانوا أمًما 

أو قواًدا، أو مركبات أو جیًشا، ینالون نفس مصیره. هكذا یفقده الكبریاء خیراته وكرامته بل وحیاته، ویذل حتى 
الملتصقین به المتكلین علیه. وقد قیل إن فرعون هذا خرج لُیحارب أهل القیروان الذین طردوا صدیقه أریكیوس 

Aricius ملك لیبیا، ویرده إلى ملكه، لكن المصریین ثاروا علیه في غیبته فلم یعد هو وال قواده إلى مملكته وألقى في 
البریة معهم. 

هذا هو عمل الكبریاء في حیاة واحد ینتسب إلى أكبر طغمة سمائیة (إبلیس) الذي فقد بكبریائه السماء 
لیسقط إلى الهاویة، وعوض الصداقة اإللهیة دخل في العداوة مع اهللا، وعوض المجد السماوي دخل إلى الذل الدائم، 
تحطم وحطم معه كثیرین من مالئكته وأیًضا من البشریین! بذات الداء، سقط أبوانا األوالن من الفردوس وُحرما من 

ثا نسلیهما كل تعب وشقاء! لقد ُطردنا من نهر الحیاة، وألقینا في بریة هذه الحیاة  الوجود الدائم في الحضرة اإللهیة وورَّ
لنموت روحًیا ونصیر غنیمة لكل وحوش البریة (شیطان الظلم والقسوة) وطیور السماء (شیطان الكبریاء). 

، فهو كالعصا لكنها من القصب (البوص) إذ یتكئ ]6[عاد لیشبه فرعون مصر بعكاز قصب لبیت إسرائیل 
علیها اإلنسان تنكسر، أما المتكئ علیها فیتمزق كتفه ویضعف. عوض أن تسنده تحطم طاقاته، كقول إشعیاء النبي: 

 لقد شجع فرعون مصر صدقیا الملك لیثور )7: 30إش ("فإن مصر تعین باطًال وعبثًا لذلك دعوتها رهب الجلوس" 
ضد بابل ویخون العهد ویحنث بالقسم، فضاع حزقیا وتحطمت أورشلیم وكل مدن یهوذا وانهزم فرعزن. 

ومما ُیالحظ هنا أن تأدیب فرعون والسمك الملتصق بحراشیفه كان بتركهم یموتون في البریة لتأكلهم وحوش 
البریة وطیور السماء، هذه أبشع میته یكرهها المصریون الذین كانوا یخافون على الجثمان، وبنوا السرادیب لحفظها 

حتى متى عادت الروح تلبس جسمها مرة أخرى. 

 : . تأدیب مؤقت2
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ظن فرعون في كبریاء قلبه أنه صانع النهر العظیم، وأنه المدافع عن األمم المحیطة به، فإذا بالرب یجلب 
 "حیاته تهعلیه سیًفا فیستأصل اإلنسان والحیوان. بالكبریاء یفقد اإلنسان إنسانیته "حیاته الفكریة"، وأیًضا حیواني

والجسد مًعا. أما حدود هذه الخسارة فهي خسارة كاملة ممتدة من الشمال "مجدل"  إلى األرضیة"، یفقد ما هو للعقل 
 الجنوب 

"أسوان" على حدود كوش. 
" اسم سامي معناه "برج"، غالًبا مدینة محصنة على تخوم مصر الشمالیة الشرقیة تجاه migdol "مجدل

غرب البلسم. وهي على الطریق الذي عبر منه الیهود أثناء   میالً 12، تبعد Tell-el-Herفلسطین، حالًیا تل الهیر 
خروجهم من مصر. 

حدود الجنوبیة لمصر. ُیقابلها من ال على، على الضفة الشرقیة من النهر Sewen، كانت بالمصریة أسوان
یل المصریة، كما كانت مركز دفاع قوًیا على الحدود ثالجانب اآلخر "جزیرة الفیلة". كانت مصدًرا للجرانیت إلقامة التما

الجنوبیة. 
 فغالًبا ما یقصد بها "أثیویبا" أو "الحبشة" وهنا یقصد بها بالد النوبة. كوش،أما 

 يإذن تأدیب فرعون مصر تأدیب شامل، فتصیر أرضه خراًبا ال یسكنها إنسان أو حیوان، ممتد من أقص
 عاًما)، على عكس بقیة األمم إذ صدر األمر أن یكون 40الجنوب، لكنه في نفس الوقت مؤقت ولمده محددة (

التأدیب أبدًیا. إنه یشتت المصریین ویبددهم إلى حین، ربما كان هذا إشارة إلى ما تحمله مصر في قلب اهللا من دالة 
بعد قبولها اإلیمان بالسید المسیح، إذ یقول في إشعیاء النبي: "هوذا الرب راكب على سحابة سریعة وقادم إلى 

مصر... فُیعرف الرب في مصر، ویعرف المصریون الرب في ذلك الیوم ویقدمون ذبیحة وتقدمة، وینذرون للرب نذًرا 
). 19 یوفون به" (إش

 أیام وثنیتها كمن هي في البریة تائهة لتعود إلى اإلیمان باهللا مخلصها وتتعبد له. يإنها تقض

 : . عودة وٕاصالح لمصر3
لقد أعطى الرب لفرعون مصر درًسا هذا الذي أثار ملك یهوذا وجعله ال یسمع لصوت األنبیاء، فبدًال من أن 

، وهي كلمة ]Pathros ]14یسنده صار هو وشعبه مشتًتا أربعین عاًما، ثم أعاد مملكة مصر إلى أرض فتروس 
 "أرض الجنوب". یقصد بفتروس صعید مصر، مقابل "مصر السفلى والوسطى"، وقد كان الوجه البحري يمصریة تعن

ر أورشلیم استوطن  أو مصر السفلى أكثر شهوة من مصر العلیا أو صعید مصر. ویالحظ أنه بعد أن أسر نبوخذنصَّ
). 15 ،2-1: 44بعض الیهود فتروس (إر 

كأنه یقصد بعودة المملكة إلى "فتروس" أي ضعفها وعدم إمكانیتها للحرب ومساندة اآلخرین، فال تعود بعد 
إلى كبریائها، وال تخدع شعب اهللا بكونها سنًدا لهم ضد بابل. 

 : . تسلیمه لملك بابل4
أخیًرا عوض الدفاع عن یهوذا یسقط فرعون مصر في قبضة ملك بابل، یأخذ ثروته ویغتنمه غنیمة وینهبه. 
یسلمه الرب لملك بابل مجازاة له على ما فعله مع صور. لقد اغتنمت صور أورشلیم ونهبتها، فأثار اهللا بابل ضدها، 
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 567-568مصر في السنة السابعة والثالثین من ملكه ( وٕاذ حطم صور كافأها بثروة فرعون. لقد هاجم نبوخذ نصَّر
ق.م) ونال الكثیر منها لكنها لم تصر ضمن مملكته. 

أما الموضوع الرئیسي فهو لیس مكافأة ملك بابل الذي أهلك صور الشامتة بأورشلیم، إنما ما یشغل ذهن اهللا 
 ویفتح فم نبیه في وسط الشعب لیعلن عن هذا الخالص بروح الرجاء ]21[أن یقیم قرًنا (أي قوة) لخالص شعبه 

 .]21[ أنا الرب" ي"وأجعل لك فتح الفم في وسطهم فیعلمون أنوالفرح، إذ یقول: 
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 29 حزقیالمن وحي 
نهري لي، أنا عملته لنفسي! 

  ،یعتز فرعون مصر بنهر النیل
فیحسبه نهره الذي عملته یداه لنفسه! 

ما أعجب اإلنسان الذي ینسب لنفسه ما هو إللهه، 
عوض الشكر والتسبیح هللا خالق العالم ألجله، 

یظن في نفسه إلًها! 

  ،أدَّبت مصر إلى حین
وأتیت إلیها یا مخلص كما بسحابة خفیفة! 
حطمت أوثانها وأقمت مذبحك في وسطها! 

  !لتسرع یا مخلص إلى نفسي
لتهتز أوثان قلبي أمام حضرتك! 
ولتقم مذبحك اإللهي في داخلي! 

 الجحود وعلمني الشكر! يانزع عن 
نهر النیل هو من عمل یدیك! 
عطایاك أكثر من أن تحصى! 

ماذا أرد لك یا رب من أجل كثرة إحساناتك؟! 
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 األصحاح الثالثون

انهزام فرعون مصر أمام بابل 
في هذا األصحاح تحدث عن الهزیمة التي لحقت بفرعون مصر الذي ظن أنه قادر على إنقاذ یهوذا. كانت 

هزیمته على مستوى عالمي حطمت نفسیته وأضاعت ثروته، وأخیًرا فقد ذراعیه. 
. ]9-1 [. التحطیم النفسي لفرعون  1
. ]19-10[. تحطیم ثروة فرعون  2
. ]26-20[. تحطیم ذراعي فرعون  3

 :  . التحطیم النفسي لفرعون1
حینما طلب الرب من حزقیال النبي التنبؤ ضد فرعون مصر، لم یوجه الدعوة إلى فرعون أن یولول وال إلى 

كل شعب مصر. إنما وجهها دعوة عامة إلى العالم الوثني كله، بكون فرعون مصر یمثله في ذلك الحین، فیقول 
 ودعا یوم فرعون "یوم الرب"، ألنه تأدیب من قبل الرب لجمیع األمم!. لهذا قیل: "من صوت ].2ولولوا یا للیوم" ["

، "یرجفون (ملوك شعوب كثیرة) )16: 31(سقوطه أرجفت األمم عند إنزال إیاه إلى الهاویة مع الهابطین في الجب" 
. هكذا یدوي خبر سقوطه في العالم كله، وترتجف له كل )10: 32(كل لحظة، كل واحد على نفسه في یوم سقوطك" 

الخلیقة.  
ومما یجب مالحظته أن فرعون هنا یشیر إلى "الشیطان" بكونه المحرض على عصیان الكلمات النبویة، 

الذي یظن في نفسه أنه صاحب سلطان قادر أن یسند الكثیرین. وقد تحدثنا عن فرعون كرمز للشیطان أثناء دراستنا 
في رأیي أن بعض أسماء الشعوب [العالمة أوریجانوس: لسفر الخروج في مقاومته لموسى النبي وهرون. وكما یقول 

أو الملوك التي نقرأ عنها في الكتاب المقدس تخص بال شك المالئكة األشرار أو السالطین المضادة مثل فرعون ملك 

ر ملك بابل وأشور . ]Ïمصر ونبوخذنصَّ
إن كان فرعون - كرمز للشیطان - یظن في نفسه أنه صاحب سلطان تلجأ إلیه األمم األخرى وتحتمي فیه، 

. فالغیم أو السحاب كما سبق فرأینا ]2"یوم غیم" [فإن اهللا یعلن هزیمته النفسیة، وتحطیمه بالخوف. لقد جعل یومه 
عالمة المجد اإللهي، یغطى الجبل المقدس أو الخیمة المقدسة أو الهیكل إعالًنا عن دخول اإلنسان في أسرار غیر 

منظورة ال یمكن إدراكها، أما بالنسبة للشیطان أو فرعون فالسحاب یمثل حالة من الظلمة، من خاللها ال یقدر أن 
یتصرف وال یعرف ماذا یفعل. إن كان قد ظن نفسه قائًدا، فإنه في الظلمة یسلك فیعثر ویتعثر معه الملتصقون به 

"في ذلك الیوم یخرج من قبلي رسل في سفن لتخویف كوش المطمئنة، فیأتي والمحتمون تحت جناحیه. لهذا یقول: 
 إن أقرب دولة له هي "كوش" التي ربما قصد بها .]9[علیهم خوف عظیم كما في یوم مصر، ألنه هوذا یأتي" 

النوبة، وأیًضا بعض مناطق في آسیا. على أیه األحوال مأل الرعب قلب فرعون، بل وقلب أقرب مملكة له كانت 
"یخرج من قبلي رسل في تحتمي تحت ظله، فماذا یكون مصیر األمم األخرى البعیدة؟! الذي أرعبهم هو الرب نفسه: 

" ألنها تركت الرب ولجأت إلى فرعون. سفن لتخویف كوش المطمئنة

1 In Num., hom 11: 4. 
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"یسقط معه كوش (النوبة أو أثیوبیا) وفوط ولود وكل اللفیف وكوب وبنو أرض بسقوط فرعون ورعبه، 
 ].5العهد" [

)، وأما قوله "كل اللفیف" ویترجمها البعض 10: 27 سبق لنا الحدیث عن كوش وأیًضا فوط ولود (حز
"الشعب المختلط" واآلخر "العربیة"... 

 فیرى البعض أنها لوب (لیبیا)، غالًبا شعب سكن في شمال شرقي أفریقیا، وجاءت الترجمة كوبأما 
السبعینیة: "اللیبیون" "بنو أرض العهد" یقصد بها االبالد التي دخلت مع فرعون في عهد لحمایتها خاصة من هجوم 

ملك بابل. 
البد من أن ینحط كبریاء إبلیس بالكامل في كل مملكته، من أقصى الشمال (مجدل) إلى أقصى الجنوب 

 أنا الرب عند إضرامي ناًرا في مصر ویكسر جمیع ي"فیعلمون أن]، وینهار مع كل أعوانه والمرتبطین به: 6(أسوان) [
 .]8[أعوانها" 

 : . تحطیم ثروة فرعون2
مقابل الكبریاء والعجرفة، حل الخوف والرعدة بفرعون وكل الدول المحیطة به والمحتمیة فیه. وعوض غناه 

. وعوض ملكه وسلطانه یسلم ]12[، تصیر األنهار یابسة )9 ،3: 29(" ي وأنا عملته لنفسي ليوثروته قائالً : "نهر
. عوض الطمأنینة والراحة یضرم الرب ناًرا وتفقد مملكته رجاءها، إذ تخسر شبابها في ]12[اء أرضه لألشرار الغرب

.  ]13[الحرب، وبناتها في السبي! كان یظن في نفسه إلها، هوذا تتحطم أوثانه وعبادته 
البد لمملكة إبلیس أن تنتهي، تزول مهابته وخشیته المخادعة، وتنهار كل إمكانیاته ویلقى في النار األبدیة 

مع كل الذین تبعوه واحتموا به. 
ستتحطم كل مراكز القوى التي كانت تعمل لخدمته تحت سلطانه، والتي رمز إلیها بالمدن المصریة الحصینة 

المذكورة هنا، أهمها:  
: "هكذا قال السید الرب: وأبید األصنام وأبطل األوثان من نوف، وال یكون بعد رئیس من Noph. نوف أ

 حینما أراد أن یتحدث عن إبادة كل سلطان لفرعون (رمز .]13[أرض مصر، وألقى الرعب في أرض مصر" 
الشیطان) ونهایة مملكته فال یظهر بعد منه رئیس، اختار "نوف" (بالعبریة) التي هي بالمصریة "منیفي أو مینفري" 

د الوجهین البحري والقبلي، وصارت عاصمة  وبالیونانیة "ممفیس" وتعتبر أشهر مدینة في مصر، أقامها مینا عندما وحَّ
مصر القدیمة، ال ُتضاهیها في الحجم واألهمیة سوى طیبة حتى أقام الیونان مدینة اإلسكندریة كعاصمة. 

 أمیال جنوب القاهرة بجوار میت رهینة. كانت قصور الملوك تقام داخل العاصمة 10 يتبعد ممفیس حوال
 میًال جنوب مركز خرائب ممفیس، فیها یدفن الملوك. 12ممفیس أو بجوارها، كما أقیمت األهرامات بجوارها على بعد 

بعد إقامة اإلسكندریة صارت ممفیس في المركز الثاني، وكانت تزدحم بالسكان حتى دخول العرب مصر 
فخربت بسرعة. نمو الفسطاط والقاهرة قام جنًبا إلى جنب مع خراب ممفیس حیث نقلت الحجارة من ممفیس ومواد 

البناء. 
كان عجل أبیس ُیعبد في ممفیس كمقدس لإلله بتاح، اإلله الرئیسي للمدینة "إله النار". 
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قلنا إنها "أرض الجنوب" یقصد بها صعید مصر كما ُیبید األوثان من منوف في مصر : ]14[ب. فتروس 
السفلى، هكذا ُیخرب مصر العلیا. 

). أشیر إلى 22: 13  على الضفة الشرقیة من الدلتا، بنیت بعد حبرون بسبع سنین (عد:]14[ج. صوعن 
) بكونها الموضع الذي فیه تمت العجائب المرتبطة بخروج بنى إسرائیل من 43 ،12: 78 حقول صوعن في (مز
" Avaris) ربما بكونها عاصمة مصر. كانت معروفة باسم "افرس 4: 30؛ 13 ،11: 19 مصر وذكرت في (إش

كعاصمة للهكسوس؛ أهملت بعد طردهم، لكن أعید االهتمام بها في العهد الرعمسیسى، أیام حكم سیتى األول، 
)، أما اسمها الیوناني فهو "تانیس"، حالًیا ُتسمى "صا الحجر".  11: 1 ورمسیس الثاني، وحملت اسم "رعمسیس" (خر

. ]15[ أحكامه على نو ویستأصل جمهورها يیقول إن اهللا یجر:  No د. نو
نو، نو آمون، آمون نو: اسم مصري معناه مدینة آمون. وهو أكبر آلهة مصر خاصة ابتداء من األسرة 

 آمین أو الصانع). ي المختفي أو المحتجب، وبالعبریة تعنيالسابعة عشر. (كلمة آمون بالمصریة تعن
 میًال جنوب ممفیس على ضفتي النیل. 400تقع نو آمون، التي هي مدینة طیبة، في صعید مصر، 

أعطاها أحمس أهمیة كبرى بطرده الهكسوس وتحریر مصر وٕاعادة توحیدها ووضع حجر األساس لإلمبراطوریة 
. واعتنى خلفاؤه بالمدینة فازدادت روعة وفخامة. كان لها مئة بوابة، وكان 19 ،18المصریة التي بنتها األسرتان 

كاهنها - كاهن آمون - یعتبر الرجل الثاني في الدولة. وحتى حینما صارت ممفیس فیما بعد عاصمة لمصر بقیت 
لطیبة أهمیتها بسبب عبادة اإلله آمون وما احتوته من غنى في الهیاكل والمباني والمسالت. وفي القرن السابع ق.م إذ 

) 8: 3 ق.م فتحها واحتلها (نا 664ق.م وابنه آشور بانیبال سنة  671وصل إلیها آسر حدون الفاتح السوري سنة 
لكنه لم یقِض علیها تماًما. ولما تزعمت ثورة مصر العلیا ضد الرومان، دمرتها الجیوش الرومانیة فصارت مجموعة 

من اآلثار. وال تزال تشهد تلك المنطقة في األقصر والكرنك والقرنة وهیبو ومقابر الملوك والدیر البحري الخ... بعظمة 
تلك اآلثار التي تشد أنظار العالم كله كمتحف ألعظم حضارة بشریة شاهدها التاریخ. 

 وهي المدینة .]16[: "سین تتوجع وجًعا" ]15[: وأسكب غضبي على سین حصن مصر Sinهـ. سین 
الوحیدة التي وضعت تحت تصرف أشوري قامت بال شك في موضع البلسم لتحفظ أبواب مصر مفتوحة أمام الملك 

األشوري. 
 میًال شمال شرقي 20سمیت حصن مصر إذ جرت عندها مواقع كثیرة. موقعها اآلن تل الفرما على بعد 

القنطرة. 
 .]17[و. آون: "شبان آون وفیبسته یسقطون بالسیف، وهما تذهبان إلى السبي" 

. حالًیا تل حسن Ra، بالمصري "إنو" وبالیونانیة "هیلیوبولیس". كرسي إله الشمس رع On Avenمدینة آون 
). 50 ،45: 41 أو عین شمس، تبعد سبعة أمیال شمال شرق القاهرة، فیها وجد بیت حمى یوسف (تك

معبدها له أهمیة كبرى، أحبه الملوك، وكان كهنته أكثر الكهنة علًما، لهذا وجد تقلید بأن أفالطون وكثیًرا من 
الفالسفة الیونان درسوا في هیلیوبولیس. 

 كأن اهللا أراد أن یعلن بأن شباب هذه المدینة صاحبة العلم یسقطون بالسیف وینتهي كیانها، فإن العلم بغیر 
 النفس. ياإلیمان ال یبن
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اسم مصري معناه "بیت اإللهة باست". (بي بستیس)، اسمها الیوناني "بوباستس". ز. فیبسته أو فیبسث: 
حالًیا تسمى تل بسطة، بجوار الزقازیق شرق الدلتا. 

. ]18[ح. تحفنحیس: "ویظلم النار في تحفنحیس عند كسرى أنیار مصر هناك وتبطل فیها كبریاء عزها" 
). تسمى بالیونانیة "دفنة"، 7: 43 وهي المدینة التي التجأ إلیها بعض الیهود حین هربوا إلى مصر بعد قتل جدلیا (إر

 أمیال غربي القنطرة، جاءت في الترجمة السبعینیة "تفنیس"، أما معناها فهو "حصن أو 10حالًیا "تل دفنة" على بعد 
 ق.م، قام بثورة في 11." كان بناحس غالًبا قائًدا صاحب سلطان من طیبة، عاش في القرن Penahseقلعة بناحس 

الشمال، فنشأت عدة مدن تحمل اسمه. 
یذكر هیرودت أن تحفیس كانت قلعة مصر من الجانب األسیوي، وأن الیونان حرسوها. وجد في آثارها 

الكثیر من األواني الفخاریة الیونانیة وأیًضا أسلحة حدیدیة ورؤوس سهام من النحاس والحدید تحمل طابًعا یونانًیا، هذا 
بخالف الكثیر من اآلثار التي تشهد أنها كانت طریق تجارة ضخم. 

 : تحطیم ذراعي فرعون .3
إذ تحدث عن الخراب الذي حل بمدنه الحصینة بدأ یتحدث عن ذراعه كیف أصابها جرح ممیت ال ُیمكن 

شفائه، فال یعود یقدر أن یحمل سالًحا ال للدفاع عن نفسه وال عمن احتموا فیه. في نفس الوقت یشدد اهللا ذراعي ملك 
بابل ویجعل السیف في یده لتأدیب فرعون مصر فتسقط یداه ویشتت شعبه!  

هذه صورة للعمل الشیطاني المقاوم للتدبیر اإللهي إذ ینتهي بالفشل الكامل، مهما ظهر في البدایة ناجًحا. 
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 30حزقیال من وحي 
نار في مدینة النار! 

  !عبد المصریون اإلله تباح في ممفیس مدینة إله النار
وظن فرعون أنه الرجل الناري، 

ألمم فیحمیها. اصاحب السلطان، تلجأ إلیه 
هوذا الرب یجعل یوم فرعون یوم غمام، 

یوم ظلمة وخوف، 
فتتحطم نفسیته، ویحل الرعب في كل مصر! 

یضرم اهللا نار تأدیبه فیكسر كل طاقات فرعون! 

  !عوض حمایة اآلخرین یصیر هو رعب
یفقد ثروته وتتحطم ذراعاه! 

  !علمني یا رب روح االتضاع
لي وإلخوتي!  أنت ملجأ

محتاج أنا وهم إلى حمایتك ورعایتك، 
یا راعي النفوس الحكیم! 
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األصحاح الحادي والثالثون 

مرثاة شجرة األرز 
إذ سبق أن تنبأ عن صور قدمها كسفینة ثمینة في مواد بنائها وحمولتها. لها طاقمها الممتاز وحراسها رجال 

حرب، جنحت وسط البحار وغاصت مع حمولتها إلى األعماق فانهار العاملون علیها وتجارها وصارت عبرة لكل 
السفن األخرى. أما هنا إذ یتنبأ عن فرعون مصر یقدم لنا "شجرة األرز" العالیة حتى بلغت قمتها السحاب، والغنیة في 

وتسقط. هذه الشجرة كما وردت في فروعها لتأوي طیور السماء وحیوانات البریة تحت ظلها... هذه التي تنهار أیًضا 
الترجمة السبعینیة "آشور" وكأنه یقدم لفرعون مثًال عملًیا أمامه، دولة آشور التي انهارت لیحل محلها اإلمبراطوریة البابلیة. 

ویرى بعض الدارسین أنه یتحدث عن فرعون مصر نفسه كشجرة األرز العالیة، على أي األحوال المثال ینطبق على 
فرعون مصر المتشامخ كما على آشور من قبله، بل ینطبق على كل نفس متشامخة متكبرة. 

. ]9-1[. شجرة األرز المتشامخة  1
. ]18-10[. سقوط شجرة األرز  2

ینقسم األصحاح إلى قسمین:  

 :  . شجرة األرز المتشامخة1
یأمر اهللا حزقیال أن یسأل فرعون مصر:  

"من أشبهت في عظمتك؟  
 أعلى األرز في لبنان، Ï)هوذا (آشور

 جمیل األغصان،  
وأغبى الظل، 

. ]3-2[ وقامته طویلة وكان فرعه بین الغیوم..." 
إن كان یوبخ فرعون مصر ألنه یتعاظم في عیني نفسه بسبب ما وهبه اهللا من عطایا ومواهب، أو یقدم له 

آشور التي حملت ذات السمة "الكبریاء" كمثال له، فإن الصورة المقدمة تنطبق على اإلنسان الذي غمره اهللا بكل 
إمكانیة للنجاح، فعوض أن یمجد اهللا سقط في الكبریاء فانهار. هذه مرثاة على كل نفس، تقترب من المرثاة على 

رئیس صور كرمز إلبلیس الذي جعله اهللا فوق كل خلیقة أرضیة وسماویة، كاروًبا، في جنته یحمل العرش. ال یخفي 
عنه شیًئا من األسرار، لكنه إذ تكبر سقط.  

 609یرى البعض أن اهللا یطلب من فرعون أن یفكر في آشور، المملكة العظیمة التي سقطت. ففي سنة 
ق.م ذهب فرعون نخو إلى كركمیش لمساعدة اإلمبراطوریة اآلشوریة التي كانت تتعرض هجمات بابلیة. لكن 

المجهودات باءت بالفشل، وُأنتزعت آشور من التاریخ، كشجرة أرز في لبنان قد اقتلعت. 
 واآلن، ماذا قدم لنا اهللا؟

لخص الرب عطایاه لنا في أمور ثالثة:  

Ï .الترجمة السبعینیة 
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  .]3[. "هوذا (آشور) أعلى األرز في لبنان" أ
كانت آشور أعظم دولة في ذلك الحین، تبدو كشجرة األرز العالیة، ملكها أعظم من كل ملوك الدول 

المحیطة بها، والخاضعین له. 
 خلقنا اهللا كأكمل خلیقة أرضیة، إذ أقامنا في الیوم السادس بعد أن أوجد كل شيء لراحتنا. وهبنا نفًسا عاقلة 
على صورته ومثاله، ومنحنا سلطاًنا على كل خلیقة أرضیة. أراد ال أن یذله بل أن یرفعه، ال أن یحرمه بل أن یشبعه، 

ال أن یقیمه آله طیَّعة في یده بل كائًنا ذا إرادة حرة... لقد سما به إلى أبعد الحدود 
.  ."كان جمیًال في عظمته، وفي طول قضبانه. 

األرز في جنة اهللا لم یُفقه السرو ولم یشبه أغصانه، والُدلب لم یكن مثل فروعه، كل األشجار في جنة 
 إنه .]9-7[اهللا لم تشبهه في حسنه. جعلته جمیًال بكثرة قضبانه حتى حسدته كل أشجار عدن التي في جنة اهللا" 

غرس اهللا، صنع یدیه، غرسه في جنته وأقامه جمیًال أجمل كل أشجار جنته، حتى حسده الشیطان من أجل بهائه 
الذي سكبه الرب علیه، فحّثه على الكبریاء والتشامخ على اهللا! 

 "عششت في أغصانه كل طیور ، إذ]9[. حسده الشیطان بسبب كثرة فروعه ]3[ب. "جمیل األغصان" 
  .]6[" السماء، وتحت فروعه ولدت كل حیوان البر، وسكن تحت ظله كل األمم العظیمة

ُیشبِّه الدول الخاضعة آلشور كطیور تأوي بین أغصان الشجرة، أو كحیوانات األرض التي تلد تحت 
فروعها. 

 طیور السماء وتلد تحت ظلها حیوانات البریة إال ي ما هذه األغصان الكثیرة الجمیلة التي وهبها اهللا، لتحم
طبیعة الحب التي أوجدها اهللا فیه، لیمتد اإلنسان بقلبه نحو كل البشریة، بل ونحو كل خلیقة أرضیة. فیه یستریح 

القدیسون، وفیه یستریح المتألمون، وٕالیه یلجأ الكل لیجد فیه قلًبا متسًعا قادًرا أن یضم الكثیرین، لقد خلق اهللا اإلنسان 
كائًنا محبوًبا ومحًبا، موضوع حب اهللا ومالئكته، ویتسع قلبه أیًضا لكي یحب. 

حقا اتسع آشور بجبروته وسلطانه لیضم أمًما كثیرة تحت لوائه، وأیًضا فرعون مصر تحت سلطانه، لكن 
أوالد اهللا یتسعون بالحب الحقیقي الداخلي لكي إن أمكن یحبوا حتى المقاومین واألشرار، لیجد الكل فیهم راحتهم. 

 المیاه الفیاضة: "قد عظمته المیاه ورفعه الغمر أنهاره جرت من حول مغرسة يج. غرسه على مجار
 من میاه النیل الفیاضة التي أكسبته غنى وثروة يإن كان فرعون یرتو. ]4[وأرسلت جداولها إلى كل أشجار الحقل" 

وسندته في عظمته، حتى ارتوى وأفاض على بقیة األمم مرسًال جداول المیاه إلى كل أشجار الحقل. فإنه في هذا 
یشبه آشور أیًضا الذي اعتمد على الدجلة والفرات... لكن هوذا آشور قد سقطت! 

أما بالنسبة لنا نحن المؤمنین، فإنه یلزمنا أن نختبر هذا هو عمل نعمة اهللا فینا. فإذ ُنغرس على میاه 
المعمودیة المقدسة، ونرتوي داخلًیا بالروح القدس الذي یهبنا استقامة حتى تدخل قامتنا إلى السحاب (الغیم)، وتمتد 

أغصاننا في كل اتجاه، بل وینعكس هذا حتى على اآلخرین، فیقبلون عمل الروح فیهم. یلتهبون بناره إذ یروننا ملتهبین 
بناره القدوس، ویتمتعون بعمل المعمودیة المقدسة إذ یلمسون فاعلیتها فینا. 

