
مقدمة 

األنبیاء الصغار 
جاءت هذه التسمیة "األنبیاء الصغار" في الترجمة السبعینیة والفولجاتا، لكنها لم ُتذكر في النسخة العبریة. لم 

تقم هذه التسمیة بسبب صغر شأن هؤالء األنبیاء بین بقیة أنبیاء العهد القدیم، وٕانما لمجرد قصر نبواتهم المكتوبة.  
اهتم الیهود بهذه األسفار فوضعوها مًعا في سفر واحد بكونها تخدم هدًفا متكامًال، إذ تغطي الفترة الحالكة 
الظالم التي عاشتها مملكتا إسرائیل ویهوذا، سواء قبل سبي إسرائیل بید أشور أو سبي یهوذا بید بابل، وأثناء السبي 

وبعده أیًضا. وقد سبق لنا توزیع هؤالء األنبیاء على هذه الفترة الطویلة.  

هوشع  
" كلمة عبریة تعني "یهوه یخلص"، منها جاءت كلمة "یشوع" أو "یسوع". وهو من أنبیاء ما قبل هوشع"

 ق.م بواسطة أشور، وقد عاصر إشعیاء النبي (راجع هو 722السبي، وقد شاهد سبي إسرائیل أو سقوط السامرة عام 
) ومیخا النبي في یهوذا، كما عاصر عاموس في إسرائیل. 1: 1، إش 1: 1

 مرة، یوحي إلینا أنه 36لعل ذكره "إفرایم" ال بمعنى سبط إفرایم وحده، وٕانما مملكة إسرائیل الشمالیة كلها، 
كان من مواطني جبل إفرایم.  

یعتبر هوشع نبًیا إلسرائیل، وٕان كانت نبواته قد شملت أحیاًنا یهوذا، قیل أنه في أواخر أیامه ذهب إلى یهوذا 
وتنبأ هناك.  

ظروف النبوة 
. یوحي لنا هذا السفر حالة االنحالل الخلقي والدیني التي جاءت بعد حكم یربعام الثاني، ففي ّطي نبواته 1

صدى واضح لحوادث الفوضى وجرائم القتل وعبادة األوثان والزنا والكبریاء، كما تحوي النبوة أیًضا وصًفا لحالة الركود 
)، األمر 6: 13الروحي التي اتسم بها الشعب في كل فئاته من قیادات دینیة أو مدنیة أو رعیة حتى نسوا الرب (هو 

: 4)، "ال معرفة اهللا في األرض" (2: 1الذي جعله یتحدث عن إسرائیل بكونها أرضا، قائالً : "ألن األرض قد زنت" (
)... لقد صارت إسرائیل أرًضا وتراًبا بسبب فسادها. وقد ركز كثیًرا على حرمانها من 3: 4)، "لذلك تنوح األرض" (1

) مع أنه خطبها لنفسه باألمانة لتعرف الرب 6، 3: 6؛ 4: 5؛ 6، 1: 4معرفة اهللا، مكرًرا ذلك في أكثر من موضع (
)2 :20  .(

. كان هوشع النبي معاصًرا لستة ملوك في إسرائیل، وقد ظل العرش الملكي شاغًرا قرابة إحدى عشر 2
).  3: 10عاًما، لذا قال: "إنهم اآلن یقولون ال ملك لنا ألننا ال نخاف الرب" (

ولعله بسبب هذه الظروف وعدم االستقرار، وألن الهجوم األشوري كان وشیك الحدوث جاءت النبوة بكلمات 
شدیدة الوطأة، مختصرة على قدر اإلمكان.  

سماته 
. لعل أهم ما اتسم به هذا السفر هو الكشف عن عالقة اهللا بشعبه، فإنه كان قد شبه إسرائیل بالزوجة 1

الزانیة لكنه یكشف عن شوق اهللا من نحو البشرّیة بكونها عروسه التي یطلب االتحاد معها لتعیش معه في سمواته 
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بیت الزوجیة الفرید، وتقدم له أوالًدا مقدسین في الحق. إنها العروس الواحدة! وكل المؤمنین إنما أعضاء في هذه 
العروس الواحدة، یتحدث معهم ال كأفراد مجتمعین مًعا بل كأعضاء لجسد واحد!  

حًقا أن عالقة اهللا بالبشرّیة تقوم على أساس العالقة الشخصیة التي تربط اهللا باإلنسان داخلًیا، لذا یوصینا: 
)، لكن هذه 6: 6"أما أنت فمتى صلیت فأدخل إلى مخدعك واغلق بابك وصِل إلى أبیك الذي في الخفاء..." (مت 

العالقة الشخصیة أساسها لیس الفردیة المنعزلة، إنما یلتقي بنا اهللا على أساس أننا أعضاء في عروسه المقدسة، لهذا 
إذ قّدم لنا الصالة الربانیة كنموذج حّي للصالة المقبولة ال نجد فیها طلبة واحدة فردیة، إنما یصلي كل عضو باسم 

الجماعة كلها ولحسابها فیقول: "أبانا الذي في السموات" ولیس "أبي"، "خبزنا كفافنا" ولیس "خبزي"، "اغفر لنا ذنوبنا" 
ولیس "اغفر لي ذنبي"... وكأن السید یقدم لنا خالل الصالة فكًرا روحًیا جماعًیا وتحطیًما لكل میل انعزالي.  

هذا ما یؤكده سفر هوشع، بل ونلمسه في الكتاب المقدس كله خاصة أسفار األنبیاء، فهنا یتحدث النبي عن 
إسرائیل كجماعة واحدة تلتزم مًعا بالحیاة المقدسة الجماعیة في الرب. وقد حسب المیل إلى العزلة واألنانیة هي 

).  9: 8خطیتهم الكبرى، إذ یقول: "ألنهم صعدوا إلى أشور مثل حمار وحشي معتزل بنفسه" (هو 
)، لذا یتقدم عریسها كطبیبها 13: 5. إن كان هذا السفر یقدم شعب اهللا كعروس له، فقد أصیبت بمرض (2

)، وٕاذ هو یعدها بذلك كان لزاًما أن یفضح أمام عینیها مرضها من كل جوانبه 4: 14الحقیقي الذي وحده یشفیها (
لتدرك خطورة حالتها فتقبل من یدیه مشرطه الذي یجرح لیشفي ویؤلم لیهب تعزیة.  

 یمكننا في إیجاز أن نضع الخطوط العریضة لمرض الشعب كما أعلنه سفر هوشع في النقاط التالیة: 
). فقد أفسدت الخطیة بصیرة الشعب والرعاة مًعا، 6: 4: "قد هلك شعبي من عدم المعرفة" (أوالً : عدم معرفة

فصار الكل كعمیان غیر قادرین على رؤیة اهللا والتعرف على أسراره. أن كان هذا السفر في جوهره هو دعوة للتوبة 
). نعرفه 3: 6)، إنما لكي نتعرف علیه (2: 6والرجوع إلى اهللا لننعم بالحیاة معه خالل قیامتنا من موت الخطیة (

معرفة العروس المقامة من األموات لتحیا في حضن عریسها واهب القیامة. لهذا ال نعجب أن سمعناه یؤكد لعروسه 
).  6: 6المریضة بعدم المعرفة: "إني أرید... معرفة اهللا أكثر من محرقات" (

: عدم معرفتها بعریسها السماوي سحبها إلى رجل آخر هو "البعل"، خالله انحنت ارتباطها باألرض: ثانًیا
بكل طاقاتها نحو شهوات الجسد ومحبة األرضیات فصارت هي نفسها أرضا. لذا یدعوها باألرض عوض "إسرائیل"، 

). تركت السماوي لتحبس نفسها في األرضیات، وعوض القلب 2: 1كأن یقول: "ألن األرض قد زنت تاركة الرب" (
السماوي صارت أرضا، األمر الذي یحتاج إلى الطبیب السماوي وحده لیردها عن هذه الطبیعة الفاسدة، إذ یقول لها: 

).  14: 4"أنا أشفي ارتدادهم" (
: بانحنائها نحو األرض ظنت أنها تنعم باللذات الزمنیة، ولم تدرك أنها تفقد كل لذة ثالثًا: فقدانها الشبع

وشبع لتصیر في مرارة وجوع وعطش. لقد شخَّص الرب مرضها هكذا: "یأكلون وال یشبعون، ویزنون وال یكثرون، ألنهم 
)، "أصلهم قد جف، ال یصنعون ثمًرا" 7: 8)، "إنهم یزرعون الریح ویحصدون الزوبعة" (10: 4قد تركوا عبادة الرب" (

)9 :16  .(
)، وعوض اللذة یذوقون المّر إذ 10، 8عوض الثمر المفرح للقلب "یطلع الشوك والحسك على مذابحهم" (

)، وكلماته حلوة (مز 3: 2)، أما العریس الحقیقي، اهللا، فثمرته حلوة (نش 4: 10"بنیت القضاء علیهم كالعلقم" (
).  30: 11)، حتى نیره حلو للنفس (مت 7: 11)، ونوره حلو (جا 103: 119
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: أن شهوة قلب العریس السماوي أن یرى عروسه على مثاله تحمل روحه القدوس، روح عدم التمییز: رابًعا
)، "كحمامة 16: 4الحكمة والتمییز، لكنها إذ رفضته وانحنت للتراب تغرف منه وال تشبع صارت "كبقرة جامحة" (

).  11: 7رعناء" (
)، أّي نزعوا العالمات الفاصلة بین 10: 5یتحدث عن رؤساء یهوذا قائًال أنهم صاروا "كناقلي التخوم" (

تخوم مملكة اهللا ومملكة إبلیس، بین عبادة اهللا الحّي وعبادة البعل، بین الخیر والشر... فقدوا روح التمییز الذي 
)، "بین الحیوانات التي تؤكل والحیوانات 10: 10أوصى به "التمییز بین المقدس والمحلل، وبین النجس والطاهر" (ال 

).  47: 11التي ال تؤكل" (ال 
: كل ضعف یسحب العروس إلى ضعف آخر، وكل خطیة تلقي بها في أحضان خطیة الالمباالة: خامًسا

أخرى، فروح عدم التمییز یفقد اإلنسان جدیته في الحیاة وتطلعه إلى أبدیته لیسلك بال مباالة. یسمع صوت اهللا الذي 
).  2 - 1: 7یدعوه وال یستجیب (

). عوض الخضوع هللا بالطاعة وقبول مشورته 5: 5: "قد أذلت عظمة إسرائیل في وجهه" (سادًسا: الكبریاء
لشفائها اختارت مصیرها بفكرها الذاتي، فالتجأت إلى آخرین غیر عریسها الشافي. "رأى إفرایم مرضه ویهوذا جرحه 

: 5فمضى إفرایم إلى أشور، وأرسل إلى ملك عدو (عظیم)، ولكنه ال یستطیع أن یشفیك وال أن یزیل منك الجرح" (
: 8)، لقد رفضوا االتضاع أمام اهللا في كل تدابیرهم. "هم أقاموا ملوًكا ولیس مني، أقاموا رؤساء وأنا لما أعرف" (13
4 .( 

: بقدر ما أعلن اهللا حبه لعروسه فقبلها وهي زانیة لیقدسها من جدید، وحتى عندما غضب علیها بسبب سابًعا
). أما هي فقابلت غیرته المتقدة بجفاف 8: 11شرورها المتزایدة یقول: "انقلب علّي قلبي، اضطرمت مراحمي جمیًعا" (

شدید. أن صرخوا إلیه في الضیقة یقول: "ال یصرخون إلّي بقلوبهم حینما یولولون على مضاجعهم، یتجمعون ألجل 
). كأنهم یطلبون عطایاه ال االتحاد معه، یریدون أن ینقذهم وال یعطونه قلبهم!  14: 7القمح والخمر ویرتدون عليّ " (

هذه بعض مالمح المرض التي كشفها الطبیب الحقیقي لمریضته المحبوبة لدیه، ال لیفضحها وال لیبرر 
تأدیباته لها، وٕانما ما هو أعظم لیردها إلیه بالحب!  

. إذ یرى النبي الشعب وقد انجرف إلى عبادة البعل وانغمس في طقوسها التي َحَوت شرب الخمر وأكل 3
الكعك المصنوع من أقراص الزبیب والتین المضغوط، تطلع إلى الشعب نفسه لیراه عوض أن یكون الكرمة المقدسة أو 

شجرة التین المباركة صارت زبیًبا وتیًنا یؤكل لحساب الشیاطین. هذا هو ما یحزن قلب اهللا، أن ما كان ینبغي أن 
یكون مقدًسا له صار نجًسا ُیستخدم في الشر. وما كان یلیق أن یكون مفرًحا هللا قد صار مبهًجا لعدو الخیر. یقول 
الرب: "وجدت إسرائیل كعنب في البریة، رأیت آباءكم كباكورة على تینة في أولها، أما هم فجاءوا إلى بعل فاغور، 

). یرى اهللا في كنیسته - إسرائیل الجدید - وكأنها كرم عنب 10: 9ونذروا أنفسهم للخزي، وصاروا رجًسا كما أحبوا" (
وسط البریة القاحلة فیفرح بها، أو شجرة تین بكر وسط أشجار العالم غیر المثمرة، فیبتهج بها، قائالً : "التینة أخرجت 

ها، وقعال الكروم تفیح رائحتها" (نش  ). إنها تینته وكرمه! لكنها لألسف أحیاًنا تقدم نفسها طعاًما لعدوه 13: 2فجَّ
"بعل فغور"، أّي "سید أو رب الفجور". عوض أن تتقدم لغارسها الحقیقي الذي رواها بدمه الثمین وأنعشها بروحه 

القدوس كبكر عن البشرّیة كلها ُتسلم نفسها للفجور، فتصیر عنًبا رجًسا وتینة فاسدة! هذا هو سر قوله: "أخرب كرمها 
).  12: 2وتینها اللذین قالت هما أجرتي التي أعطانیها محبيَّ وأجعلهما وعًرا فیأكلهما حیوان البریة" (
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. ارتكزت خطیة إسرائیل في ذلك الحین باألكثر على عبادة البعل وما شملته من ممارسة للسحر والزنا 4
وكل أنواع الرجاسات، كما اعتمدت على الذراع البشري، فدخلت في صراع مستمر بین التحالف مع فرعون مصر أو 

ملك أشور لیسندها الواحد ضد اآلخر. عاصر هوشع النبي تحالف إسرائیل مع أشور ضد فرعون مصر، كما أدرك 
االتجاه الذي ساد في وقت آخر نحو االرتماء في أحضان فرعون ضد ملك أشور. بهذا لم تلتجئ إسرائیل إلى اهللا 

بالتوبة والرجوع إلیه خالل الحیاة المقدسة، بل اتكأت على الذراع البشري، فصارت كأمة بال ملك، إذ رفضت مشورة 
ملكها الحقیقي، أو كمن اختارت لنفسها ملوًكا حسب أهوائها، ال یسلكون بروح اهللا. یقول: "إنهم اآلن یقولون ال ملك 

)، وأیًضا: "قد كره إسرائیل الصالح فیتبعه العدو، هم أقاموا 3: 10لنا ألننا ال نخاف الرب، فالملك ماذا یصنع بنا؟!" (
). ,4 3: 8ملوًكا ولیس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف" (

. إذ كان إسرائیل یلجأ أحیاًنا إلى فرعون مصر لیسنده ضد ملك أشور عوض االتكال على اهللا، وبخه اهللا 5
مذكًرا إیاه كیف خلصه من عبودیة فرعون حین كان غالًما، وأخرجه إلى البریة لكي یرعاه بنفسه، ویدخل به إلى 

أرض الموعد، ویقیم له مدًنا حصینة، فكیف یرتد إلى فرعون مصر لیحمیه؟!  
)؛  1: 11یعاتبهم الرب قائالً : "لما كان إسرائیل غالًما أحببته، ومن مصر دعوت ابني" (

"اآلن یذكر إثمهم ویعاقب خطیتهم، إنهم إلى مصر یرجعون، وقد نسى إسرائیل صانعه وبنى قصوًرا وكثر 
 ).  14-13: 8یهوذا مدًنا حصینة" (

).  6: 9"إنهم قد ذهبوا من الخراب، تجمعهم مصر، تدفنهم موف" (
). 1: 12"یقطعون مع أشور عهًدا والزیت إلى مصر ُیجلب" (

).  9: 12"وأنا الرب إلهك من أرض مصر حتى ُأسكنك الخیام كأیام الموسم" (
. سفر هوشع من أروع أسفار الكتاب المقدس التي تعالج موضوع "التوبة" وتبرز مفاهیمه، خاصة في 6

األصحاح األخیر.  
اتسم السفر بروح الرجاء المقدم لكل الخطاة وسط التهدیدات اإللهیة بالتأدیبات المرة الحازمة، یقول: "هلم 

). ما أن هدد في األصحاح األول أنه یؤدب وال یرحم 1: 6نرجع إلى الرب ألنه هو افترس فیشفینا، ضرب فیجبرنا" (
وأنه یتركهم فال یكونوا له شعبه وال هو لهم إلًها، یعود في نفس الحدیث یفتح باب الرجاء: "لكن یكون عدد بني 

: 1إسرائیل كرمل البحر الذي ال ُیكال وال ُیعد، ویكون عوًضا عن أن ُیقال لهم لستم شعبي، ُیقال لهم أبناء اهللا الحيّ " (
). أما موضوع رجائها فهو السید 14: 2). بكل حب یقول: "لكن هأنذا أتملقها وأذهب بها إلى البریة وأالطفها" (10

المسیح الذي یهبها القیامة بقیامته في فجر الیوم الثالث: "یحیینا بعد یومین، في الیوم الثالث یقیمنا فنحیا أمامه... 
).  3: 6). یهبنا روحه القدوس في ملء الزمان "كمطر متأخر یسقي األرض" (3-2: 6خروجه یقین كالفجر" (

إن كان هذا السفر قد أبرز ما بلغه الشعب من شرور حتى صار في حالة موت لكن الستار لم ُیسدل عند 
هذا الفصل، بل أعلن النبي عظمة الخالص الُمقدم لنا، الذي یبتلع الموت إلى النهایة، قائالً : "أین أوباؤك یا موت؟! 

).  14: 13أین شوكتك یا هویة؟!" (
. كما ربط اهللا تأدیباته الحازمة بالرجاء المفتوح لكل الخطاة حتى ال یسقط أحد في الیأس، فمن الجانب 7

اآلخر إذ یعلن محبته الالنهائیة لشعبه لیكشف عن مرارته من جهة خیانة هذا الشعب له. فهو محب لعروسه لكنه ال 
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یقبل خیانتها وال یهادنها، یطلب یدها مقدًسا إیاها من كل زنى روحي؛ بهذا ینزع عن الخطاة كل استهتار بالخطیة؛ 
فال حزم اهللا یغلق باب الرجاء، وال حب اهللا یدفعنا لالستهتار.  

)، فالخیانة طبیعة متى سقط 4، 1: 4. خیانة اإلنسان إللهه ال یمكن فصلها عن خیانته ألخیه اإلنسان (8
فیها مارسها حتى في عالقته مع نفسه. لهذا فتوبة الخاطئ ورجوعه إلى اهللا ال یعني مجرد تغییر خارجي في السلوك، 

: 10وٕانما تغییر داخلي یمس طبیعة اإلنسان الداخلیة. یقول: "ازرعوا ألنفسكم بالبّر واحصدوا بحسب الصالح" (
). لُیزرع فینا السید المسیح نفسه بالبّر الحقیقي لنحصد صالحه فینا، ونحمل سماته عاملة في داخلنا.  12

سفر هوشع ومعرفة اهللا 
كثیًرا ما تحدث هذا السفر عن معرفة اهللا، فعند محاكمة اهللا لشعبه وجه إلیهم هذا االتهام: "ألنه... ال معرفة 

)، وِاعتبر خطیة الزنا التي تغلغلت في وسطهم مرتبطة بعدم معرفة الرب وعلتها، إذ یقول: 1: 4اهللا في األرض" (
). وفي اتهامه للكهنة ركز على نفس االتهام، قائالً : "قد هلك 4: 5"ألن روح الزنى في باطنهم وهم ال یعرفون الرب" (

). وبسبب عدم المعرفة لم 6: 4شعبي من عدم المعرفة، ألنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى ال َتكِهن لي" (
).  6: 6یقبل اهللا ذبائحهم وال تقدماتهم، إذ یقول: "أرید... معرفة اهللا أكثر من محرقات" (

هذا من الجانب السلبي، أما من الجانب اإلیجابي، فإن هذا السفر وهو سفر الوحدة الزوجیة بین اهللا وشعبه 
). هذه المعرفة التي تقتنیها الكنیسة خالل 20: 2یعلن عن غایة هذه الوحدة: "أخطبك لنفسي باألمانة فتعرفین الرب" (

).  3، 2: 6تمتعها بالقیامة مع مخلصها، إذ یقول: "في الیوم الثالث یقیمنا فنحیا أمامه، لنعرف فلنتتبع، لنعرف الرب" (
لیتنا إذن نقتني معرفة اهللا فینا فنسمعه یقول: "وأنا الرب إلهك من أرض مصر، وٕالًها سواي لست تعرف" 

)13 :4  .(
واآلن ماذا تعني "معرفة اهللا" التي یقدمها اهللا لعروسه المقامة من بین األموات، والتي هي غایة وحدته معها، 

وبدونها یرفض الكهنة وال یقبل تقدمات الشعب؟  
دراستنا لهذا السفر تعطینا إجابة صریحة عن هذا السؤال، لكن ما نرید تأكیده هنا أن معرفة اهللا ال تعني 

مجرد التعرف علیه خالل الدراسة العقیدیة الفكریة البحتة، وال إدراك أسراره اإللهیة بالمنطق البشري، إنما التعرف علیه 
خالل االتحاد معه في المسیح یسوع وٕادراك أسرار محبته ورعایته عاملة في حیاتنا، ومشاركتنا سماته اإللهیة الفائقة، 

]، Ï)1 (: [رفع اإلنسان إلى حیاة اهللالقدیس إیرینیؤسودخولنا إلى أمجاده الخفیة... أو في عبارة مختصرة، كما یقول 
.]  Ð هي دخول إلى: [كمال المسیحالقدیس إكلیمنضس اإلسكندريوكما یقول 

)، لذا 20: 33)، وال یقدر أحد أن یرى وجهه (حز 16: 6 تي 1إن كان اهللا یسكن في نور ال ُیدنى منه (
 یجعل نفسه معروًفا لدینا، القدیس إیریناؤسال نستطیع أن نتعرف على طبیعته إذ هي فوق إدراكنا، وٕانما كما یقول 

معلًنا ذاته من قبیل تنازله، مانًحا هذه العطیة العظمى لمختاریه حسب غنى نعمته الفائقة: [ال یقدر اإلنسان على 
.] أن كنا ال نستطیع نحن أن Ñمعاینة اهللا، لكنه إذ یرید للبشر أن یروه، ینظره المختارون، عندما یختار وكما یختار

نرتفع إلى فوق إلدراك أسراره العلویة، ففي محبته ینزل إلینا لیعلن ذاته في داخلنا ویقیم ملكوته فینا، فندرك األمور 

1 Adv. Haer. 5: 9: 1.  
2 Strom. 4: 21.  
3 Adv. Haer.4: 20: 5.  
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[الغنوسي (المسیحي التقي صاحب القدیس إكلیمنضس اإلسكندري: غیر المدركة وال منطوق بها. وكما یقول 
المعرفة) الذي أتحدث عنه یدرك ما یبدو لآلخرین غیر مدرك، إذ یؤمن أنه لیس شيء غیر مدرك لدى ابن اهللا، وال 

.] كما یقول: [من یؤمن Ïشيء ال یمكن تعلمه. فمن تألم حًبا فینا ال یخفي عنا شیًئا من المعرفة الالزمة لتهذیبنا
[لتعلم أن الثالوث القدوس ال القدیس أوغریس: .] ویقول Ðبالكلمة یعرف األمور على حقیقتها، ألن الكلمة هو الحق

یجعل نفسه معروًفا بنظر الكائنات الجسدیة وال بالتأمل في الكائنات الروحّیة، وٕانما بتنازل النعمة في النفس لتقدم 
.]  Ñالمعرفة... فإن الخالئق جاءت إلى الوجود من العدم، أما معرفة الثالوث القدوس فجوهریة وغیر مدركة

). وكانت إجابة اهللا: "ال تقدر 18: 33اشتهى موسى أن یرى اهللا وجًها لوجه، قائًال له: "أرني وجهك" (خر
أن ترى وجهي، ألن اإلنسان ال یراني ویعیش". لكن هذا ال یعني حرمان اإلنسان من اللقاء مع اهللا ورؤیة مجده، إذ 
أوجد اهللا لهذا الموقف منفًذا، بقوله لموسى النبي: "هوذا عندي لك مكان"، وكأنه یقول له، انفتح لك طریق لتحقیق 
شهوة قلبك، وقد أقمت لك مكان خالله تستطیع معاینتي والتعرف علّي عن قرب... ما هو هذاالمكان الذي لموسى 

عند اهللا؟ "تقف على الصخرة، ویكون متى اجتاز مجدي أني أضعك في نقرة من الصخرة واسترك بیدي حتى اجتاز ثم 
). 4: 10 كو 1). یقول معلمنا بولس الرسول: "والصخرة كانت المسیح" (23، 20: 33أرفع یدي فتنظر ورائي" (خر 

كأن المكان الذي لموسى النبي أو للبشرّیة خالله تعاین اآلب، إنما هو السید المسیح، الذي قیل عنه: "االبن الوحید 
). ویقول السید نفسه: "لیس أحد یعرف االبن إال اآلب، وال أحد یعرف 18: 1الذي هو في حضن اآلب هو خبر" (یو 

). ففي السید المسیح ندرك اآلب ونتعرف علیه.  27: 11اآلب إال االبن ومن أراد االبن أن یعلن له" (مت 
إذن لندخل مع موسى في النقرة التي للصخرة، أّي ندخل إلى أحشاء السید المسیح، صخر الدهور، خالل 

جنبه المطعون، فنلتمس أحشاء (أحشائه؟؟) الملتهبة ناًرا، وندرك عمل نعمته الفائقة، ونتفهم أسراره من نحونا.  
لنتعرف على اآلب ولنعاینه في المسیح یسوع ربنا خالل البصیرة الداخلیة المقدسة، أّي بالقلب النقي كوعد 

). بالتقدیس الحقیقي نتعرف على اهللا ونعاینه كما بالخطیة 8: 5الرب: "طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" (مت 
تنطمس بصیرتنا وال نتعرف علیه كما ال نستحق أن یعرفنا هو. هكذا ترتبط المعرفة بالحیاة المقدسة التعبدیة 

: [إن كنت الهوتًیا (صاحب معرفة) فأنت تصلي حًقا، وٕان كنت تصلي بحق األب أوغریسوالسلوكیة. في هذا یقول 
: [من یعرف اهللا یكون صالًحا. فإذ لم یكن اإلنسان صالًحا فهذا یعني القدیس أنبا أنطونیوس]. ویقول Òفأنت الهوتي

: [إن القدیس مرقس الناسك]. ویقول Óأنه ال یعرف اهللا، واهللا ال یعرفه، ألن الصالح هو الوسیلة الوحیدة لمعرفة اهللا
]. كما یقول: [إن أردت أن تخلص وتصل Ôأحببت المعرفة، حب العمل أیًضا، ألن المعرفة بدون العمل تنفخ اإلنسان

]. كما یقول القدیس Õإلى معرفة الحق، حث نفسك على التسامي فوق األمور الحسیة وتمسك مترجًیا اهللا وحده
.]  Ö: [إنه باالبن ننعم بالحب، فندرك اهللا اآلب الذي هو الحب، ألن الشبه ُیعرف بالشبهإكلیمنضس اإلسكندري

1 Strom. 6: 8.  
2 Strom 2: 4.  
3 Ep. 29. 
ÒTreat. On Prqyer 60.  

Ó  نًصا عن حیاة القداسة.170، 196الفیلوكالیا (ترجمة الفمص تادرس یعقوب)، طبعة  
Ô  135المرجع السابق، ص.  
Õ  142المرجع السابق، ص. 

8 Strom 5: 13. 
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بهذا نعرف اهللا... باالتحاد معه في المسیح یسوع الذي یقدسنا بروحه القدوس واهًبا إیانا البصیرة الروحّیة 
المستنیرة إلدراك األسرار الفائقة، كحیاة نعیشها مع اهللا ونتلمسها عملًیا.  

