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 مقدمة
عاموس 
. "عاموس" كلمة عبریَّة تعني "حامل الثقل" أو "ثقل" ویقول التقلید الیهودي أنه كان ثقیل اللسان، متلعثًما 1

في كلماته. ولعلَّ اسمه یتناسب مع السفر فقد كشف عن ثقل الخطیَّة التي ال یحتملها اهللا وال یطیقها، أیَّا كان 
مرتكبها، فهو یعاقب األمم كما الیهود على خطایاهم. 

، سجل لنا نبوَّاته في أسلوب شعري عذب Writing Prophets. یعتبر عاموس هو أول األنبیاء الكتَّاب 2
ت والصور المأخوذة من أعمال الفالَّحین لیاوبسیط، وٕان كان أقل فصاحة من یوئیل. جاء السفر مشحوًنا بالتمثي

وسكان القرى من ناحیة، ومن البریَّة من ناحیة أخرى. فقد عاش في جو زراعي ریفي یعاني من البریَّة القریبة إلیه. 
یا ملك یهوذا ویربعام الثاني ملك إسرائیل قبل )10: 7 ،1 :1(. یظهر من حدیثه 3  أنه عاش في أیام عزِّ

). غالًبا ما یكون قد 5: 14 عام (زك 300والتي أشار إلیها زكریَّا النبي بعد ) 9: 5 ،1 :1(حدوث الزلزلة المشهورة 
ق.م. فعاصره هوشع النبي في أواخر أیامه، كما عاصر فترة بدء خدمة إشعیاء النبي، وفي  760ظهر حوالي عام 

. Ï)25: 14 مل 2 في إسرائیل (يأیامه أیًضا تنبَّأ یونان ابن أمتا
: 1( میًال جنوب أورشلیم في وسط أسرة مجهولة وفقیرة، كراع للغنم 12. عاش في تقوع على بعد حوالي 4

ضع قال عن نفسه أنه لیس وا. فلم یكن أحد أعضاء مدرسة األنبیاء هو أو والده، لذا في ت)14: 7( وجاني جمِّیز )7
(رسمي) وال ابن نبي، إنما التزم بالعمل النبوي بناء على دعوة إلهیَّة.  بنبي

مع أنه نشأ في تقوع - في مملكة یهوذا - لكنه ذهب إلى بیت إیل حیث الهیكل الرئیسي لمملكة إسرائیل . 5
- مملكة الشمال - وتحدَّث عن خراب هذه المملكة بسبب خطایاها. األمر الذي أثار الكاهن األول لبیت إیل 

"أمصیا"، فقدَّم عنه تقریًرا لیربعام الثاني ملك إسرائیل كخائٍن، وأمره أن یترك المدینة. ولعلَّه كتب هذا الموجز لنبوَّاته 
  .Ðبعد عودته إلى بلدته تقوع

الظروف المحیطة به 
 . من الجانب السیاسي عاصر عاموس النبي یربعام الثاني حفید یاهو القائد العظیم الذي قتل الملكة إیزابل1

یا ملك الملكة  الشرِّیرة ونسلها، وقد اشتهر یربعام بالقوَّة والصالبة فامتدَّت مملكته وازدهرت وفي نفس الوقت كان عزِّ
 یهوذا رجًال ناجًحا وقوًیا، فكانت مملكة یهوذا أیًضا تتَّسم بالقوَّة واالستقرار.

هذا وقد سند الجانب السیاسي آرام (سوریا) قد انشغلت في ذلك الوقت في الحرب مع آشور، األمر الذي 
 ممَّا جعل إسرائیل تسترد الكثیر من ممتلكاتها التي اغتصبها آرام منه. كما أن آشور - في عصر ،أنهك قوي آرام

م بغارات على مصر مخترًقا إسرائیل لینهب ویقتل و یق یعدعاموس - قد صار یحمل جًوا هادًئا من جهة مصر، فلم
وُیشرِّد أثناء عبوره علیها. 

. هذا االستقرار السیاسي وازدهار إسرائیل ویهوذا أدَّى إلى ازدهار التجارة الداخلیَّة وامتدادها إلى دمشق 2
ممَّا رفع من المستوى االقتصادي للمملكتین، لكن كثرة األموال والغنى الفاحش أدَّى إلى ظهور طبقتین، طبقة غنیَّة 

1 J.H. Raven: O.T. Introduction , N.Y., 1910 , P. 219. 
2 Ibid , 218. 
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ار یعیشون في حیاة الترف الزائد یئنُّون من قسوة الطبقة ،  وطبقة فقیرة للغایة هي طبقة الفالَّحین،جًدا هي طبقة التجَّ
الغنیَّة وظلمها الفادح، وقد نشأ عاموس وسط هذه الطبقة یمارس حیاة الحرمان والفقر المدقع، ویلمس من بعید حیاة 

ته أشبه بثورة اجتماعیَّة ضد الظلم واالستعباد والفساد. فهو ال یطیق أن  البذخ المفرط الذي یعیشه األغنیاء، فجاءت نبوَّ
الفقراء بزوج من النعال!   بینما ُیباع االخوة،یرى غنًیا على سریر من عاج

،  صور بشعة ظهورعن   تكشف النبوَّة كماهذا التفاوت االجتماعي واالقتصادي أدَّى إلى انحالل خلقي ُمرَّ
 الخ. ...من الزنا والغش والرشوة والكذب

 تقدیم أموال للهیكل وتقدمات مجرد العبادة  أن. كثرة األموال في أیدي األغنیاء جعلتهم یتطلَّعون إلى3
 بتقدماتهم... األمر الذي أقام شرًخا بین الطقس والروح، فصارت الحیاة ى بأموالهم أو ُیرتشىوذبائح هللا؛ وكأن اهللا ُیشتر

التعبدیَّة بعیدة كل البعد عن السلوك الروحي العملي، وفقدت الذبائح مفهومها الآلهوتي والروحي عندهم. 
بة التي بال روح،  .4 ربَّما االستقرار السیاسي مع كثرة األموال أدَّى إلى نوع من القومیَّة الیهودیَّة المتعصِّ

فظنُّوا أن یهوه هو إله خاص بهم یحابیهم على حساب األمم، مهما كان شرِّهم. لذا جاء هذا النبي یؤكِّد أن اهللا هو "إله 
الخالص یدعو اسمه على جمیع  الجمیع" ال یطیق الخطیَّة، أیَّا كان مرتكبها سواء من األمم أو من الیهود، وٕاذ یقدِّم

. )12: 9(عا األمم 

سمات عاموس النبي 
نفسه من جهات كثیرة:  كشف هذا السفر عن سمات النبي

: إذ یسأله أمصیا كاهن بیت إیل عن حقیقة مركزه ُیجیب "أنا راٍع وجاني جمِّیز، تواضعه من جهة .1
)، دون أن یخجل من عمله القدیم المتواضع. 15-14: 7 وراء الضأن" ( منفأخذني الرب
 أمیًنا لرسالته، ال یخشاه،  بقى عاموسلكناللتصاقه بالملك  قوَّة  بالرغم ممَّا اتَّسم به أمصیا من شجاعته:.2

ًئا عن خراب بیته. تحدَّث بكلمة اهللا بأمانة دون مداهنة أو مجاملة. بِّ بل یشهد للحق ُمتن
 . اتَّسم بالحكمة، فلم یحدِّث الرؤساء والعظماء وحدهم، بل تحدَّث مع جمیع فئات الشعب ألجل توبة الكل.3
. عمله كراٍع وجاني جمیز أعطاه فرصة للحیاة التأملیة، مقدًما صوًرا كثیرة من الواقع الذي عاشه بروح 4

ملتهب وقلب مخلص جاد. 

 اتهيمحتو
 عدل اهللا الذي ُیدین كل عنإذ یتحدَّث هذا السفر عن دینونة اهللا إلسرائیل بسبب ما بلغ إلیه من فساد كشف 

لجمیع. ل الرجاءاألمم المخطئة، وفي نفس الوقت إذ ُیقدِّم تهدیًدا وتوبیًخا یفتح أبواب 

. ]2-1[     ممأل. دینونة ا1
. ]6-3[ .عظات إلسرائیل  2
. ]9-7[  . الرؤى ووعد بالخالص3 
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الباب األول 

 
 
 

دینونة األمم 
 

 2-1ص 
 
 

 

. ]1 ص[ . دینونة األمم المجاورة 1
]. 2 ص[ . دینونة یهوذا وٕاسرائیل 2
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لما كان هذا السفر في مجمله موجًها إلسرائیل بسبب قبوله العبادة الوثنیَّة ممتزجة بالعبادة هللا الحقیقي، وما 
هللا ابلغه من رجاسات وظلم واستبداد، لهذا هیَّأ هللا بالحدیث عن خطایا األمم المحیطة وخطایا مملكة یهوذا، لُیعلن أنه 

القدُّوس الذي ال یطیق الخطیَّة أیَّا كان مصدرها. 

 بها: ت اتَّسمخطیَّةوفیما یلي أسماء األمم وأهم 
الكبریاء (الذات البشریَّة).  : (آرام)وریاـس. 1
تجارة العبید (محبَّة العالم).  :طینــــفلس. 2
). 12-1 :5 مل 1خوة (ألنقض عهد ا : (صور)فینیقیَّة. 3
الكراهیَّة وحب سفك الدم.             :أدوم. 4
القسوة بسبب الطمع.  :مونـو عــبن. 5
الكراهیَّة (سرقة عظام ملك آدوم).  :وآبـو مــبن. 6
تجاهله الوصیَّة اإللهیَّة.  :وذاــــهـي. 7
، سقوطه في عبادة األوثان ورجاساتها :لـرائيـــإس. 8

 بالطقس عن الروح، انحرافه 
ظلمه واستبداده،  
 بها. يالمعتن جحده هللا 
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األصحاح األول 

دینونة األمم المجاورة 
وعدم تحیُّزه   للشّر،ة اهللالحدیث عن تأدیب إسرائیل بإعالنه دینونة األمم المجاورة، لیبرز مدى كراهيلهیَّأ 

لشخص على حساب آخر:  ألمَّة على حساب أمَّة، أو

. ]2-1[. مقدِّمة   1
. ]5-3[. تأدیب دمشق   2
. ]8-6[. تأدیب غزَّة   3
. ]10-9[. تأدیب صور   4
. ]12-11[. تأدیب أدوم   5
. ]15-13[. تأدیب بني عمون  6

: . مقدِّمة1
یا ملك یهوذا، وفي أیام  "أقوال عاموس الذي كان بین الرعاة من تقوع التي رآها عن إسرائیل، في أیام ُعزِّ

]. 1یربعام بن یوآش ملك إسرائیل، قبل الزلزلة بسنتین" [
لم یخجل عاموس النبي من إبراز عمله كراعي غنم في تقوع، أي أنه من الطبقات الفقیرة، خاصة وأنه كان 

 به إالَّ من كان في عوٍز شدید. أًما عدم ذكر اسم والده فألنه من عائلة فقیرة مال یقو جاني جمِّیز، األمر الذي
ومجهول. 

ه هنا من لن ولیس التي سمعها أو ألقاها، مؤكًدا أن ما یع، "أقوال عاموس... التي رآها":والعجیب أنه یقول
أقوال لیست من عندیَّاته لكنها ثمرة رؤى إلهیَّة وٕاعالنات بالروح القدس. 

وقد حدَّد موقع نشأته وتاریخ قیامه بالعمل النبوي، األمرین اللذین سبق لنا الحدیث عنهما في المقدِّمة. 
وییبس رأس الكرمل"  : "إن الرب یزمجر من صهیون، ویعطي صوته من أورشلیم، فتنوح مراعي الرعاةفقال

]2 .[
ته، ولعلَّ ُسكنى عاموس في تقوع على حافة البریَّة قدَّمت له خبرة زمجرة األسد في  هذه هي افتتاحیِّة نبوَّ

هللا في غضبه على الخطیَّة باألسد االهلع في حیاة الفالَّحین. وقد شبَّه عاموس النبي  البریَّة التي ترعب الرعاة وتبعث
. زمجرة األسد ال )8: 3(الذي یزمجر، قائالً : "األسد قد زمجر فمن ال یخاف؟! السیِّد الرب قد تكلَّم فمن ال یتنبَّأ؟!" 

. )4: 3(تنبعث عن فراغ، وال تصدر بال سبب "هل یزمجر األسد في الوعر ولیس له فریسة؟!" 
یدرك فهللا تبارك اسمه كأسد یعطي صوته فترتجف السماء واألرض، القد تحدَّث هوشع ویوئیل النبیَّان عن 

: 3یؤ  لهم، یسكن في وسطهم في جبل قدسه في أورشلیم مقدسه فال یقترب إلیهم غریب (االكل أنه ملجأ شعبه وحصنً 
). أًما هنا فعاموس النبي 11-10: 11 ). یزمجر فیجمع شعبه من مصر وأشور ویسكنهم في بیوتهم (هو16-17

هللا القدُّوس كأسد رابض في صهیون یعطي صوته مزمجًرا بسبب خطایا إسرائیل ویهوذا وكل األمم المحیطة. أنه ایرى 
ال یطیق الخطیَّة تقترب إلى مقدسه وتحیط به، لذا ُیزمجر فیهز أساسات الخطیَّة ویحطِّم أعمال اإلنسان القدیم، تخرج 
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نار من فمه فیحرق قصورها ویبدِّد كیانها! 
ن صوت أ وییبس رأس الكرمل أخصب منطقة، إذ یدرك الكل ، الرعاةيإذ یعطي األسد صوته تنوح مراع

  !.یحطِّم كل ثمر للفسادو  ُیجفف ما قام على الشّر،الرب
ال تقول كلمة الرب على المجاملة أو المداهنة أو التعریج بین الخیر والشّر، إنما على تحطیم الشّر إلقامة 

الخارج من سبط یهوذا مؤكًدا هذا:  الخیر، أو صلب اإلنسان القدیم إلعالن قیام اإلنسان الجدید. فقد زمجر األسد
من قطعة جدیدة على ثوب عتیق، ألن الِملء یأخذ من الثوب فیصیر الَخْرق أردأ، وال یجعلون  "لیس أحد یجعل رقعة

خمًرا جدیدة في زقاق عتیقة، لئالَّ تنشق الزقاق، فالخمر تنصب والزقاق تتلف، بل یجعلون خمًرا جدیدة في زقاق جدیدة 
[لهذا یمنعنا الرب من الخلط بین الجدید والقدیم، سیوس: والقدِّیس أمبر). وكما یقول 17-16: 9 فُتحفظ جمیًعا" (مت

. ]Ï )4-2: 5 كو 2ویحرِّم الرسول ارتداء الثوب الجدید فوق العتیق، إنما نخلع العتیق ونلبس الجدید فال نوجد عراة (
لقد أدرك ذلك یعقوب عندما بارك ابنه یهوذا، الذي من صلبه یخرج األسد الذي یزمجر ضد الخطیَّة ویرعب 

). 9: 49 الموت، إذ یقول: "یهوذا جرو أسد، من فریسة صعدت یا ابني، جثا وربض كأسد وكلبوة من ینهضه؟!" (تك
 إبلیس –فقد رآه رابًضا كأسد على الصلیب، یزمجر على الخطیَّة التي أفسدت الحیاة البشریَّة لكي یقتل فریسته 

 واهًبا للبشریَّة تقدیًسا، جاعًال منها صهیون وأورشلیم المقدَّسة! –وأعماله 
فقد بدأت بالتأدیبات المرعبة، النار  الحق أن نبوَّة عاموس في مجملها إنما هي زمجرة لألسد من صهیون،

 والمحطِّمة للحصون والمبددة للسكان، سواء من األمم أو الیهود، ال لتبقى خراًبا بال ساكن وٕانما لكي ،المحرقة للقصور
یفتح أبواب الرجاء على مصراعیه في نهایة النبوَّة؛ فِعوض القصور یقیم خیمة داود الساقطة، وِعوض الحصون ُیرمِّم 

). 12-11: 9( ویبنیها كأیام الدهر ویسكن هو في وسطها فیدعى اسمه على جمیع األمم ،شقوقها بنفسه ویقیم ردمها
 يأنه یهدم ویبني، یقتلع ویغرس، یحطِّم اإلنسان القدیم لیقیم فینا الجدید! هذه هي زمجرة األسد من صهیون، المعط

! هصوته من أورشلیم مقدس

 . تأدیب دمشق2
هللا نفسه"، وعن ذنوبهم الثالثة افي تأدیباته لألمم ویهوذا أخذ منهًجا واحًدا في اإلعالن عن مقدِّم التأدیب أي "

واألربعة، وعن عدم الرجوع في التأدیب، وعن إرسال نار محرقة... هذه كلها اشتركت مًعا في الحدیث عن تأدیب 
جمیع األمم ویهوذا، لكن كل أمة اتَّسمت بخطیَّة أو خطایا معیَّنة خاصة بها. 

كانت لیست كل )، فإن 6، 4، 1: 2، 13، 11، 9، 6، 3( هكذا قال الرب..."في بدء كل تأدیب یقول: "
. ، یدین الكل ویهتم أیًضا بالكل! األرض كلهاإله، األمم تتعبَّد له، لكنه هو دیَّان الجمیع

، نذكر منها: ةأما عن حدیثه عن ذنوبهم الثالثة واألربعة، فإن هذین الرقمین ُیشیران هنا إلى مفاهیم كثیر

 ُیشیر إلى الجسد 4 ُیشیر إلى النفس البشریَّة بكونها على صورة الثالوث القدُّوس ومثاله، ورقم 3: أن رقم أوالً 
ن األرض بجهاتها األربع (الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب)، فكأن هللا یؤدِّبنا على خطایانا النفسیَّة مبكونه مأخوًذا 

القدِّیس (مثل الكبریاء والحقد) والخطایا الجسدیَّة (مثل حب الترف والتخمة والشهوات الجسدیَّة). وكما یقول 
فتكون منظورة... فإن  ترتكب بالذهن كما باإلرادة وحدها، أو بأعمال الجسد أیًضا مَّا أنإ[ألن الخطایا أغسطینوس: 

Ï الخ (ترجمة مدام عایدة حنا بسطا).  27: 5 : تفسیر لوأمبروسیوس القدِّیس
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ن اإلنسان من كلیهما   .]Ïثالثة هي طبیعة النفس، وأربعة بسبب الجسد، إذ یتكوَّ
 وقد تطوَّرت إلى جیلها الثالث ، إنما تعني الخطیَّة،أن الذنوب الثالثة واألربعة القدِّیس جیروم  یرىثانًیا:

لت من مجرَّد فكرة هللا في طول افي الذهن، إلى إعالنها خالل القول، فالعمل، وأخیًرا تصیر عادة. ف وجیلها الرابع، فتحوَّ
 "یجعل ذنوب اآلباء على األبناء إلى : وٕانما كما قیل،أناته ال یعاقب اإلنسان عندما تثور الخطیَّة في ذهن اإلنسان

). هذا یعني أن هللا ال یعاقبنا على أفكارنا في الحال، بل على األفعال 18: 14 عد(الجیل الثالث والجیل الرابع" 
كذا وكذا الثالثة واألربعة  الشرِّیرة وعادات الخطیَّة التي تنبع عنها، كما قیل على فم عاموس: "من أجل ذنوب المدینة

. Ðال أرجع عنها"

: أنها الذنوب الثالثة واألربعة ه هذعلى القدِّیس جیروم یعلقمرة أخرى 
 التفكیر في الشّر (الذنب األول). . أ

ب. عمل الشّر (الذنب الثاني). 
ج. عدم التوبة عنه أو االستمرار فیه (الذنب الثالث). 

 د. التعلیم به (الذنب الرابع). 

ت الخطیَّة ل لقد فع،: [اآلن فإن ما یقوله (النبي) هو هذا: لقد قبلت الشّر وأنا صفحت عنكهفمن كلمات
 هذا هو ما قصده الكتاب بخصوص الذنوب . ولم تتب عنها وأعطیتك عذًرا؛ فهل ُتعلَّم بالخطیَّة أیًضا؟!،وغفرت لك

  .]Ñالثالثة واألربعة
هذه هي الذنوب الثالثة واألربعة التي ال یرجع عنها، بل یرسل ناًرا تحرق قصور شّرهم، هي نار غضبه ضد 

 النار اآلكلة، ،نه ال یطیق الخطیَّة لكنه محب للخطاة! لعلَّ هذه النار هي أیًضا الثمر الطبیعي للخطیَّةإالخطیَّة. 
هللا اإلنسان یجنى ثمر عمله، یحتضن نار خطیَّته فتحرق قصوره الباطلة التي تحمل مناظر برَّاقة مؤقَّتة. افیترك 

 واآلن نتحدَّث عن كل أمَّة على حدة. ،هذا بالنسبة لألمم بوجه عام
هي عاصمة سوریا (آرام)، وقد عاشت إسرائیل قرابة قرن من الزمان في حالة رعب من آرام، وشاهد دمشق 

، 29-28، 15-7: 8 مل 2بعض معاصري عاموس الحرب التي أثارها حزائیل ملك آرام وابنه بنهدد ضد إسرائیل (
 والتي ،)، وكانت جلعاد شرقي األردن وشمال سوریا مسرًحا لهذه الحرب المریرة22-25، 3-7: 13 ،32-33: 10

لیشع یبكي، وٕاذ یسأله حزائیل - قبل اغتصابه الُملك - عن سّر بكائه، یجیب: إاتَّسمت بقسوة ووحشیَّة، حتى نرى 
"ألني علمت ما ستفعله ببني إسرائیل من الشّر، فإنك تطلق النار في حصونهم، وتقتل ُشبَّانهم بالسیف، وتحطَِّ◌ِ◌م 

). 12: 8 مل 2هم" (لأطفالهم، وتشق حوام
أما ثمر هذه القسوة فهو: 

 فإن كان هذا الملك وابنه یظنَّان أنهما .]4تحرق النار قصر الملك حزائیل مثیر الحروب وابنه بنهدد [ :أوالً 
 فترتد نار شرِّهما إلى قصرهما، مركز ،هللا واحتاللها، فإن هللا بنار عدله یرد عملهما إلیهمااقادران على تحطیم مملكة 

، وموضع تخطیطاتهما، ومكان اطمئنانهما وأمانهما... فیحترق ویتدمَّر. اسلطانهم

1 Ser. on N.T. Lessons, Ser. 1:34. 
2 Ep. 130:8. 
3 On Ps. hom 1 ; Comm. on Amos 1:5. 
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 هي م"، التي تحتل القلب كقصر لها، فتقوEgoلنا الداخلي إنما هو "الذات البشریَّة يفي مرارة أقول أن حزائ
 ،ته ومواهبه وقدراته للعمل لحساب الشرّ اوما تولِّده من شرور (بنهدد) على استخدام اإلنسان بكل طاقاته وٕامكانيَّ 

 أنها قادرة على أن تملك "ألنااِعوض أن یملك الرب في القلب لیعمل اإلنسان كآالت بّر هللا. بالحق فیما تظن "
 إذا بها تجلب لنفسها ناًرا تحرق إمكانیَّاتها وتفقد كل سلطان لها. ،وُتسیطر وتسكن في قصرها الداخلي آمنة

له ومركز مملكته، ُیعلن ربنا فیه  د لیكون مسكًنادإذن لنترك قصرنا الداخلي لربنا یسوع ِعوض حزائیل وبنه
القدس ذاته الذي   فال تقدر نیران الخطیَّة خاصة "األنا" أن تقترب إلیه ألنه ملتهب بنار سماویَّة، بالروح،ملكوته بقوَّة

یشكِّلها من یوم إلى یوم لعلَّها تبلغ قیاس ملء المسیح، وینطلق بها من مجد إلى مجد، لیدخل بها في المسیح یسوع 
إلى حضن اآلب وتستقر هناك إلى األبد! 