 یشیر إلى حیاة الكمال والتقدیس التي وهبها اهللا ]3[إن كان ارتفاع شجرة األرز حتى تبلغ قمتها السحاب 
لإلنسان، إذ بهما یدخل إلى أسرار الملكوت ویعاین األمجاد اإللهیة المخفیة، وٕان كانت كثرة األغصان تشیر إلى قوة 

الحب لیتسع القلب للجمیع، فإن كلیهما "القداسة والحب"  هما عطیة الروح القدس الذي یعمل فینا من خالل میاه 
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"فلذلك ارتفعت قامته على جمیع أشجار الحقل وكثرت أغصانه وطالت فروعه لكثرة المیاه المقدسة، إذ یقول: المعمودیة 
. ففي میاه المعمودیة ننبت كغصن جدید في الكرمة الحقیقیة وبالروح اإللهي ننمو على الدوام في استقامة إلى ]5[ إذ نبت"

فوق وبكثرة األغصان عرًضا. 
إن صنع معك خیًرا، علًنا أو خفیة، فتأكد أن المعمودیة واإلیمان هما [:  األب مار اسحق السریانيلهذا یقول

 ي ـالوسیطان لهذا الخیر، إذ بهما قد دعیت إلى األعمال الصالحة ف
.  ]Ïالمسیح یسوع

یتقبل الذین یستنیرون مالمح المسیح... فإنه حتًما یطبع على كل واحد منهم شكل [: األب میثودیوسویقول 
دون مَّ الكلمة وصورته ومالمحه، حتى ُیحسب المسیح مولوًدا في كل منهم وذلك بفعل الروح القدس... ویصیر الذین ُیع

.  ]Ðمسحاء آخرین
المعمودیة تكتب اسمك فوق في السماء، [ في میمر له عن المعمودیة:  القدیس یعقوب السروجيكما یقول

 ]في بیعة األبكار، فتصیر ابًنا لألب الجالس في األعالي!
هكذا المؤمن الحقیقي یجمع بین الجمال الروحي والعلو والسمو، والقوة والحب... حتى یفوق كل األشجار 

األخرى، بل وتحسده. 

  : . سقوط شجرة األرز2
من أجل أنك ارتفعت قامتك، وقد "یركز سفر حزقیال النبي على خطیئة الكبریاء كسر للسقوط. هنا یقول: 

 كان .]11-10[جعل فرعه بین الغیوم، وارتفع قلبه بعلوه، أسلمته إلى ید قوىِّ األمم فیفعل به فعًال، لشره طردته" 
اهللا یشتهي أن یراه وقد ارتفعت قامته وبلغت قمته داخل السحاب (الغیوم)، لكن إذ ارتفع قلبه بتعالیه، سقط من علو 
قامته ونزلت قمته من السحاب. كثیرون ارتفعت قامتهم الروحیة ودخلوا إلى أسرار اهللا الخفیة، كما حدث مع القدیسة 
مریم محتفظین بقلب متضع. لقد سبحت العذراء اهللا قائلة: "أنزل ألعزاء عن الكراسي، ورفع المتضعین". لهذا حذرنا 

اآلباء من الكبریاء والمجد الباطل أو الزهو كما حثونا على االتضاع.  
االتضاع هو السلم السماوي، الذي یستطیع أن یرفع النفس من هوة اآلثام إلى [القدیس یوحنا الدرجي: یقول 

.  ]السماء
)، فبال شك یستطیع االتضاع 6: 3 الخ 14: 14 إذ كان كبریاء بعض المالئكة حولهم إلى الشیاطین (إش[

]. Ñأن یجعل من الشیاطین (النفوس الساقطة) مالئكة، لهذا فلیتشجع الذین سقطوا
أما ثمر الكبریاء وعمله فینا فهو:  

 ر: ـ. لقد أذل الكبریاء آشور وأخضعها لبابل، وأیًضا هكذا یفعل بفرعون مصأ
 حًقا إن نعمة اهللا تتخلى عن اإلنسان المتكبر فیصیر فریسة .]12["یستأصله الغرباء عتاة األمم" 

للشیاطین، بهذا یستأصله هؤالء الغرباء العتاة. أما اإلنسان المتضع فتسنده نعمة اهللا، وتخضع له وحوش البریة، 
. )5: 5مت (ویملك على األرض. لهذا قیل: "طوبى للودعاء ألنهم یرثون األرض" 

1 A.J, Wensinch: Mystical Treatises, St. Isaac the Syrian, p. 7. 
2 Conirrum virinum, (Ench patr n 613). 

Ñ  68:25،63درجة. 
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"تتساقط قضبانه ب. ال یقف األمر عند هیاج الشیاطین ضده، إنما یفقد هو سماته الداخلیة التي ُوهبت له: 
(فروعه) على الجبال وفي جمیع األودیة، وتنكسر قضبانه عند كل أنهار األرض، وینزل عن ظله كل شعوب 

، ي هذه صورة ُمّرة للنفس، فإن هالكها لیس نتیجة حرب خارجیة، وٕانما نتیجة موت داخل.]12[األرض ویتركونه" 
فتتساقط فروعها بعد أن تجف وتفقد كل حیویة أینما وجدت، سواء على الجبال العالیة أو في الودیان المنخفضة، في 

البراري أو عند األنهار. ینبع فساده في داخله مهما تكن الظروف، فیصیر بال أغصان، عقیًما جاًفا ال یستظل به 
أحد، وال یستریح له إنسان، وُیترك وحیًدا.  

 مقاالت كثیرة في هذا الشأن معلًنا أنه ال یقدر أحد أن یؤذى إنساًنا ما  القدیس یوحنا الذهبي الفملقد كتب
لم یؤِذ اإلنسان نفسه. بالكبریاء ُیحطم اإلنسان حیاته، معلًال فشله للظروف المحیطة به أو األشخاص الذین یتعاملون 

معه. فالعیب في الشجرة التي حملت جفافها ال في الجبال أو الودیان أو األنهار أو الشعوب التي تركتها. 
ج. عوض أن تطیر إلیه طیور السماء لتستریح في ظل أغصانه، وتهرب إلیه حیوانات البریة لتلد تحت ظله 

. صارت ]13["على هشیمه (الشجرة الساقطة) جمیع طیور السماء وجمیع حیوان البر تكون على قضبانه" قیل: 
الشجرة هشیًما ال نفع فیه، فتستقر علیه الطیور محتقرة إیاه، ویأتي إلیه الحیوانات كما إلى موضع خراب. تصیر 

روح العجرفة والتعالي، وتحمل حیوانات البر أو روح العنف والشراسة والحیوانیة.  أي النفس حاملة طیور السماء
"لكیال ترتفع شجرة ما... ألنها قد أسلمت جمیًعا إلى د. تسقط في الهاویة فتصیر عبرة لألشجار األخرى: 

 .]14[ " آدم مع الهابطین في الجبيالموت إلى األرض السفلي في وسط بن
إلى الهاویة أقمت َنْوًحا. كسوُت "في یوم نزوله هـ. یفقد اإلنسان فرحه ویدخل به وبالمحیطین به إلى الحزن: 

علیه الغمر، ومنعُت أنهاره وفنیت المیاه الكثیرة وأحزنُت لبنان علیه وكل أشجار الحقل ذبلت علیه. من صوت سقوطه 
 أرجفت األمم عند إنزالي إیاه 

.  ]16-15[إلى الهاویة" 
تفقد النفس سر فرحها، إذ تحرم من أنهار النعمة المقدسة وتجف المیاه الحیة بالنسبة لها، فتحزن علیها 

النفوس األخرى، وترتجف أیًضا خوًفا على نفسها هذه التي تشترك معها في خطایاها. 
. لیس نهایته ]18["یضطجع بین الغلف مع المقتولین بالسیف" و. ختم حدیثه عن نهایة المتكبرین بقوله: 

أي القتل بالسیف فحسب وٕانما حتى في اضطجاعه یكون بین الغلف أي الدنسین، كأنه قد فقد حیاته هنا  الموت البشع
على األرض في أبشع صوره وهي القتل بالسیف، ویفقد حیاته األخرى بإحصائه مع الدنسین. 

هكذا تضیع كل عظمة، ویزول كل مجد، وتحرم النفس من ثمرة النعمة اإللهیة التي قدمت لها مجاًنا! هذا 
هو عمل الكبریاء! 
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 31حزقیال من وحي 
انزع عني الكبریاء! 

  ،لم یتعلم فرعون مصر من ملك آشور
شجرة األرز الشامخة، 

التي صارت ملقاة على األرض. 
عوض أن تأوي طیور السماء وتظلل حیوانات البریة، 

صارت یابسة بال قیمة! 

 الكبریاء یا معلم االتضاع! يانزع عن 
علمني أن ُأغرس بمیاه نعمتك في فردوسك، 

واحمل ثمر الروح الحق! 

  ،اعترف لك بخطیتي وضعفي
وأشكرك على غنى نعمتك في حیاتي! 

كل صالح فّي هو من عندك یا صانع الخیرات. 
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األصحاح الثاني والثالثون  

مرثاة على فرعون مصر 
ختم نبواته عن فرعون مصر بمرثاة ُمّرة على فرعون مصر، وأخرى على جمهوره الذي صار قتلى بالسیف بین 

نهار رجاله الجبابرة مع األمم التي اتكأت علیه:  إالغلف، 
. ]10-1[. مرثاة على فرعون مصر  1
. ]16-11[. مرثاة على جمهور فرعون 2
. ]32-17[. مرثاة على فرعون مع األمم 3

 : . مرثاة على فرعون مصر1
بدأت المرثاة األخیرة بفرعون ثم جمهوره ثم باألمم المتشبهین به أو المتكلین علیه. جاءت هذه المرثاة بعد 

. سبي ورجال الي شهرین من وصول أخبار احتالل أورشلیم إلى حزقیال النبيحوال
. ظن في نفسه ]2["أشبهت شبل (أسد) األمم وأنت نظیر تمساح في البحار" بدأت المرثاة هكذا: قال له: 

 األمم من ملك بابل ولم یدرك أنه مجرد تمساح حبیس نهره، ال یقدر أن یخرج من أرض مصر لینقذ يأسًدا یحم
 بابل. لقد ظن أنه قادر على اإلنقاذ فأثار ملك یهوذا، وعندما حوصرت أورشلیم لم یقدر أن يْ أورشلیم أو غیرها من ید

یترك غیره في راحة. هذا هو "التمساح الكبیر الرابض في  یخلصها، صار كمن یعكر الماء برجلیه فال یستریح وال
. ]2[وسط أنهاره" 

). هذه 9 ،3: 29 كان التمساح الكبیر یفتخر بنفسه قائالً : "نهري لي وأنا عملته لنفسي" (29في األصحاح 
المتعلق بحراشیفه. تدفق بأنهار كبریائه على أنهار اآلخرین الروح المتعجرفة لم ُتحطم التمساح وحده بل حطمت السمك 

. لهذا صارت دینونته قاسیة وُمّرة، جلبت على غیره أیًضا الموت. فقد بسط الرب شبكته لیصطاد هذا ]2[فعكرها برجلیه 
). 4: 29، 3: 32التمساح مع األسماك، (الشعوب) الكثیرة المتمثلة به أو المتعلقة بحراشیفه (

أما تأدیبات الرب فهي:  
. إنه یخرجه من نهره، موضوع افتخاره وعجرفته، ویطرحه على 29. یكرر ذات العقوبة الواردة في األصحاح أ

 األرض الیابسة لیموت مع السمك المتعلق به، ویصیر فریسة 
لطیور السماء وحیوانات البریة. 

 إذ یعتز هذا التمساح الكبیر بنیله وما یجلبه من فیضان یعطى خصوبة لألرض ویغنیه بالخیرات، لهذا .ب
. ُیحّول ]6[عوض فیضان الماء یفیض اهللا بدم التمساح على األرض حتى یبلغ إلى الجبال وتمتلئ منه الودیان 

الكبریاء الماء دًما، فینسكب دم المتكبر یحمل رائحة موت یشمئز منها الكل: الجبال العالیة كما الودیان المنخفضة. 
عوض كلمات االفتخار التي تجتذب الكثیرین لیحتموا فیه، تفوح رائحة الموت فینفر الكل منه. 
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ج. إذ یخرج دمه منه یصیر هذا التمساح الكبیر جیفة نتنة ملقاة على الجبال وفي األودیة. بعد أن كان یظن 
 في Ï"في نفسه سنًدا لآلخرین إذا به یصیر ثقل نتانة ُیرید الكل أن یتخلص منه. إنه یصیره هو ومن حوله "أسرى

. ]9[أراضى ال یعرفونها 
د. ال تقف دینونته عند هالكه هو. وهالك الشعوب المتعلقة به، وتحویل میاه النهر إلى دم ممیت، 

وصیرورته ثقًال ترید الجبال واألودیة التخلص من جیفته النتنة، وٕانما تبلغ فاعلیة كبریائه إلى الشمس والقمر والكواكب 
 الشمس بسحاب والقمر ال یضئ ي"وعند إطفائي إیاك أحجب السموات وأظلم نجومها وأغشاألخرى، إذ قیل: 

. ]8-7[ضوءه. وأظلم فوقك كل أنوار السماء المنیرة وأجعل الظلمة على أرضك یقول السید الرب" 
)، ولعالمات المسیح الكذاب 29: 24  إنها صورة ُمّرة لعالمات النهایة كما أعلنها السید المسیح نفسه (مت

). كأن دینونة اإلنسان المتكبر إنما هي عربون الدینونة الكبرى، وظل لعصر المسیح الدجال! 12: 8 (رؤ
ما هذه السموات التي یحجب نورها إال فقدان اإلنسان كل فكر سماوي وعدم تذوقه للحیاة األبدیة؟! ما هذه 
النجوم التي تظلم إال الطاقات الروحیة الداخلیة وحواس الجسد؟! عوض أن تكون سر استنارة داخلیة بالروح القدس 

تصبح سر ظلمة النفس وهالكها. یغشى الشمس بسحاب، إذ ال تعود النفس ترى مسیحها - شمس البر- مضیًئا فیها؛ 
وال یضيء القمر إذ ال یكون للحیاة الكنسیة بعبادتها وكرازتها أثًرا علیه، أما األرض التي تغشاها الظلمة فهي جسد 

اإلنسان، عوض أن یكون هیكًال مقدًسا مستنیًرا بالرب یصیر موضع ظلمة. 
في اختصار تحطم الكبریاء اإلنسان تماًما، تفقده المسیح شمس البر، والكنیسة القمر المضىء، وتحطم 

طاقاته الداخلیة وتفسد قلبه وجسده، وتظلم كل أفكاره! تصیر السماء واألرض بالنسبة له مظلمتین، الشمس والقمر كأن 
ال وجود لهما؛ والنجوم تتساقط في داخله. 

 حالة من الرعب والرعدة في الشعوب يهـ. أمام هذا الخراب الشامل للنفس والجسد كما للفكر والقلب تسر
"وأحّیر منك شعوًبا كثیرین ملوكهم یقشعرون علیك اقشعراًرا عندما أخِطر بسیفي قدام الكثیرة بملوكهم، إذ قیل: 

. هالك المتكبر یرعب قلوب الخطاة إذ یشعرون ]10[" وجوههم فیرجفون كل لحظة كل واحد على نفسه یوم سقوطك
أن دینونتهم قد اقتربت. 

 : . مرثاة على جمهور فرعون2
ال یقف التأدیب عند فرعون، وٕانما یلحق بجمهوره فیسقطون بسیوف جبابرة ملك بابل. یهتز كبریاء فرعون 

وجمهوره وحیواناته. 
 إن كان فرعون یمثل النفس المتكبرة فإن جمهوره یمثل طاقات النفس التي تعمل لبنیانها أو هدمها، أما 
حیواناته فتشیر إلى الجسد بحواسه وطاقاته. یشمل الهالك اإلنسان بكل إمكانیاته الخاصة بالنفس والجسد مًعا. 

أما المیاه الكثیرة التي تنضب إنما هي نعم اهللا وعطایاه المجانیة التي یسحبها اهللا من النفس المتعجرفة. 

 : . مرثاة على فرعون مع األمم3

Ï الترجمة السبعینیة .
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معلنا أن یولولوا  ]18[بنات األمم العظیمة" في نهایة النبوة ضد فرعون وجمهوره ضم إلیه في المرثاة علیه "
علیهن مع جمهور فرعون، ألن الجمیع انحدروا إلى األرض السفلى مع الهابطین في الجب. لعله قصد بأولئك البنات 

األمم التي ارتبطت بفرعون وجیشه وسلطانه كما ترتبط النساء برجالهن یطلبن حمایتهن... 
، إلى الهاویة، كقتلى مطروحین مع الغلف. وقد تكرر يإنها نهایة جمهور األمم أن ینحدروا إلى الجب السفل

ابرة لهم رعبهم وخشیتهم في أرض ب. كانوا كج]31 ،30 ،29 ،27 ،25 ،19[ا هذا التعبیر في هذا القسم كثیرً 
األحیاء، فهبطوا بدنسهم (الغلف) قتلى مطروحین في الهاویة. 

 لقد ُقدم لفرعون وجمهوره أمثلة حیة لدول عظیمة كانت كجابرة في أرض األحیاء وانتهت مطروحة كغلف 
 وجمیع ]29[، وآدوم ]26[ وماشك وتوبال ]24[ وعیالم ]22[مقتولین بالسیف، نازلین إلى الهاویة، مثل آشور 

.  ]30[الصیدونیین 
: 10 سبق لنا الحدیث عن هذه البالد أو الممالك فیما عدا عیالم، التي تنتسب إلى عیالم بن سام (تك

). أما حدود 11-1: 14 ). ففي أیام إبراهیم كان كدر لعومر ملك عیالم قائد ملوك الشرق الذین غزوا األردن (تك22
هذه المملكة فهي وراء نهر دجلة شرق مملكة بابل وجنوب آشور ومیدیا وشمال خلیج العجم، وغرب فارس. عاصمتها 

شوشان (شوش) لذلك سمى العیالمیون بالشوشانیین. في القرن الثامن ق.م انتصر ملوك آشور على عیالم واتخذوا 
). ضمها المدیون (الفرس) إلى 6: 22 من رجالها جنوًدا مرتزقة في جیشهم اشتركوا في الهجوم على القدس (إش

). وقد كان العیالمیون 2: 8إمبراطوریتهم وحولوها إلى والیة لهم، والعتبارهم بمكانتها جعلوا شوشن عاصمة لهم (دا 
من جملة الشعوب التي ُحملت إلى السامرة لسكناها بعد سبي یهوذا، ولما عاد الیهود من السبي كان بقایا هؤالء 

 ق.م استعاد العیالمیون قوتهم 200). حوالي عام 9: 4 المهاجرین من الذین قاوموا فكرة بناء الهیكل من جدید (عز
وتسلط بعض ملوكهم على مدن في بابل. حالُیا عیالم جزء من إیران، تسمى مقاطعة خورستان. 
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 32حزقیال من وحي 
اجعلني شبًال ال تمساًحا! 

 أمًما، يارتدى فرعون جلد شبل لیحم 
فإذا به تمساح یأكل األمم كسمك حوله! 

  بیدیهصنع نیل مصرأنه بروح متعجرفة أدعى  ،
نه بكبریائه قد عكر ماء النیل برجلیه، أولم یدر 

نه لم یسترح وال ترك األمم حوله تستریح! إ

  !بسببه حجبت السموات أنوارها، وصارت األرض في ظلمة
فسدت نفسه (السماء)، وأیضا جسده (األرض)! 

  ،اجعلني یا رب شبًال
 الخارج من وسط یهوذا! دابًنا لك أیها األس

هب لي اتضاًعا فال أعكر ماء النعمة في قلبي! 
اشرق بنورك في داخلي یا شمس البر، 

فُتضيء نفسي كسماء جدیدة! 
ویتقدس جسدي كأرض جدیدة! 
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  الخامسالباب 

 
 
 
 
 
 
 

 السبي من الرجوع عن نبوات
] 39ص - 33[ص 
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 المبارك للمستقبل إعدادات
 داخلي، تغییر ُیرافقه أن یلزم كان .الشیطان إلي یرمز الذي الخارجي العدو بتحطیم المبارك االستعداد بدأ إذ

 بما یخبرهم جاء) 21: 33 (أورشلیم من منفلت واحد بظهور التحول بدأ وقد". شعبه "یصیرون "المتمرد البیت "فعوض

 اهللا رعایة وقبول الحقیقیة الداخلیة التوبة خالل الجدید الهیكل وبناء والرجوع باالصالح الوعود فتبدأ خراب، من بها حلّ 

 .تصرفاته عن الخاصة بمسئولیته مؤمن كل والتزام الخالصیة
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 والثالثون الثالث األصحاح

 اإلصالح بدء التوبة
 اهللا كلمة إعالن في صریًحا لیكون اهللا أقامة كرقیب الحساس موقفه یؤكد النبوات من جدیدة حلقة في یدخل إذ

 هذا في بدأ فیهم دب الیأس روح أن عنهم كمسئول شعر وٕاذ .یسمع لم أو أحد له سمع إن ووعوده، ووصایاه وٕانذارته

 .فینا اإللهي باإلصالح ننعم لكي أیدینا وفي ممكن كطریق التوبة موضًحا "الرجاء إنجیل "لهم یعلن األصحاح

 .]9-1   [كرقیب مسئولیته .1

 .]11-10   [رحوم اهللا فإن نیأس ال. 2

 .]20-12  [ماضینا علي اهللا ُیحاسبنا ال. 3

 .]29-21   [بإبراهیم التشبه. 4

 .]33-30   [شكلیة ال قلبیة عودة .5

  :كرقیب مسئولیته .1
 له یقل ولم ،] 2 ["شعبك بني كلم: "هكذا كان إلیه الرب حدیث أن نوضح أن نود مسئولیته عن نتحدث أن قبل

 اهللا یدعوهم ال اهللا مع بالمصالحة بعد ینعموا لم إذ فإنهم .شعبي كأنهم أي ،]31 ["كشعبي "یقول وأیًضا ،"شعبي بني"
 سبوتي، شعبي، ":یقول شعبه مع مصالحة حالة في یكون إذ اهللا فإن الخروج، لسفر دراستنا في رأیناه ما هذا ".شعبي"

 جهتهم من تعبه حالة في أما .شخصًیا له أنها وتقدماته وأعیاده عبادته وكل الشعب ناسًبا ..."تقدماتي بخوري، أعیادي،

 . Ï"...الخ تقدماتكم سبوتكم، أعیادكم، "لهم یقول كما "شعبك "للنبي فیقول

 أدعوكم أن بعد أستطیع ال :لهم فیقول مباشر غیر بعتاب والوصایا النبوات من المجموعة هذه بدأ قد اهللا كان

 كما أو إلًها، لكم وأصیر لي شعًبا فأجعلكم التوبة إلي وادخلوا وصیتي اقبلوا .شعبي كأنكم حزقیال، شعب أنتم... شعبي

 .)27: 37 ("شعًبا لي ویكونون إلًها وأكون فوقهم، مسكني یكون: "النبي حزقیال لسان علي قال

 توقف إن فإنه نفسه، وخالص نفوسهم لخالص صریًحا یكون أن یلتزم كرقیب، مسئولیته عن ذلك بعد تحدث

 ولم البوق في ینفخ ولم مقبالً  السیف الرقیب ىرأ فإن"...منه تهلك نفس كل ُتطلب لهم مجاملة الرسالة إعالن عن

 ال الكلمات هذه]. 6 ["أطلبه الرقیب ید فمن دمه أما بذنبه ُأِخذ قد فهو منهم، نفًسا وأخذ السیف فجاء الشعب، یتحذر
 تطلب - مراكزهم أو ظروفهم كانت أیا  -الشعب تحذیر في أهملوا إن فإنهم... شماس أو كاهن أو أسقف كل ترعب تزال

 .Ðلذلك أمثلة قدمنا أن سبق وقد... الهالكة النفوس عوض نفوسهم

 :صمتهم وعدم الخطاه بتحذیر والتزامهم الرقباء مسئولیة علي اآلباء تعلیقات بعض یلي فیما

 ال الصمت هذا فإن علیهم، مسلًطا السیف مادام الرذیلة علي الرقباء یصمت أال یلزم حزقیال في جاء ما بحسب 
 االثنان ینتفع مالم التحذیر یقدمون الذین ینتفع بهذا ویحذروا، یراقبوا أن یجب بالحري إنما الخطاة، یفید ال كما یفیدهم

 .والسامع المتكلم :مًعا

Ï 7: 3. (حز 1980، الخروج سفر :للمؤلف .(
Ð في هذا الكتاب.21-15: 3 حز تفسیر راجع  
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 Ïالنزینزي غریغوریوس القدیس

 فإن) 1: 2؛ حب 6: 62؛ 6: 21 (إش كرقیب عملي ألتمم فوق من أستمده لشعبي تقریر تقدیم هو أفعله شيء أول 

 یخصهم ما حاسًبا شعبي، عصیان معلًنا یسمعونني الذین ونفوس نفسي أخلص فإني السیف مجيء أوقف ال كنت

 .والحنو الراحة من شيء علي أحصل بهذا .أنا یخصني

 Ðالنزینزي غریغوریوس القدیس

 رحمة بغیر الخطیئة لینتهروا الشعب علي الكنیسة في والنظار الرقباء وضع لقد. 

 Ñأغسطینوس القدیس

 قیل إذ الغبي، قلب یهلك هكذا فإنه !الخاطئ؟ من ینسكب الذي ذاك إال الرقیب ید من اهللا یطلبه الدم من نوع أي :
 .الحیة النفس قوة وفقدوا الدم سكبوا إذ ،"قلوبكم فقدتم من یا لي اسمعوا"

 Òأوریجانوس العالمة

 من الوحل إزالة أجل من تعمل أفال وحالً  یشرب القطیع ورأیت للقطیع، نقیة میاه ینبوع حفظ علي أؤتمنت أنك لو 

 من أخطر هي التي خطیئة، فیه واحًدا رأیت فإن والروح الدم من بل المیاه من ینبوًعا تتعهد لست اآلن لكنك !المیاه؟

 تمیز أن الهدف لهذا الكرامة هذه أعطاك قد اهللا فإن !لك؟ عذر أي !تمنعه؟ أما !تحزن؟ أفال إلیه وجاء والوحل التراب

 !متألأل أبیًضا ثوًبا تلبس أنك مجرد لیس إكلیلك، لك یكون وهنا سالمك، یكون هنا وظیفتك؛ هي هذه .األشیاء هذه

 Óالفم الذهبي یوحنا القدیس

  :رحوم اهللا فإن نیأس ال .2
 مجاملة، أو مداهنة دون والنبوات اإللهیة الوصیة إعالن في الصراحة كل صریًحا یكون أن ملتزًما النبي كان إن

 كان السبي خطر ألن بعنف تحدث قد قبالً  كان إن .علیهم یقسو أن یعني ال هذا لكن أیًضا، هو ونفسه نفوسهم لخالص

 اهللا مراحم عن اإلعالن یبدأ إنما للیأس حاجة فال الُمرّ  مرارة تحت الكل ودخل فعالً  السبي تحقق وقد اآلن لكن قادًما،

 .القاسیة تأدیباته وسط في حتي للبشریة ومحبته

 :قائلین هكذا تتكلمون أنتم"

 !نحیا؟ فكیف فانون، نحن وبها علینا وخطایانا معاصینا أن

 :لهم قل

 .ویحیا طریقه عن الشریر یرجع أن بل الشریر بموت ُأسر ال إني الرب السید یقول أنا حي

 الردیئة، طرقكم عن ارجعوا ارجعوا

 ].11-10 ["إسرائیل بیت یا تموتون فلماذا

1 In Defence of His Flight to Pontus, 64. 
2 On His Father's Silence. 
3 City of God 1:9, 
4 Dial. with Heraclides,, 164. 
5 In Mat. hom 82;6. 
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 التأدیب تحت یسقطون بدأوا وحینما حیاتهم، في وفاعلیتها بالخطیئة مستهینین كالماء، اإلثم یشربون قبالً  كانوا

 التأدیب قبل بمرارة یوبخهم كان الذي الرب لكن!... بعد؟ یحیون فكیف هالكون أي فانون إنهم قائلین بالیأس حوربوا فعالً 

 .الرجاء بقطع یتحطموا ال حتي بالحب ُیالطفهم اآلن

 :هكذا رجاء الواهبة اإللهیة الكلمات هذه علي اآلباء یعلق

 هذا خالل أنه وهو منه، یخشي آخر فخ یوجد أیًضا لكنه الرجاء، إلي الخاطئ یعود اإللهیة الكلمات هذه خالل من 

 .)بالخطیئة مستهیًنا (باالكثر یخطئ عینه الرجاء

 Ïأغسطینوس القدیس

 الخطیئة یبغض ألنه ولیخَش  ،)6: 6 هو (الذبیحة من أكثر الرحمة ُیرید اهللا ألن لیحب!  

 !یتوبون ال الذین الخطاة یبغض ألنه ولیخَش  موته، ال الخاطئ توبة یود اهللا فإن لیحب،

 Ðترتلیان العالمة

 9 مت ("طبیب إلي األصحاء یحتاج ال: "بنفسه قال كما ألنه األبرار، ال الخطاة یدعو أن المخلص رسالة إنها :
12-13(. 