 سفر هوشع والعهد الجدید
اقتبس العهد الجدید الكثیر من عبارات هذا السفر، منها:  

. جاء في الرسالة إلى أهل رومیة: "كما یقول هوشع أیًضا، سأدعو الذي لیس شعبي شعبي، والتي لیست 1
).  10: 9)، نقًال عن هوشع (25: 9محبوبة محبوبة" (رو 

. جاء في إنجیل معلمنا متى: "وكان هناك إلى وفاة هیرودس لكي یتم ما قیل من الرب بالنبي القائل من 2
).  1: 11؛ هو 15: 2مصر دعوت ابني" (مت 

).  6: 6؛ هو 7: 12؛ 13: 9. یقول السید: "إني أرید رحمة ال ذبیحة" (مت 3
. في حدیث الرسول بولس عن قوة قیامة السید المسیح العاملة فینا یقول: "أین شوكتك یا موت؟! أین 4

).  14-13؛ هو 55: 15 كو 1غلبتك یا هاویة؟!" (
. جاء في سفر الرؤیا: "وهم یقولون للجبال وللصخور أسقطي علینا واخفینا عن وجه الجالس على العرش 5

).  8: 10) مقتبًسا ذلك من هوشع (16: 6وعن غضب الحمل" (رؤ 

سفر هوشع ونبوتا إرمیا وحزقیال 
تأثر النبیان إرمیا وحزقیال كثیًرا بهوشع النبي واقتبسا أیًضا من كتاباته، فتأثر إرمیا النبي بما كشفه هوشع 

النبي عن عالقة اهللا بشعبه بكونها عالقة عریس بعروسه وأن الخطیة هي التي تحطم هذه الوحدة الزوجیة فتبطل 
صوت الفرح وتحول األرض إلى خراب. جاء في سفر إرمیا: "وأبطل من مدن یهوذا ومن شوارع أورشلیم صوت 

؛ 9: 16) (راجع أر34: 7الطرب وصوت الفرح، صوت العریس وصوت العروس، ألن األرض تصیر خراًبا" (إر 
: 26). وقد اقتبس حزقیال ذات الفكر، قائالً : "وأبطل قول أغانیك، وصوت أعوادك لن ُیسمع بعد" (حز 10: 25
)، أما هوشع فیقول: "وأبطل كل أفراحها أعیادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجمیع مواسمها... ولكن هأنذا أتملقها 13

).  19، 14، 11: 2وأذهب بها إلى البریة وأالطفها... وأخطبك لنفسي إلى األبد" (
یتحدث اهللا في سفر حزقیال معاتًبا شعبه الذي تسلم من یدیه عطایا وبركات استخدمها لحساب الشر: 

"وأخذِت أمتعة زینتك من ذهبي ومن فضتي التي أعطیتك وصنعت لنفسك صور ذكور وزینت بها، وأخذت السمیذ 
). إنها ذات الكلمات التي عاتب بها 19، 17: 16والزیت والعسل الذي أطعمتك وضعتها أمامهم رائحة سرور" (حز 

).  9 - 8: 2اهللا شعبه في هوشع (
في حزقیال أیًضا یتحدث اهللا عن الریح الشرقیة التي یبَّست ثمرة األرض، أّي أفسدت إسرائیل، قصفت 

)، وهي ذات الریح التي تحدث عنها هوشع: "وٕان كان مثمًرا بین 12: 19ویبست فروعها القویة، أكلتها النار (حز 
: 13إخوة تأتي ریح شرقیة، ریح الرب طالعة من القفر فتجف عینه وییبس ینبوعه، هي تنهب كنز كل متاع شهي" (

15  .(
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اقتبس أیًضا حزقیال من هوشع وصفه إسرائیل كأرض یابسة محرومة من المطر الذي یروي النفس، أّي من 
). وفي هوشع: "وأجعلها 13: 19عمل الروح القدس، فیقول: "واآلن غرست في القفر في أرض یابسة عطشانة" (حز 

).  3: 2كقفر وأصیرها كأرض یابسة وأمیتها بالعطش" (
یحدثنا إرمیا عن الخالص المقدم إلسرائیل خالل داود ملكهم، أّي خالل "ابن داود" المسّیا المخلص (إر 

).  5: 3) وقد سبقهما في ذلك هوشع (23: 34)، األمر الذي أكده حزقیال من بعده (حز 9: 30

سفر هوشع من الجانب األدبي 
. جاء هذا السفر في غالبیته شعًرا، عباراته وتعبیراته قصیرة ومركزة للغایة، أشبه بإنذار خطیر دوى سریًعا 1

وبقوة لیحذر من الخطر المحدق.  
)، سحاب 6: 2)، المطر (5: 6)، النور (14: 8. هذا السفر مليء بالتشبیهات واالستعارات مثل: النار (2

)، األسد والنمر والدب 14: 5)، األسد والشبل (12: 5)، السوس (12: 5)، العث (3: 13؛ 4: 6الصبح والندى (
: 8)، النسر (11: 7)، الحمامة الرعناء (11: 9؛ 12: 7)، طیور السماء (9: 8)، الحمار الوحشي (7-8: 13(

)، المحبوبة لألجرة 4: 14؛ 3: 13)، السحابة والندى والدخان (7: 8)، الریح والزوبعة (11: 11)، العصفور (11
)، الرحم 16: 7)، القوس (7، 4: 7)، التنور (12: 7؛ 1: 5)، الفخ والشبكة (13: 13)، الماخض التي تلد (1: 9(

)، 7: 14)، الحنطة والخمر والكرم (6: 14)، شجرة الزیتون (5: 14)، والسوسن (14: 9المسقط والثدیان الیابسان (
) إلخ...  6: 9)، العوسج (5: 14السروة الخضراء (

أقسام السفر:  
  .3-1.حال إسرائیل 1
.  10-4. الرب یحاجج شعبه 2
.  13-11. التأدیب مع أشراقة الخالص 3
  .14. ثمار التوبة 4
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 اإلصحاح األول
 

استخدم هللا كل تشبیھ ممكن للكشف عن عالقتھ الوطیدة بالبشرّیة وحبھ لھا، 
وتوضیح مرارة نفسھ من جھة كل خطیة یرتكبھا اإلنسان فیجرح بھا ھذه العالقة. 
وقد جاء ھذا السفر یدور حول تقدیم شعب هللا كعروس خائنة لعریسھا السماوي، 

 .ومع ھذا فالعریس یقدم كل إمكانیاتھ اإللھیة لیردھا إلیھ بعد تقدیسھا

30T130. مقدمةT  

30T2 جومر بنت .
 30Tدبالیم

 

30T330. أوالد الزنىT  

30T430. شوق للعودةT  

 

 . مقدمة1

إن كان ھوشع یعتبر باألكثر نبًیا إلسرائیل أّي مملكة الشمال، لكن الكتاب المقدس 
یحدد تاریخ نبوتھ بملوك یھوذا ذاكًرا ملًكا واحًدا فقط من ملوك إسرائیل. فإن كان 

رجل هللا قد ُدعَي لخدمة شعب إسرائیل وتحذیرھم وإنذارھم بالسبي، لكن قلبھ 
المتسع بالحب لخالص الكل، فیفرح بعمل هللا مع الجمیع حیث یعد هللا "ویجمع بنو 

]. فمن یخدم هللا ال یعرف للحب حدوًدا، إنما یشتھي 11یھوذا وبنو إسرائیل مًعا" [ع
 خدمة الكل وخالص الجمیع. 

یرى بعض الدراسین أن ھوشع لم یذكر من ملوك إسرائیل غیر ملك واحد، ألن 
ملوك إسرائیل كانوا أشرار ال یستحقون الذكر، مكتفًیا بذكر ھذا الملك الذي وإن كان 

1 
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)، تبعھ سلسلة من 27: 14 مل 2شریًرا لكنھ تشرف بلقب: "مخلص الشعب" (
 القالقل واالغتیاالت والفوضى انتھت بالسبي. 

]، وكأنھ 1 [عقول الرب الذي صار لھوشع بن بئیري"یفتتح النبي السفر ھكذا: "
أراد تأكید أن ما ورد في السفر لیس من عندیاتھ إنما ھو "قول الرب"، وما ھو إالّ 

 بناقل لكلمات الرب وشاھد حق لھا. 

یذكر النبي نسِبھ لوالده "بئیري" التي تعني "بئر"، فإن كان إسرائیل كما وصفھ ھذا 
)، فإنھ 15: 13السفر قد صار أرًضا خربة وبریة قفراء، جفت عینھ ویبس ینبوعھ (

في حاجة إلى الجلوس مع المخلص عند البئر كما حدث مع السامریة لترتوي من 
ینبوع میاھھ الذي ال یجف. ما یقدمھ ھوشع من كلمات خالصیة إنما ھو من البئر 

 ). 14: 4اإللھي، من یشرب منھ لن یعطش إلى األبد (یو 

 

 . جومر بنت دبالیم2

ربما یدھش البعض كیف یأمر هللا نبیھ أن یرتبط بامرأة زانیة كزوجة لھ وینجب 
"ِاذھب خذ لنفسك امرأة زنى، ألن األرض قد زنت زًنا منھا أوالد زنى، إذ یقول لھ: 

 ]. 2 [عتاركة الرب"

)، ففي اإلنجلیزیة تترجم 2: 1اختلف البعض في تفسیر تعبیر "امرأة زنى" (أوًال : 
harlot ولیس adultress لذا یرى البعض أنھا ال تعني مجرد امرأة زانیة ، 

بطریقة جسدیة حسب المفھوم العام، وإنما تعني إنسانة مكرسة حیاتھا للبعل، فتحسب 
زانیة من أجل ارتباطھا بالبعل، خاصة وأن عبادة البعل ارتبطت بارتكاب الزنا، فقد 
وجدت نازرات یكرسن حیاتھن للبغي لحساب البعل، ولعل جومر بنت دبالیم كانت 

 . [12]من فئة ھؤالء الناذرات

، حتى أن مجرد harlotryفي الواقع أن عبادة الوثنیة في ذاتھا كانت تدعى زنا 
االرتباط بالعابدین للبعل یكفي أن یعطي لإلنسان ھذا اللقب، حتى وإن لم یمارس 
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. ولعل ھذا الرأي أقرب إلى الحقیقة فقد ارتبطت غالبّیة اإلسرائیلیات في [13]الزنى
ذلك الحین أن لم یكن كلھن بعبادة الوثن، حتى صار یصعب، وربما یستحیل أن یجد 

 النبي امرأة لھ إالّ من عابدات البعل، لكن لیس جمیعھن كن یمارسن الزنى جسدًیا.

 لم یكن 30Tاألصحاح الثالث30Tیرى قلة من الدارسین أن ما ورد في ھذا األصحاح وثانًیا: 
إالّ مجرد رؤیا أو قصة رمزیة، قدمت للشعب للكشف عن بشاعة سقوطھم 

وانحرافھم عن عبادة هللا الحّي وخیانتھم لھ عوض االلتزام بالعھد المقدس معھ، ومع 
ھذا كلھ فاہلل یطلبھم ویود أن یردھم إلیھ مقدًسا إیاھم؛ غیر أن غالبّیة الدارسین یرون 

أن ما جاء ھنا ھو حقیقة واقعة وأن هللا أراد أن یختبر النبي المرارة الشدیدة معھ 
بسبب انحراف إسرائیل، ویعلن للبشرّیة مدى رعایة هللا وحبھ لإلنسان. وكما یقول 

[وصفت الكلمة اإللھیة اھتمام هللا وعنایتھ بنا على لسان ھوشع األب شیریمون: 
النبي تحت رمز أورشلیم كزانیة، التي انحرفت في غیرة مملوءة جحوًدا... إنھ 

یقارن أورشلیم (النفس البشرّیة) بامرأة زانیة تطلب رجًال آخر، ویقارن محبتھ لنا 
برجل یموت في محبة عروسھ. فصالح هللا ومحبتھ یعلنھما على الدوام لكل البشر، 

إنھما ال یغلبان إالّ بكفِّنا نحن عن االھتمام بخالصنا، وھروبنا من اھتمام هللا بنا، كما 
لو أنھا قھرت بشرورنا. لذلك فإنھا ال ُتقارن إالّ برجل محترق بنیران الحب من أجل 

 .][14]بھامرأتھ إذ یذوب من أجل محبتھ لھا قدر ما یراھا تستخف مستھینة 

یرى غالبّیة الدارسین أن النبي تزوج جومر وأحبھا جًدا وعندئذ اكتشف ما ثالًثا: 
كانت علیھ من زنى (سواء بالمفھوم الجسدي العام أو مجرد االرتباط بعبادة البعل)، 

فأبقاھا لھ زوجة ولم یطلقھا، وإن كان البعض یرى أن النبي قد تزوجھا وھو یعلم 
ماضیھا، وأنھ ارتضى ھذا من أجل األمر اإللھي محقًقا بحیاتھ صورة رمزیة لما 

 .كان حادًثا بین هللا وشعبھ

كلمة "جومر" في العبریة تعني نھایة الكمال خاصة كمال الفشل، أما رابًعا: 
"دبالیم" فتعني كعكة مزدوجة من التین المضغوط أو أقراص الزبیب. وكان ھذا 

النوع من الكعك یستخدم في االحتفاالت الخاصة بعبادة البعل، إذ قیل عن بني 
). وكأن 1: 3إسرائیل أنھم: "ملتفتون إلى اآللھة الغریبة ومحبون ألقراص الزبیب" (
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أكل الكعك المحشو بأقراص الزبیب أو التین قد ارتبط ارتباًطا وثیًقا بعبادة اآللھة 
الغریبة. ھكذا زواج ھوشع النبي بجومر ابنة دبالیم إنما یشیر إلى االرتباط بشعب 

إسرائیل الذي بلغ كمال الفشل (جومر) المولود عن العبادة الوثنیة ورجاساتھا 
(دبالیم)، أو كأن إسرائیل وقد صارت جومر إنما ھي ابنة دبالیم، أي ابنة الحفالت 
الرجسة التي انتشرت في كل البالد. صارت أشبھ بكعكة مقدمة للبعل، طعاًما رجًسا 

 ومائدة نجسة للشیطان وأتباعھ!

كما بقیت جومر في شرھا تلد أبناء زنا بالرغم من زواجھا من رجل طاھر ونبي 
مبارك ھكذا بقى إسرائیل في زناه الروحي بالرغم من إعالنات هللا لھ عن اتحاده 
معھ. لم یتنجس ھوشع بسبب جومر بل صارت جومر في دینونة أقسى من أجل 

زواجھا بالنبي ما لم تكن قد ندمت ورجعت بالطھارة إلى رجلھا، وھكذا أن لم یرجع 
 إسرائیل باإلیمان إلى هللا تكون عقوبتھ أشد وأمرّ !

 في جومر الزانیة صورة رمزیة للكنیسة، إذ یقول: [ماذا أقول القدیس جیرومیرى 
عن زواج النبي بزانیة، ھذه التي ھي رمز للكنیسة التي ُجمعت إما من األمم أو 

الیھود؟! فقد أُقیمت أوًال بواسطة إبراھیم من عابدي األوثان، واآلن قد جحدت 
المخلص فأكدت أنھا خائنة لھ. لھذا فھي ُتحرم إلى فترة طویلة من مذبحھا وكھنتھا 

)، إذ یكمل 11: 3؛ 7: 2وأنبیائھا، وتبقى أیاًما طویلة حتى تعود إلى رجلھا األول (
 .] [15])26 - 25: 11األمم یخلص إسرائیل (رو 

: [كما أنھ في القدیم أخذوا زانیات كزوجات لھم، القدیس یوحنا الذھبي الفمویقول 
ھكذا قِبل هللا الطبیعة التي قامت بدور زانیة كعروس لھ (بال فساد)، وقد أعلن 

، 5 - 4: 23؛ حز 3األنبیاء من البدایة أن ھذا قد حدث بالنسبة للمجمع الیھودي (إر
). لكن ھذه العروس كانت جاحدة بالنسبة لرجلھا، أما الكنیسة فإذ خلصت من 11

 .] [16]الشرور التي قبلتھا عن آبائھا استمرت محتضنة عریسھا

]، وجاءت 1 [ع: "ألن األرض قد زنت زنى تاركة الرب"یقول الرب لھوشع
الترجمة الیونانیة: "ألن األرض قد زنت زنى تاركة الرب"، وكأن الزنا إنما ھو 
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وضع طبیعي لإلنسان بتركھ الرب وانحاللھ عن االتحاد مع عریس نفسھ األبدي. 
والعجیب أن هللا ال یقول: "ألن إسرائیل" بل یقول: "ألن األرض"، وكما رأینا في 
المقدمة أن إسرائیل بانحنائھا نحو األمور األرضیة صارت أرًضا بال سماء. أقول 

أننا إذ نلتحم بالتراب نسمع الصوت اإللھي: "ألنك تراب (أرض) وإلى تراب تعود" 
)، نعود إلى حیث اشتھى القلب وتحول إلیھ. أما إذا خلعنا اإلنسان 19: 3(تك 

الترابي القدیم الذي لبسناه بانتسابنا آلدم الترابي، ولبسنا اإلنسان الجدید الذي على 
صورة یسوعنا السماوي فنسمع الصوت اإللھي: "ألنك سماء وإلى السماء تعود". 
لقد حملت فیك السماوي وصار إنسانك الداخلي سماء، لذا تعود إلى حیث اشتھیت 

 وإلى ما صرت علیھ، إلى السماء عینھا!

إذ صرنا أرًضا بتركنا العریس السماوي، ماذا یفعل معنا ھذا العریس المحب 
لعروسھ؟ لقد حمل جسدنا الترابي لكن بغیر فساد، ونزل إلى أرضنا التي التصق 
قلبنا بھا دون أن یكون للزمنیات موضع في قلبھ، وإنما لیجعل منا "أرًضا جدیدة 

)، األرض التي قیل عنھا یسكنھا البّر نفسھ أّي الرب 1: 21وسماء جدیدة" (رؤ 
 السماوي سر تبریرنا.

 

 . أوالد زنى3

لم یطلب منھ الرب أن یتزوج بامرأة زانیة فحسب، وإنما ینجب منھا أوالد زنى، 
یحدد هللا أسماءھم: یزرعیل ولورحامة ولوعمي. ال یعني ھذا أنھم ثمرة زنا، وإنما 
مجرد میالدھم من أم زانیة كانت مرتبطة بالبعل أو الوثنیة ُحسبوا أوالد زنى، مع 

 ، إلى أن یقبلوا رسالة أبیھم ویرفضوا روح أمھم القدیم.[17]أنھم أبناء النبي

"یزرعیل تعني "هللا یزرع"، الولد األول لھوشع وجومر، وھو یشیر إلى أن ما أوًال : 
یزرعھ فینا من تأدیبات إنما ھو ثمر عملنا. یزرعیل یذكرنا بما فعلھ یاھو مع یورام 

بن آخاب وإیزابل الشریرة التي قتلت وورثت حقل نابوت الیزرعیلي، فلحست 
30T30الكالبT) لقد طلبت الحقل اغتصاًبا 10-9 مل 1 دمھا في ذات الحقل الذي اغتصبھ .(
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وسفكت دًما بریًئا لنوالھ، فنالت شھوة قلبھا، نالت ھالًكا في نفس الموضع، كثمرة 
: 9طبیعیة لتصرفاتھا. یقول الرب عن بني إسرائیل: "صاروا رجًسا كما أحبوا" (

). ما یحبھ اإلنسان إنما ینالھ بثماره الطبیعیة. من أحب األرض الزائلة وشھوات 10
الجسد الفاسدة نال فساًدا وصار أرًضا، ومن أحب هللا السماوي األبدي ینعم بالحیاة 

 الخالدة. 

: "لورحامة" تعني (ال أرحم). عندما ال یرحم اإلنسان نفسھ یسقط تحت االرتباط ثانًیا
بعبادة البعل ال یتوقع رحمة من قبل هللا، فإن االستھانة بطول أناة هللا ورحمتھ یذخر 

 ).5: 2غضًبا في یوم الغضب (رو 

: "ألني ال أعود أرحم بیت إسرائیل أیًضا بل أنزعھم نزًعا، وأما بیت یقول الرب
یھوذا فأرحمھم وأخلصھم بالرب إلھھم، وال أخلصھم بقوس وبسیف وبحرب 

 ]. 7-6 [عوبخیل وبفرسان"

لقد انغمس إسرائیل في الشر فانسحب عن هللا مخلصھ، ال یستطیع القوس وال السیف 
وال الخیل وال الفرسان أن تخلصھ، أما یھوذا الذي یشیر إلى كنیسة العھد الجدید 

  فخالصھا إنما بالرب إلھھا. سبط یھوذاالتي ھي جسد المسیح الخارج من 

یقول عن المخلص: "الرب إلھھم"، فمن جھة ینسب نفسھ إلیھم بكونھ إلھھم إذا 
تقدسوا فصار معتًزا بھم كما یدعو نفسھ إلھ إبراھیم وإلھ اسحق وإلھ یعقوب، وال 

]، والترجمة الیونانیة: 9" [عوأنا ال أكون لكمینسب نفسھ لألشرار، إذ یقول لھم: "
 "أنا لست یھوه بالنسبة لكم". 

. (انظر یقول الرب: "أخلصھم بالرب إلھھم"، فالمتحدث ھو اآلب عن االبن المخلص
 في أقسام المقاالت و التفاسیر موقع األنبا تكالالمزید عن ھذا الموضوع ھنا في 

: [إن كان هللا یقول أنھ یخلص باہلل، وإذ ھو ال األب نوفاتیانوكما یقول األخرى). 
یخلص إالّ بالمسیح، فلماذا یتردد إنسان ما في دعوة المسیح هللا، مادام اآلب یعلن 

ذلك في الكتاب المقدس؟! نعم أن كان هللا اآلب ال یخلص إالّ باہلل، فال یستطیع أحد 
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أن یخلص بواسطة هللا اآلب ما لم یعترف أن المسیح ھو هللا، الذي فیھ وبھ یعد هللا 
 .] [18]أن یھب خالصھ

"لوعمي" وتعني (لیس عمي) أو (لیس شعبي)، ألن كلمة "عم" في الكلدانیة ثالًثا: 
تعني (شعب) أو (قبیلة). فإن كانت الخطیة تلد "ال رحمة"، فإن مرارة عدم الرحمة 
ھي حرمان اإلنسان من االنتساب ہلل أو حرمانھ من انتساب هللا لھ. فمن كان منتسًبا 
للبعل كیف یمكن أن ینتسب ہلل؟ غایة ما ننعم بھ ھو التمتع بأورشلیم الجدیدة النازلة 

) التي ھي "مسكن هللا مع الناس، وھو سیسكن معھم وھم 2: 21من السماء (رؤ 
 ). 3: 21یكونون لھ شعًبا وهللا نفسھ یكون معھم إلًھا لھم" (رؤ 

 

 . شوق للعودة 4

یمزج هللا التأدیب بالرجاء، إذ یعلن ھنا أن تأدیباتھ لیست مطلقة وأن رفضھم لیس 
كلًیا وإنما إلى حین، فھو ینتظر عودتھم إلیھ لیردھم في أكثر بھاء ومجد، یردھم 
مملكة واحدة قویة وعظیمة، متمتعة بالنبوة لھ مغروسة فیھ، ویكون رأًسا لھا، إذ 

لكن یكون عدد بني إسرائیل كرمل البحر الذي ال ُیكال وال ُیعد، ویكون یقول: "
عوًضا عن أن ُیقال لستم شعبي ُیقال لھم: أبناء هللا الحّي، ویجمع بنو یھوذا وبنو 

إسرائیل مًعا، ویجعلون ألنفسھم رأًسا واحًدا، ویصعدون من األرض، ألن یوم 
 ].11-10" [عیزرعیل عظیم

وسط التأدیب المر یقدم وعًدا جدیًدا، یدخل معھم في عھد جدید تحقق ال برجوعھم 
 من السبي بل باألكثر بتمتعھم بالعصر المیساني، وھذه ھي مالمحھ: 

"یكون عدد بني إسرائیل كرمل البحر الذي ال ُیكال وال ُیعد"، وكأنھ یحقق أوًال : 
الوعد الذي سبق فأعلنھ إلبراھیم: "وأكثر نسلك تكثیًرا، كالرمل الذي على شاطيء 

)، الوعد الذي تمسك بھ یعقوب: "وأنت قد قلت إني أحسن إلیك 17: 22البحر" (تك 
 ). 12: 32وأجعل نسلك كرمل البحر الذي ال یعد للكثرة" (تك 
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: 3حًقا إنھ "ولو أحزن (بالتأدیبات) فإنھ یعود فیرحم حسب كثرة مراحمھ" (مرا 
)؛ فبالمسیح یسوع ربنا تتحول النفس الخائرة والعظام الیابسة إلى جیش عظیم 32

) ال 4: 6)، تصیر ال كأورشلیم "مرھبة كجیشة بألویة" (نش 10: 37جًدا جًدا (حز 
یقدر عدو الخیر بكل جیشھ وخداعاتھ أن یقتنصھا لھ، بل تكون كخیل كثیرة قویة 

تحمل المركبة اإللھیة في موكب النصرة، لذا یناجیھا عریسھا قائًال : "قد شبھتِك یا 
 ).9: 1حبیبتي بفرس في مركبات فرعون" (نش 

)، والمؤمن أیًضا 8: 3 بط 2یقول الرسول: "إن یوًما واحًدا عند الرب كألف سنة" (
كالیوم الواحد العابر یصیر في المسیح یسوع كألف سنة، یصیر حامًال السمة 

السماویة (ألًفا) بطاقات قویة وجبارة في الروح، فعوض الیوم یصیر سنوات بال 
حصر؛ وعوض الضعف البشري یحمل إمكانیات المسیح: فكره وإرادتھ وسماتھ 

 ومجده! 

ھذه ھي سمة العصر المسیاني الذي حّول حیاتنا البشرّیة إلى "حیاة في المسیح 
یسوع"، عوض الھوان صار لنا المجد العلوي الداخلي، وعوض الفكر الزمني 

 صرنا نحیا في السمویات. 

ال تقف الرحمة عند كثرة من جھة العدد، والقوة من جھة الكیف، لكن ما یفرح ثانًیا: 
: "عوًضا عن أن ُیقال لستم شعبي ُیقال لھم أبناء هللا قلبنا ھو انتسابنا ہلل كأبناء لھ

. عوض الرفض نحسب أبناء ورثة هللا، ووارثون مع المسیح االبن الوحید الحيّ "
الجنس! صرنا أوالد هللا الحّي، أحیاء بأبینا الحيّ . فقد دعا الیھود البعل المیت أًبا لھم 
وزوجتھ عشتاروت أًما لھم، فحملوا طبیعة والدیھم المیتة. ھذا الوعد لم ُیعطى للیھود 
فحسب الذین بعد رفضھم سیقبلھم في أواخر الدھور عندما یقبلون المسیا المخلص، 
وإنما یمس حیاتنا نحن الذین من أصل أممي، فقد كنا مرفوضین بسبب رفضنا لھ، 

: [حتى الرسول فھم ھذا القدیس أغسطینوسواآلن فتح لنا باب البنوة لھ. وكما یقول 
القول كشھادة نبویة عن دعوة األمم الذین لم یكونوا قبًال منتسبین ہلل. وإذ صار ھذا 
الشعب الذي من األمم أوالًدا إلبراھیم روحًیا، لذا ُدعوا بحق "إسرائیل" لھذا یكمل 

 .] [19]قائًال : "وُیجمع بنو یھوذا وبنو إسرائیل مًعا ویجعلون ألنفسھم رأًسا واحًدا
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ُتعلن مراحم هللا الفائقة في العصر المسیاني خالل وحدتنا مًعا في المسیح یسوع ثالًثا: 
الرأس الواحد "ویجعلون ألنفسھم رأًسا واحًدا". بقبولھم اإلیمان بالمسیح یسوع 

 والتمتع بالنبوة ہلل خالل المعمودیة یجعلون ألنفسھم رأًسا واحًدا.

ال یقل: "یجتمعون مًعا تحت ملك واحد"، إنما یبرز كمال الوحدة بكون المخلص 
رأًسا ال یمكن للجسد أن ینفصل عنھ! إنھ حب فائق، ورباط بین الخالق وخلیقتھ 

 المحبوبة لدیھ ال یمكن التعبیر عنھ!

نرتبط مًعا في الرأس السماوي فنحمل طبیعتھ العلویة ونصعد عن طبیعتنا رابًعا: 
. وكما یقول الرسول: "فإن "ویصعدون من األرض"الترابیة األرضیة، إذ یقول: 

كنتم قد قمتم مع المسیح فاطلبوا ما فوق حیث المسیح جالس عن یمین هللا، اھتموا 
) 19: 15)، إذ صرنا لسنا من العالم (یو 2-1: 3بما فوق ال بما على األرض" (كو 

 ). 20: 3بل سیرتنا في السموات (في 

بالمسیح یسوع نصعد عن طبیعتنا األرضیة القدیمة، لننعم بالطبیعة الجدیدة السماویة 
التي على صورة خالقنا، مرنمین بحق: "ھلم نصعد إلى جبل الرب". إنھ خروج ال 
من أرض مصر نحو أرض الموعد، لكنھ صعود جدید من األرض التي استعبدت 

النفس وقبلت فیھا فرعون (إبلیس) ملًكا یذل الشعب. صعود تحت قیادة السید المسیح 
نفسھ، ال لینطلق بنا إلى جبل سیناء حیث البروق والرعود والجبل المدخن، وإنما 
 لالتحاد مع السید المسیح الجبل المقدس لیدخل بنا بروحھ القدوس إلى حضن أبیھ. 

بعد أن كان "یزرعیل" یمثل "ألن یوم یزرعیل عظیم". یختم الوعد بقولھ: خامًسا: 
تھدیًدا ومرارة حیث یقدم لنا هللا ثمر خطایانا تأدیًبا لنا، صار "یزرعیل" یمثل وعًدا، 

)، 13: 6إذ تعني الكلمة "هللا یزرع"، فیزرعنا بیدیھ غرًسا جدیًدا مقدًسا (إش 
یزرعنا أعضاء جسد ابنھ الوحید، نرتوي بمیاه الروح القدس ونحمل بّر المسیح فینا. 

ُیطعمنا في الجنب المطعون فنستقي الحیاة عینھا عوض الموت الذي كان لنا. ھذا 
ھو ما یؤكده لنا هللا: "وأزرعھا لنفسي في األرض، وأرحم لورحامة وأقول للوعمي 

 ).23: 2أنت شعبي، وھو یقول: أنت إلھي" (
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األصحاح الثاني 
ثمار الخیانة الزوجیة 

إن كان اهللا قد اعلن خیانة إسرائیل للعهد المبرم بینهم وبین اهللا، فصار زوجة زانیة تثمر أوالد زنى، كشف 
هذا األصحاح عن ثمار الخیانة الزوجیة، فاتًحا الباب للعودة إلى اهللا من جدید:  

 . 4-1. محاكمة األم    1
 . 7-5. الجري وراء الباطل   2
  .13-8. تدنیس عطایا اهللا   3
.  23-14. دعوة للرجوع    4

. محاكمة األم 1
قولوا إلخوتكم عمى، وإلخوتكم ُرحامة، حاكموا أمكم حاكموا، ألنها لیست امرأتي وأنا لست رجلها، لكي "

].  2-1" [تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بین ثدییها
إذ أعلن اهللا عن هذه األمة أنها قد زنت تاركة إلهها الحقیقي لتتحد بقلبها مع البعل لم یستطع أن یدعوها 

امرأته ألنها خانته وهو طلقها، إنما یدعوها: "أمهم" لكي یثیرها للتوبة والرجوع إلیه على المستوى الجماعي كما على 
المستوى الشخصي لكل عضو فیها.  

ومع كل ما صنعته من شرور یفتتح الرب حدیثه بواسطة النبي كما یختتمه بإعالنه تجدید العهد معهم، 
معلًنا أنهم شعبه وموضع رحمته. بهذا الروح یقول الرسول بولس: "أیها اإلخوة أن مسرة قلبي وطلبتي إلى اهللا ألجل 

).  1: 10إسرائیل هي للخالص" (رو 
إلى من یوجه الحدیث: "قولوا إلخوتكم عمي وألخوتكم ُرحامة"؟ أن كانت جومر بنت دبالیم تثمر یزراعیل 
ولورحامة ولوعمي، لكنه توجد بقیة قلیلة وسط الشعب مقدسة هللا أو على األقل مشتاقة للحیاة المقدسة للرب. هؤالء 

یوجه إلیهم اهللا حدیثه لكي یفتحوا أبواب الرجاء أمام اخوتهم الساقطین فیعلنوا أن اهللا یشتاق أن یضمهم لیصیروا شعبه 
ویرحمهم، لكن لیس بدون تقدیس أو جهاد، إذ یقول: "حاكموا".  

لیحاكموا أمهم التي فقدت انتسابها هللا فلم تعد امرأته بسبب زناها وفسقها. إنها محاكمة تتم داخل دائرة النفس 
بالروح القدس فیدین اإلنسان نفسه قبل أن یفتضح في یوم الرب العظیم، لیقل كل واحد لنفسه: "حاكموا أمكم حاكموا"، 

فنحكم على أنفسنا قبل أن ُیحكم علینا. لیتنا ال نصمت على فساد العروس التي للرب، فنرد في أنفسنا ما كتبه 
 إلى عذراء ساقطة: [إن كان یوحنا انتهر بجسارة حتى الموت عندما رأى عرًسا ما كان القدیس باسیلیوس الكبیر

ینبغي أن یكون، فكم باألكثر تكون مشاعره عندما یرى انتهاًكا لعرس خاص بالرب؟! لقد ألقیتي عنِك نیر الوحدة 
اإللهیة. لقد هربتي من الحجال المقدس الذي للملك الحقیقي. لقد سقطتي في ذلك الهالك الفاسد الدنس.. من ال یحزن 

.]  Ï)؟!21: 1على مثل هذه األمور، قائالً : "كیف صارت القریة األمینة زانیة" (إش 

1 Ep. 46. 
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]. فإذ نحكم على 2 [: "لكي تعزل زناها عن وجهها وفسقها من بین ثدییها"أما غایة هذه المحاكمة فهي
أنفسنا ننزع عن وجهنا عدم الحیاء، فنخجل من ضعفنا ونطلب الستر بنعمته، عندئذ نسمع عریسنا السماوي یقول: 

"قومي یاحبیبتي یا جمیلتي وتعالي، یا حمامتي في محاجيء الصخر في ستر المعاقل؛ أریني وجهك، اسمعیني 
). یهبنا قوة قیامته قائالً : "قومي" فنموت عن كل نجاسة 14-13: 2صوتك، ألن صوتك لطیف ووجهك جمیل" (نش 

لطَّخت وجهنا وتظهر في عینیه سماته اإللهیة، ممجدین بقیامته، متزینین بعمل روحه القدوس.  
لینزع بروحه القدوس الفسق من بین الثدین، أّي من داخل القلب، حتى نناجیه، قائلین: "بین ثدیي یبیت" 

)، إذ ال یقدر أن یبیت القدوس حیث یستقر الفسق، ألنه أیة شركة للنور مع الظلمة وأّي اتفاق للسید 13، 1(نش 
) 14: 6 كو 2 (المسیح مع بلیعال؟! 