ابنه بنهدد.  لنسلِّم قصرنا للملك السماوي بروحه الناري، فال یقطن فینا حزائیل بعد مع
 وٕانما ِعوض الحصون ، كّسر الحصون المنیعة التي تحیط بدمشق، ال لیحیا اإلنسان بال حصونثانًیا:

الحجریَّة یجد الرب نفسه حصنه وملجأ حیاته. فإنه إذ توجد األذرع البشریَّة الحجریَّة یتَّكئ اإلنسان علیها، لذا ُیحطِّمها 
تي، الرب صخرتي وحصني ومنقذي، إلهي  الرب لیهبنا األذرع األبدیَّة ِعوًضا عنها، فیقول: "ُأحبَّك یا رب یا قوَّ

). 2-1: 18مز حتمي، ترسي وقرن خالصي وملجأي" (أتي به رصخ
قترب إلیه الحیِّة، تهللا نفسه صخر الدهور سور صخر ال التنهدم أسوار دمشق الحجریَّة الزائلة، لكي یقدِّم لنا 

إلهي متَّقد یحیط بنا ویلهب أعماقنا فنكون  وال تقدر أن تخدعنا ونحن فیه، ندخل إلیه ونستریح فیكون سور نار
). 4: 104مز "خدَّامه ناًرا ملتهبة" ( كالسمائیِّین

ل بقعة آون إلى خراب بال ساكن، وتدعى أیًضا وادي البطالن، أو وادي األصنام... فحینما ي تحوَّ ثالثًا:
على حساب غیره، وٕاذا به ر  فیربح الكثي،قتنى الحكمة البشریَّة القادرة أن ُتغنیهأیعمل الشّر في اإلنسان یظن أنه قد 

 للبطالن أو مركًزا لعبادة األوثان. أنه یشتري بالشّر فراًغا، ویقتني وراء الخبث والدهاء حرماًنا! هذا ًیاُیقیم في قلبه واد
: 37مز هو نصیب األشرار الذین قال عنهم المرتِّل: "مثل الحشیش سریًعا ُیقطعون ومثل العشب األخضر یذبلون" (

2 .(
  یموت كل عظیم "ماسك قضیب" في بیت عدن، أو في بیت البهجة والتنعُّم، فیفقد اإلنسان فیه كل مارابًعا:

هو عظیم وما هو قوي خالل انهماكه بالملذَّات والتنعُّمات الزمنیَّة. 
(إش )، 9: 16 مل 2 األرامیِّین إلى قیر مملكة المادیِّین، وقد تحقَّق ذلك تاریخًیا كما جاء في (ي: سبخامًسا

22 :5-6 .(
 من هم هؤالء األرامیُّون سكان أورشلیم الذین یملك علیهم حزائیل وابنه بنهدد إالَّ طاقات اإلنسان وقدراته

ل إلى العبودیَّة، فتعمل  ومواهبه النفسیَّة والعقلیَّة (الفكریَّة) والجسدیَّة؟! فإنه إذ یملك علیها حزائیل، أي "األنا" تتحوَّ
 عن وأنحرفت قد توجهت للشر،لحساب مملكة المادیِّین. یفقد اإلنسان طاقاته، ال لیعیش بدونها وٕانما یعیش بطاقات 

ل اإلنسان بكل إمكانیَّاته للعمل لحساب عدّو الخیر تحت عبودیَّة إبلیس ِعوض السمو بها ترسالتها السامیة. ي حوِّ
هللا! ابالروح القدس لحساب مملكة 

ه حزائیل وابنه بنهدد، أي ثمرة الكبریاء واالعتداد بالذات، یفقد اإلنسان قصره عفي اختصار إن ثمرة ما صن
الداخلي، وتنهدم حصونه التي التجأ إلیها، ویفقد كل عظمة وقوَّة كما في بیت آون، ویقتني الحرمان في بیت البهجة، 
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وُتسبى كل طاقاته لحساب عدّو الخیر! بمعنى آخر یفقد سلطانه (قصره)، وسالمه (حصونه) وبهجته (في بیت عدن) 
 جمیعها! هوطاقات

لیه من حرمان كامل ودمار شامل فیلجأ إلى إهذا ما عناه الرب بتأدیب دمشق... لكي یدرك اإلنسان ما بلغ 
یرد إلیه ما فقده مضاعًفا، على مستوى سماوي فائق!  هللا وحدها

 . تأدیب غزَّة3
كانت غزَّة عاصمة فلسطین في ذلك الحین وكانت خطیَّة فلسطین - في ذلك الوقت - هو استغاللهم بني 

فیقبضون علیهم ویبیعونهم عبیًدا لبني آدوم ألّد أعدائهم. لقد أرادوا  یهوذا الهاربین إلیهم من وجه سنحاریب ملك آشور،
مز إبادة اسم إسرائیل في ذلك الحین كقول المرتِّل: "قالوا هلمَّ ُنبیدهم من بین الشعوب وال ُیذكر اسم إسرائیل بعد" (

). لهذا فإن النار التي ارتدت إلیهم إنما لتلتهم قصور المدن الرئیسیَّة: غزَّة وأشدود وأشقلون وعقرون.  4: 83
، فُتشیر إلى النفوس التي تسكر Ï"أن كلمة فلسطینیِّین تعني "الساقطین من السكرالقدِّیس أغسطینوس یرى 

 وفي رأیه أنهم یمّثلون من ، هذا االسم بمعنى "الموت بسبب جرعة سامة"القدِّیس جیرومبمحبَّة العالم وترفه. ویفسر 
. Ðیشربون كأس غوایة الشیطان كسّم للنفس یهلكها فیسقطون سریًعا

 . تأدیب صور4
. كانت فینیقیَّة وعاصمتها صور، تعتز بأسطولها البحري وتجارتها الضخمة على مستوى دولي قوي

)، فباعوا 14-10 :9 ،12-1: 5 مل 1خوة بین ملكهم حیرام والملك سلیمان (أل لقد نسیت صور معاهدة ا
هللا بالنیران تحرق قصورهم من أجل خیانة العهد األخوي، وقد ااإلسرائیلیِّین الهاربین إلیهم عبیًدا لعدوِّهم آدوم. لذا سمح 

تحقَّق ذلك حرفًیا حین حاصرها نبوخذنصر واستولى علیها في القرن السادس ق.م. 
 إن كلمة "صور" تعني ضیق أو محنة. لذا ما جاء عن صور Ñوأغسطینوس Ðمالقدِّیسان جیروویرى 

) إنما ُیشیر إلى الشیطان الذي یدفع الناس إلى المحن والتجارب الشیطانیَّة. 28خاصة في سفر حزقیال (أصحاح 

أدوم . تأدیب 5
هو عیسو أخو یعقوب، وقد أخذ بنو أدوم موقًفا معادًیا لبني إسرائیل (یعقوب) عند عبورهم في البریَّة،  آدوم

)، وكانوا دائًما یقفون موقف الشماتة من بني إسرائیل بل وأحیاًنا یقومون 21-14: 20 عد(إذ لم یسمحوا لهم بالعبور 
. Óبأعمال هجومیَّة تخریبیَّة

، ُتشیر إلى حب سفك الدماء من أجل Ô"إنسان دموي"، أو "أرضي"تعني  مأخوذة عن "آدم"، و"أدوم"كلمة  
األرضیَّات. 

تیمان إن كان أدوم ملتهًبا بنار الشّر وحب سفك الدم، فإن النار ترتد إلیه، لتحرق قصور أهم أقالیمه تیمان (

1 On Ps. 83:5. 
Ð،175-174ص ،م1981  حزقیال .

3 Pl 25:240. 
4 On Ps. 83:5. 

Ó174-173 حزقیال ص .
6 On Ps. 83:5. 
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) ویقع اإلقلیم في شمال أدوم 42، 15، 11: 36 لیفاز بن عیسو)، واألقالیم الذي تسكنه (تكأقبیلة تسمََّ◌ت باسم بكر 
. Ï)7: 49إر )، وقد عرف سكانه بحكمتكم (13: 35 (حز

). كلمة "بصرة" تعني 1: 63 ،6: 34إش أما بصرة التي تحترق قصورها، فهى مدینة في بالد أدوم (
)... فإن كانت بصرة بإمكانیَّاتها 13: 49إر بالعبریَّة "قلعة" أو "حظیرة"، وقد ُخرِّبت تماًما كما تنبَّأ عنها إرمیا النبي (

تمثل قلعة تیمان بأدوم فإن الشّر یحرق خیراتها ویهدم إمكانیَّاتها ویجعلها خراًبا. 

 . تأدیب بني عمون6
 كانوا قساة القلب ،)38: 19 في دراستنا لسفر حزقیال رأینا أن بني عمون نسل بني عمى بن لوط (تك

. Ðوكانوا في حرب دائمة مع بني إسرائیل .)33 -5: 11 مل 1یقدِّمون أوالدهم ذبائح لإلله ملكوم (
. ]13ألنهم شقُّّ◌ُ◌وا حوامل جلعاد لكي یوسِّعوا تخومهم" [ عمون القسوة القائمة على الطمع: "يیمثِّل بن

هكذا یفسد الطمع إنسانیَّة اإلنسان وحنوُّه الطبیعي، فمن أجل مكسب أرضي ُیشق بطن الحوامل، فیقتلهن ویعذِّبهن 
له األرض إلى حیوان مفترس ال یترفَّق بالنساء الضعیفات وال باألجنَّاء  ویفقدهن األجنَّاء! صورة بشعة للقلب الذي تحوِّ

الذین لیس لهم ذنب وبال قوَّة! 
ل إلى منطقة قتال تحرق قصورها، وتتعمان) و( أسوار عاصمتها ربَّة  تلتهم النیرانفإنأما ثمرها الطبیعي  حوِّ

 ملكها ورجاله العظماء. إن كانت "ربة" تعني "كبیرة" فإن اإلنسان الذي یقسو على اآلخرین ویحطِّمهم يسبي و،وزوابع
َ◌ل حیاته يألجل نفعه الخاص األرض  لیكون كبیًرا على الجمیع وأغنى من الكل، یفقد أسواره وتحترق قصوره وتتحوَّ

الداخلیَّة إلى میدان قتال مّر، ویخسر سالمه الحقیقي، وُیسبى فكره وقلبه وكل طاقاته إلى ما هو للعدوّ . یصیر في 
ته وسطوته إذا به یدخل في فراغ شدید، وخسارة حتى لحیاته  حالة فقدان تام لكل شيء! ففیما یظن أنه یقتني بقوَّ

وسالمه وٕامكانیَّاته!  
 

1 New Westminster Dict., of Bible , P. 929. 
Ð171-169 حزقیال ص .
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األصحاح الثاني  

دینونة إسرائیل ویهوذا 
ن دینونة األمم المحیطة بیهوذا وٕاسرائیل لیتحدَّث عن دینونة یهوذا وینتقل عفي هذا األصحاح أكمل حدیثه 

إلى جوهر الموضوع وهو "دینونة إسرائیل" فیتكلَّم عنها بأكثر تفصیل.  

.  ]3-1 [ تأدیب موآب  .1
.  ]5-4 [ تأدیب یهوذا .2
.  ]16-6[ تأدیب إسرائیل  .3

  تأدیب موآب.1
في دراستنا لسفر حزقیال رأینا أن موآب هو من نسل لوط من ابنته الكبرى، وقد دعي "موآب"، ألن أمه 

 أن االبنة الكبرى استغلَّت سْكر أبیها القدِّیس جیرومویرى  .Ï"موآب" تعني "من اآلب" أنجبته من أبیها، إذ الكلمة
القدِّیس . ویرى Ðفأنجبت منه موآب، لیشیر إلى الشیطان وكل الخارجین عن اهللا أبیهم، والذین ال یفكِّرون فیه

 أن بني موآب یشیرون إلى من یستخدم الناموس بطریقة غیر ناموسیَّة خاطئة، فیتعثَّرون فیه كما أغسطینوس
. Ñاستخدمت ابنة لوط أبیها بطریقة خاطئة

لوها إلى كلس، ومع أنها تبدو جریمة إ ن جریمة بني موآب هي أنهم سرقوا عظام ملك أدوم وأحرقوها لیحوِّ
مهما كأن معیارها بالنسبة لنا. والعجب أن العظام هي لملك ُمعاٍد لشعب اهللا، لكن اهللا ال   لكن اهللا یكره الخطیَّة،بسیطة

هة ضد أموات أعداء.  ،یحب القسوة أو العنف  ولو كانت موجَّ
ربَّما كانت عاصمة  والتي أما ثمرة هذه القسوة فهي أنه یرد نار قسوتهم على أكثر مدنهم حصانة "قریوت"،

ل موآب إلى منطقة حرب تموت من أصوات البوق، 14موآب (هي خربة الربة تبعد   میًال جنوب نهر أرنون)، ویحوِّ
یكون فیها عدل وال حكمة ویقتل رؤساءها.    فال،ویفقدها القاضي من وسطها

 شرِّیرة وقلٍب قاسٍي یرتد على مدنها ورؤسائها وشعبها!  بنفسما فعلته بالعظام المیِّتة 

 أدیب یهوذات .2
یلزمهم أن ُیعلنوا إیمانهم ویعترفون به خالل طاعتهم  ناك "االعتراف"، فإن من تعني ن كانت كلمة "یهوذا"إ

 ي سار آباؤهم وراءها"ت وأضلَّتهم أكاذیبهم ال، ولم یحفظوا فرائضه،"رفضوا ناموس اهللاللوصیِّة اإللهیِّة، هم أنفسهم 
. ِعوض االعتراف بالحق قبلوا الباطل وساروا وراء األضالیل واألكاذیب!  ]4[

"رؤیة اهللا"، فإن االنحراف عن  ممَّا یؤلم النفس أن النار ترتد لتحرق قصور أورشلیم، فإن كانت أورشلیم تعني
وصیَّة اهللا والجري وراء األضالیل یفسد البصیرة الداخلیَّة  فال تعاین اهللا. لهذا یقول الرب: "طوبى ألنقیاء القلب ألنهم 

 قلوبنا باإلیمان لكي نتهیَّأ لذاك الذي ال یوصف، قِّ : [لُننالقدِّیس أغسطینوس). وكما یقول 8: 5 یعاینون اهللا" (مت

Ï173-171 حزقیال ص .
2 On Ps. hom. 34. 
3 On Ps. hom. 83:5. 
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 ،ن كل ما تقدِّمه الكتب المقدَّسة اإللهیَّة ال یهدف إالَّ إلى تنقیة النظر الباطنيإكما یقول: [ .]Ïأي للرؤیا غیر المنظورة
ممَّا یمنعه عن رؤیة اهللا. وكما أن العین ُخلقت لكي ترى هذا النور الزمني حتى إذا دخلها جسم غریب عكَّر صفوها 

 وما تجاسرت أو ،ن تعكَّرت وُجرحت، مالت عن نور البرّ إ عین قلبك فإنها  هيوفصلها عن رؤیة ذلك النور، كذلك
تمكَّنت من النظر إلیه... وما الذي یعكِّر صفاء عین قلبك؟ الشهوة والبخل واإلثم واللذَّة العالمیَّة، هذا كله ُیعكِّر عین 

  .]Ðالقلب و یغلقها و یعمیها

  تأدیب إسرائیل.3
 كشف لهم عن سّر تأدیبهم ُمظهًرا ثالثة أمور:  ،قبل أن ُیقدِّم إلسرائیل عظات

.  ]8-6[أوالً : الظلم الذي یمارسونه   
.  ]12-9 [ثانًیا: مقابلة إحسانات اهللا لهم بجحود 
. ]16-13[ثالثًا: سقوطهم جمیًعا تحت التأدیب  

  ]:8-6 [أوالً : الظلم الذي یمارسونه
ة والبائس  "هكذا قال الرب: من أجل ذنوب إسرائیل الثالثة واألربعة، ال أرجع عنه، ألنهم باعوا البار بالفضَّ

]. 6ألجل نعلْین" [
هه نبي من "األنبیاء الكتَّاب" ضد إسرائیل باسم الرب نفسه: "إنهم باعوا  لعلَّ هذا هو أول اتهام كتابي یوجِّ
ة إالَّ السیِّد المسیح الذي وحده بار بال خطیَّة باعه یهوذا الخائن  ة". من هو هذا البار الذي بیع بالفضَّ البار بالفضَّ

ة بثمن عبد (مت ة5: 22 ؛ لو5: 27 بثالثین من الفضَّ  وٕانما بدمه الثمین. ،)، هذا الذي اشترانا ال بذهب أو فضَّ
ة خائًنا له. في مرارة یقول زكریَّا النبي: "فوزنوا أجرتي ثالثین  السیِّد قدَّم حیاته فدیة عن العبد، والعبد باع سیِّده بالفضَّ

ة. فقال لّي الرب:  ). هذا هو الثمن 13-12: 11زك وني به" (نري الثمن الكریم الذي ثمَّ القها إلى الفخَّ أمن الفضَّ
الكریم الذي ُثّمن به الرب!  

ة العالم عن الحیاة  ة، إذ تعلو في عینیها فضَّ إنها خطیَّة األجیال كلها، تُبیع إسرائیل الرب بثالثین من الفضَّ
مع الرب، وتقّیم الزمنیَّات أفضل من اإللهیَّات!  

]؟ من هو هذا البائس الذي ُیباع من أجل نعلین، إالَّ السیِّد 6ماذا یعني أیًضا بیع البائس ألجل النعلین [
م لنا ذاته خالل المتألِّمین والبائسین والمحتاجین؟! لقد طلب اهللا من نبیِّه موسى أن یخلع نعلیه لكي دِّ المسیح الذي ُیق

 ،)3 یقدر أن یدخل المقدَّسات اإللهیَّة، وُیعاین أسرار اهللا، ویدخل معه في حدیث ِودِّي، و یتسلَّم العمل الرعوي (خر
) حتى ال یسلكوا كأرضیِّین یسیرون باألحذیة 10 :10 الَّ تكون لهم أحذیة (متأولنفس السبب طلب الرب من تالمیذه 

ون معهم كل قلب بالروح القدس إلى حیث المسیح جالس. لكن بعلى األرض، وٕانما یرتفعون بقلوبهم إلى السماء فیسح
اإلنسان في غباوته ِعوض أن یخلع النعلین لیحیا في السموات ویرتفع إلى اإللهیَّات، یبیع المسكین "المسیح نفسه" 

ر من النعال ویحیا في السموی�ات.   بنعلین، مفضًال بالحرى أن یرتبط باألرضیَّات ویسلك في الزمنیَّات ِعوض أن یتحرَّ

1 . In Ioan 5:8. 
Ð  292-291ص ،م1970 یوحنا الحلو) بیروت يفیلسوف في الحیاة الروحیِّة (الخورخواطر .
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 في النعلین إشارة إلى الحیاة المیِّتة الزمنیَّة وٕالى حب الظهور. فالنعال ُتصنع من Ïالعالمة أوریجینوسیرى 
 أصواًتا بال عمل. هكذا ُیباع السیِّد المسیح بمجده األبدي ي والتي ُتستخدم في الطبول التي تعط،جلد الحیوان المیِّتة

من أجل الحیاة المیِّتة الزمنیَّة، أو ألجل اقتناء كرامة زمنیَّة باطلة لها المظهر البرَّاق دون العمل الجاد الداخلي!  
ن اإلسرائیلیُّون یرتكبونها فیها امتزجت النجاسة في اي كتلیكشف عن أمثلة غریبة من الرجاسات ال عاد الرب

ّال وهي:  أأبشع صورها مع الظلم، 
ون رأس المسكین أ، وفي بعض الترجمات "یط]7ون تراب األرض على رؤوس المساكین" [مالذین یتَّهم. "أ

خوتهم المساكین، لكن في غالظة قلبهم یظلمونهم، ساحبین رؤوسهم حتى أحتى تراب األرض! لیس فقط ال یترفَّقون ب
 التراب لیدوسوا علیها بأقدامهم.

 رأس الكنیسة كلها، فیحتقرونه ،ون علیه بأقدامهم إالَّ السیِّد المسیح نفسهأمن هو هذا رأس المساكین الذي یط
شر تظنون أنه ُیحسب مستحًقا من داس ابن اهللا أویستخفُّون بخالصة الثمین، وكما یقول الرسول بولس: "فكم عقاًبا 

). 29: 10عب ( وازدرى بروح النعمة؟!" ،وحسب دم العهد الذي ُقدِّس به دنًسا
القدِّیس یوحنا الذهبي الفم:  إنما نحتقر رأسه المسیح یسوع نفسه، لهذا یقول ،إذ نحتقر المسكین ونستهین به

[یا لعظم مرتبة الفقراء لكونهم نظیر خدر اإلله والباّر یختفي فیه. فالفقیر یمد یده متسّوًال، لكن اإلله هو الذي یقبل 
صدقتك]، كما یقول على لسان السیِّد: [لقد بلغك عّني أني متسربل النور كالرداء، لكنك متى كسوت عریاًنا أشعر أنا 

َ◌ْرت! ]. Ð بدفء وأنني تستَّ
، أو ُیغلقون الطریق أمام المتألِّمین... ال یقفون عند السلبیَّة، أي تجاهل ]7 [""ویصّدون سبیل البائسین ب.

ن وجدوا قدَّامه طریًقا مفتوًحا لخالصه یغلقونه. إنهم متطوِّعون للعمل لحساب مملكة إاإلنسان البائس والحزین، وٕانما 
الظلم.  

. إنها صورة بشعة للرجاسات أن ]7یذهب رجل وأبوه إلى صبیَّة واحدة حتى یدّنسوا اسم قدسي" [و"ج. 
 في رسالته إلى القدِّیس باسیلیوس الكبیریشترك اإلنسان وأبوه في خطیَّة الزنا مع صبیَّة صغیرة واحدة! وكما یقول 

ن الشریعة لم یسبق وذكرت شیًئا عن ارتكاب اإلنسان وأبیه الزنا مع صبیَّة ألنه أمر بشع ال : [إDiodoriusدیؤدور 
یحتاج إلى التحذیر منه، وذلك كما قال الرسول بولس: "وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فال ُیَسمَّ بینكم كما یلیق 

.  ]Ñ)3: 5 بقدِّیسین" (أف
. ال ]8"ویتمّددون على ثیاب مرهونة بجانب كل مذبح، ویشربون خمر المغّرمین في بیت آلهتهم" [د. 

یقف األمر عند إقامتهم لدى المذابح الوثنیَّة واالشتراك في والئم بیت اآللهة الغریبة، إنما امتزج هذا العمل الرجس 
 على ثیاب المساكین الذین ارتهنوها یتمدَّدونع حیث یتمدَّدون بجانب كل مذبح، إذا بهم ربالقسوة، ففیما یتظاهرون بالو

 على سداد ما  وغیر قادرین، ولم یقدروا سداد المبلغ واستالم الثیاب، ویشربون خمر الذین علیهم غرامات مالیَّة،لدیهم
عاجزین عن اقتناء ضرورّیات الحیاة األساسیَّة!.  علیهم!! أنهم یتعبدون مستخدمین ثیاب وخمر المساكین ال

Ï،32-31ص ،م1981  للمؤلف: الخروج .
Ð،43ص ،م1970  للمؤلف: الحب والعطاء .

3 Ep. 160:3. 
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  ]:12-9 [ثانًیا: مقابلة إحسانات اهللا لهم بجحود
ن قد عدَّد صوًرا ألمثلة مرَّة من رجاسات اإلسرائیلیِّین الممتزجة بالظلم والقسوة، فقد أراد تأكید أنهم بال ان كإ

 إذا بهم یسلكون في جحود.  ،عذر، إذ قدَّم اهللا لهم إحسانات كثیرة، وِعوض ردِّها بالحیاة المقدَّسة اللطیفة
 وهو قوي كالبلوط، أَبْدت ثمره من فوقه ،وأنا قد أَبْدت من أمامهم األموري الذي قامته مثل قامة األرز"

یَّة أربعین سنة، لترثوا أرض األموري، وأقمت  وأصوله من تحت. وأنا َأصعدتكم من أرض مصر، وسرُت بكم في البرِّ
أنبیاء ومن فتیانكم نذیرین، ألیس هكذا یا بني إسرائیل یقول الرب؟! لكنكم سقْیتم النذیرین خمًرا وأوصیتم  من بینكم

.  ]12-9[" األنبیاء قائلین: "ال تتنبَّأوا
إنها قّصة اإلنسان الدائمة، فاهللا في كل جیل ُیقدِّم خالًصا معلًنا محبَّته اإللهیَّة الفائقة لإلنسان، واإلنسان في 

غباوة قلبه یقابل الحب بالجحود!  
ن األموریُّون عمالقة كاألرز وأقویاء كالبّلوط افمن الجانب التاریخي أعدَّ اهللا الطریق إلسرائیل قدیًما، وٕاذ ك

حطَّم اهللا ثمرهم واقتلع أصولهم من األعماق، وانطلق بشعبه من أرض مصر محموًال كما بجناحّي محبَّته الفائقة، 
بینهم   حتى سلَّمهم أرض األموریِّین، وعالمة حبُّه لهم أنه جعل من،بقائهم في البریَّة أربعین عاًماطوال معتنًیا بهم 

أنبیاء له، ومن فتیانهم نذیرین مكرَّسین باسمه! أًما هم فقابلوا الحب بالكراهیَّة، وعطایا اهللا بالجحود والعصیان. عالمة 
القدِّیس یوحنا الَّ ینطقوا بكلمة الرب. وكما یقول أنهم طلبوا من النذیرین أن یشربوا خمًرا، وأوصوا األنبیاء أذلك 

: [اتَّهم اهللا اإلسرائیلیِّین ُمظهًرا أنهم یستحقُّون تأدیًبا أعظم ألنهم أخطأوا بعدما وهبهم كرامات عظیمة الذهبي الفم
  .]Ïهكذا

الَّ ینطقوا بكلمة الرب ونبوَّاته، ألن شرب بأ النذیرین خمًرا قبل توصیتهم األنبیاء يْ والعجیب أنه وضع سقْ 
 فیخدم بیت الرب وهو في حالة سكر، ممَّا یفسد بیت اهللا ویحطِّم ،ن اإلنسان اتِّزانه وحكمتهاالخمر إنما ُیشیر إلى فقد

 مسكر عند دخولهم الهیكل  كلن هرون وغیره من الكهنة یمتنعون عن شربا: [كالقدِّیس جیرومسالمه. وكما یقول 
ن إلزام األنبیاء أن یتوقَّفوا عن ا]، فإن كÐ. وهذا یعلِّمنا أن الذین یخدمون في الكنیسة بال وقار یموتونالئالَّ یموتو

 فباألكثر من یدخل بیت اهللا ال یقف صامًتا عن الحق فحسب، وٕانما في ،الشهادة هللا بإعالن كلمة النبوَّة خطیَّة جسیمة
عدم وقار یشوِّش الحق ویفسد مقِدس اهللا ویعطِّل العمل الروحي.  

نعود مرَّة أخرى إلى عمل اهللا مع إسرائیل لنرى عمله مع كل أحد منَّا، فاألموري الذي حطَّمه أمامنا ما هو 
 فكنَّا نخافه ونرهبه، لكن ،إالَّ عدّو الخیر إبلیس الذي سیطر على األرض زماًنا، یبدو كعمالق كاألرز وقوًیا كالبلُّوط

). أصعدنا الرب كما من أرض 18: 10  وبالكرازة به رآه ساقًطا من السماء كالبرق (لو،الرب بصلیبه حطَّم سلطانه
العبودیَّة، حامًال إیَّانا َبروحه القدُّوس لنرث األرض التي ملكها األموري زماًنا، فصرنا ملوًكا وكهنة للرب. لیتنا ال 

 خمر العالم ونتوقَّف عن روح النبوَّة أو الشهادة للرب.   مننصنع ما فعله اإلسرائیلیُّون فنشرب

  ]:16-13 [ جمیًعا تحت التأدیبهمثالثًا: سقوط
 مهأنذا أضغط ما تحتك حدیثه بالقول: "أب من التأدیب، وقد بدویؤكِّد الرب أنهم إذ أخطأوا فال إمكانّیة للهر

 كما تضغط العجلة منذا أضغط من تحتكأ. وفي كثیر من الترجمات: "ه]13[" كما تضغط العجلة المآلنة حزًما

1 On Priesthood 6:11 
2 Adv. Javinian 2:15 
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 وكأننا عجلة مملوءة حزًما.  ،ي تضغط علیهت وكأن اهللا یشكو من ثقل خطایانا ال.المآلنة"
 بكلمة قدرته یئن من خطایانا وآثامنا! یقول: "لسُت أطیق اإلثم واالعتكاف، رؤوس  كلهحمل العالمياهللا الذي 

 شعبه  یّرتد). مرة أخرى إذ یرى14-13: 1إش  ثقًال، مللت حملها" (يَّ شهوركم وأعیادكم بغَضْتها نفسي، صارت عل
).  8: 11  قلبي" (هويَّ  مرارة: "قد انقلب عل فيعنه یقول

 وتضغط على فادینا القائل: ، تثقل على نفس قلب أبینا السماوي،لیتنا ال نكون كالعجلة المملوءة حزم شرّ 
)، وٕانما لنكن مركبة 39-38: 26 ن أمكن فلتعبر عنيَّ هذه الكأس" (متإ"نفسي حزینة جًدا حتى الموت... یا أبتاه 

اهللا الناریَّة نحمل طبیعته السماویَّة عاملة فینا، فال ُنمثِّل ثقًال وضغًطا علیه بل نطیر بروح اهللا القدُّوس محلِّقین في 
ین من مجد إلى مجد بال عائق!  فعالسموی�ات، ُمرت

لیتنا ِعوض أن نكون عجلة مثقَّلة بحزم الشّر المعطِّلة لعمل اهللا الخالصي، نكون كسحابة خفیفة سریعة 
).  19  متَّجًها نحو مصر لُیقیم له مذبًحا في وسطها (إش،حاملة للرب الراكب علیها

ته، والَبطل ال ینجيویبید المناص عن السریع، والقوُیكمل الرب حدیثه:   نفسه وماسك يَّ  ال یشدِّد قوَّ
القوس ال یثبت، وسریع الرجلین ال ینجو، وراكب الخیل ال ُینجيَّ نفسه، والقوي القلب بین األبطال یهرب عریاًنا في 

.  ]19-14[" ذلك الیوم یقول الرب
لها صورة قاسیة وصعبه، فإنه ال یستطیع أحد مهما بلغت حكمته وٕامكانیَّاته الهروب من التأدیب. فیبید  یا

المناص عن السریع، أي یهرب الملجأ أو المفر عمن یظن في نفسه أنه سریع البدیهة، قادر على الفرار. فإنه في ذلك 
الوقت إذ یسقط اإلنسان تحت ثمر خطایاه ال تنقذه إمكانیَّاته الفكریَّة في ذلك الوقت على التصرُّف (السریع)، وال قوَّة 

ي ُعرف تالجسد تشدِّده، وال بطولته التي اشتهر بها، وال القوس الذي في یدیه وال الخیل الذي یركبه وال قوَّة القلب ال
نا!  "المسیح"بها... أنه ال یقدر على النجاة، بل یقف عارًیا ألنه یوجد غیر البس   برِّ

 ربنا في داخلنا، هو وحده الذي نلبسه فیسترنا، ندخل فّیه فنحتمي، نمسك بصلیبه "المسیح یسوع"لیتنا نقتني 
یل بل بمركبة سماویَّة ال بخ ویكون لنا إمكانیَّة االنطالق ،كقوس قوي ال یخیب، تتشدَّد أرجلنا فنسلك طریق الحق

تنا ونصرتنا وسالحنا الروحي وثوبنا  ل یوم الرب إلى یوم بهجة ونصرة. یسوعنا وحده هو قوَّ ویتشّدد قلبنا به، فیتحوَّ
األبدي ومجدنا وفرحنا الذي ال ُینزع عنَّا.  