 عاد إذ وهكذا .الضال المسكین الحمل منكبیه علي ویحمل ،)11: 33 حز (موته ال الخاطئ توبة ُیرید إنه

 .بفرح أبوه استقبله الضال االبن

 Ñجیروم القدیس

  :ماضینا علي اهللا ُیحاسبنا ال .3
 ُیحاسبنا ال إنه .طمأنینة كل لنا یقدم لهذا خوف، بال قوة بكل إلیه ندخل أن ُیریدنا الرجاء باب الرب لنا یفتح إذ

 خالصنا علي الطرق بكل یبحث بل هالكنا یرید ال إنه .صادقة توبة اآلن قدمنا إن حاضرنا علي وال بل ماضینا علي

 علي یتكلوا لئال یحذرهم السقوط من القائمین أوالده علي اهللا یخشي إذ الوقت نفس وفي .إلیه للعودة إمكانیة كل لنا مقدًما

 ...ویسقطوا فیستهتروا ماضیهم

 ردیئة بطریقة بولس بدأ لقد .النهایات إلي بل البدایات إلي نتطلع ال المسیحین حیاة في[ :جیروم القدیس یقول

 ...خیانته بسبب ملومة كانت نهایته لكن المدیح مستحقة كانت یهوذا بدایة .صالحة كانت نهایته لكن

 للذین یدیه باسًطا علیه الرب یقف بینما وینزلون، المالئكة یصعد علیه الحقیقي، یعقوب سلم هي المسیحي حیاة

 . ]Òالمؤلمة الدرجات علي الصاعدین إلي متطلًعا إیاهم ساندا ینزلقون،

 باختالف القائلین علي للرد أوریجانوس العالمة استخدمه كیف عشر الثامن األصحاح تفسرنا في رأینا أن سبق

 صالحة طبیعة یحمل اإلنسان أن البعض ظن إذ ...یسقط أن وللبار یتوب، أن للشریر یمكن أنه موضًحا البشریة الطبائع

 أن یمكن البار بأن :قائالً  حزقیال یشهد كما للتغییر قابل البار اإلنسان نفس[: كلماته فمن .تغیرها یمكن ال شریرة أو

1 On Ps. 145:7. 
2 Adv. Marc. 2:13. 
3 . Ep.II. 
4 Ep. 54:6 
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 . ]Ïالسابق بره له ُیحسب فال اهللا وصایا یهجر

 .تتلقفه المسیح في الحیاة یجد شره عن الشریر تاب أن بینما یموت، الرب في البارة حیاته عن البار رجع أن

 .به یموت فإنه إثما عمله وعند بره عن البار رجوع عند"

 .]19-18 ["بهما یحیا نهأف والحق بالعدل عمله وعند شره عن الشریر رجوع وعند

: أمبروسیوس القدیس یقول .به فنحیا برنا الرب فلنقبل بها متنا قد كنا نإو نموت، لئال الخطیة من ذنإ لنحذر
 إیمان بال والذین) 6: 5 تي 1 ("حیة وهي ماتت قد المتنعمة ألن میًتا، یكون الشریرة للملذات نفسه ُیسلم من كل[

 یقترف أو ربا یأخذ من كل .الهاویة في فإنهم معنا، أحیاء یبدون كانوا وٕان حتي أحیاء، بعد وهم الهاویة إلي ینحدرون

... ]19 [بها ویحیا یحیا، فهو لیعملها الرب وصایا اإلنسان ذلك حفظ نأ أما .حزقیال في تقرأون كما حًیا، لیس فهو سرقة
 وتحررت فبرأت، ثوبه هدب لمست التي هذه حًقا، المرأة مستها وقد .یحیا الحیاة یمس فمن الحیاة، تلك إلي إذن فلنسرع

 نجًسا، یكون میًتا یمس من كان إن) 22: 9 مت ،48: 8 لو ("بسالم اذهبي شفاِك، قد إیمانك: "لها وقیل الموت، من

 لماذا: "للنسوة كما لما فیقال األموات، بین تطلبوه أن احذروا لكن الحّي، هذا فلنطلب إذن .حًقا یخلص الحي لمس من فإن

 .)6-5: 24 لو ("قام لقد ههنا؛ لیس إنه األموات؟ بین الحيّ  تطلبن

  :بإبراهیم التشبه .4
 لیخبرهم المسبي والشعب النبي حزقیال حیث إلي ویجري المدینة ضرب عند یفلت أن أورشلیم من رجل إستطاع

 أي الشهر، من الخامس في العاشر الشهر في لیهوذا األول السبي من عشر الثانیة السنة في ذلك وكان أورشلیم، بضربة

 بصدق الكل سمع إذ] 22 [صامًتا حزقیال بعد یعد ولم للكالم فمه انفتح وهنا شهور، ستة حوالي بعد األخبار وصلتهم

 .لهم أعلنها أن سبق التي نبواته

 األرض هذه یعطیهم أفال األرض، هذه كل اهللا أورثه واحد رجل وهو إبراهیم أجل من كان إن له قالوا أن سبق لقد

 في فریًدا كان ولو النقي للقلب بسخاء فیهب القلب إلي یتطلع اهللا اإلنسان، عن اهللا مقاییس أبعد ما] 24 [!كثیرون؟ وهم

 عن یتخلي لن اهللا أن ظنوا لقد .العدد كثرة إلي بل القلب نقاوة إلي ال فینظر اإلنسان أما .الكثرة أجل من یعطي وال العالم،

 لألصنام متعبدة قلوبهم كانت وٕان حتي له، والتقدمات الذبائح یقدمون ماداموا رجاسات من فعلوا مهما الهیكل وال المدینة

 مستحًقا المؤمن المطیع إبراهیم كان !العبادة في والشكلیة الفروض في الكثرة ال النقیة العبادة ُیرید اهللا .الشر نحو ومنحرفة

 أحوج ما !!!المیراث یستحق من الحین ذلك في نسله من الربوات تلك وسط یوجد لم بینما األرض، هذه كل یرث أن

 لحزقیال اهللا كلمة جاءت لهذا !جًدا قلیلة أعدادهم كانت وٕان حتي قلوبهم، في اهللا یستریح حقیقیین قدیسین إلي الكنیسة

 !یرثوه أن فیستحقوا أبیهم كإبراهیم یصیروا أن آخر بمعني .األرض فیرثوا یتنقوا أن النبي

 !الخفیة المقدسة الحیاة إلي رجوع إنها... التوبة هي هذه

  :شكلیة ال قلبیة عودة .5
 إلیه توافدوا أیًضا وربما .بالحق یتكلم إنما أنه عرفوا لقد .له تسمع حزقیال إلي الجموع توافدت األخبار وصلت إذ

 األشرار من النقمة عن یتحدث بدأ أورشلیم سقوط قبل والتوبة التوبیخ بكلمات یحدثهم كان بعدما ألنه وشوق بكثرة

 .الرائعة األدبیة بلفته لالستماع أیًضا إلیه جاءوا وربما هذا .واإلصالح بالعودة رجاء ویعطي) 32-25 (ص الشامتین

1 On Comm. Matt 13:30. 
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 الرب له قال إذ الصادقة، التوبة ال المؤقتة البهجة أو الفكریة اللذة لمجرد یسمعون إلیه یأتوا أن النبي خشي لقد
 یظهرون بأفواههم ألنهم به، یعملون وال كالمك ویسمعون كشعبي أمامك ویجلسون الشعب یأتي كما إلیك یأتون"

 یستمتعون الموسیقي نغمات علي جمیل بصوت ُیقدم موزون كشعر كلماته صارت ].31 ["كسبهم وراء وقلبهم أشواًقا

 !والعملیة القلب، من الخارجة الصادقة التوبة... العمل یرید إنما االستمتاع مجرد یرید ال اهللا !یعملون وال حین إلي به
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 33  حزقیالمن وحي 
 !الفشل روح عني انزع

 نحونا خطتك في رب یا أنت عجیب! 

 البابلي، السبي حتي للشعب القاسي بالتأدیب سمحت

 وهیكلها، أورشلیم المقدسة المدینة بهدم وهددت

 !جارًحا كان ولو بالحق ینطق أن كرقیب نبیك من وطلبت

 !الیأس عنهم تنزع الشعب ُسبي إذ كله هذا ومع

 !رجاءً  المملوءة الصادقة بالتوبة تحثهم

 نفسي مخلص یا یدیك بین أنا ها! 

 !غیرك بالفشل الشعور من ینقذني من

 !تنهار فال بأعماقي أمسك لي تأدیبك في

 !نفسي تتحطم فال داخلي في ىتجل

 !الرجاء بروح واسندني توبني

 الشكل ال بالقلب تهتم سیدي یا أنت! 

 براهیم،إ كقلب مقدًسا واحًدا قلًبا تطلب

 !بالباطل الحق یخلطون كثیرین من أفضل

 !لحسابك المقدسة القلیلة القلة احسبنا !قدسنا

 !وأحاسیسي وفكري قلبي استلم

 !وسلوكي جسدي استلم

 !فيّ  القدوس روحك عمل اطلب یدیك بین إني
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 والثالثون الرابع األصحاح

 غنمه یرعى اهللا

(ص  الصادقة بالتوبة الشعب ) طالب32-25(ص  الخارجي العدو بتأدیب اهللا قام إذ
الشعب.  ال أنفسهم یرعون الذین األشرار الرعاة توبیخ في یبدأ واآلن )،33

 الرعایة: من جدیًدا نوًعا بنفسهمقیًما الرعایة لیستلم اهللا ویتدخل

 ].10-1األنانیون          [ الرعاة .1

 ].22-11شعبه          [ یرعى اهللا .2

 ].32-23جدیدة        [ رعایة قیام .3

 األنانیون: الرعاة .1

 أنفسهم. یرعون كانوا الذین إسرائیل لرعاة "ویل

 الغنم؟! الرعاة یرعى أال

 الغنم. ترعون وال السمین وتذبحون الصوف وتلبسون الشحم تأكلون 

والض تستردوه، لم والمطرود تجبروه، لم والمكسور تعصبوه، لم والمجروح تقّووه، لم المریض
-2علیهم" [ تسلطتم وبعنف بشدة بل تطلبوه لم ال
مم أو كرامته لحساب فیعمل الخاصة، مصالحه ذاتهیرعى إلي اهللا شعب عن الراعي قلب یتحول إذ]. 4

ومصالحهم.  باحتیاجاتهم یهتم أن الخ... عوض الجسدیة راحته أو تلكاته
یهتمبأنانیته.  بل الضال، أو المطرود أو المكسور أو المجروح أو بالمریض ُیبالي ال إنه

أ عوض الرعیة یسرق لًصا ُیحسب وأحیاًنا بل البنوة، ال األجرة یطلب أجیًرا، بل راعًیا ُیحسب ال هذا مثل
 ویسندها. یصونها ن

   بولس:  الرسول عنهم یقول الكنیسة، في یعملون أجراء یوجد
 ).21: 2المسیح" (في   لیسوع هو ما ال ألنفسهم هو ما "یطلبون

مجاًنا.  المسیح یحبون ال أي ألنفسهم"؟ هو ما یعني: "یطلبون ماذا
الناس من الكرامة بطلب ویولعون للربح أفواههم یفغرون الزمنیة، المنافع یطلبون بل هللا هو ما یطلبون ال
 .

وال أجیًرا ُیحسب اإلنسان هذا یكن مهما فإنه نوالها، ألجل اهللا یخدم وكان كهذه رقیبأموًرا أي اشتهي متي
أیًضا:  الرب قال هؤالء مثل عن ألنه األوالد، بین نفسه ُیحسب أن یقدر 

 )...5: 6أجرهم" (مت  استوفوا قد أنهم لكم أقول "الحق
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وإ  یفرزهم، هو القلوب یعرف الذي ذاك یفرزهم، وحده الرب لكن بیننا، أیًضا موجودون األجراء
تعرفونهم ثمارهم "من الذئاب: عن حدیثه في باطالً  الرب ینطق لم ألنه نعرفهم، أن نستطیع أحیاًنا كنا ن

 ).17: 6" (مت 

 [282]أغسطینوس القدیس

 بل فحسب أجیر إلي ال وتحوله ،[283]بالضعفاء الُمترفقة الحانیة األبوة تفقده لذاته الراعي محبة

للتسلط.  الباب لیفتح أبوته یفقد عنیف، ومتسلط
] 5[ البریة وحوش غنیمةلجمیع فیصیر التشتت إلي الشعب یدفع العنف هذا
 ].6األرض" [ وجه كل وعلي عال تل كل وعلى الجبال كل "في تضل إذ

بذ وانشغالهم الرعاة إهمال بسبب اهللا غنم تلتهم التي الشیاطین أنواع لكل فریسة اإلنسان یصیر
واتهم. 
ب إلیموضع موضع ومن آخر، إلي تل ومن جبل، إلي جبل من تنتقل مأوي، وال هدف بال الرعیة فتسلك

 .تماًما یتحطموا حتي لآلخر یسلمهم الواحد الشیاطین، بها معرفة. تلعب وال حكمة وال تمییز ال

 ].10یدهم" [ من غنمي وأطلب الرعاة، علي "هأنذا

 آرل: أسقف قیصریوس األب یقول

ك سفینة نحكم أن العهدین وبتوجیه بمعونته لیتنا كنیسته، سفینة ندبر لكي أقامنا قد الرب [مادام
وسطمخاط الحیاة استقامة في نبقي مجهود بدون بل یساًرا، أو یمیًنا إهمالنا بسبب تنحرف ال حتي نیسته

العظیمة.  العالم هذا ر
 تنعم أن تقدر ال الكنیسة سفینة هكذا متاعب، بدون أرضیة مكاسب تنال أن یمكن ال سفینة أیه أن وكما

 كثیرة]. متاعب دون األبدیات وفرح بالمكاسب

-7غنیمة" [ صار الرعاة... غنمي أیهاقائالً : " الرب یصرخ
م ومأوي لها ملجأ یكونوا أن عوض وهالكها للنفوس تحطیم سر صاروا إذ المسئولیة، إیاهم محمِّالً  ]،8
 .الخاطفة الذئاب ن

قائ الرعویة، المسئولیة ُیحمله Dracontium األسقف إلي الرسولي أثناسیوس البابا كتب لقد
له:  الً 

 لهالطعام یقدم أن منه الشعب یتوقع الذي ذاك صرت لكنك أحد، یعرفك لم األسقفیة نعمة تتقبل أن [قبل

المقدسة.  الكتب تعالیم أي
أما وتقف المسیح یسوع ربنا یأتي وحدك نفسك تشبع بینما الجوع من ویعانون األمر ذلك یتوقعون عندما

 ].[284]جائًعا؟ قطیعه یجد عندما تقدمه دفاع فإي مه،
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وٕانما شعبهم، دون الروحي الطعام التهام أو وحدهم الحلوة المیاه شرب عند أحیاًنا األمر یقف ال
المیا حتي یتركوا وال منها یشربون العمیقة، بالمیاه ألنفسهم أحیاًنا یحتفظون أنانیتهم في أنهم أمرّ  هو ما 

 وحالً : مملؤة لیقدموها بأرجلهم یكدرونها بل لشعبهم هالضحلة

من تشربوا وأن بأرجلكم، تدوسونها مراعیكم وبقیة الجید المرعى ترعوا أن عندكم صغیر "أهو
أرجلكم"[ كدر من وتشرب أقدامكم دوس من ترعى وغنمي بأقدامكم، تكدرونها والبقیة العمیقة المیاه 

18-19[ .
 .[285]الرعیة أیمان فتفسد الصافیة المیاه ُتعكر التي هي الموحلة الهراطقة أقدام أن جیروم القدیس یري

 شعبه: یرعى اهللا .2

. ]11وأفتقدها" [ غنمي عن اسأل "هأنذا
ومثاله.  صورته علي أوجدها التي البشریة النفس من اهللا لدي أثمن شيء لیس
ال رعایة في وبقوته اللهوباسمه مع لتشترك ذاتها للبشریة تكریًما إنما رعاة یدي بین شعبه سلَّم قد كان فإن

 .وأفتقدها" غنمي عن أسأل قائالً : "هأنذا به، معتًزا اإللهي، العمل بهذا یحتفظ اهللا لكن نفوس،

مواجهت في بنفسه یقف لهذا أوالده، لخدمة أقامهم الذین الرعاة أنانیة یحتمل ال لغنمه رعایته في
ه هو إنما الرعایة في خطأ أو إهمال كل حاسًبا هم، شخصًیا.  ضده ُموجَّ
وأكفه یدهم من غنمي وأطلب الرعاة، على "هأنذاقائالً :  أهملوها، أو استغلهاالرعاة نفس كل یطمئن إنه
مأكالً "  لهم تكون فال أفواههم من غنمي فُأخلص بعد، أنفسهم الرعاة یرعى وال الغنم، رعي عن م
 14"غنمي"  كلمة مكرًرا "راعًیا" نفسه ُیسمي أن له یلذ بنفسه! ویتسلمالرعایة ضدهم یقف إنه]. 10[

یخل كما األشرار الرعاة من ُیخلصهم له، إنهم ""شعبي یقول إذ شعبه، أنهم مؤكًدا األصحاح، هذا في مرة
 بنفسه. ویتسلمحیاتهم الخارجي العدو من صهم

الرع ضد الضعیفة للرعیة لیحكم قطیعه األعظم الراعي یتسلم الرعیة، افترسوا قد الرعاة كان إن
لهم:  الرب السید قال هكذا "لذلكالعنفاء:  اة

المسكینة)...  (الرعیة والشاةالمهزولة المستبد) (الراعي السمینة الشاة بین أحكم هأنذا
-20وشاة" [ شاة بین وأحكم غنیمة بعد من تكون فال غنمي فأخلص

 وشاة! شاة بین بینهم، وأحكم الجمیع فُأدین والرعیة، الرعاة أمامي، الكل یستوي]. 22

یمیز.  وال الكل لُیدین األعظم الراعي مجيء إلي دائًما عینیه یرفع الذي هو الناجح الخادم هكذا
بأكثر!هذ ویطالب أكثر یدان أكثر له وهب الذي العكس علي بل بالكرامات یهتم وال الوجوه ُیحابي ال إنه
 وال األوحد، الراعي خالل من إال یخدم فال الصالح، الراعي في دوًما یختفي الذي هو الناصح والخادم ا

اإللهي.  فكره حسب به إال یعمل
 .منإخوته أفضل أنه نفسه في یظن وال مخدومیه، علي الخادم ینتفخ ال بهذا

 جدیدة: رعایة قیام .3
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ا الحقیقي الملك المسیح"، "السید خالل الرعایة هذه قمة أعلن بالبشریة اهللا اهتمام عن تحدث إذ
راعًیا لها یكون وهو یرعاها هو داود، عبدي فیرعاها واحًدا راعًیا علیهم "وأقیمقائالً :  داود، ابن لروحي

 "
ا السید ظهور إنما جدید، من لیملك األموات من الملك داود قیامة تعني ال داود" "عبدي شك بال]. 23[

 .واتضاعه حبه خالل من علینا لیملك عبًدا صار الذي اهللا ابن لمسیح،

 عن حدیثهم فإن األنبیاء من وغیره لحزقیال [بالنسبةالفم:  الذهبي یوحنا القدیس یقول هذا في

: أوریجانوس العالمة ]. ویقول[286]مات الذي ذاك أنه یعني ال أخري مرة وقیامه داود مجيء
]. [287]المسیح إنما القدیسین ویحكم یقوم الذي داود (األب) لیسالبطریرك [إنه
الم السید عن مقدًما مخبًرا اآلب، اهللا شخص في نبوًیا حزقیال [یتحدثأغسطینوس:  لقدیسا یقول كما
 ].[288]اهللا ابن هو الذي هذا إنساًنا، وصار العبد شكل أخذ "داود"،الذي بكونه نبویة بطریقة سیح

 بكونه: المخلص، المسیا الصالح، الراعي هذا عن یتحدث

] 25البشریة [ مع عهًدا یقطع أ.
ون أحشائه إلي بنا فیدخل اإللهي، بالحب المقدس جسده علي ینقشه بالدم بل حجریة الواح علي ال یكتبه
 .أبدًیا عریًسا تقبله

]. 25الوعور [ في وینامون مطمئنین البریة في فیسكنون األرض من الردیئة الوحوش ینزع ب.
 عنأرض تنزع عنًفا، المملوءة القدیم اإلنسان أعمال إال األرض عن ینزعها التي الردیئة الوحوش هذه ما

 .مطمئنین سالم في ونعیش جسدنا

ع وتتحول اإلیمان تتقبل فإنها المفترسة كالوحوش كانوا الذین األمم الردیئة بالوحوش قصد ربما
 .جدیدة وطبیعة جدید بروح لتحیا الوحشیة طبیعتها ن

من نفسه المسیح السید نزول هو الذي ]،26حوله [ التي األكمة علي حینه في المطر ینزل ج.
 .شرورها نار ویطفئ النفس یرطب السماء، 

- الكنیسة هي التي - الحقل شجرة یهب د.

]. 27األرض [ علي األمان فیحل غلتها األرض وتعطي ثمرتها، 
كثیر.  بثمر وتأتي المقدس، جسده في الجدید العهد شجرة یغرس إنه
 .دائم أمان في جسدنا أرض وتصیر فیه فتتباركطبیعتنا فیه یغرسنا إنه

]. 27استعبدوهم [ الذین ید من وینقذهم نیرهم یكسر هـ.
علینا.  تسلط الذي الشیطان عبودیة من ویعتقنا علینا كان الذي الصك یمزق الصلیب علي إنه

الرسول:  یقول وكما
 إذ بالصلیب، إیاه مسمًرا الوسط من رفعه وقد لنا ضًدا كان الذي الفرائض علینافي الذي الصك محا "إذ

). 15-14: 2فیه" (كو  بهم ظافًرا جهاًرا أشهرهم والسالطین الریاسات جرد
األرض وحش یأكلهم وال لألمم غنیمة بعد "فالیكونوننفسه:  الرب بلسان فیؤكد النبي حزقیال یعود لهذا
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مخیف"  وال آمنین یسكنون بل 
الرو بقوة یمتلئون بل (األرض) الجسد شهوات وحش یأكلهم وال الشیاطین غنیمة یصیرون ال أي ،]28[
 .التعزیةوالغلبة واهب القدس ح

اإلیجاب الجانب یقدم لكنه الوحشیة الطبیعة وطرد الشر عبودیة نیر كسر عند عمله یقف ال و.
غرًسا"  لهم "أقیمي: 

شخ به اإلنسان لتعملإلشباع صورته علي التي الجدیدة الطبیعة واهًبا القدیمة الطبیعة ینزع إنه]. 29[
 صًیا.

به ویتحد وسطهم في یسكن إلههم هو ویكون "شعبه"، یجعلهم أنه فهو السید به یعتز ما أما ز.
الرب.  السید یقول إسرائیل بیت شعبي وهم معهم إلههم الرب أنا أني "فیعلمونم...
-30[ الرب" السید یقول إلهكم أنتم. أنا أناس غنممرعاي، غنمي یا وأنتم
به.  یعتزون وهم بهم یعتز شعبه، غنمه، وهم لهم إلًها یتقدم إنه كلها، عطایاه ختام هو هذا]. 31
هكذا:  الحیاةاألبدیة أو للسماء وصًفا الحبیب یوحنا القدیس سمع لهذا

(ر لهم" إلًها معهم یكون نفسه واهللا شعًبا له یكونون وهم معهم، سیسكن وهو الناس، مع اهللا مسكن "هوذا
 ).3: 21ؤ 
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 34من وحي حزقیال

 ! راعيّ  أنت

   لي! رعایتك في ربي یا أنت عجیب 

 أنانيّ  راعٍ  كل تهدد

 رعیتك! حساب علي لنفسه ما یطلب

 المحَّطمة! والرعیة العنفاء الرعاة بین بنفسك تحكم

   صالح، كراعٍ  أرضنا إلي أتیت 

 إنسان! كل وألجل ألجلي ذاتك بذلت

 مشبع! كمرعى سمواتك لنا فتحت

 .قلوبنا ُیلَّطف ندى القدوس بروحك حوطتنا

 أعماقنا! في الروح ثمر لنا قدمت

   أقواها! وما كلماتك! أعذب ما 

 وتعمل: تقول

 وافتقدها... غنمي عن أسأل "هانذا

 جید... مرعى في أرعاها

 وأربضها... غنمي أرعى أنا

 الضال، وأطلب

 المطرود، وٕاسترد

 الكسیر، وأجبر

 الجریح، وأعصب

 والقوي، السمین وأُبید

 .بعدلٍ " وأرعاها
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 والثالثون الخامس األصحاح

 سعیر جبل ضد نبوة
) 8: 25 (موآب مع Ïسعیر ضد النبي حزقیال تنبأ) 33-25 (ص الشامتة الغریبة األمم ضد النبوات أثناء

 حدیثه أثناء سعیر ضد التوسع من يءبش یتنبأ عاد فلماذا) 12: 25 (سعیر جبل طیاتها في تضم التي آدوم ضد تنبأ كما

 الداخلي؟ اإلصالح عن

 واإلصالح للعودة الطریق ُیهیئ أن اهللا أراد لقد حًقا الداخلي، العمل عن الخارجي العمل نعزل أن یمكننا ال. 1

 هدم فال. مًعا اإلصالحان یرتبط العملي الواقع في لكنه الخارجیة، الشر ىقو بهدم والرعاة الشعب مستوي علي الداخلي

 إصالح وكل هذا. الخارجي الشر هدم بدء دون إصالح وال الداخل، في التوبة انطالق بدء دون الخارجي الشر ىلقو

 حینما هكذا السالح، األخري بیده ویمسك بید یبني نحمیا كان لهذا ویهیجه،) إبلیس (الخارجي العدو یثیر إنما داخلي

 . لتحطیمه ضده تثور حرب لكل متیقًظا یكون أن ینبغي إنما روحًیا اإلنسان یعمل

 یهوذا إلي تسللوا األدومیین أن المسبیین إلي أخبار لوصول بالذات سعیر جبل عن یتحدث بأن اهتم لعله. 2

 وأن خاصة لها، المحتلین هؤالء ید من البالد ینقذ اهللا أن لهم یؤكد أن النبي فأراد وشغلوها أورشلیم، انكسار بعد تدریجًیا

 اهللا یتدخل إذ لإلصالح، جدیدة علة فتح بهذا) 40: 27 تك (قدیمة قضیة وأدوم إسرائیل بین األرض علي الخالف

 .التالي األصحاح في بوضوح یظهر الذي األمر سعیر، أهل افتراءات أجل من لإلصالح

 :فهي ضدهم النبوة علیها قامت التي األسس أما

 أبدیة بغضة لكَ  كانت ألنه" : یقول إذ قلوبهم داخل في تأصلت قدیمة بغضة للشعب سعیر بغضة: البغضة. 1

 الفرح حدود عند البغضة تقف لم]. 5 ["النهایة إثم وقت مصیبتهم وقت في السیف ید إلي إسرائیل بني ودفعت

 لم إذ" :الرب یقول كما أو یتبعها، فالدم لذلك الم أحبت. السیف إلي دفعتهم دم، وسفك ظلم إلي تحولت إنما بمصیبتهم،

 ].6 ["یتبعك فالدم الدم تكره

 هامان أعده الذي الصلیب هو، یسقط ألخیه یحفرها التي الحفرة وفي له، ُیكال اإلنسان یكیل به الذي بالكیل 

 .علیه هو علق لمردخاي

 كان والرب فنمتلكهما لي تكونان األرضین وهاتین األمتین هاتین إن قلت ألنك" :اآلخرین أغتنامها. 2

 المنظور غیر اهللا أن یدرك ال له، لیس ما ویملك أرضه، غیر أرًضا یغتنم أن اإلنسان ُیرید حین هكذا]. 10 [..."هناك

 .]4 [قفًرا وتكون خربة مدنها تصیر إذ لها، هو ما تفقد لهذا لها لیس ما تمتلك أن أرادت لقد. الظلم إلي وینظر یتطلع

 أرادت حین] 13 ["سمعت أنا عليَّ  كالمكم وكثرتم بأفواهكم عليَّ  تعظمتم قد" :تجدیًفا المملوءة عجرفتها. 3 

. یسمع اهللا كان اهللا ضد بشفتیها ونطقت قلبها في تعجرفت وٕاذ شرهم، ىیر هناك موجوًدا الرب كان لها لیس ما تملك أن
 .تجدیفها علي ُیجازیها لكنه كثیًرا، أناته أطال لقد

 استحقت لهذا شماته، في فرحت بل تتعظ لم التأدیب في یهوذا سقط ذإ :تأدیبه یوم یهوذا بضرر فرحت. 4

 أدوم وكل أنت سعیر جبل یا خراًبا تكون. بك أفعل هكذا خرب ألنه إسرائیل بیت میراث ىعل فرحت كما" :اهللا غضب

 .]15 ["الرب أنا إني فیعلمون بأجمعها

Ï شعیر" عیسو دعي لهذا شعًرا، مملوء أو شعر تعني سعیر." 
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 بنیان ألجل وأیًضا لعملها، الذي الثمر ذات تحمل الداخلیة، خطیئتها ثمرة هو إنما سعیر بجبل حلّ  ما أن أي

 ". الرب أنا أني فیعلمون" القدوس، اسمه ألجل أوالده عن اهللا فیدافع لحقوقهم مغتصبین هؤالء صار إذ اهللا شعب
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 35 حزقیالمن وحي 

 !أعدائك جمیع لیتبدد

 كنیستك في الشامت) آدوم (سعیر هو من 

 !الدماء؟ سافك العنیف الخیر عدو إال

 !یبغضني عدوي هوذا

 جًدا، قدیمة لي بغضته

 !نفسي حبیب یا أنت لك بغضة هي

 !یكرهك ألنه جًدا، یكرهني

 !به هو فتحطم الصلیب، لك أعَّد

 قلبي، یغتصب أن ُیرید عدوي 

 !لك بكلیته هو بل ملكي، وال ملكه لیس إنه

 له، لیس ما یملك أن ُیرید

 !فيّ  الذي ملكوتك یغتصب

 رب، یا قم

 أعدائك، جمیع ولیتبدد

 !اسمك مبغضي كل وجهك أمام من ولیهرب

 متعجرف، عدوي 

 !مصیره الهاویة في لكن

 !أبیك حضن إلي القدوس بروحك فتحملني أنا أما
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 والثالثون السادس األصحاح

 إسرائیل جبال عن نبوة
 یتحدث هنا .شعبه في هللا المقاوم الخیر عدو یمثل بكونه سعیر علي النبي حزقیال تنبأ السابق األصحاح في

 جذري، إصالح علي تقوم اإللهیة الغیرة هذه .تحطیمهم یرید الذي الخیر عدو من علیهم وغیرته بشعبه اهللا اهتمام عن

 .حیاتهم في فیتقدس البشریة، للطبیعة وتجدید

 ].15-1 [جبله علي اهللا غیرة .1
 ].21-16 [تأدیبهم بعد إصالحهم .2
 ].38-22  [جذري إصالح .3

  :جبله علي اهللا غیرة. 1
 الذي القدوس اسمه علي غیرته وهي شعبه حال إلصالح لتدخله جدیدة علة عن اهللا كشف األصحاح هذا في

 إلي اءووأسا شعبه خراب في شمتوا لقد .تأدیبات من بشعبه حل ما بسبب ضعیف أنه اهللا في ظنوا الذین األمم أهانه

 العدو أن أجل من: "الرب السید یقول إذ اهللا، شعب عوض لهم میراثًا لتصیر المیراث، أرض إلي وتسللوا القدوس، اسمه
 یخلص الرب قام لهذا واستغلوها، بالهزیمة فرحوا لقد]. 2 ["میراثًا لنا صارت القدیمة المرتفعات إن .هه علیكم قال

 التي المهجورة والمدن المقفرة والخرب واألودیة واألنهار والتالل الجبال إلي الرب یتطلع]. 5 ["غیرته نار في" شعبه

 تعییر حملتم أنكم أجل من تكلمت غضبي في غیرتي في هأنذا ":ویقول حولها من األمم لبقیة واالستهزاء للنهب صارت
 .]7 ["تعییرهم یحملون هم حولكم الذین فاألمم یدي أرفع إني... لذلك األمم،

 أما الضعیفة، النفوس هي واألودیة المعلمون، هم واألنهار الكهنة، هم والتالل األنبیاء، إال الجبال هذه هي ما

 .رعایته وٕاهمال شره بسبب هلك الذي الشعب فهي المهجورة والمدن المقفرة الخرب

 كالمدن والمنهارین كالجبال الثابتین والمحتقرین، العظماء، والشعب، الكهنة والرعیة، الرعاة مع یتحدث إنه

 بسبب الناریة غیرته ألجل بل منهم، أحد أجل من لیس إلصالحهم، یتدخل أنه معلًنا الجمیع مع یتحدث إنه ...الخربة

 !وله لهم األمم تعییرات

 یقسمون حینما الحین ذلك في الیهود عادة ألن القسم، یعلن وقف وكأنه األمم، ضد لیتكلم] 7 [یده رفع لقد

 أعمالهم، علیهم یرد إنما األمم، یظلم ال هذا وفي .المتقدة بغیرته إلصالحهم یتدخل أنه بقسم یؤكد إنه .أیادیهم یرفعون

  .لغیرهم أعدوها التي الكأس ذات یشربون علیهم، یرتد غیرهم مع یفعلونه فما]. 7 ["تعییرهم یحملون "إذ

 یرجع إذ حتى لإلثمار جدیدة إمكانیة لها یقدم أنه معلًنا كنیسته إلي كما المقدسة الجبال إلي الرب فیتطلع یعود

 ].12 [والحیوانات البشر من الجبال وتمتلئ] 10 [الخرب وتبني المدن وُتعَمر ومثمرة، مزروعة الجبال یجد شعبه إلیها

 والسبي، السقوط قبل قبالً  علیه كان ما إلي ال للعودة، إمكانیة له یقدم فإنه لإلنسان حبه في اهللا هو عجیب

 أنا أني فتعلمون أوائلكم في ممَّا أكثر إلیكم وُأحسن القدیمة حالتكم حسب أسّكنكم: "یقول إذ أفضل، حال إلي وٕانما
 ال فیها للسكني ومهیأة مزروعة) الكنیسة (المقدسة الجبال لنا قدم المسیح، السید معنا فعله ما هذا]. 11 ["الرب

 الحیاة، واهب نفسه المسیح بل الحیاة شجرة نجد فال المقدسة الجبال إلي ندخل .وأعظم بل المفقود القدیم كالفردوس

 القلب یمتلئ بنا حل الذي والخراب الدمار وعوض اإللهیة، بالنعم تفیض القدس الروح ینابیع نجد األنهار عوض
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  .األبدي اهللا بملكوت