ماذا یعني نزع الفسق عن الثدیین؟ أن كان للعریس السماوي ثدیان هما للعهدان القدیم والجدید، فإنهما ثدیا 
العروس أیًضا بكونهما كتاب الكنیسة، فیلیق بالعروس أن تقدمها خالل حیاتها المقدسة في الرب وال یفسد أحد 

 للراهب القدیس جیرومرسالتهما بحیاته الشریرة معثًرا اآلخرین عن التمتع بهما كغذاء للنفوس. بهذا المعنى كتب 
.]  Ïباماخیوس یشجعه على دراسة الكتاب المقدس، قائالً : [ِاعطه ثدییك لیرضع من حضنك المثقب ولیسترح في میراثه

: "لئال إن حاكمنا أنفسنا ال ُیحكم علینا، أما إذا تهاون مع أنفسنا في أمر الخطیة فنسقط تحت هذا الحكم
أجردها عریانة وأوقفها كیوم والدتها وأجعلها كقفر وأصیرها كأرض یابسة وأمیتها بالعطش، وال أرحم أوالدها ألنهم 

].  4-3 [أوالد زنى"
ماذا یعني بقول: "أجردها عریانة وأوقفها كیوم والدتها" غیر أنها إذ تركته بإرادتها ال یلزمها باالرتباط به 

فتفقده كسر ستر لحیاتها الداخلیة. ترفضه فتفقده كثوب بّر تكتسي به، وتظهر بطبیعتها الفاسدة كیوم والدتها الجسدیة، 
: 3لیس لها ما یستر ضعفها. لقد حرمت نفسها بنفسها من السید المسیح الذي نلبسه كقول الرسول بولس: (غل 

27  .(
أما قوله: "اجعلها كقفر وأصیرها یابسة وأمیتها بالعطش"، فألنها ترفض اهللا ال تتقبل روحه القدوس الذي 

ینزل على أرضنا القفر كمطر یرویها، ویجعل من بریتها القاحلة فردوًسا مثمًرا، لتقول لعریسها: "لیأِت حبیبي إلى جنته 
).  16: 4ویأكل ثمره النفیس" (نش 

أما قوله: "وال أرحم أوالدها ألنهم أوالد زنى" فیشیر إلى الثمر الذي ینبع فینا عن ذواتنا ولیس عن اتحادنا مع 
)، إذ هو 13: 15العریس السماوي؛ هذا الذي قال عنه السید المسیح أن كل غرس لم یغرسه أبوه السماوي ُیقلع (مت 

غریب عن ملكوت اهللا وال یستحق إّال الحرق! هذه األعمال التي لیست من اهللا هي: "أوالد زنى"، أما األعمال التي من 
غرس اهللا فمرتبطة به ال یمسها الشریر، بل تبقى مرافقة لنا كل أبدیتنا كقول الكنیسة: "أكتب طوبى لألموات الذین 

).  13: 14یموتون في الرب منذ اآلن؛ نعم یقول الروح لكي یستریحوا من أتعابهم، وأعمالهم تتبعهم" (رؤ 

Ï  214، 213حزقیال، ص. 
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. الجري وراء الباطل 2
إذ یطلب اهللا عروسه مهدًدا إیاها أن رفضت، بل بالحرى محذًرا إیاها لئال تصیر عریانة وقفًرا وال تنعم 
برحمته، یكشف لها أن ما یحدث لها لیس عن قسوة من جانبه وٕانما هو ثمر طبیعي لتركها الحق كسر حیاتها 

وشبعها، وجریها وراء الباطل الذي ال یقدم إّال موًتا وحرماًنا.  
: "ألن أمهم قد زنت، التي حبلت بهم صنعت خزًیا، ألنها قالت: أذهب وراء محبّي الذین یعطون یقول

]. لقد أوضح أن سر هالكها هو زناها وارتكابها الخزي، ال بالمعنى 5 [خبزي ومائي، صوفي وكتاني، زیتي وأشربتي"
الجسدي العام، إنما ارتكابه في القلب داخلًیا أوًال حیث تحل احتیاجاتها؛ یقدمون لها طعامها (خبزي)، شرابها (مائي)، 
وكساءها (صوفي وكتاني)، وأدویتها (زیتي)، وبهجتها (أشربتي). هذا هو الزنا الروحي حیث یتكئ اإلنسان على آخر 

غیر اهللا عریس نفسه لیطلب منه احتیاجاته ویجد فیه شبعه ولذته. وٕاذ یعمل اهللا على ردنا إلیه یضیق الخناق حولنا 
: "لذلك هأنذا أسیج طریقك بالشوك وأبني حائطها حتى ال لندرك أن جرینا وراء اآلخرین ال یقدم لنا إّال سراًبا، إذ یقول

 أن كانت الخطیة تجلب لإلنسان "شوًكا ]6-7[ تجد مسالكها، فتتبع محبیها وال تدركهم، وتفتش علیهم وال تجدهم"
)، فإن اهللا في محبته یترك هذا 5: 22)، وكما یقول الحكیم: "شوك وفخ في طریق ملتوي" (أم 18: 3وحسًكا" (تك 

)، 26: 18الشوك یعترض طریقنا لعلنا ندرك خطأنا ونرجع إلیه. فحین ُیقال أن اهللا یكون مع الملتوي ملتوًیا (مز 
)، إنما یفعل ذلك كثمرة طبیعیة لشرنا لنجني من 24-23: 26"ویسلك بالخالف مع من یسلك بالخالف معه" (ال 

الشر ثمره، وفي نفس الوقت كعالمة حب إلهي ألجل تأدیبنا حتى نرتد عن طریقنا. فإن لم نبالي یقیم لنا حائط 
الضیقات واألتعاب لیغلق أمامنا طریقنا الملتوي وندرك أن سعینا فیه باطل.  

خالل هذا الضیق ندرك بطالن جرینا وراء اآلخرین، إذ نقترب من المحبین فال ندركهم ونفتش علیهم وال 
نجدهم. من هم هؤالء المحبین؟ ربما قصد بهم ملك أشور وفرعون مصر ومن هم على أمثالهما، فالتحالف مع واحد 
منهم خوًفا من الغیر هو تحالف باطل، فهؤالء یعملون لمصلحتهم الخاصة ویستغلون إسرائیل ویهوذا دون مساعدتهم 

). ولعله قصد بالمحبین أیًضا البعل 21: 18 مل 2في وقت الضیق. إنهم مثل "عكاز القصبة المرضوضة" (
والعشتاروت وما رافق العبادة الوثنیة من سحر... هذه جمیعها التي كرس إسرائیل حیاته وطاقاته وكل مشاعره لها مع 

أنها ال تقدر أن تنقذه أو تخلصه.  
غایة هذه المتاعب هي عودة العروس إلى تعلقها الحكیم فتترك زناها وترجع إلى رجلها الحقیقي: "فتقول 

]، وكأنها باالبن الضال الذي قال: "أقوم وأذهب 7أذهب وأرجع إلى رجلي األول ألنه حینئذ كان خیر لي من اآلن" [
).  18: 15إلى أبي" (لو 

. تدنیس عطایا اهللا 3 
في دراستنا لسفر حزقیال رأینا اهللا یعاتب عروسه لیس ألنها خائنة فحسب، وٕانما ألنها أخذت غناه ومقدساته 

. هنا یعلق اهللا أن عروسه تأخذ قمحه ومسطاره وزیته وفضته وذهبه لتقدمه للبعل؛ تستخدم Ïلتستخدمها في خیانتها له
.  Ðالعطایا اإللهیة لخدمة الشر! وقد سبق لنا شرح رموز هذه العطایا ومفاهیمها الروحّیة في شيء من التفصیل

Ï .المرجع السابق 
Ð  37، 36، ص 1968الكنیسة تحبك طبعة. 
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أما ثمر هذا التصرف المؤلم فهو:  
لذلك أرجع وآخذ قمحي في حینه ومسطاري في یسحب اهللا عطایاه في الوقت المناسب، إذ یقول: "أوالً : 

]. والعجیب أن اهللا یترك عروسه تفعل ما تشاء بعطایاه ومواهبه، 9 [وقته، وأنزع صوفي وكتاني اللذین لستر عورتها"
بالرغم من إساءة استغاللها لها، لعلها تدرك خطأها وترجع. ولكن هذا الترك إلى حین، ففي الوقت المناسب یسحب ما 
وهبها فتصبح جائعة وظمآنة وعاریة، تنفضح حتى أمام عیون محبیها. إن كان اهللا یطیل أناته علینا، لكن إن تمادینا 

في إساءة استخدام عطایاه لنا ینتزع ما وهبنا ویجعلنا مثًال وهزأة حتى بین األشرار، األمر الذي أدركه إرمیا النبي حین 
ُسبیت أورشلیم إذ قال: "كل مكرمیها یحتقرونها ألنهم رأوا عورتها وهي أیًضا تتنهد وترجع إلى الوراء، نجاستها في 

).  9-8: 1أذیالها... لیس لها معزٍ " (مرا 
: "وأبطل كل ال تفقد العطایا والمواهب فحسب وٕانما تفقد أیًضا فرحها وسالمها الزمني واألبدي، إذ یقولثانًیا: 

]. إنه یبطل كل أفراحها الزمنیة، وتدخل في مرارة 11 [أفراحها: أعیادها ورؤوس شهورها وسبوتها وجمیع مواسمها"
دائمة وكآبة وضیق وال تعرف الفرح بعد وال العید. أما المؤمن ففي وسط حمله للصلیب ُیسحب قلبه لبهجة القیامة 

وقوتها، ووسط اآلالم یتذوق الراحة الداخلیة على مستوى سماوي، ووسط الحزن یفرح وال یقدر أحد أن ینزع فرحه منه.  
في أكثر من موضع أن سالم اإلنسان وفرحه ینبعان من أعماقه في الداخل القدیس یوحنا الذهبي الفم یؤكد 

خالل الحیاة المقدسة في الرب، وأن أذیته ال تنبع عن عوامل خارجیة بل عن خطیته، إذ یقول: [لهذا ال أخاف من 
مؤامرات األعداء، إنما أخاف أمًرا واحًدا هو الخطیة، أرید أن ألقنك درًسا وهو أال تخف من خداعات ذوي السطوة، 

لكن خْف من سطوة الخطیة. ال یضرك أحًدا إن لم تضر نفسك بنفسك. إن كنت ال تخطئ فإن عشرات األلوف من 
السیوف تهددك، لكن اهللا ینتشلك منها حتى ال تقترب إلیك، ولكن إن كنت ترتكب شًرا، فإنك وٕان كنت داخل فردوس 

.]  Ïفستطرد منه
]، وقد سبق فرأینا في مقدمة هذا التفسیر الكرمة والتینة كرمزین للكنیسة 12 [ثالثًا: یخرب كرمها وتینها

المتألمة والمتسمة بوحدة الروح. وكأن اإلنسان الذي یترك عریس نفسه یفقد سمات الكنیسة وعضویته فیها، بل ویصیر 
]، أي فریسة للشیطان ومائدة للخطیة.  12وعًرا یأكله حیوان البریة [

، "وأعاقبها على أیام بعلیم التي فیها كانت تُبخر لهم أما نهایة هذا كله فهو نوالها العقاب اإللهيرابًعا: 
]. یحاسبها اهللا بدقة إذ قدمت البخور 13 [وتتزین بخزائمها وحلیها، وتذهب وراء محبیها وتنساني أنا یقول الرب"

ألصنام البعل وتزینت لها بالخزائم والحلي وذهبت وراء محبیها ترتكب معهم الفجور وتركت اهللا ینبوع القداسة. قدمت 
البخور عالمة الصالة واإللتجاء إلى البعل، وتزینت له عالمة الرغبة في إرضائه واالتحاد معه، وجرت وراء المحبین 
إشارة إلى تعلق القلب. وهكذا قدمت كل إمكانیتها للبعل ال لعریسها الذي نسته تماًما فاستحقت السقوط تحت العقاب 

األبدي.  

Ï  237للمؤلف: القدیس یوحنا الذهبي الفم، ص. 
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. دعوة للرجوع 4 
بعد إعالنه عن الشر الذي ارتكبه العروس الخائنة وتبدیدها مال عریسها لحساب عدوه، كاشًفا عن ثمار هذه 

لكن هأنذا أتملقها وأذهب بها إلى التصرفات الباطلة، یعود في حنان ولطف لیعلن رغبته في عودتها إلیه، إذ یقول: "
].  14 [البریة وُأالطفها"

أّي عریس یالطف عروسه بعد خیانتها له وتبدید ممتلكاته لحساب آخر غیره؟! هكذا یشتاق اهللا إلى 
اإلنسان، یتملقه ویالطفه لعله یرجع إلیه ویقبل االتحاد معه. وٕاذ یقدس اهللا الحریة اإلنسانیة ال یلزمه بالرجوع لكنه 

یتملقه كي یجتذبه إلیه، لینطلق به إلى البریة حیث ال یجد هناك له معین سوى اهللا وحده الذي یالطفه في البریة كما 
الطف شعب بني إسرائیل في بریة سیناء مقدًما لهم كل حب ومظهًرا لهم كل حنو ورعایة.  

 واآلن بماذا یالطفها اهللا لكي ترجع إلیه؟  
]؛ فإن كان یذهب بها إلى البریة، لكنه یعطیها كرومها هناك في 15 [أوالً : "أعطیها كرومها من هناك"

البریة، والكروم تقدم طعاًما (عنًبا) وشراًبا (عصیر عنب) وخمًرا مفرًحا. ما هذه الكروم التي یقدمها لها الرب إّال نفسه، 
)، كأنه یقدم حیاته للشبع واالرتواء والفرح، تنعم به بكونه الخبز 1: 15إذ یقول: "أنا الكرمة الحقیقّیة وأبي الكرام" (یو 

) وتسكر بمحبته، قائلة: "حبك أطیب من 13: 2)، وتشرب منه بكونه الینبوع الحّي (إر 50: 6النازل من السماء (یو 
).  2: 1الخمر" (نش 

إن كان العالم قد صار كبریة قاحلة ال یقدر أن یقدم لنا شیًئا، لكننا في العالم نجد الكرمة الحقیقّیة النازلة 
)، وهذا هو سر فرحنا وتهلیل قلوبنا وسط بریة هذا 5: 15إلینا لنقتنیها، بل لنثبت فیها كأغصان فتأتي بثمر كثیر (یو 

العالم.  
 ثانًیا: "وأعطیها... وادي عخور باًبا للرجاء وهي تغني هناك كأیام صباها وكیوم صعودها من أرض مصر"

]15  .[
العجیب أن اهللا إذ یدخل بها إلى البریة ویقدم لها نفسه "كروًما"، فإنها تقبل مع الكروم ضیًقا، ألن كلمة 

) جنوب أریحا بحوالي 26: 7"عخور" تعني (إزعاًجا) أو (ضیًقا) وهو واد ُرجم فیه عخار (عخان) ابن زارح (یش 
القدیس عشر أمیال. من یقبل السید المسیح في بریة هذا العالم یقبله مشبًعا لنفسه لكن لیس بدون ضیق، وكما یقول 

 حیث یوجد المسیح یوجد أیًضا ضد المسیح یقاومه.  یوحنا ذهبي الفم
"عخور" هي عطیة اهللا... "أعطیها وادي عخور"، وكما یقول الرسول بولس عن عطیة األلم: "قد وهب لكم 

: یقول القدیس یوحنا الذهبي الفم) وكما 29: 1ألجل المسیح ال أن تؤمنوا به فقط بل أیًضا أن تتألموا ألجله" (في 
[إنه یسمو بنفوسنا، حاسًبا هذه اآلالم خاصة به، فأّي فرح یشملنا أن نكون شركاء المسیح، ومن أجله نتألم؟!]،[كما 

.]  Ïتألم من الناس نتألم نحن أیًضا معه... لذلك یلیق بكم أّال تقلقكم هذه اآلالم بل بالحرى تفرحكم
والعجیب أن اهللا یهبنا "عخور باًبا للرجاء"، ففي وسط األلم ینفتح أمامنا باب الرجاء، إذ نتذوق قوة القیامة 
وبهجتها خالل الصلیب مع السید المسیح فنعود إلى صبانا وشبابنا المتجدد، وینفتح لساننا بالتهلیل، وتتحول حیاتنا 

].  15 ["وهي تغني هناك كل أیام صباها وكیوم صعودها من أرض مصر"إلى تسبحة فرح داخلیة: 

Ï  57الكنیسة تحبك، ص. 
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ثالثًا: تتمتع باالتحاد مع العریس السماوي: "ویكون في ذلك الیوم یقول الرب أنِك تدعینني رجلي وال 
]، أّي تقبل االتحاد مع اهللا دون استخدام اللغة الوثنیة (بعلي أّي سیدي أو ربي)؛ یقدسها 16 [تدعینني بعد بعلي"

تماًما حتى في كلماتها، إذ یقول: "وأنزع أسماء البعلیم من فمها فال ُتذكر أیًضا بأسمائها".  
. "وأقطع تدخل معه في عهد زوجي یقدس جسدها وفكرها ویهبها سالًما فائًقا حتى عند عبورها من هذا العالم

لهم عهًدا في ذلك الیوم مع حیوان البریة وطیور السماء ودبابات األرض، وأكسر القوس والسیف والحرب من 
]. ما هو "ذلك الیوم" إّال یوم مجيء السید المسیح وارتفاعه على الصلیب 18 [األرض، واجعلهم یضطجعون آمنین"

لخالصنا، حیث قّدم دمه المبذول عهًدا جدیًدا، خالله یتحقق تقدیسنا، فتصیر حیوانات البریة التي فینا مستأنسة، 
وطیور السماء أّي الفكر مقدًسا، حتى دبابات األرض أّي أدنى الطاقات الجسدیة مباركة فیه، محطًما بصلیبه قوس 

الخطیة وسیف إبلیس ونازًعا الحرب من الجسد (األرض) إذ یصیر مع النفس مقدسین فیه، ویجعل حتى في 
اضطجاعنا في القبر أماًنا حیث ال یقدر الجحیم أن یغتصبنا وال الموت أن یفسد سالمنا!  

] وهو یؤكد 20-19 ["وأخطبك لنفسي"سر هذا العمل اإللهي في حیاتنا هو قوله مؤكًدا ثالث مرات 
 للكنیسة على لسان السید المسیح: [إنني أعدك القدیس یوحنا ذهبي الفم، إذ یهبنا اهللا ذاته وكما یقول "لنفسي"

.  Ïبالملكوت... نعم لقد وهبتك النصیب األعظم، أعطیتِك حتى رب الملكوت!
أما مالمح هذه الخطبة السماویة فهي:  

خطبة أبدّیة ال یستطیع الزمن أن یحلها وال الموت أن یفسدها... أساسها "أخطبك لنفسي إلى األبد"، ا. 
)!  7: 8الحب الذي ال تقدر میاه كثیرة أن تطفئه (نش 

]. ما هو العدل والحق والحب إّال شخص السید 19 ["أخطبك لنفسي بالعدل والحق واالحسان والمراحم"ب. 
المسیح الذي نزل إلینا لتنعم البشرّیة بالعروس فیه! به تقدم اآلب إلینا لیحملنا في أحضانه، وفیه نتقدم نحن لدى اآلب 

كعروس لالبن الوحید لنا حق البنوة له واالتحاد معه. باتحادنا مع العریس السماوي نحمل سماته أّي العدل والحق 
: [تأمل، ماذا فعل الروح؟ لقد وجد القدیس یوحنا الذهبي الفمواالحسان والمراحم، فنصیر سمائیّین، وكما یقول 

األرض مملؤة من الشیاطین فجعلها سماء.]  
]. أساس الخطبة هو اإلیمان الذي به نتحد مع العریس فینطلق بنا 20 ["وأخطبك باألمانة فتعرفین الرب"ج. 

إلى أبیه ونتعرف علیه، ال معرفة الفكر البحت الجاف وٕانما معرفة الحیاة واالتحاد، األمر الذي سبق فأعلنه السید 
). أن كان االتحاد مع البعل ثمرته عدم 27: 11نفسه "ال یعرف اآلب إّال االبن، ومن أراد االبن أن یعلن له" (مت 

المعرفة باهللا، فإن االتحاد باالبن غایته الدخول إلى حضن اآلب والتعرف علیه عن قرب والتصاق!  
]. ما 21 [رابًعا: "ویكون في ذلك الیوم إني استجیب یقول الرب، استجیب السموات وهي تستجیب األرض"

هي السموات إّال النفس التي تحمل السید المسیح في داخلها عریًسا لها؟! فاآلب یستجیب للنفس المتحدة بالعریس 
السماوي، إذ یشتم فیها رائحة الرضا وتكون موضع سروره. أما األرض أّي الجسد فیتقدس أیًضا مع النفس ال یعود 
یقاوم عمل اهللا بل یصیر آلة بّر تعمل لحسابه، لذا یستجیب الرب لهذه األرض المقدسة التي یسكنها البرّ . ال تعود 

األرض تقاوم السماء، وال الجسد یصارع مع النفس المقدسة بل یتجاوب معها ویأتي بثمار الروح التي هي من زرع اهللا 
].  22 ["واألرض تستجیب القمح والمسطار والزیت وهي تستجیب یزرعیل"نفسه 
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وأخیًرا یختم اهللا بركات هذا العصر المسیاني الذي فیه یرجع اإلنسان إلى عریسه مؤكًدا فضل نعمة اهللا 
]. تمتد 23علینا، بقوله: "وأزرعها لنفسي في األرض وأرحم لورحامة وأقول للوعمي أنت شعبي وهو یقول أنت إلهي" [

ید اهللا نفسه لیزرعنا فال نعود بال رحمة وال نكون بعد لسنا شعبه بل ننعم برحمته واالنتساب إلیه ونعتز بألوهیته. 
لقد صار "یزرعیل" وعًدا بعد أن كان تهدیًدا، وصار عالمة اهللا الذي یزرع كنیسته بنفسه بعد أن كان عالمة 

للكرم المغتصب بواسطة إیزابل الشریرة. أما وعده: "أرحم لورحامة وأقول للوعمي أنت شعبي" فقد اقتبسها الرسول 
بولس في رسالته إلى أهل رومیة كنبوة عن دعوة األمم الذین كانوا غیر مرحومین وال شعب اهللا، قائالً : "كما یقول في 

).  25: 9هوشع سأدعوا الذي لیس شعبي شعبي والتي لیست محبوبة محبوبة" (رو 
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األصحاح الثالث 
حبه العملي لها 

إذ عرض الوحي اإللهي لثمار الخیانة أو كسر العهد القائم بین اهللا واإلنسان، عاد لیؤكد محبته لإلنسان 
وشوقه لالتحاد معه بعد تقدیسه له:  

 . 1   . الزواج بزانیة  1
  2    . شراء الزانیة 2
  .4-3  . تقدیس الزانیة   3
  .5  . الرجوع إلى العریس 4

. الزواج بزانیة  1
إذ یرفض الدارسون قبول ما ورد هنا على أنه زواج ثاٍن غیر الذي ورد في األصحاح األول، فلماذا كرر 

حادثة الزواج بزانیة؟  
یرى بعض الدارسین أن زوجته جومر بنت دبالیم قد هربت من بیت الزوجیة وباعت نفسها للفساد أوالً : 

].  2فصارت عبدة، لكن النبي عاد فاشتراها لنفسه امرأة [
یرى البعض أن ما جاء في هذا األصحاح هو بعینه ما ورد في األصحاح األول لكن األول جاء ثانًیا: 

األمر بالزواج أما هنا فیروي ما حدث كواقع عملي، مقّدما لنا الخبرة التي لمسها النبي نفسه.  
یرى قلة من الدارسین أن الحدیث األول كان موجًها إلى مملكة الشمال (إسرائیل) ، أما هنا فالحدیث ثالثًا: 

موجه إلى مملكة الجنوب (یهوذا) رغم قوله: "بني إسرائیل"، فإن المملكة األولى قد ُطلقت وُسیبت وبقیت الثانیة قرًنا 
من الزمان وأیًضا ُطلقت وُسبیت بعد ذلك.  

یرى البعض أن ما ورد هنا هو مجرد تكرار لما ورد في األصحاح األول كتأكید لمحبة اهللا لعروسه رابًعا: 
الساقطة، وٕاعطائها أكثر من فرصة للتفكیر في محبة رجلها األول لها.  

في األصحاح األول قال الرب لهوشع: "ِاذهب خذ لنفسك امرأة زنى"، أما هنا فیقول له "أحببت امرأة صاحب 
وزانیة"، فصدر إلیه األمر ال لیتجوزها فحسب كأمر اهللا، وٕانما یحبها بالرغم من معرفته أنها كانت حبیبة صاحب وأنها 

زانیة. هكذا أراد اهللا أن یدخل هوشع شركة الحب التي هللا نحو شعبه بالرغم مما صنعه هذا الشعب من التفاتهم إلى 
"كمحبة الرب لبني إسرائیل وهم ملتفتون إلى آلهة أخرى وثنیة واشتراكهم في الوالئم المفسدة بشوق شدید، إذ یقول له: 

].  1 [آلهة أخرى ومحبون ألقراص الزبیب"

. شراء الزانیة  2 
]. 2"فاشتریتها لنفسي بخمسة عشر شاقل فضة وبحومر ولثك شعیر" [

إن كانت هذه االمرأة في شهوات قلبها باعت نفسها لحساب الشر فصارت عبدة ذلیلة، إذ صار ثمنها خمسة 
عشر شاقل فضة، أّي أقل من ثمن العبدة. جرت وراء محبیها وقدمت حیاتها نذًرا لهم فصارت بال ثمن، إذ فقدت 

كرامتها ومجدها، فقدت الصورة التي خلقها علیها إلهها الذي في محبته أقامها على صورته ومثاله.  
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على أي األحوال إذ كان هوشع رمز لیسوع المسیح المخلص، فإن شراءه للمرأة الزانیة یشیر إلى خالصه 
لنا، فقد اشترانا بدمه الثمین من العبودیة التي أسرنا أنفسنا بأنفسنا تحت نیرها.  

 اقتناه ربنا یسوع المسیح لنفسه عروًسا تكرس كل طاقاتها لحسابه : "اشتریتها لنفسي".یقول هوشع النبي
ولیس لحساب العالم أو الشیطان.  

)، 22: 21أما الثمن الذي دفعه هوشع فبخس للغایة: خمسة عشر شاقل فضة، أّي أقل من ثمن العبد (خر 
)؛ فقد قّیمها العالم بالشعیر أكل الفقراء أو الحیوانات وال تستحق في 16: 81 شعیر ولیس حنطة (مز Ïوحومر ولثك

عینیه أكثر من هذا، أما ربنا یسوع فاقتنانا ال بذهب أو فضة، وال بقمح أو شعیر، وٕانما بدمه الثمین كقول الرسول: 
"عالمین أنكم افتدیتم ال بأشیاء تفنى بفضة أو بذهب من سیرتكم الباطلة التي تقلدتموها من اآلباء بل بدم كریم، كما 

).  19-18: 1 بط 1من حمل بال عیب وال دنس دم المسیح" (

. تقدیس الزانیة  3
إن كان اهللا في حبه یجري وراء البشرّیة الزانیة مفتدًیا إیاها بدمه إنما لكي یقدسها، فیهیئها للعرس السماوي. 

]. ابن اهللا القدوس كرس عمله لحساب 3 [: "وقلت لها: "تقعدین أیاًما ال تزني وال تكوني لرجل وأنا كذلك لك"إذ یقول
هذا العرس قائالً : "أنا كذلك لك"، وفي أكثر إیضاح یقول: "ألجلهم أقدس أنا ذاتي لیكونوا هم أیًضا مقدسین في الحق" 

). قدس القدوس حیاته أّي كرسها لخالصنا، حتى نتقدس به مقدمین حیاتنا له خالل التقدیس بدمه 19: 17(یو 
بواسطة روحه القدوس. والعجیب أن زواج النفس باهللا روحًیا لیس فقط ینزع عنها نجاستها أو زناها الروحي إنما یهبها 

: [دعیت الكنیسة عذراء، هذه التي كانت قبًال زانیة. هذه هي المعجزة القدیس یوحنا ذهبي الفم"بتولّیة". وكما یقول 
التي صنعها العریس: أخذها زانیة، وجعل منها عذراء! یا له من أمر عجیب وجدید! فنحن بالزواج نفقد بتولیتنا، أما 

اهللا فبالزواج یعید للكنیسة عذراویتها... عندما تسمع هذه األمور ال تفهمها بصورة مادیة بل حّلق بفكرك عالًیا. ال 
.]  Ðتفهمها بصورة جسدیة... فإن الكنیسة التي تعیشها روحّیة ال مادیة

: "ألن بني إسرائیل سیقعدون أیاًما كثیرة بال ملك وبال رئیس وبال ذبیحة وبال تمثال یكمل النبي حدیثه
]، هذه إشارة إلى فترة السبي التي ُحرم فیها الشعب من حریة 4 [(مذبح حسب الترجمة السبعینیة) وبال أفود وترافیم"

العبادة هللا وكل امتیازاتها ومن كل مظهر لهم كأمة أو كنیسة. ولعل اهللا قد سمح بها كفترة تهیئة لهم لقبول العبادة 
الحقة بعد حرمانهم منها بسبب شرهم. اهللا في محبته یحرم اإلنسان حتى من البركات إلى حین لكي نتقبلها بصورة 

أعظم وأبقى!  

. الرجوع إلى العریس  4
العالمة یختم الحدیث عن قبول الزانیة بالحب الزوجي بعودة الشعب الیهودي إلى معرفة اهللا. یرى 

 أن فترة الحرمان السابق الحدیث عنها ال تشیر إلى فترة السبي فحسب، وٕانما أیًضا تشیر إلى رفض أوریجینوس
الیهود للمسیَّا، لكنهم في أواخر األیام یقبلون اإلیمان وینضمون كأعضاء في جسد المسیح لینعموا بالخالص، إذ 

Ï لتًرا، أما اللثك فحوالي نصف 229، 113"الحومر" مكیال عبري یعني "حمل حمار" أو مئة عمر أو لتكان أو عشر إیفات ویسمى أیًضا كًرا، وكان یساوي 
  الحومر.

Ð  50، 46الكنیسة تحبك، ص. 
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: "وبعد ذلك یعود بنو إسرائیل ویطلبون الرب إلههم وداود ملكهم ویفزعون إلى الرب، وٕالى جوده في أواخر یقول
]. إنهم في أواخر الدهور سیفزعون إلى الرب أو یهربون إلیه.  5 [األیام"

لماذا یقول "یفزعون إلى الرب"؟ لعلهم إذ یدركون ما فعلته الخطیة بداود ملكهم، أّي السید المسیح الذي هور 
).  12: 2) ، ویفزعون إلیه لیتمموا خالصهم بخوف ورعدة (في 16: 22"أصل وذریة داود" (رؤ 
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 اإلصحاح الرابع
إن كان هللا قد كشف إلسرائیل عن مركزه لدیھ كعروس أحبھا وقّدم لھا كل إمكانیات 
الحیاة معھ، لكنھا خانتھ وكسرت العھد. إنھ یفتح لھا باب الرجاء مرة ومرات خالل 
التوبة خاصة في العصر المسیاني. واآلن في محبتھ ال یصدر لھا أوامر بل یدخل 

معھا في حوار ومحاجاة بل ومحاكمة ال یغلب، وإنما لكي یعلن أبوتھ المحبة 
ویوضح أنھ العریس غیر المستبد. ففي ھذا األصحاح یبدأ بإعالن محاكمة إسرائیل 

 .خاصة ما كان لھ من قیادات دینیة فاسدة

30T130. إعالن المحاكمةT 

 1-3. 

