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سفر زكریا بما حواه من رؤى مبهجة للنفس تبعث على الرجاء وتشدد األیدي 

 سحب قلوب ، وما تضمنه من نبوات دقیقة عن شخص ربنا یسوع المسیح،للعمل الروحي
 وقد حاولت تقدیمه مختصًرا ما استطعت .الكثیر من آباء الكنیسة األولى لتفسیره والتأمل فیه

  ستیعابه.إحاذًفا أقوال اآلباء المتشابهة حتى یسهل على القارئ 
وقد قام المباركان األستاذ ملیكه یوسف والمرحوم الشماس یوسف حبیب بترجمة 

ات األولى ونشرها كنٍص آبائٍي ومصدر أصحاح للخمسة القدیس دیدیموس الضریرنص 
. Ï له تقدیره الكبیريكنس

وفى نفس الوقت قامت األخت المباركة عایدة حنا بسطا بترجمة ذات النص دون 
ف سينشره، وقامت األخوات المباركات تریز سعد والدكتورة تغرید راغب والدكتورة منى أبو

حلمي ومارسیل عزمى واألخ المبارك الدكتور إلهامي إبراهیم بترجمة بقیة النص 
الرب یبارك كل عمل ویهب استنارة لكل نفس للتمتع بكلمة  (األصحاحات التسعة األخیرة).

اهللا الحيّ .  

 األولى حیث یمكن الرجوع إلیها بتوسع فى الخمسة أقوال القدیس دیدیموس الضریر فى األصحاحات اختصار حاولت ˺
الكتاب المذكور. 
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مقدمة في 
زكریا سفر 

 كان هذا االسم شائًعا عند الیهود، .Ï"في العبریة تعنى "یهوه یذكر كلمة "زكریا". 1
إذ ورد فى الكتاب المقدس حوالّي ثالثین شخًصا یحملون هذا االسم. وقد جاء هذا االسم 
ُیناسب السفر وظروفه، إذ یهدف إلى تشجیع النفس على الجهاد الروحي لبناء هیكل اهللا 

"أما أنا فمسكین  فیها، فاهللا نفسه یذكرها دوًما لیقیم بنفسه الهیكل ویقدسه. وكما یقول المرتل:
). إنه یهتم بنا 17: 40 (مز وبائس، الرب یهتم بّي، عوني ومنقذي أنت، یا إلهي ال تبطئ"

 ال بالكالم بل بالعمل، بنزول االبن الوحید على الصلیب وٕارسال الروح ،لیقیم مملكته فینا
القدس فینا في استحقاقات الدم الكریم. 

یبدو أن زكریا ولد في أرض السبي البابلي، وجاء وهو طفل مع جده "عدو" في . 2
وكان جده رأًسا لعائلة  )،7 ،4 ،1: 12 أول دفعة من الراجعین مع زربابل من السبي (نح

أما األب فیبدو أنه مات شاًبا ربما قبل العودة من السبي.  كهنوتیة معروًفا وسط الشعب.
 ق.م، أما آخر 520بدأ زكریا نبوته في السنة الثانیة لداریوس هیستاسیس عام . 3

 ق.م. 518) عام 1: 7 تاریخ یشار إلیه في السفر فهو السنة الرابعة للملك داریوس (زك
) كتب في 14-9 وٕان كان كثیر من الدارسین یروا أن الجزء األخیر من السفر (ص

). على أي األحوال 8-1  عاًما من كتابة الجزء األول منه (ص40 أو 30شیخوخته بعد 
: 6 ؛6: 4؛ 1: 3 (زك  النبييعاصر زكریا زربابل الوالي ویهوشع الكاهن العظیم وحج

هما عالقة  بین). وكان رفیًقا لألخیر في الكفاح، یحمل ذات الرسالة، تربط2-1: 5 عز ؛11
 الذي كان يمحبة عمیقة، حتى جاء في التقلید الیهودي أن زكریا ُدفن بجوار حجووثیقة 

زمیًال ومحًبا له. 