 في وعضًوا لآلب، ابًنا صار وٕانما فحسب، السقوط قبل األصلیة حاله إلي اإلنسان یرجع لم النعمة عهد في

 - یسوع المسیح في - اآلن حالنا صار لقد !هذا؟ من أعظم مجد أي ...القدس للروح مقدًسا وهیكالً  المسیح السید جسد
 !أوائلنا في علیه كنا مما أفضل

 ویثمرون فیكثرون والبهیمة اإلنسان علیكم وأكثَّر ...علیكم الناس أكثَّر "المقدس؟ بجبله الرب یفعل ماذا
 .]12-10 ["تُثكُِّلهم بعد تعود وال میراثا لهم فتكون فیرثونك، إسرائیل شعبي علیكم الناس وُأمشَّي ...سّكنكمأُ و

 .وشعب ولسان أمة كل من والمغارب المشارق من بهم فیأتي - المقدس جبلهكنیسته -  داخل الناس ُیكثر أنه
 واحد كل  ُیبارك وٕانما جبله، إلي العالم كل من بهم یأتي فقط لیس أنه بمعني ویثمرون فیكثرون والبهیمة اإلنسان یكثر

 الروح ثمر من الجسد كما النفس تحمل إذ ویثمرهما، فیكثرهما) بالبهیمة له یرمز (وجسده) اإلنسان (نفسه  یبارك منهم،

 .القدس

 منسجمین الفردوس، في كما مًعا یسكنان بل والجسد، النفس بین والحیوان، اإلنسان بین عداوة هناك تصیر ال 

 .القدس الروح قیادة تحت یعمالن مًعا،

 بال مستمر تحرك حالة في ویصیرون الكنیسة، إلي اهللا كشعب یدخلون إذ الجبال، في یمشون الناس إن یقول

 ال حیث اإللهي، المیراث األبدیة، الكنیسة إلي یدخلون !إلیهم یقترب الموت یعود وال المقدس، الجبل یرثوا حتى توقف
 .ضیق وال ألم وال موت

  :التأدیب بعد إصالحهم .2
 الخرائب، وتبني الخربة المدن فتعمر علیه، كان مما أفضل حال إلي الشعب ترد مادمت: یسأل النبي كأن

 حتى شرهم، بسبب الشعب لتأدیب إنما اهللا صنعه ما أن تعلن اإللهیة اإلجابة وجاءت والخراب؟ بالتدمیر سمحت فلماذا

 كانت لقد .علیه كانوا مما أفضل حال إلي ویردهم اإللهیة بغیرته هو یقوم بتعییرهم األمم وقامت التأدیب تحت سقطوا إذ

 ومع ...القدوس اسمه علي تجدیف سبب وصاروا الدماء وسفكوا رجاسات صنعوا الطامث، كخرقة نجسة قبالً  أعمالهم

 .القدوس اسمه أجل من علیهم فتحنن عاد أدبهم إذ ذلك

  :جذري إصالح .3
 ألجلكم لیس: "فهي غایته أما .وسائله ثم اإلصالح هذا غایة عن بالحدیث بدأ لإلصالح غیرته عن تحدث إذ

 السید یقول الرب أنا أني األمم فتعلم...العظیم اسمي فأقدس ...القدوس اسمي ألجل بل إسرائیل بیت یا صانع أنا
 .]23-22 ["أعینهم قدام فیكم أتقدس حین الرب

 هذا في هل ألجلنا؟ ولیس القدوس اسمه أجل من وٕاصالحنا لخالصنا یعمل أنه هل بهذا؟ الرب یعني ماذا

 ال إنما بنا، اهتمامه عدم یعني ال "ألجلكم لیس "قوله في إنما !یستحیل بنا؟ یهتم وال القدوس اسمه مجد یحب هل أنانیة؟
 تمجید "موضع فیجعلنا یحبنا إنه .كقدوس بإمكانیاته اسمه ألجل فینا یعمل إنما بإمكانیاتنا، وال فینا، استحقاق عن یعمل

 مستحقین ویحسبهم الناجح، هو كأنما الناجحین بأوالده یفرح الذي كاألب ذلك فینا، بقداسته ىفیتجل ،"القدوس اسمه

 یكشف مقدس كجسد یقیمنا أو اآلب، مجد بوضوح تعلن أن القادرة البنوة روح إلي العبودیة روح من یرفعنا إنه .أبوته

 .المدبر الرأس حكمة عن الحكیمة بتصرفاته
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 !لنا الحب ذات هو إنما فینا اسمه قداسة بإعالن اهتمامه

 :فهي الجذري اإلصالح وسائل أما

 واحد شعب إلقامة دعوة إنها]. 24 ["أرضكم إلي بكم وآتي األراضي جمیع من وأجمعكم األمم بین من آخذكم ".أ

 هي التي الكنیسة إلي أي أرضهم إلي بالكل ویأتي وشعب، ولسان أمة كل من أي األراضي، جمیع من یجمعه مقدس،

 .بیتها أو أرضها في كما فیه فتستریح المقدس، جسده لتصیر فیه تجتمع كلها للبشریة المسیح السید دعوة هي هذه .لهم

 فلكي لبابل، شعبه مسلًما األمم وسط كضعیف ظهر الوثنیة ورجاسات الدماء سفك أجل من اهللا كان إن .ب

 بالدم خطایاهم غفران إلي بالحري بل أرضهم إلي عودتهم مجرد إلي األمر یحتاج ال قوته وتظهر القدوس اسمه یتمجد

  .المقدسة المعمودیة میاه خالل به یتمتعون الذي هذا .عنهم المبذول الكریم
 غفران ینالون بهذا]. 25[  "ُأطهركم أصنامكم كل ومن نجاساتكم كل من فتطهرون طاهًرا ماء علیكم وأرش"

 آثامكم كل من إیاكم تطهیري یوم في: الرب السید قال هكذا: "خرائبهم وبناء مدنهم إلي العودة لهم فیحق خطایاهم
 .]34-33 ["عابر كل عیني أمام خربة كونها عن عوًضا الخربة األرض وتفلح الخرب فتبني المدن في أسكنكم

 والدنس الخطایا من مملوءین الماء في ننزل إننا حًقا[: برناباس القدیس یقول إذ المقدسة، المیاه عمل هو هذا

 أكلیمنضس القدیس ویقول]. Ïبیسوع والرجاء) اهللا (خوف روحنا في حاملین قلوبنا، في ثمًرا حاملین ونصعد
 بواسطة اإللهیة الطبیعة شركة إلي وتردنا المقدس، اهللا هیكل وتجعلنا عیب، كل من تغسلنا المعمودیة[: اإلسكندري

 .Ðالقدس الروح

 إلي یمتد وٕانما فینا، عیب كل وٕازالة القدیمة الخطایا من غسلنا عند المقدسة المیاه في التطهیر یقف ال .ج

: الجدیدة األرض في الجدیدة الحیاة تناسب طبیعة لنا، كانت التي الفاسدة الطبیعة عوض تقوم جدیدة طبیعة منحنا
 هذا]. 26 ["لحم قلب وأعطیكم لحمكم من الحجر قلب وأنزع داخلكم في جدیدة روًحا وأجعل جدیًدا قلًبا وأعطیكم"

 القدیس ویقول .المقدسة المعمودیة میاه في الجدید الروحي المیالد بنوالنا یتحققان إنما الجدیدة الروح وهذه الجدید القلب
 خلصنا أنه مؤكًدا الرسول یعلن كما الجدید اإلنسان ویولد القدیم اإلنسان یموت فیها التي المعمودیة إنها[: كبریانوس

  ].Ñ)5: 3 تي (القدس الروح وتجدید الثاني المیالد بغسل

 الروح لقبول نتهیأ إنما المعمودیة میاه داخل القدس الروح بواسطة الجدید بالقلب وتمتعنا الغفران بنوالنا .د

 روحي وأجعل: "یقول إذ روحه، وهبنا أنه لنا المسیح السید عطیة الجدید، العهد عالمة هي هذه .المیرون في فینا القدس
 للسلوك الجدیدة اإلمكانیة هي هذه]. 27 ["بها وتعملون أحكامي وتحفظون فرائضي في تسلكون وأجعلكم داخلكم في

 علي األنبیاء ركز لهذا .داخلنا في لنا ُوهب الذي القدوس روحه إمكانیة إنها بها، والعمل أحكامه وحفظ الرب وصایا في

 : أقوالهم فمن العطیة، هذه

 .)14: 37 حز ("فتحیون فیكم روحي وأجعل"

 .)26: 39 حز ("إسرائیل بیت علي روحي سكبت ألني بعد عنهم وجهي أحجب ال"

 إش ("ذریتك علي وبركتي نسلك علي روحي أسكب .الیابسة علي وسیوالً  العطشان علي ماء أسكب ألني"
 .)الیابسة األرض في والسیول العطشان في المیاه كعمل فینا القدس الروح عمل) (3: 44

1 Epis. of Barnabas 11. 
2 In Luc 22:8. 
3 Epist. 74:5. 
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 شبابكم ویري أحالًما شیوخكم ویحلم وبناتكم بنوكم فیتنبأ بشر، كل علي روحي أسكب أني ذلك بعد ویكون"

 .)29-28: 2 یؤ ("األیام تلك في روحي أسكب اإلماء ىوعل أیًضا العبید ىوعل ،ىرؤ

 أمام أنفسكم وتمقتون الصالحة غیر وأعمالكم الردیئة طرقكم فتذكرون: "یقول إذ لضعفنا، الدائم تذكرنا .هـ
 وأعطانا دمه استحقاقات في خطایانا غفران وهبنا قد اهللا كان إن]. 31 ["رجاساتكم وعلي آثامكم أجل من وجوهكم

 نذكر أن ینبغي فیه المستمر ورجائنا معنا العظیمة اهللا بأعمال فرحنا وسط لكننا فینا، ساكنا روحه لنا وقدم جدیدة طبیعة

). 51 مز ("حین كل في أمامي خطیتي: "التائب المرتل یقول وكما .نسقط لئال لنا وتحذیًرا لنفوسنا تبكیًتا ضعفاتنا
 في بنا یلیق أنه غیر .ضعفاته ینسي فال سریره یحمل أن یلتزم لكنه مرضه سریر من وقام شفي الذي بالمفلوج وكأننا

 فنفقد الیأس بروح نذكرها ال كما بتذكارها، فنتعثر بتفاصیلها خطایانا نذكر فال التمییز، بروح نسلك أن لخطایانا تذكرنا

 نفوسنا تختنق الخطایا تذكر بسبب لئال إیانا محذًرا األمر هذا في كثیًرا بینوفیوس القدیس تحدث وقد .بالخالص فرحنا

 .Ïالخانقة البالوعات رائحة من
 .الكمال بلوغنا ألجل انقطاع بغیر فینا یعمل بالذي نؤمن الذاتي لضعفنا تذكرنا خالل من: الدائم النمو .و

 الرب أنا إني: "قائالً  الرب یكمل لهذا ُینمینا، الدوام علي فینا یعمل بالذي إیماننا لكن نفوسنا، ُیحطم ربما بضعفنا شعورنا
 كغنم مقدس، كغنم أُناٍس، كغنم أكّثرهم: "أیًضا یقول]. 36 ["وسأفعل تكلمت الرب أنا .المقفرة وغرست المنهدمة بنیت

 الداخلیة أورشلیمنا لیمأل فینا یعمل إنه]. 38-37 ["أُناسٍ  غنم مآلنة الخربة المدن فتكون مواسمها في أورشلیم

 .كماله إلي بنا لیدخل مجد إلي مجد من بنا وینطق المتكاثر، بالثمر

Ï 137-127، ص 1974، اعترافي ألب تلمذتي :المؤلف راجع. 
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 36 حزقیالمن وحي 
 !لك مقدًسا جبالً  أقمني

 لك مقدًسا جبالً  رب یا أقمني! 

 كالجبال، ثابًتا تجعلني

 !یزحزحني أن الخیر عدو یقدر ال

 علّي، كمطر القدوس روحك لترسل 

 .مثمرة جنة إلي یحولني

 .صلیبك داخلي في َاحمل

 .األبدیة الحیاة شجرة

 والبهائم، الناس تكثر أنت 

 العاقلة، نفسي تبارك

 !حیوانیة طبیعة بعد یحمل فال جسدي وتقدس

 !أبدًیا فأحیا طبیعتي یجدد القدوس روحك

 نعمتك ىلغن یا! 

 !حنانك لفیض یا

 وعصیاني، خطایاي لي تغفر أنت

 !المقدسة الحیاة وتهبني نجاساتي عني تنزع

 ضعفي، دوًما فأذكر أنا أما

 !عليّ  بفضلك لك وأعترف

 !لك مقدًسا جبالً  رب یا أقمني
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األصحاح السابع والثالثون 

القیامة من األموات 
إذ یتحدث عن اإلصالح الداخلي من خالل المعمودیة المقدسة والتمتع بالقلب الجدید والروح الجدید. ونوالهم 

الروح القدس في داخلهم التزم أن یحدثهم عن عمل الروح فیهم بكونه "إقامة من األموات". 

. ]6-1[. وادي العظام الیابسة 1
. ]10-7[. عودة الحیاة للعظام 2
. ]14-11[. قیامة القلب  3
. ]28-15[. القیامة والوحدة 4

 . وادي العظام الیابسة1
إذ طرد الشعب من وطنه بسبب رجاساته الوثنیة وسفكه الدماء تحولت مدنه إلى خراب ال یسكنها أحد، 

فصارت وكأنها بقعة مآلنة عظاًما كثیرة ویابسة جًدا. صارت أشبه بأرض معركة قتل فیها كل الرجال ولم یوجد من 
یدفنهم، فصاروا عظاًما كثیرة مبعثرة، لفتحها الشمس وهبَّت علیها الریاح زماًنا طویًال فجفت جًدا. بمعنى آخر صارت 
كأنها قبر مفتوح یضم عظاًما بال حیاة! هذه لیست صورة المدن بل باألحرى هي صورة الشعب نفسه الذي تشتت في 

 عظاًما یابسة تحتاج إلى من یقیمها من موتها، ویجمعها يمواضع كثیرة بنفس محطمة فصار أشبه بوادي الموت یحو
من جدید ویهبها الحیاة. 

هذه الرؤیا في الحقیقة قدمت لنا القیامة من األموات كعمل إلهي مستمر عبر التاریخ من جوانب متعددة، 
منها: 

. قیامة الشعب القدیم برده من السبي البابلي مرة أخرى إلى أرض الموعد كمملكة واحدة بقلب واحد جدید... أ
ب. قیامة النفوس من موت الخطیئة للدخول إلى حیاة البر والقداسة، الحیاة السماویة الروحیة اإللهیة، ذلك 

بفعل كلمة اهللا المتجسد واهب الحیاة. 
 علیهم بالقیامة من الموت  فأنعمج. قیامة كنیسة العهد الجدید من كل األمم والشعوب، هؤالء الذین قبلوا اإلیمان

إلى الحیاة، لیعیشوا عروًسا سماویة، من خالل الكرازة باإلنجیل. 
د. قیامة أجساد القدیسین في یوم الرب العظیم حیث تتقبل النفوس التي سبق أن تمتعت بالقیامة من خالل 
إیمانها بالسید المسیح، األجساد التي لها، لیبقى اإلنسان نفًسا وجسًدا في األمجاد األبدیة. فقد استخدمت عبارات هذا 

 الذي وافق أن هذه النبوة العالمة ترتلیاناألصحاح في الكنیسة األولى كشهادة عن القیامة. نذكر على سبیل المثال 
تشیر إلى قیامة الشعب من الموت (السبي)، وفي نفس الوقت یرى فیها إعالًنا عن حقیقة الجسد الذي ال یمكن 

یا لعظمة محبة الرب المترفقة فقد أخذ النبي كشاهد للقیامة المقبلة، فنراها [  القدیس أمبروسیوس: كما یقول.Ïإنكارها
. ]Ðنحن من خالل عینه. إذ ال یمكن أن یؤخذ الكل كشهود عیان، ففي هذا الواحد صرنا نحن شهوًدا

1 De Resur. Carn. 29,33. 
2 On Belief in the Resurrection 2:73. 
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هـ. یرى البعض أن هذا األصحاح یتنبأ عن قیام إسرائیل وقبولها اإلیمان بالسید المسیح في أواخر الدهور، 
فیعمل الروح القدس فیهم ویقیمهم من موت عدم اإلیمان. 

 أما بخصوص الرؤیا فقد جاء وصفها ُیعبِّر بدقة عن عمل اهللا في إقامتنا من األموات. یبدأ الرؤیا بقوله:
 ید الرب فأخرجني بروح الرب وأنزلني في وسط البقعة وهي مآلنة عظاًما، وأمرَّني علیها من حولها، يَّ "كانت عل

 إن كانت ید الرب - كما سبق أن رأینا - تشیر .]2-1[وٕاذا هي كثیرة جًدا على وجه البقعة وٕاذا هي یابسة جًدا" 
إلى األقنوم الثاني، ابن اهللا المتجسد، فكأنه ما كان یمكن لحزقیال النبي أن ینزل إلى البقعة وال أن یرى العظام الیابسة 

الكثیرة المبعثرة وال أن یشاهد القیامة ما لم یمسك السید المسیح بیده ویقوده بروحه وینزل به إلى البقعة. 
إنه عمل السید المسیح - ید الرب - أن یخرجنا بروح الرب من ذواتنا وینطلق بها أوًال إلى البقعة، فننزل 

هناك ونرى ما نحن علیه من موت لیعود فیرفعنا إلى بهجة القیامة معه. إنه وعد بإرسال روحه القدوس لیبكت على 
)، هذا الروح اإللهي الذي یفتح بصیرتنا، فنتعرف على موتنا، وعندئذ نتقبل القیامة فینا. 8 :16 الخطیئة (یو

بمعنى آخر لو أن حزقیالنا الداخلي أراد أن ینزل بنفسه إلى البقعة لما استطاع أن یخرج من "األنا"، ألن هذا 
هو عمل روح الرب أن یخرجه لیرى بمنظار الرب ال بالمنظار البشرى القاتم. ولو أنه نزل واكتشف الموت لتحطم 

تماًما، ألنه ما كان یمكنه أن یلمس القیامة ویختبرها إال من خالل السید المسیح نفسه القائم من األموات. لهذا یمیز 
اآلباء القدیسون بین التوبة الصادقة والندامة البشریة، األولى هي ثمر الروح اإللهي الذي یمأل النفس عزاًءا ورجاء في 

أمر لحظات التوبة ووسط الدموع، أما الندامة البشریة فتدفع إلى الیأس كما حدث مع یهوذا حین بكَّته ضمیره دون 
االلتجاء إلى المخلص وطلب عمل روح الرب فیه. 

 . عودة الحیاة للعظام2
. ]7[إذ تنبأ حزقیال النبي كما أمره الرب صار صوت فرعش وعندئذ تقاربت العظام، كل عظم إلى عظمه 

لعل الصوت یشیر إلى "كلمة اهللا" أو الصوت اإللهي الذي یهب الحیاة والقیامة، أما الرعش فیشیر إلى تدخل روح اهللا. 
أما تقارب العظام كل عظم إلى عظمه فیتم بخطة إلهیة دقیقة، فیه إشارة إلى تجمیع الشعب الیهودي من الشتات 

وضم أفراد كل سبط مًعا. وفیه أیًضا إعالن عن تكامل جسد المسیح الذي هو الكنیسة التي تجمعت من كل جنس 
ولسان وأمة وكأنها عظام مبعثرة یابسة، ضمها الروح القدس مًعا لتصیر جسد المسیح المقدس الواحد، العامل مًعا. 
وفي هذا العمل أیًضا صورة حیة لعمل الروح القدس في النفس البشریة وقد صارت حطاًما، فإنه یضم العظام مًعا 

بطریقة فائقة لتعمل طاقات اإلنسان ومواهبه مًعا في انسجام بخطة إلهیة.  
 إنه عمل اهللا الذي یرسل روحه .]9["قال السید الرب: هلم یاروح... وُهبَّ على هؤالء القتلى لیحیوا" 

القدوس على النفس وقد صارت كالقتیل فیهبها حیاة. وهنا ال یقف عمل الروح عند ذلك، وٕانما یجعلها تحمل قوة عمل 
 وكأن اإلنسان في موته یكون مجموعة عظام كثیرة ویابسة .]10[جیًشا عظیًما جًدا جًدا" وخدمة، إذ یجعل منها "

جًدا، وفي قیامته باهللا یصیر جیًشا عظیًما جًدا جًدا. حیاتنا الروحیة ال یعرف فیها أنصاف الحلول، إما موت قاتل أو 
حیاة قویة وفعالة. ففي مزمور التوبة إذ التقى المرتل باهللا مخلصه لم یكتف بتوبته ورجوعه إلى الحیاة بعد الموت بل 

)... لقد ذاق الحیاة بعد الموت فال یكف على أن یكرز 13 :51 قال "أعلم األثمة طرقك والمنافقون إلیك یرجعون (مز
بهذه الحیاة لكل أثیم ومنافق لكي یدخل الكل معه إلى هذه الحیاة الجدیدة. 
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 . قیامة القلب3
 لئال یظن السامع أن ما رآه حزقیال النبي یخص مجرد رجوع الشعب من السبي 

إلى أرض الموعد أكد الرب بوضوح أن هذه الرؤیا أیًضا تعلن قیامة النفس التي ماتت باعتزالها إلهها، 
 "ها هم یقولون یبست عظامنا وقیامة القلب الذي حطمه الیأس فصار قبًرا یضم عظاًما یابسة. لهذا یقول الرب:
 إنه یتحدث مع أناس أحیاء .]12[وهلك رجاؤنا. قد انقطعنا... هأنذا أفتح قبوركم وأصعدكم من قبوركم یا شعبي" 

"... فبعد أن كان "یا شعبيحسب الروح، لهذا یفتح قبورهم الداخلیة ویقیم نفوسهم. هنا یكرر تعبیر حسب الجسد أموات 
یدعوه "الشعب" صار اآلن بقوة القیامة "شعب اهللا"، یفرح الرب بأن ینسبه إلیه. 

 . القیامة والوحدة4
طلب الرب من حزقیال النبي أن یأخذ عصا یكتب علیها لیهوذا ولبنى إسرائیل رفقائه وأخرى یكتب علیها 
لیوسف عصا أفرایم وكل بیت إسرائیل رفقائه، ویقرنهما مًعا كعصا واحدة في یده. وكأن في هذا العمل الرمزي نبوة 

عن اتحاد یهوذا مع أفرایم، أي مملكة الجنوب مع الشمال... ویالحظ في هذا الرمز والتفسیر الذي قدمه الرب نفسه 
بطریقة مطولة اآلتي: 

. أن القیامة لیست عمًال فردًیا، لكنها وٕان كانت عمًال شخصًیا یتذوقه كل إنسان وینعم به شخصًیا لكنه أ
یتقبل القیامة بكونها دخول به إلى العضویة في الشعب الواحد، الكنیسة الواحدة، عروس المسیح الواحد. حینما تحدث 
الرسول بولس إلى أهل أفسس عن الكنیسة بكونها جسد المسیح المتمتع بالقیامة معه، تحدث عنها ال كأعضاء منعزلة 

بعضها عن بعض، بل كأعضاء لبعضها البعض تنعم بإمكانیات السید المسیح لها. یقول عن الكنیسة: "یجمع كل 
). "الذي فیه كل البناء 23 :1)، "التي هي جسده ملء الذي یمأل الكل في الكل" (10 :1 شيء في المسیح" (أف

). ففي 22-21 :2مركًبا مًعا ینمو هیكًال مقدًسا في الرب، الذي فیه أنتم أیًضا مبنیون مًعا مسكًنا هللا في الروح" (
خوتي بوحدانیة الروح لكي یعلن الجسد كامًال، وفیه أنمو لیس منفرًدا لكنني كجزء ال یتجزأ من إالمسیح أجتمع مع كل 

الهیكل المقدس الواحد، وأمثل نصیًبا حًیا في مسكن اهللا الواحد، أي في مقدساته. قیامتي إنما هي جزء ال یتجزأ من 
قیامة الكنیسة الجامعة، وقیامة الجسد كله إنما هو سر قیامتي في الرب. 

ب. اختار الرب في المثل عصوین صارتا في ید النبي عصا واحدة، وكأنهما عارضتا الصلیب، العارضة 
أن عرضت أقوال  لي الطولیة والعارضة العرضیة اجتمعتا في ید الرب فأعلنت الوحدة من خالل الصلیب. وقد سبق

. وحدتنا األولى مع اهللا وحدة السماء مع Ïاآلباء عن عمل الصلیب وفاعلیته بضمنا إلى وحدة طولیة وأخرى عرضیة
األرض، أما الوحدة العرضیة فهي وحدة األمم والشعوب أو وحدة البشر مًعا خالل الصلیب، إذ یقول الرسول "ولكنى 
اآلن في المسیح یسوع أنتم الذین كنتم قبًال بعیدین صرتم قریبین بدم المسیح... یصالح االثنین في جسد واحد مع اهللا 

. بالصلیب قتل العداوة بین السماء واألرض، وقتل العداوة التي كانت )16-13 :2أف (بالصلیب قاتًال العداوة به" 
بین البشر وبعضهم البعض. 

ج. نقشت أسماء األسباط جمیًعا من المملكتین على الصلیب (العصوین) لیجد كل إنسان له موضًعا في 
أحشاء المصلوب المملوء حًبا بال تمییز. 

Ï :الكنیسة بیت اهللا، فصل "الصلیب". للمؤلف 
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"ملك واحد یكون ملًكا د. سر هذه األمة الواحدة أو الشعب الواحد الذي تمتع بالقیامة من األموات هو إقامة 
  .]24[داود عبدي یكون ملًكا علیهم ویكون لجمیعهم راٍع واحدٍ " . معلًنا هكذا: "]22[علیهم كلهم" 

)، نجتمع 6 :1 سر الوحدة أن ندخل جمیعنا "في المسیح یسوع" راعینا الواحد، ونوجد في المحبوب (أف
)، ویضمنا نحن الذین كنا غرباء 10 :2 ). فیه ننعم بالخلیقة الجدیدة (أف10 :1 مًعا: السمائیون واألرضیون (أف
) لیكتمل بناؤنا فیه كمقدس إلهي حّي وهیكل اهللا األبدي. 7 :2 وبعیدین فصرنا قریبین إلیه (أف

هـ. إنه یقیمنا كنیسة واحدة تتمتع بالحیاة المقامة أي بحیاته اإللهیة من خالل العهد األبدي الذي قطعه معنا، 
عهًدا مؤبًدا، فیه یتعهد ال بقیامتنا فحسب بل ونمّونا الدائم من خالل إقامته في وسطنا وفوقنا... أي یحل في وسط 

"وأقطع معهم عهد سالم فیكون معهم شعبه، ویصیر شعبه عرًشا إلهًیا كالكاروبیم یحملونه فوقهم. هذا ما عناه بقوله 
. لقد سلمنا هذا ]27-26[عهًدا مؤبًدا وأقرهم وأكثرهم وأجعل مقدسي في وسطهم إلى األبد ویكون مسكني فوقهم" 

ه إیانا عرًشا له... هذا هو سر تقدیسنا، إذ ـالعهد في أیدینا فصار معنا نتمسك به، من خالله نتقدس بحلوله فینا وقبول
 . هذا هو إسرائیل الجدید الذي قبل اهللا َكِسر تقدیسه!]28["فتعلم األمم إني أنا الرب مقدس إسرائیل" یقول: 

 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 37حزقیال من وحي 
وادي العظام الیابسة 

  ماذا ترى فّي یا مخلصي؟
إني وادي العظام الیابسة! 

بروحك القدوس تهبني الحیاة المقامة! 
عوض الموت تهبني الحیاة! 

عوض الفساد تهبني النقاوة والقداسة! 
عجیب هو عملك أیها القائم من األموات، 

 جیًشا عظیًما جًدا جًدا! يتقیمنى وتجعل من

  ،بروحك القدوس تقدس عواطفي وأحاسیسي
تقدس قلبي وفكري، 

تقدس مواهبي وٕامكانیاتي، 
تقدس أفكاري وأقوالي وأعمالي... 

وتقیم من هذا كله جیًشا عظیًما جًدا جًدا! 

  خوتي! إتقیمني فأتحد مع بقیة
تجعلنا عصا واحدة، 

بقلب واحٍد وروٍح واحدة! 
أنت هو قیامتنا وسر وحدتنا! 