30T2 رفض الكھنة .
 .30T  4-10للمعرفة

30T330. الرجاسات الوثنیةT 

 11-19. 

 

 . إعالن المحاكمة 1

یوجھ هللا االتھام إلى بني إسرائیل ملقًبا إیاھم أرًضا أو سكان األرض، معلًنا مادة 
 االلتھام، قائًال : 

"اسمعوا قول الرب یا بني إسرائیل، أن للرب محاكمة مع سكان األرض، ألنھ ال 
أمانة وال إحسان وال معرفة هللا في األرض، لعن وكذب وقتل وسرقة وفسق، 

 ].2 [عیعتنفون ودماء تلحق دماء"

، أما مادة االتھام فھي [30]إذ ارتبط بنو إسرائیل بحب األرضیات صاروا أرًضا
 ھذه: 

1 
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http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/33-Sefr-Hoshae/Tafseer-Sefr-Hosha3__01-Chapter-04.html%231._%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85%D8%A9__
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/33-Sefr-Hoshae/Tafseer-Sefr-Hosha3__01-Chapter-04.html%232._%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9__
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/33-Sefr-Hoshae/Tafseer-Sefr-Hosha3__01-Chapter-04.html%232._%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9__
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/33-Sefr-Hoshae/Tafseer-Sefr-Hosha3__01-Chapter-04.html%232._%D8%B1%D9%81%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D9%86%D8%A9_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A9__
http://st-takla.org/pub_Bible-Interpretations/Holy-Bible-Tafsir-01-Old-Testament/Father-Tadros-Yacoub-Malaty/33-Sefr-Hoshae/Tafseer-Sefr-Hosha3__01-Chapter-04.html%233._%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AB%D9%86%D9%8A%D8%A9__


من الجانب السلبي یقول: "ال أمانة (في الترجمة السبعینیة "حق"، وال إحسان أوًال . 
وال معرفة هللا في األرض". لقد دخل إسرائیل تحت المحاكمة بكون أرًضا فقدت 

اتحادھا بالعریس السماوي، ألنھا ال تحمل فیھا الحق وال الرحمة وال المعرفة هللا. 
بغیر ھذا الثالوث غیر المنفصل في حیاة اإلنسان ینحدر إلى الطبیعة األرضیة 

 الزائلة.

یبدأ باألمانة أو الحق، وكما یقول السید المسیح في صالتھ الوداعیة، "قدسھم في 
). لقد رفضوا كلمة هللا فرفضوا الحق، مع أنھا 17: 17حقك، كالمك ھو حق" (یو 

لیست ببعیدة عنھم، "الكلمة قریبة منك في فمك وفي قلبك أّي كلمة اإلیمان التي 
). ھذا الحق یلزم أن یكون ملتحًما باإلحسان أو الرحمة، فال 8: 10نكرز بھا" (رو 

تكون كلمة هللا أو اإلیمان بھا مجرد كلمات محفوظة أو فكر عقلي بحت، وإنما یجب 
أن یمس حیاتنا. وإذ یتحول الحق فینا إلى عمل تزداد "معرفة هللا" فینا فتستنیر 
بصیرتنا باألكثر. ھكذا یتفاعل الحق مع العمل والمعرفة بكونھم یمثلون جوانب 

 متداخلة مًعا تخص حیاتنا في المسیح یسوع. 

إذ فقد إسرائیل ھذا الثالوث: باإلیمان والعمل والمعرفة الروحّیة، أثمر فساًدا، ثانُیا: 
 "لعن وكذب وقتل وسرقة، یعتنفون (یستخدمون العنف) ودماء تلحق دماء". 

، 6، 9، 3ھذه القائمة من الخطایا تعلن في بدایتھا كسرھم للوصایا العشر (وصایا 
)، أي كسر العھد مع هللا. أما قولھ: "یعتنفون" فیعني استخدام أعمال العنف 7، 8

المضادة لروح هللا الودیع. وربما تعني تعدیھم حدودھم مع هللا بعنف، أو في 
خطایاھم یتعدون العقل أو الضمیر أو الناموس ال عن ضعف أو بغیر إرادة، وإنما 

عن عمد وبعنف. وبقولھ: "دماء تلحق دماء" ربما قصد دم زكریا بن یھویاداع 
) فاختلط 21: 24 أي 2الكاھن الذي ُرجم في دار بیت الرب كأمر یوآش الملك (

 دمھ البريء بدم الذبائح التي كانوا یقدمونھا بروح غیر مستقیمة.

: "لذلك تنوح األرض وُیذبل كل من یسكن یختم اتھامھ لبني إسرائیل بقولھثالًثا. 
]. إذ یكسر 3 [عفیھا مع حیوان البریة وطیور السماء وأسماك البحر أیًضا تنزع"

إسرائیل عھد هللا یتحول إلى أرض بریة ال تعرف الفرح أو السالم بل النوح 
2 
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واالضطراب. وال یكون فیھا ثمر بل قحط وجفاف، وال تجد حتى حیوانات البریة أو 
طیور السماء أو أسماك البحر فیھا طعاًما بل یذبل الكل. ثمار كسر العھد ھو خراب 

 شامل یمس األرض كلھا بحیواناتھا وطیورھا وأسماكھا. 

" فإن كانت األرض تشیر إلى الجسد الذي من أجلھ یرتكب : "تنوح األرضیقول
اإلنسان الشر لیمتعھ بالملذات، فإن ثمر ھذا الشر ھو حرمان ھذا الجسد من الراحة 
والفرح، لیبقى نائًحا! ھذا ھو ثمرة كسر العھد مع هللا واھب السالم، أما االتحاد معھ 

: [إذ األب یوحنا من كرونستادتفیعطي لإلنسان في كلیتھ سالًما حقیقًیا. وكما یقول: 
یحل المسیح في القلب باإلیمان، یسكن فیھ السالم والفرح. فإنھ لیس بدونھ سبب ُیقال 

]. كما یقول: [إنني أرى بعینّي قلبي كیف [31]عن هللا أنھ قدوس ویستریح في قدیسیھ
أتنسم المسیح في قلبي عقلًیا، كیف یدخل إلیھ فیھبھ فجأة سالًما وفرًحا. ال تتركني 

أسكن وحدي بدونك یا واھب الحیاة، یا نسمتي، یا فرحي! فإنھ یصعب علّي أن أُترك 
 .][32]بدونك

، أّي تذبل طاقات اإلنسان وتتبدد مواھبھ كاالبن األصغر "ویذبل كل من یسكن فیھا"
الذي بدد أموالھ في عیش مسرف، فیصیر كمیت بال قیمة، أو جسًدا بال حیویة. أما 
المؤمن الحقیقي فیسبح بحق، قائًال : "تعھدت األرض وجعلتھا تفیض، تغنیھا جًدا، 

سواقي هللا مآلنة ماءً ... تبارك غلتھا، تقطر مراعي البریة وتتنطق اآلكام بالبھجة، 
). كأنھ یقول ہلل، وإن 13، 9: 65واألودیة تتعطف بًرا، تھتف وأیًضا تغني" (مز 

كنت أنا أرًضا جافة لكنك تتعھدني فتجعلھا تفیض خیًرا مقدًسا كل مواھبك لي، 
تغنیھا جًدا، وتمأل حیاتي بمیاه الروح القدس الذي یضرم كل الطاقات لحساب 

ملكوتك، وتبارك غالتي الداخلیة التي ھي ثمرك فّي، تجعل حیاتي مثمرة ومملوءة 
 فرًحا وبھجة فتنطق بالتسبیح واألغاني الروحّیة.

، ففیھ : "مع حیوان البریة وطیور السماء وأسماك البحر أیًضا تنزع"أما قولھ
إشارة إلى فساد حیاة اإلنسان من كل جانب: األرض حیث توجد الحیوانات، والجو 

حیث الطیور والمیاه حیث األسماك، فقد صار الخراب شامًال حتى ال تقدر حیوانات 
البریة المعتادة على القفر والصحراء أن تعیش بسبب شدة الجفاف، وال تجد طیور 
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السماء ما تلتقطھ، حتى األسماك تھرب إلى شواطئ أخرى. ھذا ومن جانب آخر 
لعلھ أراد أن یكشف في محاكمتھ عن خطورة الخطیة فإنھا تفسد الحیاة، فیمتد 

الخراب إلى الخلیقة غیر العاقلة من حیوانات وطیور وأسماك، كما حدث في بدایة 
الحیاة البشرّیة إذ لُعنت األرض بسبب آدم وحواء، وصارت تنبت شوًكا وحسًكا. 

ومن ناحیة أخرى أیًضا لعل حیوانات البریة تشیر إلى الحیاة الجسدیة (الحیوانیة)، 
وطیور السماء إلى الفكر الذي یلیق بھ أن یحلق في السماویات، وأسماك البحر تشیر 

، وكأن اإلنسان بتركھ عریسھ السماوي یحطم حیاتھ من [33]إلى الجانب اإلیماني
 كل جوانبھا، الجسد والفكر والروح، فیخسر كل ما لدیھ.

 

 . رفض الكھنة للمعرفة 2

إذ أعلن محاكمتھ لكل بني إسرائیل مقّدًما مادة االتھام، طالب بمحاكمة الكھنة ومعھم 
 األنبیاء الكذبة بكونھم المسئولین أوًال عما بلغ إلیھ ھذا الشعب. 

ال یحاكم وال یعاتب أحد (غیره) وشعبك كمن یخاصم كاھًنا، فتتعثر في یقول: "
]. ولعلھ یقصد ھنا أن 5[عالنھار ویتعثر أیًضا النبي معك في اللیل وأنا أخرب أمك" 

كل إنسان مسئول عن نفسھ، لیس ألحد أن یبرر تصرفات الكاھن لمجرد أنھ كاھن، 
فإنھ إذ یتعثر في النھار ومعھ یتعثر األنبیاء الكذبة لیًال خالل األحالم الباطلة، 

یشترك الكل في خراب السامرة عاصمة إسرائیل أمھم. وكأن الكھنة األشرار قد 
 اتحدوا مع األنبیاء الكذبة في التعثر نھاًرا ولیًال، محطمین الشعب كلھ. 

ویرى البعض أن الحدیث ھنا موجھ إلى الشعب حیث یطالب هللا أن یصمت 
الموبخون الصادقون وأن یتنحوا عن ھذا العمل ألنھ ال یوجد من یسمع لصوت 

التوبیخ، فصاروا في قساوة یرفضون كل توجیھ حتى أن قّدمھ كاھن. إنھم 
یخاصمون الكاھن الصریح معھم، بل ویضطھدونھ كما فعل یوآش ملك یھوذا وشعبھ 

 أي 2إذ رجموا زكریا بن یھویاداع في دار بیت الرب ألنھ نطق بكلمات الرب (
24 :21 .( 
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قد ھلك یوجھ هللا حدیثھ إلى الكھنة معلًنا أنھم أھلكوا الشعب بسبب عدم المعرفة: "
 شعبي من عدم المعرفة ألنك أنت رفضت المعرفة أرفضك أنا حتى ال تكھن لي"

] وقد سبق لنا في مقدمة السفر توضیح المقصود بمعرفة هللا في ھذا السفر، 6[ع
ورأینا الربط بین معرفة هللا والحیاة التقویة المقدسة في الرب. لقد ترك الكھنة حیاة 
الشركة مع هللا وانشغلوا بمصالحھم الخاصة ففقدوا المعرفة التقویة، وصاروا كمن 

ھم في ظلمة الجھل. إنھ لم یقل: "ألنك أنت جاھل" بل "ألنك أنت رفضت المعرفة"؛ 
كأنھ یقول لھ: إنك بال عذر فالمعرفة متوفرة لدیك والنور قائم، لكنك أنت ترفض 

). أما 14: 21المعرفة وال تقبل النور، وكما قیل: "لم یسروا بمعرفة طرق هللا" (أي 
: "وألنك نسیت شریعة إلھك سر رفضھم للمعرفة فھو تركھم لكلمة هللا أو الوصیة

 في أقسام موقع األنبا تكال. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في ]6 [عأنسى أنا بنیك"
ھكذا یربط معرفة هللا بشریعة هللا بكون األخیرة المقاالت و التفاسیر األخرى). 

: [الكتاب المقدس ھو مركز األب یوحنا من كرونستادتمصدًرا لھا. وكما یقول 
حكمة هللا وكلمتھ وروحھ... ففیھ یعلن بنفسھ: "الكالم الذي أكلمكم بھ ھو روح 

)، في الكتاب المقدس نرى هللا وجًھا لوجھ، ونرى أنفسنا كما 63: 6وحیاة" (یو 
 .] [34]نحن علیھ، فیعرف اإلنسان ذاتھ خاللھ، ویسلك دوًما في حضرة هللا

وإن أخذنا بالمعنى الرمزي، من ھو الكاھن الذي یرفض معرفة هللا فیھلك كل 
الشعب وینسى شریعة هللا فینسى هللا بنیھ إالّ القلب الذي كان یلیق بھ أن یكون مركز 

ملكوت هللا، فإذا بھ یرتبط بالعالم واألمور الزمنیة فیفقد نقاوتھ وال یعاین هللا، بل 
یصیر كمن ھو في عمى روحي بال معرفة حیة، ینسى الوصیة أو یتناساھا. ھذا 

القلب الرافض للمعرفة خالل النقاوة ُیھلك كل الشعب أي الجسد كلھ بطاقاتھ 
 وإمكانیاتھ، وإذ ینسى الوصیة اإللھیة ال تثمر الوصیة فیھ فتكون كمن نست بنیھ.

بھذا ندرك ما سبق أن قلناه أن المعرفة ال ُتقتنى خالل القراءة وحدھا إنما خالل 
الحیاة التقویة التعبدیة المقدسة في الرب، خالل الكاھن الداخلي أي القلب النقي الذي 

 یشفع في الجسد كلھ لدى هللا.
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على حسبما كثروا ھكذا أخطأوا إلّي فأبدل یكمل الرب عتابھ مع الكھنة، قائًال : "
كرامتھم بھوان، یأكلون خطیة شعبي وإلى إثمھم یحملون نفوسھم، فیكون كما 
الشعب ھكذا الكاھن، وأعاقبھم على طرقھم وأرد أعمالھم علیھم، فیأكلون وال 

]. لقد اتكلوا 10-7 [عیشبعون ویزنون وال یكثرون ألنھم قد تركوا عبادة الرب"
على كثرة عددھم أو كمیة العمل ال على نوعیتھ، لذلك "حسبما كثروا ھكذا أخطأوا 

إليّ "؛ عوض تقدیسھم الداخلي وشھادتھم الحقة أمام شعب هللا إذا بھم صاروا باألكثر 
مخطئین في حق هللا. لقد انشغلوا بالوالئم الوثنیة وسقطوا في الرجاسات، لھذا 

 صاروا مدانین مع الشعب بال محاباة.

"یأكلون خطیة شعبي" أي یأكلون ذبائح الخطیة التي یقدمھا الشعب، فال یھتمون 
بتوبة الشعب ورجوعھم عن الشر إنما یبتھجون بتقدیم الشعب للذبائح ألجل تمتعھم 
ھم بالذبائح، فكلما أخطأ الشعب زاد نصیبھم بكثرة الذبائح! لقد اھتموا ال بالتوبة بل 

بملء بطونھم لحًما على حساب تقدیس الشعب. لھذا فھم یأكلون وال یشبعون، 
ویرتكبون الزنا باتخاذھم السراري فُتنزع البركة عنھم. إنھا صورة بشعة ال تلیق 

قائًال : [الكاھن مالك ال إنسان، األب یوحنا من كرونستادت بالكاھن، لھذا یحذرنا 
یلیق بھ أن یلقي كل أمر عالمي بعیًدا عنھ وراءه. یا رب، لیت كھنتك یلتحفون بالبّر 

). لیذكروا على الدوام عظمة دعوتھم وال یسقطوا في فخاخ العالم 9: 132(مز 
والشیطان بل یخلصوا من ھموم العالم وغرور الغنى وشھوات سائر األشیاء التي 

 .] [35])19: 4تدخل قلوبھم (مر 

 

 . الرجاسات الوثنیة 3

بعد إعالنھ محاكمة كل بني إسرائیل، خاصة القیادات الدینیة، یكشف عن الرجاسات 
 التي سقط الكل فیھا:

]. انحرافھم عن عبادة هللا إلى 11 [عأوًال : "الزنا والخمر والسالفة تخلب القلب"
 أن وراء كل إلحاد القدیس أغسطینوسعبادة البعل علتھ الملذات الجسدیة، وكما یقول 
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شھوة. فشھوات الجسد إن ُتركت بال ضابط تفسد القلب، وتقتل فیھ كل حنین نحو هللا 
كعریس للنفس، فیلجأ اإلنسان إلى الھروب من هللا حاسًبا إیاه كاتًما ألنفاسھ ومحطًما 

 لشخصیتھ.

إذ یترك اإلنسان نفسھ للتمتع بالملذات الجسدیة بغیر ضابط ینحدر إلى ثانًیا: 
تصرفات غیر الئقة وال مقبولة مثل أعمال السحر التي ارتبطت في ذلك الحین 

 وعصاة (ربما تمثال البعل الخشبي)شعبي یسأل خشبة بعبادة البعل. یقول هللا: "
 عوض االلتجاء إلى الرب إلھھم یسألونھ المشورة صاروا یلجأون إلى تخبره".

تمثال البعل وأعمال السحر لتحدد لھم الطریق وتكشف لھم المستقبل. إن كل من 
 یترك كلمة هللا ویلجأ إلى العالم والبشرّیة یكون كمن یستشیر الخشبة ویسأل العصا.

اندفاعھم في العبادة الوثنیة؛ یقدمون الذبائح على رؤوس الجبال والبخور على ثالًثا: 
]. لقد ضم 13التالل، وتحت أشجار البلوط واللبني والبطم ألن ظلھا حسن [ع

) یھرب إلیھا الراغبون في 23: 31إسرائیل جباًال كان یجب أن تكون مقدسة (إر 
)، وعلیھا 8: 2)، علیھا یأتي العریس السماوي طافًرا (نش 17: 19الخالص (تك 

) فال یمكن أن تختفي، وإلیھا یصعد السید المسیح 14: 5تقام مدینة أورشلیم (مت 
). ھذه الجبال الجبارة 18: 3)، فتقطر عصیًرا روحًیا ال ینقطع (یؤ 3: 6(یو 

 تحولت لحساب إبلیس، فأُقیم علیھا المذابح الدنسة.

وكما ضم إسرائیل جباًال جبارة تحولت لحساب البعل، ھكذا ضم أیًضا نفوًسا أصغر 
)، ھذه أیًضا فسدت 8: 2ھي تالل كان یلیق أن یأتي علیھا السید المسیح طافًرا (نش 

 فحملت رائحة بخور دنس.

ما أقولھ عن الجبال والتالل أكرره عن أشجار البلوط واللبنى والبطم، ھذه التي 
 عوض أن تمجد هللا صارت مراكز لحساب مملكة الظلمة.

على أّي األحوال اختار الیھود األماكن العالیة كقمم الجبال ورؤوس التالل ال 
لیرتفعوا بفكرھم خاللھا عن األرضیات وإنما لیظنوا أنھم قد اقتربوا إلى السماء، فإذا 
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بھم ینحطون إلى الھاویة. واختاروا األشجار الكثیفة ظًنا منھم أنھا تساعدھم على 
 التأمالت الروحّیة، عوض االلتجاء إلى ظل الصلیب والراحة في الجنب المطعون. 

 یقدم لنا صورة بشعة عن انتشار الزنا في حیاتھم، معطًیا لنا مالمح لحیاتھم أخیًرا
 الدنسة ھي:

ا. كان یرتكب ھذه الخطیة البنات غیر المتزوجات والِكنَّات (زوجات األبناء) 
المتزوجات. وكأن الخطیة قد صارت عامة اتسم بھا جنس النساء، فال تخجل الفتاة 

 . [36]غیر المتزوجة من ارتكابھ، وال تستحي الِكنة المتزوجة منھ

ب. كأن هللا قد یئس منھن، فقد ارتكبن الخطیة ال عن ضعف، وال خالل جھادھن 
إنما كن یصنعن الشر بصورة مستمرة بغیر حیاء وبإرادتھن، لذا یرفض هللا 

تأدیبھن، وھذه ھي أمر عقوبة یسقط تحتھا اإلنسان، أن ُیحرم من أبوة هللا خالل 
ال أعاقب بناتكم ألنھن یزنین وال كناتكم ألنھن امتناع هللا عن تأدیبھ، إذ یقول: "

: [إنھ یشبھ الطبیب الحاذق الذي استخدم األب ثیؤدور]. وكما یقول 14 [عیفسقن"
كل وسائل العالج ولم یعد ھناك دواء یمكن استخدامھ. لقد ُغلب هللا من ظلمھم 
وأُجبر على الكف عن تأدیباتھ الرقیقة، فاضًحا إیاھم، قائًال : "وأحّل غضبي بك 

: القدیس جیروم).] ویقول 42: 16فتنصرف غیرتي عنِك وأسكن وال أغضب بعد" (حز 
ب على أمر واحد مرتین  ب في ھذه الحیاة ألن هللا ال یؤدِّ [سعید ھو اإلنسان الذي ُیؤدَّ

 الترجمة السبعینیة). یا لعظم سخط الرب عندما ال یغضب علینا ھنا، فإنھ 9: 1(نا 
بھذا یحفظنا كثور للذبح. في الحقیقة یقول ألورشلیم أن خطایاھا كثیرة وشرورھا 

). وبتعبیر آخر 42: 16عظیمة لذا تنصرف غیرتھ عنھا وال یغضب بعد علیھا (حز 
یقول: "عندما كنِت مجرد زانیة أحببتِك وكنُت أغیر علیِك، لكن إذ صار لِك محبون 
كثیرون ِازدریت بِك فال أغیر وال أغضب بعد. بنفس المعنى إذ یحب الرجل امرأتھ 

: 89یغیر علیھا لكنھ متى أبغضھا ال یقول مع هللا "اَفتقد بعصا معصیتھم" (مز 
 [37])]14)، إنما یقول: "ال أعاقب بناتكم أنھن یزنین" (ع34
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: ج. أن ما تفعلھ البنات والنساء ھو ثمر طبیعي لبشاعة ما یفعلھ الرجال، قائًال 
 "ألنھم یعتزلون مع الزانیات ویذبحون مع الناذرات الزنى، وشعب ال یعقل یصرع"

]. فإن كان الرجال والشبان یذھبون إلى مذابح البعل المنتشرة في كل البالد 14[ع
ویعتزلون مع الزانیات مقّدمین ذبائح شر مع الكاھنات الناذرات حیاتھن للفساد 

لحساب البعل، فیسلك ھؤالء الرجال بغیر تعقل وُیصرعون أمام الدنس أو یسقطون 
: "لذلك تزنى تحت الخطیة، لذلك أسلم هللا نساءھم وبناتھم لھذه الشھوات، إذ یقول

]. ھكذا یؤدب هللا الزناه بمرارة لیدركوا بشاعة 13 [عبناتكم وتفسق كناتكم"
 ). 11: 2 صم 2تصرفاتھم، كما سبق فعاقب داود بتدنیس سراریھ (

] التي ال تقبل النیر، وحینما 16د. یصفھم في ارتكابھم لھذا الشر بالبقرة الجامحة [ع
یوضع علیھا تنشمص لتقاوم وترجع إلى الخلف عوض أن تسیر بھ إلى األمام لتحقق 
غایة صاحبھا. ھكذا رفض ھذا الشعب نیر وصیة هللا، وأراد الركوض بجنون حسب 
ھواھم الشخصي ال حسب إرادة هللا، وصاروا یرجعون إلى الوراء عوض التقدم إلى 

 األمام.

لقد انطلقوا إلى األماكن التي انتشر فیھا الزنا والعبادات الوثنیة كالجلجال وبیت آون 
(بیت الباطل)، فصاروا كالخروف الذي یرعى في مكان واسع لُیعد للذبح: "یسمنون 

 ). 15: 32ویرفسون" (تث 

]، وفي الترجمة السبعینیة: "إفرایم 17 [ع: "إفرایم موثق باألصنام، اُتركوه" یقوله.
مرتبط (أو شریك) باألصنام، یضع لنفسھ معاثر في طریقھ". لقد ربط نفسھ بنفسھ 
باألصنام، فصار شریًكا لھا، یحمل سماتھا فیھ. إذ ھي حجریة صار قلبھ حجرًیا، 

 وإذ ھي زائلة وباطلة، قّدم نفسھ للھالك والبطالن. 

ارتبط إفرایم باألصنام فصار كمن ھو موثق بھا ومستعبد لھا ال یقدر أن یسمع 
القدیس أنبا أنطونیوس نصیحة صالحة وال أن یتحرر منھا، ھذه طبیعة الخطیة، وكما یقول 

: [عندما تجھل النفس الخطیة، تكون الخطیة محبوبة لھا، بل وتستعبد النفس التي الكبیر
 .][38]تحبھا وتأسرھا
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و. أخیًرا یتساءل: ماذا انتھت منادمتھم؟! أو ماذا تكون نھایة ھذا الشراب المر؟ 
 أحب مجانھا أحبوا الھوان، قد صرتھا الریح في أجنحتھا وخجلوا من ذبائحھا""

]. لقد أحبوا الھوان أّي الربح القبیح والفساد، ونالوا عاًرا. وأخیًرا یحملھم 19-18[ع
الریح العاصف إلى السبي، كما على أجنحة الشر لیدخل بھم إلى مذلة العبودیة، 

 وعندئذ یخجلون من ذبائحھم الوثنیة التي لم تستطیع أن تخلصھم. 

إن كان ھذا الشعب قد عاش زماًنا بروح األمم یعبدون األصنام، فإنھم ینالون شھوة 
قلبھم إذ ُیحملون مسبیین إلى حیث العبادة الوثنیة والحرمان من أورشلیم وھیكل 

 الرب فیذوقوا مرارة ثمر عملھم! 
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األصحاح الخامس 
انضمام یهوذا إلى إسرائیل 

 في محاكمة

إن كان إسرائیل قد فسد بكهنته رافضي المعرفة اإللهیة، فإن یهوذا بالرغم من كل ما لدیه من امتیازات إذ 
هو السبط الملوكي القائم في أورشلیم والمتعبد في الهیكل لكنه انحرف أیًضا كإسرائیل فدخل اهللا معه في خصومة 

أیًضا یحاججه ویعاتبه ویكشف له جراحاته مؤدًبا إیاه.  
 . 5-1  . اهللا یؤدب بغیر محاباة 1
 . 7-6    . تنحى اهللا عنهم2
 . 12-8   . إعالن حالة تأدیب عامة3
 . 15-13  . عدم رجوعهم إلى هللا 4

. اهللا یؤدب بغیر محاباة  1
یؤكد اهللا عدم محاباته لفئة على حساب أخرى أو إلنسان على حساب آخر، إنما إذ أخطأ الجمیع یؤدب 

]. إنه یؤدب إسرائیل ألنه ابتدأ بالشر وأقام لنفسه هیكًال غیر هیكل الرب الذي 2 [: "فأنا تأدیب لجمیعهم"الكل، قائالً 
في أورشلیم وانحرف إلى الوثنیة، وفي نفس الوقت یؤدب أیًضا یهوذا بالرغم مما حمله من امتیازات إذ عاصمته 

: "فیتعثر إسرائیل وٕافرایم في أورشلیم، وفي داخلها هیكل الرب، وهو سبط ملوكي لكنه إذ أخطأ ولو متأخًرا یعاقب
].  5 [إثمهما، ویتعثر یهوذا أیًضا معهما"

إن كان في األصحاح السابق قد ُأعلنت محاكمة على وجه الخصوص مع الكهنة، إذ هلك شعب اهللا بسبب 
: "اسمعوا هذا أیها الكهنة عدم المعرفة األمر الذي هو من صمیم مسئولیة الكهنة، لكن هذا ال یعفي الشعب، إذ یقول

].  1 ["واصغوا یا بیت الملك ألن علیكم القضاء"]، ویضم معهم أصحاب الكرامات 1 [وانصتوا یا بیت إسرائیل"
 أنا أعرف إفرایم وٕاسرائیل لیس مخفًیا عني"إنه یدین الجمیع، ألنه فاحص الكل ولیس شيء مخفًیا عنه: "

]، وقد ذكر إفرایم أوًال إما بمعنى مملكة إسرائیل أو ألن إفرایم كان رئیس العصاة وبسببه تدنست بقیة األسباط 3[
العشرة، لذلك ذكره أوًال إذ هو مستحق للتأدیب أكثر من غیره.  

ماذا یعرف اهللا عنهم؟  
]، لعله هنا یوجه الحدیث إلى القیادات التي 1 [ "إذ صرتم فًخا في مصفاة وشبكة مبسوطة على تابور":أوالً 

كان یجب أن تسند الضعفاء كي ال یسقطوا فإذا بها تصیر فخاًخا وشباًكا ینصبها العدو ِالقتناص كل نفس لحساب 
الشر. عوض أن یرشدوا للتوبة یغرونهم للسقوط ویجتذبونهم بكل حیلة للعبادة الوثنیة. یظن البعض أنه كان من 
عادتهم إقامة جواسیس في الطرق، سیما على جبليّ : "مصفاة وتابور" في أیام األعیاد لكي یراقبوا الذاهبین إلى 

أورشلیم فیخبروا عنه لمحاكمته.  
)، ویقال أنها موضع الرجمة التي 21: 11لم یعرف هل المصفاة هنا یقصد تلك التي في جلعاد (قض 

)، وهناك اجتمع بنو إسرائیل لمحارب 49: 31أقامها یعقوب وقوم البان شهادة على العهد الذي أقیم بینهم (تك 
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)، وربما كان موضعها تل رمیت، أو أنها مصفاة التي 34: 11)، وِالتقى یفتاح بابنته (قض 17: 10العمونیین (قض 
) وهناك قتل 22: 15 مل 1)، وحّصنها آسا (21، 17: 10صم 1في بنیامین حیث تم فیها انتخاب شاول ملًكا (

) ویقال أنها قریة صموئیل النبي. على أّي األحوال كانت المصفاة وجبل تابور في ذلك 25، 23: 25 مل 2جدلیا (
الحین مركزین هامین للعبادة الوثنیة، فصارا رمزین للخراب الذي حّل بسبب العبادة الوثنیة.  