 : الظروف التاریخیة
 ق.م فیه ُسمح للراغبین من الیهود أن 538أصدر كورش ملك فارس منشوًرا عام 

). وٕاذ كانت 4-1: 1 عز ؛23 ،22: 36أى  2یعودوا إلى مواطنهم إلعادة بناء الهیكل (
وا حیاتهم من جدید في أالظروف المالیة لغالبیة الیهود المسببین حسنة استصعبوا العودة لیبد

1 The New Westminster Dict of the Bible, P 1014. 
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بلدهم التي نهبها األمم بالرغم من شعورهم بالمذلة كمسبیین وحرمانهم من هیكلهم وعبادتهم. 
لتهبت حیاتهم إوهكذا لم یرجع سوى خمسین ألًفا ُیعتبرون النخبة الممتازة منهم نسبًیا، الذین 

  .غیرة على إعادة بناء بیت الرب
) لكن 13-11: 3  ق.م وضعوا األساسات (عز536وفى الشهر الثاني من عام 

حتل داریوس الُملك عام إ عاًما. وٕاذ 15) فتوقف حوالي 5: 4 السامریین قاوموا العمل (عز
 تشجع النبیان حجي وزكریا على حث الناس للبدء من جدید تحت قیادة زربابل الوالي 521

ویهوشع الكاهن. حاول تتناى الحاكم الفارسي لغرب الفرات إعاقة العمل بإرسال استفسار 
 إذ كان یعطف ،للملك یحمل في طیاته إیقاف العمل، لكن الملك أكد قیام المنشور السابق

 بعبادة اإلله الواحد وغیرته على تقدیم روائح سرور هللا والصالة إلعتقاده ،على قضیة الیهود
). 12-6: 6 (عز من أجله هو وبنیه

وجود اتجاه مضاد لدى انتهت المقاومة الخارجیة لتظهر مقاومة أمر وأقسى هي 
، إذ حسبوا توقف العمل هذه السنوات عالمة عدم رضى اهللا الشعب وفتور شدید في العمل

علیه، وقد انهمك كل واحٍد فى العمل لحساب مصلحته الخاصة، األمر الذي وبخهم اهللا 
 هل الوقت لكم ..."هذا الشعب قال أن الوقت لم یبلغ، وقت بناء بیت الرب علیه في حجي:

). 4: 1(حجي  أن تسكنوا في بیوتكم المغشاة وهذا البیت خراب؟!"

 : وحدة السفر
بالنسبة لألصحاحات الثمانیة األولى یوجد اتفاق عام بین الباحثین أن الكاتب هو 

 ي فمن مدع.) فجاءت آراء الناقدین متفاوتة للغایة14-9. أما بقیة السفر (ص Ïزكریا النبي
 إسرائیل وأخرى ما بین سبى إسرائیل وسبى يأنها ٌكتبت على فترات متقطعة بعضها قبل سب

یهوذا، وفریق آخر ادعى أنها كتبت في فترات متأخرة بعد العودة من السبي، ولكن ال ندخل 
: في مناقشات جدلیة نلخص اآلراء في اآلتي

 اعتمد بعض النقاد على وجود اختالف واضح في طابع الكتابة بین الجزء :أوالً 
:  Ð)، أهمه14-9) والجزء الثاني منه (ص 8-1األول من السفر (ص 

یحمل الجزء األول تلمیحات تاریخیة واضحة، أما الجزء الثاني فتلمیحاته . 1
ن وجدت فغامضة. إالتاریخیة 

1 Raven J.H. ; Old Testament Introd, P 241. 
2 Jerome Biblical Comm. P 391 
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 ، على إعادة بناء الهیكل تحت قیادة زربابل ویهوشعهیركز الجزء األول حدیث. 2
بینما ال یحمل الجزء الثاني إشارة لهذا العمل. 

استخدام النثر بطریقة مطولة في الجزء األول ویظهر تأثره بحزقیال النبي في . 3
رمیا إشعیاء وتثنیة وإأسلوبه، أما في الثاني فیستخدم الشعر بطریقة مبسطة متأثرا بهوشع و

 ...وحزقیال وأیوب الخ
ُیركز العصر المسیانى في الجزء األول على أورشلیم كمركز له وٕاحیاء بیت . 4

ن ذكر أورشلیم وبیت داود فبطریقة إداود، أما في الجزء الثاني فیهتم بیهوذا كمركز له و
 .عارضة

اب هذا الفكر بأن االختالف في الطابع ال یعنى اختالف الكاتب، حصأوُیرد على 
 وأما ،وٕانما علته اختالف هدف القسمین، األول غایته تشجیع الشعب على بناء الهیكل

 مع التنبؤ عن عمل اهللا ،الثاني فغایته تأكید بركة الرب لهم خاصة في العصر المیسانى
معهم عبر العصور بعد إعادة بناء الهیكل. هذا ویرجع اختالف األسلوب في نظر البعض 

ن كاتب الجزء األول هو زكریا الشاب، أما الجزء الثاني فكاتبه زكریا إإلى عامل أخر، ف
الشیخ. 