لتملك أیها الرأس القائم من األموات، 
فتجعلنا كنیسة واحدة تنعم بالحیاة الُمقامة! 
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 والثالثون الثامن األصحاح

 وماجوج جوج
 39، 38 األصحاحین في الواردة]. 1 ["وتوبال ماشك روش رئیس ماجوج أرض جوج "ضد النبوات شغلت

 بكونهما) 8: 20 (الرؤیا سفر في وردا" وماجوج جوج "أن خاصة جًدا، مبكر عصر منذ الجدید العهد رجال أذهان

 بعد النهایة في الحق بنصرة تنتهي كلها، المسكونة مستوي علي الدهور آخر في اهللا ملكوت ضد عنیفة حرًبا یمثالن

 أرض علي رئیًسا كان االسم هذا حملت حقیقیة شخصیة جوج یرى أحدهما المفسرین من فریقان ظهر لهذا. شدید ضیق

 والفریق. حرفیة بطریقة األصحاحین هذین في جاء ما یفسرون هؤالء السبي، من الراجعة إسرائیل ضد بحرب قام ماجوج

 .الدهور أواخر في خاصة عصر كل في الملكوت ومقاومة هللا العداوة یمثل رمز هو إنما هنا ورد ما أن یرى اآلخر

  : جوج
 .الذهب من مصنوعة ثمینة زینة یعني gagu األكادیة اللغة في الكلمة أصل

 أخذ ربما. اهللا لملكوت المقاومة طاقاتها بكل للوثنیة رمًزا ،Ïوتوبال ماشك رئیس ماجوج، أرض من جوج كان

 أشورینبال اآلشوري الملك دعاه mermnadae میرمنادي ىُتدع لیدیة ملكیة عائلة رئیس Guges جیجس عن االسم
 البیت من سیدة قتل .م.ق 685 عام حوالي وفي الملك، ثقة وموضع الملكي الحرس في جیجس كان. "Gugu جوجو"

 ثار لكنه. دلفي في أبولو لهیكل عظیمة هدایا قدم جًدا، غنًیا كان. لیدیة مملكة عرش وٕاغتصب الهرقلیة، لألسرة المنافس

 غیر ،(Gimirra, Cimmerians)  الكامریون الغزاة هزمه متأخرة سن وفي. Ðىالصغر آسیا في اإلغریقیة المدن ضد

 الذي أشور ملك هذا عمله أثار أشور علي للثورة مصر وأعان جیجس عاد إذ لكن. له أشور بمعونة وهزمهم علیهم قام أنه

 خلًفا Ardys أردیس ابنه تارًكا الملك قتل فیها م،.ق 645 عام حوالي جدید من لیدیة مملكة لیغزوا ینيالكامیر علیه سلط

 .له

 عن مشوهة وهي  Amarna بالعمارنة الخاصة األلواح في الواردة Gaga بـ ارتبط قد جوج أن البعض یرى

 یحمل جوج االسم ظهر لهذا النسیان، بحر في المنطقة هذه شعب عبر. وكبادوكیة بأرمینیا قفراء مقاطعة ، Gaga كلمة

 .الكل ونسیه الزمن طواه بربري لشعب ذكري صارت أي بربرًیا، معنى

 أشار وقد Gagi یدعي  Sabi مدینة حاكم عن أو ،Gaga یدعي بابلي إله عن جاءت جوج أن یرون آخرون

 .المدینة هذه إلي أشور ملك أشوربانبال

 : ماجوج
 یبدو سكنوها، التي البالد اسم أو) 5: 1 أي 1 ،12: 10 تك (یافث أبناء ثاني ماجوج من متسلل شعب اسم

 .الشمال أقصي في كانت أنها

 جاء عودتها، بعد إسرائیل ضد عنیفة حملة قاد وأنه ماجوج، علي یملك وتوبال ماشك رئیس جوج أن هنا ذكر إذ

 بعیدة لیست فلسطین شمال في) بالد أو (شعب هي ماجوج أن ىیر لهذا توجرمه وبیت جومر مع متحالًفا الشمال من بها

Ï 13: 27 حز في تفسیرهما راجع. 
2 Herad. 1:7-15. 
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 .Ïاآلشوریة الوثائق في جاء كما Cilicia كیلیكیا أو سیلیسیا شرق شمال في وطنهم وتوبال ماشك عن

 ماجوج، األسود والبحر قزوین بحر بین الواقعة األرض العرب دعا وأیًضا ماجوج، التتر بالد السوریون سمي لقد

 بأنهم هیرودت إلیهم أشار القبائل هذه. Ðالسكیثیون قبائل هم ماجوج أن من یوسیفوس في جاء ما قبلت األكثریة أن غیر

 القرن في زحفوا: أخري مواضع وفي آسیا في الشرسة العنیفة بغزواتهم عرفوا وقد ،CrimieaÑ كریمیا شمال إلي ینتمون

 فقدم مصر إلي ووصلوا میدیة ملك كیاكسرس هزموا كما لیدیة عاصمة ساردس وافتتحوا قاف قوه جبل من .م.ق السابع

 واستعمال الفروسیة في ماهر كشعب النبي حزقیال وصفهم. بالده عن وصرفهم المال من مبلًغا بسماتیك الملك لهم

 ملك جیجس إلي غالًبا یشیر ماجوج ملك جوج أن رأینا إذ ولكن الیونان، تاریخ في جاء ما الوصف هذا ویطابق القسيّ 

 وولعه جوج عنف عن رمزًیا ىمعن تحمل هنا" ماجوج "كلمة كانت إذا إال اللهم القبائل هذه ىعل هذا ینطبق فال لیدیة

 .القتال في وشراسته اآلخرین علي بالهجوم

 : الرمزي التفسیر
 زوایا أربع من جیوًشا تضم حرًبا یمثالن بكونهما) 10-8: 20 (الرؤیا سفر في" وماجوج جوج "اسما ورد إذ

 في ورد ما البعض فسر لهذا الدهور أواخر في القدیسین ضد حرب وإلثارة البشریة لتضلیل شیطانیة قیادة تحت األرض
 .الرمزي بالمعنى بل الحرفي التاریخي بالمعنى یفهمان ال وماجوج جوج أن ىعل )39، 38 حز(

 أو األكبر سكندرإ أو الفرس ملك Cambyses أو السكیثیین أو للبابلیین یرمز جوج أن البعض یرى .أ

   ... الخ أبیفانیوس أنطیخوس أو الكبیر أنطیخوس

 .اهللا شعب ضد وتكتل حربي تحالف إلي یشیر ماجوج ملك جوج أن آخرون یرى .ب

 بین الروحیة الحرب إلي یرمز وٕانما معینة تاریخیة أحداث إلي یشیر ال جوج عن ورد ما أن آخرون یرى .ج

 ىقو من إبلیس یستخدمه مما بالرغم وأنه. القدیسین علي یملك الذي واهللا الممالك من كثیر علي یسیطر الذي إبلیس
 .للحق النصرة لكن وعنف

. Òلروسیا قدیما اسًما بكونها" روش "كلمة علي معتمدین لروسیا رمز أنهما علي وماجوج جوج البعض ُیفسر .د
) إیران (فارس أن ویرون. بروسیا أیًضا لتوبالت رمز وتوبال روسیا عاصمة لموسكو كرمز ماشك كلمة یفسرون هؤالء

 شعوب عدة تحرك من الدهور آخر في الكنیسة تجتازها آالم إلي تشیر النبوة وكأن... ]5) [لیبیا (وفوط) أثیوبیا (وكوش

 ملوك مستوي علي یكون الحربي التحرك هذا. الشرقیة) جیرماني (ألمانیا أنها علي فیفسرونها توجرمة أما. روسیا بقیادة

 أنت الشمال أقاصي من موضعك من وتأتي: "یقول إذ الشمال، من یأتي أغلبها لكن االتجاهات، جمیع من وشعوب

 تغشي كسحابة إسرائیل شعبي ىعل وتصعد كثیر وجیش عظیمة جماعة خیًال، راكبون كلهم معك، كثیرون وشعوب

  !!!وترشیش وددان وسبا ولیبیا أثیوبیا مثل ممالك تضم الشعوب هذه لكن]. 15 ["یكون األخیرة األیام في األرض

 كلمة أن یرون الغالبیة لكن أورشلیم نحو تتجه حرب أنها البعض رأى فقد" إسرائیل "كلمة بخصوص أما
 تمت ىمت ثم: "الرؤیا سفر جاء إذ معینة، منطقة ال الكنیسة ضد موجهة فالحرب المؤمن، اهللا شعب تعني هنا" إسرائیل"

1 J. Hastings, p612. 
2 Josephus: Antiqu. 1:6. 
3 Herodotus 4:17-20,47-58. 

Ò رئیس "أو" رأس "أنها" روسن "كلمة البعض ترجم." 
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 للحرب لیجمعهم وماجوج جوج األرض زوایا أربع في الذین األمم لیضل ویخرج سجنه، من الشیطان یحل سنة األلف

 من نار فنزلت المحبوبة وبالمدینة القدیسین بمعسكر وأحاطوا األرض عرض علي فصعدوا البحر، رمل مثل عددهم الذین

 ).8-7: 20 رؤ ("وأكلتهم السماء من اهللا عند

  :الكنیسة حال
 تخطر أموًرا أن الیوم ذلك في ویكون: الرب السید قال هكذا": عنه فقیل الحین ذلك في الكنیسة حال عن أما

 سور بغیر ساكنون كلهم أمن في الساكنین الهادئین آتي. أعراء أرض علي أصعد إني وتقول ردیًئا، فكًرا فتفكر ببالك

 أساس علي تقوم ال الكنیسة ضد الدهور أواخر في الشاملة الحرب وكأن. ]11-10  ["مصاریع وال عارضة لهم ولیس

 وال عنها األعداء تعوق عارضة وال یحمیها سور بال ساكنة فیظنها آمنة هادئة العدو یراها لكن للعدو، الكنیسة إثارة

 ویحمیه یحتضنه الذي وهو المؤمن سور هو نفسه الرب أن یعلم ولم والسلب، للنهب وسهلة مفتوحة أبوابها، تغلق مصاریع

 .یفتحها أن جنوده وكل إبلیس یقدر ال سماویة بأبواب علیه یغلق داخله، في

 وال سور بال عراء أرض في هم كمن یكونون األیام أواخر في المؤمنین أن هكذا األمر یكون أن ىیخش لكنه

 مت ("نيالكثیر محبة تبرد اإلثم ولكثرة نيكثیر ویضلون كثیرون كذبة أنبیاء ویقوم: "الرب یقول حیث مصاریع وال عوارض
 المختارین أمكن لو یضلوا حتى وعجائب عظیمة آیات ویعطون كذبة وأنبیاء كذبة مسحاء سیقوم ألنه "،)11-12: 24

 ).25-24: 24 مت ("وأخبرتكم سبقت قد أنا ها. أیًضا
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 !خطیر عدو

 مملكتك لتحطیم الجهد كل یبذل خطیر عدو! 

 !عدو كل من أعظم اهللا یا أنت لكنك

 المعركة، في طرًفا لست أنا 

 فیك، أختفي أني

 !وأنتصر بك فأغلب

 اإلنسان، خلقة منذ العدو حرب بدأت

 !المسیح ضد یأتي حتى سعیرها ویزداد

 جًدا، الحرب تشتَّد

 !المختارین یضل أن أمكن إن حتى

 :وعدت قد لكنك

 !العالم غلبت قد أنا ثقوا

 !الغلبة واهب أنت لكن خطیر فالعدو

 تخدعنا، لم إنك 

 وتزایدها، الحرب شدة لنا أكدت بل

 !والنصرة الغلبة سرّ  ذاتك لنا وقدمت
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 والثالثون التاسع األصحاح

 النهائیة النصرة
 جیش ىقتل جثث من شعبه أرض مطهًرا الكامل، تدمیره معلًنا جوج عن حدیثه اهللا یكمل األصحاح هذا في

 بین الفارق موضًحا شعبه، تأدیب من اهللا غایة بإعالن المسیاني لإلصالح االستعداد عن حدیثه یختم وأخیًرا جوج،

 .فیهم القدوس اسمه یتمجد أن اهللا یشتهي حیث اهللا أوالد تأدیب وبین وجنوده الشیطان ممثل جوج عقوبة

 .]7-1    [جوج هالك .1
 .]16-8    [األرض تطهیر .2
 .]25-17   [الطیور ولیمة .3

  :جوج هالك .1
 .الظلمة مملكة ىعل اهللا لملكوت النهائیة النصرة عالمة بكونه لجوج النهائي الهالك لیؤكد عاد

 جبال علي بك وآتي الشمال أقاصي من وأصعدك وأقودك أردك": یقول لجوج مقاومته یعلن إذ اهللا أن العجیب
 في اهللا یتمجد لكي منه وبسماح بل اهللا عن مخفًیا لیس وأوالده اهللا ضد عنف من جوج یفعله ما كأن. ]2[ "إسرائیل

 .شعبه

 سلطانه، حطم أوالً  وٕانما أوالً  الشیطان یدن لم اهللا فإن سهامه، ویسقط قوسه الرب یضرب بهالكه یسمح أن قبل

 وكل هو إسرائیل جبال علي جوج سقوط أما. علیه الغلبة فرصة أوالده یهب حتى الصلیب علي الشریرة أسلحته كسر إذ

 صارت التي قلوبهم أي الراسخة، المؤمنین جبال المعركة، موضع عن فإعالن ،]4[ معه الذین والشعوب جیشه

 داخل معركة في معه ندخل هكذا الجبل، علي إبلیس المسیح السید هزم كما. إبلیس تجارب أمام تتزعزع ال كالصخر

 .أقدامنا تحت اإللهیة بالنعمة نسقطه وهناك القلب، علي یملك أن أراد. فینا موضع له یكون وال فنحطمه القلب

 یتدربون والذین السماویات، في یحلقون كالطیور، بالنعمة یرتفعون الذین للمؤمنین نهًبا فیصیر جوج یسقط

 نار فهي تحرقه التي النار أما. أمامهم تقف أن الخطیئة ىتقو ال الكاسرة كالوحوش فیصیرون الروحیة الحرب علي

 علي غلبتنا سر هو هذا. شیطاني وعمل شر كل ویحرق وضعف خطیئة كل من یطهرنا فینا، الساكن اإللهي الروح

 .الناري اهللا بروح قلوبنا ملتهبة تراخ، بغیر الجهاد علي والتدرب السمویات، نحو یسوع بالمسیح حیاتنا ارتفاع: الشیطان

  :األرض تطهیر .2
 األبدیة النار في إبلیس ىُیلق فإذ النهائي السالم من حالة إلي المؤمنین دخول هي وجنوده إبلیس تحطیم غایة

. حرب وال عدو ال حیث سالح، إلي بعد حاجة غیر في بعد فیما ویصیرون األبدي، الملكوت في المؤمنون یدخل
 "سنین سبع النار بها ویوقدون والرماح والحراب والسهام القسيّ  و واألتراس والمجان السالح ویحرقون یشعلون"
 . الكمال إلي ُیشیر 7 رقم حیث النهایة، وٕالي األسلحة أنواع كل یحرقون أي. ]9[

 وادي" في الجثث بدفن الشعب یقوم إذ للنجاسة، موضع یوجد وال الشیاطین تنهزم المؤمنون یغلب حیث
 وتسمي ]،15، 11[ "جوج جمهور وادي" عباریم وادي ویسمي الدنسة، الجثث هذه من األرض فتطهر ]11[ "عباریم

 .الشیاطین أو لجوج التابع الجمهور فیها یدفن إذ جمهور، أي "همونه" المدینة
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  :عباریم وادي

 وهي النهر، عبر ألنها "عباریم" دعیت األردن شرق الجبال من سلسلة وهي ،"عبر ما" تعني بالعبریة "عباریم"

 وقد ،)20: 22 إر (وباشان لبنان بعد من سوریا في التي الجبال تعداد في النبي إرمیا ذكرها. المقدسة األرض خارج

 جبال تمتد). 37-2: 32 عد (رأوبین لبني منحت ثم ،)11: 21 عد (أرنون نهر عبروا قبلما العبرانیون فیها أقام

 وهوشع نبو منها قمم ولعباریم. الجنوب في الحسا ووادي عین ما الزرقا وادي إلي الشمال في قفرین وادي من عباریم

 ).1: 34 ،49: 32 تث ،12: 27 عد (الموعد أرض ىورأ نبو جبل علي النبي موسى وقف وقد وعجلون،

 قبل العالم في بعد وهم اهللا أوالد غلبة إلي إشارة عباریم في یدفنون جوج جمهور بأن یعلن أن أراد الرب لعل

 فیتطهرون اإللهیة األمجاد ویدركون السماویة أورشلیم ویرون نبو قمة علي موسى مثل یقفون. ىاألخر الحیاة عبورهم

 ...الظلمة قوات كل ویغلبون نجاسة كل من القدس بالروح

 فال الظلمة شیاطین یدفن أي جوج، جمهور یقبر أن األصحاح هذا یؤكد كما الحیاة هذه في المؤمن عمل إن 

 .قلبه في حیاة لهم تكون

. ]15 ["جوج جمهور وادي في القابرون یقبره حتى ُصوَّةً  بجانبه یبني إنسان عظم أحد ىرأ إذا": یقول
 حتى الغلبة عالمة هي التي الصلیب، عالمة عنصي الشیطان سقطات آثار ىیر إذ المؤمن فإن. عالمة بالصوة یقصد

 نكلل حتى والنصرة الغلبة بعالمة التمسك هي رسالتنا. فیه مكان بعد له یكون فال الوادي هذا في تماًما الشیطان یدفن

 .النهایة في

  :الطیور ولیمة .3
 العظیمة والذبیحة المقدسة األرض في جوج جمهور سقوط بین الفارق یوضح أن الختام هذا في قصد لعله

 إلي فیتأدبون اهللا أوالد أما األبدیة، النار في تماًما بإبادتهم ینتهون جوج جمهور فإن أوالده، من كثیرون مات فیها التي

 .فیهم اسمه فیتمجد اهللا إلي ویرجعوا یتوبوا حتى حین

 لقد األحوال أیة علي... هلك الذي جوج جمهور قتل المقدسة الجبال ىعل هنا العظیمة بالولیمة قصد وربما

 یحجب یعود فال القدوس، اسمه أجل من علیهم الرب وغیرة فائق، سالم في بالتوبة إلیه أوالده عودة تماًما الرب أوضح

 بسبب وهیكله شعبه اهللا مجد فارق لقد. غایته حزقیال سفر یبلغ بهذا. ]29[ علیهم روحه یسكب ألنه بعد عنهم وجهه

 .فیهم اسمه وتقدس اهللا مجد إلیهم فعاد تائبین إلیه عادوا بالتأدیب واآلن الخطیئة،

 والشعب الجدیدة والمدینة الجدید الهیكل خالل من التالیة األصحاحات في اإللهي المجد هذا یعلن واآلن

 .الجدید
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 وعبور غلبة

 تماًما، اهللا ملكوت ُیحطم أن الشیطان رمز جوج ُیرید 

 !األزمنة نهایة في جًدا حربه وتشتد

 !المقدس الجبل علي جنوده وكل هو یتحطم لكنه

 المؤمنین، أقدام تحت صریًعا العدو یسقط

 .عینها السموات إلي فیرتفعون هم أما

 القلب، ىعل یملك أن عوض

 !له مقبرة قلبي یصیر

 !سالحه بذات یموت بسهامه یجرحني ان عوض

 المخلص؟ أیها صلیبك بعالمة أغلب متي 

 الحرب، تنتهي متي

 أبیك، أحضان إلي وأرتفع

 سالح، إلي أحتاج ال هناك

 !العدو یوجد یعود ال ألنه

 أبدًیا، جهنم نار إلي ینحدر العدو ىأر هناك

 !الفائق وسالمك بمجدك ینعمون ومؤمنیك
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  السادسالباب 

 
 
 
 
 
 
 

  إصالح الهیكل وأورشلیم 
] 48ص - 40 [ص 
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 ي للعصر المسیانالتدبیر الدیني
) لم یقدم لنا إسرائیل بعد كدولة بل كمجتمع كنسي روحي یقوم على الهیكل 48-40في هذه األصحاحات (

وخدمته. فقد حوى هذا القسم رؤیا واحدة امتدت عبر هذه األصحاحات، تعتبر أصعب جزء في الكتاب المقدس، لكنها 
من أعذب ما ُقدم إلینا إن فهمناه روحًیا، إذ تمثل هذه الرؤیا عودة مجد اهللا الذي سبق أن فارق الهیكل المقدس 

والمدینة، بإقامة هیكل جدید له مالمح جدیدة وٕامكانیات جدیدة، یسكنه الرب وال یفارقه. 
ما ورد هنا من تفاصیل دقیقة عن الهیكل الجدید الذي یقوم في العصر المسیاني بضخامته التي ال یمكن 
تحقیقها بطریقة حرفیة تكشف لنا أن ما ورد إنما یحمل معنى روحًیا، إذ یشیر إلى هیكل اإلنجیل الذي یقیمه السید 

المسیح ویؤسسه على رسله األطهار، معلنا لنا العبادة الروحیة من خالل الرموز. 
لقد ازدحم هذا الفصل بالتفاصیل الخاصة بالهیكل وخدمته: موقعه وملحقاته وترتیباته وعدد الموائد التي تقدم 

علیها الذبائح لتذبح، خدام الهیكل وطقوس العبادة الخ... األمور التي بال شك تشبع قلب حزقیال النبي الكاهن 
. لقد انفتح باب الرجاء، وأحس بشبع في داخله، لیس من خالل طقس جامد بل يالمحروم من ممارسة عمله الكهنوت

من خالل حیاة طقسیة تعبدیة روحیة، ال ینفصل فیها الطقس عن الحیاة الداخلیة والشركة العمیقة مع اهللا وٕادراك 
)، إنما البد 29 :39الحضرة اإللهیة. إنه یرى أن التقدیس في العبادة داخل الهیكل ال ینفصل عن الحیاة بالروح (

 في الهیكل الجدید أو المدینة الجدیدة "سكنى اهللا وسط شعبه". ىللروح أن تعبَّر عن نفسها. لقد رأ
وقد شملت هذه األصحاحات الحدیث عن: 

. ]43-40[. الهیكل   1
. ]46-44[. العاملین في الهیكل، واألعیاد 2
. ]48-47[. األرض المقدسة  3

لقد حاولت االختصار الشدید في عرض األمور الخاصة بتفاصیل مبنى الهیكل ومحتویاته حتى یمكن 
اإللمام به بسهولة ولعدم التكرار إذ سبق الحدیث عنه في سفر الخروج. 
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 األصحاح األربعون

الهیكل المقدس 
یتحدث في هذا األصحاح عن: 

. ]4-1[. فكرة عامة عن الهیكل والمدینة   1
. ]5[. السور الخارجي   2
. ]16-6[. حجرات الحراسة    3
. ]27-17[. الدار الخارجیة    4
. ]38-28[. الدار الداخلیة    5
. ]44-39[. الثماني موائد     6
. ]47-45[. حجرات المغنین والكهنة   7
. ]49-48[. رواق البیت    8

 : . فكرة عامة عن الهیكل والمدینة1
حمل روح الرب حزقیال النبي إلى جبل عال جًدا علیه بناء مدینة من جهة الجنوب، متسعة جًدا، وفي نفس 
الوقت هي بیت الرب أو هیكله. دعیت "مدینة" ألنها مسكن الشعب الذي یتقدس بسكناه مع اهللا القدوس متمتًعا بمجد 

الرب، ودعیت "الهیكل" ألنها مسكن اهللا القدوس الذي یجمع شعبه حوله یقدسهم ویتمجد فیهم. 
لقد ختم حزقیال النبي سفره بهذه الرؤیا التي رواها بتفاصیلها الدقیقة، هذه التي تمتع بها بعد حیاة مملوءة 
مرارة وتنهدات بال انقطاع من أجل الخطاة الذین حادوا عن ناموس الرب، الذین أصروا على الرجاسات وسفك الدم 

ففارق مجد الرب مدینتهم بل وفارق هیكله ذاته... لكنه ما كان یمكن لحزقیال النبي أن یتمتع بها ما لم یحمله الروح 
اإللهي إلى قمة جبل عال جًدا، هناك یدخل به إلى المدینة المقدسة، وكأن النبي قد ارتفع بالروح القدس إلى السمویات 

من خالل االتحاد مع السید المسیح الذي یرفعنا عالًیا إلى حضن أبیه. هذا هو غایة إیماننا، وهذه هي نهایة رؤیتنا، 
بل هذه هي رسالة مسیحنا إنه ُیْطِلقنا بالروح القدس إلى قمم الجبال المقدسة، یرفعنا فیه لیدخل بنا إلى حضن أبیه 

لنوجد معه وفیه إلى األبد! 
ما أجمل أن یختم النبي رسالته بإعالن هذه الرؤیا المفرحة إلخوته الذین یعیشون تحت ُذل السبي لیثیر فیهم 
ذكریات صهیون وهیكلها بخدمته المقدسة لكي یدفعهم بالتوبة لیدخلوا إلى هیكل جدید من خالل المسیا المخلص. في 

قال الذین ُسبوا في ذلك الموضع: "على أنهار بابل هناك جلسنا فبكینا عندما تذكرنا [: نوساالعالمة أوریجهذا یقول 
. أي أنهم لم یستطیعوا أن یبكوا إال بعد أن تذكروا صهیون، فإن تذكار الخیر یجعل اإلنسان )1 :137 مز(صهیون" 

. ]Ïیشعر بأسباب البؤس. إن لم نتذكر صهیون ونرفع أعیننا نحو شریعة اهللا وجبال الكتاب المقدس لن نبكي بؤسنا
، فإنه ما كان یمكنه أن یتسلق هذا الجبل العالي جًدا ما لم ]2["وضعني على جبل عال جًدا" في دقة یقول 

"كبناء مدینة من جهة  حزقیال النبي ىیحمله الرب بنفسه، ویرتفع به إلى قمة الجبل. إنه عمل اهللا نفسه فینا! هناك رأ

1 In Num., hom 15:1. 
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. لم ینظر مدینة بل كبناء مدینة، أي شبه مدینة، ألنها لیست مبنى من صنع ید إنسان وال هي مادیة ]2[الجنوب" 
 إلى هناك إذا برجل منظره كمنظر يولما أتى بزمنیة، بل هي شبه مدینة أقامها السید المسیح نفسه، إذ یقول: "

 إنه السید المسیح الذي بروحه یرفعنا إلى قمة .]3[النحاس وبیده خیط كتان وقصبة القیاس وهو واقف بالباب" 
 نوس:االعالمة أوریجالجبل المقدس لیدخل بنا إلى المقدسات اإللهیة ونسكن في السمویات لننعم بها، وكما یقول 

بالسمویات والتأمل [لنقدم شكرنا لمجيء المسیح الذي اغتصب نفوسنا من هذا المشهد (األرضي) وحولها إلى االهتمام 
في الحقائق الروحیة. هدم كل ما كان یبدو عظیًما على األرض، وعمل على تحویل عبادة الرب من المرئیات إلى غیر 

]. Ïالمرئیات ومن الزمنیات إلى األبدیات
رآه في منظره كمنظر النحاس، أي مملوًءا لمعاًنا وبهاًءا وقوًیا، یُدكَّ الشیطان تحت قدمیه ویسحقه إلى األبد. 

). 15 :1 : "رجاله شبه النحاس النقي كأنهما محمیتان في أتون" (رؤالقدیس یوحنا الحبیبهذا ما رآه 
رأي النبي في یده خیط كتان وقصبة قیاس، إنه ذلك الخیط النقي الطاهر (الكتان) الذي یشیر إلى عمله في 

حیاة مؤمنیه: التقدیس والطهارة. أما قصبة القیاس فتشیر إلى حفظه ألوالده، إنهم معروفون لدیه (تحت قیاسه) ال 
یفلت أحد من یده. أما وقوفه بباب المدینة فإعالن أنه ال دخول لهذه المدینة المقدسة إال به، إذ هو "الطریق والحق 

). لیس باسم آخر غیره 9 :10  أحد فیخلص ویخرج ویجد مرعى" (یويوالحیاة". إنه ُینادي: "أنا هو الباب، إن دخل ب
). 12 :4 ننعم بالخالص (أع

لقد الحظ النبي أن المدینة ُمقامة من جهة الجنوب ألن الشعب اآلن في بابل أو بجوارها عند نهر خابور أي 
مسبًیا لشعب قدم من جهة الشمال، فهو یردهم إلى بالدهم، أرض الموعد، في الجنوب. 

 : . السور الخارجي2
"وٕاذا بسور خارج البیت محیط به وبید الرجل قصبة القیاس ستة أذرع طوًال بالذراع وشبر، فقاس عرض 

  .]5[البناء قصبة واحدة، وسمكه قصبة واحدة" 
أول ما رآه حزقیال في هذه المدینة المقدسة أو هیكل الرب هو السور الخارجي، فإن اهللا یقدم لنا روحه 

القدوس سوًرا نارًیا یحفظ النفس البشریة مقدًسا له كي ال یقترب شيء غریب أو نجس إلیها، فیقوم روحه اإللهي بنفسه 
یحفظها من كل جانب.  

هذا السور أیًضا یمثل روح الحق والتمییز، الروح الذي یفصل الحیاة المقدسة اإللهیة عن الحیاة الدنیویة 
المرتبطة بحب الزمنیات. فإنه یلیق بالمؤمن لكي یعیش مقدًسا للرب أن یكون له هذا الروح اإللهي الذي یقوده إلى 

معرفة الحق ویمیزه عن الباطل، یعرف بر المسیح ویمیزه عن الحیاة الشریرة، فیقبل فیه ما هو حق وما هو للمسیح، 
مانًعا دخول ما هو غریب عن روح الحق الذي هو روح المسیح. 

. )5 :2(جًدا في وسطها" مجاء في سفر زكریا النبي: "وأنا یقول الرب أكون لها سور ناًر من حولها، وأكون 
ال تقدر كل سهام العدو الملتهبة ناًرا أن تخترقه! 

1Iibid 23:1. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


أما بخصوص قصبة القیاس فقد ُوجد تفسیران لحقیقة طولها. الرأي األول والذي یرجحه الكثیرون أن طول 
 اآلخر أن قصبة ى بوصة، والرأ22 ذراًعا عادًیا مضاًفا إلیه شبر أي حوالي يالقصبة ستة أذرع، كل ذراع یساو

 أذرع عادیة مضاًفا إلى الجمیع شبر واحد. 6القیاس طولها 

 : . حجرات الحراسة3
 إلى القدس فقدس األقداس. على أنه یوجد يالباب الرئیسي هو الباب الشرقي إذ هو الطریق الطبیعي المؤد

بابان آخران أحدهما من جهة الشمال واآلخر من جهة الجنوب، لهما ذات المقاییس التي للباب الشرقي، لكي یدخل 
العالم كله إلى مقدسات الرب بال تمییز بین أمة وأخرى وبین جنس وآخر. هذه األبواب الثالثة ُتشیر إلى الثالوث 

القدوس الذي من خالله یدخل العالم إلى المدینة المقدسة: أورشلیم العلیا، أو إلى االتحاد معه، إذ یتحد اإلنسان مع 
 :21 اآلب في ابنه بواسطة روحه القدوس. هذه األبواب تذكرنا باألبواب االثنى عشر التي ألورشلیم السماویة (رؤ

)، ثالثة أبواب من كل جانب... إنها تحمل دعوة عامة لجمیع المؤمنین في العالم كله للتمتع باألمجاد اإللهیة من 13
خالل الثالوث القدوس. وكما یقول السید: "إن كثیرین سیأتون من المشارق والمغارب ویتكئون مع إبراهیم وٕاسحق 

). 11 :8 ویعقوب في ملكوت السموات" (مت
على جانب كل باب من األبواب الثالثة توجد ست حجرات، ثالث حجرات من جانب وثالث من الجانب 

اآلخر. وهي حجرات صغیرة ومتساویة تستخدم للحراسة. إن كان المبنى المقدس یشیر إلى النفس المؤمنة المتحدة مع 
اآلب في ابنه بروحه القدوس لتكون مقدًسا للثالوث القدوس، فإن هذه الحجرات تشیر إلى الحراسة المستمرة للنفس من 
كل جانب أو عند كل باب: باب الروح، باب العقل، باب الجسد، فال یقترب إلى الروح أو الفكر أو الجسد بأحاسیسه 

وطاقاته شيء دنس أو نجس بل یدخل الرب نفسه لیقدس اإلنسان بكماله: روًحا وفكًرا وجسًدا. وكما یقول السید نفسه: 
). 13 :25 "اسهروا إذن ألنكم ال تعرفون الیوم وال الساعة التي یأتي فیها ابن اإلنسان" (مت

إن كان اهللا هو سور النفس، وهو الباب، فهو أیًضا الحارس للنفس دون إنكار مسئولیة النفس ودورها 
اإلیجابي في السهر والحراسة المشددة، ال بالتحفظ من الشر فحسب، وٕانما أیًضا بقبول دخول ربها یسوع المسیح إلیها 

لتتمتع باتحاد دائم معه. 
لهذه الحجرات الصغیرة كوى مشبِّكة حول الحجرة وعلى القوائم وفي قبابها. هذه النوافذ الصغیرة تحیط 
بالحجرة، خاللها ینظر الحارس إلى الخارج كما إلى الداخل وٕالى فوق فیرى جلد السماء. وكأن الحجرات لیست 

للحراسة فحسب وٕانما لالستنارة: استنارة باألمور السماویة العلیا، استنارة للنفس الداخلیة واستنارة للتصرفات الخارجیة 
أیًضا. حًقا هي نوافذ صغیرة ألنها تحسب ضعیفة جًدا إن قورنت باستنارتنا حین نعبر إلى السماء عینها. 

). استخدمت النخلة 11 :92 أما تزیین القوائم بالنخیل فإشارة إلى األبرار، إذ "الصدیق كالنخلة یزهو" (مز
). 9 :7 ، رؤ13 :12 ) وسعفه ُاسُتخدام عالمة النصرة (یو29 :6 مل 1كوحدة في تزیین هیكل سلیمان (

أما سقف الحجرات فكان على شكل قبو تشیر إلى أن كل ما في اإلنسان ینبغي أن یحمل الطابع السماوي. 

:  . الدار الخارجیة4
حول الدار ممشاة علیها ثالثون حجرة للشعب یستخدمونها في أیام األعیاد، أما أبوابها فترتفع سبع درجات. 