ن عمل الناموس أن ُیعلن بطالن كل إمكانیَّاتنا البشریَّة في الخالص ال لنعیش محطَّمین وٕانما افي القدیم ك
لنقبل مسیحنا كمصدر حق لخالصنا.  

تطلَّع المرتِّل إلى من حوله لعلَّه یجد في الرؤساء عوًنا لكنه أدرك ضعفهم، إذ یقول: "ال تتَّكلوا على الرؤساء 
). وفي مرارة لم یجد حتى في 3: 146مز وال على ابن آدم حیث ال خالص عنده، تخرج روحه فیعود إلى ترابه" (

 لم یجد في كل البشر معیًنا قال: إذ. و)10: 27(مز والدیه إمكانیَّة الخالص: "أبي وأمي قد تركاني والرب یضّمني" 
ن ظنَّ اإلنسان في نفسه جبَّاًرا أو صاحب إمكانیَّات یوبِّخه إ). و10: 116مز "أنا قلت في حیرتي كل إنسان كاذب" (

ن اتَّكل على إ. و)23: 9إر  بغناه" (ي وال یفتخر الغن، وال یفتخر الجبَّار بجبروته،الرب "ال یفتخرن الحكیم بحكمته
)، "قلتم ال بل على خیل نهرب، لذلك تهربون، وعلى 17: 23مز خیله یسمع: "باطل هو الفرس ألجل الخالص" (

).  16: 30إش خیل سریعة نركب لذلك یسرع طاردوكم" (
تنا، وكل شيء بالنسبة لنا!   إذن لنقبل اهللا نفسه هو مخلِّصنا، حكمتنا، غنانا، قوَّ

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


الباب الثاني 

 
 
 

عظات إلسرائیل 
 

 8-3ص 
 
 

  .]3[ص : إلى بني إسرائیل    1عظة 
  .]4[ص : إلى بقرات باشان    2عظة 
  .]17-1: 5[ص : مرثاة على عذراء إسرائیل   3عظة 

  .]5[ص مجموعة الویالت األولى    
  .]6[ص مجموعة الویالت الثانیة    
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) ثالث عظات ومجموعتین من الویالت، تبدأ كل عظة "اسمعوا هذا 6-3 األصحاحات األربعة ( هذهتحوي
القول"، وكل مجموعة ویالت بكلمة "ویل".  

هة إلى بني إسرائیل.  ]3 ص[ 1. عظة 1  موجَّ
هة إلى بقرات باشان.  ]4 ص[ 2. عظة 2  موجَّ
هة إلى عذراء إسرائیل.  ]17-1: 5 ص[ 3. عظة 3  موجَّ
 ضد المشتهین یوم الرب بغیر استعداد.  ]27-18: 5 ص[. مجموعة الویالت األولى 4
هة ضد السالكین بترف وتدلیل في كبریاء وتشامخ.  ]6 ص[. مجموعة الویالت الثانیة 5  موجَّ

 ،هذه العظات ومجموعتا الویالت هي في جوهرها دعوة للتوبة، فهي تفضح الكثیر من خطایا بني إسرائیل
نها تكشف ضعفاتنا في حیاتنا مع اهللا وسلوكنا مع إالتي لألسف یرتكبها حتى بعض المؤمنین في العهد الجدید، 

رت العبارات ..اخوتنا بل ومع أنفسنا، كما تعلن تأدیب اهللا الحتمي لنا بسبب خطایانا لیدفعنا للرجوع إلیه . لذا تكرَّ
)، "ابغضوا الشّر 14: 5)، "اطلبوا الخیر ال الشرّ " (6 ،4: 5، "اطلبوا الرب فتحیوا" ()11: 4 ("ترجعوا إلى الرب"

).  15: 5واحبُّوا الخیر واثبتوا في الحق" (
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األصحاح الثالث  

العظة األولى 
إلى بني إسرائیل 

في هذه العظة یقدِّم اهللا تبریًرا لمحاكمته شعبه:  

  .]2-1[  . یعاقبهم ألنهم شعبه1
  .]8-3[  . ال یعاقب بال سبب 2
  .]11-9[  . ُیشهِّد األمم علیهم 3
  .]15-12[  . لیس من یفلت منهم4

 : . یعاقبهم ألنهم شعبه1
 على كل القبیلة التي أصعدتها من أرض ،"اسمعوا هذا القول الذي تكلَّم به الرب علیكم یا بني إسرائیل

  .]2-1[" مصر قائالً : إیَّاكم فقط عرفت من جمیع قبائل األرض لذلك أعاقبكم على جمیع ذنوبكم
كأن اهللا بهذه المقدِّمة یدعوهم إلى محكمته معلًنا أنه جهة االختصاص، فإنه یدعو كل الشعب بكونه كل 

 ومن هناك أنقذها، لقد عرفها باسمها واهتم بها ودعاها باسمه دون سائر قبائل ،القبیلة أو العائلة التي نزلت إلى مصر
 فإنه ال ، وٕانما ُتحمِّلهم باألكثر المسؤلیَّة،عني أنه یغمض عینیه عن أخطائهمتاألرض، هذا الحب وهذه الرعایة ال 

 لذلك فمسئولیَّتهم .)1: 76مز یقبل الشركة مع أناس مذنبین. لقد عرفهم وعرفوه، إذ قیل "اهللا معروف في یهوذا" (
ًرا، ولكن ي "وأما ذلك العبد الذي یعلم إرادة سیِّده وال یستعد وال یفعل بحسب إرادته فُیضرب كث:أعظم، إذ یقول الرب

 ومن یودعونه كثیًرا ا یطلب منه كثیر كثیرً يَ الذي ال یعلم ویفعل ما یستحق ضربات ُیضرب قلیًالً◌، فكل من ُأعط
 ،اهللا وأسراره وأعمال محبَّته الفائقة صرنا ُنطالب بأكثر ). كما ازدادت معرفتنا إلرادة48-47: 12 یطالبونه بأكثر" (لو

الجریمة لیست موضع نقاش في حالة [ :القدِّیس كیرلس الكبیروتكون مسئولیَّتنا أمامه أعظم من غیرنا. وكما یقول 
  .]Ïنه من واجبه أن یعملإن یعرف إرادة سیِّده ویهملها، وال یعمل بما یلیق مع امن ك

: . ال یعاقب بال سبب 2
إن كان اهللا قد قدَّم شعبه للمحاكمة أمامه ألنه موضع االختصاص، فإنه كأسد یزمجر عالمة أنهم مستحقُّون 

دلیل خالل سبعة أسئلة تكشف أنه ال مجال هللا الالدینونة، فإن اهللا ال یطلب محاكمة شعبه بال سبب، وقد وضع الرب 
ًحا لهم أسرار محاكمته، إذ  أن یغضب بال سبب... وأنه في نفس الوقت إذ یحاكم یدخل معهم في حدیث مشترك موضِّ

  .]7["ُیعلن سرُّه لعبیده األنبیاء" 

أما األسئلة السبعة فهي:  
ن لم یتواعدا؟!  إ"هل یسیر اثنان مًعا 

هل یزمجر األسد في الوعر ولیس له فریسة؟!  

1 In Lude , Ser. 93. 
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ن لم یخطف؟!  إهل یعطي شبل األسد زئیره من خدره 
هل یسقط عصفور في فخ األرض ولیس له شرك؟!  

هل ُیرفع فخ عن األرض وهو لم یمسك شیًئا؟!  
والشعب ال یرتعد؟! أم ُیضرب بالبوق في مدینة 

  .]6-3[م یصنعها؟! لوالرب هل تحدث بلیة في مدینة 

ن السیِّد الرب ال یصنع إن كانت كل اإلجابات على األسئلة السابقة بالنفي، فإنه یكمل على نفس الوتیرة: "إف
  .]8-7[أمًرا إالَّ وهو ُیعلن سرُّه لعبیده األنبیاء. األسد قد زمجر فمن ال یخاف؟! السیِّد الرب قد تكلَّم فمن ال یتنبَّأ؟! 

 بل هي أمر جاد وخطیر، حقیقة ،ن هذا الحدیث قد كشف أن المحاكمة التي تتم لیست أمًرا وهمًیاان كإ
 وفي حق نفسه، فإن ، وٕانما قد فاض الكیل من جهة ما ارتكبه الشعب ضد القدُّوس،واقعة تتحقَّق لیس بدون أسباب

سببها تتم المحاكمة، أهمها:  بهذه األمثلة السبعة كشفت عن جوانب هامة وخطیرة تمس عالقة اهللا بشعبه التي 
هل یسیر اثنان مًعا أن لم یتواعدا (أو یكون بینهما : الحاجة إلى عهد جدید، إذ یفتتح حدیثه بالقول: "أوالً 

 وقد كسر شعب اهللا العهد ونقض االتفاق؟! یقول الرب: ،حتًما ال! كیف إذن یسیر اهللا واإلنسان مًعاموعد واتفاق)؟!، 
 فإني أنا أسلك معكم بالخالف وأضربكم سبعة أضعاف حسب ، بل سلكتم معي بالخالف، بذلكيّ ن لم تتأّدبوا منإ"و

ة إلى إقامة ا). إذ24-23: 26 خطایاكم" (ال  نقض الشعب العهد فكیف یسیر اهللا معه؟! لهذا صارت الضرورة ملحَّ
عهد جدید فیه یتصالح اهللا مع شعبه.  

 ا یقول الرب وأقطع مع بیت إسرائیل ومع بیت یهوذا عهدً يهذا ما أعلنه الرب بإرمیا النبي: "ها أیام تأت
 حین نقضوا عهدي ،صر مجدیًدا، لیس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم یوم أمسكتهم بیدهم ألخرجهم من أرض

 وأكون لهم إلًها وهم یكونون  بل هذا هو العهد... اجعل شریعتي في داخلهم وأكتبها على قلوبهمفرفضتهم یقول الرب،
 حیث قدَّم لنا السیِّد المسیح جسده المبذول عهًدا ،). وقد تحقَّق ذلك في خمیس العهد33-31: 31إر  شعًبا" (يّ ل

جدیًدا، فیه نلتقي مع اآلب باتِّحادنا معه في ابنه یسوع المصلوب. ننعم بالجسد المكسور عنَّا والدم المبذول ألجل 
ته لنا باتِّحادنا في جسد ابنه وحید الجنس! حًقا في المسیح یسوع ،خالصنا كعهد جدید  فیه تثبت بنّوتنا لآلب، وأبوَّ

  . إذ قد تواعدنا مًعا بفكر ابنه وعهده األبدي،الذبیح نلتقي مع اآلب ونسیر مًعا
یتنا، ثانًیا : ُیعلن اهللا أنه في الُمحاكمة ال یعرف التراخي، ففي عدله یتركنا للشّر الذي اقتنیناه ألنفسنا بحرِّ

فیكون هو كاألسد الذي ُیزمجر في الوعر حیث البشریَّة الوعرة التي بال ثمر، كالصحراء الجافة، صرنا فریسة ُتلتهم. 
 صرنا فریسة، وال هروب من زمجرة األسد .ویكون هو كالشبل الذي یمسك بالفریسة المقدَّمة له لیأخذ منها نصیًبا..

 لیس علینا بل على خطایانا، وال ا لنرى األسد الخارج من یهوذا مزمجرً ،وزئیر الشبل إالَّ بااللتجاء إلى الصلیب
نا! لنهرب من الغضب اإللهي الذي ُیزمجر بسبب قبولنا العدو، بالهروب إلى اهللا  لیفترسنا وٕانما لیحطِّم إبلیس عدوِّ

 یفدینا من هذا العدو!   الذيمخلِّصنا
: إذ یقدِّم لنا مَثل العصفور الذي یسقط بسبب وجود فخ، أو الفخ الذي ُیرفع ألنه قد اقتنص عصفوًرا، ثالثًا

خلص بأنفسنا؟! بالرب فادینا نقول: نإنما ُیعلن الرب إننا في المحاكمة أشبه بالعصفور الساقط في فخ، هل نقدر أن 
یك من فخ الصیَّاد ومن الوبأ الخطر" ( ). "انفلتت أنفسنا مثل العصفور من فخ الصیَّادین، الفخ 3: 91مز "ألنه ینجِّ

ما هو الفخ [: القدِّیس جیروم. یقول )7: 123(مز  واألرض" تالسماوانكسر ونحن انفلتنا، عوننا باسم الرب الصانع ا
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)، "فتستفیقوا من فخ إبلیس" 20: 16 نكسر؟ یقول الرسول: "(الرب) سیسحق الشیطان تحت أرجلكم سریعا" (رواالذي 
). ها أنتم ترون الشیطان هو الصیَّاد، یشتاق أن یصطاد نفوسنا للهالك. الشیطان هو سیِّد فخاخ 26: 2 تي 2(

 وخداعات من كل نوع... لكن متى كنَّا في حالة النعمة تكون نفوسنا في أمان، لكن ما أن نلهو بالخطیَّة حتى ،كثیرة
 الشبكة ویصطاد عدًدا ضخًما ين الرب یلقإكما [ ویقول أیًضا: .]Ïتضطرب نفوسنا وتصیر كسفینة تلطمها األمواج

من السمك، وتالمیذه كصیَّادي سمك یجمعون الذین َیقبلون اإلیمان به خاللهم ویحضرونهم إلیه، هكذا أیًضا إبلیس له 
  .]Ðشیَّاطینه الخاضعة له الذین ینصبون الشباك للناس ویقتادونهم إلیه

 لهذا فلتت النفس هكذا ،ألن الرب في النفس ذاتها[نفالتنا من الفخ: ا سّر القدِّیس أغسطینوسویقدِّم لنا 
كطائر من فخ الصیَّادین... لیكن الرب في داخلك، وهو یخلِّصك من تهدیدات أعظم، من فخ الصیَّادین... الفخ 

سینكسر، تأكَّد من هذا، فإن ملذَّات الحیاة الحاضرة لن تدوم عندما یتحقَّق مصیرها النهائي. لذا لیتنا ال نرتبك بها 
تك الذاتیَّةأِ نكسر الفخ نفرح قائلین: الفخ أِ حتى متى  نظر من ، أُ نكسر ونحن نجونا. ولئالَّ تظن أنك تستطیع ذلك بقوَّ

  ]...Ñعوننا باسم الرب الصانع السموات واألرض"[الذي یعمل على نجاتك وقل: 
نها حالة حرب روحیِّة دائمة! ما دمنا في إ؟! أم یضرب بالبوق في مدینة والشعب ال یرتعد: یقول: "رابًعا

العالم فالعدّو ال یتوقَّف عن مقاومتنا حتى یغتصبنا من ملكوت اهللا إلى ملكوت ظلمته، لذا فالرب یرسل خدَّامه 
خوتي تقوُّوا في الرب وفي أ: "أخیًرا یا الرسول بولسلیضربوا دوًما ببوق اإلنجیل حتى تتحقَّق النصرة النهائیَّة. یقول 

ته،   بل مع ،لبسوا سالح اهللا الكامل لكي تقدروا أن تثبتوا ضد مكاید إبلیس، فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحمأشدَّة قوَّ
-10: 6  مع أجناد الشّر الروحیِّة في السماوی�ات" (أف، على ظلمة هذا الدهر،الرؤساء مع السالطین مع والة العالم

12.(  
ین، العدّو الذي نراه، والعدّو الذي ال نراه، واإلنسان نراه، [: القدِّیس أغسطینوسیقول  لنتطلَّع إلى عدوِّ

 ضد الشیطان، ویقدِّم يوالشیطان ال نراه، لنحب اإلنسان ولنحذر من الشیطان. لنصلِّي من أجل اإلنسان، ولنصلِّ 
تعلیًال لذلك: "فإننا إذ نعاني من البشر الذین یضایقوننا، إنما ألنهم آنیة للشیطان، هو یستخدمهم ویلهبهم كآنیة یحرِّكها 

  .]Òلحسابه
هل تحُدث بلیَّة (شرّ ) في المدینة والرب : ُیعلن الرب أنه هو الذي یسمح بالمحاكمة ألجل التأدیب. "خامًسا

باء كثیًرا عن كلمة "شرّ " الواردة هنا أو في العبارات المماثلة ممیِّزین بین نوعین من آل؟! وقد تحدَّث الم یصنعها"
 ومضاد للفضیلة أو الصالح، والشّر الذي هو ألم أو ضیق نحسبه نحن شًرا. هذا ما أكَّده االشّر، الشّر الذي بطبعه شرً 
ال یقصد بهذه الكلمات أن اهللا [: األب یوحنا الدمشقي في أكثر من موضع، وكما یقول Òالقدِّیس یوحنا الذهبي الفم

هو علَّة الشّر، بل أن كلمة "شرّ " تستخدم بطریقتین، بمعنیین. أحیاًنا تعني ما هو شّر بطبیعته، هذا هو ضد الفضیلة 
ن إن والكوارث. هذه تبدو شًرا ألنها مؤلمة، وا أي األحز،وضد إرادة اهللا، وأحیاًنا تعني ما هو شّر وضیق إلحساسنا

ل والخالص. هذه یقول الكتاب عنها ،كانت في الحقیقة هي صالحة ن "اهللا إ إذ تكون بالنسبة للفاهمین صفَّارة للتحوِّ

1 On Ps. hom. 20. 
2  Ibid 51. 
3 On Ps. 124. 
4 Ibid 56. 
5 That demons do not govern the world 5: In Matt. 22:5. 
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حینما یتحدَّث الحكم اإللهي مع البشر یتكلَّم معهم حسب لغتهم ومشاعرهم [: األب ثیؤدور كما یقول .]Ï"هو مصدرها
 ومع هذا یراه غیر القادرین على ، الذین یعانون من القروح ألجل سالمة صّحتهميّ البشریَّة. فالطبیب یقوم بقطع أو ك

  .]Ðاالحتمال أنه شرّ 
"، هذا ما نراه في كل ُیعلن سّره لعبیده األنبیاء أنه إن كان هو الذي یسمح بالتأدیب، فهو "اهللا: ُیعلن سادًسا

ر في يأسفار األنبیاء، أن اهللا ال یتعامل بصورة دكتاتوریَّة، ویأمر وینه ، وٕانما ُیعلن أسراره ویحاجج. لهذا فكثیًرا ما یكرِّ
 ومقاصد اهللا الُعلیا قدر ما یستطیع اإلنسان أن ،أحادیثه من أجل ضعف اإلنسان حتى یدرك األسرار غیر المدركة

یتقبَّل.  
اهللا یحب اإلنسان، یتحدَّث معه كمن هو ِنّد لِنّد، فعندما أراد حرق سدوم وعمورة قال: "هل أخفي عن إبراهیم 

). وأعطى إلبراهیم فرصة الحوار في أمر سدوم وعمورة، حتى قال له إبراهیم: "أفُتهلك 17: 18 ما أنا فاعله؟!" (تك
 ولم یغضب الرب علیه بل أكمل .)25-23: 18 ألثیم؟!... أدیَّان كل األرض ال یصنع عدًال؟!" (تكاالبار مع 

الحوار وكأنه صدیقه وِندُّه!! وفي أكثر من موضع ُیعلن "هلم نتحاجج یقول الرب"... أنه یرید الحوار مع اإلنسان 
، "سّر الرب لخائفیه، وعهده لتعلیمهم" )32 :3 أم(لُیعلن سّره للمستقیمین خائفیه. فقد قیل: "أما سرُّه فعند المستقیمین" 

  .)14: 25(مز 
 ، إن]8[: "األسد قد زمجر فمن ال یخاف؟! السیِّد الرب قد تكلَّم فمن ال یتنبَّأ؟!" أخیًرا یعاتبهم الربسابًعا: 

 اهللا في محبَّته ُیعلن سّره ألنبیائه، فكیف ال ُیعلنون هم بدورهم للشعب زمجر األسد الخارج من سبطه فیهابونه كان
ن عمل األنبیاء تبلیغ الرسالة اإللهیَّة ولو ظهرت كنار محرقة أو زمجر أسد، حتى إوكلماته لیستعد الكل لمالقاته. 

  یخاف الكل ویرجع إلى اهللا... أما غایة هذا كله فهو أن ینطق األنبیاء بالنبّوات كطریق تمهیدي لمجيء السیِّد.
ن اإلنسان قد [إ : تعلیق لطیف على القول: "األسد قد زمجر فمن ال یخاف؟!" إذ یقولوللقدِّیس أغسطینوس

استطاع أن ُیروِّض األسد فال یخافها متى ُروِّضت، لكنه ال یقدر أن ُیروِّض نفسه، فلُیسلِّمها هللا وحده ُمروِّض النفوس. 
 الوحوش هل أنت أقوى من األسد؟ ألنك على صورة اهللا! ماذا؟ هل تستطیع صورة اهللا (أي اإلنسان) أن تروِّض

   إذن لنسلِّم نفوسنا في یدیه، فهو وحده القادر على ترویضها..]Ñ! صورته؟المفترسة وال یقدر اهللا أن یروض

: م ه. ُیشهد األمم علي3
لقد أراد اهللا أن ُیشهد علیهم جیرانهم الوثنیِّین، أغنیاء أشدود بفلسطین (في الترجمة السبعینّیة آشور) وأغنیاء 

ة الحكم، وكأن اهللا لم یجد من ُیحكم بینه وبین كرمه رجاًال أبراًرا يمصر، القریبین إلیهم والبع دین لیأتوا ویشهدوا منص�
 فالتجأ إلى الغرباء لیحكموا إن كان في قضاء اهللا ظلم نحو شعبه. ولعلَّه أراد بدعوتهم أیًضا أن یتالمسوا ،من شعبه

معه وُیدركوا قداسته، فیتعظَّوا، ألنه إن كان ُیحاكم شعبه على خطایاهم فهل ینحاز لغیر شعبه؟! ففي حضورهم فرصة 
 أیًضا.  هملمراجعتهم ألنفسهم 

القدُّوس فال یطیقها، وٕانما  اهللا في داخلها قد بلغت ال إلى - عاصمة إسرائیل -إن بشاعة ذنوب السامرة 
مرارة ِعوض أن یشهد أبناء الملكوت ضد لل ايتشهد علیهم بشرِّهم... ألن رائحة الشّر بلغت إلیهم. فحتى إلى األمم 

1 Expos. of Orthodox Faith, 19. 
2 Cassian: Conf. 6:6. 
3 Ser. on N.T. Lessons 5:3. 
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 ِعوض الحیاة ،األشرار ویدینوهم، صار األشرار شهوًدا ضد شعب اهللا، یرون في وسطهم شغًبا عظیًما وتشویًشا
لوا إلى مخازن للظلم واالغتصاب حتى لم یقدروا  السمائیَّة الفائقة المجد، وفي داخلها مظالم ِعوض العدل والبّر، تحوَّ

 "اجتمعوا على جبل السامرة وانظروا شغًبا عظیًما في وسطها، أن یصنعوا االستقامة. یقول الرب لألمم عن شعبه
" ومظالم في داخلها، فإنهم ال یعرفون أن یصنعوا االستقامة... أولئك الذین ُیخزِّنون الظلم واالغتصاب في قصورهم

   لذلك ُیحاصرها بالضیق من كل ناحیة وینزع منها عّزها وسلطانها!.]9-10[
ن یجب أن ُیصلح اآلخرین، لكنه وقد فسد فبماذا یملَّح؟ "ال یصلح لشيء القد صار إسرائیل كالملح الذي ك

ن إسرائیل في عیني اهللا أشبه برئیس الكهنة الذي یشفع عن ا). ك13: 5 إالَّ ألن یطرح خارًجا ویداس من الناس" (مت
األمم الوثنیَّة، فإن أخطأ هو من یشفع عنه؟! كأن یلیق بإسرائیل أن یكون معلِّم األمم عن الخالص، لكنه إذ ترك 

اإلیمان ماذا یكون جزاؤه؟  
هذا كله یرعب المسیحي خاصة الكاهن، فإنه قدر ما تتَّسع مسئولیَّتنا یكون العقاب أشّد متى أخطأنا. یقول 

ن سقط المعلِّم، فإنه بال عذر ویسقط إربَّما یستطیعون أن ینالوا العفو، ولكن  ن سقط اآلخرون[إ: القدِّیس یوحنا الذهبي الفم
  .]Ïم غایة في القسوةاتحت انتق

: . لیس من یفلت منهم 4
لقد قدَّم اهللا تشبیًها عجیًبا في تأدیبه لشعبه، فإنه وٕان كان هو الراعي الذي یبحث عن كل خروف ضال، 

 ولو لم یبق فیه سوى ساقین أو جزًءا حتى من أذنه... هذه الرعایة الفائقة والحب العجیب هو ،ینتشله من فم األسد
  لیسمح لهم بالسبي ألجل التأدیب. ،الذي یجعله أیًضا یفتش عن شعبه أینما ُوجدوا

في إحدى القدِّیس باسیلیوس لقد اهتزَّت مشاعر كثیر من اآلباء أمام محبَّة اهللا الفائقة الرعویَّة حتى قال 
ن لم یبق فیك إجاهد أن تقوم من األرض، وتذكَّر أن لك الراعي الصالح الذي یقـتـفي أثرك ویخلِّصك حتى و[رسائله: 

سوى ساقین أو قطعة من األذن، ُیخرجها من فم الوحش الذي جرحك. تذكَّر مراحم اهللا، فإنه یشفیك بالزیت والخمر. 
  .]Ðال تیأس من الخالص
"الجالسون في السامرة حبُّه ینتزعنا من فم األسد، هو ینتزع اإلسرائیلیِّین من أرضهم أیَّا كانوا، بالرب الذي 

 ولو في فراش فمن هناك یسحبهم إلى أرض ،ن هربوا إلى دمشقإي أثرهم حتى ف ویقت.]12[في زاویة السریر" 
  .السبي

 فُتقطع قرون ،یلإُأعاقب مذابح بیت  وٕانما ألمرین: نزع عبادة األوثان "،نه ُیعاقب ال ألجل العقاب في ذاتهإ
 هؤالء الذین اشتروا بیوًتا خاصة بالصیف وأخرى خاصة ،"، وتحطیم حیاة الترف والتدلیلالمذبح وتسقط إلى األرض

بالشتاء، ویقیمون ألنفسهم بیوًتا عظیمة وثمینة من العاج!  