 في كتابه "مقدمات العهد القدیم" أراء النقاد الذین اعتمدوا Raven لخص :ثانًیا
على دالئل داخلیة للسفر لتأكید أن كاتب الجزء األخیر لیس بزكریا: 

-9أن األصحاحات ( ,Strack Bandissin: یرى بعض النقاد مثل الرأي األول
 عدا ؛14-12)، وأن األصحاحات (9-7: 13 إسرائیل (وُیحتمل أیًضا ي) سابقة لسب11
 یهوذا، وسنذكر يا أي قبل سبياقیم ویهویاكین وصدقي) ُكتبت في أیام یهو7-9: 13

مبرراتهم والرد علیها في صلب التفسیر. 
أن هذا الجزء  ,Nowack Driver: یرى فریق من النقاد من بینهم الرأي الثاني

) ُكتب بعد العودة من السبي، وأنه ُیسجل لنا أحداث متأخرة بعد العودة، 14-9( بكلیته
وجاءت براهینهم رًدا على أصحاب الرأي األول بصورة قویة ال نود الدخول في تفاصیلها. 

 أن الكاتب يأما كون هذه األحداث التي سجلها السفر تصف عصور ما بعد زكریا فال ینف
 ولیس كمؤرخ ألحداث معاصرة. هذا ما یجعل ،هو زكریا إذ یكتب بروح النبوة عن المستقبل

الكثیرین یؤكدون وحدة السفر وقبول التقلید الیهودي والكنسي بأن السفر كاتبه زكریا وحده. 
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 : سماته
ُیعتبر هذا السفر سنًدا قوًیا للنفس الخائرة، فجاء یحمل لغة الرجاء لشعٍب عاش . 1

 يتحت نیر السبي سبعین عاًما محروًما من الهیكل والتقدمات وعند عودته لبناء الهیكل بق
 عن العمل. فجاء السفر ییقظ الهمم الخائرة الواهنة فال نجد فیه نغمة ا عاًما عاجزً 15حوالي 

  .االنتهار العنیف أو التهدید
كما استخدم الرمزیة في   قدم لنا في األصحاحات الستة األولى تسع رؤى،.2

بعض أجزائه. 
ففیما هو یسندهم على إعادة بناء الهیكل یكشف ،  ركز على العصر المسیانى.3

لهم عن هیكل المسیا المخلص في كنیسة العهد الجدید، مقدًما نبوات واضحة عن شخص 
-11)، وتسلیمه بثالثین من الفضة (9 :9السید المسیح مثل دخوله الملوكي إلى أورشلیم (

)، وفتح ملكوته 7 :13)، وكونه الراعي المتألم (10: 12)، وطعنه (6 :13)، وجراحاته (2
). هذا بجانب ارتباط بعض األفكار والعبارات التي للسفر بالعهد الجدید مثل 10 :9للجمیع (

-1 :11، رؤ 16 :1)، وقیاس المدینة المقدسة (8–1 :6 الخ، رؤ 7 :1الفرسان األربعة (
، 7 :13) وتشتیت الخراف (10-4 :11؛ رؤ 14-11، 3-1: 4ان (ت)، المنارة والزیتون2

... ) الخ31 :26مت 
 كما جاء في سفر زكریا، ي عن العنصر المسیانMckenzie يیتحدث ماكنز

)، إذ یعرض لنا كشًفا عن جماعة 8-1قائالً : [المسیانیة هي النغمة السائدة في زكریا (ص 
دینیة قومیة مسیانیة جدیدة تقوم في فلسطین ومركزها أورشلیم. یرى النبي أن الوقت قد قرب 

لتحقیق الخالص الذي یقدمه المسیا، وأن إعادة بناء الهیكل هو عالمة بدایة لمجیئه. في 
)، وأورشلیم 16 :1)، وُیعاد بناء الهیكل (13 :10، 4-1: 2العصر المیسانى ینهزم األمم (

ویتعبد  ویجتمع المسبیون مًعا، )،3 :8، 14 :2)، ویأتي یهوه ویسكن مع شعبه (3 :8(
 وتنتزع ،)12 :8، 10 :3)، ویحل السالم والفرح (23-20 :8 ؛15 :2األمم لیهوه (

 فالمسیانیة حسب زكریا لیست مجرد قومیة لكنها تضم ...)11، 1 :5 ،9 :3الخطیة (
[والمسیانیة أیًضا هي النغمة السائدة  ]. كما یقول:Ïتطهیًرا للجماعة المعینة باتحادها بیهوه