"أفعالهم  إصرارهم على ارتكاب الخطیة بال توبة، ألنها تنبع عن أعماقهم، وبسبب عدم معرفتهم للرب. :ثانًیا
]. إنهم معاندون، 4 [ وهم ال یعرفون الرب"(في وسطهم)ال تدعهم یرجعون إلى إلههم، ألن روح الزنى في باطنهم 

مصرون على االرتداد عن اهللا في جهل.  
وقد أذلت تشامخهم أو كبریاء قلبهم یجعلهم یحتقرون كلمات الرب على لسان األنبیاء، إذ یقول: " :ثالثًا

]. "حًقا إن قبل الكسر كبریاء وقبل السقوط تشامخ الروح؛ تواضع الروح مع الودعاء 5 [عظمة إسرائیل في وجهه"
)، وقد أعلن الرب كراهیته لكبریاء اإلنسان "قد أقسم السید الرب 19-18: 16خیر من قسم الغنیمة مع الكبریاء" (أم 

)، كما یقول: 8: 6بنفسه یقول الرب إله الجنود: إني أكره عظمة یعقوب وأبغض قصوره فُأسلم المدینة ومألها" (عا 
"هكذا أفسد كبریاء یهوذا، وكبریاء أورشلیم العظیمة، هذا الشعب الذي یأبى أن یسمع كالمي، الذي یسلك في عناد 

).  10-9: 13قلبه" (إر 

. تنحى اهللا عنهم 2 
في كبریاء قلوبهم وجهلهم ظنوا أنهم قادرون على استرضاء اهللا بالتقدمات المادیة والذبائح دون تغییر قلوبهم 

]. سر تَخلِّیه عنهم أنهم یتقدمون 6 [: "یذهبون بغنمهم وبقرهم لیطلبوا الرب وال یجدونه، قد تنحى عنهم"لهذا یقول
إلیه لكن لیس بقلبهم لذا ال یجدونه، إذ هو ال ُیوجد إّال بالقلب وال ُیرى إّال به: "طوبى لألنقیاء القلب ألنهم یعاینون اهللا" 

).  8: 5(مت 
إن كان قد تنحى عنهم فألنهم غدروا به، كسروا العهد المقام بینه وبینهم، وعوض اتحادهم به لینجبوا ثمر 

لقد غدروا بالرب ألنهم الروح الذي یبهج قلب اهللا، اتحدوا بالشر وأنجبوا أوالًدا أجنبیین، أّي ثماًرا غریبة عن اهللا... "
].  7 [ولدوا أوالًدا أجنبیین"

]. ربما قصد أنهم في العید الشهري (الهالل) عوض 7" [اآلن یأكلهم شهر مع أنصبتهمیختم قوله هكذا: "
أن یفرحوا ویبتهجوا بالرب فیشبعون من الثمر الروحي كما یفرح الرب بهم، إذا بهم یمارسون طقس العید لكنهم فیه 

یفقدون كل شيء حتى ممتلكاتهم (أنصبتهم)؛ وربما قصد بأنصبتهم التي یخسرونها الموائد الدنسة التي یقیمونها 
احتفاًال بالبعل، فقد صارت نصیبهم عوض أن یكون اهللا نفسه وملكوته هو نصیبهم، هذا النصیب الذي اختاروه 

یفقدونه ألنه زائل.  

. إعالن حالة تأدیب عامة  3
یطالب اهللا بضرب األبواق في كل من مملكتّي إسرائیل ویهوذا، هذه التي تستخدم في الحروب؛ وكأن اهللا 

أراد أن یعلن لهم عما تفعله الخطیة بهم، إذ ُتظهر إله محب البشر كعدو لهم یحاربهم. على أّي األحوال طالب 
 في الرامة، كما طالبهم أن یصرخوا في بیت آون.  بالقرنبضرب األبواق في جبعة 
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"جبعة" تعني (تل)، والقرن یشیر إلى القوة، أما الرامة فتعني (مرتفع)، وكأن اهللا یطالب بضرب األبواق على 
التل في مكان مرتفع جًدا حیث یظنون أنهم أقویاء لیدركوا أنهم في حالة حرب... لقد قبلوا العبادة الوثنیة فدخلوا مع 

اهللا في عداوة، وها هو یسمح لهم بالتأدیب خالل غارات األعداء عابدي البعل، یهاجمونهم ویسلبونهم كل شيء 
یأسرونهم. لقد أحبوا البعل ووالئمه وملذاته، فلیقبلوا العبودیة ألصحاب البعل وعابدي الغرباء!  

ُیقال أن جبعة قریبة جًدا من الرامة، األولى في تخوم مملكة یهوذا، والثانیة في إسرائیل، كأن الخراب یحل 
بالمملكتین ألنهما قد فسدتا. أما "بیت آون" أو (بیت الباطل)... فال حاجة لضرب البوق فیها ألنها انحدرت تماًما 

وسقطت بال رجاء، ال ُیسمع فیها سوى صرخات الهزیمة حیث استولى العدو علیها.  
]، وفي بعض الترجمات "ارتعب یا بنیامین"، فألن العدو قد استولى 8[: "وراءك یا بنیامین" ُیكمل حدیثه

على جبل إفرایم واقترب جًدا من حدود بنیامین، فال حاجة لضرب البوق في بنیامین إنما یكفي التطلع إلى الوراء 
لترتعب النفوس، ولتتب راجعة إلى الرب حتى ال یحل بهم ما حل بإفرایم.  

في أسباط إسرائیل أعلمت الیقین، صارت رؤساء یهوذا كناقلي التخوم فأسكب علیهم ُیكمل حدیثه: "
]. لقد أعلن اهللا في مملكة إسرائیل الیقین، أّي التأدیب المؤكد الذي البد أن یحل بهم، ولیس 10-9 [سخطي كالماء"

كما ظنوا مجرد تهدیدات بال عمل. أما رؤساء یهوذا فُیكسب اهللا علیهم ومملكة البعل. لقد فقدوا روح التمییز "الذي 
یمیز بین المصریین (رمزًیا)، فإنه لیس شيء یحزن قلب اهللا مثل أن یفقد القادة الروحیون روح التمییز، الروح الذي 

یلیق بكل مؤمن أن یحمله في داخله.  
ولعل نقل التخم یعني أیًضا االغتصاب أو الطمع، لذا جاءت الوصیة: "ال تنقل تخم صاحبك الذي نصبه 

)، فال یتعدى سبط 14: 19األولون في نصیبك الذي تناله في األرض التي یعطیك الرب إلهك لكي تمتلكها" (تث 
حدود أرضه بل یلتزم بالحدود التي وهبه اهللا إیاها.  

"إفرایم مظلوم (تحت ضغط) مسحوق القضاء ألنه ارتضى أن یمضي وراء الوصیة، فأنا إلفرایم كالعث 
].  12-11ولبیت یهوذا كالسوس" [

سقط إفرایم تحت الضغط حتى انسحق تماًما فلم تعد فیه نسمة حیاة، فقد أیًضا قوته وامتیازاته وحقوقه ألنه 
قبل أن یمضي وراء وصیة یربعام، ومن بعده الملوك الذین ألزموا رعیتهم على عبادة البعل الباطلة. لذا جاءت كلمة: 

"الوصیة" في الترجمة السبعینیة "الباطل"، أّي ارتضى إفرایم أن یمضي وراء الباطل عوض وصیة اهللا التي هي الحق. 
هذا السلوك یفقدهم التمتع ببركات اهللا في حیاتهم، بل یصیر اهللا بالنسبة لهم كالعث الذي یفسد الثوب فینفضح عریهم 

وخزیهم، ویكون اهللا لیهوذا أیًضا كالسوس الذي یحطم الخشب أو عوارض البیت فینهار البیت ویبقى یهوذا بال مأوى.  

. عدم رجوعهم إلى هللا:  4
كشفت هذه التادیبات العامة عن مرض إسرائیل وجراحات یهوذا، وكان یلیق بهما أن یعوا إلى اهللا بالتوبة، 

)، وأطباء بطالون (أي 2: 16]، فإذا بأشور ورجاله "معزون متعبون" (أي 13لكن إسرائیل التجأ إلى أشور لیسنده [
). وٕاذ لو ینتفع إسرائیل من التأدیب دخل تحت تأدیب 18، 16: 28 أي 2)، وعوض مساندتهم ضایقوهم (4: 13

أقسى وأمّر، فال نرى اهللا بالنسبة له كالعث أو السوس وٕانما كاألسد وشبل األسد. وفي هذا كله یترجى اهللا عودته: 
فإني أنا افترس وأمضي وآخذ وال منقذ، أذهب وأرجع إلى مكاني حتى یجاوزوا ویطلبوا وجهي، في ضیقهم یبكرون "

].  15-14 [إليّ "
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ماذا یعني بقوله: "ارجع إلى مكاني"؟ ربما أراد أن یوضح أنه في لحظات التأدیب أو معاقبة األشرار یكون 
)، إذ یظهر كمن هو قاسي، أما رجوعه إلى مكانه فیعني شوقه نحو إعالن 21: 26كمن "یخرج من مكانه" (إش 

محبته لهم وترافقه بهم.  
أخیًرا فإن الضیق یجعل النفس تبكر إلى اهللا، لهذا ینصحنا الرسول: "أعلى أحد بینكم مشقات؟! فلیصل" (یع 

: [غالًبا ما نقترب إلى اهللا في وقت الضیق حیث ال یقدر أحد أن األب یوحنا من كرونستادت). وكما یقول 13: 5
یخلصنا منه سوى اهللا، فنرجع إلیه بكل قلوبنا... بینما في أوقات الیسر والفیض نترك اهللا، خاصة عندما یتعطش 

اإلنسان إلى الغنى والمجد والتمایز على غیره، فإذ ینال هذه األمور یفقد إیمانه من قلبه وینسى اهللا دّیانه الذي یجازیه، 
.]  Ïینسى خلود نفسه والتزامه بحب اهللا من كل قلبه وحب قریبه كنفسه

1 1 My Life in Christ, vol 1, P 21. 

 

                                                 

http://coptic-treasures.com/



  
 

  
http://coptic-treasures.com/



  

األصحاح السادس 
حدیث عن الخالص 

إن كان اهللا في محبته قام بتأدیب الكل، ومع هذا لم یرجع إسرائیل وال یهوذا إلى اهللا بل اتكأوا على ملوك 
العالم، فإن اهللا سمح بالضربات الحازمة یهب الشفاء خالل عمله الخالصي في المسیح یسوع واهب القیامة.  

 . 3-1. قیامتنا معه  1
  .11-4. إصالح إلهي داخلي 2

. قیامتنا معه  1
هلم نرجع إلى الرب ألنه هو )، قائلین: "15: 5إذ ُیضیق اهللا الخناق على أوالده الساقطین یبكرون إلیه (

كان كأسد یفترس إنما لیشفینا، إن كان یضرب إنما لكي یجبر كسرنا. وكما ]. إن 1 [افترس فیشفینا، ضرب فیجبرنا"
إلى أرملة شابة ُجرحت بموت رجلها بید اهللا الذي سمح لها بهذه التجربة، قائالً : القدیس یوحنا الذهبي الفم كتب 

[اآلن أقّدم لِك هذه الرسالة لتكون الشهادة األولى والعظمى عن عنایة اهللا بِك حتى ال یبتلعك الحزن، وال تهدمك 
]، "سیضربنا 2أفكارك الطبیعیة، عندما تعمل هذه المضایقات فجأة على غمِك ... فقد قیل "هو افترس فیشفینا" [

]. إن كانت یده في حزم Ïویعصب جراحتنا ویشفینا"... اآلن قد أخذ اهللا زوجِك لنفسه فإنه یحتل مكانه بالنسبة لكِ !
تمسك بالمشرط لتجرح إنما في الحقیقة تكشف أعماقنا التي تحمل رائحة الموت والفساد، وتبقى یده ممتدة لكي تضمد 

 یحیینا بعد یومین، في الیوم الثالث یقیمنا فنحیا معه"الجراحات وتهبنا القیامة من الموت الذي نحن فیه، لهذا یقول: "
]2  .[

)، وكأنهم یقفون باكًرا أمام السید المسیح القائم من األموات لیجدوا في 15: 5لقد سبق فقال: "یبكرون إليّ " (
قیامته لهم من بین األموات. حًقا إنه یلیق بنا أن ندخل معه إلى قبره المقدس، وُندفن معه "یومین" لكي یقیمنا في 

الیوم الثالث فنحیا أمامه حاملین سماته فینا. ال نعود نخاف القبر مادمنا أعضاء جسد السید المسیح الذي لن یصیبه 
فساد وال یقدر الموت أن یمسك به.  

 عام في قیامة السید من األموات سر القوة 700 هكذا رأى النبي قبل مجيء السید المسیح بأكثر من 
]. بقیامته ننعم بالحیاة الجیدة التي صارت لنا فیه، أّي الحیاة 3-2الروحّیة... "نقوم معه"، "نحیا معه"، "نعرف الرب" [

السماویة العلویة وبهذا نتعرف على الرب. وكأننا ننعم بما ناله تلمیذا عمواس، هذان اللذان رافقهما السید المسیح القائم 
من األموات، وٕاذ كان یحدثهما ِالتهب قلبهما فیهما بمحبته وانفتحت بصیرتهما الداخلیة وعرفاه، قائلین لبعضهما 

).  32: 24البعض: "ألم یكن قلبنا ملتهًبا فینا إذ كان یكلمنا في الطریق ویوضح لنا الكتب"؟! (لو 
لقد قّدم لنا هوشع بروح النبوة وقت قیامته أال وهو فجر الیوم الثالث، إذ یقول: "في الیوم الثالث یقیمنا... 

]. وقد اعتادت الكنیسة منذ العصر الرسولي أن تذكر قیامته على الدوام خاصة في صالة 3خروجه یقین في الفجر" [
]  .Ð[یلزمنا أن نصلي أیًضا باكًرا فنحتفل بها بقیامة الربالقدیس كبریانوس: باكر، في الفجر وقت قیامته، وكما یقول 

1 Letter to a young widow, 1.  
2 On the Lord's Prayer 35. 
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قام الرب في فجر الیوم الثالث، لكي یقیمنا في الفجر حیاتنا الروحّیة؛ إذ نطلبه فینا یعلن قوة قیامته في 
حیاتنا على الدوام.  

ولعل قوله: "خروجه یقین كالفجر" یعني تأكید خروجه ویقینیته مبدًدا الظلمة. وقد جاءت الترجمة السبعینیة: 
اهللا دائًما حاضر وٕان كنا ال ندركه، "كان في العالم القدیس أغسطینوس أن "نجده مستعًدا كالصباح"، وكما یقول 
القدیس یوحنا . وكما یقول Ï)3: 1)، عندما نرجع إلیه یرجع إلینا (زك 10: 1وكون العالم به ولم یعرفه العالم" (یو 

]  .Ð[یشیر النبي إلى استعداد جوده المستمر... فإننا إذ نقترب إلیه نجده منتظر تحركناالذهبي الفم: 
بعد أن أعلن عن قیامة السید في فجر الیوم الثالث كسر خالصنا، یقدم لنا عمل الروح القدس الذي ُوهب لنا 

. یأتي : "یأتي إلینا كالمطر، كمطر متأخر یسقي األرض"متأخًرا "في ملء الزمان" بعد صعود السید المسیح، إذ یقول
إلینا روحه القدوس الذي یحل علینا كالمطر لیحولنا من الجفاف إلى جنة مبهجة، تحمل ثمر الروح الذي ُیفرح قلب 

).  12: 4اآلب، فتسمع النفس مناجاة عریسها لها: "أختي العروس جنة مغلقة" (نش 
 في هذا المطر إشارة إلى السید المسیح نفسه، إذ یتحدث في مقال عن القدیس هیبولیتس الرومانيویرى 

الثیؤفانیا المقدسة (الغطاس) عن كرامة المیاه التي دخل إلیها السید المسیح وتغطى بها: [بالنسبة للماء یوجد ما هو 
)، 14: 4)، وعرف كالینبوع (یو 3: 6أعظم من الكل أال وهو حقیقة أن المسیح خالق الكل قد نزل كالمطر (هو 

)... یا للعجب كیف یغطس في قلیل من المیاه ذاك الذي 13: 3)، اعتمد في األردن (مت 38: 7وانصب كنهر (یو 
) الذي ُیفرح مدینة اهللا؟! الینبوع غیر المنتاه، الحامل حیاة لكل البشرّیة، والذي بال 4: 46هو النهر غیر المحدود (مز 

نهایة تغطیه میاه فقیرة ومؤقتة! الحاضر في كل موضع، ولیس بغائب في موضع ما، الذي ال تدركه المالئكة وال 
]  .Ñ)یمكن للبشر التطلع إلیه، یأتي إلى المعمودیة حسب مسرته الصالحة

. إصالح إلهي داخلي  2
اهللا نفسه هو المخلص، یقوم من األموات لیقیمنا معه، ویهبنا روحه القدوس كمطر متأخر ینزع جفافنا، واهًبا 

"ماذا أصنع بك یا إفرایم؟! فماذا أصنع بك یا یهوذا؟! فإن إحسانكم ثماره فینا، ولیس من عندیاتنا. لهذا یقول: 
]. لقد نسى إفرایم ویهوذا إلههما وظنا أنهما قادران على 4 [(صالحكم) كسحابة الصبح وكالندى الماضي باكًرا"

الصالح أو االحسان بعملهما الذاتي، فإذا بهذا الصالح یكون كسحابة الصبح أو الندى، ال یقدر أن یقف أمام شمس 
التجارب. كأن اهللا یقول لهما: ماذا أصنع بكما، فمن جانبي قدمت لكما قیامتي كسر لقیامتكم ووهبتكم روحي القدوس 
یروي قلوبكم، فلماذا تحرمون أنفسكم من عطایاي هذه متكلین على بركم الذاتي الذي كسحابة الصبح وكالندى الذي 

على لسان الرب: [إنه یعني هكذا: من جانبي قدمت كل شيء القدیس یوحنا الذهبي الفم ینتهي سریًعا؟! وكما یعلن 
حًقا، لكن تأتي الشمس الحارة علیكم فتبدد السحاب والندى وتجعلها كال شيء، لذا فإن شركم هو الذي یحرمكم من 

.]  Òجودي الذي ال ینطق به
]. 5 [: "لذلك أقرضهم باألنبیاء، أقتلهم بأقوال فمي، والقضاة علیك كنور قد خرج"یكمل الرب حدیثه معهم

وفي الترجمة السبعینیة: "لذلك أحصد (أحش) أنبیاءكم، أقتلهم بأقوال فمي..." فقد اتكأوا على األنبیاء الكذبة الذین 

1 On Ps. 61 
2 In Matt. Hom. 22: 8.  
3 Dix. On Holy Theophany 2.  
4 In Matt. Hom 22: 8. 
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ّسكنوا ضمائرهم بكلمات معسولة كاذبة، لذا فإن اهللا یؤدب هؤالء األشرار فیكون حكمه كقاتل لهم وكنور یفضح 
).  4: 11ظالمهم. وكما قیل: "یضرب األرض بقضیب فمه. ویمیت المنافق بنفخة شفتیه" (إش 

إن كانت أقوال اهللا واهبه حیاة، لكنها أیًضا قاتلة للشر والموت، فالرب بكلماته ینزع الغش الذي في القلب 
ویقتله، محطًما كل ظلمة في داخلنا لیظهر قضاؤه نوًرا فینا. هو الذي یحطم الشر لیبني الفضیلة، یبدد الظلمة لیشرق 

بنوره فینا.  
ال یستطیع اإلنسان أن یقدم االصالح القلبي الداخلي... حًقا یمكنه أن یقدم ذبائح ومحرقات وتقدمات 

: "إني أرید رحمة (حًبا ومظاهر تعبدیة، لكن من الذي یهب الرحمة والحب ومعرفة اهللا واألمانة في العهد؟! لذا یقول
]. إنه یرید األعمال 7-6 [ثابًتا) ال ذبیحة، ومعرفة اهللا أكثر من محرقات، ولكنهم كآدم تعدوا العهد هناك غدروا بي"
الداخلیة والتغییر القلبي، األمر الذي ال یقدرون علیه من ذواتهم بل هو عمل اهللا نفسه.  

اهللا هو العامل فینا لیهبنا "الرحمة" أو "الحب الثابت" فینا، الذي ُیفرح قلبه. وقد جاءت رسالة السید المسیح 
تركز على تقدیم تغییر طبیعتنا القاسیة إلى شبه طبیعته المملوءة حنًوا وحًبا، فنحمل سماته فینا.  

 عن هذه الرحمة التي یطلبها اهللا فینا، قائالً : [اآلن لیس وقت للدینونة بل  القدیس یوحنا الذهبي الفمیحدثنا
للرحمة؛ لیس لنا أن نطلب الحساب بل ُنظهر الحب، لیس لنا أن نرفع الدعاوي بل نتنازل عنها، إنه لیس وقت للحكم 

 في القدیس ُأمبروسیوس.] هذه الرحمة هي طبیعة اهللا نفسه كما یكتب Ïواالنتقام بل نظهر الرحمة وعمل الصالح
مقاله "عن التوبة" ضد أتباع نوفاتیوس الذین یغلقون أبواب مراحم اهللا أمام مرتكبي بعض الخطایا، إذ یقول: [یجب أن 

نعرف أن اهللا إله رحمة، یمیل إلى العفو ال القسوة. لذلك قیل: "أرید رحمة ال ذبیحة"، فكیف یقبل اهللا تقداتكم یا من 
.]  Ð)؟32: 18تنكرون الرحمة، وقد قیل عن اهللا أنه ال یشاء موت الخاطيء مثل أن یرجع (حز 

خالل هذه الرحمة اإللهیة التي نحملها فینا نتعرف على اهللا، معرفة مشاركتنا سماته، األمر الذي یریده الرب 
فینا... "أرید ... معرفة اهللا أكثر من محرقات". بهذا نحمل في داخلنا أمانة نحو العهد المقام بین اهللا وبیننا، وال 

ُنحسب متعدین له وغادرین به.  
لیكن اصالحنا إلهًیا في الداخل حتى ال ُیقال عنا: "ولكنهم كآدم تعّدوا العهد، هناك غدروا بي، جلعاد قریة 

]. لیتنا ال نكون كآدم الذي تعدى العهد اإللهي وهو في الفردوس الذي أقامه اهللا له 8فاعلي اإلثم مدوسة بالدم" [
فُحسب كغادر بخالقه، ننعم بعطایاه وال نجحد شخصه. لیتنا ال نكون كجلعاد قریة فاعلي اإلثم المدوسة بالدم، التي 
هي في الغالب مدینة راموت جلعاد أحد مدن الملجأ الثالثة في عبر األردن، مدینة الالویین، تضم رجاًال من السبط 

المقدس لكنهم صانعو شر ینجسون أنفسهم بالدم خالل الظلم والفساد. لهم مظهر التقوى والعبادة كالویین وفي 
أعماقهم أشرار، لیتنا أیًضا ال نكون كزمرة الكهنة الذین یرتدون ثیاب الكهنوت البهیة، ویمارسون العبادة في شكلیاتها 

: "وكما یكون لصوص اإلنسان كذلك زمرة الكهنة الخارجیة دون حیاة في الداخل، بل في داخلهم لصوصیة، إذ یقول
]. ال نكن مثلهم إذ صاروا لصوص نفوس، یحملون روح 9 [في الطریق یقتلون نحو شكیم. إنهم قد صنعوا فاحشة"

القتل والهالك متسترین بثیاب الكهنوت، یحملون الدمار في میناء السالم حیث یطمئن الناس إلیهم.  
 

Ï  1عظته عن اتروبیوس، عظة. 

 
2 Conc. Repent. 13. 
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األصحاح السابع 
رفض الطبیب 

یحاجج الرب شعبه في صراحة ووضوح متقدًما إلیهم كطبیب یشفي جراحاتهم، بعد أن یفضحها ویعلنها 
للمریض حتى یقبل العالج، لكن لألسف رفضوا الطبیب الحقیقي وعالجاته.  

 . 2-1  . الطبیب یعلن المرض1
 . 7-3   . مرض القیادات2
 . 12-8   . مرض الشعب3
.  16-13  . رفض الطبیب 4

. الطبیب یعلن المرض  1
إذ یتقدم اهللا كطبیب للنفوس یود عالجها، یضطر أن یعلن المرض ویكشف عن مداه وخطورته حتى یتقبل 

. "حینما كنت أشفي إسرائیل، أعلن إثم إفرایم وشرور السامرة، فإنهم قد صنعوا غًشا؛ السارق دخل المرضى عالجه
].  1 [والغزاة نهبوا من الخارج"

جاء لیشفي إسرائیل بوجه عام فأعلن إثم إفرایم، السبط الذي أخذ مركز الصدارة في الشر، وفضح شرور 
السامرة التي هي العاصمة. إنه كطبیب ال یجامل وال یداهن لكنه یفضح المرض حتى یمد یده بالمشرط لیقطع بحزم 

لكن في حب. یعلن إثم السبط األكثر شًرا والمدینة األكثر فساًدا دون مجاملة على حساب الشفاء! أما عن نوع 
المرض الذي أصابهم فهو "أنهم قد صنعوا غًشا"، وهذا هو أخطر ما یصیب اإلنسان أن یفعل غًشا، یغش الناس 

وربما یغش نفسه ویخدع ضمیره، ظاًنا أنه قادر أیًضا أن یغش اهللا. قلبه مملوء لصوصیة أما ثیابه فكهنوتیة، مدینته 
). هكذا غلف إسرائیل إثمه 8: 6كجلعاد في مظهرها تضم رجال اهللا "الالویین"، لكن في حقیقتها تضم "فاعلي اإلثم" (

بتقدیم تقدمات وذبائح هللا وممارسة بعض العبادات، أما قلبه فكان مبتعًدا ومرتًدا عن اهللا.  
إن كان إسرائیل أراد أن یغش اآلخرین بمظاهر خارجیة، لكن الفساد الداخلي حمل انعكاساته على 

: "السارق دخل والغزاة التصرفات الظاهرة أیًضا، وبینما یحاول الخداع بمظهره یتحطم في الداخل والخارج، إذ یقول
]. لقد تسلل المرض كالسارق إلى الداخل حیث األعماق الخفیة، فانفتح الباب للغزاة في الخارج. 1 [نهبوا في الخارج"

صار اإلنسان بكلیته فاسًدا، یحتاج إلى شفاء القلب والفكر والنیة في الداخل، وٕالى عالج السلوك الظاهر والمعامالت 
الواضحة.  

أخطر ما في مرضهم لیس المرض في ذاته وٕانما تجاهلهم له، فظنوا فیه أمًرا تافًها ال یحتاج إلى تذكره، وٕان 
ال یفتكرون في قلوبهم أني قد تذكرت كل شرهم، اآلن قد أحاطت بهم أفعالهم، اهللا نفسه ال یهتم به، لذلك یقول: "

]. إن كانت خطایاهم مخفیة عن أعینهم، أو ال تشغل فكرهم، لكنها قائمة أمام وجه اهللا، یذكرها 2 [صارت أمام وجهي"
لكي ینزعها عنهم.  

]. 2: "اآلن قد أحاطت بهم أفعالهم" [لعلهم یسألون: لماذا یعلن اهللا إثم إفرایم ویفضح شرور السامرة؟ یجیب
كأنه یقول لهم ال تغضبوا عليَّ ألني أكشف ضعفاتكم بل بالحري اغضبوا على أنفسكم ألنكم تسلكوا هكذا، فأنا وٕان 

كنت أفضح إنما لكي أشفي جراحاتكم، أما أنتم فبتجاهلكم لها تجعلون مرضكم عدیم الشفاء!  
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. مرض القیادات  2
في األصحاح الرابع أعلن محاكمته للكهنة بسبب عدم المعرفة، ورأینا أنهم یمثلون القلب الذي بعدم نقاوته ال 

یقدر على معاینة اهللا، فیدخل بالجسد كله إلى ظلمة الجهل وعدم المعرفة. هنا یدین الملك والرؤساء، حیث یشیر 
الملك إلى اإلرادة اإلنسانیة، بفسادها وشرها تدیر اإلنسان كله نحو الشر والفساد، والرؤساء یشیرون إلى مراكز القیادة 

في النفس وما تحمله من طاقات ومواهب.  
]. هذه أبشع صورة للقیادة التي ال تتسم بالشر فحسب 3 [: "بشرهم ُیفرحون الملك وبكذبهم الرؤساء"یقول

]. كأن فرحهم ال 7 [: "جمیع ملوكهم سقطوا، لیس بینهم من یدعوا إليَّ "وٕانما تسر بشر اآلخرین وكذبهم... لذا یقول
یشبع حیاتهم وال یسند نفوسهم بل هو فرح زمني مؤقت یدفعهم للسقوط ویحرمهم من اإللتجاء إلى اهللا، فیخسرون 

مصدر حیاتهم وفرحهم الحق.  
"كلهم فاسقون كتنور محمى یصف هؤالء الملوك والرؤساء (أو قیادات اإلنسان الداخلیة) في شرهم هكذا: 

]. النفس المتنجسة تصیر كتنور متقد، تلهبها الشهوات الشریرة والعواطف غیر المضبوطة. یقول 4 [من الخباز"
[كلهم فاسقون قلوبهم كتنور (الترجمة السبعینیة)، كتنور ال یمكن أن تطفئه مراحم اهللا مع الصوم القدیس جیروم: 

) التي یجرح بها الشیطان البشر، ویجعلهم كمن في نار، 16: 6الشدید (بسبب عدم توبتهم). إنها السهام الناریة (أف 
هذه التي أشعلها ملك بابل ضد الثالثة فتیة... لكن ظهر رابع في شكل ابن اهللا یهدئ الحرارة المرعبة ویجعل لهیب 

.]  Ïاألتون الناري بارًدا
 أن هذا األتون الناري الذي تلهبه الشهوات الشریرة ال یمكن أن یطفئه إالَّّ◌ الروح  القدیس جیرومویرى

القدس الناري، فیحرق النار الفاسدة لیلهب نار اهللا المقدسة داخل القلب، إذ یقول: [لو لم یلتهب القلب بالروح القدس 
]! ویتحدث أیًضا عن النار المقدسة قائالً : Ðما استطاع أن یغلب الشهوة، فإن روح الرب ألهبه وحرق نار الشهوه

[لنِصل إلى الرب الذي یحّول أیه قساوة فینا إلى لطف، ویمحو خطایانا، فنصیر كنار ُینزع عنا برود إبلیس الذي في 
.]  Ñقلبنا وننمو في الدفء بالروح القدس، هكذا مع وجود أیًضا حرارة شدیدة طبًعا...

: "ألنهم لم یصیروا هم تنوًرا متقًدا فحسب، وٕانما حتى مكائدهم وتدابیرهم الشریرة الخفیة تصیر كالتنور
]. كما أن الخباز یلقي 6 [یقربون قلوبهم في مكیدتهم، كل اللیل ینام خبازهم وفي الصباح یكون محمي كنار ملتهبة"

بالحطب داخل التنور ویذهب لینام باللیل فیجده في الصباح ملتهًبا، هكذا هؤالء األشرار یلقون بالوقود - المشورات 
الشریرة - وفي بالدة ینامون كل لیلهم وفي الوقت المناسب یجدون التنور ملتهًبا.  

]. أكلوا القلة القلیلة من الصالحین الذین یدینون تصرفهم 7 ["كلهم حامون كالتنور وأكلوا قضاتهم"
الشریر... صاروا ناًرا آكلة ال للشر وٕانما للقضاة العادلین.  

. مرض الشعب  3
 إذ كشف عن القیادات التي صارت كتنور محمى ملتهب بوقود الشهوات الشریرة، یأكلون قضاتهم 

الصالحین، یكشف للشعب أیًضا عن مرضهم، قائالً :  

1 Ep. 130: 10. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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]. إذ ُنزعت الحدود التي تفصل إفرایم عن 8 [ا. "إفرایم یختلط بالشعوب، إفرایم صار خبز َملَّة لم یقلب"
)، أما هم فقد "اختلطوا باألمم وتعلموا 9: 23الشعوب الوثنیة مع أن اهللا سبق فأكد: "الشعب یسكن وحده" (عد 

). إنها صورة مرة للكنیسة التي تحمل روح العالم في داخلها، ال تعرف التزامها كخادمة 35: 106أعمالهم" (مز 
للملكوت إنما تحیا بفكر أرضي زمني، حًقا یلیق بالكنیسة أال تعتزل العالم في كبریاء وال تقف موقف المبرر لذاته 

وٕانما تنحني كسیدها بالحب لتغسل كل قدم وتفتح قلبها لكل إنسان وتحنو على كل بشر، لكي ترفع الكل إلى الحیاة 
السماویة ال لكي تنزل هي إلى الفكر الترابي الجسداني.  

أما قوله: "صار خبز َملَّة لم ُیقلب" فیشیر إلى الخبز الذي لم ُیقلب قبل إدخاله إلى الفرن، فیكون ظاهره 
مختمر أما الجزء األسفل فغیر مختمر، لذا بدخوله الفرن یتشقق الجزء العلوي أما الجزء السفلي فیصیر "ملبًدا غیر 

هاش". هكذا صار إفرایم له وجه متدین حین یقدم ذبائح وتقدمات وممارسات تعبدیة، أما الوجه الخفي فیحمل ارتداًدا 
عن اهللا. الریاء یجعل من اإلنسان "خبز َملَّة لم ُیقلب" ما یظهره الوجه العلني یضاد ما یحمله الوجه الخفي.  