1 In Matt. hom. 15:11. 
2 Ep. 44:2. 
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األصحاح الرابع  

العظة الثانیة 
إلى بقرات باشان 

ه الرب حدیثه إلى بني إسرائیل داعًیا إیَّاهم بقرات باشان السمینة التي ترعى على جبل السامرة  ال على ،یوجِّ
 وٕانما أیًضا تحطَِّ◌مهم، لذا استحقَّت التأدیب مهما قدَّمت من ذبائح وتقدمات. أنه تأدیب مستمر ،حساب غیرها فحسب

وبطرق متنوِّعة حتى تطلب الخالص.  

.  ]3 ـ 1[. بقرات باشان الظالمة   1
.  ]5 ـ 4[. رفض العبادة مع الظلم   2
.  ]11 ـ 6[. تأدیبات متنوِّعة   3
.  ]13 ـ 12[. إشراقة الخالص   4

: . بقرات باشان الظالمة 1
"اسمعي هذا القول یا بقرات باشان التي في جبل السامرة، الظالمة المساكین، الساحقة البائسین، القائلة 

  .]1[لسادتها: هات لنشرب" 
)، تقع 13: 3 "باشان" اسم عبري یعني "أرض مستویة أو ممهَّدة"، كان یشیر إلى نصف سبط منسَّى (تث

)، تربتها خصبة للغایة وماؤها غزیر. ُذكرت في 33: 21 عد(في أرض كنعان شرقي األردن بین جبل حرمود وجلعاد 
: 32  الذي اتَّسم بالشحم الكثیر (تث،)18: 39 ، حز12: 22مز  مرَّة. ُعرفت بقطیعها (60الكتاب المقدَّس حوالي 

  .Ï) حتى یومنا هذا2: 11زك ، 6: 27 ، حز13: 2إش )، واشتهرت بغابات البلُّوط الدائمة الُخضرة (14
هنا یشبِّه الرب شعب بني إسرائیل ببقرات باشان السمینة والقویَّة، التي ترعى في مراع دسمة، وقد اتَّسمت 

لقد رعى أغنیاء الشعب وأشرافه وسط غنى فاحش، مغتصبین كل شيء لحسابهم. . بظلمها للمساكین وسْحقها للبائسین
وِعوض أن یغیثوا البائسین والمظلومین یستغلُّون فقرهم وبؤسهم وعجزهم لیسحقوهم باألكثر بالظلم واالستبداد، فیزداد 

 والفقیر في فقره وبؤسه.  ، في غناهيالغن
أي لنسكر معكم في والئكم وننعم  هؤالء األغنیاء یذهبون إلى السادة الظالمین مثلهم ویقولون: "هات لنشرب"،

كأنهم ال یجدون لذَّة في السكر إالَّ بمزجها بالدموع وبالملذَّات والشهوات وسط سحق البائسین ودموع المظلومین، 
 تحت الشمس، فهوذا دموع المظلومین يوخلطها بالظلم. وكما یقول الحكیم: "ثم رجعت ورأیت كل المظالم التي تجر

).  4: 1 وال ُمعّز لهم، ومن ید ظالمیهم قهر" (جا
 ،ن بقرات باشان هنا لیست إالَّ النساء اإلسرائیلیَّات اللواتي ِصرن سمینات من كثرة الوالئمأ Ðویرى البعض

ن أوحیاة الترف الزائد وعنیفات، هؤالء اللواتي یسُكنَّ في السامرة یطلبن من رجالهن، أي من سادتهن أو "بعولهن" 
یحقَّقوا لُهنَّ ما یطلبه البعل األعظم. فإن كانت عبادة البعل تقوم أساًسا على السكر بصورة صارخة، لهذا فهؤالء 

1 New Westminster Diet. of the Bible , P. 94, 95.            182  حزقیال ص  
2 Jerome Biblical Comm. , P. 248. 
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"البعول" یقدِّمن الشرب لنسائهن. وكأن بقرات باشان هن مسئوالت بصورة رئیسیَّة عن الظلم الذي یقع على الفقراء 
والبائسین بسبب تحریضهن بعولهن على ذلك لتحقیق ملذَّاتهن الزائلة، خاصة السكر الدائم بغیر انقطاع!  

ماذا یفعل اهللا بهؤالء البقرات الظالمات؟ 
یتكن  قد أقسم السیِّد الرب بقدسه: "هوذا أیام تأتي علیكن یأخذونكن بخزائم (صنَّارة أو كّالب) وُذرِّ

بشصوص السمك، ومن الشقوق تخرجن كل واحدة على وجهها وتندفعن إلى الحصن (القصر، هرمون) یقول الرب" 
]2-3[.  

ماذا یفعل الرب بهن؟  
 لتحقیق ،یقسم الرب بقدسه أنه یتدَّخل من أجل ما فعلته بقرات باشان بأوالده البائسین المحتاجینأوالً : 

شربهن وملذَّاتهن، فإنه یأخذهن بخزائم، وكما یقول الرب لسنحاریب ملك أشور على لسان إشعیاء: "ألن هیجانك علّي 
إش وعجرفتك قد صعدا إلى أذنّي، أضع خزامتي في أنفك وشكیمتي في شفتیك وأُردَّك في الطریق الذي جئت فیه" (

).  28 :19 مل 2، 29 :37
، وخاصة الحیوانات المفترسة ةن العنیف لسحبه في مذلَّ ایبدو أن الُخزامة كانت توضع في أنف الحیو

: 33 أي 2 كما فعل ملك أشور بمنسى (،كاألسود، لذلك استخدمت في سحب المسبیِّین خاصة الملوك إلذاللهم
11(Î فإن كانت بقرات باشان قد هاجت على المساكین ألجل ملذَّاتهن، فإن اهللا یسحبهن كأسیرات، یمسك بهن .

  .ویضع خزائم في أنوفهن لیصرن مسبیَّات بال كرامة وال سلطان أو قوَّة!
لكنه  ظاًنا أنه لیس من یهرب من بین یدیه وأنیابه، العالم في ملذَّاته یلهو باإلنسان فیجعله كحیوان مفترس،
 سرعان ما یجد نفسه مقتاًدا في مذلَّة إلى حیث یذوق ثمرة ظلمه. 

ال یقف التأدیب عند البقرات، وٕانما یصطاد أوالدهن كالسمك بالصنَّارة! فاإلنسان في لهوه یهیِّئ ثانًیا: 
الخسارة بل والهالك حتى ألوالده.  

بنو إسرائیل یمثِّلون النفس البشریَّة، فإن نساءهم أي بقرات باشان ُیشرن إلى الجسد الذي یسقط في  كان إن
مع الخطیَّة لیفقد اإلنسان روحه وجسده   األوالد فُیشیرون إلى مواهب اإلنسان التي تهوىأمَّامذلَّة مع النفس ویتحطَّم، 

وكل مواهبه وطاقاته بسبب الخطیَّة. على العكس فإن الصدِّیق تفرح نفسه ویتقدَّس جسده وتنمو مواهبه، وكما یقول 
 يرأتك مثل كرمة مثمرة في جوانب بیتك، بنوك مثل غروس الزیتون حول مائدتك، هكذا یباَرك الرجل المتَّقِامالمرتِّل: "
 )، یتبارك هو وامرأته وأوالده، أي نفسه وجسده وكل مواهبه!4-3: 128مز الرب" (

أو إلى القصر أو إلى هرمون (حسب  تخرج كل بقرة من الشقوق على وجهها لتندفع إلى الحصن،ثالثًا: 
ن تبقى داخل أسوار أالنص الیوناني). لعلَّ الشقوق قد حدثت في األسوار، إذ رفضت بقرات باشان بظلمها ونجاساتها 

 وانطلقت إلى القصر الذي صنعته لنفسها أو الحصن ،الوصیَّة اإللهیَّة، فهربت من الشقوق لكي ال تلتقي بالوصیَّة
الذي هو من عمل یدیها، لعلَّه یقدر أن یحمیها، كما فعل اإلنسان قدیًما حین حاول بناء برج بابل لیختفي فیه من وجه 

اهللا عند الطوفان!  

1 New Westminister Diet., P. 403. 
                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

ن بقرات باشان اللواتي أإن كان النص الیُّوناني ذكر "حرمون" ِعوض الحصن، فلعلَّ الشقوق هنا تعني 
سقطن تحت السبي عندما تتشقَّق أسوار السامرة وتنهدم، فال تجدن مهرًبا بل یؤخذن للسبي تصنعن ظلًما ضد البائسین 

 هناك مسبیَّات ذلیالت.   لیبقین، أو إلى القصر أو الحصنÏكما للذبح، وینطلق بهن العدّو إلى هرمون حیث السبي

:  م. رفض العبادة مع الظلّ 2
هم، فإنهم یذهبون إلى بیت إیل لیقدِّموا ذبائح كل صباح، أربما یظن بني إسرائیل  ن هذه التحذیرات ال تخصُّ

ویوفون العشور كل ثالثة أیام بال تأخیر، ویوقدون تقدمة شكر هللا... أنهم في نظر أنفسهم محبُّون هللا، یقدِّمون له 
عطایا وتقدمات بال حصر!  

ما أسهل أن یخدع اإلنسان نفسه، فیعالج شرُّه ال بالتوبة والرجوع إلى اهللا وٕانما بالتوّقف عند بعض مظاهر 
العبادة، فیحرمون الطقس الكنسي من روحه بعزله عن الحیاة اإلیمانیَّة العملیَّة، ویشوِّهون التقدمات والعطایا بتقدیمها 

دون القلب!  

  .]4[ذنبوا إلى الجلجال وأكثروا الذنوب" ا"هُلمَّ إلى بیت إیل و
یقول الرب هذا بلغة التهكُّم، فإنهم یصنعون كل الشرور والمظالم ویذهبون إلى األماكن المقدَّسة یمألونها... 
وكأنه شعب متَّسم بالتدّین والروحانیَّة! یذهبون إلى المقدَّسات وهم غیر مقدَّسین. یزورون بیت اهللا وال یرجعون إلى اهللا 

ذنبوا... وأكثروا الذنوب"، وكأنه یقول إن كانت كثرة زیاراتكم للمقدَّسات هي تغطیة لشروركم أنفسه! لهذا یقول لهم: "
الخفیَّة، فإنكم تزیدون الذنوب ذنًبا، وتعالجون الجراحات بجراحات أخطر!  

 .]4["أحضروا كل صباح ذبائحكم وكل ثالثة أیام عشوركم" 
)، وأن یقدِّم حسابات عشوره كل ثالث 21، 7، 3: 1 صم 1لقد التزم الیهودي أن یقدِّم ذبیحة سنویَّة (

). فإن قدَّم الظالم ذبیحة یومیَّة ِعوض السنویَّة، وأعطى عشوره كل ثالثة أیام ِعوض 12: 26، 28: 14 سنوات (تث
 إنما یطلب روح العطیَّة، الثمر ،كل ثالثة سنین فهو لیس بمقبول لدى اهللا... فإن اهللا ال یرتشي بالتقدمات واألموال

 المملوء حًبا: "أرسلتم إلّي مرَّة ومرَّتین ي لشعب فیلبِّ القدِّیس بولسالقلب، ال العطیَّة في ذاتها. وكما یقول  الداخلي في
). لهذا السبب عینه یحذِّرنا 17-16 : 4 لحاجتي، لیس أني أطلب العطیَّة بل أطلب الثمر المتكاثر لحسابكم" (في

ذات الرسول من العطاء بال حب، قائالً : "إن أطعمت كل أموالي وٕان سلَّمت جسدي حتى احترق ولكن لیس محبَّة فال 
).  3: 13 كو 1نتفع شیًئا" (أ

"وأوقدوا من الخمیر تقدمة شكر ونادوا بنوافل وسمعوا، ألنكم هكذا أحببتم یا بني إسرائیل یقول السیِّد 
ن أإن كنتم تأتون إلى بیتي ومقدَّساتي وتقدِّمون الذبائح وتدفعون العشور، فقد أحببتم : كأنه یقول .]5الرب" [

 فقد منعت الشریعة تقدیم الخمیر: "كل التقدمات التي .تغیظوني، ألنكم تقدِّمون الخمیر تقدمة شكر والنوافل لبیتي
). كان الخمیر 11: 2 كل خمیر وكل عسل ال توقدوا منهما وقوًدا للرب" (ال تقربونها للرب ال تصطنع خمیًرا، ألن

ُیشیر إلى الشّر الذي ینتشر كالخمیر وسط العجین، هكذا فیما هم یقدِّمون التقدمات یحملون في وسطها شّرهم وكأنها 
تقدمة شكر... وٕان كانت في الواقع هي تقدمة إغاظة للرب.  

1 Ibid , P. 365. 
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ولعلَّه یقصد بذلك أنهم  یقرءون الشریعة خارًجا ویدعون إلى محافل عامة".وفي الترجمة السبعینّیة: "
ویؤكِّدون هذه  ویجادلون معهم فیها بغیرة شدیدة، یتظاهرون بالتدّین بالحدیث عن الشریعة اإللهیَّة مع غیر المؤمنین،

یقابل هذا أنهم ال یحملون الشریعة في قلبهم في الداخل، ولیست لهم عالقة شخصیَّة ة. الغیرة بالدعوة للمحافل العام
مع اهللا! هذه هي أخطر صور التدّین حین ینصّب كله في الغیرة التي بال حیاة داخلیَّة، وٕالى اشتراك في العبادة 

الجماعیَّة واالحتفاالت الدینّیة دون العالقة الخفّیة في النفس أو في المخدع مع اهللا! هذا هو ما أحبَّه بنو إسرائیل كما 
یقول الرب.  

: . تأدیبات متنّوعة 3
ب قالتأدیبات التي سمح لهم أن یسقطوا تحتها، ومع ذلك لم ینتفعوا منها، إذ في كل مرَّة یعالهم لقد عدَّد 

ن التأدیب في عیني اهللا لیس انتقاًما لنفسه وٕانما هو حب... أنه أ. وك]11-8، 6[ یقول الرب" يّ  "فلم ترجعوا إلقائالً :
یشتهي رجوع اإلنسان إلیه.  

إن كانت التأدیبات الماضیة مع كثرتها وتنوُّعها لم تحقِّق هدفها بسبب قسوة قلب اإلنسان، فإنه یلتزم بتقدیم 
 "فمن أجل أنّي أصنع بك هذا فاستعد تأدیب أقسى حتى یفوق اإلنسان من سكره ویتعرَّف على اهللا ویستعد للقاء معه:

ولعلَّ هذه العبارة هي مفتاح السفر كله، بل مفتاح الكتاب المقدَّس كله، إن كل ما  .]12للقاء إلهك یا إسرائیل" [
یصنعه اهللا بشعبه من الطف أو حزم، ترفُّق أو شدَّة، إنما لكي یستعد للقاء إلهه النازل إلیه لیسكن فّیه ویقدِّسه شعًبا 

له!  
 ما هي التأدیبات التي سمح اهللا بها لشعبه؟

"وأنا أیًضا أعطیتكم نظافة (خمول أو توقُّف عن العمل) األسنان في جمیع مدنكم، وعوز الخبز في جمیع 
فقد صارت أسنانهم نظیفة بسبب حرمانها من المضغ واألكل، فال یدخل فمهم شيء قط! وفي الترجمة  .]6أماكنكم" [

   السبعینّیة: "صارت أسنانهم عاطلة بال عمل... وكأنها باإلنسان العاطل الذي بال نفع لنفسه أو لغیره. 
ما یحدث من كوارث طبیعیَّة، تسبب مجاعات حتى تصیر أسنانهم نظیفة  " ُیشیر إلى إنأنا أعطیتكمله "وق

ما یحدث  هذا وٕان.  وٕانما بخطة إلهیَّة محكمة وتدبیر علوي فائق،بسبب عدم االستعمال، هذه تتم لیس محض صدفة
 یهب الخیرات كما یمنح الضیق والتجارب والمجاعات. بحّبه یترفَّق بنا ویشبعنا،  "أنا أعطیتكم"،إنما هو عطیَّة اهللا

وبحكمته یحرمنا ویؤدِّبنا لنرجع إلیه.  
 إنما یكشف بها عن عمل الخطیَّة فینا وثمرها الخفي في داخلنا، إذ ،ما یسمح به من تجارب وتأدیبات

سبب:  تُ 

لیشع أولعلَّه قصد بها المجاعة التي حدثت في أیام ، ]6[ "عوز الخبز في جمیع أماكنكم" مجاعات :أوالً 
). هكذا تدفع الخطیَّة إلى مجاعة روحیِّة فیصیر اإلنسان في عوز الخبز 1: 8 مل 2النبي وظّلت سبع سنوات (

كل حیاته الداخلیَّة. یعیش بال شبع، في فراغ شدید ال یقدر أحد أن یمأله سوى الرب نفسه الخبز النازل  الروحي في
).  6 من السماء (یو
 "وأنا أیًضا منعت عنكم المطر إذ بقي ثالثة أشهر للحصاد، وأمطرُت على مدینة واحدة جفاف روحي :ثانًیا

ترفض  إذ .]8-7[وعلى مدینة أخرى لم أمطر... فجالت مدینتان أو ثالث إلى مدینة واحدة لتشرب ولم تشبع" 
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) أي المسیح المخلِّص، ُتحرم من مطر الروح القدس فتبقى في حالة جفاف! 13: 2إر النفس ینبوع المیاه الحیِّة (
ة، یرتوي حقل دمدینتان متجاورتان ترتوي إحداهما بمطر الروح وتجف األخرى، ضیعتان أو حقالن في مدینة واح

بنعمة الروح ویبقى اآلخر جاًفا! هكذا یضم العالم قلوًبا متنوِّعة، منها قلوب انفتحت على عطیَّة الروح الناري لتلتهب 
به وتحمل الطبیعة السماویَّة، وأخرى تنغلق على ذاتها لتحیا في جفافها میِّتة بالروح ال تنعم بشيء إالَّ العقم والهالك! 

وكما یقول الرب: "هوذا عبیدي یأكلون وأنتم تجوعون، هوذا عبیدي یشربون وأنتم تعطشون، هوذا عبیدي یفرحون وأنتم 
: 65إش تخزون، هوذا عبیدي یترنَّمون من طیبة القلب وأنتم تصرخون من كآبة القلب ومن انكسار الروح تولولون" (

13-14 .(
ما هي المدینتان أو الثالث اللواتي جلن إلى مدینة واحدة لتشرب ماء ولم تشبع إالَّ العذارى الجاهالت اللواتي 

)، فیخرجن 9: 25 یسألن الحكیمات زیًتا لئالَّ تنطفئ مصابیحهن، فتجیب الحكیمات: "لعلَّه ال یكفي لنا ولُكنّ " (مت
 خارج العرس ویغلق الباب دونهن!

فتأكل ثمار النفس، تفسد جنَّتها الداخلیَّة وتحكم  الضرب بالحشرات المفسدة كاللفح والیرقان والجراد،ثالثًا: 
كرومها وتینها... وقد سبق لنا الحدیث بأكثر توسُّع عن حمالت الجراد والكروم والتین في دراستنا لسفر یوئیل.  

 فإن الخطیَّة كالحشرة ،إن كانت النفس هي الفردوس الداخلي أو الجنَّة التي یفرح اهللا بكرومها الروحیِّة وتینها
ِ◌یَّة وأشجار الفاكهة وعًرا!  ل الفردوس برَّ  تحوِّ

 على الفراش بال قوَّة يالوبأ الذي یصیب النفس والجسد مًعا، یصیِّر اإلنسان في حالة مرض، مستلقرابًعا: 
وعاجز عن العمل! أنه یحتاج إلى المخلِّص، طبیب النفس الحقیقي!  

قتل فتیانهم بالسیف، أي تحطیم مواهب اإلنسان (أوالده) وطاقاته.  خامًسا: 
هم، فإن كان الخیل ُیشیر إلى القوَّة والجبروت، فإن اإلنسان إذ یرتكب الخطیَّة یفقد سیادته ّیل خيسبسادًسا: 

یَّة عمل!  يً لنفسه، ویصیر مسب ا بال قوَّة وال حرِّ
صعود نتن محالِّهم إلى أنوفهم... ِعوض أن یحمل اإلنسان رائحة المسیح الذكیَّة التي ُتفرِّح قلب سابًعا: 

میِّت قد أنتن! أنه یحتاج أن یسمع صوت  اآلب وتبهج السمائیِّین، یفوح من اإلنسان نتانة رائحة ذاته الداخلیَّة، وكأنه
" فیخرج المیِّت الذي أنتن من قبره یحمل رائحة حیاة ِعوض الموت!  لعازر هلمَّ خارًجاربنا یسوع: "

 فصرتم كشعلة منتشلة من ،ثامًنا: التحطیم بالزالزل والبراكین: "قَلْبُت بعضكم كما قلب اهللا سدوم وعمورة
 قد هدَّد الكل بإلقاء البعض في النیران خالل الصواعق والبراكین وانتشل البعض لیتوبوا، فلم یرجعوا .]11[الحریق" 

 كما على ،ن تحطِّمنا البراكین والصواعق بنیرانها المهلكة أن یدخل الرب إلیناأإلیه... لقد صرنا في حاجة ِعوض 
 ویحرق شرورنا ویقیم في وسط قلبنا مذبًحا له، كما قال إشعیاء النبي في ،سحابة خفیفة سریعة لُیحطِّم أوثاننا الداخلیَّة

).  19(إش حدیثه عن الرب المسرع على السحابة إلى أرض مصر 
بكلِّیته من جوع روحي،  هذه هي التأدیبات اإللهیَّة التي فضحت عمل الخطیَّة في القلب، بل في اإلنسان

یَّة االفتي(صابة بالحشرات المفسدة للثمار، واإلصابة بأمراض روحیِّة، وتحطیم للمواهب إوجفاف، و ن)، وحرمان من الحرِّ
 "استعد (سبى الخیل)، وصعود رائحة فساد ونتانة، وتحطیم بنیران الصواعق القاتلة! أما غایة هذه التأدیبات فهو:

.  ]12للقاء إلهك یا إسرائیل" [
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   :. إشراقة الخالص4
فضحت تأدیبات اهللا حالنا الفاسد، وكأنها بمشرط الطبیب الذي فتح الجرح لیكشف عن النتانة التي اختفت 
في الجسم، واآلن كیف یضمَّد الجرح، ویصلح من حالنا؟ أو كما قال: كیف یتحقَّق "استعد للقاء إلهك یا إسرائیل"؟ 

 "فإنه هوذا الذي صنع الجبال وخلق الریح (الروح) وأخبر اإلنسان ما هو فكره (مسیحه)، الذي یجعل الفجر ُیجیب:
  .]13ظالًما، ویمشي على مشارف األرض، یهوه إله الجنود اسمه" [

 هل یستطیع أن ،یقول رب المجد: "وأي ملك إن ذهب لمقاتلة ملك آخر في حرب ال یجلس أوًال ویتشاور
 كان إسرائیل قد دخل في خصومة ضد اهللا ، فإن)31: 14 یالقي بعشرة آالف الذي یأتي علیه بعشرین ألًفا؟! (لو

الَّ فیصطلح معه! هنا ُیعلن النبي إن اهللا، هو صانع الجبال فإن كان الملوك إ وما هي إمكانیَّاته و،فلیعلم من هو اهللا
،  فاهللا ال یحتمي فیها بل هو خالقها. وكما یقول المرتِّل: "یا رب إله الجنود،یحتمون أثناء الحرب في الجبال الراسخة

 رب وحقك من حولك، أنت متسلِّط على كبریاء البحر، عند ارتفاع لججه أنت ُتسكتها... لك السموات، يمن مثلك قو
). إن كانت الجیوش تجد خالصها في الجبال، 11-8: 89مز ته" (سَّسلك أیًضا األرض، المسكونة وملؤها أنت أ

 هو مؤسِّس كل المسكونة.  هللافا
یقول: "خلق الریح" وفي الترجمة السبعینّیة "خلق الروح"، فخالق الریح الذي یهتم بأمره قائد الجیش قبل بدء 

المعركة هو اهللا نفسه.  
 األرض ویحجب النور، وهو الذي ي ألنه ُیرسل سحابه الكثیف فیغطِّ ،أنه یجعل الفجر (الصباح) ظالًما

ن أیتمشَّى على مشارف األرض أو قممها العالیة... أنه یهوه الذي ال یدَرك وال یعبَّر عنه! هذا هو إلهك الذي ُیلزم 
 ال للخصومة وٕانما للمصالحة!  ،تستعد للقائه یا إسرائیل

ویرى كثیر . جاء النص في الترجمة السبعینّیة هكذا: "الذي یؤسِّس الرعد ویخلق الروح ُیعلن لإلنسان مسیحه"
 فإنه یستعد إسرائیل ،إن هذا النص یحمل نبوَّة واضحة عن العصر المسیاني Îالقدِّیس أغسطینوسمن اآلباء مثل 
 فیقبله كسّر مصالحة بین اآلب واإلنسان.  ، اآلب عن مسیحه لإلنسان إعالن خاللإلههالجدید للقاء مع 

ل "یخلق الروح". وقد يوقد حاول بعض الهراطقة استخدام هذا النص لالدِّعاء بأن الروح القدس مخلوق، إذ ق
ن النبي یتحدَّث ألیق بنا أن ندرك [يإذ یقول: القدِّیس غریغوریوس أسقف نیصص، ردَّ كثیر من اآلباء علیهم، منهم 

یَّةيَ عن خلقة روح آخر في تأسیسه للرعد، ولیس خلقة الروح القدس. فإن اسم "الرعد قد ُأعط . لإلنجیل  في اللغة السرِّ
فالذین یتأسَّس فیهم اإلیمان باإلنجیل دون اهتزاز یعبرون من الجسد إلى الروح كقول الرب: "المولود من الجسد جسد 

 ویجعل اإلنسان روًحا ، اهللا هو الذي یؤسِّس صوت اإلنجیله). إن6: 3 والمولود من الروح هو روح" (یو هو،
 بهذا ُیعلن المسیح له كقول الرسول: "لیس أحد یقدر أن یقول یسوع رب ،(روحًیا)، فمن یولد من الروح ویصیر روًحا

 .Ð)3: 12 كو 1إالَّ بالروح القدس" (
 أي یبعث إلینا كلمة الكرازة التي ُترعد في النفس، ،إن اهللا یؤسِّس الرعد هذا هو سّر لقاء إسرائیل الجدید،

ویخلق فینا الطبیعة الروحیِّة ِعوض الحیاة الجسدانیَّة، فُیعَلن المسیح رب المجد فینا بروحه القدُّوس!  