1 Dict. Of  the Bible, P 949. S. IBID 950 
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وأن الخالص یتحقق مع نهایة  )، لكنها هنا تظهر رؤیة بصورة أقوى،14-9 في زكریا (ص
 ]. Ï)9 :9 وأن أهم مالمح المسیانیة هنا هو ظهور مسیا الفقراء (...الزمن

قلبه ملتهًبا نحو الخدمة الكهنوتیة التي ُحرم منها كان إذ كان زكریا النبي كاهًنا . 4
هو وآباؤه زماًنا طویًال، فجاءت نبوته مثاًال للنبي الطقسى، تعلن عن اهللا العامل في الطقس 

 ویهبنا الثوب المزخرف ،الروحي، مقدًما لنا السید المسیح ككاهن ینزع عنا ثوبنا القذر
)، ویعطینا خالل عمله الكهنوتي شركة إكلیله السماوي المجید 3والعمامة الطاهرة (ص 

). 6(ص

 : أقسامه
. ]6-1 [    الرؤى التسع: أوالً 
. ]8-7[    تساؤل حول الصوم:ثانًیا
 ].14-9[   إسرائیل والعصر المسیانى:ثالثًا

 

1 
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 الباب األول

 
 

الرؤى التسع 
 6 ص -1ص

 
 

 1 ص[     وة للتوبةـدع[ 
 ]1 ص[   : راكب الفرس األحمر1رؤیا 
] 1 ص[    : األربعة قرون2رؤیا 
 ]2 ص[   : قیاس المدینة المقدسة3رؤیا 
 ]3 ص[   : یهوشع الكاهن العظیم4رؤیا 
 ]4 ص[    : المنارة الذهبیة5رؤیا 
 ]5 ص[   : الدرج (المنجل) الطائر6رؤیا 
 ]5 ص[   : المرأة وسط اإلیفة7رؤیا 
 ]6 ص[     : المركبات8رؤیا 
 ]6 ص[    : تتویج یهوشع9رؤیا 
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الرؤى التسع 
 ا.بعد افتتاحه السفر بالدعوة للتوبة قدم لنا زكریا النبي الرؤى التسع التي شاهده

فى مجملها رؤى إنجیلیة مبهجة تسند الشعب في عصره على إعادة بناء الهیكل تحت قیادة 
زربابل الوالي ویهوشع الكاهن، وتسند كل نفس في كل عصر على التمتع ببناء الهیكل 

الداخلي كمركز للمسیح الملك والكاهن األعظم. وقد جاءت الرؤى متسلسلة ومترابطة تبدأ 
 البیت الداخلي، وٕاعالن إنجیله الذي ُیحطم كل مقاومة روحیة يّ نأباإلعداد لمجيء المسیا ب

للبناء المقدس، والكشف عن المبنى ذاته فینا (أورشلیمنا الداخلیة) واستالمه العمل ككاهن 
أعظم، وٕارسال روحه القدس ینیر مقدسة فینا. بعد هذه الجوانب الطبیة یحذرنا من الخطیة 

مرة ومرتین وأخیًرا یعلن مجيء الرب األخیر لیدین الشر ویكلل السالكین ببره. 

. : التهیئة لمجيء المسیا : راكب الفرس األحمر1رؤیا 
  .: األناجیل األربعة تحطم شر العالم  : األربعة قرون2رؤیا 
  .: الرب یقیم مقدسة داخلنا : قیاس المدینة المقدسة3رؤیا 
. : الرب كاهننا األعظم : یهوشع الكاهن العظیم4رؤیا 
  .: الروح القدس واهب االستنارة  : المنارة الذهبیة5رؤیا 
  .: تحذیر من التهاون : الدرج (المنجل) الطائر6رؤیا 
. : إعادة التحذیر  : المرأة وسط اإلیفة7رؤیا 
. : إدانة الشر أبدًیا   : المركبات8رؤیا 
. : تكلیلنا األبدي فیه  : تتویج یهوشع9رؤیا 
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األصحاح األول 

رؤیتا الخیل والقرون األربعة 
بعد أن افتتح السفر بدعوة للتوبة بكلمات مملؤة رقة تتناسب مع شعب انسحق 

بالذل في السبي قدم لنا في هذا األصحاح رؤیتین مبهجتین تخصان إقامة هیكل الرب فینا. 