یشبه اإلنسان الشریر خاصة المرائي بخبز َملَّة لم ُیقلب، هذا الذي یدخل به إبلیس كخباز إلى التنور 
الُمحمى الملتهب بنار الشهوات. بینما یدخل السید المسیح بجسده إلى تنور حبه اإللهي، فیحمل فیه جراحات الحب 

)، إذ بإبلیس على النقیض یود أن یقتنصنا نحن لیدخل 6وعالمات الصلیب لیقدمه لنا "الخبز النازل من السماء" (یو
بنا إلى تنور شره لیجعل منا خبز َملَّة لم یقلب یشتهیه هو ویلهو به ویهزأ به!  

]. من هم هؤالء الغرباء إالَّ الملوك من األمم الذین اتكل علیهم 9 [ب. "أكل الغرباء ثروته وهو ال یعرف"
).  7: 13 مل 2شعب اهللا لیخلصوهم، فإذا بهم یلتهمونهم ویسلبونهم ثروتهم، كما جعلهم "ملك آرام كالتراب للدوس" (

وكما فعل بهم فرعون مصر وأیًضا ملوك أشور... فمن ال یرجع إلى اهللا مخلصه یصیر غنیمة للغرباء.  
هؤالء الغرباء في الواقع هم إبلیس وشیاطینه وأعماله (الخطایا) فهم یأسورون(یأُسرون) النفس التي تفتح لهم 
الباب ویسلبونها أثمن ما لدیها، حیاتها األبدّیة. هكذا ُیحسب إبلیس غریًبا ألنه لیس بالخالق لكنه ینسب لنفسه العالم، 

ویود أن یملك كل نفس لیجعل منها خبز َملَّة لم تقلب، یدخل بها إلى تنوره المحمى بالنار لیأكله ویلهو به!  
].، أّي انتشرالشیب فوق رؤوسهم وهم الیدركون... دخلوا في 9 [ج. "وقد رش علیه الشیب وهو ال یعرف"

: [هناك بعض  األب موسى) وكما یقول13: 8حالة من الشیخوخة الروحّیة، وصاروا قریًبا من االضمحالل (عب 
.]  Ïعبروا إلى الشیخوخة بالفتور والكسل

 2أما المؤمن التقي فال یشیخ قلبه قط، وٕانما وٕان كان إنسانه الخارجي یفنى لكن الداخل یتجدد یوًما فیوًما (
). مثل هذا یحمل ال شیبة الرأس أو القلب المحطمة للجسد أو 5: 103)، إنه كالنسر یتجدد شبابه (مز 16: 4كو 

النفس، إنما شیبة الحكمة، أي خبرتها الطویلة كقول الحكیم: "شیب اإلنسان هو الفطنة، وسن الشیخوخة هي الحیاة 
المنزهة، ال یكون بشیبة الرأس بل بحكمة الحیاة الفاضلة، وبلوغ طریق الكمال في المسیح یسوع ربنا.  

"وقد أذلت عظمة إسرائیل في وجهه وهم . سقوطهم في كبریاء واالعتداد بالذات عوض االتكال على اهللا: د
).  5: 5]، األمر الذي سبق فوبخهم عنه (هو 10 [ال یرجعون إلى الرب إلههم وال یطلبونه مع كل هذا"

]. لقد كانت مملكة 11 [ه. "وصار إفرایم كحمامة رعناء بال قلب، یدعون مصر، یمضون إلى أشور"
إسرائیل هكذا تتخبط باستمرار، تركت عشها الحقیقي "هیكل الرب بأورشلیم" وانطلقت إلى السامرة تقیم هیكًال حسب 

1 Cassian: Conf. 
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هواها. وها هي اآلن تتخبط، تارة تنطلق إلى فرعون مصر لتتحالف معه ضد ملك أشور، وأخرى تفعل العكس، 
وكالهما یستغالنها لحسابه الخاص.  

إنها حمامة رعناء بال وقار وال حكمة، كما أنها بال قلب إذ ال تحمل فیها روح الحب هللا الذي یسحبها إلى 
)، مختفیة في 14: 2السموات في ِاتجاه واحد بال تخبط. أما الكنیسة الحقة فهي حمامة في محاجئ الصخر (نش 

السید المسیح صخر الدهور، تسلك بوقار وحكمة وتحمل قلًبا یتسع لمحبة السمائیّین واألرضیین جمیًعا!.  
 على عبارة التي بین أیدینا، قائالً : [الحظ أنه یقارن إفرایم بحمامة غبیة، إذ ترك إفرایم  القدیس جیرومیعلق

الهیكل وسكن في الغابات. فإن الحمام دائًما یعیش في األبراج أما إفرایم حمامتي فقد هجر الهیكل، ترك البیت لیعیش 
.]  Ïفي الغابات، فصار یسكن في البریة

لیتنا ال نكون كالحمامة الرعناء التي ال تعرف لها مستقًرا، إنما ندخل إلى الرب خالل مذبحه المقدس فنلتقي 
به في ذبیحته الواهبة الخالص، قائلین: "العصفور أیًضا. وجد بیًتا والسنونة عًشا لنفسها حیث تضع أفراخها، مذابحك 

).  4-3: 84یارب الجنود ملكي وٕالهي، طوبى للساكنین في بیتك أبًدا یسبحونك" (مز 

. رفض الطبیب  4
إذ أكّد الطبیب السماوي ضرورة الكشف عن الجراحات وٕاعالن المرض بالنسبة للقیادات كما للشعب، فإنهم 

]. توّدد 13 [ لهم ألنهم أذنبوا إليَّ "تّبا. "ویل لهم ألنهم هربوا مني، لم یحتملوا هذا األمر، فأعلنوا عصیانهم علیه
إلیهم لیشفیهم فحسبوه عدًوا لهم، فهربوا منه كما تهرب الحمامة الرعناء من األبراج لتحیا تائهة بال مأوى، بهذا أهانوا 

 : "أنا أفدیهم وهم تكلموا عليَّ بكذب"اهللا راعیهم وأذنبوا إلیه. قابلوا محبته بالعصیان، ولطفه بالعداوة، إذ یعاتبهم، قائالً 
]. ما هو الكذب الذي تكلموا به على اهللا؟ عندما سقطوا تحت الضیق رجعوا بالكذب، ولم یرجعوا إلیه بالحق، إذ 13[

رجعوا لنزع الضیق عنهم أما قلوبهم فملتصقة بالزیغان... جاءوا من أجل البركات الزمنیة من قمح وخمر، لكن قلوبهم 
. "ال یصرخون إليَّ بقلوبهم حینما یولولون على مضاجعهم، ویتجمعون ألجل القمح والخمر مرتدة عن واهب العطایا

].  14 [(بسبب انقطاع المطر عنهم) ویرتدون عني"
كانوا یصرخون بشفاههم بكلمات كثیرة، أما قلوبهم فمبتعدة عن اهللا، وعلى العكس نرى موسى ال ینطق بكلمة 

) ویستجیب لها.  15: 14من شفتیه واهللا یسمع صرخات قلبه الداخلیة (خر 
]، لذلك ال یرجعون إلى العلّي وال یطلبونه 15اهللا یسندهم ویشدد أذرعهم، أما هم فیفكرون علیه بالشر [

... یجتمعون مًعا ویصرخون لكن "قد صاروا كقوس مخطئة"بقلوبهم، إنما خالل المظاهر الخارجیة وحدها. إنهم 
"یسقط رؤساؤهم بالسیف من أجل سخط عوض أن یضربوا بالقوس والسیف العدو یحطموا أنفسهم وطاقاتهم الداخلیة 

].  16 [ألسنتهم"
]، فإنهم یهربون إلى فرعون ویحتمون به فیصیرون في هزء وسخریة 16 ["هذا هو هزؤهم في أرض مصر"

ألن اهللا قد تنحى عنهم.  
 

1 On Ps. Hom 11 
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األصحاح الثامن 
تأدیَبات الرب لهم 

إذ استسلم الشعب للمرض ورفضوا اهللا كطبیب، ِالتزم بمحاصرتهم بالضیق حتى یشعروا بمرارة حالهم 
فیطلبونه لیخلصهم.  

 . 1  . تأدیبهم بهجوم األعداء علیهم1
 . 6-1   . تحطیمهم ألنفسهم2
 . 10-7   . فقدانهم الشبع والسرور 3
.  14-11   . تسلیمهم للعبودیة األولى4

. تأدیبهم بهجوم األعداء علیهم:  1
].  1"إلى فمك بالبوق، كالنسر على بیت الرب" [

إذ فتح اهللا عن بصیرة النبي أدرك ما سیحل بالشعب من مرارة بسبب رفضه العالج من ید طبیبه الحقیقي، 
فأنَّت نفسه فیه ولم یدري ماذا یفعل، لكن اهللا أمره أن یمسك بالبوق ویضعه في فمه فقد حان وقت اإلنذار. طالبه أن 

یضرب بالبوق لیجتمع الشعب كله ویرى العدو مهاجًما كنسر سریع ینقّض على الفریسة ویحلق في الجو.  
لئال یظن الشعب أن اهللا لن یسمح لهم بالسبي، ألنه شعب مختار من قبل اهللا، أكّد اهللا نفسه "كالنسر على 

) لكنني سمحت للعدو أن ینقّض علیكم كالنسر ألنكم 6: 3بیت الرب"، وكأنه یقول: إني أعرف أنكم بیت اهللا (عب 
أفسدتم مقدسي ودنستموه. إنني أحب بیتي وأسكن فیه واحفظه بمالئكتي، لكنني أرسل علیه العدو كنسر ینقّض 

لیخطف ویحلق، إن تجاسرتم عليَّ وِازدریتم بمقادسي.  

. تحطیمهم ألنفسهم  2
ما یحل علیهم وٕان كان بسماح من اهللا لكنهم هم الذین یحطمون أنفسهم بأنفسهم، هذا ما یعلنه لهم الرب 

موضًحا أسباب تأدیبهم:  
]. كأنه یقول اخترتكم عروًسا لي وأقمت 1 ["ألنهم قد تجاوزوا عهدي وتعدوا على شریعتي": یقول: أوالً 

معكم عهد الزوجیة، لكنكم خنتم العهد وكسرتموه. واخترتكم كأبناء وقدمُت لكم شریعتي كوصیة أبویة فعصیتم وصیتي 
واحتقرتم أبوتي.  

: في الوقت الذي فیه خانوا العهد وعصوا الوصیة غفلوا أنفسهم بمظهر العبادة الخارجي بال روح، إذ ثانًیا
]. یرفضونه بأعمالهم وقلوبهم ویطلبونه بشفاههم. یعطونه القفا 2 [: "إليَّ یصرخون یا إلهي نعرفك نحن إسرائیل"یقول

في حیاتهم الیومیة، لكنهم إذ یجتمعون للعبادة یصرخون إلیه قائلین: "یا إلهي نعرفك نحن إسرائیل"، وكأنهم یریدون أن 
یذكروه بأنهم الشعب المختار الذي لن یسمح له اهللا بأذیة!  

: خیانتهم للعهد الزوجي أو عصیانهم للوصیة األبویة ال یتم عن ضعف كأمر عارض، إنما ینبع عن ثالثًا
]. إذ 3 [: "قد كره إسرائیل الصالح فیتبعه العدو"قلب دنس وٕارادة شریرة وعن كراهیة داخلیة للحیاة المقدسة، إذ یقول

كره إسرائیل الحیاة المقدسة لذلك سلم اهللا بیته - أّي شعبه - الذي كان یلیق به أن یكون مقدًسا للرب لملك أشور 
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الذي سبى مملكة الشمال، ولما كره یهوذا الرب سلم اهللا مملكة یهوذا بما احتوته من مدینة أورشلیم وهیكله في یدي 
نبوخذ نصر. على أّي األحوال، إن كان اهللا قد عرفنا كشعبه الخاص، فإننا إذ نرفض معرفته عملًیا یسلمنا للتأدیب، 

).  2: 3قائًال لنا: "إیاكم فقط عرفُت من جمیع قبائل األرض، لذلك أعاقبكم على جمیع ذنوبكم" (عا 
: "هم أقاموا ملوًكا ولیس مني، أقاموا رؤساء وأنا لم : یضیف إلى كراهیتهم للصالح، الخطأ التاليرابًعا

]. في دراستنا لألصحاح السابع رأینا الملك یشیر إلى اإلرادة اإلنسانیة التي تملك على اإلنسان كله وتسیطر 4 [أعرف"
علیه، والرؤساء یشیرون إلى طاقات اإلنسان ومواهبه خاصة القیادیة. فإقامتهم للملوك من ذواتهم ولیس من قبل اهللا 
یشیر إلى سلوكهم حسب إرادتهم الذاتّیة، وتدبیرهم ألمور حیاتهم دون اإللتجاء إلى اهللا أو طلب مشورته؛ أما قوله: 

"أقاموا رؤساء وأنا لم أعرف" فتعني أن مواهبهم وطاقاتهم تعمل لیس لحساب مملكة اهللا، فصاروا غرباء عنه ال 
یعرفون اهللا وال یستحقون معرفة اهللا لهم.  

اهللا في محبته لنا یریدنا أن نرجع إلیه في كل شيء، فال نقیم في داخلنا ملوًكا أو رؤساء بدون مشورته، إنما 
)، فال ُیقال عنا "ال ینظرون إلى قدوس 11: 11نفعل كیفتاح الذي "تكلم بجمیع كالمه أمام الرب في المصفاة" (قض 

[إنه مشتاق إلینا جًدا أن نحتمي دائًما فیه، ومنه القدیس یوحنا الذهبي الفم: ). وكما یقول 1: 31إسرائیل" (إش 
نطلب كل شيء، وبدونه ال نفعل شیًئا وال ننطق بكلمة... فإن هذه هي عادة المحبین إذ یطلبون من محبوبیهم أن 

.]  Ïیرتبطوا بهم فال یفعلون شیًئا وال ینطقون بكلمة بدونهم
ما نقوله بخصوص الملوك والرؤساء في داخل النفس أّي اإلرادة اإلنسانیة والطاقات والمواهب نكرره 

 القدیس كبریانوسبخصوص الكنیسة كجماعة المؤمنین، فإنه ال یلیق إقامة أسقف أو كاهن دون مشورة الرب. كتب 
في إحدى رسائله عن الهراطقة: [یوجد بال شك أساقفة ُأقیموا لیس حسب إرادة اهللا، بل هم كمن خارج الكنیسة. هؤالء 
ُأقیموا على خالف نظام اإلنجیل وتقلیده، كما قال الرب باألنبیاء: "ویل للبنین المتمردین یقول الرب حتى إنهم یجرون 

]. كما كتب Ð الترجمة السبعینیة)1: 30رأًیا ولیس مني، ویقیمون عهًدا ولیس بروحي لیزیدوا خطیة على خطیة" (إش 
في رسالة أخرى: [أحیاًنا ُیسام أساقفة غیر مستحقین، هؤالء یسامون ال حسب إرادة اهللا وٕانما حسب التدبیر البشري، 

.]  Ñفتتم السیامة بطریقة غیر شرعیة وال تقویة، األمر الذي یحزن اهللا كما ُأعلن في هوشع النبي
]. لقد 4 [: "صنعوا ألنفسهم من فضتهم وذهبهم أصناًما لكي ینقرضوا"یكمل الرب عتابه مع شعبه، قائالً 

صنعوا تماثیل لآللهة الوثنیة، فخسروا ما یملكونه من فضة وذهب لیقتنوا غضب اهللا وهالكهم، وكأنهم یشترون 
بفضتهم وذهبهم ما یقرضهم ویفنیهم.  

إن كانت الفضة تشیر إلى كلمة اهللا الُمصفاة سبع مرات، والذهب یشیر إلى الحیاة الروحّیة، فإنه كثیًرا ما 
یسيء البعض استخدام كلمة اهللا والحیاة الروحّیة لتكون لهالكهم عوض بنیانهم الروحي، كأن یقیمون كلمة الوعظ أو 

یمارسون الحیاة النسكیة ال بروح االتضاع أمام اهللا، وٕانما بروح االعتداد بالذات لحساب كرامتهم الخاصة.  
]. إنه یشیر إلى بدایة الثورة ضد مملكة داود حین انشق یربعام 5 [: "قد زنخ عجلِك یا سامرة"یقول أیًضا

 مل 1عن المملكة وٕاذ خشى أن یرجع الشعب بقلبه إلى أورشلیم فیقتلوه ویتبعوا رحبعام ملك یهوذا صنع عجلي ذهب (
)، أقام واحًدا في بیت إیل واآلخر في دان، وقال للشعب: "كثیر علیكم أن تصعدوا إلى أورشلیم، هوذا آلهتك 28: 12

1 Conc. Statues 3: 5.  
2 Ep. 54: 5. 
3 Ep. 67: 4. 
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) . ویبدو أن إقامة العجول في البدایة لم یكن القصد 28: 12 مل 1یا إسرائیل الذین أصعدوك من أرض مصر" (
. ویبدو أن Ð)58(، لكن تدریجًیا تحولت إلى عبادة وثنیةÏبها التعبد لألوثان وٕانما كانوا یظنون أن یهوه حاّل علیها

العجل الذي في دان قد انتقل إلى السامرة حین صارت عاصمة لمملكة الشمال. على أّي األحوال إن كان اهللا قد 
سمح لیربعام أن یتمم مشورته ضد رحبعام بن سلیمان كتأدیب على خطایا سلیمان، لكن یربعام ُیدان على صنعه هذا، 

خاصة من أجل إقامته مقدسات خارج أورشلیم صارت مراكز خطیرة لنشر العبادة الوثنیة ورجاساتها.  
لقد زنخ عجل السامرة أو سبح، إذ فقد بهاءه حتى في أعین عابدیه، ألنه لم یستطیع أن ینقذ نفسه وال 

]، أّي یتحطم كإناء فخاري ترابي إلى كسر ال یمكن 6 [. "إن عجل السامرة یصیر كسًرا"خلصهم من ید ملك أشور
 لكثیرین یقیمون ألنفسهم ُمؤرةمعالجتها. لقد أقاموا ألنفسهم إلًها هو من عمل أیدیهم فتحطم وحطمهم معه. إنها صورة 

من ذهبهم عجًال في سامرتهم، أّي یقیمون ذواتهم آلهة في قلوبهم الفاسدة، هذه الذات وقد صارت إلًها احتلت مركز 
اهللا الحّي في أورشلیم الداخلیة، لذا تهوى وتتحطم من علو تشامخها.  

]، إذ أخذوا ذهبه الذي وهبهم إیاه لیكون ذهبهم، وعوض أن یستخدموه 5 [حمى غضب اهللا علیهملقد 
لحساب مجد اهللا أقاموا به عجًال في سامرتهم، بال جمال، یتحطم إلى كسر بال عالج... إنهم یرفضون اهللا القدوس وال 

].  5 [ "إلى متى ال یستطیعون النقاوة؟!"یطیقون النقاوة...

. فقدانهم الشبع والسرور  3
بعد أن أعلن عن تأدیبهم بعدّو یهاجم أرضهم ویسلبهم كل شيء، كاشًفا لهم أسباب التأدیب ختم حدیثه 

]. لقد تكبدوا 7 [: "إنهم یزرعون الریح ویحصدون الزوبعة"بإعالن أن الشر ال یشبع اإلنسان وال یهبه سروًرا، إذ یقول
المشقات في تهیئة كل شيء للزراعة، وٕاذا بهم یزرعون ریًحا، وٕاذ أرادوا الحصد جمعوا قالقل وهموم وكآبة (زوبعة). 

). وكما یقول 13: 2)، "وللباطل یعیون" (حب 16: 5)؟؟، "یتعبون للریح" (جا 23: 65حًقا "إنهم یتعبون بطالً " (ِأ 
 ). 8: 6الرسول أن الذین یزرعون للجسد یحصدون فساًدا (غل 

)... بذلوا كل الجهد في البذر والزرع لكنهم لم یجنوا غلة تقدم دقیًقا 7 ("زرع لیس له غلة ال یصنع دقیًقا"
لألكل. زرعهم كالسنابل التي رآها فرعون في الحلم هزیلة للغایة، لفحتها الریح الشرقیة.  

]، حتى أن قدمت غلة، فال یستطیعون استخدامها، إذ یسلبهم الغرباء كل 7 ["وٕان صنع فالغرباء تبتلعه"
حصادهم. لقد سلموا أنفسهم لآللهة الغریبة، هذه التي ال تعطي بل تبتلع، وال تبارك بل تدنس.  

لیتهم فقدوا تعبهم في الزرع والحصاد فحسب، حتى ما استطاعوا أن یجنوه ابتلعه الغرباء، وٕانما خسروا أیًضا 
. "اآلن كرامتهم، فصاروا محتقرین ومرذولین من نفس األمم الذین امتثلوا بهم وعبدوا آلهتهم وسلكوا بروحهم الشریر

] إذ هم یجارون األمم في 9-8 [صاروا بین األمم كإناء ال مسرة فیه، ألنهم صعدوا مثل حمار وحشي معتزل بنفسه"
شرهم إذا باألمم یزدرون بهم، وفیما هم یلتجئون إلى أشور إذا به یتطلع إلیهم كحمار وحشي معتزل بنفسه. صاروا 

كحمار وحشي فقدوا لطفهم ومحبتهم ورقتهم بِاعتزالهم إلههم واهب الحیاة المقدسة الفاضلة. حملوا روح االنعزالیة 

1 W. F. Aibright: From the Stone Age to Christianity, Corden City, 1957, P 299.  
2 Jerome Biblical Comm, P 261. 
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: 5عوض روح الحب الذي یملح األرض حتى ال تفسد، فسدوا فصاروا ال یصلحون إالَّ ألن ُیداسوا من الناس (مت 
13  .(

الخطیة تنزع عن النفس بهاءها الروحي حتى في أعین األشرار، وتخلق فیه روح العزلة الداخلیة واألنانیة 
عوض الحب الحقیقي الباذل.  

]، أّي قّدم إفرایم الكثیر لألمم لیكسب صداقتهم، لكن شره أفقده مهابته وجماله 9 ["استأجر إفرایم محبین"
]، 8الروحي حتى في أعین هؤالء المأجورین. لهذا ففي الوقت المناسب لم یسندوا إفرایم أو إسرائیل بل ابتلعوه [
: "اآلن وصارت الحاجة ال إلى مجامالت بشرّیة بل ید اهللا القویة القادرة وحدها أن تخلصهم من العبودیة القاسیة

].  10 [اجمعهم فینفكون قلیًال من ثقل ملك الرؤساء"

. دعوتهم للعبودیة األولى  4
إذ أرادوا مراضاة األمم وكسب صداقتهم وودهم صنعوا ألنفسهم مذابح وثنیة یمارسون فیها الرجاسات جنًبا 

"أما ذبائح تقدماتي إلى جنب مع عبادتهم هللا، لذلك رفض اهللا عبادتهم وتقدماتهم وحسب ذبائحهم لحًما وأكالً ... 
]. هم تركوا اهللا مخلصهم واتكأوا على األمم، لهذا یتركهم اهللا فیرتدون 13 [فیذبحون لحًما ویأكلون، الرب ال یرتضیها"

 "وقد نسى إسرائیل صانعه وبنى قصوًرا وأكثر یهوذا مدًنا حصینة، إلى عبودیتهم األولى التي سبق فخلصهم منها...
].  14 [لكني أرسل على مدنه ناًرا فتأكل قصوره"
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األصحاح التاسع 
الفرح الباطل 

ظن إسرائیل أنه یفرح كبقیة األمم عندما ینطلق من عبادة اهللا الحّي إلى عبادات الوثنیة، وكأنه باالبن 
المسرف الذي طلب نصیبه من أبیه لینطلق مع أصدقائه، یقضي أیامه في اللهو والمسرات، لكن هذا الفرح الباطل 

یصحبه مرارة داخلیة وغّم مع كآبة النفس، وذلك لألسباب اآلتیة:  
 . 6-1  . تحول عبادتهم إلى خبز حزن1
 . 9   . حلول وقت العقاب2
 . 14-10    . عدم إثمارهم3
.  17-15   . طردهم من امام الرب4

. تحول عبادتهم إلى خبز حزن  1
"ال تفرح یا إسرائیل طرًبا كالشعوب، ألنك قد زنیت عن إلهك، أحببت األجرة على جمیع بیادر الحنطة. ال 

].  2-1 [یطعمهم البیدر والمعصرة ویكذب علیهم المسطار"
ظن إسرائیل أن الشعوب المحیطة بعبادتها الوثنیة التي اتسمت بالوالئم الكثیرة والرجاسات واللهو أكثر منه 

حًظا وطرًبا، لذا اشتاق أن یتمثل بهذه الشعوب ویسلك على منوالها. لكن حتى أن فرحت الشعوب وامتألت طرًبا وسط 
الرجاسات... وهذا أمر مظهري یرافقه غم داخلي وكآبة، فإن إسرائیل في ِامتثاله بهذه الشعوب ُیحسب زانًیا عن إلهه، 
فیسقط تحت التأدیب المر. لقد اختاره اهللا شعًبا له یلتزم بشریعته المقدسه، فإن انحرف قام بدور زانیة تستحق الرجم. 
هكذا إلى هذا الیوم متى سقط مؤمن في خطیة حّل به التأدیب بطریقة أسرع وأقسى مما یحل باألشرار، ألنه مختار 
من اهللا، وابن له یلتزم تأدیبه، یقول المرتل: "ال ُتغر من األشرار وال تحسد عمال اإلثم... تلذذ بالرب فیعطیك سؤل 

).  4، 1: 37قلبك" (مز 
یظن اإلنسان أن السیر وراء الشهوات یشبعه، قائالً : "أذهب وراء محبّي الذین یعطون خبزي ومائي، صوفي 

). هذه هي األجرة التي یشتهي اإلنسان نوالها من اآللهة األخرى أفضل من بركة الرب 5: 2وكتاني، زیتي وأشربتي" (
المعلنة في "جمیع بیادر الحنطة". یطلب األجرة الزمنیة الزائلة ال بركة الرب الدائمة في مخازن القمح المشبعة لنفسه، 

فإذا به یخسر هذه وتلك، إذ ال یطعمه البیدر والمعصرة، ویكذب علیه المسطار الذي ظن فیه فرحه وبهجته.  
من الجانب التاریخي تحقق ذلك في حیاة هذا الشعب الذي كان یجري نحو رجاسات األمم المحیطة به فإذا 

به یسقط تحت سبي أشور فُیحرم من حریته وممتلكاته وخیرات أرضه، كما ُیحرم من عبادة اهللا الحّي؛ فقد اللذات 
األرضیة والبركات الروحّیة.  

حرمانهم من الفرح هو ثمر طبیعي لزناهم عن إلههم، فال یقبل اهللا عبادتهم وال سكیب خمرهم (عالمة الفرح) 
وال ُیسر بذبائحهم، فتصیر تقدماتهم مرفوضة ونجسة ألنها تصدر عن زناه روحًیا، وتتحول هذه التقدمات إلى "خبز 

حزن" یرجع إلیهم لیأكلوه في مرارة عوض أن یتقبله رائحة رضا.  
ال تقف العقوبة عند حرمانهم من الفرح ومن الشبع، وٕانما تصل إلى الطرد النهائي من أرض الرب التي 

إذ ُیحملون إلى السبي، وهناك : "ال یسكنون في أرض الرب" سبق فوهبهم إیاها كأرض موعد تفیض لبًنا وعسًال، قائالً 
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: "ال یسكبون للرب خمًرا، وال تسره ذبائحهم، إنما لهم خبز الحزن كل من أكله یتنجس، أن یحرمون من كل شيء
]. ففي أرض السبي یعیشون كما في أرض نجسة، لیس لهم شيء طاهر 4 [خبزهم ألنفسهم، ال یدخل بیت الرب"

یمكن أن یقدموه للرب القدوس! لقد كانوا قبًال في أرض الرب المقدسة، وٕاذ انسحبت قلوبهم إلى خارج بیت الرب 
ودخلوا بالرجاسات إلى المقادس، ُطردوا من المقادس وحرموا من ممارسة عبادة نقیة مقبولة لدى الرب.  

أقول إنها صورة مرة للنفس غیر األمینة التي یدخل بها الرب ال إلى أرض الموعد، بل یقیم ملكوته فیها 
ویهبها دمه المقدس عالمة خالصها، ویمنحها روحه ساكًنا فیها، لكنها في عدم أمانة تكسر العهد الجدید وترتبط 

بالرجاسات مستهینة بعطایا اهللا الفائقة، وكما یقول الرسول بولس: "من خالف ناموس موسى على شاهدین أو ثالثة 
شهود یموت بدون رأفة، فكم عقاًبا أشر تظنون أنه ُیحسب مستحًقا من داس ابن اهللا، وحسب دم العهد الذي ُقدس به 

)... مثل هذا یفقده عطایا اهللا له، وتصیر بركات العهد الجدید سر 29-28: 10دنًسا، وازدرى بروح النعمة" (عب 
دینونة وشهادة ضده. مثل هذه النفس إن قدمت عبادة - أیا كانت - ال یتقبلها اهللا مادامت مصرة على خیانتها للعهد 

[ال یلیق تقدیم ذبیحة من شيء القدیس یوحنا ذهبي الفم: ونجاسة قلبها، فیردها إلیها كخبز حزن لها. لذلك یقول 
دنس، إذ هي ُتحسب بكوًرا عن األعمال األخرى. لیتنا نقّدم أیدینا وأقدامنا وفمنا وكل أعضائنا (طاهرة) كبكورة اهللا، 

.]  Ïفُتحسب موضع سرور اهللا
 عن الذبائح المرفوضة من اهللا والمرتدة إلى مقّدمیها خبز حزن لهم، إنها تعالیم القدیس كبریانوسیتحدث 

الهراطقة وعبادتهم ومعمودیتهم، قائالً : [هنا یعلمنا بوضوح عن الذین ارتبطوا بالخطیة مطلًقا متدنسین بذبیحة كاهن 
.]  Ñ، كما یقول: [هنا یعلمنا عن الذین یتحدون بقادة مدانین إذ هم یتدنسون معهم بجرائمهمÐدنس شریر

إذن قّدم الكهنة في إسرائیل ذبائح هللا وقد ارتبط قلبهم بالبعل، فرد لهم ذبائحهم خبز حزن لهم، وطردهم من 
بیت الرب بالكلیة بسبیهم إلى أشور. ولئال یقول السامعون أن ما یقوله النبي مجرد تهدید نظري ال یتحقق عملًیا، 

: "ماذا تصنعو في یوم الموسم وفي یوم عید الرب؟ إنهم قد ذهبوا من الخراب، تجمعهم مصر، تدفنهم یكمل حدیثه
].  6-5 [موف، یرث القریص نفائس فضتهم، یكون العوسج في منازلهم"

یقولون أننا في كل موسم وفي أعیاد الرب نجتمع في بیت الرب فرحین متهللین بالمزامیر والتسابیح، فكیف 
یقول النبي أن ذبائحنا ترتد إلینا كخبز حزن؟ إننا نقضي أیامنا في طرب وفرح ولیس في حزن ومرارة. یجیب النبي أنه 

یرى الخراب قادم سریًعا من أشور، فیلجأون إلى فرعون مصر، ویهربون إلى األرض التي سبق فأطلقهم الرب منها 
لیموتوا هناك في منفیس عاصمتها (موف)، فیخسرون وعود اهللا لهم التي هي كلمته (الفضة)، عوضها یرثون القریص 

(الصدأ)، وتخرب بیوتهم في أرض الموعد، وتتحول إلى بریة تنبت عوسًجا وحسًكا.  
إن كان اهللا قّدم لنا وعود فضة ال تصدأ، وأقام لنا بیوًتا روحّیة نقطن فیها فرحین مطمئنین، لكن انحرف 
القلب عنه یحولنا من الفضة إلى الصدأ ومن البیوت إلى البریة بعوسجها وحسكها! وهكذا یفقد اإلنسان سالم اهللا 

الداخلي وبهجة قلبه وفرحه، بل ویفقد حیاته لیدفن كغریب في موف، وتتحول حیاته إلى صدأ وبیته الداخلي إلى بریة!  