1 City of God 18:28. 
2 On the Faith (to Simplicius). 
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ل النبي ذهن إسرائیل من التأدیبات القاسیة التي لم تستطع  إنما فضحت ضعفهم  ن تردُّهم إلى اهللاأبهذا حوَّ
 إلى المسّیا المخلِّص الذي ُیعلنه اآلب لإلنسان فیقبله بالروح القدس فادًیا ومخلًصا! ،وعمل الخطیَّة فیهم
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األصحاح الخامس  

 العظة الثالثة
مرثاة على عذراء إسرائیل 

ه حدیثه إلى بني إسرائیل كمرثاة على عذراء إسرائیل الساقطة، ُمظهًرا  في هذه العظة الثالثة واألخیرة، یوجِّ
سوء حالها، ومقدًِّما طریق الحیاة ِعوض الموت الذي سیطر علیها، وقد حوى هذا األصحاح مجموعة من الویالت 

 على أي األحوال فإن األصحاح كله ، مجموعة سابقة للویالت]17-10 وٕان كان البعض یعتبر العبارات []،18-27[
ء إسرائیل الساقطة:  اوأیًضا األصحاح التالي في مجموعها هما عظة واحدة لعذر

.  ]3-1[. عذراء إسرائیل الساقطة   1
  .]9-4[. اطلبوا الرب ال الوثن    2
  .]15-10[. الظلم في مجالس القضاء   3
  .]17-16 [. ولولة ونحیب    4
. مجموعة الویالت األولى    5
  .]20-18[. اشتهاء یوم الرب   أ 

  .]24-21[ ب. العبادة المظهریَّة   
  .]27-25[ ج. الخلط بالعبادة الوثنیَّة   

: . عذراء إسرائیل الساقطة 1
  یبدأ العظة الثالثة بمرثاة على عذراء إسرائیل:

  سقطت عذراء إسرائیل ال تعود تقوم، "اسمعوا هذا القول الذي أنا أنادي به علیكم مرثاة یا بیت إسرائیل،
  انطرحت على أرضها لیس من یقیمها،

ألنه هكذا قال السیِّد الرب:  
  المدینة الخارجة بألف یبقى لها مائة،

.  ]3-1والخارجة بمائة لها عشرة من بیت إسرائیل" [
 ولعلَّه ،القول الذي بین أیدینا إنما هو مرثاة أقامها الرب نفسه یصف فیها بحزن ما بلغت إلیه عذراء إسرائیل

 التي تشبه عروًسا ،میِّت إنما أقیمت على عذراء إسرائیل دعا إسرائیل "عذراء" لُیعلن أن هذه المرثاة التي تقام على
جیَّة. إنها العذراء التي ینتظر منها الرب أن تكون ي قبل أن تنعم بفرح الحیاة الز،ماتت في شبابها المبكِّر وهي عذراء

ففقدت حیاتها قبل أن تنعم بحیاة االتِّحاد مع عریسها.  ،  لكنها اختارت طریق الموت الروحي،عروسه الدائمة
لعلَّ اهللا دعاها "عذراء إسرائیل" عالمة أنها حتى هذه اللحظة كانت العذراء التي لم تنهزم بعد وال سقطت و

تحت السبي... لكنها بشرِّها تفقد عذراویَّتها بل وتفقد كل حیاتها. إن هللا غیرة علیها ألنها عروسه العذراء، وقد حمل 
الرسول بولس روح سیِّده حین قال: "فإني أغار علیكم غیرة اهللا ألني خطبتكم لرجل واحد ألقدِّم عذراء عفیفة للمسیح، 
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-1: 11 كو 2ولكنني أخاف أنه كما خدعت الحیِّة حواء بمكرها هكذا ُتفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسیح" (
2 .( 

كعذراء للرب تحمل قداسته وبهاءه، لألسف  ن ینبغي أن تكون علیه،القد سقطت عذراء إسرائیل عمَّا ك
سقطت وال تعود تقوم ألنها ترفض تأدیبات عریسها للرجوع إلیه، اتَّكلت على ذاتها أو على اآلخرین دون عریسها فلم 

 لم تخرج لتحارب وال انسحبت إلى أرض ، فإنهاتجد من یقیمها. لقد انطرحت على أرضها، عالمة الضعف الكامل
معركة خارجیَّة، لكنها انهزمت أمام ذاتها، بسبب ضعفها الداخلي. وكما یقول الرب نفسه: "أعداء اإلنسان أهل بیته" 

!. . في أورشلیمنا الداخلیَّة نسقط حین نقبل األنا، ونعیش لذواتنا ال للرب الذي یحبنا)36: 10 (مت
 فإن إذ یسقط اإلنسان في معركته الداخلیَّة بسبب األنا التي تطلب ما لنفسها ال ما لآلخرین تفقد الكثیر،

وٕان خرجت بمائة یبقى لها عشرة... إنها تفقد الكثیر وتبقى البقیَّة القلیلة األمینة محفوظة  بقى لها مائة،يخرجت بألف 
لدى اهللا. هذه البقیَّة التي تمثِّل العشر في عیني اهللا غالیة وثمینة، ویلتزم بالحفاظ علیها من أجل أمانته نحو مؤمنیه، 

. Ïوقد رأینا ذلك بأكثر وضوح في دراستنا لسفر حزقیال في أكثر من موضع
لم ینس لوًطا وِبنتْیه من أجل كل  اهللا ال ینسى المائة من أجل بقیَّة األلف، وال العشرة من أجل بقیَّة المائة،

  نوًحا وعائلته من أجل فساد العالم كله! يَ منطقة سدوم وعمورة، وال نس

 : . اطلبوا الرب ال الوثن2
ذ قدَّم مرثاة على عذراء إسرائیل لم یقف عند الوصف المحزن، وٕانما كشف عن باب النجاة باللجوء إلى اهللا إ

 "اطلبوا فتحیوا، وال تطلبوا بیت إیل، وٕالى الجلجال ال تذهبوا، وٕالى بئر مصدر الحیاة وترك العبادات الوثنیَّة، إذ یقول:
  .]5-4سبع ال تعبروا" [

لقد حمل الشعب في ذلك الوقت مظاهر التدیُّن، فكانوا یخرجون للعبادة إلى األماكن المقدَّسة، لكن یبدو إن 
أو لعلَّه  العبادة هللا قد امتزجت بالعبادة الوثنیَّة خاصة في المراكز الرئیسیَّة في إسرائیل: بیت إیل والجلجال وبئر سبع،

 لكنهم ال یطلبونه بقلبهم وال ، یذهبون إلى تلك األماكن یقدِّمون الكثیر هللا،قد صارت عبادتهم مجرَّد ترضیة ضمائر
وكما سبق فقلت انفصل الطقس عن الحیاة الروحیِّة عندهم، وصارت عبادتهم  یحفظون وصیَّته في حیاتهم وسلوكهم،

ِ◌ل عملیَّة تغطیة لمواقفهم الشرِّیرة.   تمثَّ
إن كنَّا نطلب األماكن المقدَّسة، فلیكن طلبنا األول واألخیر فیها هو الحیاة مع اهللا وبه "اطلبوا فتحیوا". 

.  ةیالحظ إن كلمة "اطلبوا" ال تعني مجرَّد السؤال بالفم وٕانما الشوق الحقیقي الداخلي نحو اهللا سّر حیاتنا الحقَّ 
فإنني إذ أطلبك یا إلهي رب، إذن كیف أطلبك یا [مناجًیا اهللا سّر حیاته: القدِّیس أغسطینوس وكما یقول 

]. Ðألن جسدي یحیا بنفسي ونفسي تحیا بك، أطلب الحیاة السعیدة. أطلبك فتحیا نفسي
ألن الجلجال ُتسبى سبًیا وبیت األماكن التي كانت یوًما مقدَّسة صارت ُمعثرة بالعبادات الوثنیَّة، لذا یقول: "

 الموضع األول ویتحطَّم ىلقد كان الجلجال وبیت إیل موضعین مقدَّسین لكن إذ أفسدهما اإلنسان ُیسب. إیل عدًما"
حینما قالت السامریَّة للرب یسوع: "آباؤنا سجدوا في هذا الجبل وأنتم تقولون إن في أورشلیم الموضع الذي  الثاني تماًما

Ï 85 حزقیال ص .
2 Confession 10:20. 
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). أجابها السیِّد: "یا امرأة صدِّقیني أنه تأتي ساعة ال في هذا الجبل وال في أورشلیم 20: 4 سجد فیه" (یويینبغي أن 
).  24، 21: 4 تسجدون لآلب... اهللا روح والذین یسجدون له فبالروح والحق ینبغي أن یسجدوا" (یو

لكنه  له، لسنا ننكر أن اهللا ُیسّر حتى بالمواضع المقدَّسة التي یقدِّمها اإلنسان في حب لتكون موضع عبادة
لمكان لیفرح بها من أجل اإلنسان الذي یتقدَّس به! حتى في الكنیسة المدشَّنة یرتفع قلب المؤمن فوق كل حدود 

 الحدیث كثیًرا عن المبنى الكنسي يّ  فیجد روح اهللا قد رفعه إلى السماء عینها! وقد سبق ل،والزمان لینطلق نحو األبدیَّة
. فإن فقد بیت اهللا معناه الروحي وانحصر Ïومفهومه وارتباطه بالحیاة الداخلیَّة للنفس كما بالحیاة السماویَّة واللیتورجیَّة

ل بیت اهللا إلى عائق بدًال من أن یكون سّر انطالقة للنفس!  فاإلنسان في التراب واألرض  إنما یحوِّ
ر الرب  أن نلتقي مع ربنا یسوع ونطلبه من كل ، هذه هي غایة كل عبادتنا ،]6"اطلبوا الرب فتحیوا" [یكرِّ
القلب كسّر حیاتنا.  
لعلَّ كثیر من  .]6وال یكون من یطفئها من بیت إیل" [  "لئال یقتحم بیت یوسف كنار تحرق،ُیهدِّد الرب:

بون بني یوسف ألن جبل بیت إیل قد جاء من نصیبهم (یش ل ب)، لكن هذا الج2-1: 16 أسباط إسرائیل كانوا یطوِّ
لكنه إن ُأسيء ، صار ناًرا تحرق إذ ُأسيء استخدامه. لعلَّه كالكهنوت إذ یعطي اإلنسان إمكانیَّات روحیِّة ورعویَّة جبَّارة

استخدامه یصیر ذات السالح للهالك ولماذا نقول عن بیت إیل أو الكهنوت فإن السیِّد المسیح نفسه وهو سّر خالص 
 لهم فلیس اآلن وأما خطیَّة، لهم تكن لم وكّلمتهم جئت قد أكن لم "لو یقول: إذ ،الكثیرین صار مجیئه سّر دینونة لجاحدیه

 رأوا فقد اآلن وأما ،خطیَّة لهم تكن لم غیري أحد اهیعمل لم أعماالً  بینهم عملت قد أكن لم لو خطیَّتهم... في عذر

 في هللا الذكیَّة المسیح رائحة "ألننا المسیح: السیِّد عن بولس الرسول یقول كما ).24-22 :15 (یو وأبي" أنا وأبغضوني

  ).16-15 :2 كو 2( لحیاة" حیاة رائحة وألولئك لموت موت رائحة لهؤالء یهلكون، الذین وفي یخلصون الذین
 وهنا یوسف، بیت لهالك إیل بیت فتحوَّل الوثنیَّة، بالعبادة الحيّ  هللا العبادة مزج وقد لنجده إسرائیل إلى نعود

لون بهذا یطفئها. أن یقدر من ولیس الشرّ  بنار حیاتهم تلتهب إذ ،إیل بیت إلى القادم إسرائیل كل به یقصد  إلى الحق یحوِّ

لون الذین أیها "یا أرًضا: بطرحه السماوي البرّ  ویفسدون الظلم مرارة   .]7[ األرض" إلى البرّ  وُیلقون أفسنتیًنا الحق یحوِّ
 اهللا قلب ُیفرِّح الذي الحق فإن اإلنسان، یطیقه ال األرض في ملقى للغایة مرّ  عشب هو األفسنتین كان إن

 بروح تقدَّسوا ىتم والمواهب العظمى الطاقات أصحاب هكذا أفسنتیًنا. فیصیر ،الضد إلى یتحوَّل إنما ینقلب إذ واإلنسان

 متى لكنهم السماء، وتثبتها األجیال بها تشهد أعماالً  القدس بالروح ویقدِّمون للحق یشهدون واتِّضاًعا حًبا الممتزج الحق

لون وكنیسته، اهللا فم في مًرا أفسنتیًنا یصیرون وٕانما ،سلبیِّین یقفوا ال انحرفوا  یلقون نهمإ البناء. ِعوض هدم آالت إلى یتحوَّ

  یدرون. ال وهم قاتلة أرضیَّة طبیعة فكرهم یحمِّلهم إذ أرًضا بالبرّ 
 لكن التراب... في بالبرّ  يُنلق أو أفسنتین إلى لنتحوَّ  وال ،لنحیا الدائم طلبنا موضوع هو نفسه "الرب" لیكن إذن

  نطلبه؟ الذي الرب هذا هو من

  والجبَّار، الثریَّا صنع "الذي
ل   صبًحا، الموت ظلّ  ویحوِّ
  كاللیل. النهار وُیظِلم

Ï جزًءا15" بالعربیَّة واإلنجلیزیَّة اهللا راجع سلسلة "الكنیسة بیت  .
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  األرض، وجه على ویصبَّها البحر میاه یدعو الذي
  اسمه. یهوه
  .]9-8[ الصحن" على الخرب فیأتي ي،القو على الخرب یفلح الذي

 قد إسرائیل كان فإن الحین ذلك في مشهورتین كانتا الكواكب من مجموعتان وهما ،والجبَّار الثریا خالق أوالً :

  یطلبوه. أن بهم یلیق الذي هذا ،كلها الكواكب خالق هو الحقیقي اهللا فإن النجوم، عبادة إلى انحرف
 الذهبي یوحنا وللقدِّیس مغیِّرها... أیًضا وهو األشیاء خالق هو اهللا أن للنص السبعینّیة الترجمة في برز لقد

بنا الخالق اهللا في یرى إذ ،للغایة جريء حدیث الفم  من جسًدا اهللا أعطانا لقد[ یقول: إذ ،الخالَّقة الحیاة على أوالده نحن یدرِّ

 خلقت أنا یقول: كأنه سماوًیا... یكون أن یجب لكنه أرضي جسد نهإ حًقا السماء. إلى معنا نحمله لكي إنما األرض،

 .]8[ ومحمولها األشیاء خالق أنا سلطانكم. في هذا فإن ،سماء أرضكم اجعلوا الخلق. سلطان ووهبتكم ،واألرض السماء
 جمیالً  جسدكم خلقت لقد فنُّه! ابنه ُیعلِّم حنون وأب فّنان وكأنه مشابًها، سلطاًنا اإلنسان أعطى لقد نفسه، الرب یقول كما

 تجعلوه أن تقدرون القدس) (بالروح لكنكم اإلنسان تخلقوا أن تقدرون ال كنتم فإن أفضل... أمًرا لتصنعوا سلطاًنا وأعطیتكم

 ُعظمى! أمور في سلطاًنا وأسلِّمكم أحبُّكم أّني كیف ُانظروا اإلرادة! أنتم فزیِّنوا المادة، شكَّلت أنا اهللا. لدى ومقبوالً  باًرا

]. Ï!لنا كرامة أّیة ُانظروا
 واألرض السماء خالق فقط لیس كاللیل. النهار وُیظلم ،صباًحا (اللیل) الموت ظلّ  یحوِّل نطلبه الذي اهللا ثانًیا:

 لیل. إلى والنهار صباح، إلى اللیل یغیِّر ،بالتغییر یقوم أیًضا لكنه العدم من
 ،الناموس وظالل القدیم العهد نبوَّات تحقیق إالَّ  صباح إلى تحوَّل الذي الموت بظلّ  دعاه ما أو اللیل هذا هو ما

 یقول وكما اإللهي. بنوره فاستنرنا المفرح، مجیئه نهار إلى ،لیل في هو كمن الموت تحت ساقًطا اإلنسان ناك حیث

  ).2 :9 إش( نور" علیهم أشرق الموت ظالل أرض في الجالسون عظیًما، نوًرا أبصر الظلمة في السالك الشعب" :النبي
 وفرح فائق وسالم روحیِّة مباهج إلى فتتحوَّل علینا یشرق وأحزاننا أتعابنا كل ُنسلِّمه صباًحا، فیجعله نايّ ل له لنقدِّم

  به. ینطق ال مجید
 ظلمة إلى الظهیرة تحوَّلت حیث الصلب فترات في اإللهي بالعمل فیذكِّرنا لیالً  فیصیر ُیظلم الذي النهار أما

  خطیَّة! یعرف لم الذي هذا ،فیه خطایانا حمل إذ ،الفائق الرب عمل هو هذا كتفیه. على فادینا حملها التي خطایانا بسبب
 أن حاسبین وملذَّاتها، الحیاة ترف في یعیشون الذین ،األشرار نهار إالَّ  أیًضا ظلمة یصیر الذي النهار هو ما

 ال حتى قاسیة تبدو التي تأدیباته خالل لیل إلى نهارهم یحوِّل محبَّته في لكن تنتهي... ال ملذَّاتهم وأن یزول ال العالم فرح
  وملذَّاته! العالم بنهار یرتبطوا

 وتمطر األرض يتغطِّ  سحب إلى البحار میاه یحوِّل أنه األرض... وجه على ویصبَّها البحر میاه یدعو ثالثًا:

 القدس الروح نعمة إلى ُیشیر إنما المتأخِّر والمطر المبكِّر المطر إن )23 :2( یوئیل لسفر دراستنا في رأینا وقد .علیها

 الثمر واهب وهو المخلِّص، المسیَّا بمجيء حیاتنا ُیغیِّر الذي وهو ،الخالق هو نطلبه، الذي فاهللا اهللا. أوالد في العاملة

 من يتجر الكتاب قال كما بي آمن من ویشرب، يَّ إل فلیقبل أحد عطش "إن نفسه: السیِّد قال كما ،القدس الروح میاه خالل

1 In I Tim. hom. 15. 
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 يَ ُأعط قد یكن لم القدس الروح ألن ،یقبلوه أن مزمعین به المؤمنون كان الذي الروح عن هذا قال ،يّ ح ماء أنهار بطنه
). 39-37 :7 (یو بعد"

لنا القدس الروح میاه لكن أرًضا نحن كنَّا إن   فینا! روحه ثمر نحمل الُمبهج، اهللا فردوس إلى تحوِّ
 ،الخالصي المسیح عمل خالل لطبیعتنا دِّدجوم كخالق ذاته لنا قدَّم فبعدما یهوه، اسمه نطلبه الذي اهللا رابًعا:

 جًدا إلینا اقترب قد كان إن .ُیدرك ال الذي "الكائن" أي یهوه أنه أسراره... إلى بنا دخل القدُّوس، بروحه فینا الثمر وواهب

 الحدیث لنا سبق وقد جوهره. كمال في إلیه المقتَرب غیر اإلله یبقى لكنه القدُّوس روحه وٕارساله الخالصي عمله خالل

  ).3 (ص الخروج لسفر دراستنا في "یهوه" اهللا اسم مفهوم عن
 وقوَّة نجاًحا ُیعطي .]9[ الحصن" على الخرب فیأتي ،يالقو على الِخَرب ُیفلح الذي" نطلبه الذي اهللا خامًسا:

 اإلله نهإ المسلوب. حّقه ویرد حصنه على یهجم أن یقدر أنه حتى ،ظلمه الذي يالقو ضد المنهوب أو المسلوب لإلنسان

  وغلبة! قوَّة ویهبها المغلوبة للنفس ینتصر الذي

 : . الظلم في مجالس القضاء3
 تحت )21 :29 إش ،15 :22 (تث المدینة باب عند عام میدان في ُتقام الیهود عند القضاء مجالس كانت

  :یقول للظلم، مجالس إلى القضاء مجالس تحوَّلت لألسف لكن البار. ویسند الظالم، ینتهر نبي أو قاض قیادة

  بالصدق، المتكلِّم ویكرهون المنذر یبغضون الباب في "إنهم
 تسكنون وال منحوتة حجارة من بیوًتا بنْیتم ،قمح هدیَّة منه وتأخذون ،المسكین تدوسون أنكم أجل من لذلك

  خمرها، تشربون وال شهیَّة كروًما وغرستم فیها،
 في البائسین الصادُّون الرشوة اآلخذون ،البار المضایقون أیها وافرة وخطایاكم كثیرة ذنوبكم نأ علمت ألني

  .]12-10[ الباب"
 ،الظالمین یوبِّخوا أن ِعوض الشیوخ هؤالء ناك جهة فمن ،القضاء مجالس ساد الذي للظلم مؤلمة مظاهر نهاإ

 بكلمة ینطق من یكرهون كانوا حتى الحق، حساب على الظالمین مجاملة یریدون نهمإ ُینذرهم، أو یوبِّخهم من یكرهون

 منه یطلبون باألقدام. یدوسونه المزبلة عن البائس یرفعوا أن ِعوض أخرى جهة ومن الظالمین، األغنیاء تجرح ألنها حق.

 ِربا الشریعة منعت لقد جائًعا. وعائلته هو ویبقى قمحه، بتقدیم یلزمونه یقدِّمه ماالً  یملك ال وٕاذ الرشوة، إلى أقرب هي هدیَّة

 تهبهم أن تقدر ال منحوتة حجارة من بیوًتا ألنفسهم یقیموا لكي المساكین طعام یسلبون وهؤالء ).9 :23 (تث الطعام

  الفرح. بخمر ترویهم نأ تقدر ال شهیَّة كروًما ألنفسهم یغرسوا ولكي طمأنینة،
  ).31 :35 عد ،30 :21 (خر الشریعة تمنعها التي الرشوة ویأخذون ،البار یضایقون ظلمهم في أخیًرا

 رديء" زمان ألنه ناالزم ذلك في العاقل یصمت لذلك" قیل: القضاء مجالس في حتى جًدا الظلم تزاید ذإو

 أجل من وٕانما ،الظالمین من خوًفا وال جبًنا لیس بالصمت یلتزم ُیجدي ال البائسین عن دفاعه أن اإلنسان یدرك إذ .]13[

 لما[ یقول: ،القدس" "الروح عن كتابه آخر في باسیلیوس القدِّیس كتب لقد ُیجدي. ال فیما وقته یفسد ال حتى الحكمة

 الخیال یفوق الرئیسیَّة المناصب في مدُّ للتق الهجوم أصبح فقد ،تماًما اختلطت قد الفوضى بسبب اإلنجیلیَّة الترتبیات كانت

 بحار في كلال ألن ،وباطلة عقیمة الرؤساء ابتهاالت فصارت بالقوَّة... غیره قبل نفسه من یجعل الظهور محبِّي من فكل

 ألنه الكالم، على الصمت آثرت األسباب لهذه أحًدا، هو یطیع وال لآلخرین األوامر یصدر أن واجبه من بأن یحكم جهله
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 في تسمع الحكماء "كلمات المبشر: قول صدق فلو كهذا. ضجیج في یسمع یجعله ما القوَّة من بشري صوت في لیس

]. Ïالحاضر الوقت في الكالم عن التوقُّف لزمل هدوء"
 نفسه باهللا متشبًَّها ،منفعة لكلماته أن یدرك الذي بالقدر إالَّ  یتكلَّم وال الرديء الزمان في یصمت الحكیم اإلنسان

 تصیر حتى مخفیَّة أسراره تبقى بها. االنتفاع أو اكهاردا أو سماعها نحتمل الذي بالقدر إالَّ  اإللهیَّة أسراره كل ُیقدِّم ال الذي

 اإلسكندري: إكلیمنضدس القدِّیس كلمات من .بنَّاءة بطریقة األسرار دراكإو ،االستماع على القادرة الروحیِّة األذن لنا

 داود: یكتب هذا في .للجمیع لیسا والفهم السمع نأ معلًنا ،)15 :11 (مت فلیسمع" للسمع انذنأُ  له من" الرب: [یقول

 :18 مز( نار" وجمر بَردْ  سحبه، عبرت قدَّامه الشعاع من الغمام. وظالم المیاه ضباب مظلَّته حوله "سترته الظلمة جعل"
]. Ðمخفاة المقدَّسة الكلمات أن ظهًرام ،)11-12

 هذا عند األمر یقف ال لكن واالستبداد... الظلم ضد حق شهادة ذاته في هو الرديء الزمان في العاقل صمت

 (في القضاء مجلس في الظلم عن الظالمین الشیوخ أو القضاة هؤالء رجوع خالل ،إلیه بالرجوع الرب یطالب إنما ،الحد

 لهم یقول كأنه .]14[ قلتم" كما معكم الجنود إله الرب یكون هذا فعلى تحیوا لكي الشرّ  ال الخیر "اطلبوا یقول: إذ الباب)،

 بهذا الشّر، ورفض الخیر بطلب العملي السلوك هذا عالمة فإن وسطكم، وفي معكم الجنود رب اهللا بأن تفتخرون كنتم إن

  وسطكم. في الساكن بالرب تحیون
 وسطهم في یسكن اهللا وأن أخطأوا، مهما العقوبة من یعفیهم كشعب لهم اهللا اختیار أن خطأ إسرائیل ظن لقد

 ویسقطهم مسئولیَّة یزیدهم األرض قبائل جمیع بین من لهم اختیاره نأ معلًنا مفاهیمهم اهللا ُیصحِّح لذلك ،حالهم ناك مهما

 ورفضهم األعظم الخیر بطلبهم إالَّ  یكون لن وسطهم في حلوله إن یؤكِّد وهنا .)2 :3( أخطأوا إن العقوبة تحت باألكثر

 بشدَّة یعاقبهم اهللا یديّ  بین الغربال في كالحنطة یجعلهم لهم اختیاره عن یتحدَّث أخیًرا وقضائهم، حیاتهم في عملًیا الشرّ 

  ).10-7  :9( ُیبیدهم أن دون معهم ویدقِّق
 الشرّ  "أبغضوا العملي: سلوكهم خالل بطلبه التزامهم ُیعلن وهنا )،6 :3( الرب" "اطلبوا لهم قال العظة بدایة في

 لتأدیبات إسرائیل سیتعرَّض .]15[ یوسف" بقیَّة على یتراءف الجنود إله الرب لعلَّ  الباب في الحق وثبتوا الخیر وأحبُّوا

 الحق في ثبتت إن له. األمینة البقیَّة ینسى ال اهللا لكن البعض... يویسب بالسیف البعض وُیقتل بعضهم ویموت مرَّة

  وسطها. في حلوله وُیعلن علیها یتراءف الشرّ  وأبغضت الخیر وأحببت

 : . ولولة ونحیب4
 مكان إلى كله إسرائیل یتحوَّل لذا ،وتأدیبهم لمعاقبتهم وٕانما حیاتهم كسرّ  ال وسطهم في اهللا بعبور المرثاة یختم

  للفرح! ال للحزن اهللا حضرة صارت موت. حالة في الكل صار إذ ،وولولة ندب
 أثناء المؤلمة األغاني في متخصِّصین أناًسا یستأجرون حیث القدیم الشرقي للحزن واقعیَّة صورة یقدِّم هنا

  الوفاة. مراسیم

: . مجموعة الویالت األولى 5
  :أمور ثالثة بسبب للشعب الویل اهللا ُیعلن حیث ،الثالثة العظة من جزء هي الواقع في المجموعة هذه

1 On the Spirit 77 , 78. 
2 Strom. 6:15. 
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 هرب إذا كما نور، ال ظالم هو الرب یوم لكم لماذا الرب، یوم یشتهون للذین "ویل الرب: یوم اشتهاء أوالً :

 ال ظالًما الرب یوم ألیس .حیَّة فلدغته الحائط على یده ووضع البیت دخل أو ،الدبّ  فصادفه األسد أمام من إنسان
  .]20-18[ له؟!" نور ال وقتاًما نوًرا؟!