 : . الدار الداخلیة5
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. في الدخول إلى الدار الخارجیة یلتزم أن یرتفع اإلنسان سبع درجات. أما الدخول إلى الدار الداخلیة أ
، فإنه كلما اقترب اإلنسان إلى الحضرة اإللهیة یلزمه أن یرتفع أكثر ]37، 34 ،31[فیحتاج أن یرتفع ثماني درجات 

فأكثر صاعًدا بالروح القدس نحو السماویات.  
إن كان الشعب یلزمه للدخول إلى الدار الخارجیة أن یرتفع سبع الدرجات فإن الكهنة لكي یدخلوا الدار 

الداخلیة یلزمهم أن یرتفعوا ما بعد سبع الدرجات ثماني درجات أخرى. فالكاهن ملتزم ال أن یحیا كالشعب بل أن تكون 
له خبرات أعمق وسیرة سماویة متأللئة لكي ُیحسب بالحق خادًما للرب. 

 كثیًرا بأمر سبع الدرجات التي للدار الخارجیة، والثماني الدرجات التي للدار الداخلیة، القدیس جیروماهتم 
 في األولى إشارة إلى العهد القدیم وفي الثانیة إشارة إلى العهد الجدید وبإضافة االثنین مًعا یكون المجموع ىفقد رأ

خمس عشرة درجة إشارة إلى مزامیر المصاعد التي نترنم بها فتقودنا من درجة إلى درجة حتى تدخل بنا ملكوت 
. Ïالسموات

) أي رجال 15 :5 مل 1 رجل (80.000، 70.000ولهذا السبب كان الذین یقطعون الحجارة لبناء البیت 
العهد القدیم ورجال العهد الجدید الذین یبنون البیت المقدس الواحد، بكونه هیكل اهللا المقدس. 

. ] درجة، یقف رئیس الكهنة على الدرجة األولى ثم الكهنة فالالویون15إن للهیكل [ :القدیس جیرومیقول 
تأمل كیف أن هذا الهیكل هو مثال للهیكل السماوي، ألن نجًما یفضل عن نجم في المجد، هكذا أیًضا في [كما یقول: 

). طوبى لإلنسان الذي یستحق أن یوجد على الدرجة الخامسة عشرة في 42-41 :15 كو 1القیامة من األموات (
أورشلیم السماویة في الهیكل، فإن هذا العلو ساٍم، أظنه هو موضع الرسل والشهداء. إذن لنصلِّ لكي نتأهل فنوجد 
على األقل على أقل درجات هیكل الرب. إنهم یقفون على درجات الهیكل المختلفة لكي یترنموا مًعا بوحدة بمزمور 

واحد وتشكرات واحدة للرب. األماكن مختلفة لكن تسبیح الرب (تمجیده) واحد. هذا بخصوص أورشلیم السماویة، أما 
بالنسبة للحاضر فإننا قد ُوجدنا في هذا العالم لكي نتأدب كما أظن كل یوم من أیام حیاتنا. یوجد أحدنا على الدرجة 
األولى، فلیتشجع لیبلغ الدرجة التالیة. یوجد آخر على الدرجة الثانیة، ال یفقد رجاءه في بلوغ الدرجة الثالثة! طوبى 

للشهداء الذین تأهلوا أن یصعدوا أعلى الدرجات في القمة عینها، أما نحن إذ نعیش في هذا العالم ال نقدر أن نصعد 
كل الدرجات دفعة واحدة من أسفل الدرجات إلى أعالها، إنما یلیق بنا أال نتوقف عند البقاء على الدرجة األولى بل 

. ]Ðلنصارع لنبلغ الدرجات العلیا... أظن هذا هو معنى سلم یعقوب الذي رآه حینما هرب یعقوب من عیسو أخیه
 یشیر إلى الكمال، وناموس 7 في السبع درجات إشارة إلى العهد القدیم ألن رقم ى رأ القدیس جیرومولعل

 الحیاة الجدیدة ى فیشیر إلى العهد الجدید ألنه یرمز للیوم األول بعد األسبوع أ8الرب كامل بال عیب. أما رقم 
 في أكثر من 8 ،7السماویة، أو الحیاة المقامة  (إذ قام الرب في أول األسبوع). وقد سبق لنا شرح رمز العددین 

. Ñمجال

 : . الثماني موائد6

1 St. Jerome: On Ps., hom 19. 
2 On Ps. hom 41. 

Ñ 180 ص،)1980)، آباء مدرسة إسكندریة (18:13لف: تفسیر سفر الرؤیا (رؤللمؤ. 
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وجدت ثماني موائد من الحجر المنحوت تذبح علیها المحرقة وذبیحة الخطیئة وذبیحة اإلثم، وهي تشیر إلى 
 یشیر إلى الحیاة السماویة، أو إلى ما بعد الزمان الحاضر. تقدم 8الذبائح السماویة الروحیة، ألننا كما قلنا إن رقم 

هذه الذبائح في المسیح یسوع السماوي بعد غسل القلب واألیدي، التنقیة الداخلیة للنفس والجسد مًعا. 

 : . حجرات المغنین والكهنة7
وجدت حجرات للمغنین وأخرى للكهنة، فقد ارتبطت ذبیحة العهد الجدید بالتسبیح المستمر من خالل ذبیحة 

السید المسیح. إنها عمالن متالزمان ومتكامالن: ذبیحة التسبیح ولیتورجیة األفخارستیا، بل هما عمل واحد؛ هما 
تسبحة روحیة سماویة أو قل لیتورجیة واحدة روحیة. 

 : . رواق البیت8
وجد رواق للبیت من خالله ندخل إلى المقدسات، حتى ال یقترب أحد إلى حضرة اهللا بتهور وتسرع، إنما 
بوقار، فیعبر في الرواق في هدوء لینسى كل أفكاره عن األمور الزمنیة ویستعد للتأمل في السماویات واإللهیات. 
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 40حزقیال من وحي 
أقم فّي هیكلك المقدس! 

  يتقیم فیها یا مخلصأن ماذا تشتهي نفسي إال ،
تجعلها هیكلك المقدس الذي هو من صنع یدیك؟! 

ل قلبي إلى مدینة مقدسة،  حوِّ
یجتمع فیها مالئكة مالئكتك مع قدیسیك في حضرتك! 

وأقم فیها هیكلك المقدس، 
فیه تتعبد النفس لك متهللة مع خلیقتك! 

  ،لتنزل إلى أعماقي
فتجعل منها الجبل العالي جًدا الذي رآه حزقیال نبیك. 

هناك تمسك بیدك خیط كتان وقصبة قیاس. 
فأنت الذي تقیس الهیكل وتحدد أبعاده! 

أنت بانیه وُمقدسه! 

  !ما أجمل ذلك السور الذي تحوط به بیتك؟
انه السور الناري، 

ال تقدر كل سهام العدو الملتهبة ناًرا أن تخترقه! 
أنت سوري وحصن حیاتي! 

  ما هي األبواب الثالثة التي یدخل منها كل األمم
إال أنت أیها الثالوث القدوس؟! 

فإننا جمیًعا نتحد مع اآلب في ابنه بالروح القدس! 
هذا هو الباب الحقیقي: إیماننا الثالوثي! 

، به نحیا في السمویات! هبه ننعم بالحیاة التعبدي

  ،على جانبْي كل باب ست حجرات للحراسة
ثالث من هنا، وثالث من هناك! 

إنه اإلیمان الثالوثي الحارس للنفس والجسد والروح! 
لتتقدس أیها الثالوث جسدي بكل أحاسیسه! 

ونفسي بكل طاقاتها! 
وروحي بكل إمكانیاتها! 

فأكون بكلیتي محفوًظا بك وُمقَّدًسا لك! 

  !عجیب أنت یا إلهي
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أنت هو الباب، وأنت هو الحارس! 
بك أدخل المقادس، وفیك احتمي من العدو المقاوم! 

  ما هذه الكوى الكثیرة في المبنى
إال عالمة الیقظة فمنها یتطلع الحارس الساهر؟! 

إنها عالمة االستنارة، 
خاللها نرى عربون السمویات! 

ما هذه الزینة؟ 
إنها من شجر النخیل عالمة النصرة واالستنارة! 

ما هذا القبو الجمیل؟ 
انه عالمة الحیاة السماویة فینا! 

  ،هب لي یا رب رجاًء فأصعد على الدرجات
أرتفع على سبع درجات الدار الخارجیة 

كما ارتفع مؤمنوك في العهد القدیم، طالبین الكمال! 
وأرتفع على الثمان درجات للدار الداخلیة 

كما ارتفع رسلك في العهد الجدید طالبین ما وراء الزمن! 

  ،لتقم في داخلي ثمان موائد سماویة
فتشبع نفسي بك أیها الذبیحة الفریدة! 

علمني أن یغتسل قلبي ویتطهر بدمك، 
فیتأهل لولیمتك على الدوام! 

  ،أقم یا رب حجرات المغنین وحجرات الكهنة
فیرتبط التسبیح بالذبیحة، 

وتتحول حیاتي إلى لیتورجیة مقدسة! 

  ،أقم رواًقا أسیر فیه بهدوء
من خالله أدخل إلى هیكلك، 

ي فیه ألقي بالزمنیات جنًبا وأتامل في السمویات! روبعبو

  ! ّما أعجبك یا من تقیم هیكلك في
ما أحالك یا من تسكن في داخلي! 
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 األصحاح الحادي واألربعون

الهیكل 
الوصف المذكور هنا یحتاج إلى شيء من التركیز، وقد حمل بعض الصعوبات لدى المفسرین. 

 . الهیكل:1
. ]1[. أبعاد عوارضه    أ

. ]2[ب. باب الهیكل    
. ]6-5[ج. حائط الهیكل والحجرات الجانبیة   

. ]11-8[د. أساسات الحجرات وحوائطها وأبوابها 
. ]13[هـ. أبعاد الهیكل    

. ]4-3    [. قدس األقداس 2
. ]15-12 [. مبنى خارجي منفصل   3
. ]17-16 [. طریقة البناء    4
. ]20-18[. الزینة      5
. ]22 [. مذبح البخور والمائدة    6
. ]26-23[. األبواب     7

  : القدس وقدس األقداس1-2
یبدو أن أبعاد القدس وقدس األقداس هي هكذا: 

. إال أن هذه ]4[ذراًعا  x 20  20 ذراًعا 20، أما قدس األقداس فإبعاده ]2[ ذراًعا x 20 ذراًعا 40القدس 
: من الشمال والجنوب والغرب (ألن الشرق یمثل ]5[األرقام تبدو قد ضمنت معها الحجرات المحیطة بالمبنى من كل جهة 
 20 ذراًعا من الجنوب، 60 ذراًعا من الشمال، 60الباب أو المدخل). بهذا یكون أبعاد المبنى كله فیما عدا الشرق هي (

 تحیط بالقدس ]6[ حجرة 33 أذرع فیكون المبنى قد اشتمل على 4ذراًعا من الغرب) فإن كان عرض الحجرات المحیطة 
 حجرات من الغرب (ألن 3 حجرة من الجنوب و15 حجرات من الشمال و15وقدس األقداس من الجوانب الثالثة: 

حجرتین أخذتا من الجانبین نحو الشمال والجنوب). 
، لكي یدخل الجمیع إلى مقدسات اهللا وتتمتع البشریة كلها ]2[ أذرع) 10یالحظ في الباب أنه واسع جًدا (

 إلى داخل..." بل ي أن حزقیال النبي لم یدخل قدس األقداس إذ لم یقل "وأتى ب]3[باألحضان اإللهیة. ویالحظ في 
قال: "ثم جاء إلى داخل..." فإن قدس األقداس یدخله رئیس الكهنة وحده مرة واحدة في السنة، إشارة إلى السید المسیح 
رئیس الكهنة األعظم، الذي وحده یقدر أن یدخل إلى حضن اآلب مقدًما دم نفسه كفارة عن خطایانا، فندخل نحن به 

وفیه! 
الحجرات الثالث والثالثون التي أحاطت بالمبنى كله ربما تشیر إلى ناسوت السید المسیح الذي أخفي 

الالهوت فیه، من خالله سكن المؤمنون كأعضاء في جسده السري. 
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 : . المبنى الخارجي المنفصل3
 ذراًعا) ربما كان مستخدًما كمخزن. ویرى 70 ذراًعا × 90في آخر الغرب بجوار السور مقام مبنى ضخم (

 اهللا ینتظر الوقت المحدد لیتمتع بالعضویة في يالبعض أنها نبوة عن وجود مبنى آخر هو كنیسة األمم، كان في عین
جسد المسیح من خالل اإلیمان به. 

 : . طریقة البناء4
كان المبنى یقوم بواسطة حوائط سمیكة جًدا في القاعدة، یقل سمكها في المنتصف ثم یقل باألكثر في القمة، 

 كلما ي. هذا هي حال اإلنسان المسیح]7[لهذا كلما ارتفعنا إلى فوق قل سمك الحائط وبالتالي أزداد اتساع البناء 
ارتفع قلبه إلى السموات خفَّ ثقل جسده (الحائط) واتسع قلبه فیه بالحب، واتسعت نفسه باألكثر لیسكن الرب فیه 

بملكوته وأمجاده. 
)، لكنه لم یحمله ثقیًال بالخطایا، بل شابهنا 9 :2 لقد حمٍل السید المسیح جسدنا مختفًیا وراء حائطنا (نش

في كل شيء ماخال الخطیئة وحدها، لهذا كان جسده خفیًفا، ال أقصد بالمعنى المادي بل بالمعنى الروحي، كان 
). أما بطرس الرسول إذ دخلت خطیئة الشك في قلبه كان جسًدا كثیًفا أو 25 :14  على المیاه فال یغرق (متيیمش

ثقیًال وكاد یغرق. لكن الرب إذ أمسك بیده رفعه إلیه فصار خفیًفا، ال تقدر المیاه أن تغرقه. ذلك كما فعل إلیشع النبي 
الثقیلة على وجه المیاه. وكأننا لسنا في حاجة أن الذي ألقى بالخشبة (صلیب المسیح) في المیاه فطفت الفأس الحدیدیة 

نخلع الجسد، الذي هو الحائط، بل أن یتقدس باتحادنا بجسد المسیح فتتبارك طبیعتنا فیه، ویخف جسدنا جًدا ویتسع قلبنا 
. Ïلملكوته

كان المبنى كله من الداخل - القدس وقدس األقداس - مغطى باألخشاب أعلى الكوى وأسفلها وعلى 
 لیظهر المبنى كله من الداخل كأنه قطعة واحدة خشبیة، تختفي وراءها الحجارة المتباینة، ]17-16[الحوائط الخ... 

ذلك إعالنا عن وحدة جسد المسیح الواحد، أو قیامنا كلنا كجسد واحد مختٍف وراء الصلیب، ال یمیز أحدنا نفسه عن 
- تتم وحدة طولیة وأخرى عرضیة، وحدة السماء مع األرض، ووحدة األرضیین Ðففي الصلیب - كما سبق أن قلتاآلخر. 

 القدیس غریغوریوس أسقف ، ویقول]Ñعلق على خشبة ذاك الذي یجمع الكل فیه[:  القدیس إیریناؤسمًعا. في هذا یقول
بسط (الرب) یدیه على الصلیب [: القدیس كیرلس األورشلیمي. ویقول ]Òالصلیب هو طریق رباط المسكونة[: نیصص

الصلیب هو سلم یعقوب، هذه الشجرة ذات األبعاد [: القدیس هیبولیتس الروماني. كما یقول ]Óلیحتضن أقاصي العالم
السماویة ارتفعت من األرض حتى السماء. أقامت ذاتها غرًسا أبدًیا بین السماء واألرض، لكي ترفع المسكونة... وتضم مًعا 

. ]أنواًعا مختلفة من الطبیعة البشریة

 : . الزینة5
أما وحدتا الزینة فهي الكروب والنخلة: نخلة بین كروب وكروب ولكل كروب وجهان: وجه إنسان من هنا 

Ï ،95 ،ص1981راجع للمؤلف: سفر الخروج. 
Ð 28-15:37راجع تفسیر حز. 

3 Adv. Haer 5:17:4. 
Ò  ،333 ، ص1979المؤلف الكنیسة بیت اهللا. 

5 Cat. Lect. 13:28. 
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. إنها صورة رائعة للكنیسة التي تضم البشریة المقدسة في الرب (النخیل) وقد اتحدت ]19-18[ووجه شبل من هناك 
مع السمائیین الذین ال یقفون في سلبیة بل یتطلعون إلینا، ینظرون بوجه كمثل وجه إنسان أي لهم أحاسیسنا، ومثل 

وجه شبل إشارة إلى قوتهم الروحیة ومعونتهم لنا في المسیح یسوع. 

 : . مذبح البخور والمائدة6
 رة ـیظهر هنا مذبح البخور من الخشب، ألنه یشیر إلى صلواتنا التي ترفع في حض

 اهللا من خالل الصلیب. والمائدة تشیر إلى مذبح العهد الجدید حیث تقدم علیه ذبیحة األفخارستیا، 
خبز الحیاة. 

 : . األبواب7
هنا األبواب أكثر إتساًعا مما كان للهیكل القدیم، ألنه قد انفتح طریق السماء أمام جمیع األمم من خالل 

الكرازة باإلنجیل. 
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 41حزقیال من وحي 
الهیكل الجدید! 

  ،أقم في داخلي القدس وقدس األقداس
فتحل فّي، 

ویمتلئ قلبي حًبا بقدیسیك ومالئكتك! 

  ،ما هذه الحجرات الثالث والثالثین المحیطة بالهیكل
إال رمز لناسوتك یا من عشت بیننا هذه السنوات؟! 

  ما هذا الباب المتسع
إال لكي یجد كل إنسان موضًعا 

فیدخل إلى حضن أبیك؟! 

  :بناء هیكلك عجیب
یبدأ من أسفل سمیًكا جًدا، 

ومع كل ارتفاع یقل الُسمك... 
 ثقل الجسد! يترى هل ترفع قلبي فُینزع عن
أصیر خفیًفا، محموًال بالروح، 

ال تقدر میاه العالم أن تبتلعني! 
أحطت المبنى كله بالخشب، 

فصار في وحدة عجیبة، كقطعة خشبیة واحدة! 
خوتي بخشبة الصلیب واهب الوحدة والمصالحة! إحوطني مع 

زینت هیكل قلبي بوحدات من الكاروبیم والنخیل، 
وكأن زینة قلبي اتحاد السمائیین مع القدیسین (النخیل)! 

لكل كاروب وجهان: وجه إنسان ووجه شبل. 
أرى السمائیین كأنهم بشر یشاركونني حبي، 

أراهم كاألشبال یحفظونني بقوة. 
لك المجد یا من ربطتنا بخلیقتك السماویة! 

  !ما أجمل مذبح البخور الخشبي؟
علیه أقدم صلواتي في استحقاقات خشبة الصلیب! 

ما أروع المائدة؟! 
فإنني أشبع بجسدك المقدس ودمك الكریم! 

  !یا التساع أبواب هیكلك الجدید
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تنفتح حًقا لتدعو كل بشر للحیاة السماویة اإلنجیلیة! 
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 واألربعون الثاني األصحاح

 المقدسة المخادع
 :عن األصحاح هذا في یتحدث

 ].12-1  [المقدسة المخادع. 1
 ].14-13   [استخدامها. 2
 ].20-15  [كله البیت قیاس. 3

  :المقدسة المخادع. 1
 رآه الذي األقداس وقدس الجماعیة، العبادة موضع یمثل الذي القدس ىإل بالدخول النبي حزقیال تمتع أن بعد

 في الخارج إلي الروح به انطلق اآلب، حضن إلي فیه یدخلنا الذي الكفاري المسیح السید عمل یمثل إذ یدخله أن دون

 هذه. ]13[" مقدسة مخادع "دعاها بالكهنة الخاصة) الحجرات (المخادع یمثالن الجنوب نحو وآخر الشمال نحو مبنى

 في الخاصة العبادة تمثل إنها له، ومكملة نفسه الهیكل مبنى مع ومتالزمة قدسیتها لها الهیكل، أسوار داخل المخادع

 بالعبادة وال وحدها الجماعیة بالعبادة یتحقق ال القدس بالروح ابنه في اهللا مع االتحاد أو الحقة، الروحیة فالحیاة، المخدع

 مع ویمارسها فیها، حي كعضو الجماعة مع اإلنسان یمارسها واحدة كحیاة العبادة خالل من تتم إنما وحدها، الخاصة

 یعیشها واحدة حیاة إنها التعبدیة، للحیاة الكنسي مفهومنا هو هذا. للجماعة عضویته یعتزل أن دون خلوته وفي أسرته

 في حي كعضو مخدعه في ویتعبد اهللا، مع السریة الشخصیة عالقته خالل العبادة في إخوته مع یشترك المؤمن؛

 . ومتالزمة متكاملة وحدة بل وفردیة، جماعیة: العبادة في ثنائیة توجد ال أنه بمعنى... المقدسة الجماعة

 یقل كان المبنى حائط ألن ،ىاألعل الجزء في اتساًعا ویزداد األسفل، في عنه الوسط في یتسع المبنى كان

 القدس بالروح اإلنسان ارتفع كلما إنه السابق األصحاح في قلنا وكما. الُعلیا للطوابق اتساًعا فیعطي ارتفع كلما سمكه

 .بالحب القلب واتسع) السور (الزمنیة األرضیة ورغباته الجسد اجاتياحت ثقل خف ىأعل إلي

 العالمة قاله بما یذكرنا الوسط في وثالثة علویة ىوأخر سفلیة حجرات ]6، 3[ طوابق ثالثة وجود ولعل
 حیث السفلي الطابق یمثل الذي الُمرّ  الحرفي التفسیر اهللا، لكلمة الثالثة التفسیر أنواع عن حدیثه في Ïأوریجانوس

 أما ثقیًال، الجسد یكون بینما متسع غیر والعقل ضیقة النفس یجعل إذ للغایة، سمیك والحائط ضّیقة المساحة تكون

 الجسد یمثل وال بالحب قلبها ویتسع أسراره علي تتعرف العریس حجال إلي النفس تنطلق ففیه العلوي الروحي التفسیر

 الثالثة التفاسیر هذه أن أوریجانوس العالمةى رأ وقد. المنتصف في فیقف السلوكي أو الثالث التفسیر أما. علیها ثقالً 

 المقدسة، الحیوانات والمتوسط النجسة، الحیوانات یحوي السفلي الطابق: الثالثة الطوابق ذي نوح فلك ىعل تنطبق

 .اهللا مع شركة في ىاألعال في عائلته نوح یحوي العلوي والثالث

 هذه أن إال المصلوب، المسیح في واحًدا جسًدا واحدة، قطعة یظهر لكي باألخشاب كله ُغلِّف قد البیت كان إن

 یمتاز نجًما فإن واحًدا جسًدا نمثل جمیًعا كنا وٕان المجد، في أنه لتعلن منه یتجزأ ال كجزء البیت ترافق الكثیرة الحجرات

 بالروح ابنه في متحًدا اآلب حضن في بوجوده یفرح كل حًقا. )41: 15 كو 1 (األموات من القیامة في نجم عن

Ï 1980ة طبع،  المقد الكتاب-  نوسيأوریج العالمة األولون؛ اإلسكندریة مدرسة آباء: للمؤلف راجع. 
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 الشمس مجد "لكن عائق، بغیر هناك فینا تعمل التي الفائقة الحب طبیعة أجل من إخوته لمجد واحد كل ویفرح القدس،

 أكثر ممجدة اإلله والدة مریم القدیسة تظهر السماء في. )41: 15 كو 1(" آخر النجوم ومجد آخر القمر ومجد شيء

 حتى هللا وشهادتهم آالمهم، أجل من أمجادهم لهم والشهداء واألنبیاء والتالمیذ الرسل ویظهر واألرضیین، السمائیین من

 ...وهكذا الدم،

 بل المجد في إخوته لیفوق ال منا واحد كل یجاهد لهذا ،)2: 14 یو(" كثیرة منازل أبي بیت في: "السید یقول

 ).13: 4 أف(" المسیح ملء قامة قیاس ىإل "لنبلغ فیه واتحاد اهللا مع أعمق شركة ىإل لیبلغ

  :استخدامها .2
 :أمرین في المخادع هذه الكهنة یستخدم

 .اهللا ىإل یتقربون الذین الكهنة یأكل فیها .أ

 .اإللهیة للخدمة التي الكهنوت مالبس توضع فیها .ب

 ونشبع كلمته فنأكل اهللا، مع عملیة وخبرة شركة ىإل ندخل أن غایته مخادعنا في المسیح السید مع لقاءنا كأن

 نقدر وحده به البر، كثوب المسیح نلبس أن وأیًضا. فیه لنا صارت التي الجدیدة الحیاة في یوم كل ننمو لكي ونرتوي،

 .ربنا یسوع المسیح في عبادتنا وكل وأصوامنا صلواتنا فیقبل اآلب مع نلتقي أن

  :كله البیت أبعاد .3
 القدیس رآه كما مربع بیت فهو جانب، كل من قیاس قصبة 500 للغایة، متسًعا فوجده كله البیت أبعاد قاس

 .مكاًنا فیه له یجد أن أحد كل یقدر البشریة، لكل ومتسع ،)21 رؤ (الحبیب یوحنا

 بین للفصل "سوًرا له جعل لكنه فیه، كلها البشریة جمع ىإل اهللا شوق ىمد عن یعلن الذي اتساعه من بالرغم

 وغیر مستهترین من المستحقین بغیر یدخل أن یعني ال ملكوته واتساع أناته وطول اهللا حب إن. ]20 ["والمحلَّل المقدَّس

 . إلیه تائبین
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 !المخدع في عبادة

 بالهیكل الملحق الخارجي المبنى هذا ما 

 !الجماعیة؟ للعبادة المرافقة المخدع عبادة إال

 الجماعة، وسط أعبدك أن علمني

 !خفیة التقي وأن

 بك، الشخصیة عالقتي ىعل أحرص الجماعة وسط

 !الجماعة أجل من صالتي ىعل أحرص مخدعي وفي

 الخارجي، للمبنى الثالثة الطوابق هذه ما 

 !معك؟ باإلتحاد للتمتع یرفعني الذي السلم إال

 والسمیك، الضیق السفلي الطابق من احملني

 !الروح وخفة القلب باتساع فأنعم فوق ىإل أرفعني

 !السماء ىإل فأطیر حمامة جناحي لي هب

 المبنى؟ هذا في الكهنة یفعل ماذا 

 لهم، محلل هو ما یأكلون

 !الثیاب ویرتدون

 !السماوي الخبز هو أنت

 !األبدي ثوبنا هو أنت

 !البشر محب یا نختفي، وفیك نشبع، بك
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 واألربعون الثالث األصحاح

 الرب مجد عودة
 :عن األصحاح هذا یتحدث

 ]. 6-1   [هیكله في الرب مجد. 1
 ]. 12-7   [اإللهیة الحضرة شروط. 2
 ]. 17-13    [المحرقة مذبح. 3
 ]. 27-18   [المذبح تقدیس. 4

  :  هیكله في الرب مجد. 1
 اهللا مركبة الكاروبیمیة، المركبة انطلقت منه الذي الموضع ذات في ،]1[ الشرقي إلى الباب الروح به ذهب

 الذي النبي أنفاس عادت اآلن). 11 أصحاح (كلها المدینة وتفارق) 19: 10 (الرب بیت لتفارق إلى السماء الناریة،

 اهللا هدف وتحقق غایته كله السفر بلغ بل بالنجاح رسالته وتكللت شعبه، الرب مجد مفارقة بسبب كلها حیاته تمررت

 .فینا

 اإللهي، المجد هذا بإعالن السفر بدأ ،"الرب مجد "سفر هو حزقیال سفر إن نقول أن مبالغة بغیر نستطیع

 الوثنیة، العبادات في انغماسه بسبب الشعب یفارق المجد هذا بأن محذًرا طریقة بكل یكشف الرب روح وصار

على  الشخصیة مصالحهم في الكهنة وانهماك الكاذبات، والنبیات الكذبة األنبیاء مشورة وقبول الدم، وسفك والرجاسات
 وقام المدینة وتنجست الهیكل تدنس إذ ،)11، 10 أصحاح (ومدینته هیكله الرب مجد فارق وأخیًرا ...الخ الرعیة حساب

 العدو بتحطیم الرب قام وأخیًرا إلیهم، بمجده فیعود على التوبة لیحثه مدنه وتدمیر والجوع بالسبي شعبه بتأدیب الرب

 ،)34 أصحاح (األشرار الرعاة عوض لهم راعًیا نفسه مقدًما مجده، بعودة ووعدهم ،)32-25 أصحاحات (الخارجي
 ابًنا جدید وملك جدیدة ومدینة جدید هیكل بإقامة إیاهم وواعًدا ،)36 أصحاح (یموتون فال التوبة ىعل إیاهم وحاثًا

 . وسطهم في "الرب مجد "عودة أجل من كلها هذه ...لداود

 !مرة 14ى األول أصحاًحا عشر األحد في التعبیر هذا تكرر فقد ،"الرب مجد "سفر إنه حًقا

 :التالیة النقاط موضًحا االختصار، من شيء في العودة هذه یصف واآلن

 يءبمج یتحقق إنما البشریة إلى الطبیعة اإللهي المجد عودة أن معلًنا ...المشارق من اإللهي المجد جاء. أ

 في نجمه ظهر وقد) 2: 4 مال (الظلمة لیبدد انقطاع بغیر یشرق الذي "البر شمس "، بالشرق يَ ُدع الذي المسیح السید

 أن تقلیًدا الكنیسة تسلمت وقد". أنظروا إلى الشرق "اإللهي القداس في الشماس یصرخ لهذا ).2: 2 مت (المشرق

 المقابر بعض وجدت أوربا وفي بل الشرق، نحو متجهة والشخصیة المنزلیة العبادة وفي لیتورجیاتها كل في ُتصلي

 حینما الشرق نحو ینظرون ما غالًبا والقدیسون الشهداء وكان الشرق، نحو الراقدین وجه یتجه بحیث بطریقة أقیمت

 . Ïللرب أرواحهم یسلمون

 ،35-34: 40 خر (سلیمان هیكل أو االجتماع خیمة في كما السحاب یظهر لم هنا الرب مجد عودة في. ب

Ï للشرق واالتجاه الكنسي المبني  ،5 فصل ،1979، اهللا بیت الكنیسة :للمؤلف راجع. 
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 ذاته، الوحید االبن خالل أعلن بل والظالل الرموز سحابة خالل یعلن لم الجدیدة كنیسته في مجده فإن ،)10: 8 مل 1

 !عائق بال ابنه في اآلب مع البشریة التقت إذ

 میاه كصوت وصوته الشرق، طریق من جاء: "یقول إذ والبهاء، الكلمة قوة :أمرین خالل الرب مجد ظهر. ج
 )المیاه (شعوب وسط تعمل أي كثیرة، میاه كصوت ُتعلن وقویة فعالة كلمته إن. ]2 ["مجده من أضاءت واألرض كثیرة،
 وكما. الظلمة تحت زماًنا عاشت التي األرض فتضيء االستنارة، فهي المجد هذا فاعلیة أما إلیه، لتجتذبهم كثیرة وأمم

 من أنقذنا الذي. ")8: 5 ف (أ"نور كأوالد اسلكوا الرب، في فنور اآلن وأما ظلمة، قبالً  كنتم ألنكم: "بولس القدیس یقول

 وكهنوت مختار فجنس أنتم وأما: "بطرس القدیس ویقول. )13: 1 كو ("محبته ابن إلى ملكوت ونقلنا الظلمة سلطان

 . )9: 2 بط 1 ("العجیب نوره ىإل الظلمة من دعاكم الذي بفضائل تخبروا لكي اقتناء شعب مقدسة أمة ملوكي

: 1 (وجهه ىعل وخر األولي المرة في سقط وكما ،)1 أصحاح (خابور نهر عند رآه الذي المجد ذات رأى. د
 الدار ىإل الرب روح وحمله] 3[ وجهه ىعل هنا خر هكذا ،)2: 2 (معه لیتكلم وأقامه الرب روح دخله حتى) 28

 وعد الذي القدس الروح بدون الرب صوت وسماع إلى رؤیته ویدخل اإللهي بالمجد یتمتع أن إنسان یستطیع ال. الداخلیة

 . )14: 16 یو ("ویخبركم لي مما یأخذ: "قائالً  السید به

 فلیس ...اآلب بني وٕارمیا االبن بنبي إشعیاء یلقبون كما القدس، الروح نبي حزقیال المفسرون یعتبر بحق
 . الروح عمل فیه ویعلن إال النبي لحزقیال حدیث من

  :اإللهیة الحضرة شروط .2
 إنما] 7 [إلى األبد شعبه وسط لیسكن قدمیه باطن وموضع كرسیه كمكان إلى هیكله ثانیة الرب مجد عودة. أ

. )15-14: 2 أف ("العداوة أي المتوسط، السیاج حائط نقض "حیث وسطنا المتجسد الوحید االبن بحلول بالحقیقة تم
 نلتزم وفیه خطایانا عن كفارة الوحید ابنه اآلب قدم فیه اإلنسان؛ مع اإللهي العهد تجدید خالل من یتم اإللهي العمل هذا

 هم القدوس اسمه ینجسوا أال شعبه اهللا یحذر لهذا. اإللهیة نعمته بفعل العظیم العمل بهذا یلیق كما بالسلوك أیًضا نحن

 تظنون عقاًبا كم: "الرسول بولس معلمنا یقول. وحبه اهللا أناة بطول استهانة هذا حسب وٕاال أخرى  ، مرة] 7 [ملوكهم أو

 :قال الذي نعرف فإننا النعمة، بروح ىوازدر دنًسا به قدس الذي العهد دم وحسب اهللا ابن داس من مستحًقا یحسب أنه
-29: 10 عب ("الحي اهللا یدي في الوقوع هو مخیف شعبه، یدین الرب" :وأیًضا. الرب یقول أجازي أنا االنتقام لي
31( . 