Ï In Pom. Hom 20. 
Ð Ep. 67: 3. 
Ñ Ep. 75: 9 
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من الجانب الرمزي یمكننا القول بأن الفضة تشیر إلى النفس والمنزل یشیر إلى الجسد حیث تسكنه النفس 
في الداخل، وكأنه إذ یجري اإلنسان وراء الفرح الزمني والطرب كالشعوب الوثنیة بمالهي العالم ومحبة الترف یخسر 

نفسه الفضیة فتصدأ، ویفقد قدسیة جسده فیصیر تحت اللعنة من جدید ینبت شوًكا وحسًكا.  

. حلول وقت العقاب  2
جاءت توهم إسرائیل أنه یعیش في ملذات األمم وشهواته بفرح وطرب ولم یدركوا أنه قد حل وقت العقاب: "

]. لقد حل الوقت الذي فیه ُیجازي إسرائیل على شره ویكافأ األنبیاء على 7 [أیام العقاب، جاءت أیام الجزاء (المكافأة)"
"سیعرف إسرائیل: النبي أحمق، إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك شهادتهم الحق واحتمالهم التعییرات واآلالم منهم، 

]. لیعرف إسرائیل أن من ظنوه أحمق هو حامل روح الحكمة، ومن حسبوه مجنوًنا هو رجل الروح، 7 [وكثرة الحقد"
وأن كثرة إثمه وكثرة حقده أفسدت بصیرته عن معرفة النبي رجل الروح. ومن الجانب اآلخر فإن إسرائیل سیكتشف أن 

)، هو الذي بالحق أحمق، ومن 14: 6النبي الكاذب الذي یجاملهم بالكلمات اللینة، قائالً : "سالم سالم وال سالم" (إر 
كان یدعي أنه إنسان الروح هو بالحق مجنون، إذ ترك إسرائیل في إثمه مطیًبا خاطره على حساب الحق. هكذا 

"فخ صیاد على جمیع ینكشف النبي الحقیقي الذي قد یجرح بكلمات الحق ألجل البنیان من النبي المخادع الذي هو 
].  8]. یصطاد النفوس بالكلمات المعسولة، مملوء حقًدا ضد بیت إلهه [8 [طرقه"

]، إذ بات رجل الوي متغرًبا في جبعة 9[ "قد توغلوا، فسدوا كأیام جبعة" لقد حّل وقت الجزاء لیكتشفوا أنهم
) فِارتكب رجال المدینة الشر مع سریته اللیل كله إلى الصباح وأطلقوها عند طلوع 14: 19التي بنیامین (قض 

الفجر، حیث جاءت عند عتبة البیت وأسلمت روحها، فأمسك الرجل بها وقطَّعها إلى اثنتى عشرة قطعة وأرسلها إلى 
). إن كان حادث جبعة فضح 6: 20جمیع تخزم إسرائیل لینظروا الرذالة والقباحة التي كانت في ذلك الموضع (قض 

الشر، هكذا یأتي وقت الجزاء لیفضح خفایا الشعب!  

. عدم إثمارهم 3
فقد إسرائیل الفرح الروحي الداخلي أوًال بسبب بحثهم عن طرب الشعوب ولهو األمم مرتكبین الزنا عن إلههم 

]، وثانًیا ألن وقت الجزاء قد حّل لیكتشفوا خطأ معاییرهم فمن كانوا یظنونه 6، 1فتحولت عبادتهم إلى خبز محزن [
]، وأما 9، 7مجنوًنا وأحمق إذا به النبي الحق، ومن كانوا یحسبونه نبًیا یطیب خاطرهم إذا به المجنون األحمق [

السبب الثالث لفقدانهم الفرح فهو تغیر طبیعة إسرائیل، فعوض كونه عنًبا في البریة وباكورة تین سّلم نفسه للخزي، 
: "وجدت إسرائیل كعنب في البریة، رأیت آباءكم كباكورة على تینة في أولها، وصار في طبیعته رجًسا بهواه، إذ یقول

]. وقد سبق لنا التعلیق على هذه 10 [أما هم فجاءوا إلى بعل فغور ونذروا أنفسهم للخزي وصاروا رجًسا كما أحبوا"
العبارة في مقدمة السفر.  

عوض أن یكون إسرائیل عنًبا شهًیا في عینّي اهللا وسط بریة قاحلة وتیًنا بكًرا، صار بهواه نذًرا ومأكًال لبعل 
فغور التي تعني "بعل الفجور" أو "سید الفجور". لقد سلم نفسه بهواه للشیطان سید الفجور فتحول من حالة اإلثمار 

المبهجة هللا وله إلى حالة العقم. تحولت طبیعته من طبیعة مفرحة إلى طبیعة مملوءة كآبة ومرارة نفس.  
ارتباطهم ببعل فغور حطم طبیعتهم ونزع عنهم أیًضا كرامتهم ودخل بهم إلى العار والخزي فال تكون فیهم 
حالة والدة، إذ ال تحبل نساؤهم، بل یكن عقیمات، وٕان حبلن وولدن فاهللا نفسه یثكلهن، حاكًما على أوالدهن بالموت، 
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: "إفرایم تطیر كرامتهم كطائر من الوالدة ومن البطن ومن الحبل؛ وٕان ربوا أوالدهم أتكلهم إباهم حتى ال إذ یقول
 في شره - كالطائر الذي یطیر على الدوام، لیس له عش یستقر فیه –]. لقد صار إفرایم 12-11 [یكون إنسان"

لیضع فیه بیًضا ویكون له صغار! إنها صورة مؤلمة لإلنسان الذي تسحبه الخطیة من عشه الحقیقي الذي هو "مذبح 
رب الجنود" لیهیم في الجو بال مستقر، فیقضي أیام غربته بال راحة وال طمأنینة، وال یكون له صغار، أي ثمر روحي 

یخلد اسمه في األبدّیة. هذا العقم هو ثمر طبیعي للهروب من العش اإللهي، واالنصراف عن اهللا واهب الثمر... 
].  12 [: "ویل لهم أیًضا متى انصرفت عنهم"فإنهم إذ ینصرفون عنه ینصرف هو عنهم ویسقطون تحت الویل األبدي

سقط إسرائیل في حالة العقم خالل عبادته للبعل والعشتاروت، إذ اعتقد فیهما إنهما إلهّي اإلثمار والخصوبة، 
].  14 ["أعطیهم یارب، ماذا تعطي؟ أعطهم رحًما مسقًطا وثدیین یبسین"لذلك یقول النبي: 

. طردهم من أمام الرب  4
أخیًرا إذ كان إسرائیل یجري وراء البعل والعشتاروت لیهباه خصوبة وأثماًرا صار له الرحم المسقط والثدیان 

"من أجل سوء أفعالهم أطردهم الیابسین... أما ما هو أَمّر فإن اهللا یطرده من أمام وجهه ویحرمه من بیته المقدس. 
]، فال یمكن أن یحمل ثمًرا بعد، وٕان حمل ثمًرا یقتله الرب منذ نشأته في الرحم، أّي 16 [من بیتي، ال أعود أحبهم"

]. هذه هي 17وهو جنین بعد. لقد ِازدروا باهللا ولم یسمعوا له، لذا یستخف بهم ویتركهم تائهین بین األمم بال كرامة [
صورة نفس كل مؤمن ینسى شریعة إلهه ویطلب لهو العالم ومباهجه، فیفقد كل شيء ویصیر كتائه في العالم بال 

 هدف. 
 

  
http://coptic-treasures.com/



األصَحاح العاشر 
الكرَمة الذابلة 

) طالًبا منها عنًبا لحساب ملكوته، هو ثمر تعبه 33: 21، مت 5كثیًرا ما یشبِّه اهللا شعبه بالكرمة (إش
وسهره علیها، ولكنها قد تمتعت بعطایا كثیرة وٕامكانیات إلهیة جبارة لم تثمر لصاحب الكرم، إنما قدمت ثمرها لحساب 
عدوه إبلیس، لذا یحكم علیها بالجفاف والعقم حتى تدرك ضعفها وفساد طبیعتها فتطلب منه تغییًرا جذرًیا في كیانها.  

  .8-1   . انحراف الكرمة1
  .11-9   . فسادها الداخلي2
  .15-12 . الحاجة إلى زرع جدید 3

 . انحراف الكرمة 1
استخدام اهللا تشبیهات كثیرة لیكشف بها مدى فساد الشعب حین ینحرف عن اهللا، أو عن مدى فساد النفس 

)، خروف 16: 4)، بقرة جامحة (1: 3البشرّیة بارتدادها عن مخلصها، فشبَّه شعبه بامرأة حبیبة صاحب، وزانیة (
)، خبز َملَّة لم یقلب 4: 7)، تنور ُمحمى من الخباز (10: 5)، ناقلي التخوم (16: 4یرعى في مكان واسع للذبح (

)، طائر من الوالدة ومن البطن ومن 9: 8)، حمار وحشي معتزل بنفسه (11: 7)، حمامة رعناء بال قلب (8: 7(
)... وهنا یشبه 1: 12)، راعي الریح وتابع الریح الشرقیة (13: 9)، صور مغروس في مرعى (11: 9الحبل (

: "إسرائیل بالكرمة التي قّدم لها كل إمكانیات اإلثمار بفیض فأثمرت ال لحسابه بل لحساب الخطیة والرجاسات. یقول
]. إنها كرمة ممتدة، وكما جاء في الترجمة السبعینیة "كرمة بفروع صالحة 1 [جفنة (كرمة) ممتدة، یخرج ثمًرا لنفسه"

ثمرها وفیر". إنها بال عذر فقد خلقها بطبیعة صالحة وأعطاها قوة النمو، فصار لها فروع كثیرة تحمل ثمارها، لكنها 
 أخرجت الثمار لنفسها، أّي لفكرها الذاتي ولیس في خضوع للكرام الحقیقي.

یا للعجب بقدر ما یهبنا اهللا إمكانیات وطاقات نستخدمها ال لمجد اسمه، وٕانما بفكرنا الذاتي لحساب شهوات 
: "على حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح على حسب جودة أرضه أجاد األنصاب جسدنا الشریرة، وكما یقول

 ]. هكذا یرد اإلنسان سخاء اهللا وحنوه بالجحود. 1 [(التماثیل)"
] فانحراف البعض إلى إله، واآلخرین إلى إله آخر، وهكذا تمزقت قلوبهم؛ أو لعل قلوبهم 2 ["قد قّسوا قلوبهم"

قد انقسمت بین محبة الشهوات المرتبطة بعبادة البعل وبین الرغبة في إراحة ضمائرهم بممارسة العبادة هللا الحّي 
بطریقة شكلیة بال روح، فصاروا یعرِّجون بین الفریقین. لم یعد قلبهم مستقیًما، لذلك یصرخون إلى اهللا ولكن لیس بكل 

قلبهم، فال یجدونه... إذ ال یقدر القلب المنقسم أن یلتقي مع القدوس أو یتعرف علیه.  
انقسامات القلب الداخلي تفقده مخافة الرب، األمر الذي له نتائجه في حیاة الجماعة وكل عضو فیها. من 

جهة الجماعة یفقدون مخافة الرب وبالتالي یفقدون خضوعهم حتى للسلطان الزمني، فال یكون لهم قائد قادًرا على 
]. أما 3 [: "إنهم اآلن یقولون ال ملك لنا ألننا ال نخاف الرب، فالملك ماذا یصنع بنا؟!"تدبیر أمورهم، إذ یقول

بالنسبة للعضو فإنه إذ یفقد مخافة الرب خالل انقسامات قلبه یفقد إرادته الحقة المقدسة في الرب التي ُیرمز لها 
بالملك، فیسلك اإلنسان كمن هو بال إرادة ، لیعیش في مذلة لكل شهوة وخضوع للعادات الشریرة، غیر قادر أن یعطي 
قراًرا روحًیا في الرب لینعتق من استعباد إبلیس له... إنه یسلك كمن بال ملك. على العكس المؤمن النقي القلب، الذي 
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بال انقسام، یحمل سلطاًنا كملك روحي یقول لهذا الفكر أن یدخل فیدخل، ولذاك أن یخرج فیخرج؛ یسیطر بالرب على 
 أفكاره ونظاراته وأحاسیسه وعواطفه بقوة. 

إذ یفقد اإلنسان سلطانه الروحي وطبیعته الملوكیة (السماویة) یتحول من رجل اهللا العامل إلى إنسان 
]. 4 ["یتكلمون كالًما بأقسام باطلة، یقطعون عهًدا، فینبت القضاء كالعلقم في أتالم الحقل"صاحب كالم... 

یتجولون إلى أصحاب كالم بال عمل، وٕاذ یشعرون بضعفهم یؤكدون كلماتهم بأقسام باطلة ال یفون بها، ویقطعون 
عهوًدا یكسرونها، فیصیر القضاء كحقل مفلح محروث ینبت علقًما مًرا. هكذا إذ یجتمعون في مراكز العدالة (القضاء) 

 تتحول مواضع األمان إلى مرارة النفس.  یفونلیقسم الكل بالكذب ویتعهدون وال 
هكذا الكرمة الممتدة التي وهبها اهللا إمكانیات كثیرة لإلثمار، إذا تقوقعت حول ذاتها لتثمر لحساب "األنا" 

ولحساب البعل، رافضة أن تقدم ثمًرا للكرام الحقیقي، فقدت مخافة الرب ودخلت إلى انقسام في القلب انتهى بحرمانها 
من الملك أّي اإلرادة المقدسة، وانتزع كل سلطان منها. لم یقف األمر عند هذا الحد، وٕانما تتحول حیاتها إلى نحیب 

: "على عجول وٕالى رعدة إذ تفقد مجدها الداخلي، وترى آلهتها التي اختارتها لنفسها تنهار أمام عینیها. یقول النبي
]. 5 [بیت آون (الباطل) یخاف سكان السامرة ، إن شعبه ینوح علیه، وكهنته یرتعدون على مجده ألنه انتفى عنه"

ماذا یعني بهذه العبارة؟ یتطلع سكان العاصمة أّي السامرة إلى عجول بیت آون، أو بیت الباطل، لیروه قد فقد مجده، 
إذ سقط الشعب تحت الضیق ولم تقدر العجول أن تخلصه، فیخاف شعب السامرة أن یحل بها ما حل ببیت آون 

ویرتعب الكهنة ألنهم یفقدون كرامتهم ویخسرون التقدمات.  
 إذ فقد شعب السامرة رجاءهم في البعل، عوض أن یرجعوا إلى اهللا بالتوبة معلنین خطایاهم، یتقدمون إلى 

].  6 ["هو أیًضا یجلب إلى أشور هدیة لملك عدو"ملك أشور بهدایا لیسترضوا وجهه وهم في خزي وعار... 
"یأخذ إفرایم خزًیا، ویخجل إسرائیل على رأیه. السامرة ملكها یبید كغثاء ما هي نهایة هذه الكرمة المنحرفة؟ 

على وجه الماء، وتخرب شوامخ آون خطیة إسرائیل. یطلع الشوك والحسك على مذابحهم ویقولون للجبال غطینا 
].  8-6 [وللتالل أسقطي علینا"

في اختصار نقول أن نهایتها تنحصر في اآلتي:  
... السبط الذي كان یتزعم حركة نشر العبادة الوثنیة یصیر في خزي وعار أمام بقیة "یأخذ إفرایم خزًیا" ا.

األسباط، إذ تظهر اآللهة ضعیفة أمام العدو.  
 إذ اقترح إسرائیل استرضاء ملك أشور بالهدایا، یخجل إذ یرى أشور یذله ب. "یخجل إسرائیل على رأیه"

ویستخف به.  
 ملوك السامرة الذین انشقوا على بیت داود في قوة وجبروت، ج. "السامرة ملكها یبید كغثاء على وجه الماء"

صاروا كفقاقیع على الماء، ینتهي ملكهم بالسبي تحت سلطان أشور. هذه هي نهایة كل انقسام أو انشقاق، فهما نال 
اإلنسان في البدایة من كرمات لكن حیاته تنتهي كفقاقیع على وجه الماء.  

؛ ما كان في أعینهم أماكن مرتفعة ال یقدر أحد أن یقترب إلیها یحل د. "تخرب شوامخ آون خطیة إسرائیل"
بها الخراب، وینهار مجد عجول بیت آون الذهبیة، وعوض الوالئم التي كانت تقام هناك یحل الخراب.  

؛ أما في یوم الرب العظیم فیقولون "یطلع الشوك والحسك على مذابحهم"یسقط اإلنسان تحت اللعنة إذ ه. 
)، وكما جاء في سفر 36: 10 إذ "مخیف هو الوقوع في یدّي اهللا الحيّ " (عب "للجبال غطینا وللتالل أسقطي علینا"
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الرؤیا: "وهم یقولون للجبال والصخور اسقطي علینا وِاخفینا عن وجه الجالس على العرش وعن غضب الخروف، إلنه 
 ). 17-16: 6قد جاء یوم غضبه العظیم ومن یستطیع الوقوف؟!" (رؤ 

 . فسادها الداخلي 2
یؤكد لنا اهللا أن فسادها لم یقف عند المظهر الخارجي، إنما یمس حیاتها الداخلیة، لذا فالعالج أیًضا یجب 

]. إنها فترة طویلة تبلغ أكثر من ستة قرون 9 [: "من أیام جبعة أخطأت یا إسرائیل"أن یدخل إلى عمق طبیعتها. یقول
كانت الحرب فیها قائمة بین األسباط وبعضها البعض ، أّي أن الخطر لم یكن من عدو خارجي وٕانما من فساد 

). لهذا فإن كان اهللا 20-19داخلي، وقد رأینا رجال جبعة التي لبنیامین قد صنعوا الشر مع ابنة إسرائیل (قض 
یؤدبهم بضیقة من الخارج فال یلیق بهم أن یركزوا أنظارهم على الضیقة، بل على الفساد الداخلي حتى یتقدسوا بالرب 

].  10 [. "حینما أرید أؤدبهم ویجتمع علیه شعوب في ارتباطهم بإثمیهم"فیخلصهم من الضیق
أخیًرا یوضح كیف استكان إسرائیل للمذلة الداخلیة، وأحنى عنقه لنیر الخطیة، فصار كالعجلة المتمرنة التي 

].  11تحب الدارس، فهي تحمل النیر لتأكل مما تدرسه [

. الحاجة إلى زرع جدید  3
إن كانت الكرمة قد صارت عقیمة بسبب فسادها الداخلي فالحاجة ملحة إلى زرع جدید یغرسه الرب نفسه 

"ازرعوا ألنفسكم بالبّر، ُاحصدوا بحسب الصالح، احرثوا ألنفسكم حرثًا، فإنه واهًبا إیانا ثمر المعرفة والبّر، إذ یقول: 
]. وجاءت الترجمة السبعینیة في أكثر وضوح: "ازرعوا ألنفسكم بالبّر، 12 [وقت لطلب الرب حتى یأتي ویعلمكم البرّ "

ُاحصدوا ثمر الحیاة، استنیروا بنور المعرفة، اطلبوا الرب حتى یأتیكم بثمر البرّ ". فإن كان السید المسیح هو "بّرنا"، 
فقد صار الوقت مناسًبا للزرع الجدید، حیث یسكن السید المسیح فینا، كأنه ُیغرس في داخلنا لیجدد طبیعتنا، فنحمل 
ثمرة الحیاة، ویفتح عیوننا بروحه القدوس فتستنیر بصیرتنا. وهكذا یؤكد "اطلبوا الرب حتى یأتیكم بثمر البرّ "، فإن ما 

نناله من بّر لیس من عندیاتنا إنما هو عمل الرب فینا.  
لكن اهللا ال یعمل في الكسالى والمتراخین، لذا یقول: "ازرعوا... احصدوا... استنیروا... اطلبوا"، مؤكًدا دورنا 

على العبارة "استنیروا بنور المعرفة" قائالً : [یلزمكم المثابرة بجهاد األب نسطور اإلیجابي لننال عمل اهللا فینا. ویعلق 
في القراءة، األمر الذي أراكم تفعلونه، مع السعي بكل اشتیاق لنوال المعرفة العملیة االختباریة أوًال، أّي المعرفة 

.]  Ïالسلوكیة ألنه بدونها ال یمكن اقتناء النقاوة النظریة التي نتكلم عنها
لنطلب الرب نفسه الذي یأتي إلینا بثمر بّره، وال نتكل على ذواتنا أو إمكانیاتنا البشرّیة، حتى ال نسمع كلمات 

]. فمن یتكل على 13 [: "قد حرثتم النفاق، حصدتم اإلثم، أكلتم ثمر الكذب، ألنك وثقت بطریقك بكثرة أبطالك"التوبیخ
طریقه الذاتي أو یعتمد على كثرة أبطاله إنما یحرث النفاق ویحصد اإلثم ویأكل الكذب. لقد اتكل إسرائیل على مشورته 

الذاتّیة دون الرجوع إلى اهللا فسبب للشعب ضجیًجا واضطراًبا، وفقد حصونه وسقط نساؤه وأطفاله تحت قسوة 
. "یقوم ضجیج في شعوبك (فقدان السالم)، وتخرب جمیع حصونك (فقدان األمان) كإخراب شلمناصر ملك أشور

]. هكذا كل إنسان یتكل على ذاته 14 [شلمان (شلمناصر) بیت أربیئل في یوم الحرب، األم مع األوالد ُحطمت"
تتحول حیاته إلى ضجیج، ویفقد حصونه الروحّیة ویصیر نهًبا إلبلیس الذي یأسره كما أسر شلمناصر الكثیرین.  

1 CASSIAN: Cont 4: 9. 
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 : "هكذا تصنع بكم بیت إیل من أجل رداءة شركم، في الصبح یهلك ملك إسرائیل هالًكا"یختم حدیثه مهدًدا
]. كأنه یقول أن ما یحل بكم لیس من صنع ملك أشور، إنما هو من صنع بیت إیل التي صارت فًخا لكم 15[

تصطادكم للرجاسات الوثنیة. ال تتكلوا على ملك إسرائیل فإنه یهلك في الصباح، أّي ینهزم في بدایة المعركة، یسقط 
وال یقوم!  
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الحادي عشراإلصحاح   
: 7كان إسرائیل قد افقدتھ العبادة الوثنیة كل حكمة سماویة فصار كحمامة رعناء (

)، تارة یلجأ إلى فرعون مصر لیحمیھ من ملك آشور، وأخرى یلجأ إلى ملك 11
آشور یسنده ضد فرعون مصر، فإن هللا وحده ھو ملجأه الحقیقي، الذي تبناه واھتم 

بھ وھو بعد في البطن، ویسنده حتى یدخل بھ إلى كمال الحریة الحقیقّیة. إن كان 
فرعون مصر أو ملك آشور یبسط یدیھ إنما لینصب الفخاخ ویقتنص، أما الرب فھو 

 .وحده سند النفس ومعینھا الحقیقي

30T130. رعایة هللا لغالمھT   1-4. 

30T230. موقف إسرائیل منھT   5-8. 

30T330 هللا الملجأ الوحیدT   9-12. 

 

 . رعایة هللا لغالمھ 1

في المقدمة ھذا األصحاح یتحدث هللا عن إسرائیل، أّي عن شعبھ، أو عن النفس 
البشرّیة، بكونھ یمثل غالًما محبوًبا لدى هللا. یشتاق أن یطلقھ من عبودیة فرعون 

مصر ویحرره كإبن لھ. یدعوه إلیھ لكي یتقبلھ أًبا لھ، ویمسك بیدیھ كمربیة مملوءة 
حناًنا لیعلمھ المشي في طریق الحق، یضمد كل جرح في أعماقھ أصابھ أثناء 

عبودیتھ، یجتذبھ بحبال العطف ویربطھ برباط الحب، ویرفعھ كطفل لیالطفھ بخدیھ 
اللطیفین، یمد لھ یده لیطعمھ بنفسھ... یا لھ من حنو فائق، فإنھ كمن یقوم بدور مربیة 
مملوءة حنًوا نحو النفس البشرّیة، ال یتركھا في عوز إلى شيء حتى یتدرج بھا من 

 الطفولة الضعیفة إلى النضوج. 

 في أكثر تفصیل نتابع كلمات الرب نفسھ القائل:
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]. بینما كان إسرائیل 1 [ع"لما كان إسرائیل غالًما أحببتھ، ومن مصر دعوت ابني"
غالًما أو صبًیا ال یدرك األمور، یعجز عن تقدیم شيء من جانبھ، أحبھ هللا ودعاه 

من أرض العبودیة مقّدًما لھ البنوة. ھكذا أیًضا أحب هللا یعقوب وھو بعد في البطن 
). وكما یقول الرب إلرمیا النبي: "قبلما صورتك 11: 9لم یفعل خیًرا وال شًرا (رو 

)، ویؤكد الرسول 5: 1في البطن عرفتك، وقبلما خرجت من الرحم قدستك" (إر 
 بولس أن هللا "أحبنا أوًال ". 

لقد بادرهللا فأحب غالمھ إسرائیل وأطلقھ من عبودیة فرعون، لكن إسرائیل بقى بقلبھ 
مرتبًطا بالعبودیة، كالمریض الذي یحب المرض، أو السجین الذي ال یفارق بقلبھ 

ظلمة السجن. ھكذا أطلقنا ربنا یسوع المسیح من عبودیة إبلیس - فرعون الحقیقي - 
واھًبا أیانا بالمعمودیة البنوة لآلب فیھ، لكن كثیًرا ما یرجع قلبنا إلى أرض العبودیة 

فنشتھي ُكرات مصر وَبَصلھا كما سبق فصنع بنو إسرائیل، إذ بكوا قائلین: "قد 
تذكرنا السمك الذي كنا نأكلھ في مصر مجاًنا والقثاء والبطیخ والُكرات والبصل 

-5: 11والثوم، واآلن قد یبست أنفسنا. لیس شيء غیر أن أعیننا إلى ھذا المن" (عد 
). لقد یبست أنفسھم من المن النازل من فوق واشتھوا السمك الصغیر المجاني 6

والقثاء والبطیخ والُكرات والبصل والثوم! ال عجب فإن اإلنسان إذ یرتبط باألرض 
یصیر أرًضا، فتمل نفسھ من األمور السماویة لتشتھي األرضیات؛ ترى في 

 السموایات یبوسة وفي األرضیات لذة وبھجة للقلب. 

وقد رأى اإلنجیلي متى في القول اإللھي: "من مصر دعوت ابني" نبوة واضحة 
وصریحة عن ھروب السید المسیح ابن هللا الحّي إلى مصرنا التي كانت في ذلك 

الزمن من أعظم مراكز األمم، لیعلن قبولھ لكل الشعوب األممیة، مقدًسا أرضنا، فما 
كان قبًال مركًزا للوثنیة صار موضع راحة لمخلص العالم. وال یزال الرب یدخل 

: 19مصرنا الداخلیة لیحولھا من وثنیَّتھا إلى َمقدس لھ فیھا یقیم مذبحھ اإللھي (إش 
) لتسمع صوتھ 21: 19)، فتتعرف علیھ وتقدم لھ ذبیحة وتقدمة حب (إش 19

 ).25: 19اإللھي: "مبارك شعبي مصر" (إش 
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نعود مرة أخرى إلى رعایة هللا لغالمھ إسرائیل الذي دعاه من أرض العبودیة كابن 
. "كل ما دعوھم ذھبوا من أمامھم لھ لنتعرف على موقف االبن من ھذه الرعایة
]، جاءت الترجمة السبعینیة في 2 [عیذبحون للبعلیم ویبخرون للتماثیل المنحوتة"

أكثر وضوح تعلن أن كلما دعاھم یذھبون من أمامھ، وكأنھم باالبن العنید الذي 
یدعوه أبوه مقّدًما لھ كل حمایة فیرفض ویھرب من وجھ أبیھ إلى عدوه "البعلیم 

 في موقع األنبا تكال. (انظر المزید عن ھذا الموضوع ھنا في والتماثیل المنحوتة"
منذ طفولتھ كان إسرائیل معانًدا ہلل، یقابل الحب أقسام المقاالت و التفاسیر األخرى). 

: "وأنا درجت بالجفاء، والرعایة بالعناد. ومع ھذا لم یتوقف هللا عن محبتھ إذ یقول
]. إنھ 3 [ع(علمتھ المشي) إفرایم ممسًكا إیاھم بأذرعھم فلم یعرفوا إني شفیتھم"

یعلھم كمربیة تمسك أیدي الطفل المقاوم لتعلمھ كیف یمشي لیصیر ناضًجا. إنھ محب 
 "كنت أجذبھم بحبال البشر بربط المحبة، وكنت كمن یرفع النیر عن أعناقھم لھم

]. وجاءت الترجمة السبعینیة توضح أنھ كان یرفعھم 4 [عوممد إلیھ مطعًما إیاه"
 في أفواھھم؛ أّي حب أعظم من ھذا؟! إنھ الطعامكطفل إلى خدیھ وینحني لیقدم لھم 

قّدم كل رعایة كأب لكي نلجأ إلیھ ویدخل ھو فینا، ونصیر معھ واحًدا. وكما یقول 
[المسیح واقف كل یوم على باب قلبنا، یشتاق أن یدخل. لنفتح لھ : القدیس جیروم

 .][63]قلبنا على مصراعیھ، فیدخل ویكون ضیفنا، یسكن فینا ویتعشى معنا

 

 . موقف إسرائیل منھ 2

] إذ قابل إسرائیل رعایة هللا لھ الذي 5 [ع"ال یرجع إلى مصر بل آشور ھو ملكھ"
أخرجھ من أرض العبودیة بالجفاف اشتاق إلى العودة إلى أرض العبودیة من جدید 
لیحتمي تحت ظل فرعون من ملك آشور، لكنھ حتى أن ھرب فسُیسبى تحت حكم 
آشور ویملك علیھ. ھذه صورة لموقف البشرّیة نحو هللا الذي یدعوھم في محبتھ 

]، أعطوه القفا ال الوجھ. عوض تقدیم ذبائح حب 2فیعصونھ لقد ذھبوا من أمامھ [ع
لھ صاروا "یذبحون للبعلیم"، أّي یذبحونھ لبعل لیعودوا فیذبحوا لبعل آخر وثالث 

وھكذا وال یفكرون في العودة إلى هللا. لھذا یعاتبھم في مرارة قائًال : "شعبي جانحون 
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(متشبث) إلى االرتداد عني"، في داخلھم میل شدید وانجذاب نحو االرتداد. أرسلت 
]. أمام ھذه المقاومة من جانب 5إلیھم من یدعوھم إلّي لكنھم أبوا أن یرجعوا [ع

: "كیف أجعلك یا إفرایم؟ أصیرك یا إسرائیل؟ إسرائیل یضطر هللا إلى التأدیب، قائًال 
]. إنھ یجعل إفرایم وإسرائیل كأدمة 8 [عكیف أجعلك كأدمة؟ أصنعك كصوبیم؟"

 وصوبیم وھما مدینتان في منطقة سدوم وعمورة ِاحترقتا بالنار بسبب شرھما.