 النور یصیر النور معاینة على القادر غیر .روحًیا لألعمى بالنسبة لكن ذاته في نور ویومه نور، اهللا كان إن

]. Ïالظلمة یستحقُّون للذین ظلمة الرب یوم[ باسیلیوس: القدِّیس یقول وكما .ظالًما
ته اهللا إعالن یعني ناك الیهود ذهن في الرب یوم  للفرح ایومً  كان لهذا أعدائهم. ضد شعبه في ونصرته قوَّ

  ومرارة. دینونة یوم إلى تحوَّل توبة بال وذنوبهم الكثیرة بخطایاهم الشعب رتبكا وقد أّما األمم. على افتخار یوم والغلبة،
 من أو ،شرس بدب فیلتقي األسد من یهرب كمن یكون یهرب من فإن الدینونة، من یهرب أن أحد یستطیع ال

  .حیَّة فتلدغه علیها یتَّكئ حائط على یده فیضع بیته في یحتمي أن ُیرید
 إلى ویذهب الشرّ  یصنع إسرائیل كان إذ ،األنبیاء كتابات أغلب في واضح خط وهذا ،المظهریَّة العبادة ثانًیا:

 یطلب إذ الخارجیة بالمظاهر ُیغش ال اهللا باألعیاد... وابتهاج وتقدمات محرقات وتقدیم العامة للعبادة المقدَّسة األماكن

  ).33 :12 مز( أوالً  القلب
 ُمحرقاتكم ليّ  قدَّمتم إذا إني ،(اجتماعاتكم) باعتكافاتكم ألتذ ولست أعیادهم كرهت "بغضت یوبِّخهم: مرارة في

ة عني بعدأ إلیها. لتفتأ ال مسمِّناتكم من السالمة وذبائح ي،رتضا ال وتقدماتكم  أسمع، ال أربابك ونغمة أغانیك ضجِّ

 نسب وقد الداخلي، بالحب الملتحمة غیر الخارجیة العبادة یرفض نهإ .]24-21[ دائم" كنهر والبرّ  كالمیاه الحق ولیجرِ 

 یبتهج ،هو ومحرقاته وسبوته أعیاده یحسبها بهم اهللا ُیسرّ  إذ أنه مع محرقاتكم"، "أعیادكم، فیقول: إلیه، ال إلیهم العبادة كل

  إلیه. بنسبتها
 أتكلَّم كنت إن بولس الرسول یقول وكما أغانیك"، "ضجة ضجیًجا فیحسبها وترنیماتهم تسابیحهم یطیق ال اهللا

). 1 :13 كو 1( یرن" صنًجا أو یطن نحاًسا صرتُ  فقد محبَّة ليّ  لیس ولكن والمالئكة الناس بألسنة
 لتمتزج أي دائم"... كنهر (الصدقة) والبرّ  كالمیاه. (القضاء) الحق "لیجرِ  یقول: مقبولة عبادتهم تكون لكي

  والقسوة. الظلم ِعوض العطاء، وحب بالعدل حیاتكم
 حملتم بل إسرائیل؟! بیت یا سنة أربعین البریَّة في وتقدمات ذبائح ليّ  قدَّمتم "هل الوثنیَّة: بالعبادة الخلط ثالثًا:

 الجنود إله الرب قال ،دمشق وراء ما إلى فأسبیكم لنفوسكم صنعتم الذي إلهكم نجم أصنامكم وتمثال ملكوكم خیمة

  .]27-25[ اسمه"
 ،)3-1 :2 إر ،26 :2 (هو باهللا عالقته في إسرائیل عاشها فترة كأفضل البریَّة فترة إلى یتطلَّعون األنبیاء ناك

 على وٕانما ،الذبائح شرائع على الرب ُیشدِّد لم الفترة هذه في وفائقة. فریدة بطریقة إسرائیل یعول اهللا ناك مثالیَّة فترة بكونها

 الثانیة السنة بعد الفصح یقدِّموا لم أنهم فنسمع صعًبا، أمًرا الذبائح تقدیم جعل البریَّة في تجوالهم ولعلَّ  األدبیَّة، الوصایا

  كنعان. إلى عبورهم حتى
 أثناء هدًفا تكن لم لكنها ،بالمرَّة ینفیها لم إذ وتقدمات" ذبائح ُتقدِّموا "لم :یقل لم النبي عاموس إن هنا ُیالحظ

  البریَّة. في تجوالهم

1 Hixameron 2. 
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 ذراعیه یحمُّون ،لهم كإله العمونیِّین إله "ملكوم" أو "مولوك" خیمة یحملون فكانوا بالوثنیَّة اهللا عبادة مزجوا لقد

 لذلك والكواكب، النجوم من مجموعة هي آللهة یتعبَّدون وأیًضا الطبول. دق وسط األطفال علیهما یضعون ثم ارَّ تحم حتى

 سبي إلى أي (آرام) دمشق وراء ما إلى األوثان، عبدة سطوة تحت بالسبي اهللا یذلَّهم الوثنیَّة العبادة إلى أنفسهم سبوا كما

  .الوثنیِّین! بواسطة ُیحملون اهللا تركهم لذلك ،قلبهم في الوثنیَّة حملوا هم دمشق. عن كثیًرا یبعد الذي أشور
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األصحاح السادس  

مجموعة الویالت الثانیة 
هذه المجموعة من الویالت ُتمثل الجزء األخیر من العظة الثالثة، فیها ُیقدِّم اهللا الویالت إلسرائیل بسبب ما 

  :تَّسم به منأ

 . ]7-1[. الطمأنینة الخادعة   1
.  ]11-8[. الحیاة المتعجرفة   2
 . ]14-12 [. الفرح بالباطل   3

: . الطمأنینة الخادعة 1
 أول األمم، یأتي إلیهم بیت إسرائیل" ء"ویل للمستریحین في صهیون، والمطمئنیَّن في جبل السامرة، نقبا

]1[  .
فقد اطمأنُّوا  ربَّما للعظماء واإلشراف وكل أصحاب القیادات الدینیَّة والمدنیَّة في یهوذا وٕاسرائیل، ُیقدِّم الویل

نهم ُیحسبون كنقباء أول لألمم أي أنهم ُمعظِّمون أخاصة و، في حیاة ُمترفة وُمدلَّلة، واستكانوا في صهیون والسامرة
 باكورة األمم.  وُمكرََّمون أكثر من جمیع األمم أو أنهم

، ِعدُّوا أبراجها، لقد ُعرفت صهیون بأبراجها ومتاریسها، كما یقول المرتِّل: "طوفوا بصهیون ودوروا حولها
ضمَّت داخلها كراسي ، )13-12: 48مز تأمَّلوا قصورها لكي ُتحدِّثوا بها جیًال آخر" (، ضعوا قلوبكم على متاریسها

). أما جبل السامرة فقد صار مركز الحیاة الدینیَّة للمملكة الشمالیَّة. فقد استرخى العظماء في 5: 122مز بیت داود (
إذا صار في یدهم القوَّة المدنّیة والقیادة الدینّیة، یهابهم األمم ویاتي إلیهم بیت إسرائیل.  ، المنطقتین مطمئنیِّن

، تطمئن من أجل نجاحها الزمني أو سمعتها الدینّیة، هذا هو حال النفس التي تجد لها ملجأ في غیر اهللا
 بدًال من الجهاد المستمر والنمو في الرب. ، وفي غباوة استكانت واستراحت مطمئنَّة، الكل ینظر إلیها بإكرام وٕاعجاب

لكي ُیثیر الرب أهل صهیون وجبل السامرة للتوبة قدَّم لهم أمثلة لمدن عظمى حملت صیًتا لزمان طویل وقد 
فتخر اِ وحماة بسوریا التي ، ) وقد ُخرِّبت تماًما10 :10 فذكر كلنة التي بناها نمرود في أرض شنعار (تك، هلكت

)... 17: 12 مل 2)، وجت بفلسطین التي خرَّبها حزائیل منذ فترة وجیزة (34: 18 مل 2سنحاریب أنه أباد آلهتها (
تساًعا من تخومهم؟! اِ أو تخومها أكثر ، فهل صهیون وجبل السامرة أفضل من هذه المدن

یلیق ، والتهاون أفسد الممالك، كانت الخطیَّة قد حطَّمت جبابرة، فإن یلیق أن نتَّعظ ممَّا یحدث لآلخرین، حًقا
حتى ال نصیر عبرة ومثًال كاآلخرین!  ، الَّ نقبل الخطیَّة وال نسلك برخاوةأبنا 

منهمًكا في ظلمه حتى في ، وال یبالي بتهدیدات اهللا له، كان إسرائیل ال یتَّعظ بما حّل بالممالك المحیطة به
"أنتم الذین تبعدون یوم البلیَّة (التأدیب)، وتقرِّبون مقعد الظلم" مجالس القضاء حاسًبا أن التأدیب لن یحل به قریًبا. 

]3[  .
ترفة مُ  وعدم االكتراث بإنذارات اهللا قد سندها حیاتهم ال،هذه الحیاة التي اتَّسمت باالستكانة للشّر والظلم

یَّاهم: إالُمدّللة، إذ انسحب قلبهم في الملذَّات والشهوات یقول اهللا موبًخا 

  
http://coptic-treasures.com/

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

واآلكلون خراًفا من الغنم وعجوًال من وسط  والمتمدِّدون على فرشهم،، "المضطجعون على أسرَّة من العاج
.  ]4الصیرة (المعلف)" [

یقضون أوقاتهم مضطجعین على أسرَّة مطعَّمة بالعاج ومستلقین على ، اتَّسمت حیاتهم بالنوم والتراخي
فِعوض الُمسوح التي ، مینة... ُأناس ال یعرفون الجهاد الروحي والجدِّیَّةسیأكلون الكثیر من الخراف والعجول ال، فراشهم

وِعوض الصوم والتذلُّل ،  استلقوا على األسرَّة متمدِّدین كل أیام حیاتهم،كان یلزمهم أن یأتزروا بها بسبب خطایاهم
"ألن مثل هؤالء ال یخدمون ربنا یسوع المسیح  وكما یقول الرسول بولس عن بعض المعلِّمین األشرار:، یأكلون بشراهة

ومجدهم في خزیهم ، ). وفي موضع آخر یقول: "الذین نهایتهم الهالك الذین إلههم بطنهم18: 16 بل بطونهم" (رو
 ). 20-19: 3  فإن سیرتنا نحن في السموات" (في،الذین یفتكرون في األرضیَّات

وِعوض التمتُّع بالتسابیح اإللهیَّة ، هكذا یعیشون ألجل بطونهم ویسلكون كترابیِّین یطلبون الملذَّات الزمنیَّة
كما قدَّم داود ، هي من عمل أیدیهم ین أغاني مفسدة مرتبطة بموسیقى خلیعةمالسماویَّة یحبُّون حیاة المرح الزائد مقدِّ 

 . ربَّما]5"الهاذرون مع صوت الرباب المخترعون ألنفسهم آالت الغناء كداود" [مزامیره لكن لسحب قلبه للسماء: 
كما طلب أهل بابل من شعب إسرائیل  قت لهوهم یترّنمون ببعض األغاني الدینیَّة ال للتوبة وٕانما للسخریة،وكانوا في 

هؤالء  أّما .]4فأجابوا: "كیف نرنِّم ترنیمة الرب في أرض غریبة؟!" [، أن یترنَّم بتسابیح صهیون في أرض السبي
 فترنَّموا بترنیمات الرب وسط لهوهم وسكرهم في جو غریب عن الرب! 

بهم بأدهان باهظة الثمن: يفي نومهم وأكلهم ولْهِوهم وأیًضا في ُسكرهم وتطيِ  سیطر التدلیل على كل حیاتهم،
 الخمر، والذین یدهنون بأفضل - طاسات وهي كؤوس كبیرة ُتستخدم في أغراض ذبیحیَّة- "الشاربون من كؤوس 

 . ]6األدهان" [
إذ نطق الروح القدس بصوته خالل [قائالً : ، على هذه العبارات النبویَّةالقدِّیس إكلیمنضدس اإلسكندري ُیعّلق 

حًقا لقد وجد (األغنیاء) تعزیتهم [ كما یقول العالَّمة ترتلیان: ].Ïعاموس أعلن بؤس األغنیاء من أجل حیاتهم الُمترفة
قائالً : "ال تخشى إذا ،  یردِّنا عن االهتمام بهذه األمور48ومجدهم وكرامتهم وعلّو مركزهم في غناهم. وفي المزمور 

)، وفي المزمور 17-16: 49مز ألنه عند موته كله ال یأخذ وال ینزل وراءه مجده" (، إذا زاد مجد بیته، استغنى إنسان
). أخیًرا نطق بهذا الویل بالنبي ضد 10: 62مز  فال تضعوا علیه قلًبا" (ين زاد الغنإ یقول: "ال تشتهوا الغنى و62
نظر كیف یلوم اهللا الترف أیًضا، فإنه ال یدینهم [اُ : القدِّیس یوحنا الذهبي الفم ویقول ].Ð الذي یرتبط بالمباهجيالغن

أكل بتخمة والمسیح لیس له الضروري. أنت تأكل كعًكا متنوًِّعا تهنا على طمع اقترفوه وٕانما لمجرَّد التبذیر. ها أنت 
 وال تمنح المسیح كأس ماء بارد خالل من هو ظمآن. Thasianأنت تشرب خمًرا من . والمسیح لیس له الخبز الجاف

ز وهو یهلك برًدا! . ]Ñأنت ترقد على فراش ناعم مطرَّ
هذه . ]6"وال یغتمون على انسحاق یوسف" [یكمِّل الرب وصفه لهذه الجماعة المسترخیة الُمترفِّهة بقوله: 

الخطیَّة التي یختم بها وصفه لهذه الجماعة لیحكم علیها: "لذلك اآلن ُیسبون في أول المسبیِّین ویزول صیاح 
ِ◌ین وتُنزع عنهم ]7المتمدِّدین" [ . ما هي هذه الخطیَّة التي یختتم بها حتى یحسبهم مستحقِّین أن یكونوا أول المسبيِّ

 .والئمهم التي كانوا یبسطونها ویتمدَّدون علیها؟!

1 Paed. 2:2. 
2 Adv. Marc. 4:15. 
3 In Matt. hom. 48:8. 
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 الترف  إلىوكأن هؤالء العظماء المسترخین قد انسحب قلبهم إسرائیل ككل، إلى غالًبا ما ُیشیر "یوسف"
واللهو بعیًدا عن االنسحاق الذي یمر به إسرائیل، كاإلنسان الذي في ترفه ینسى آالم الكنیسة وأحزانها.  

فنسى یوسف في السجن ،  عمله ووقف أمام فرعونإلىلعلَّ "انسحاق یوسف" ُیذكِّرنا برئیس الُسقاة الذي عاد 
خوته المتألِّمین والمحرومین... إنها صورة إ). هكذا حینما یعیش اإلنسان في راحة ووسع ینسى 23 ،21 :40 (تك

َ◌ته في الجماعة المقدَّسة.   بشعة تكشف عن أنانیَّة اإلنسان وبْتره لنفسه عن عضويَّ
) 11: 1مي یربط كثیر من اآلباء بین هذا التعبیر "ال یغتمون على انسحاق یوسف" وما ورد في سفر (

قائلین بأن ما أصاب إسرائیل ، "الساكنة في صانان ال تخرج لتنوح على الموضع الذي بجوارها" (الترجمة السبعینیَّة)
ومع ذلك فإنه إذ ال نشترك معهم في حزنهم ُیحسب ذلك ، (یوسف) وجیران صانان إنما هو بسماح من اهللا لتأدیبهم

وٕان كانوا یؤدِّبون بعدل، لكن ال یلیق بك أن تفرح لضررهم... : [الفم القدِّیس یوحنا الذهبيوكما یقول علینا. خطیَّة 
فإن كنا ونحن أشرار متى عاقبنا خادًما ورأینا زمیله العبد یضحك . فإن اهللا ُیریدك أن ُتظهر ُحُنو�ا حتى على هؤالء

 ].Ïنثور باألكثر ونصب غضبنا على الزمیل (ألجل ضحكه) فكم باألكثر اهللا یعاقب الذین یتكبَّرون على من یؤدِّبهم؟!
"إن كنت ُأعاِقب : نه یقولإنسبُُّهم.  إن كانوا بعدل یعاقبون، لكن اهللا ُیریدنا أن نواسیهم وال نفرح أو [كما یقول أیًضا:

 وتحزن ألن ،). هكذا یلیق بك أن تمتثل بربِّك32: 18  إذ ال أشاء موته (حز، فال ُأسّر بذلك، ال ُأسّر بعقاب الخاطئ
]. Ðامن یقتني حزًنا صالًحا كهذا یجمع نفًعا عظیمً ، فإن الخاطئ سقط تحت عقوبة عادلة

: . الحیاة المتعجرفة 2
"إني أكره عظمة یعقوب وأبغض قصوره فُأسلِّم قائالً : ، ُیقدِّم اهللا الویل إلسرائیل ألنه سقط في الكبریاء

المدینة التي یحبُّها ودعَي اسمه علیها ُیسلِّمها بقصورها وكل ملئها من أجل عظمتها الباطلة . ]8المدینة ومألها" [
نه یكرهها وُیسلِّمها للتأدیب بَقَسم حتى یتأكَّد الكل أنه لن ُیرد الحكم.  إوافتخارها. 

 وأم لإلدانة ،الكبریاء جحود هللا وصنع الشیَّاطین وازدراء للناس [عن الكبریاء:القدِّیس یوحنا الدرجي یقول 
 للسقطات وعّلة للصرع وینبوع ه ونصیر،وابنة للمدائح وعالمة الُعقم، وتنحِّ عن معونة اهللا ونذیرة بضالل العقل

 ، ومحاسب مّر وقاض ظالم، وباب للریاء وعون لألبالسة وصائنة للخطایا وولیَّة لقساوة القلب وجهل للحنوّ ،للغضب
حیثما حلَّت سقطة فهناك سبقت وسكنت الكبریاء، ألن حضور هذه یؤذن [، كما یقول: ]وخصم هللا وأصل التجدیف

]. Ñبحلول تلك
 عشرة رجال فقط في بیت واحد بقيحتى إذا ، إذ سقطوا في الكبریاء القاتل صار یتعقَّبهم بالتأدیبات المتوالیة

 مع أن المتوقَّع أن اإلنسان یحمل جثمان أبیه ،الَعْم یحمل جثمان ابنة أخیه، فإن یموتون. وقد قدَّم صورة مرَّة لحالهم
وٕاذ یسأل عمن في البیت فیجد أن ، )19: 21 ؛14: 16 أي 2 ؛5: 34إر ویقدِّم حریًقا للمیِّت تكریًما له (، وعمُّه

تذكر اسمه. هكذا یبلغ الخراب ببیوت إسرائیل حتى ال  ) وال 3: 19 الكل قد مات، حتى تحنق القلوب على الرب (أم
ُیحطِّم الكبیر ، البیت الصغیر فیصیر شقوًقاووالعجیب أن الرب یضرب البیت الكبیر بالهدم ، یوجد من یذكر اسم الرب

قبل الصغیر وبصورة أعنف بسبب كبریائه المتزاید!  

1 In Matt. hom. 79. 4. 
2 Conc. Stat. hom. 18:9. 

Ñ 4، 1: 23)، م1980 نة دیر مارجرجس الحرف،ب (تعریب رهاهللا یوحنا الُسلَّمي: الُسلَّم إلى .
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: . الفرح بالباطل 3
تنا اتَّخذنا ألنفسنا  "أنتم الفرحون بالباطل،أما التعلیل الثالث لسقوطهم تحت الویالت فهو:  القائلون: ألیس بقوَّ

أو كأن ما ُیقال لهم كإنذارت إنما هي كلمات ، نهم یفرحون وسط تدلیلهم وترفُّههم كأنه ال یصیبهم شيءإ. ]13قرونا؟!" [
تهم... وهذا هو سّر فشلهم، إذا یغلقون على أنفسهم كل طریق للنجاة "هل تركض إذ یقول: ، باطلة، ُمتَّكلین على ذواتهم وقوَّ

لتم الحق ُسًما وثمر البّر أفسنتیًنا؟!" [  أو َیحرث علیه،الخیل على الصخر . كأنه یقول لهم قد أرسلت ]12بالبقر حتى حوَّ
فوجدوا قلوبكم صخًرا ال یمكن للخیل أن تركض علیها وال البقر إلّي، إلیكم األنبیاء یحملون اإلنذارات ألجل توبتكم ورجوعكم 

لتم الح. أن تحرثها  إلى ُسم ومرارة! أفقدتم طعم الحق والبّر فائدتهما! لهذا فإنه یختم عظته بإرسال أّمة ُتضایقهم كملقد حوَّ
وهو وادي في جنوب البحر المیِّت حتى خلیج ، ومن الجنوب "وادي العربة"، كل جانب من الشمال "مدخل حماة" من

العقبة...  
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السابعاإلصحاح   
 

الثالث رؤى األولى ومقاومة الكاھن لھ 
 

في ھذا األصحاح یعرض لنا النبي الثالث رؤى التي أظھرھا هللا لھ، ألجل إنذار 
 لدى الملك ضد بوشایة أمصیا كاھن بیت أیلإسرائیل على ذنوبھم، ویختم األصحاح 

. موقف النبي منھالنبي و

 

. رؤیا الجراد:1  
اتھم وكرومھم  د بعاموس النبي إسرائیل أنھ سیرسل جراًدا لیأكل جنَّ لقد سبق هللا فھدَّ

تھ التي امتزجت بالعدل والرحمة مًعا، 9: 4وتینھم وزیتونھم ( )، وقد أراه اآلن خطَّ
ط ینتظر كلمة شفاعة من النبي لكي  ب كان یترفَّق، وبینما ھو ُیخطِّ ففیما ھو یؤدِّ

].  3یتوقَّف عن التأدیب [

ه بنفسھ [ ]، فھو ال یأتمن أحًدا على تأدیب أوالده إنما 1لقد أرسل جراًدا أعدَّ
حتى إن استخدم الجراد أو األعداء، لكن تبقى ید هللا ھي المدبِّرة وعیناه تتطلَّعان 

اف الذي یھتم باألواني التي وضعھا في األتون إلى حین، لقد أعّد  إلیھم، كالخزَّ
از الملك (أي 1الجراد لكن في مرحلتھ كدود (في أول طلوع) [ ]، وقد ظھر بعد جزَّ

م كجزیة للملك). لم یسمح للجراد أن یأكل الزرع الحصادبعد   األول الذي كان یقدَّ
 األول حتى یعیشوا بما سبق أن حصدوه كجزیة للملك فال یھلكوا جوًعا. الحصادقبل 

ب ال یسمح بالھالك، فتركھم یحصدون   األول، وعندئذ الحصادوكأنھ فیما ھو یؤدِّ
) أو 8: 119 بالجراد. وكما یقول المرتِّل: "ال تتركني إلى الغایة" (مز الحصادأباد 
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"ال تتركني كثیًرا"، ففي التأدیب یبدو هللا كأنھ قد تركنا، لكن إلى حین نرجع إلیھ 
فیرجع إلینا.  

د الرب ِاصفح، كیف یقوم لقد تشفَّع النبي عن إسرائیل في اتِّضاع قائًال :  "أیھا السیِّ
. ھذا ھو یعقوب الذي قال عنھ هللا "إّني أكره عظمة یعقوب ]2یعقوب فإنھ صغیر" [

). ما أن شفع فیھ النبي قائًال أنھ صغیر ال یحتمل التأدیب 8: 6وأُبغض قصوره" (
حتى ندم الرب وتوّقف، ال بمعنى تغییر فكره عنھ وإنما بمعنى تغییر الموقف ذاتھ.  

هللا حتى في أمّر لحظات تأدیبنا یشتاق أن یسمع صوت عاموس فینا یشفع لدیھ بروح 
ا.   االتِّضاع، معلًنا أننا صغار ومحتاجون إلیھ، فیرفع تأدیبھ ویحتضنَّ

یرى بعض الدارسین أن حملة الجراد إنما ھي أحد الھجمات ضد إسرائیل، سواء 
 أثارھا آرام أو أشور أو غیرھما. 

 

رة:2  . رؤیا النار المدمِّ

ب وھو یترفَّق للغایة، وإذ لم یرجع إسرائیل عن ذنبھ  ة األولى كان هللا یؤدِّ في المرَّ
بھم بطریقة خفیَّة، وإنما عالنیَّة  ة ال یؤدِّ ب بأكثر قسوة، ففي ھذه المرَّ إلى هللا عاد لیؤدِّ

. وكما قیل بإشعیاء النبي: "ألنھ ھوذا الرب بالنار یأتي ]4"دعا للمحاكمة بالنار" [
ومركباتھ كزوبعة لیرد بحمو غضبھ وزجره بلھیب نار، اآلن الرب ُیعاقب وبسیفھ 

)، كما قال: "قد انتصب الرب 16-15: 66على كل بشر ویكثر قتلى الرب" (إش 
)، وأیًضا: "لذلك أُخاصمكم بعد 13: 3للمخاصمة وھو قائم لدینونة الشعوب" (إش 

)، "إن للرب محاكمة مع سكان األرض" 9: 2یقول الرب وبني بنیكم أُخاصم" (إر 
 ). 1: 4(ھو 

یر عن  هللا یدعو للمحاكمة العلنیَّة ال لینتقم بمفھومنا البشري، وإنما لكي یرد الشرِّ
ه بنار التأدیب، یحرق ذنوبھ، فیرجع إلیھ ویتمتَّع بمحبَّتھ اإللھیَّة.   شرِّ
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ب بأكثر حزم  ة إذ یؤدِّ في التأدیب األول اكتفى بجزء من المحصول، لكن ھذه المرَّ
، تأكل النار الغمر العظیم والحقل، فیشعر اإلنسان بالحاجة 30Tالطعام30Tیحرمھم من الماء و

 إلى من یرویھ ویشبعھ. فیجد في هللا شرابھ وطعامھ. 