على  ویتعرفوا بهذا یتمتعوا لكي لكنهم الرجاء، روح فیهم لیبعث مجده عودة لهم أعلن قد اهللا كان إن. ب
 ملوكهم وجثث زناهم اآلن عني فلیبعدوا "]11-9 [یتوبوا أن أوالً  علیهم وأسراره، وفرائضه بیته وأسرار الهیكل مقاییس
 . اإللهیة على أسراره والتعرف وسطنا في اهللا ىإلى سكن الدخول طریق هي التوبة. ]9 ["إلى األبد وسطهم في فأسكن

 قدس حوالیه تخمه كل الجبل على رأس :البیت ُسنَّةُ  هذه ":یقول إذ كله، الجبل یتقدس بیته، یتقدس إذ. ج
 المؤمن اإلنسان !حولنا هم الذین اهللا فیقدس نفوسنا ولتتقدس كله، الجسد فیتقدس القلب بتقدیس لنهتم. ]12 ["أقداس

 !حوله للذین بركة سر هو الحقیقي

  :المحرقة مذبح .3
. المقدسة الذبیحة خالل لكنها إلى األقداس، للدخول كطریق التوبة عن أوالً  تكلم الرب مجد عودة عن تحدث إذ
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. إلى حیاتنا اإللهي المجد دخول أساس هي الذبیحة وكأن ...المحرقة مذبح عن بالحدیث الرب مجد عودة أتبع لهذا
 مع واتحادها تعاونها خالل من والجمال القامة في یوًماف یوًما الكنیسة تنمو[ :أولمبیا من میثودیوس األب یقول وكما

 ذبیحة عن الفم الذهبي یوحنا القدیس ویقول]، Ïآالمه ىذكر في إلینا نزوله ویستمر اآلن حتى إلینا ینزل الذي اللوغوس

 كان مما أكبر هنا المذبح أن ویالحظ ،]Ðوتلتهب تتجمل وبه النفس تتطهر بواسطته[: األفخارستیا أي المسیح السید

 وأرتفاع أسفل، من مربعة یاردات 7 القمة، في مربعة یاردات 6 هكذا حجمه ،)3: 3 عزرا (السبي قبل أي قبًال، علیه
 یجلس ینيأخر یاردتین یبعد آخر ومقعد للخدمة، الكهنة بعض علیه ویجلس األرض عن یاردة یعلو مقعد له. یاردة 4.5

على  لیضعوها الثاني على المقعد هم للذین فیسلمونها األول، على المقعد للذین الذبیحة تقدم. آخرون كهنة علیه
 . المذبح

  :المذبح تقدیس .4
 أیام كل المنقطع غیر الذبیح المسیح السید إلى عمل إشارة] 25 [أیام سبعة لمدة یومیة ذبیحة التقدیس یقتضي

 . غربتنا أیام كل فینا موضع لها یكون فال لخطایانا تامة وبالتالي  إزالة حیاتنا، أسبوع طوال أو غربتنا

 إلى الحیاة المسیح بالسید ندخل أننا عنا الرب ىرض سر وكأن ،]27[ الثامن الیوم في عنهم ىالرض یبدأ

 من المسیح السید قیامة یوم وهو ،)الجدید األسبوع من األول الیوم أو األسبوع بعد أي الثامن الیوم (السماویة الجدیدة

 . السماویات في جالسین معه ونحسب اآلب أمام فنتبرر نقوم فیه األموات

 لتعلموا بملح لًحاصم حین كل كالمكم لیكن: "الرسول كقول اإللهیة، إلى النعمة فإشارة] 24 [الذبیحة تملیح أما

 وحواسه الجسد، أعضاء وكل اللسان یصلح الذي الملح هي اهللا نعمة. )6: 4 كو (أحد كل تجاوبوا أن یجب كیف

 . والفكر طاقاتها بكل النفس یصلح كما ومشاعره

 صدیق "تعني صادوق فإن. إلیه بالمقتربین دعاهم وقد ،]19 [صادوق نسل هم علیه یخدمون الذین فإن أخیًرا

 . روحًیا صادوق نسل من عینیه في لنكون المسیح ببر التمتع خالل من إال اهللا إلى مذبح اقتراب فال ،"بار أو

1 Banquet 3:8.   
2 In Joan, hom 4. 
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 !فینا اإللهي المجد

 حزقیال نبیك لفرحة یا! 

 !هدفه تحقق لقد

 !عاد والمدینة الهیكل فارق الذي مجدك

 المشارق نم مجدك عاد . 

 !فيّ  البر شمس یا لتشرق هكذا

 !العجیب بنورك ظلمتي لتبدد

 السحاب، خالل ال بمجدك لتحل 

 والظالل، الرموز خالل

 !فيّ  القدوس روحك ىبسكن بل

 كثیرة، كمیاه صوت صار مجدك بحلول 

 !بهاًءا وامتألت األرض وأضاءت

 فّي، بمجدك لتحل

 داخلي، صوتك فیرعد

 !أمامك الشر أساسات كل وتهتز

 أعماقي في ببهائك تشرق

 !فائق روحي بجمال فأنعم

 داخلي، في مجدك لیحل

 بذنبي، لك أعترف فأنني

 !عاري لك وأشكو

 !الملوكي مجدك طریق هي التوبة أن اعلم فأنا

 !بهاءك ىتر التي العین هي والقداسة

 فّي، مذبحك اقم 

 !الثمین بدمك ولتقدسه

 !بصلیبك مرتبط مجدك

 ومعك، بك أحمله أنا ها

 !بصلیبك كله العالم خطایا حامل یا
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األصحاح الرابع واألربعون 

 العاملون في الهیكل
بعد أن أعلن عن عودة مجد الرب إلى هیكله تحدث أوًال عن الباب الذي دخل منه الرب، ثم عن العاملین 

في الهیكل الجدید، إذ وضع لهم ناموًسا خاًصا بهم یلیق بعملهم ورسالتهم الكهنوتیة: 
. ]3-1[. الباب الشرقي المغلق 1
. ]14-4[. حراسة البیت  2
. ]31-15[. شریعة الكاهن  3

 : . الباب الشرقي المغلق1
للمرة الثالثة یأتي به روح الرب إلى الباب الشرقي، ولكنه یجده مغلًقا، بل یؤكد له الرب:  

"هذا الباب یكون مغلًقا ال یفتح وال یدخل منه إنسان، ألن الرب إله إسرائیل دخل منه فیكون مغلًقا.  
الرئیس الرئیس هو یجلس فیه لیأكل خبًزا أمام الرب.  

. ]3-2[ "من طریق رواق الباب یدخل ومن طریقه یخرج
إذ یتحدث عن العاملین في الهیكل یبدأ بالحدیث عن السید المسیح بكونه هو العامل األول واألخیر في 

"، وكأنه یقول إنه "قمة العاملین في الهیكل أو "الرئیس الرئیسالهیكل، فیه یختفي كل كهنته وخدامه، هذا الذي دعاه 
رئیس الكهنة األعظم، أما تكرار الكلمة مرتین فألنه هو العامل في العهد القدیم بكونه كلمة اهللا غیر المنظور، وهو 
العامل في العهد الجدید بكونه كلمة اهللا المتجسد. لهذا عبر من الباب الشرقي لیصعد السبع درجات للدار الخارجیة 

 درجات) من 7)، وكأنه قد أشرق علینا بنوره في العهد القدیم (27 :40) ثم الثماني درجات للدار الداخلیة (22 :40(
 درجات) بتجسده اإللهي... لقد فتح لنا أسرار 8خالل الرموز والظالل ثم عاد فأشرق علینا بنوره في العهد الجدید (

العهدین القدیم والجدید، تارة من خالل الناموس واألنبیاء وأخرى من خالل اإلنجیل. 
 اء ـما هو الباب المغلق الذي دخل منه الرب ومنه یخرج ویبقى مغلًقا إال األحش

البتولیة التي للقدیسة مریم، حیث حّل السید في أحشائها متجسًدا منها بالروح القدس وولد منها وبقیت بتوًال؟! 
: [إنها (مریم) هي الباب الشرقي الذي تكلم عنه حزقیال، هو مغلق دائًما، متأللئ دائًما، القدیس جیرومفي هذا یقول 

)، الذي هو 2 :4 وهو مختوم، وفي نفس الوقت یعلن عن قدس األقداس، من خالله یدخل ویخرج "شمس البر" (مال
. من ینتقدني فلیشرح لي كیف دخل یسوع خالل األبواب المغلقة )10 :5 عب(رئیس كهنة على طقس ملكي صادق" 

)، مبرهًنا أنه كان یحمل جسًدا حقیقًیا ال 39 :24 ولعندما سمح أن ُتلمس یداه وجنبه مظهًرا أن له عظًما ولحًما (
]. وقد سبق لنا الحدیث عن Ïخیالًیا، وعندئذ أوضح أنه كیف یمكن أن تكون القدیسة مریم أًما وعذراء في نفس الوقت!

دوام بتولیة العذراء مریم في كتابنا: "القدیسة مریم في المفهوم األرثوذكسي". 
" ففیه إشارة إلى التجسد اإللهي حیث صار ابن اهللا إنساًنا.  "هو یجلس فیه لیأكل خبًزا أمام الربأما قوله:

 : . حراسة البیت2

1  Epist. 48:21. 
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دخل الرب بمجده إلى بیته من الباب الشرقي الذي احتفظ به مغلًقا فال یدخل آخر غیره منه، لكنه ترك 
األبواب األخرى مفتوحة لكل إنسان یرغب في االتحاد معه. ولم یترك الرب هذه األبواب المتسعة للجمیع والمفتوحة 

بحبه اإللهي بال حراسة إنما أقام الالویین حراًسا علیها. 
في عتاب حازم كشف الرب لالویین أخطاءهم الماضیة، لیس فقط لیتداركوها فال یسقطوا فیها في المستقبل، 
وٕانما باألكثر لكي یعوضوا السنوات الماضیة الشریرة بالجهاد اإلیجابي لحساب ملكوت اهللا. وكأن توبتهم ال تقف عند 
كفِّهم عن الشر بل باألحرى تلزمهم باستخدام الطاقات والمواهب والوقت الخ ... التي كانت تعمل لحساب الشر لكي 

ُتستخدم لحساب ملكوت اهللا. 
حصر أخطاءهم في أمرین: 

، فدخل ]8[: إهمالهم في حراسة بیت الرب، حراسة أقداسه وٕاقامة حراس یحرسون عنهم هذه المقدسات أوالً 
إلى بیته غرباء غلف القلب والجسد مًعا ینجسون بیته! لیس شيء أمّر على قلب اهللا من أن یهمل الكهنة والخدام بیت 

 الموضع الذي فیه یكمن سّر القداسة هو بعینه مكاًنا للشر! لقد حذر الرب كثیًرا في العهدین أن من بح یصحتىالرب 
یفسد هیكل اهللا سیفسده الرب، وأن من ُیسّیب المرأة إیزابل تغوى أوالده وتفسد مقدساته یزعزع الرب منارته. أقول هذا 

بمرارة ألننا كثیًرا ما نستهین بمقدسات الرب فنخلط بین الحب والترفق وبین التهاون في المقدسات. حبنا للخطاة وترفقنا 
بهم ال یعني تهاوننا في مقدسات الرب. 

. ]1[كما أن إهمال الالویین في الحراسة یلزمهم بالتوبة أن یعودوا إلى حراسة بیت الرب 
، لهذا وجب علیهم بالتوبة أن یذبحوا ]10[: لقد خدم الالویون الشعب أثناء عبادة األصنام وأعثروهم ثانًیا

للرب من أجل الشعب لكي یردوا العاثرین. وكأنه یلیق بنا في توبتنا ال أن نرجع فقط عن سقطاتنا بل ونرد الذین 
تعثروا بسببنا وذلك من خالل خدمتنا المقدسة لهم في الرب. 

 : . شریعة الكاهن3
 صادوق وحدهم، هؤالء الذین بحق حرسوا الحراسة المقدسة حین ضل الشعب، لهذا استحقوا ياختار اهللا بن

دون سواهم أن یقتربوا إلى مذبحه المقدس ویخدموا مائدته. وقد اهتم الرب أن یضع لهم شریعة خاصة بهم تعالج 
الكثیر من شئون حیاتهم، منها: 

الملبس: "ویكون عند دخولهم أبواب الدار الداخلیة أنهم یلبسون ثیاًبا من كتان وال یأتي علیهم صوف  .أ
. إنهم یلبسون الكتان أثناء الخدمة عالمة النقاوة والطهارة، وال یلبسوا صوًفا. لعل تحریم الصوف ]17[عند خدمتهم" 

جاء خشیة أن یكون من ناتج حیوان میت، فإنه ال یرید من خدامه أن یدخلوا إلى مقدساته حاملین أیة آثار لشيء 
، فإن خادم المذبح یلزم أن یكون نشیًطا، یعمل ]18[میت. كما أعطى تعلیًال لعدم لبس الصوف وهو لئال "یعرقوا" 

بقوة، ألن من یعرق یهتم بجسده ویكون خامالً . 
كما طالبهم بخلع ثیاب الخدمة التي یقدسون بها في الحجرات المقدسة الخاصة بهم، فإنه ال یلیق أن یخرج 

بهذه المالبس المقدسة أثناء قضاء حاجاته الزمنیة. 
لبس ثیاب الخدمة الكتانیة في مقّدسات الرب یشیر إلى لبسنا السید المسیح نفسه، ألنه هو وحده الراعي 

الصالح، رئیس كهنة الخیرات العتیدة، به وفیه نقوم بالعمل الكهنوتي والرعوي. 
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 طلب منهم عدم التطرف فال یحلقونه تماًما مثل كهنة األمم وأیًضا ال یترك كما هو ب. حلق الشعر:
كنذیرین إنما یقصونه باعتدال. فإن كان كاهن العهد الجدید یكرس قلبه وحیاته تماًما للخدمة، لكنه یسلك حتى في 

مظهره باعتدال بكونه مثًال للشعب یقدر أن یكسب الكثیرین بسلوكه الذي ُیعبر عن شركته مع اهللا. 
. وفي العهد الجدید یقول ]21[ طلب منهم أال یشربوا مسكًرا عند دخولهم للخدمة ج. الطعام والشراب:

 القدیس إیرونیموس:). ویعلق 3 ،1 :3 تي 1الرسول بولس: "یجب أن یكون األسقف غیر مدمن الخمر" (
االنغماس في الخمر هو من أخطاء الشرهین والمترفهین. عندما یسخن الجسد بالخمر للحال تثور فیه الشهوة. فشرب [

الخمر معناه التساهل مع النفس، وهذا یعني التنعم الحسيّ . والتنعم الحسّي یعني كسر العفة. فاإلنسان الذي یعیش 
إن ساعة واحدة من ). وأما الذي یشرب خمًرا فال یكون میًتا بل مدفوًنا. 6 :5 تي 1( حيّ  متنعًما یكون میًتا وهو

. ]Ï)21-20 :9  (تكالخالعة جعلت نوًحا یتعرى بعدما استتر ستین عاًما بوقار
. إنه یرید من الكاهن أن یكون ]31[طلب الرب من الكهنة أال یأكلوا من حیوان أو طیر میت وال من فریسة 

عفیف النفس، فقبوله أكل شيء میت أو فریسة عالمة دناءة النفس. لعله أراد بهذا أیًضا أن یعیش الكاهن على كلمة 
اهللا التي تنعش جسده وروحه وتقدسهما، رافًضا تعالیم الهراطقة التي تجعل من جسده (یرمز له بالحیوان) ونفسه (یرمز 

له بالطیر) میتین أو فریستین للشیطان. لینهل الكاهن من الینابیع الروحیة الحیة حتى ال تتسرب المیكروبات إلى 
حیاته وتنتقل إلى شعبه. 

مطلقة حتى ال یتشكك أحد في  یلتزم الكاهن بمراعاة كرامة عمله الكهنوتي فال یتزوج أرملة وال د. الزواج:
. ]22[نزاهته. إنما كان یسمح له بالزواج من أرملة كاهن متنیح 

وفي الكنیسة القبطیة ال یتزوج الكاهن بعد نواله سر الكهنوت مطلًقا إذ صار أًبا، ینظر إلى جمیع الفتیات 
والنساء كبناته، فال یتزوج األب ابنته. 

. وأن ]33["التمییز بین النجس والطاهر"  یلیق بالكاهن أن یكون قادًرا على التعلیم، فیعلم شعبه هـ. الكرازة:
"یحكمون حسب أحكامي ویحفظون شرائعي وفرائضي في كل مواسمي ویقدَّسون سبوتي" یكون عادًال في حكمه: 

]24[. 
أظهر الرسول ما یخص األسقف، أن یكون "صالًحا [: القدیس یوحنا الذهبي الفم فیقول . أما عن التعلیمو

  ). األمر الذي یطلب فیمن هم تحت رعایته،2 :3 تي 1للتعلیم" (

.  ]Ðإنما هو أساسي جًدا بالنسبة لمن یتسلم الرعایة
 طلب اهللا من الكاهن أال یمس إنساًنا میًتا لئال یتنجس، وٕانما سمح له بلمس أبیه أو أمه ز. حزنه على میت:

. ویبقى أسبوًعا یتطهر ویقدم ذبیحة خطیة لیتسنى له أن یخدم في القدس. .أو ابنه أو ابنته أو أخیه أو أخته.
إنه یرید أن یرفع الكاهن فوق كل ما هو زمني لیربط قلبه بالسماویات فال یحزن على انتقال أحد، لكنه راعى 

القرابات المذكورة من أجل المشاعر البشریة التي ال یمكن أن نتجاهلها في حیاة الكاهن. 

Ï ،668 ص ،1965 الحب الرعوي. 
Ð ،686 ص ،1965 الحب الرعوي. 
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خوتهم في أرض الموعد، لكنه تقدم إلیهم إ لم یسمح اهللا لكهنته أن یتقبلوا شركة میراث مع ح. إعالتهم:
لیكون هو نفسه میراثهم؛ فهو ملتزم بإشباع كل احتیاجاتهم الروحیة والنفسیة والجسدیة. لقد طلب من بقیة األسباط أن 

یقدموا لهم العشور والبكور وكأنها مقدمة هللا نفسه. 
نصیبهم لیس على األرض، [، قائالً : ]28[ على قول الرب لهم إنه هو میراثهم نوسا العالمة أوریجیعلق

إنما الرب نفسه هو نصیبهم، إذ قیل عنه إنه نصیبهم ومیراثهم. إنهم یمثلون الذین لم یفشلوا بسبب عقبات الطبیعة 
الجسدیة بل اجتازوا مجد األمور المنظورة ووضعوا في الرب كل حیاتهم مع كل تدابیرها، هؤالء الذین ال یطلبون أموًرا 
جسدیة، أو أشیاء غریبة عن العقل، بل طلبوا الحكمة ومعرفة أسرار اهللا. وحیث یكون كنزهم هناك یكون قلبهم أیًضا 

). إذن لیس لهم میراث على األرض، بل ارتفعوا إلى فوق أعلى من السماء، هناك یكونون مع الرب إلى 21 :6 (مت
األبد في كلمته وحكمته ولذة معرفته، یشبعون بحالوته، فیكون هو غذاءهم ومأواهم وغناهم ومملكتهم. هذا هو 

.  ]Ïمصیرهم، وهذه هي األمالك التي یعرفونها، وذلك بالنسبة للذین یكون اهللا هو میراثهم الوحید
 العالمة أوریجانوس. یعلق ]30[هذا بالنسبة لكون اهللا هو میراثهم، أما بالنسبة للباكورات فجمیعها تكون لهم 

تأمر الشریعة بتقدیم باكورة الثمار والحیوانات للكهنة، فكل من یملك حقًال أو كرًما أو بستان [على هذا األمر بقوله: 
زیتون أو حدیقة، أو یقوم بأي عمل في األرض، أو ُیربى أدنى ماشیة علیه أن یقدم الباكورة كلها هللا من خالل الكهنة، 
إذ یقول الكتاب إن ما یعطى للكهنة إنما یقدم هللا. بهذا نتعلم من الشریعة أنه ال یجوز االنتفاع شرعًیا من ثمار األرض 

وال من الحیوانات حتى األلیفة الصغیرة ما لم نقدم الباكورة كلها هللا من خالل الكهنة. وفي رأیى أن هذه الشریعة مثل 

. ]Ðالكثیر من الشرائع األخرى یجب أن نلتزم بها حتى في معناها الحرفي
 بذهننا الروحي لنرى في السید المسیح نفسه الكاهن األعظم الذي له ُتقدم العالمة أوریجانوسویرتفع 

)، ومثل كرنیلیوس الذي ُقدَّم باكورة  بكونه 5 :16 ) وأبكار آخائیة (رو5 :16باكورات روحیة مثل أبكار آسیا (رو 
) أبكاًرا یقدمون للكاهن األعظم 4 :14 بكًرا ال لكنیسة قیصریة فحسب بل لكل األمم. ویحسب البتولیون والعذارى (رؤ

یسوع المسیح، لیس فقط البتولیون جسًدا بل والبتولیون بالروح كالعذارى الحكیمات اللواتي كن ینتظرن العریس في ربنا 
كما قلنا لیشته كل منا أن ینمو لكي یبلغ إلى أن یكون مختاًرا من بین األبكار [ العالمة أوریجانوس:منتصف اللیل. ویقول 

. ]Ñفیقدم هللا ویكون من نصیب السید
أما سر بكوریتنا فهو اتحادنا بالسید المسیح "البكر" الحقیقي. فیه صرنا أبكاًرا وحسبنا هللا اآلب من نصیب 

 العالمة أوریجانوس:كاهنه األعظم یسوع المسیح. لهذا فإن  السید المسیح أیًضا یقدم نفسه نیابة عنا كبكر هللا . یقول 
 الرعاة ورئیس الكهنة ي ملك الملوك ورب األرباب وراعى)، باكورة الراقدین. وكما دع23 :15 كو 1لقد ُدِعَي بكًرا ([
) یمكننا أن ندعوه "بكر األبكار". إنه الباكورة التي ال تقدم لرئیس الكهنة بل هللا نفسه، إذ 14 :5  ،عب4 :5 بط 1(

 :3 )، وبعد قیامته من األموات: "جلس عن یمین اهللا" (كو2 :5 "أسلم نفسه ألجلنا قرباًنا وذبیحة هللا رائحة طیبة" (أف

1(Ò[ .

1  On Num., hom., 21:1. 
2  Ibid 11:1. 
3  Ibid  11:5. 
4  Ibid 11:4. 
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في العهد القدیم كان اإلنسان یلتزم بتقدیم البكور هللا من خالل الكهنة لكي یرضى الرب عنه، وكان الكهنة 
یأكلون البكور أو یستخدمونها ویستهلكونها. أما في العهد الجدید فاهللا یقدم لنا البكر "یسوع المسیح"، یقدمه لشعبه 

لیقبله فیأكل جسده ویتناول دمه الكریم ویقبل حیاته فیه ال لكي یستهلكه بل لكي یتمتع بقوة قیامته الواهبة لنا الحیاة. 
الباكورة التي كانت ُتقدم في الناموس كانت ُتستهلك كطعام... أما نحن فكلما أكلنا [: العالمة أوریجانوسلهذا یقول 

. ]Ïأكثر من هذا الطعام نجده أكثر وفرة!

1  Ibid 11:6. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


 44حزقیال من وحي 
الرئیس العامل في الهیكل 

  ،أنت هو الرئیس الذي یدخل الهیكل والباب مغلق
 الباب مغلًقا! يتدخل وتجلس فیه وُیبق

أنت هو البتول الذي ُولد من البتول، 
وبقیت بتولیتها دائمة! 

لتدخل في أعماقي أیها العامل فّي، 
لتدخل وتجلس یا من لك مفتاح القلب! 
لتدخل فیه ولتغلق بابي أمام كل شر! 
من یعمل في هیكل قلبي إال أنت؟! 

من یقدر أن یقدسه غیرك؟! 

  من هم الالویون الحارسون في داخلي
إال تلك المواهب التي من عندك 

أنت تقدسها وتنمِّیها فّي؟! 
هب لها بالتوبة أن تكون أمینة في حراستها 

  ،أنت هو رئیس الكهنة األعظم
جعلت منا ملوًكا وكهنة ألبیك القدوس 

هب لنا الثیاب الكتانیة البیضاء، فال نتدنس! 
احفظنا في أكلنا وشربنا الروحیین، 
وال ننغمس في ترف العالم وسكره! 

اسمح لنا أن نتحد بك كعروس مقدسة بال غصن! 
حًقا أي نصیب لي غیرك؟! 

فأنت حیاتي وقیامتي وكنزي! 
لمن أقدم نفسي نصیًبا إال لك، یا من أنت الحب كله؟! 
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 واألربعون الخامس األصحاح

 والفرح والعدل القداسة شریعة
 یعلن بدأ أبوابه، بحراسة یقومون والویین ببره، یسلكون له كهنة فیه وأقام جدیًدا، هیكالً  لشعبه اهللا قدم أن بعد

 .والفرح والعدل القداسة :هامة أسس على ثالثة أساًسا تقوم التي الجدید الهیكل هذا شریعة

 .]8-1   [المقدسة المدینة وتقسیم القداسة. 1
 .]17-9   [الجدیدة المدینة في والحق العدل. 2
 .]25-18   [الجدیدة المدینة في الفرح. 3

  :المقدسة المدینة وتقسیم القداسة. 1
" حوالیه تخومه بكل قدس هذا... األرض من قدًسا للرب تقدمة تقدمون األرض قسمتم وٕاذا: "الرب یقول.أ

 قطعة اإلنسان من فیطلب لیعود السبي من عودتهم بعد جدیدة أرض بإعطاء وعد الذي اهللا، محبة أعجب ما ].1[

 فیقدس منا كأنه وهبنا مما القلیل یأخذ إنه .كلها لألرض تقدیس سر تصیر هللا، اإلنسان من كتقدمة أعطاهم مما أرض

 .التقدمة هذه بسبب لنا ما كل

 شعبه وسط فیه یسكن مقدًسا بیًتا له، ملًكا ویجعلها كلها، األرض للرب أن مع األرض، هذه منا اهللا یتقبل

 .لیقدسهم

 أخذ الوحید، اهللا ابن هو الذي المسیح السید هو فالقدس الجدید، العهد في تم لما رمزیة صورة هذا یحمل

 عن نیابة القدوس هذا یتقبل .فیه كلنا فیقبلنا ومرضیة مقبولة حب ذبیحة منا اآلب یتقبله لكي فیه، وطبیعتنا جسدنا

 في جمیعًنا كنا [:الكبیر كیرلس القدیس یقول لهذا .وفیه معه اتحادها خالل من به المؤمنة البشریة فتتقدس البشریة

 أنه حیث من فیه جمیًعا كنا إذ جسده، في حملنا لقد]. [Ïفیه تتجدد عمومیتها في البشریة الشخصیة وكانت المسیح،

 نحن بل... السماء أبواب النفتاح محتاًجا نفسه اللوغوس یكن لم[: الرسولي أثناسیوس البابا ویقول ،]Ðإنساًنا استعلن

 فیه حملنا إذ تقدیسنا سر هو یزال وال المسیح السید كان .]Ñجسده في یحملنا كان الذین نحن ذلك، ىإل محتاجین كنا

 .سرًیا

 قدس كان فإن اإلنسان، داخل أو البشریة النفس داخل یتم لما رمزیة صورة أیًضا الجدید الهیكل یحمل كما

 في ربنا ُسكني خالل من یتقدس الذي للجسد یرمز الهیكل فإن المسیح، یسوع ربنا یسكنه الذي القلب یمثل األقداس

 تذكاًرا جانب كل من قصبة 500 فهي الهیكل أبعاد أما .األقداس قدس خالل من كله الهیكل یتقدس كما النفس،

 والكهنة .یسوع إلهنا للرب ىكعذار الخمس الجسد حواس تقدیس ىإل أو)... 25 مت (الحكیمات الخمس ىللعذار

 ىإل فیشیرون الالویون أما یسوع، المسیح في اإلنسان یقدمها التي المقدسة العبادة ىإل یشیرون الهیكل حول الساكنون
 وأما .اهللا بمقدسات یلیق ال غریب شيء إلینا یدخل ال حتي مًعا والجسد النفس على أبواب المشددة الحراسة ضرورة

 الجسد طاقات ىإل فیشیر الشعب وأما اهللا، مشیئة حسب األمور یدبر الذي المقدس العقل أو الذهن ىإل فیشیر الملك

1 PG 73:161.  
2  PG 74:432.   
3  PG 25:140. 
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 .اهللا ملكوت لحساب لیعمل فینا شيء كل یتقدس إذ الظاهرة، وأعماله

 یستغل وال اآلخر، على حقوق أحد ىیتعد ال حتي والملك والشعب والالویین الكهنة نصیب الرب حدد .ب

 .الغیر لحقوق واحترام عدالة بدون تقدیس ال فإنه... أخیه على حساب نفوذه أحدهم

  :الجدیدة المدینة في والحق العدل. 2
 كسر داخلها في اهللا تقبل التي النفس سمة هي هذه الجور، أو الظلم وعدم العدالة المقدسة األرض قانون

 شعبي عن الظلم ارفعوا .والعدل الحق وأجروا واالغتصاب الجور أزیلوا: "هكذا المسئولین الرب یأمر لهذا .تقدیسها
 والغش، الظلم مثل اهللا قلب یحزن شيء لیس فإنه ]10[" لكم تكون حق وبث حق وٕایفة حق موازین الرب السید یقول

 .والعدل الرحمة مثل قلبه یفرح شيء ولیس

 حمل فقد... العادلة اهللا موازین اإللهي، العدل تحقق قد مسیحها في أن تجد التي الكنیسة دستور هو هذا

 مسامًحا معه أحیاكم جسدكم وغلف الخطایا في أمواًتا كنتم إذ: "الرسول یقول وكما علینا، كان الذي الدین ودفع خطایانا

 إیاه مسمًرا الوسط من رفعه وقد لنا ضًدا كان الذي الفرائض في علینا الذي الصك محا إذ الخطایا، بجمیع لكم

 فوق، ىإل الموازین في كنا لقد) 15-13: 2 كو ("فیه بهم ظافًرا جهاًرا أشهرهم والسالطین الریاسات جرد إذ بالصلیب،

 مع الشیطان یحطم بهذا .فیه اإللهي العدل فتحقق لخالصنا ثمًنا حیاته دفع بل عواطف مجرد أو كالًما لیس الثمن فدفع

 .وجنوده إبلیس قانون هو الذي... والجور الظلم ُیحطم إذ جهاًرا، بهم وُیشهرّ  وسالطینه ریاساته

 لذبیحة رمًزا بكونها ]15 [والمحرقات والذبائح التقدمات في الغش وعدم العدل قانون عن تحدث أن بعد لهذا

 !اإللهي العدل یتحقق فیها التي المسیح السید

  :الجدیدة المدینة في الفرح. 3
 في تحقق الذي العدل هو وقانونها القدوس، المسیح في لنا صارت التي القداسة هو الكنیسة أساس كان إن

 هي الكنیسة حیاة فإن... المستمرة األعیاد عن معهم اهللا یتحدث لهذا .الرب في" الفرح: "هي عالمتها فإن ذبیحته،
 .تنزعه أن العالم أحداث تستطیع ال سماوي وفرح دائم" عید"

: 5 غال (القدس الروح كثمر یتحقق داخلي فرح جوهرها في لكن مرارة، وال ضجر وال كآبة لیست المسیحیة
 الكنیسة ىتر فیه) 2: 6 رؤ (فینا غالًبا ویبقي الغالب رأسها المسیح السید على صدر الدائم اتكائها خالل من) 23

 الغلبة: الدائم فرحها سر هو هذا ...الوحید ابنه في اتحادها خالل من اآلب یمین عن جالسة وهي مفتوحة السموات

 !یسوع المسیح في اهللا مع باتحادها أمامها السموات وانفتاح الدائمة

 وفي ،]21[ الفصح عید ثم األول، الشهر من األول الیوم في] 18 [السنة رأس بعید هنا األعیاد بدأ لقد

 المسیح في جمیعها هذه ).والمسائیة لصباحیة الیومیة المحرقات (الدائم والعید السبوت، عن تحدث التالي األصحاح

 وهو ،)7: 5 كو 1 (ألجلنا ذبح الذي فصحنا وهو ،)الجدیدة السنة رأس (الجدیدة حیاتنا بدء هو المستمر، عیدنا یسوع

 األعیاد عن الحدیث لنا سبق وقد .یوم كل ومساءً  صباًحا فرحنا سر فیه الیومي العید وهو راحتنا، سر أي الحق سبتنا

 .العدد لسفر دراستنا في المسیحي للعید كرمز الیهودیة
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 45 حزقیالمن وحي 
 !داخلي في شریعتك اعلن

 شریعتك هیكلك، في داخلي، في اعلن: 

 !والفرح والعدل القداسة

 القدوس أیها شریعتك هي ما 

 !القداسة؟ الإ

 !الجدیدة األرض جسدي، یتقدس فیك

 !الجدیدة السماء نفسي، تتقدس وفیك

 !الجدد الالویون مواهبي، تتقدس وبك

 !الجدید الملك عقلي، یتقدس وبك

 !والروح والجسد النفس مقَّدس أنت

 باطل فیه لیس الذي الحق أیها! 