 

 . هللا الملجأ الوحید 3

حتى في لحظات التأدیب ال یحتمل هللا أن یرى شعبھ متألًما، إذ ینقلب قلبھ الحنون 
: "قد في داخلھ وتضطرم نار مراحمھ فیھ ویلتزم برفع حمو غضبھ عنھم، قائًال 

انقلب عليَّ قلبي، اضطرمت مراحمي جمیًعا، ال أجري حمو غضبي ال أعود أخرب 
 ].9-8 [عإفرایم ألني هللا ال إنسان، القدوس في وسطك فال آتي بسخط"

]، فیسرع بنوه إلى الھرب كما إلى فرعون 10إن كان كأسد یزمجر لیؤدب بحزم [ع
مصر أو ملك آشور، لكنھ في مراحمھ یردھم ال بقوتھم وال بسیفھم، وإنما یردھم في 

 "یسرعون كعصفور من مصر وكحمامة من أرض آشور ضعفھم وعجزھم إذ
]. بحبھ یردھم إلى بیوتھم فیعودوا كعصفور 11 [عفأسكنھم في بیوتھم یقول الرب"

ال حول لھ وال قوة لھ أو كحمامة بسیطة یسرع بھا من أرض األعداء إلى بیتھا. أنھ 
 ملجأ الضعفاء... یحمي العصفور ویسند الحمامة! 
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األصحاح الثاني عشر 
اهللا راعینا 

إن كان إسرائیل یفتخر بنسبه إلى آباء عظام، فهنا یقدم لهم "یعقوب" أبیهم مثًال حًیا للجهاد مع اهللا والتمتع 
برعایته، مقارًنا بینه وبینهم الذین حملوا موازین غش فلم یدركوا رعایة اهللا وال رجعوا إلیه.  

 . 2-1   . تركهم الراعي الصالح1
 . 6-3  . الحاجة إلى جدیة الرجوع إلیه2
 . 11-7   . ترك المعاییر الخاطئة3
 . 13-12   . جهاد یعقوب ألجل امرأة4

. تركهم الراعي الصالح  1
: "إفرایم راعي الریح وتابع الریح الشرقیة، كل یوم یكثر الكذب واالغتصاب ویقطعون في عتاب ُمّر یقول

].  1 [مع أشور عهًدا والزیت إلى مصر ُیجلب"
لقد ترك إفرایم راعیه الصالح واهب الخیرات الحقة وخرج یرعى الریح ، لیقتني ال شيء. مسكین إفرایم ألنه 

 القدیس هیبولیتس الرومانيیتعب في رعایته لریح بال نفع... ولیتها أّي ریح، وٕانما هي "الریح الشرقیة". وكما یقول 
أن الریح الشرقیة تشیر إلى "ضد المسیح" الذي یظهر في الشرق مقاوًما للسید المسیح في كنیسته [ما هي الریح 

: 13الحارقة القادمة من الشرق إالَّ ضد المسیح الذي یحطم ویجفف مجاري المیاه وثمار األشجار في أیامه (هو 
]. هكذا تحول إفرایم Ï)، إذ یضع البشر قلوبهم على أعماله؟! إنه یحطمهم بسبب الحق، وهم بقساوتهم یخدمونه15

من مملكة المسیح إلى ضد المسیح، وقد حمل سمات سیده "الكذب واإلغتصاب وقطع عهود مع العالم بدًال من 
اهللا...".  

. الحاجة إلى جدیة الرجوع إلیه  2
إذ یعتز الشعب بأبیهم "یعقوب" قّدمه لهم مثًال في الجهاد مع الناس واهللا، مقتنًیا بجهاده اللقاء مع اهللا الذي 

]، وهو بعد في بطن أمه لم یخرج إلى العالم كان مجاهًدا فأمسك 3 [. "في البطن قبض بعقب أخیه"یحب المجاهدین
بعقب أخیه لیسحبه إلى الوراء مغتصًبا منه البكورة والبركة.  

]… یمثل عینة رائعة للجهاد مع 4-3 [" وبقوته جاهد مع اهللا، جاهد مع المالك وغلب، بكى واسترحمه"
اهللا فقد بذل كل طاقته مجاهًدا مع اهللا الذي صارع معه حتى الفجر لیعلمه الجهاد وروح الغلبة، وٕاذ أدرك یعقوب أن 

: "وجده في بیت إیل، وهناك تكلم معنا. والرب الغلبة هبه من عند اهللا ولیس بذراعیه "بكى" فرحمه اهللا معلًنا ذاته له
].  5-4 [إله الجنود یهوه اسمه"

1 The End of the World 4. 
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. ترك المعاییر الخاطئة  3
لم یحمل الشعب روح التمییز، الذي به یعرف الراعي الحقیقي واهب الخیرات من الرعاة المخادعین ، لذلك 

یطالبه الرب بترك هذه المعاییر متأمًال رعایة اهللا الصادقة.  
]، فقد طبیعته كابن هللا وصار كأممي بال حكمة، 7 ["مثل كنعاني في یده موازین الغش یجب أن یظلم"

محًبا للظلم، یفتري على اهللا، بل وعلى نفسه. أما عالمة موازینه الغاشة فهي أنه ظن في نفسه غنًیا ولیس في حاجة 
]. لقد 8 ["فقال إفرایم إني صرت غنًیا، وجدت لنفسي ثروة، جمیع أتعابي ال یجدون لي فیها ذنًبا هو خطیة"إلى اهللا: 

وأنا الرب إلهك من أرض نسى أن اهللا هو الذي أطلقه من العبودیة وأرسل له األنبیاء وحدثه بكل طریقة ویدربه: "
].  10 [مصر حتى أسكنك الخیام كأیام الموسم، وكلمت األنبیاء، وكثرت الرؤى وبید األنبیاء مثلت أمثاالً "

. جهاد یعقوب ألجل امرأته  4
إن كان یعقوب أبوهم قضى سنوات طویلة في صحراء آرام یخدم ویرعى ألجل امرأة، أال یلیق بأوالده أن 

: "وهرب یعقوب إلى صحراء آرام وخدم إسرائیل یخدما في البریة هذا العالم من أجل راعیهم عریس نفوسهم؟! یقول
 ]. 12 [ألجل امرأة رعي"
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األصحاح الثالث عشر 
اهللا مخلصنا 

في هذا األصحاح یقدم اهللا نفسه لشعبه الذي انحرف وفسد بل ومات روحًیا، كملك حقیقي قادر وحده أن 
یخلصهم من عبودیة الخطیة، محطًما سلطان الموت تحت أقدامهم.  

 . 3-1  . انحرافهم حتى الموت1
 . 8-4  . خالصهم من العبودیة2
 . 13-9  رفضهم الملك المخلص .3
  .14 . خالصهم من الموت4
.  16-15. الریح الشرقیة المهلكة 5

. انحرافهم حتى الموت  1
: "لما تكلم لكي یقدم نفسه كملك مخلص لنفوسهم یكشف لهم ما فعلته بهم الخطیة خاصة عبادة البعل، قائالً 

].  1 [إفرایم برعدة ترّفّ◌ع في إسرائیل ، ولما أثم ببعل مات"
لما سلك إفرایم كما سلك أبوه یعقوب بمخافة اهللا المقدسة صار رفیًعا بین األسباط وبرزت مكانته، وارتعب 

الكل أمامه. وهكذا الذین یتضعون أمام اهللا یرفعهم. ولكن لما ارتبط إفرایم بالبعل آثًما، لم یخسر سمعته ومهابته 
فحسب وٕانما "مات"... فصار في حاجة إلى مخلص قادر أن یقیمه من األموات.  

والعجیب أن الخطیة بما تحمله من موت تسحب قلب اإلنسان ال إلى الندامة على ما بلغ إلیه، وٕانما تجتذبه 
"مسبوكة من ]، هذه التي تفقدهم عمل كلمة اهللا فیهم إذ هي 2 [: "اآلن یزدادون خطیة"باألكثر من خطیة إلى خطیة

]، یصنعونها حسب حذاقتهم أو فهمهم، أّي یقیمون آلهتهم حسب أهوائهم الذاتّیة وال یخضعون لفكر اهللا.  2 [فضتهم"
]. ربما یقصد أنه من 2 [ "عنها هم یقولون ذابحو الناس یقبلون العجول"لقد أقاموا أصناًما یتعبدون لها

أجل هذه األصنام یقولون للكهنة الذین هم في الحقیقة یذبحون الناس بفسادهم ونجاستهم أن یقدموا عنهم أثمن ما 
لدیهم من الحیوانات "العجول" كذبائح للبعل... فالكهنة أشرار والذبائح مهما كانت قیمتها رجسة.  

 "یكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضي باكًرا، یصف الذین یسلكون هكذا مرتدین عن اهللا مخلصهم بأنهم
]. هؤالء یظهرون كسحاب یبشر بنزول المطر (عالمة نعمة اهللا)، 3 [كعصافة تخطف من البیدر وكدخان من الكوة"

لكنه سحاب الصبح المخادع ما أن تشرق الشمس حتى تختفي تماًما. إنهم كالندى الباكر الذي یزول سریًعا دون أن 
یروي األرض. وهم أیًضا العصافة الخفیفة التافهة التي ُیطرح بها من كل جانب، وكدخان من الكوة (المدخنة) سرعان 

).  2: 68ما ینقشعون ویختفون (مز 

. خالصهم من العبودیة  2 
أراد تأكید عمله الخالصي لهم فقدم لهم درًسا عملًیا من حیاة آبائهم حیث خلصهم من عبودیتهم لفرعون 

: "وأنا الرب إلهك من أرض مصر، وٕالًها سواي لست تعرف وال مخلص غیري، أنا ورعاهم وسط البریة حتى شبعوا
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]. لقد أشبعهم في أرض العطش عندما كانوا في ضیقة 6-4 [عرفتك في البریة في أرض العطش، ولما رعوا شبعوا"
].  6 ["شبعوا وارتفعت قلوبهم لذلك نسوني"عظیمة. ولكنهم لما شبعوا من یدیه جحدوه 

حین یشبع الجسد ینسى اهللا خالقه وترتفع متشامخة، وكما جاء في سفر التثنیة "سمن یشورون ورفس، سمنت 
).  15: 32وغلظت واكتسبت شحًما، فرفض اإلله الذي عمله وغبى عن صخرة خالصه" (تث 

: "فأكون لهم كأسد، أرصد على الطریق كنمر، أصدمهم كدبة أمام هذا الجحود وقف اهللا أمامهم في حزم
]. وكما یقول أشعیاء النبي: "تمردوا 8-7 [مثكل، وأشق شغاف قلبهم وآكلهم هناك كلبوة یمزقهم وحش البریة"

). بهذا الوصف كشف عن مرارة نفس اهللا من نحو 10: 63وأحَزنوا روح قدسه فتحول لهم عدًوا وهو حاربهم" (إش 
أوالده الجاحدین حتى صار بالنسبة لهم كعدو یحاربهم بعنف كاألسد، مترصًدا حركاتهم كالنمر، بعنف كدبة مثكل، 

).  22: 9یرسل علیهم التأدیبات التي تفترسهم وتأكلهم كلبوة... هذا كله ألنهم صاروا آنیة غضب للهالك (رو 

. رفضهم الملك المخلص 3
]، وبحسب ترجمة الیسوعیین "هالك منك یا إسرائیل وٕانما 9 ["هالكك یا إسرائیل أنك عليَّ على عونك"

بمعونتك فيَّ "، فإن ما یصیب إسرائیل ینبع عن تصرفاته المهلكة التي تقوده إلى الموت، أما خالصه ففي الملك 
"فأین هو ملكك حتى یخلصك في المرفوض، اهللا إلههم، الذي نسوه طالبین لهم ملًكا حسب هواهم، إذ یقول لهم: 

].  11-9 [جمیع مدنك وقضاتك حیث قلت أعطني ملًكا ورؤساء؟! أنا أعطیتك ملًكا بغضبي وأخذته بسخطي"
) األمر الذي 5: 8 صم 1لعله بهذا یشیر إلیهم حین اشتهوا أن یكون لهم ملًكا یقضي لهم كسائر الشعوب (

أحزن قلب صموئیل النبي. ومع ذلك أعطاهم اهللا شاول ملًكا حسب شهوة قلبهم، وبغضبه سحبه منهم بسبب شروره. 
ألجل تأدیبنا یسمح اهللا لنا أن ننال ما نشتهیه لندرك حاجتنا إلى قبول إرادة اهللا ال تنفیذ إرادتنا الذاتّیة.  

: "إثم إفرایم مصرور، خطیته مكنوزة، مخاض الوالدة یأتي نالوا شهوة قلبهم "ملًكا" حسب رغبتهم، فزاد إثمهم
]. إنهم "یذخرون ألنفسهم غضًبا في یوم 13-12 [علیه، هو ابن غیر حكیم إذ یقف في الوقت في مولد البنین"

)، وهكذا یهلكون أنفسهم. خطایاهم مصرورة لحسابهم، ال ینساها اهللا ومكنوزة في مكان أمین 5: 2الغضب" (رو 
لیعطوا عنها حساًبا... ظنوا أنها مخفیة ال یراها أحد، تُنسى مع الزمن، ولم یدركوا أنهم إذ ال یذكروها طالبین المغفرة 
ُتحفظ لهالكهم. إنهم صاروا كالسیدة التي تحمل في داخلها الجنین، فالمخاض بآالمه قادم ال محالة. لكن إفرایم في 
غیر حكمة هرب من التأمل أو التفكیر فیما یحدث من آالم بسبب الخطیة لكي یعرف علة األلم ویخلص منه باهللا 

مخلصه.  

. خالصهم من الموت  4
: "من ید الذي فدى آباءهم من عبودیة فرعون قادر وحده أن یفدیهم حتى من الموت ویخلصهم من الهاویة

 الهاویة أفدیهم، من الموت أخلصهم. أین أْوباؤك یا موت؟! أین شوكتك یا هاویة؟! تختفي الندامة عن عینيّ "
]14  .[

 إنه یحقق لهم ما ال یستطیع ملك آخر أن یحققه لهم، فإنه ال یطلقهم من السبي فحسب وٕانما له سلطان أن 
ینطلق بهم من الهاویة، ویخلصهم من الموت، األمر الذي تحقق بدخول المخلص إلى الموت لیحطم سلطانه. وكما 

: [لنا هذه التعزیة، أن كلمة اهللا قد ذبح الموت... مات (ربنا یسوع) لكي بموته یمیت الموت القدیس جیرومیقول 
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] كما یتحدث مع الموت قائالً : [لقد ابتلعت یوناننا (مسیحنا) لكن هو حّي حتى في جوفك. حملته كمیت لكي .Ïنفسه
ما تهدأ عاصفة العالم وتخلص نینوى التي لنا بالكرازة به. نعم لقد هزمك وذبحك... بموته صرت أنت میًتا، وبموته 

صرنا نحن أحیاء. ابتلعته فإذا بك أنت تُبتلع. بینما كنت مضروًبا بالشوق إلى الجسد الذي أخذه مقتنًصا إیاه كفریسة 
]  .Ðبمخالب نهمك، إذ بك ُتجرح في الداخل!...

: "تختفي الندامة هذا هو وعد اهللا لنا... وهبنا السلطان على الموت، دون ندامة أو تغییر في وعده إذ یقول
، أّي ال أتراجع فیما وعدت به.  عن عیني"

 إن كان السید المسیح بموته یهب الحیاة قاتًال الموت، فإنه بسماح إلهي یأتي ضد المسیح ویهب كریح 
: "وٕان كان مثمًرا بین إخوة شرقیة لیجفف في داخل اإلنسان عین الروح القدس وییبس ینبوعه الداخلي ویفقده كل ثمره

تأتي ریح شرقیة ریح الرب طالعة من القفر فتجف عینه وییبس ینبوعه. هي تنهب كنز كل متاع شهي، تجاري 
].هذا الحدیث 16-15 [السامرة ألنها قد تمردت على إلهها، بالسیف یسقطون، تحطم أطفالها والحوامل تشق"

تحقق حرفًیا بهبوب السبي األشوري من الشرق الذي حطم إسرائیل تماًما وعاصمتها السامرة، وسیتحقق في أواخر 
الدهور حینما تهب ریح "ضد المسیح" قادمة من الشرق، وتسمى "ریح الرب" ألنها بسماح منه.  

 

1 Ep. 75: 1.  
2 Ep. 60: 2.  
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الباب الرابع 

ثمار التوبة 
 

األصحاح الرابع عشر 
ثمار التوبة 

إن كان هذا السفر في جوهره هو سفر "العرس اإللهي" فیه یعلن اهللا شوقه لشعبه كعریس یطلب عروسه، 
متحدثًا معها في صراحة وبوضوح عن خطایاها وآثامها طالًبا رجوعها إلیه، فإنه ُیختم بنداء أخیر من جانب العریس 
السماوي طالًبا رجوع عروسه الزانیة إلیه مبرًزا عمله معها بطریقة مبهجة للغایة، األمر الذي یندر أن نجد سفًرا في 

العهد القدیم یختم بمثل هذا الختام. هذا وقد أبرز في ندائه األخیر لرجوعها دورها اإلنساني، كما أعلن دوره اإللهي في 
تقدیسها وتمجیدها.  

  .3-1. الدور اإلنساني في التوبة 1
  .9-4. الدور اإللهي في التقدیس 2

. الدور اإلنساني في التوبة  1
: "ارجع یا إسرائیل إلى الرب إلهك ألنك قد تعثرت بإثمك، خذوا معكم كالًما وارجعوا إلى جاء النداء األخیر

]. هكذا یبقى عریسنا السماوي منادًیا إیانا كل أیام غربتنا، حتى نَفْسنا األخیر، حاثًا إیانا على الرجوع 2-1 [الرب"
األب إلیه، فهو ال یلزمنا بالرجوع قسًرا، لكن یستعطفنا بحبه، ویسحب قلبنا بدعوته المستمرة وٕاعالناته. وكما یقول 

[ال تستطیع قوة ما أن ترغمنا على صنع الخیر أو الشر، غیر أن الذي نحمل له بحریة إرادتنا -إن مرقس الناسك: 
]  .Ïكان اهللا أو الشیطان - فذاك یحثنا على العمل الذي یخص مملكته

إنه ینادینا ویبقى منادًیا إیانا، لكنه ال یلزمنا، إذ یقدر حریتنا اإلنسانیة ویتعامل معنا على مستوى الحب 
: [نحن سادة في إمكاننا أن نجعل كل عضو القدیس یوحنا ذهبي الفمالمتبادل ال كآالت جامدة بین یدیه، وكما یقول 

]. كما یفعل اإلنسان اإلثم بكامل حریته هكذا یلیق به أن یرجع إلى الرب Ðفینا آلة للشر أو آلة للبّر (بالمسیح یسوع)
إلهه بكامل حریته، طالًبا العون اإللهي لمساندته في الرجوع.  

أول الطریق في التوبة هو الشعور بالخطأ، إذ یقول: "ألنك قد تعثرت (سقطت) بإثمك"، لذا یلیق بك الرجوع 
إلى الرب إلهك حامًال معك "كالًما" هو اعترافك بالخطأ. فإن من یدرك في أعماقه أنه ساقط بسبب إثمه ال یعدم 

كالًما وال یتساءل: بماذا اعترف؟ أو كیف اعترف؟ فإن الروح القدس الذي یفضح له آثامه هو یسنده في اعترفه بهذه 
اآلثام.  

Ï  102الفیلوكالیا، ص. 
2 PG 49: 117. 
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هنا نرید تأكید أن االعترف لیس مجرد حصر لخطایا أو آثام ارتكبناها، وٕانما أوًال وقبل كل شيء هو شعور 
[اإلنسان المختبر الذي یتعلم الحق یعترف هللا بخطایاه، ال األب مرقس الناسك: بمرارة نحو ما ارتكبناه، وكما یقول 

[لنسرع األب یوحنا من كرونستادت: ]. وكما یقول Ïعن طریق إحصائه لما صنعه بل مرارة نفسه لما یعاني منه
مستعطفین اهللا بالتوبة والدموع. لندخل إلى أنفسنا ونتأمل قلوبنا النجسة بكل دقة، إذ نرى جموع الرجاسات التي نعمة 

]  .Ðاهللا ندرك أننا أموات روحًیا
القدیس هذا االعترف یحمل شقین متكاملین: اعترف بالخطأ وٕایمان باهللا واهب الصالح، وكما یقول 

"قولوا له: ارفع كل إثم، واقبل حسًنا  إننا نعترف هللا بخطایانا كما نعترف بعمله فینا مسبحین إیاه. ُأغسطینوس
]. نطلب منه أن یرفع عنا كل إثم ارتكبناه، ویهبنا كل ما هو حسن أو خیر من عنده 2 [(خیر)، فنقّدم عجول شفاهنا"

قد فقدناه، ذبائح شكر هي "عجول شفاهنا" أو ثمر شفاهنا حسب الترجمة السبعینیة.  
إدراكنا لإلثم الذي قتل قلبنا وأمات نفسنا الداخلیة، واعترفنا باهللا كواهب الحیاة الفاضلة التي من عنده تربطنا 

ال یخلصنا أشور، ال نركب على الخیل وال به كمخلص وحید، فال نتكئ على ذراع بشر أًیا كان هذا الذراع، قائلین: "
 فبالنسبة لشعب إسرائیل في ذلك الحین ، یدركون أن أشور الذي اتكأوا علیه لم یخلصهم بل نقول لعمل أیدینا آلهتنا".

حطمهم وسباهم، وقوتهم الحربیة "الخیل" لم تقدر أن تنقذهم من غضب اهللا علیهم بسبب شرهم، وأصنام البعل التي 
هي عمل أیدیهم لیس بالحق آلهتهم القادرة على مساندتهم. هذا من ناحیة ومن ناحیة أخرى أراد اهللا أن یعلن فصل 

الجانب السیاسي من الجانب الروحي، فالخالص ال یتم بذراع بشري، مهما كانت قدرته أو سلطانه أو عظمته كأشور، 
وال بقوة زمنیة كالخیل وال باآللهة التي هي من صنع أیدینا... إنما الخالص هو من عند اهللا. بمعنى آخر لیتنا ال 

نتكئ على أشور، أّي على اآلخرین، وال على قدرتنا ومواهبنا وٕامكانیاتنا الذاتّیة (الخیل)، وال على بّرنا الذاتي (آلهتنا 
یقول ]. بدونك صرت یتیًما بال أب سماوي، فمن یرحمني غیرك؟! وكما 3 ["بك ُیرحم الیتیم"الداخلیة)، إنما نقول: 

]  .Ñ[األیتام هم الذین فقدوا اهللا آباهمالقدیس جیروم: 

. الدور اإللهي في التقدیس  2
إن كان إسرائیل قد صار في حالة مرضیة یصعب بل یستحیل عالجها، فإن اهللا هو الطبیب الوحید القادر 

].  4" [أنا أشفي ارتدادهمعلى معالجته، إذ یقول: "
[الحق أن القدیسین ال یقولون قط أنهم قد بلغوا ذلك الطریق الذي یسلكونه  القدیس بفنوتیوس: وكما یقول

]  .Ò)5: 25بتقدم وكمال في الفضیلة بجهادهم الذاتي، وٕانما بفضل اهللا، قائلین: "دربني في حقك" (مز 
"أنا یتقدم الرب كطبیب حقیقي یشفي النفس المرتدة، أما دافعه لهذا العمل فهو الحب الخالص المجاني. 

]. لقد أعلن الطبیب محبته الشافیة، قائالً : "ألنه 4 [أشفي ارتدادهم، أحبهم فضًال (مجاًنا)، ألن غضبي ارتد عنه"
).  16: 3هكذا أحب اهللا العالم حتى بذل أبنه الوحید لكي ال یهلك كل من یؤمن به بل تكون له الحیاة األبدّیة" (یو 

ماذا قّدم الطبیب لمرضاه المحبوبین إلیه؟ 

Ï  144الفیلوكالیا، ص 
2 My Life in Christ, vol 1, P3 
3 Comm.. on Osee 14: 2-4.  
4 Cession: Conf. 3: 13.  
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"أكون إلسرائیل كالندى، ویضرب أصوله كلبنان. 
تمتد خراعیبه (فروعه) ویكون بهاؤه كالزیتونة وله رائحة كلبنان. 
یعود الساكنون في ظله یحیون حنطة ویزهرون كجفنة (ككرمة). 

یكون ذكرهم كخمر لبنان. 
]. 8-5 [یقول إفرایم: ما لي أیًضا ولألصنام؟!"

في اختصار یمكننا القول بأن اهللا یقدم لهم ذاته كندى نازل من السماء یرویهم؛ وینعشهم فیجعلهم كالسوسن 
المزهر؛ ویجددهم داخلًیا فتتعمق جذورهم الخفیة؛ وینمیهم روحًیا فتمتد فروعهم بال توقف؛ ویهبهم جماًال ومجًدا روحًیا 

فیكونون كالزیتونة في بهائها؛ ویسكب رائحته فیهم فتكون لهم رائحة لبنان، ویستخدمهم لراحة الكثیرین فیضمون 
الكثیرین تحت ظاللهم، ولفرح الكثیرین إذ یزهرون كالكرمة، وال یقطع ذكرهم الطیب.  

)، 4: 16]. قدیًما قال الرب لموسى: "أنا أمطر لكم خبًزا من السماء" (خر 5 [أوالً . "أكون إلسرائیل كالندى"
). أما اآلن فال ینزل لنا خبًزا، إنما نزل هو 9: 11كما قیل: "متى الندى على المحلة لیًال كان ینزل المن معه" (عد 

نفسه إلینا مقدًما جسده المقدس خبًزا سماوًیا یشبع القلب، نزل إلینا كندى یطفئ لهیب الشهوات، یحل على محلتنا 
الداخلیة لیجعلها محلته ومسكنه، ینزل لیًال وسط ظلمتنا في الخفاء لیجعل منها نهاًرا ساطًعا.  

إذ ُألقي الثالثة فتیة في أتون النار ظهر كلمة اهللا معهم، فصار األتون ندى بالنسبة لهم، وهكذا أن صار 
ل حیاتنا إلى ندى!   العالم ناًرا وأتوًنا، فتجلى السید المسیح فینا یحوِّ

)، وها هو 1: 2. یقول العریس السماوي: "أنا نرجس شارون، سوسنة األودیة" (نش ثانًیا: "یزهر كالسوسن"
[إذ صار هو سوسنة األودیة إنما لكي تصیر حبیبته العالمة أوریجینوس: یجعل من شعبه سوسًنا مزهًرا. وكما یقول 

القدیس ] ویرى .Ïأیًضا سوسنة تتمثل به... بمعنى أن كل نفس تقترب إلیه وتتبع خطواته وتتمثل به تصیر سوسنة
 أن النفس كالسوسنة تصعد مستقیمة إلى فوق نحو المسیا كرَّامها الحقیقي. إنه یرتفع بها غریغوریوس أسقف نیصص

. Ð)، ویعلوا فوق أتربة هذه الحیاة حتى ال تتدنس18: 4فوق هموم هذه الحیاة وأشواك الخطیة الخانقة للنفس (مز 
)، فتحمل سماته السماویة 3: 1هكذا ینعش السید المسیح كنیسته واهًبا إیاها "كل بركة روحّیة في السماویات" (أف 

وتحقق رسالته فیها.  
. إن كانت الكنیسة بالتصاقها بالسید المسیح تصیر حاملة استقامته وشركة ثالثًا: "ویضرب أصوله كلبنان"

طبیعته فتحسب مثله سوسنة في البریة وسط األشواك، فإن سر هذه الحیاة هي أصولها الخفیة، أو جذورها التي تتمتع 
بعمل نعمته ، فتحمل حیاته فیها لتقول على لسان الرسول بولس: "بنعمة اهللا أنا ما أنا، ونعمته المعطاة لي لم تكن 

).  10: 15 كو 1باطلة" (
 بقدر ما تضرب األصول في التربة لتحمل فیها "حیاة المسیح"، تمتد فروعها الظاهرة لتحمل ثمار رابًعا:

الروح القدس بفیض، فال تعرف العقم وعدم اإلثمار.  
. هكذا المؤمن یحمل سمات السید وحیاته خالل الجذور، وثماره على خامًسا: "ویكون بهاؤه كالزیتونة"

الفروع (خراعیبه)، وأیًضا بهاء السید ومجده في الداخل والخارج. وكما یقول السید لعروسه: "وجملت جًدا جًدا 

1 Comm.. on Cant. 4: 4.  
Ð  ،57، ص 1980للمؤلف: نشید األناشید. 
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فصلحت لمملكة، وخرج لِك اسم في األمم لجمالِك، ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیِك یقول السید الرب" (حز 
16 :13-14  .(

المؤمن الحقیقي وهو ینتظر شركة مجد المسیح في األبدّیة یتذوق عربون هذا المجد أو هذا البهاء في حیاته 
 أن ما یناله فیما بعد ال یكون إال ِامتداًدا للعربون الذي تمتع به هنا في القدیس مقاریوس الكبیرالداخلیة، وكما یقول 

داخله.  
 إذ یحمل بهاء اهللا كزیتونة مثمرة، تظهر فیه رائحة المسیح الذكیة. وكما یقول سادًسا: "له رائحة كلبنان".

-14: 2 كو 2الرسول: "ُیظهر بنا رائحة معرفته في كل مكان، ألننا رائحة المسیح الذكیة هللا وفي الذین یهلكون" (
15 .(

 یحملون قلًبا سابًعا: "یعود الساكنون في ظله یحیون حنطة ویزهرون كجفنة، ویكون ذكرهم كخمر لبنان".
منفتًحا بالحب لیضموا تحت ظاللهم كثیرین یقدمون لهم طعاًما روحًیا وشراًبا مفرًحا، وتبقى سیرتهم ذكرى طیبة خالدة 

تشهد لعریسهم السماوي.  
ثامًنا: "یقول إفرایم: مالي أیًضا ولألصنام؟!" إن كان إفرایم هو السبط الذي أثار بقیة األسباط العشرة على 

عبادة األصنام، فهو أیًضا السبط الذي یندم على هذا العمل معلًنا كراهیته للشر. هكذا تتحول طاقات الشر في 
اإلنسان إلى طاقات البناء لحساب مملكة العریس السماوي الحق.  

هذه صورة مبسطة لعمل اهللا في حیاة شعبه ، بل في حیاة كل عضو منهم حتى رجع إلیه بالتوبة وسّلم 
]. كأنه 8 ["أنا قد أحببت فأالحظه (والحظته)"حیاته بین یدیه لیعمل فیه. فاهللا یستجیب لتوبتنا ولرجوعنا إلیه، قائالً : 

كان مترقًبا رجوعنا ومالحًظا كل ما في داخلنا، منتظًرا أدنى تحرك من جانبنا كي یتحرك نحونا بحبه. وكما یقول 
).  8: 4الرسول: "اقتربوا إلى اهللا فیقترب إلیكم" (یع 

]. إنه یظلل علینا فال تقدر 8 ["أنا كسروة خضراء"إنه یقترب إلینا كشجرة سرو دائمة اإلخضرار قائًال لنا: 
].  8 [: "ومن قبلي یوجد ثمرك"شمس التجارب أن تؤذینا. ویؤكد لنا الرب أنه هو واهب الثمر في حیاتنا

: "من هو حكیم أخیًرا یختم الِسفر بنصیحة یقدمها لنا جمیًعا لكي نتعقل فنرجع إلى الرب بالتوبة لننال ثمرها
حتى یفهم هذه األمور، وفهیم حتى یعرفها، فإن طرق الرب مستقیمة واألبرار یسلكون فیها، أما المنافقون 

األب ]. بهذا یلهب الشوق فینا لفهم طرق الرب والسلوك فیها بحكمة فال نتعثر، وكما یقول 10 [فیعثرون فیها"
 من رجال القرن الثاني: [من له الرغبة في التعلم یتعلم كثیًرا، لهذا یلیق بك أن تجاهد لتلتقي معي باألكثر ثیوفیلس

في سماع الصوت الحّي لتدرك الحق بكل دقة.]  
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