 

 . رؤیا الزیج:3

لقد وقف الرب أمام الحائط بالزیج (مقیاس ُیعرف بھ استقامة الحائط)، قاس هللا 
  .]8"ال أعود أصفح لھ بعد" [مملكة إسرائیل بزیجھ اإللھي فقال: 

لكنھا رفضت ھذا العمل  كان یلیق بالكنیسة الیھودیَّة أن تكون سوًرا لإلیمان بالمسّیا،
وجحدت مخلِّصھا... ھذا ما كشفھ مطمار هللا، فاستحقَّت الھدم. وھكذا النفوس التي 

تتسلَّم عمًال قیادًیا روحًیا إن لم تكن أمینة، وتسلك كسور لآلخرین تسندھم في 
 جھادھم الروحي، تستحق الھدم. 

)، وقاس 17: 28یقول الرب بإشعیاء: "وأجعل الحق خیًطا والعدل مطماًرا" (إش 
)، وعندما صنع 2: 8 صم 1داود النبي الموآبیِّین بالحبل للقتل وبحبل لالستحیاء (

ى ملك یھوذا الشّر قال الرب: "وأمد على أورشلیم خیط السامرة ومطمار بیت  منسَّ
: 21 مل 2آخاب وأمسح أورشلیم، كما یمسح واحد الصحن ویقلبھ على وجھھ" (

13 .( 

مھا بمقیاس، بدقَّة شدیدة قدر  لعلَّ استخدامھ للزیج یعني أن تأدیباتھ اإللھیَّة إنما یقدِّ
 احتمالنا، وقدر احتیاجانا للبنیان، وإن كان یسبقھ ھدم ما ھو منحرف فینا. 

ل النبي حدیثھ:  "فتقفر مرتفعات اسحق، وتخرب مقادس إسرائیل، وأقوم على یكمِّ
. ماذا یقصد بھذا الدمار؟ إن كانوا یحَتمون بالمرتفعات ]9بیت یربعام بالسیف" [

نھم وملكھم الحالي قوي، فإن مرتفعاتھم تصیر قفًرا،  سات تحصِّ ویحسبون المقدَّ
مون للذبح.   ومقادسھم خراًبا، وملكھم یربعام بكل بیتھ ُیقدَّ
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في عصر اآلباء البطاركة كانت المرتفعات تعتبر أفضل موضع إلقامة مذابح وتقدیم 
ذبائح للرب، ربَّما ألنھا مرتفعة... وكأن اإلنسان في عالقتھ مع هللا یرتفع فوق 

األرضیَّات والزمنیَّات. لكن اختالط الیھود باألمم جعلھم یقیمون المذابح الوثنیَّة على 
المرتفعات، لذا قام األنبیاء یھاجمون المرتفعات بكونھا رمًزا للوثنیَّة، خاصة وقد 

 صار للرب ھیكلھ في أورشلیم، وال یجوز تقدیم ذبائح خارجھ. 

ربَّما ِاختار "مرتفعات اسحق" ألن "اسحق" تعني (ضحك)، وكأنھم یصیرون 
 أضحوكة وھزأة بین األمم بسبب ما یصیبھم من دمار. 

 أما السیف الذي یقوم على بیت یربعام الثاني فھو سیف أشور. 

 

 . وشایة أمصیا:4

م إسرائیل بملِكھ وقادتھ وكھنتھ وشعبھ التوبة، كما فعل أھل نینوى  ِعوض أن ُیقدِّ
عندما سمعوا یونان النبي یوبِّخھم، إذا بكاھن بیت إیل ُیوشي بعاموس النبي لدى 

"قد فتن علیك عاموس في وسط بیت إسرائیل، ال تقدر الملك یربعام الثاني، قائًال : 
األرض أن تطیق كل أقوالھ، ألنھ ھكذا قال عاموس: یموت یربعام بالسیف وُیسبى 

 ]. 11-10إسرائیل عن أرض" [

ل الحق أفسنتیًنا، فجعل  ِعوض أن یقوم أمصیا بعملھ ككاھن ُیعلن الحق، إذا بھ یحوِّ
ات عاموس فتنة ضد الملك في وسط الشعب، وحسب كلمات النبي لیست  من نبوَّ
رسالة للتوبة وبنیان الجماعة، وإنما حسبھا إثارة للشعب ضد الملك ورجالھ! لقد 

انحرف قلب الكاھن عن الخدمة إلى المراكز الزمنیَّة والمجد األرضي ومحبَّة العالم، 
فلیس عجیًبا أن یقوم بتحریف رسالة النبي وتشویھ العمل اإللھي، بكونھ عمًال ضد 

 الملك والشعب... وكأنھ خیانة وطنیَّة! 

موحًیا للملك أن الشعب كلھ ضد  یقول للملك "ال تقدر األرض أن تطیق كل أقوالھ"،
عاموس، وأن كرازتھ غیر محتملة من أحد. إنھا كلمات عدّو الخیر في كل عصر إذ 
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ُیوحي للبشر أن كلمات هللا غیر مقبولة، والكرازة باإلنجیل غیر محتملة وال واقعیَّة، 
فھم عن عمل هللا، ویخرج بھم خارج دائرة الصلیب.   حتى یحرِّ

یقول "ال تقدر األرض أن تطیق كل أقوالھ"... حًقا لقد كان أمصیا الكاھن أرًضا ال 
سماًء لم یطق أقوال النبي. اإلنسان الجسداني إنسان ترابي یسلك بفكر أرضي فال 
 یقبل ما ہلل وال یحتمل الحیاة السماویَّة، لذا "ال تقدر األرض أن تطیق كل أقوالھ". 

مین سّر حیاة أبدیَّة، قال  سین المقدَّ ث السیِّد المسیح عن جسده ودمھ المقدَّ حینما تحدَّ
كثیرون من تالمیذه: "إن ھذا الكالم صعب، من یقدر أن یسمعھ...؟! ومن ھذا الوقت 

 ). 66، 60: 6رجع كثیرون من تالمیذه إلى الوراء ولم یعودوا یمشون معھ" (یو 

 

 . طرد عاموس:5

"فقال أمصیا لعاموس: أیھا الرائي ِاذھب اھرب إلى أرض یھوذا وكْل ھناك خبًزا، 
أ فیھا بعد، ألنھا مقدس الملك وبیت الملك" [ أ، وأما بیت إیل فال تتنبَّ -12وھناك تتنبَّ

13 .[ 

لقد ظن أمصیا في عاموس أنھ نبي لكي یأكل خبًزا، لكن عاموس لم یكن ھكذا، فھو 
یتنبَّأ ال كعمل وظیفي یعیش منھ، إنما ألنھ أداة في ید هللا خالقھ. لیس عجیًبا أن یطرد 

الكاھن النبي، فإن األخیر مع بساطتھ یكشف بأمانتھ وشجاعتھ سّر األول ویفضح 
حیاتھ.  

[لقد ُطرد عاموس من السامرة، لماذا؟ بالتأكید ألنھ ھنا كما : القدیس جیرومیقول 
اح روحي َیبتر األعضاء المصابة بالخطیَّة، ویحث الناس  في حاالت أخرى ھو جرَّ

: "أَفَقد صرُت إًذا عُدًوا لكم ألني أُصِدق لكم؟!" بولس الرسولعلى التوبة. یقول 
]. [55])16: 4(غال 
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ة بالعلم أو المیراث...  لم یكن عاموس نًبیا رسمًیا من مدرسة األنبیاء، اقتنى النبوَّ
لكنھ كان أمیًنا في عینّي هللا أفضل من صاحب السلطة الرسمیَّة كاھن بیت إیل، لذا 

في إحدى رسائلھ: [لیس كل األساقفة ھم أساقفة بحق. أنت  القدیس جیرومیقول 
تنظر إلى بطرس فلتالحظ أیًضا یھوذا. أنت تتطلَّع إلى إسطفانوس، انظر 

)، الذي أقام ھرطقة 6: 2نیقودیموس الذي ُحكم علیھ في الرؤیا بشفتي الرب نفسھ (
) ویأتي، 28: 11 كو 1النیقوالویِّین بسبب تخیُّالتھ. إذن "لیمتحن اإلنسان نفسھ" (

]. [56]فلیست الدرجة الكنسیَّة ھي التي تجعل منھ مسیحًیا!

 

 . موقف عاموس:6
ا، وال أنا ابن نبي، بل في اتِّضاع مملوء شجاعة قال عاموس ألمصیا:  "لست أنا نبّیً

أ  یز، فأخذني الرب من وراء الضأن، وقال لّي الرب: اذھب تنبَّ أنا راٍع وجاني جمِّ
 ]. 15-14لشعبي إسرائیل" [

یز، وفي شجاعة  في اتِّضاع لم ینكر عملھ القدیم المتواضع كراعي غنم وجاني جمِّ
أعلن أن الرب ھو الذي دعاه من وراء الضأن لیتنبَّأ لشعب هللا إسرائیل... إنھ لیس 

ة، إًذا ھو  نبًیا في ذھن البعض، ألنھ لم یتتلمذ في مدرسة األنبیاء، وال ورث النبوَّ
لیس بابن نبي، لكنھ نبي ُبناء على دعوة شخصیَّة من هللا، لذا یلتزم بالعمل من قبل 

من دعاه.  

ة)، :القدیس یوحنا الذھبي الفمیقول   [إنھ لم یقل ھذا لیفتخر بذاتھ (أن هللا دعاه للنبوَّ
وإنما لُیسكت أفواه الذین ظنُّوه لیس بنبي، مظھًرا لھم أنھ لیس مخادًعا وال یتكلَّم 

اتھ ].  [57]بشيء من عندیَّ

ث  عن الروح القدس الذي عمل في عاموس  القدیس غریغوریوس النزینزيویتحدَّ
لیقیمھ نبًیا، قائًال : [ھذا الروح، إذا ھو كلِّي الحكمة والحب، متى تملَّك راِع جعلھ 
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یرة بمزموره ( )، ومتى ِاقتنى راعي غنم 23: 16 صم 1ُمرتًِّال یطرد األرواح الشرِّ
ر داود وعاموس! یز جعلھ نبًیا. تذكَّ ]. [58]وجاني جمِّ

أخیًرا في جرأة لم یصمت عاموس النبي بل أعلن لھ أن امرأتھ تزني، وبنیھ وبناتھ 
م بالحبل، ویموت ھو في أرض نجسة وُیسبى إسرائیل  یسقطون بالسیف وأرضھ ُتقسَّ

عن أرضھ. ولعلَّ ذلك قد تحقَّق حرفًیا عند سبي إسرائیل بواسطة آشور، فارتكب 
أحد الجنود المھاجمین الشّر مع امرأة أمصیا، وفقد أوالده وبناتھ بینما ُحمل إلى 

أرض وثنیَّة لیموت ھناك.  

یا للمرارة حینما َیفسد كاھن الرب أو ابنھ، فیتخلَّى الرب عنھ لُیفسد جسده كامرأة 
د كأبناء وبنات أمصیا القتلى  أمصیا التي زنت، ویخسر مواھبھ وطاقاتھ التي تتبدَّ

م الغرباء أرضھ ویصیر في عار،  بالسیف، وِعوض أن یرث یفقد ما لدیھ فُیقسِّ
وبسببھ أیًضا ُتسبى الكنیسة، إذ یسقط كثیرون ویتعثَّرون!  
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األصحاح الثامن  

الرؤیا الرابعة 
سلَّة للقطاف 

كاشًفا عن ثمر الخطیَّة المّر الذي ُیجمع في سلَّة ، في هذه الرؤیا ُیعلن اهللا عن تعجیله بالخراب الذي هدَّد به
  ا.حزًنا وولولة وجوًعا وموتً   لُتقدَّم ،للقطاف

.  ]3-1 [. سلَّة للقطاف المّر  1
.  ]10-4 [. محاكمة الظالمین  2
.  ]14-11 [. مجاعة لكلمات الرب  3

: . سلَّة للقطاف المّر 1
فقد ، وفي العبریَّة جاءت الكلمة تعني "فاكهة في أواخر الصیف أو في الخریف" لقد أراه اهللا سلَّة للقطاف،

 التي ال یمكن االنتظار علیها. لقد ، مفرحة إنما ثمار الخطیَّة الناضجةالكنها لیست ثمارً  جاء الوقت ألكل الثمار،
وكان البد من أكل الثمر الذي ال یبقى بعد للشتاء!  ، اقترب وقت الشتاء المظلم

تارة باإلعالنات وأخرى بالهبات واإلحسانات ، لقد أعطاهم اهللا فرًصا كثیرة للتوبة عن خطایاهم والرجوع إلیه
"قد أتت النهایة على شعبي . كان یؤدِّب لیعود فیصفح، لكن اآلن قد هیَّأوا أنفسهم للهالك... ..وثالثة بالتهدیدات

"ال أعود أصفح له بعد" إذ یقول: ، ال ینسى أنه شعبه، لكن نهایتهم قد أتت إلصرارهم على شّرهم . إنه]2إسرائیل" [
ل أغاني القصر (الهیكل) وأفراحهم . ]2[ إذا ، الندب وبكاء، وِعوض الفرح ُتجمع الجثث بال عدد صامتینإلى تتحوَّ

ولعلَّ ، قة للبكاء من كثرة الموتىاأو ألنهم ال یجدون الط، والضیق أشد من أن ُیحتمل، یرون الهیكل صار خراًبا
 لئالَّ یسمع أصواتهم فیأتي ویقتل البقیَّة الباقیَّة!  والصمت أیًضا عالمة الخوف من العد

 غیر عالم ،لكن كما یقول الرسول: "أم تستهین بغنى لطفه وٕامهاله وطول أناته إن كان اهللا طویل األناة جًدا،
التوبة، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غیر التائب ُتذِخر لنفسك غضًبا في یوم الغضب إلى أن لطف اهللا إنما یقتادك 

).  6-4: 2رو  كل واحد حسب أعماله" (يواستعالن دینونة اهللا العادلة، الذي سیجاز
ن إلكننا ، أمجادهإلى یشتهي الُسكنى فینا والدخول معنا ، شارة إلیه لیرجع إلینا إاهللا في محبَّته یترقَّب فینا
وتأتي  تنُضج خطایانا لُتجمع كما في سلَّة القطاف المرَّة التي ال یطیقها الرب،، تمسَّكنا بالرفض وسلكنا في الشرّ 

تنا له سّر عذاب للنفس وشهادة دینونة ،  وِعوض تسابیح الفرح تصیر ولولة للنفس،نهایتنا مع أّننا أوالده، وتكون بنوَّ
 ما في داخلها من عطایا وهبات قد انتهت! لنرجع إلیه إذن فیرجع إلینا، لیكون لنا في داخلنا لتجد الهیكل قد فرغ وك

فردوسه الُمفرح ِعوض هذه السلَّة المحزنة!  

: . محاكمة الظالمین 2
 :فمن مالمحها، ُیقدِّم لنا النبي صورة لحال الظلم والفساد التي عاشها إسرائیل في ذلك الحین
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نهم یریدون تحطیم . إ]4"اسمعوا أیها المتَّهمون المساكین لكي تبیدوا بائسي األرض" [یقول: أوالً : 
أن یبیدوا بائسي األرض. في حبُّهم لذاتهم  المساكین، یَودُّون أن یبتلعونهم في بطونهم أو یدوسونهم بأقدامهم،

یستبیحون ألنفسهم الظلم حتى إبادة المساكین والبائسین تماًما بكل وسیلة لحساب غناهم وبطنهم ولهِوهم!  
 أمَّا ویهلك الكل من أجل سعادته،، یعمل الكل لحسابه حین تنتفخ األنا یظن اإلنسان في نفسه مركز العالم،

 أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي تستغنوا أنتم ،رب المجد یسوع فقیل عنه "فإنكم تعرفون نعمة ربنا یسوع المسیح
وعالمة غنانا أننا نقبل أن نفتقر معه لكي یغتني اخوتنا بالمسیح  ). وٕاذ نحمله فینا نغتني به،9: 8 كو 2بفقره" (

روا فیه  وأن نترك كل شيء لكي یقتنوه ، وأن نموت لكي ینعموا بالحیاة معه، الساكن فینا. نشتهي أن ُنستعبد لكي یتحرَّ
هكذا سلك معلِّمنا بولس الرسول بروح سیِّده حین قال: "فإني إذ كنت حًرا من الجمیع اسَتعبدُت نفسي م. هم كسّر غناه

ولكن بأنفسنا عبیًدا لكم من ، ننا لسنا نكرز بأنفسنا بل بالمسیح یسوع رًباإ"ف، )20: 9 كو 1للجمیع ألربح الكثیرین" (
).  5: 4 كو 2أجل یسوع" (

ُیتمِّمون الناموس حرفًیا . ]5ثانًیا: "قائلین متى یمضي رأس الشهر لنبیع قمًحا والسبت لنعرض حنطة" [
إذ ، لكن تمر علیهم هذه األیام ثقیلة للغایة، كأنهم متدیِّنون محبُّون هللا، فیتوقَّفون عن العمل في رأس الشهر وكل سبت

 یقّدسون أیام ،ورّبما في نظر أنفسهم أبرار  في نظر الناس. لیعودوا لتجارتهم ومكسبهم المادييیشتهون أن تمض
 حتى وٕان توّقف العمل من الخارج! ،إذ هو مشغول بالربح والمادة، لكن قلبهم في واقعه غیر مقدَّس، األعیاد والسبوت

).  31: 33 وكما قیل: "ألن بأفواههم یظهرون أشواًقا وقلبهم ذاهب وراء كسبهم" (حز
بینما ، وتشعر في العبادة أنها طویلة بال نفع، تستثقل یوم الرب، إنها صورة مؤلمة للنفس التي صارت أرًضا

تقضي أكثر وقتها مبتهجة بالمكاسب المادیَّة!  
األمثال "موازین غش مكرهة الرب" في ل يق. ]5یفة ونكبّر الشاقل ونعوِّج موازین الغش" [ألثالثًا: "لنصغّر ا

).  1: 11 (أم
یفة فیغشُّونهم بتصغیرها عمَّا یجب ألأنهم یبیعون للناس با یفة وتكبیرهم للشاقل،ألیفسِّر البعض تصغیرهم ل

. وكأنهم م فیكبِّرونه لیغشُّوا المزارعین الذین یشترون منه،وعندما یشترون بالجملة إنما یشترون بالشاقل أن تكون علیه،
یسرقون في معامالتهم في الشراء كما في البیع لحسابهم الخاص.  

ة والبائس بنعلین ونبیع نفایة القمح" [ رابًعا: في دراستنا لألصحاح الثاني یقول . ]6"لنشتري الضعفاء بفضَّ
ة والبائس ألجل نعلین" : الرب )، ورأینا أنهم في الواقع یبیعون الرب البار وحده من أجل 6: 2("باعوا البار بالفضَّ
 ،)3 سبق فأعلن لموسى أن یخلعهما (خر. ویستهینون به في شخص المساكین والبائسین من أجل نعلین، المادة

 ). 10 :10الَّ یقتنوهما (متأوللتالمیذ 
ة إذا صار الفقراء في بؤس شدید فیتقدَّمون لألغنیاء من بني جنسهم یبیعون ، إنهم یشترون الضعفاء بفضَّ
  ).5 حتى یقدروا أن یعیشوا األمر الذي أثار نحمیا فیما بعد (نح، أنفسهم وأوالدهم لهم عبیًدا ثمًنا للطعام

كان یجب أن ُیترك لیتمتَّع به الفقراء العاجزین  إذ، أما بیعهم لنفایة القمح ففیه نقض للناموس ونزع للمحبَّة
ذا حصدت حصیدك في حقلك ونسیت حزمة في : "إ بهذا المبدأ جاء في سفر التثنیَّة،فیأخذون النفایة، عن شراء القمح

: 24 كل عمل یدیك..." (تث  لكي یباركك الرب إلهك في،الحقل فال ترجع لتأخذها، للغریب والیتیم واألرملة تكون
19  .(
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"قد أقسم هذا الحال المّر سقط تحت المحاكمة القاسیة إذ یقول النبي: إلى  إذ بلغ إسرائیل - شعب اهللا –
وینوح كل ساكن فیها  ألیس من أجل هذا ترتعد األرض. األبد جمیع أعمالهمإلى الرب بفخر یعقوب أني لن أنسى 

 وتفیض وتنضب كنیل مصر؟! ویكون في ذلك الیوم یقول السیِّد الرب أني ُأغیب الشمس في ،وتطمو كلها كنهر
 وعلى ،وُأصعد على األحقاء ُمُسًحا،  وجمیع أغانیكم مراثي،وُأحول أعیادكم نوًحا، وُأقتم األرض في یوم نور، الظهر

.  ]10-7رًعا وأجعلها كمناحة الوحید وآخرها یوًما مًرا" [قكل رأس 
أي ال  مع كل ما صنعه إسرائیل من الظلم واآلثام حتى أقسم الرب أنه لن ینسى جمیع أعمالهم الشرِّیرة هذه،

ننا أوالده، یفتخر بنا، إم الرب بفخر یعقوب"... سلكنه ال یزال یحمل لهم معزَّة خاصة إذا یقول: "أق یصفح بعد،
ما صنعناه وما أسأنا به إلیه.  مویشتهي خالصنا بالرغم 

وكأنها ،  وطمت كنهر وصارت تهتز كما بزلزال،أمام ظلم هذا الشعب ارتعدت األرض كلها وناح سّكانها
 فَیقل ماءه! ال تستطیع الشمس معاینة هذا الشّر فتغیب وقت  لیعودبنهر النیل الذي یفیض بالمیاه في وقت الفیضان

ل األرض  ل األعیاد ، ظالم ِعوض النورإلى الظهیرة وتتحوَّ مراثي، ویلبس الناس المسوح إلى نوح واألغاني إلى وتتحوَّ
ویصیرون كمن فقد ابنه الوحید، في مرارة قاسیة.  ، ِعوض الزینة

قها من امتأل كأسه با أرضه أي جسده الذي یقدِّم له الملذَّات یرتعد أمام ، فإن شرلإنها ثمرة طبیعیَّة مرَّة یتذوَّ
تهتز ، أي تفقد أحاسیسه ومشاعره كل بهجة لیدخل في حالة من القنوط والتبرُّم، وینوح كل سكَّانه، اهللا ویفقد حیویَّته

حیاة اإلنسان كما بزلزال فیصیر كنیل مصر یعلو ویهبط على الدوام بال استقرار. تغیب عنه شمس البّر فیفقد كل 
ل أرضه الداخلیَّة ،استنارة سبق فتمتَّع بها ل أعیاده الداخلیَّة إلى  وتتحوَّ ِقتام الجهل. ال یعرف الفرح الروحي بل تتحوَّ

ل . وِعوض الزینة الروحیِّة الداخلیَّة یصیر في عار كمن یلبس المسوح، إلى مأتم، وِعوض التسبیح ینطق بالمراثي تتحوَّ
 ویبكى كمن فقد وحیده، الذي هو نفسه الواحدة!  ،حیاته كمن في مأتم فیحلق شعر رأسه لیصیر أقرع

"والرب وضَع علیه إثم جمیعنا"  والعجیب أن هذا الثمر المّر قد حمله السیِّد عنَّا حین أحنى ظهره للصلیب،
فقد ارتعدت األرض كقول البشیر "واألرض تزلزلت والصخور تشقَّقت والقبور ا. ). فتحقَّقت هذه النبوَّة حرفيً 6: 53إش (

).  52-51: 27 تفتَّحت وقام كثیر من أجساد القدِّیسین الراقدین" (مت
تزلزلت األرض وتزلزل الجحیم أیًضا. وغابت الشمس في الظهر كقول ذات البشیر "ومن الساعة السادسة 

لت أعیاد الیهود بعد ذلك 45: 27 الساعة التاسعة" (متإلى كانت ظلمة على كل األرض   نوح وأغانیهم إلى). وتحوَّ
 فصاروا كمن هم في مناحة الوحید.  ، حیث فقدوا الهیكل وتشتَّتوا في كل البالد وخسروا مركزهم كشعب اهللا،مراثيإلى 

منهم األب  رأي كثیر من اآلباء في هذه العبارات نبوَّة صارخة عمَّا حدث أثناء آالم السیِّد المسیح،
 والعالَّمة ترتلیان والقدِّیس إیرینیئوس.  Îلكتانتیوس

[لقد أعلن بوضوح عن كسوف الشمس في وقت صلبه أنه یتم في الساعة  القدِّیس إیریناؤس:ویقول 
ل أعیادهم التي حسب الناموس وتسابیحهم هبعد، )9: 8السادسة فما بعد ( حزن ونحیب عندما ُیسلَّمون إلى ا تتحوَّ

 كما ].Ñ[قد ُسبیتم وتشتُّتم بعد آالم المسیح كما سبق فأنبأ الروح القدسالعالَّمة ترتلیان:  وبنفس المعنى یقول ].Ðلألمم
). هذا هو الیوم الذي یكتب عنه عاموس: "ویكون في ذلك الیوم 3: 50إش إشعیاء: "ألبس السموات ظالًما" ( یقول:

1 Divine Instil. 4:19 ; Epitome of Div. Inst. 46. 
2 Adv. Haer. 4:33:12. 
3 An Answer to Jews, 10 
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 وُأقتم األرض في یوم نور". ففي الظهر انشقَّ حجاب الهیكل بهروب ،یقول السیِّد الرب أني ُأغیب الشمس في الظهر
. ]Ï )8: 1إش ة" (ا كخیمة في مقث،كرم )، حیث ُتركت "ابنة صهیون كمظلَّة في23-22: 11 الكاروبیم (حز

مفهوًما روحًیا في حیاتنا الیومیَّة لكسوف الشمس وحلول الظلمة على القدِّیس یوحنا الذهبي الفم یعطي و
 وٕانما حتى طبیعة الجو ودائرة أشعة الشمس تتطلَّع بحزن، فصارت ،یبدو لّي أنه لیس فقط األرض[ األرض قائالً :

 وٕانما ألن أعیننا قد ارتبكت بسحب الحزن فصارت عاجزة ،ال ألن عناصرها قد تغیَّرت، أشعَّتها باألكثر غشاوة (قتاًما)
 ُأغیب الشمس في الظهر وُأقتم األرض في إنيّ عن معاینة نور األشعَّة بوضوح... هذا ما یبكیه النبي قدیًما بقوله: "
ك نور ا وٕانما الذین هم في حزن ال یقدرون إدر،یوم نور". یقول هذا لیس ألن كوكب النهار ِانكسف أو النهار اختفى

 إننا في حاجة أن ینزع اهللا عنَّا ظالم الخطیَّة فتستنیر أعیننا بروحه القدُّوس لمعاینة ].Ðالظهر بسبب ظالم عماهم
المسیح یسوع شمس البّر والتمتُّع ببهائه فینا!  