 !ظلم بال الذي العدل ایها

 !داخلي في والعدل الحق دستور لي هب

 !وظلم باطل كل عني انزع

 الغم، ینزع أعماقي في حلولك 

 !مفرح ملكوت حضرتك

 !تنقطع ال تسبحة ىإل حیاتي یحول وجودك

 !دائم عید ىإل
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األصحاح السادس واألربعون 

شرائع جدیدة 
بعد أن قدم للهیكل الجدید والمدینة الجدیدة األساس السلیم لهما وهو القداسة، شریعتهما العدل، ومالمحهما 

الفرح الدائم، قدم لنا البعض الشرائع األخرى: 
. ]15-1[. طریقة الدخول إلى الهیكل 1
. ]18-16[. هبات الرئیس أو الملك  2
. ]24-19[. مواضع للطبخ والخبز  3

  :. طریقة الدخول إلى الهیكل1
في هذا القسم قدم لنا طریقة دخول الملك ودخول الشعب إلى الهیكل، وخروجهم أیًضا، والمحرقات والذبائح 

التي یقدمها الملك والشعب في السبوت واألعیاد، كما تحدث عن المحرقات الیومیة. ویالحظ أن ما ورد هنا لم یتحقق 
بطریقة حرفیة بعد عودة الشعب من السبي البابلي وٕاقامة الهیكل بعبادته من جدید بل التزموا بالشریعة الموسویة، 

 وكأن ما ورد هنا ال یقصد به مفهوًما حرفًیا بل المعنى الرمزي في العصر المسیاني.
أهم ما ورد هنا من شرائع هي: 

 للدار الداخلیة ستة أیام، وفي یوم السبت وحده كما في یوم رأس الشهر ُیفتح لیدخل الشرقي یغلق الباب .أ
منه الملك، ومنه أیًضا یخرج، أما الشعب فال یدخل منه وال یخرج منه... إنه خاص بالملك. قلنا إن هذا الباب یشیر 

إلى أحشاء البتول فیها دخل ملك الملوك وتجسد ومنها خرج. 
إن كان السید قد دخل إلى البشریة مرة وصار إنساًنا، فإنه ال یزال یدخل إلى حیاتنا مشرًقا كالشمس من 

الباب الشرقي، یأتي إلینا لیجعل أیامنا سبوًتا (راحة) وأعیاًدا. یشرق بنوره فینا فال یكون للظلمة فینا موضع بل نستنیر 
على الدوام، متهللین بسكناه الدائم فینا، وكما أكد السید نفسه لتالمیذه قبیل صعوده: "ها أنا معكم كل األیام إلى 

). 20 :28 انقضاء الدهر" (مت
یدخل الشعب من البابین الشمالي والجنوبي، من یدخل من الشمال یسیر متجًها نحو الجنوب لیسجد وال 

یرجع إلى الباب الذي دخل منه بل یخرج من الباب الجنوبي، وهكذا من دخل من الباب الجنوبي یسیر نحو الشمال 
لیسجد وال یرتد إلى الجنوب بل یخرج من الباب المقابل الشمالي. لقد رأى البعض في هذا التنظیم حفًظا لهدوء الهیكل 
وعدم ارتباك المرور داخله خاصة في األعیاد حیث تكون األعداد ضخمة للغایة، لكنني أظن أن هذا النظام یقدم لنا 
صورة لحیاة المسیحي الذي یسیر داخل الهیكل لیسجد هللا وال یرتد مرة أخرى! إنها صورة للسیر باستقامة في االتجاه 

 المسیحي. يالذي صار له خالل الحیاة الكنسیة الجدیدة دون أن یحید عن الطریق اإلیمان
 یفتح الباب الشرقي للدار الداخلیة یوم السبت طول النهار حتى المساء، وكأن اهللا یدخل إلى حیاتنا .ب

الداخلیة، مشرًقا في أعماقنا مادام الوقت نهاًرا. یدخل إلینا لیجعل قلوبنا في "راحة (سبت)" دائمة.  
 عن االحتفال بالسبت قائالً : العالمة أوریجانوسیتحدث 

، أي یتمم شریعة )9 :4  عب(ما هو االحتفال بالسبت إال ما قاله الرسول: "إًذا بقیْت راحة لشعب اهللا" [
السبت. لیترك شعب اهللا الشكل الیهودي للسبت ولَنَر ما یجب أن نفعله كنظام مسیحي في یوم السبت. یلزمنا عدم 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

القیام بأي نشاط دنیوي أو عمل زمني... فنكون متفرغین للتداریب الروحیة: الذهاب إلى الكنیسة واإلصغاء للقراءات 
اإللهیة والمواعظ والتأمل في السمویات واالهتمام بالحیاة العتیدة والتفكیر في الدینونة المقبلة واالهتمام ال باألمور 

  .]Ïالحاضرة المنظورة بل بالحقائق المستقبلة غیر المنظورة. هذا هو حفظ السبت بالنسبة للمسیحي
 العمل به في السماء؛ فإننا ال نرى أن كلمات سفر يلنبحث في عمق عن السبت الحقیقي. إنه یعن[ 

 قد تحققت حرفًیا في الیوم )2 :2تك (التكوین: "فاستراح (الرب) في یوم السبت (السابع) من جمیع عمله الذي عمل" 
السابع، وال أیًضا یتحقق الیوم. فإن اهللا یعمل على الدوام، ال یوجد سبت ال یعمل فیه الرب. ال یوجد یوم فیه ال یشرق 

مز (). إنه "المنبت الجبال عشًبا" 45 :5شمسه على األشرار الصالحین، أو ال یمطر على األبرار والظالمین (مت 
 مظهًرا أنه ال یوجد في هذا الدهر یوم سبت فیه یستریح الرب من )18 :5أي (، الذي "یجرح ویعصب" )8 :147

. ]Ðتدبیر العالم واالهتمام بمصائر الجنس البشرى
لقد سبق أن رأینا في دراستنا لسفر الخروج أن السید المسیح هو السبت الحقیقي، فیه یستریح اآلب إذ یجدنا 
فیه متبررین ومقدسین له، وفیه نستریح نحن أیًضا إذ ندخل به إلى حضن اآلب موضع راحتنا. إنه سبت اآلب وسبت 

المؤمنین، سر الراحة الحقیقیة! 
 ویبقى الباب مفتوًحا طوال النهار. لعله قصد بذلك "یوم ]1[ یفتح أیًضا الباب في الیوم األول من الشهر .ج

 :2، كو 5 :3؛ عز 4 :2؛ 13 :23 أي 1واألعیاد والمواسم (الهالل" الذي كانت له قدسیته عند الیهود مثل السبوت 
). 23 :66) ویحتفلون به في البیوت ویسجدون فیه للرب (إش 3 :81) فكانوا ینفخون باألبواق (مز 16

 اقتراب الهالل من ياالحتفال بعید الهالل الجدید یعن[ على هذا االحتفال بقوله: العالمة أوریجانوسیعلق 
الشمس واتحاده معها... یقام العید عند تغییر الهالل، عندما یقترب من الشمس جًدا، ویتحد بشدة مع "شمس البر" 

 كنیسته الممتلئة نوًرا، التي تتصل وتتحد معه بقوة كقول الرسول: ي، الذي هو المسیح. إن كان الهالل یعن)2 :4مال (
، فإنها تحتفل بعید الهالل إذ تصبح جدیدة بترك اإلنسان )17 :6 كو 1("وأما من التصق بالرب فهو روح واحد" 

). وهكذا تستحق االحتفال بعید 24 :4العتیق ولبس اإلنسان الجدید المخلوق بحسب اهللا في البر وقداسة الحق (أف 
. ]Ñالتجدید، عید الهالل

"وتعمل كل یوم محرقة للرب حمًال حولًیا صحیًحا، صباًحا صباًحا تعمله، وتعمل علیه  یقول  العید الدائم:.د
 .]14-13[تقدمه صباًحا صباًحا... تقدمة للرب فریضة أبدیة دائمة" 

العید األول للرب هو العید الدائم. حًقا إنه مطلوب تقدیم قرابین كل صباح [  العالمة أوریجانوس:یقول
ومساء باستمرار بغیر انقطاع. كذلك في تشریع األعیاد (في سفر العدد) لم یبدأ الرب بعید الفصح، عید الفطیر أو 

عید القربان المقدس وال بأي عید آخر من األعیاد المنصوص علیها، لكنه قرر أن العید األول هو عید الذبیحة 
الدائمة. إنه ُیرید من الذي یبلغ الكمال والقداسة أال تكون له أیام أعیاد وأخرى لیست أعیاًدا هللا، فإن البار یحتفل بعید 

 ].Òدائم

1 On Num., hom 23:3. 
2 Ibid. 
3 On Num, hom 23:5. 
4 Ibid 23:3. 
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 المعروف بروحه الكنسي، والذي بال شك كان یبتهج باألعیاد الكنسیة على  العالمة أوریجانوسهكذا یتحدث
مر أیام السنة، لكنه یجد في كل یوم یعیش فیه مع اهللا عیًدا. فالمسیحي أعیاده ال تنقطع إذ یدخل إلى الفرح السماوي 

ویتذوق عربون الملكوت األبدي بغیر انقطاع. 

 :  هبات الرئیس أو الملك.2
لقد أراد اهللا أن یحفظ حق الملك وعائلته، وأیًضا حق الشعب، فقد حدد نصیب كٍل في األصحاح السابق. 

لكن إن أراد الملك أن یقدم هبة ألحد من میراثه فقد میز اهللا بین حالتین: إن كان المتمتع بالهبة ابنا للملك تبقى الهبة 
میراثًا له وألوالده بال توقف، ألنها تبقى األرض في ملكیة العائلة المالكة، أما إن كانت الهبة ألحد أفراد الشعب، فتبقى 

له حتى سنة العتق فترد العطیة للملك، بهذا ال یتسرب میراث العائلة الملكیة إلى الشعب، وال میراث الشعب إلى 
 شیًئا من میراث الشعب. يالعائلة المالكة، إذ ال یجوز للملك أن یغتصب أو یقتن

لعل في هذا أیًضا صورة رمزیة للمیراث في العهد الجدید، فهناك فارق بین االبن والعبد، االبن یرث ویملك 
إلى األبد، أما العبد فیتمتع ببركات مؤقتة. لهذا إن أردنا أن نصیر ورثة هللا، ووارثین مع المسیح االبن الوحید فال 

 إال من خالل التمتع بالمیالد الجدید أو نوال روح البنوة هللا. يمجال للمیراث األبد

 :  مواضع للطبخ والخبیز.3
حدد الرب مواضع للكهنة للطبخ في مخادعهم في الدار الداخلیة، كما حدد مواضع أخرى في أطراف الدار 

الخارجیة، في األربعة أركان... كما حدد أماكن للخبیز. 
شتان بین من یدخل الدار الداخلیة وبین من یبقى في الدار الخارجیة... لكن ال ُیترك أحد جائًعا مادام قد 

 الجمیع من مقدساته... لكن یلیق بنا أن ندخل دوًما وبغیر انقطاع نحو يدخل إلى الشركة مع السید المسیح. إنه ُیعط
الداخل لكي تكون لنا شركة حیاة داخلیة معه وشبع من مقدساته. 
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 46حزقیال من وحي 
أنت هو راحتي وعیدي الدائم! 

  !ما أعجب شرائعك التي سننتها لقلبي، الذي هو هیكلك
ال تسمح للداخلین إلیه إال أن یسیروا باستقامة! 

أنت الحق الذي ال یقبل االنحراف! 

  ،قدمت لي شریعة أعیادك األسبوعیة والسنویة
احة وأعیاد الفرح. رهي سبوت ال

أنت هو سبوتي... أنت راحتي أیها المخلص! 
 وعیدي الدائم یا واهب القیامة! يأنت فرح

أنت تسبحتي التي ال تنقطع! 

  !جعلت للملك حقوقه والتزاماته، وأیًضا للشعب
لیس ألحد أن یغتصب اآلخر أو یستغله! 

احفظ عقلي بروحك القدوس لیملك بالعدل، 
وال یفسد حیاتي! 

 ت بأماكن للطبخ والخبیز. رفي اهتمامك بكهنتك أم
عجیب أنت أیها الخبز السماوي، 

 فإنك تطلب شبع الكل!
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 واألربعون السابع األصحاح

 المقدسة واألرض المقدسة المیاه
 :عن تحدث الجدید بالهیكل الخاصة الشرائع بعض عن تحدث أن بعد

 ]. 12-1  [المقدسة المیاه . 1
 ]. 23-13  [المقدسة األرض. 2

  : المقدسة المیاه . 1
 كعصر وصفوه له، العالم انتظار طال الذي الذهبي العصر هو المسیا عصر كان القدیم العهد أنبیاء ذهن في

 طهارة سر المقدسة المیاه هذه في النبي زكریا ىیر إذ ،Ïاألمر هذا عن الحدیث لنا سبق وقد... الفیاضة بالمیاه غني

 3: 44 (مزهرة إلى حقول البریة تحویل سر النبي وٕاشعیاء) 18: 3 (قداسته سر النبي ویوئیل) 1: 13 زك (الشعب
 عنك وغسلت بالماء حممتك "لها یقول إذ نجاساتها، من وطهرها البشریة غسل قد الرب ىفیر النبي حزقیال أما... الخ)

 عتبة تحت من النازلة المقدسة للمیاه بوصفه الجدید الهیكل عن حدیثه یختم كما) 9: 16 ("بالزیت ومسحتك دماءك

 :اآلتي الحدیث هذا في ویالحظ) 12-1: 47 حز (المذبح جنوب عن للبیت األیمن الجانب من المشرق نحو البیت

 والمیاه المشرق، نحو البیت وجه ألن "المشرق نحو البیت عتبة تحت من تخرج المیاه النبي حزقیال ىرأ. أ
 العهد كنیسة إال المشرق نحو المتجه البیت هذا هو ما ].1 ["المذبح جنوب عن األیمن البیت جانب تحت من نازلة

 هذه أما الجدید، العهد ذبیحة علیه تقدم حیث المقدس المذبح وتحتضن مشرقها، المسیح السید نحو تتجه التي الجدید

 في إلى العضویة یدخل أن أحد یقدر ال بدونها التي" المقدسة المعمودیة "فهي عتبته تحت من تخرج التي المقدسة المیاه

 :ثالثة هم األرض في یشهدون الذین: "الرسول كقول الذبیحة، خالل من قوتها تستمد التي المیاه هذه المسیح، كنیسة
 القدس الروح فعل من هي التي المسیحیة المعمودیة هي هذه) 8: 5 یو 1 ("الواحد في هم الثالثة والدم، والماء الروح

 . المسیح السید دم خالل من فیها یعمل الذي

 مرة یطهره أن یقدر من لیس الخطیة في العالم یسقط إذ[: جیروم القدیس یقول وكما للعالم، مطهرة المیاه هذه

 . ]Ðالمیاه ینبوع ىسو ىأخر

 وٕاذا ":یقول الرابعة وعند فثالثة ثانیة ألفا ثم المیاه في به وعبر ذراع ألف قاَس  رجالً  النبي حزقیال ىرأ. ب
 وأرجعني بي ذهب ثم آدم؟ ابن یا أرأیت: لي قال .یعبر ال نهر سباحة میاه طمت، المیاه ألن عبوره، أستطع لم بنهر

 1000 رقم أن نعرف نحن !المعمودیة؟ إلى سر النبي بحزقیال العبور إال المنظر هذا ما]. 7-5 ["النهر إلى شاطئ
 من السماویة إلى الحیاة دخل قد النبي حزقیال وكأن سنة، كألف الرب عند واحًدا یوًما ألن السماویة إلى الحیاة یشیر

 قادمة وشعوب أمم من المسكونة شعوب یحتضن المعمودیة عمل فألن مرات أربع األلف تكرار أما المعمودیة، خالل

 النبي تأمل عندئذ .سماویة بصبغة المؤمنون یصطبغ لكي ،)والجنوب والشمال والمغارب المشارق، (العالم أنحاء كل من

 لیتأمل إلى الشاطئ بالعودة والتزم عبوره، یمكن ال نهر مثل رآها إذ بشري، إدراك كل تفوق فوجدها المعمودیة أسرار في

Ï األول الباب المستمر، والتجدید الجدید المیالد بین القدس الروح :كتابنا راجع. 
2 Epist.  69:6. 
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 . المقدسة المیاه هذه خالل الناس مع اهللا عمل

 في وأمجاده طبعه بهاء فقد قد آدم كان فإذ أنت؟ أین :آلدم اهللا بقول یذكرنا آدم؟ ابن یا أرأیت :النبي سؤال. ج

 . التعجبي السؤال سر هو هذا .فقده قد ما اآلن یستعید فإنه الفردوس،

 رمزیة صورة إنها  ].7 ["هناك ومن هنا من جًدا كثیرة أشجاًرا رأى النبي إلى الشاطئ رجوعه عند. د

 ینجحون یصنعونه ما وكل یذبل، ال وورقها أوانها، في الثمار یعطون المقدسة، المیاه مجاري علي المغروسین للمؤمنین

 . الرب فردوس في جًدا كثیرة أشجاًرا فصاروا القدس الروح علیهم حل الذین المؤمنون هم هؤالء). 3: 1 مز (فیه

]. 9 ["إلیه النهر یأتي ما كل ویحیا فُتْشَفي إلى هناك تأتي المیاه هذه ألن جًدا كثیًرا السمك "رأى أیًضا.  هـ
 المتشبهین إلى المؤمنین األشجار تشیر وكما]. 10 [جًدا كثیر العظیم البحر كسمك كثیرة أنواع من هو وٕاذا رأى السمك

 ،")اخسوس (السمكة "المسیح بالسید یتشبهون الذین إلى المؤمنین السمك یشیر هكذا" الحیاة شجرة "المسیح بالسید
 :ترتلیان العالمة ویقول ].Ïبالسمكة مجازًیا المسیح یدعي[: أوریجانوس العالمة یقول وكما .المعمودیة میاه في یعیشون

 في ببقائنا أال طریقة بأیه أمان في نكون وال المیاه، في ولدنا قد المسیح یسوع سمكتنا بحسب الصغیر السمك نحن[

  ].Ðالدوام علي المیاه

 . ]12 ["المقدس من خارجة میاهه ألن ":قائالً  المیاه، تقدیس عن یتحدث. ز

  :المقدسة األرض. 2
 وتقسیمها شعبه، بها وعد التي المقدسة األرض یحدد بدأ المقدسة والمدینة المقدس الهیكل عن تحدث أن بعد

 :نالحظ وهنا األسباط، بین

 أنه تأكیًدا لهم یقدم وكأنه  ].14 ["نصیًبا لكم تقع األرض وهذه إیاها، آباءكم ألعطي یدي رفعت ":یقول. أ

 . اإلنسان أمانة عدم من بالرغم أمیًنا ىیبق إنه آلبائهم،) یدیه برفع (به تعهد الذي بالقسم یحنث لن

 مسكنهم لهم ویحدد بأوالده یهتم اهللا فإن الجهات، جمیع من تخومها بكل األرض موقع بنفسه الرب حدد. ب

 . راحتهم ألجل

 له لیس الوي سبط ألن قسًما، عشر إلى اثني األرض تقسم حتي ]13[ نصیبین یوسف لسبط الرب ىأعط .ج

 أن الشخصیة للعوامل فرصة یعطي ال حتي بالقرعة التقسیم ویكون .نصیبه هو نفسه الرب بل األرض، في نصیب

 . ]22 [ سبط كل نصیب تحدید في تتدخل

 في األمم إلى دخول إشارة ،]23-22 [المیراث في المقاسمة حق وسطهم في الساكنین للغرباء أعطي. د

). 12: 10 رو (تمییز بال المسیح في واحًدا الكل یكون إذ باإلنجیل الكرازة خالل من األبدي المیراث
 

1 On Matt. , 5. 
Ð 314. 311، ص 1979، الّله بیت الكنیسة للمؤلف : راجعالمعمودیة عن. 
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  47 حزقیالمن وحي 
 !المعمودیة لعظمة یا

  تطهیًرا، میاهك في نبیك زكریارأى 

 تقدیًسا، ویوئیل

 . لك إلى جنة قفري یتحول إذ اثماًرا، وٕاشعیاء

 !لطبیعتنا وتجدیًدا نجاساتنا من وتطهیًرا غسالً  وحزقیال

 المعمودیة لعظمة یا! 

 واالستنارة، واالثمار والتقدیس الغسل فهي

 . إلهیة جنة مقدسة، شجارأ جوانبها علي

 !كثیًرا سمك داخلها

 !الدوام علي وأنمو فأحیا معمودیتك میاه في أحیا أن لي هب

 لي أعددته الذي النصیب من تحرمني ال 

 . الجدیدة األرض في

 .عظمتك في العجیب أیها مجدك إلى میراث بي تدخل معمودیتك
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األصحاح الثامن واألربعون 

تقسیم األرض المقدسة 
نختتم الرؤیا بتقسیم األرض المقدسة، وتحدید أنصبة األسباط، مع وضع خطة للمدینة المقدسة وأبوابها 

وٕاعطائها االسم الجدید: 

. ]29-1[. تقسیم األرض المقدسة   1
. ]35-30[. خطة للمدینة المقدسة   2

 : . تقسیم األرض المقدسة1
في اختصار حددت الرؤیا تقسیم األرض المقدسة هكذا: 

، فصار الهیكل بهذا ]29-23[ وخمسة أسباط  جنوب الهیكل ]7-1[. حددت سبعة أسباط شمال الهیكل أ
یمثل القلب النابض لجمیع األنصبة، سر حیاة سكانها وتقدیسهم. 

شور، والثانیة تضم أسباط سباهم أب. قبل السبي كان الشعب منقسًما إلى مملكتین، إحداهما تضم عشر 
سبطین سباهما بابل... أما هنا في ظل نعمة اهللا الغنیة، في الهیكل الجدید، فتوجد مملكة المسیح الواحدة بال انقسام. 

)، حیث یوجد الهیكل یوجد الكهنة یخدمونه، لهم تقدم القرابین. مرة 11-8ج. تحدید أرض الهیكل والكهنة (
 لهذا استحقوا وحدهم دون ]11[ صادوق على أمانتهم على قدسیة الهیكل حینما ضلَّ الالَّویُّون يأخرى یؤكد مكافأة بن

سواهم تقدیم الذبائح على المذبح واالقتراب من هذه المقدسات. 
د. التقسیم هنا مختلف تماًما عن التقسیم الذي حدث في أیام یشوع بن نون، ویرى المفسرون أن هذا التقسیم 

ال یمكن فهمه بطریقة حرفیة بل ُیفهم بمعنى رمزي. 
)، 40 :19 في تقسیم أرض كنعان في أیام یشوع بن نون نال سبط دان نصیبه في نهایة كل األسباط (یش

. وكأن اإلعالن اإللهي یود أن یؤكد لنا أننا سنرى في یوم الرب أموًرا ]2[بینما هنا ینال نصیبه في بدایة كل األسباط 
عجیبة لم نكن نتوقعها... أولون یصیرون آخرین، وآخرون یصیرون أولین. 

إننا نجد جبابرة عظماء هنا یظهرون كأطفال صغار في یوم الرب، والعكس [ :العالمة أوریجانوسیقول 
]. أیًضا. كما یقول إننا نرى رجاًال أبطال في اإلیمان الظاهري یظهرون ضعفاء، وأیًضا العكس!

ن یوم الرب یكشف خفاًیا عجیبة ال نتوقعها! أوك
 یكون في عوز، لیردد مع المرتل قائالً : الهـ. كل سبط یأخذ نصیبه من اهللا بما یناسبه، ینال ما یكفیه ف

). ویالحظ أن حدود كل سبط تمثل حًدا للسبط اآلخر، عالمة 4 :47 "یختار لنا نصیبنا فخر یعقوب الذي أحبه (مز
الشركة والوحدة خالل الحب المقدس المشترك. 

و. األرض المخصَّصة للخدمة ال یجوز التصرف فیها بالبیع أو بالتبادل، كما ال یقدم عنها بكوًرا ألنها هي 
. ]14[بعینها تمثل بكًرا للرب، مقدسة له 

ز. المدینة المقدسة مربعة الشكل، أضالعها متساویة من كل ناحیة، كما كانت مدن الالویین قبالً ... وهي 
. يّ - كما یرى بعض المفسرین - ال یمكن تطبیقها عملًیا بطریقة حرفیة لكنها تمثل مدینة اهللا الح
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كان سكانها قبًال غالبیتهم من یهوذا وأیًضا بنیامین حیث تقع المدینة في حدود السبطین، أما في المدینة 
 بكونها تمثل ملكوت اهللا على األرض لكل البشریة. ]19[الجدیدة فیعمل فیها جمیع األسباط 

 لكي ال یطمع في أنصبة الشعب. ]1[ح. ُیعطى للملك نصیب خاص به یناسب مسئولیاته 

 : . المدینة المقدسة2
یالحظ أنها تشبه المدینة الجدیدة التي رآها القدیس یوحنا الحبیب. والتي سبق لنا الحدیث عنها في تفسیرنا 

) من حیث كونها مربعة، لها اثنا عشر باًبا، ثالثة أبواب من كل جانب إشارة للدخول إلى 21لسفر الرؤیا (أصحاح 
السماء من خالل الثالوث القدوس، وعالمة انفتاح أبوابها على المشارق والمغارب والشمال والجنوب لتضم المؤمنین 

من كل لسان وأمة. وعلى األبواب نقشت أسماء األسباط رمًزا للكنیسة الجامعة التي تضم كل أسباط البشریة. 
ویالحظ أنه لم َیْدُع المدینة "أورشلیم" وال "كنعان" بل أعطاها اسًما جدًیدا هو "یهوه َشمَّهْ " أي "اهللا هناك". 

هكذا سمع القدیس یوحنا الحبیب صوًتا من السماء عن هذه المدینة قائالً : "هوذا مسكن اهللا مع الناس، وهو سیسكن 
). وكأن ختام السفر كله هو الدخول مع اهللا 3 :21 معهم وهم یكونون له شعًبا واهللا نفسه یكون معهم إلًها لهم" (رؤ

في سكنى دائمة، وشركة واتحاد نوجد معه وفیه، وهو یسكن فینا إلى األبد. 
بدأ السفر برؤیا سماویة حیث المركبة اإللهیة الناریة المهوبة، فیسقط حزقیال نفسه على األرض، من هناك 

الحكم اإللهي بتأدیب الشعب، ومفارقة مجد الرب الهیكل والمدینة وینتهي السفر بانفتاح أبواب السماء أمام البشریة من 
المشارق والمغارب، من كل األمم والشعوب واأللسنة، یتمتعون بشركة المجد اإللهي! 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 48حزقیال من وحي 
أنت نصیبي! أنت مجدي! 

  ،فتحت أبواب السماء أمام نبیك حزقیال
فارتعب أمام المركبة اإللهیة الناریة وسقط! 

أقمته وسندته لیعلن أسرارك! 
سمع عن تأدیبات الشعب فاضطرب! 

 مجدك ُیفارق هیكلك ومدینتك فحزن! ىرأ
هوذا اآلن تریه خطة خالصك، 

سماء مفتوحة، 
وشعب من كل لسان ینعم بشركة مجدك أبدًیا! 

  ،لتحملني إلى سمواتك
ُأرید أن أرى مدینة أورشلیم العلیا، 

ألتقي بك وجًها لوجه، 
وارتمى في أحضانك إلى األبد! 

أنت نصیبي! 
 وبهجة قلبي! يأنت فرح

أنت إكلیلي ومجدي! 
متى أراك وأبقى معك یا شهوة قلبي؟! 
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