التوبة فتهبنا ، أمَّا نوح فهذا عمل الخطیَّة الطبیعيإلى حزن واألغاني  إلى أما من جهة تحویل األعیاد
القدِّیس غریغوریوس صانع وكما یقول .  وفیه نجد عیدنا مفرًحا ومبهًجا بحق،إلیه نرجع إذ العكس بالمسیح یسوع،

ناظرین أنه یمأل العالم كله فرًحا وبهجة. لنحفظه بالمزامیر والتسابیح ، من واجبنا أن نحفظ هذا العید[ العجائب:
ل أحزاننا  ]. Ñفرح خالل ثمر التوبةإلى واألغاني الروحیِّة... لقد أكَّد لنا ربنا أنه یحوِّ

: . مجاعة لكلمات الرب 3
]، 8تحطیم جسدي حیث ترتعد األرض وینوح كل ساكن فیها [، إن ثمر الخطیَّة تحطیم من كل جانب
وأخیًرا تحطیم روحي حیث ، حالة كآبة وتكون في مناحة بال انقطاع إلى وتحطیم نفسي حیث تفقد النفس نورها وتتحوَّل

 ال جوًعا للخبز وال ، یقول السیِّد الرب أرسل جوًعا في األرضي"هوذا أیام تأتإذا یقول: ، یفقد اإلنسان طعامه الروحي
.  ]13-11 بل الستماع كلمات الرب... في ذلك تذبل بالعطش العذارى الجمیالت والفتیان" [،عطًشا للماء

كلمات الرب واهبة  إلى خبز وماء بلإلى هذا هو ما یهدِّد به اهللا األشرار أنهم یدخلون في جوع وعطش ال 
العالم بأمواجه إلى ألن البحر ُیشیر ، أي من معلِّم یتَّسم بالسمة الزمنیَّة، بحر إلى الحیاة. فیجولون من بحر

كل  یبحثون في، یطلبون شبًعا لنفوسهم وسالًما من معّلمین محرومین من الشبع الروحي والسالم الحقیقي، المضطربة
وحي كل مواهبهم وطاقاتهم ر حتى تذبل بالعطش ال،... لكن بال جدوى إلى الجنوبجهات المسكونة من الشمال

فیبحثون عن اآللهة ، فتموت العذارى الجمیالت والفتیان األقویاء بالعطش! إنهم یدركون ذنب السامرة وٕامكانیَّاتهم،
.  ]14مون بعد" [و"فیسقطون وال یق، الغریبة في الشمال "دان" وفي الجنوب "طریق بئر سبع"

وٕانما ألنها بذنوبها المتكاثرة ، ال ألن اهللا قد حرمها، نها مجاعة بشعة فیها تطلب النفس شبًعا روحًیا فال تجدإ
 تفقد إدراكها لكلمة اهللا كخبز الحیاة.  ،وعدم رغبتها في التوبة

: 6لیتنا إذن ننعم دائًما بكلمة الرب التي یقول عنها السیِّد نفسه: "الكالم الذي ُأكلِّمكم به هو روح وحیاة" (یو
ِ◌ها، وضمانها، [(كلمة اهللا) طعام النفسالقدِّیس یوحنا الذهبي الفم: ). ویقول 63 ففي عدم السماع لها ، وُحليِّ

.] Òمجاعة وحرمان

1 Adv. Marc. 4:43. 
2 Conc. Statues 2:6. 
3 Four Homilies , 2 (On the Annunciation to the Holy Virgin Mary). 
4 In Matt. hom. 2: 10. 

                                                 

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

www.coptic-treasures.com/wp


  

وظمأ لیس ، ُیهدِّد األشرار بمجاعة لیست من الخبز أن اهللا إذ Ïالقدِّیس غریغوریوس أسقف نیصصیرى 
لیست ثماًرا مادیَّة ومیاه مادیَّة بل خبز ، ي الفردوس ثماًرا تلیق بمواعیدهـماء، فإنه من الجانب اآلخر یمنح أوالده فإلى 

الحیاة وینبوع الحیاة.  
 كما قدَّم یوسف قمًحا وسط المجاعة ،خوتنا الجائعینألهذا هو الخبز الحّي الذي یلزمنا أن نشبع به ونقدِّمه 

القدِّیس باسیلیوس "یوسف الثاني"  Ðالقدِّیس غریغوریوس النزینزيخوته والغرباء أیًضا. بهذا المفهوم دعا أألبیه وُأمُّه و
اهللا. لقد أعلن إلى الذي أنقذ مصر من المجاعة بتدبیره الحكیم، مقدِّما خبز المالئكة الذي تقتات به النفوس الجائعة 

األبد یهب حیاة.  إلى أنه قدَّم طعاًما ال ُیستهلك بل یبقى 
لقد جلبتم [ : إلى الوفد القادم من مصر مع شحنة غالل قالالقدِّیس غریغوریوس النزینزيوحینما تحدَّث 

مثل هذه المجاعة لیست مرعبة وعالجها سهل، لكنكم تعالجون ، فإن معكم عالًجا ال لمجاعة الخبز واالرتواء بالماء
التي هي بحق أكثر خطورة وعالجها شاق للغایة في الوقت الحاضر بسبب الشّر ، مجاعة االستماع لكلمة الرب

]. Ñالمتزاید وُندرة وجود ُأناس سامعین أصلیِّین
آخر فتذبل إلى بحر من موضع إلى مثل هذه المجاعة نجول من بحر  الرب فال نبقى فيإلى إذن لنرجع 

. ]13بالعطش العذارى الجمیالت أو الصالحات والفتیان [
َحرمنا أنفسنا من كلمة اهللا ، فإن قلنا أن العذارى الجمیالت هن الحواس التي قدَّمها لنا اهللا صالحة وجمیلة

خالل ، ). بالحرمان من كلمة اهللا25 یذبلن ویصرن قبیحات وشرِّیرات، لیس لهن زیًتا لیتمتَّعن بالعرس األبدي (مت
ل العذارى الصالحات التي لنا ، المجاعة  .عذارى جاهالت یفقدن نورهن بأفكارهن الجسدیَّةإلى تتحوَّ

 

1 On the Making of Man 19. 
2 Panegyric on S. Basil 36. 
3 Oration 34: 2. 
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األصحاح التاسع  

رؤیا المذبح 
والتمتُّع بالعصر المسیاني 

في هذا األصحاح یرى النبي السیِّد الرب قائًما على المذبح لیؤدِّب دون أن یفلت أحد من تأدیباته أینما كان 
ته بفتح أبواب الرجاء ، ال تسقط حبَّة منهم على األرض لكن البقیَّة القلیلة األمینة تبقى محفوظة، موقعة وأخیًرا یختم نبوَّ

  .في العصر المسیاني،  لكل الشعوب واألمم داخل خیمة داود الجدیدةهعلى مصراعي

  .]4-1 [. رؤیا المذبح   1
.  ]6-5 [. سمات المؤدِّب نفسه  2
. ]10-7 [. خالص البقیَّة األمینة  3
  .]15-11 [. العصر المسیاني  4

: . رؤیا المذبح 1
وٕانما یبدو أنه تجاسر ،  "هكذا أراني السیِّد":إذ ال یقول، ت مقدِّمة هذه الرؤیا عن بقیَّة الرؤى السابقةفاختل

لیدخل إلى بیت الرب لیرى السیِّد قائًما على المذبح. هنا ُیعلن الرب الخصومة من على المذبح ال من خالل الكاروبین 
فصار المذبح ِعوض أن یكون عّلة مصالحة ،  جاء یطلب عدله من أجل مقدَّساته التي تدنَّست، فإنهأو كرسي الرحمة

 "أقسمت : التي قال عنها الربعاليغضب اهللا على شعبه الذي دنَّس مقدَّساته كخطیَّة بیت ، عّلّ◌َ◌ة بین اهللا والناس
  .)14: 3 صم 1 أنه ال یكفِّر عن شّر بیت عالي بذبیحة أو بتقدمة إلى األبد" (عاليلبیت 

كما أعلن بأكثر ، ولعلَّه قد أعلن آخر الرؤى لعاموس من على المذبح الذي قد تدنَّس لكي یحطِّمه ویفارقه
. Ï) إذ لم یكن ممكًنا للرب أن یستقر حیث یصمِّم اإلنسان على الشرّ 10 وضوح لحزقیال النبي (حز

وٕانما تخص بیت إیل ، في هیكله، ویرى بعض الدارسین أن الرؤیا هنا ال تخص مذبح الرب في أورشلیم
.  Ðوقد مزجت في ذلك الحین عبادة اهللا بالعبادة الوثنیَّة، حیث كانت المملكة الشمالیَّة تتعبَّد هناك

أي عمود الهیكل لترتجف األعتاب  على أي األحوال صدر األمر بالخراب مبتدأ باألمر بضرب تاج العمود،
. ]1وتتكسَّر على رؤوس الجمیع فیقتل الكل بالسیف إلى آخرهم وال یهرب منهم هارب وال یفلت منهم ناج [

واألعتاب هم العظماء  أو رئیس الكهنة في هیكل أورشلیم، ربَّما قصد بالتاج الكاهن األول لبیت إیل،
هكذا یبدأ اهللا بالمسئولین .  وعندئذ یهلك كل الشعب الشرِّیر وال یفلت أحد،والُمشیرین والقادة الدینیِّین المنحرفین

 ففي مثل الوزنات بدأ الرب بمحاسبة صاحب ، من نال كرامة أعظم أو تسلَّم مسئولیَّة أكبر ُیدان أوالً ، فإنهالروحیِّین أوالً 
القدِّیس ). لعلَّه لهذا السبب كثیًرا ما كان 34: 18 العشرة وزنات ثم األقل حتى انتهى بصاحب الوزنة الواحدة (مت

Ï88-87 حزقیال ص .
2 Jerome Biblical Commentary , P. 252. 
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تبدأ الدینونة ببیت [ :العالَّمة أوریجینوس وكما قال ].عجبي من أسقف یخلص[یبكت نفسه قائالً : یوحنا الذهبي الفم 
]. Ïاهللا

ذ قیل "الشّر یتبع ، إوٕانما الهروب من الشرّ ، هذا ال یعني أن الهروب من المسئولیَّة هو طریق الخالص
ن كانوا في المراكز األولى ، إ أینما ُوجدوا). فالشر یتبع الخاطئتن21: 13 والصدیقون یجتازون خیًرا" (أم الخاطئین

ن اختبأوا في األماكن الخفیَّة التي  إن هربوا إلى الهاویة أو ظنُّوا أنهم في السماء،، إفي الكنیسة أو في الصف األخیر
ن ُوجدت في إأو غطسوا إلى أعماق البحر أو التجأوا إلى السبي! فالخطیَّة ، یصعب الوصول إلیها كرأس الكرمل

  .ألقاب یالحقها الثمر أینما وجد الشرِّیر غیر التائب
وٕان صعدوا إلى السماء فمن هناك أنزلهم" ، فمن هناك تأخذهم یدي، ن نقبوا إلى الهاویةإ"یقول الرب 

فال ، ن ماتوا بالجسد فثمر خطیَّتهم یالحقهمإ حتى )، فإنهم9: 14إش لعلَّه قصد بالهاویة هنا موضع األموات ( .]2[
)، وكأنه یقول إن 8: 11 ة (أيا بقوله "السماء" أراد أن یأخذ المضاد. ما ارتكبوهجزاءیقدر الموت أن یحجب عنهم 

ولعلَّه قصد بالهاویة الیأس . نزلوا حتى إلى الهاویة أو ظنُّوا أنهم یرتفعون حتى إلى السماء فال یفلتون من المحاكمة
.  مفال الیأس القاتل وال الكبریاء یحمیان اإلنسان من غضب اهللا على شرِّه، وبالصعود إلى السماء التشامخ إلى فوق

 . ]3ختبأوا في رأس الكرمل فمن هناك ُأفتِّش وآخذهم" [ان إ"و
فقد عرفت رأس الكرمل بغاباتها الكثیفة وكهوفها المظلمة لذلك صارت رمًزا لعدم إمكانیِّة البلوغ إلى الهارب 

  !فیها... لكن ید اهللا ال تقصر عن أن تمسك بالمختبئ منه
ن كان البحر ُیشیر إلى إ. ]3دغهم" [تلوٕان اختفوا من أمام عینيَّ في قعر البحر فمن هناك آمر الحیَّة ف"

) إنما 1: 27إش فلویاثان الحیِّة الهاربة (، العالم بأمواجه المضطربة، وٕامكانیِّة أن یسحب اإلنسان إلى أعماقه فیهلك
نسحب بقلبه ا فمتى سلَّم اإلنسان نفسه للعالم و،ُتشیر إلى إبلیس الذي ُیسیطر على الغارقین في محبَّة العالم وشهواته

فال یلزمه ،  أراد الشرّ . ألنه لتستلمه الحیَّة أي الشیطان فیذوق مرارة ما فعله،له بالتأدیب بتركه  یسمح اهللا،إلى أعماقه
  ! یرجع ویتوبه لكنه یتركه للشرِّیر یتأدَّب في مرارة لعلَّ ،اهللا بالرجوع قسًرا

 وأجعل عینّي علیهم للشّر ال للخیر" ،مر السیف فیقتلهمآن مضوا في السبي أمام أعدائهم فمن هناك إ"و
ئه بإرادته حتى یأمر الرب السیف لقتله؟ في الحقیقة ایتساءل اإلنسان: هل یمضي أحد إلى السبي أمام أعد ربَّما. ]4[

. الذي بشرِّه ُیسلِّم نفسه للسبي، دة اإلنسانالكن كحقیقة إیمانّیة إنما یتم بإر، إن كان السبي كواقع تاریخي یتحقَّق قسًرا
وكان اهللا ُیرسل ،  ثمرة رجاسات وعناد لسنوات طویلةإالفما حدث إلسرائیل ویهوذا بواسطة أشور وبابل لم یكن 

إنها صورة مؤلمة . وهناك في السبي أیًضا سمح بتأدیبهم، األنبیاء للتحذیر بكل الطرق، وٕاذ رفضوا سقطوا في السبي
 إبلیس وعبودیَّته القاسیة، ي لكن إصرارنا على الشّر یسقطنا تحت سب،تحدث في حیاتنا حین ُیحذِّرنا اهللا بكل وسیلة

فیسمح اهللا لنا بالتأدیب ونحن في أرض غریبة.  

: . سمات المؤدِّب نفسه 2
واآلن أیًضا یكشف عن ، في كل مرَّة یهدِّد شعبه ُیعلن عن نفسه لكي یتأكَّدوا أنه قادر على تحقیق ما هدَّد به

ذاته مؤكًِّدا أنه یؤدِّب األشرار دون تجاهل للبقیَّة األمینة مهما كان عددها أو حجمها.  

1 In Matt. hom. 14:10. 
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وتطموا كلها كنهر وتنضب كنیل ، "السیِّد رب الجنود الذي یمس األرض فتذوب وینوح الساكنون فیها
.  ]5مصر" [

ن (  فمن یظن في نفسه راسًخا كالجبل ال ،)5: 144، 32: 104مز لقد قیل عنه أنه یمس الجبال فتدخِّ
 أًما !یمسُّه رب الجنود فیذوب كالماء، یسلك في األرضیَّات، یحتمل التالمس مع اهللا بذاته... ومن یبقى أرًضا

التي تنوح عندما یفقد الجسد قدسیَّته وكیانه أمام غضب اهللا ، واس اإلنسان وطاقاتهحالساكنون في األرض فهى 
وتنصْب أو تغرق كنیل مصر...  ، كطوفان وتطمو كلها كنهر أو، وعدله

  !أي یصیر بكل طاقاته في حالة ضیاع تام
الذي یدعو ، وأسَّس على األرض قبَّته (فرقة حراسة له)،  السماء عاللیه (مواضعه العلیا) في"الذي بني

. ]6 اسمه" [هیهو، میاه البحر ویصبُّها على وجه األرض
 وفي ، مسَّهم كأرض ذابوا كالماء وحزن كل سكَّانهافإنه إن  ،یؤكِّد لبني إسرائیل عدم هروبهم من تأدیباته

كما فعل ،  في السماء یقدر أن ُیلقیهم بحجارة عظیمة من البَرْد فیموتون.عاللیه)(نفس الوقت قد أقام مواضعه الُعلیا 
). 11: 10  الساكنین في الجبل (یشیِّینقبًال مع ملوك األمور

ن كانوا في شرِّهم عبدوا الكواكب فهو في السموات یحرِّك الكواكب لیحاربهم بما قیل "الكواكب من حبكها إ
).  20: 5 حاربت سیسرا" (قض

یخشون أن یمسُّهم وكانوا أرًضا ، فإن وفي قوله "الذي بني في السماء عاللیه" یفتح أیًضا أبواب الرجاء لهم
هذا ما فعله لنا السیِّد المسیح . فلیصیروا سماء لیسكن فیهم ویفرح بهم وهم یتهّللون بسكناه فیهم، رب الجنود فیذوبون

یعد لنا المسیح هذا [العالَّمة ترتلیان: ویكون فینا. یقول ، إذ وهبنا إمكانیِّة الصعود به لنكون سماء له، بصعوده
 كما ].Ïلنفسه ولشعبه" "هذ یلزم للمسیح الذي تكلَّم عنه عاموس أن "یبني في السماء عاللي إالصعود إلى السماء اآلن،

،  في السماء عاللیه"ى"الذي بن: خالله ُیقدِّم لنا المجد. عنه یقول عاموس، اآلن یوجد باب قد أعدَّه المسیح[یقول: 
). فإنه إذ 18: 49إش یقول: "وتتنطَّقین بهم كعروس" (. وٕانما أیًضا لشعبه الذي یكون معه، بالتأكید لیس لنفسه وحده

 ة، یطیرون كالسحاب، كالحمام یطیرون إلىأیعجب الروح بالتحلیق في السماء في العاللي یقول: "یطیرون كالحد
  ].Ð)8 :60إش  (راجع بیوتها

عندئذ تصیر بقیَّة أیام غربتنا على  سكن في السماء آمنین،نإذن لنكن في المسیح الصاعد إلى السماء ف
ذ یقول: "وأّسس على األرض قبَّته" أو ِفرقة مجتمعة مًعا له... أي تصیر جماعته إاألرض لحساب السیِّد المسیح، 

لقد أردت أن [ القدِّیس كبریانوس: المحاربة ضد إبلیس، جنود روحیِّین للرب تعمل مًعا لحساب ملكوته وكما یقول
]. ویقول Ñالذي له، حامًال سالحّي التكریس واإلیمان Sacramentum أحارب بشجاعة، واضًعا في ذهني السرّ 

]. Òالقدیس یوحنا الذهبي الفم: [كما یطبع الختم على الجلد هكذا یطبع الروح القدس على المؤمنین
ل میاه البحر إلى سحب  ومطر یصبَّها على وجه األرض، وقد رأینا في ذلك إشارة إلى عمل ،أخیًرا فإنه یحوِّ

ل أرضنا الجافة إلى فردوس روحي للرب.   الروح القدس، المطر الذي یحوِّ

1 Adv. Marc. 5:10. 
2 Ibid 3:2. 
3 De Lapsis 13. 
4 PG 61:418 . 
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: . خالص البقیَّة األمینة 3
كما هو قادر على رفعنا إلى السماء وتكریسنا للعمل  بعد أن كشف السیِّد الرب عن نفسه أنه قادر أن یؤدِّب،

 والروح القدس الذي ُیمطر على األرض فیهبها قوَّة ،لحساب ملكوته خالل المسّیا الصاعد إلى السماء في عاللیه
  عن البقیَّة األمینة أنه یهتم بها ویسندها حتى النهایة. ،اإلثمار، یتحدَّث عنها

ح هنا بأمثلة كیف ، اخترها العالم في عالقته باهللا،مرة أخرى إذ ُیرفق وعوده كما تهدیداته بأمثلة عملیَّة  یوضِّ
"ألستم لّي یقول: . أنقذ ُأمًما من العبودیَّة أو السبي واهتم بهم في الماضي، كدلیل عملي عن رعایته للبقیَّة األمینة

كأنه یقول إن كنُت قد خلصت بني كوش عبدة األوثان – في  .]7 یا بني إسرائیل یقول الرب؟!" [،نيكبني الكوشيِّ 
نه لم یرد أن یسدل الستار على النبّوات إفال أهتم بكم ألخلِّصكم؟! أ ،ذلك الحین – من العبودیَّة فهل هم لّي أكثر منكم

فلماذا ال یرجعون إلیه؟! ، أكثر من الجمیع  له أنهم إذ وهو ُیعلن حزمه الشدید یعود فیؤكِّد،بالرؤى الُمرَّة والقاسیة
عجیب هو اهللا في محبَّته لإلنسان حتى في أمّر لحظات التأدیب.  

وكیف أنقذ الفلسطینیِّین من كفتور (غالًبا  هتم بهم وأخرجهم من عبودیَّة فرعون،اِ مرة أخرى یذكِّرهم كیف 
 واألرامیِّین من قیر. Ïجزیرة كریت)

"ألني هأنذا آمر في عبارة جمیلة ومطمئنة یؤكِّد: . فكیف ال یهتم بالبقیَّة األمینة إنه یهتم بالبشریَّة كلها،
إن كان الكثیرون قد  .]9 كما یغربل في الغربال وحبَّة ال تقع على األرض" [،فُأغربل بیت إسرائیل بین جمیع األمم

 لكن حبَّة واحدة من الحنطة مهما كانت صغیرة ال تقع من ،صاروا قًشا فسیرمیهم الغربال إلى األرض التي أحبُّوها
 یحفظها في یده فال یخطفها أحد منه، ویرتفع بها إلى هیكله السماوي، یفرح بها من إنهغربال الرب على األرض، 

  !أجل أمانتها له

: . العصر المسیاني 4
َ◌ة ویفتحون أمامهم باب الرجاء خالل  كسائر األنبیاء في العهد القدیم یشرقون على الشعب بالبهجة الروحيِّ

كل األمم واأللسنة والشعوب، كل نبي  المسّیا بن داود القادم لیقیم مملكته الروحیِّة، التي تضم إسرائیل الجدید من
یكشف عن جوانب معیَّنة من هذا العصر المبارك.  

اآلن ما هي سمات العصر المسیاني كما قدَّمه لنا عاموس النبي؟ 
 وُأحصِّن شقوقها وُأقیم ردمها ،"في ذلك الیوم أقیم مظلَّة داود الساقطةقامة مظلَّة داود الساقطة: أوالً : إ

 حول مفارقة مجد الرب بیته بسبب الرجاسات رذ كان التركیز كله یدوإفي سفر حزقیال  .]11وأبنیها كأیام الدهر" [
التي دخلت إلیه، لهذا عندما أعلن عن إصالح الموقف في العصر المسیاني، قدَّمه لنا بكونه هیكل الرب الجدید 

) بسمات رمزیَّة معیَّنة تكشف عن عمل المسّیا في حیاتنا بعدم هدم هیكل إنساننا القدیم إلقامة 48-40(أصحاحات 
 ِعوض ، هنا فإذ اتَّسم الِسفر بهدم قصور إسرائیل ویهوذا وقصور األمم المحیطة بإشعال النار فیهاأمَّااإلنسان الجدید، 

یقیمها بنفسه إذ قام من األموات لیقیمنا ، إنه هذه القصور یقدِّم لنا السیِّد المسیح مظلَّة داود وقد أقامها بعد السقوط
ن شقوقها وُیقیم ردمها  ویبنیها بروحه القدُّوس كأیام الدهر ال یقدر الموت أن یهزمها.  ،معه، وُیحصِّ

1 Jerome Com., P. 252. 
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الُمقامة فیه، نعیشها حتى  إذ صارت لنا الحیاة الداخلیَّة سمة عصر المسّیا الذي ننعم به هو سمة القیامة،
متى جاء الرب في مجده تقوم أیًضا أجسادنا فتنعم النفس مع الجسد بالقیامة األبدیَّة.  

إن [قائالً :   على منكري قیامة الجسد،ى یر، إذ لقیامة الجسداأكیدً تفي هذه العبارة األب میثودیوس یرى 
. وذلك كقول النبي: "أقیم مظلَّة داود الساقطة" تعبیر "قیامة" ال ینطبق على ما ال یسقط بل على ما یسقط لیقوم ثانیة،

 لیس ما هو لیس يفالمستلق ).2: 12 اآلن فإن مظلَّة النفس المشتهاة جًدا هي ساقطة وغارقة في تراب األرض (دا
 فالجسد هو الذي یموت وأما النفس فخالدة؟ فإن كانت النفس خالدة والجسد هو الجثَّة الهامدة، بمائت بل ما هو مائت.
 ولكن لیس للجسد، إنما ینكر القیامة بوجه عام، فالذي یقوم هو ما یكون مستلقًیا لیس ما هو ،فمن یقول بوجود قیامة

 ].Ï)4:8إر قائم، كما هو مكتوب: "هل یسقط وال یقول أحد وال یرجع؟!" (
"لكي یرثوا بقیَّة أدوم وجمیع األمم الذین ُدعي اسمي علیهم، یقول إذ یقول:  فتح الباب لجمیع األمم،ثانًیا: 

ن هذه العبارة تؤكِّد فتح الباب لألمم حیث ُیدعى اسم إ [:Ïالقدِّیس إیریناؤسوكما یقول  .]12الرب الصانع هذا" [
  ].الرب علیهم

 ترث أدوم ، أي كنیسة العهد الجدید، مظلَّة داود الُمقامةفإن إن كانت "أدوم" تعني "من التراب" أو "من الدم"،
له من التراب إلى السماء،  لقد قبلت الكنیسة في أحضانها الوثنیِّین ،ومن حب سفك الدم إلى وداعة المسیح لتحوِّ

فغسلتهم وقدَّستهم للرب آنیة روحیِّة سماویَّة مالئكیَّة!  
 العنب باذر ودائس ،صدا"ها أیام تأتي یقول الرب یدرك الحارث الحإذ یقول:   فیض نعمة بال حساب،ثالثًا:

 حتى یأتي الحارث في السنة الجدیدة فیجد بركة ،فكأن الحصاد وفیر للغایة یبقى من بعد الحصاد .]13الزرع" [
 العنب في المعصرة تبقى بركة العصیر حتى السنة التالیة.  لدائسالحصاد قائمة، وهكذا بالنسبة 

 كما سبق ]،13عالمة البركة أن المؤمنین وقد صاروا جباًال راسخة وتالًال یقطرون عصیًرا ویسیلون بركة [
).  18: 3فرأینا ذات التعبیر في سفر یوئیل (

عصر الحریَّة الروحیِّة حیث ینطلق اإلنسان من أسر إبلیس وسبي الخطیَّة فتقوم في داخله مدًنا رابًعا: 
 ویتحّول القلب إلى فردوس إلهي من ،مقدَّسة ِعوض الخراب الذي سبَّبه الشّر وتغرس كروم الروح القدس المثمرة فرًحا

"وأرد سبي شعبي فیبنون مدًنا خربة ویسكنون، ویغرسون كروًما ویشربون خمرها، إذ یقول:  صنع اهللا نفسه،
 ولن ُیقلعوا بعد من أرضهم التي أعطیتهم قال الرب إلهك" ،ویصنعون جنَّات ویأكلون أثمارها، وأغرسهم في أرضهم

تبهج السمائیِّین ببنیانها الروحي، وغروسها وصورة مبهجة لكنیسة المسیح الجنَّة التي ُتفرح قلب اهللا  .]14-15[
المثمرة، وخمرها الُمفرح، وثباتها إلى األبد بال تزعزع!.  

 

1 On Resurr. 1:12. 
2 Adv. Haer. 3:12:14 
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