. ]6-1   [ دعوة للتوبة .1
. ]11-7   [ رؤیا الخیل .2
. ]17-12 [   غیرة الرب على بیته.3
. ]21-18  [ رؤیا األربعة قرون .4

:   دعوة للتوبة. 1
 ق.م)، 520 بالشهر الثامن في السنة الثانیة لداریوس (تهي تاریخ نبونب حدد ال

في الشهر الثامن في السنة الثانیة لداریوس كانت كلمة الرب إلى زكریا بن برخیا " قائالً :
 والده وجده، ولعل ذكر اسم جده ي. هنا یذكر النبي اسمه واسم]1 [، قائالً "نبيبن عّدو ال

ألنه هو الذي قام بتربیته بعد وفاة والده، وألنه كان مشهوًرا وسط العائدین من السبي (نج 
12: 1 ،4، 7 .(

قد غضب الرب على آبائكم... هكذا قال رب الجنود كانت دعوة الرب إلیهم هي: "
. ویالحظ هنا: ]3-2[ یقول رب الجنود فأرجع إلیكم یقول رب الجنود" يَّ لإارجعوا 

 أن یجرح  یرد: في هذه الدعوة لم یذكر تفاصیل خطایا آبائهم الماضیة، إذ لمأوالً 
مشاعرهم بعد دخولهم فى ذل السبي... وٕانما أراد حتى في حثهم على التوبة أن یسندهم 

ویشجعهم ویرفع من روحهم المعنویة. 
 لعله قصد هنا بآبائهم األجیال السابقة للسبى التي لم تسمح لألنبیاء :ثانًیا

الحقیقیین بل سارت وراء األنبیاء الكذابة فانتهى األمر بسبي إسرائیل ثم یهوذا. وربما قصد 
 عاًما، الذین أهملوا في بناء الهیكل وانهمكوا في 15بهم الذین رجعوا من السبي منذ حوالي 

)، هؤالء الذین فى غیرتهم رجعوا من السبي إلى أورشلیم مع 1ملذاتهم األرضیة (حجى 
زربابل، لكنهم إذ لم یرجعوا بقلوبهم للرب توقف العمل وخسروا حیاتهم الروحیة. لذلك یؤكد 

... فأرجع إلیكم". إنه قبل الرجوع إلى المكان یطلب رجوع القلب إلیه، أما يَّ "ارجعوا إل: الرب
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 هیكله الروحي فینا. هذا هو نداء اهللا يمن جهته فهو مستعد بل ومشتاق أن یرجع إلینا ویبن
 اهللا في طول أناته ینتظر الخاطئ، قائالً :[ :القدیس أغسطینوسالمستمر لنا، وكما یقول 
. كما یقول: [برجوعنا الكامل إلى اهللا نجده مستعًدا كقول النبي: ]Ï"ارجعوا إلى فأرجع إلیكم"

. اهللا لیس بغائب بل هو حاضر في ) الترجمة السبعینیة3 :6هو ( "نجده مستعًدا كالفجر"
"في العالم كان والعالم به ُكوَن والعالم لم یعرفه"  كل موضع ونحن بانحرافنا نفقده، إذ قیل:

]. كما Ð) لقد كان في العالم والعالم لم یعرفه ألنه عدم نقاوة أعیننا تجعلنا ال نراه10 :1(یو 
أنت الذي سقطت عنه أما هو فال یسقط  لقد تركك اهللا بكونك أنت هو التارك.[یقول: 

. ]...Ñعنك
إذن الرجوع إلى اهللا لیس مجرد تغییر المكان، أي ترك بابل والذهاب إلى أورشلیم، 
بل هو تغییر مركز النفس بالنسبة هللا، فعوض أن تعطیه القفا بأعمالها الشریرة تعطیه الوجه 

[یجب أالَّ ُیفهم هذا االفتراق وهذا  :القدیس دیدیموس الضریرمقتربه إلیه روحًیا. وكما یقول 
]. Òاالقتراب انه یتحقق في مكان معین، إنما خالل موقف الروح واستعدادها

 واألنبیاء هل أبًدا ؟!"آباؤكم أین هم یسألهم االتعاظ بما حدث مع آبائهم: :ثالثًا
. ربما قصد أنه سبق فأنذر آباءهم باألنبیاء لكن إلى حین، فإذ رفضوا اإلنذار ]5[" ؟!یحیون

 أنه یقصد باألنبیاء هنا األنبیاء القدیس دیدیموس الضریرهلكوا وخسروا األنبیاء. ویرى 
هلكوا مع  ).8 :11  (أر"الكذبة الذین خدعوا آباءهم بقولهم لهم: "سالم سالم وال سالم

األنبیاء الكذبة الذین خدعوهم، فاختفى المضلون والذین تركوا أنفسهم ینخدعون بأكاذیبهم. 
 في دعوته بالرجوع دعي اهللا "رب الجنود"، مكرًرا اسمه ثالث مرات في :رابًعا
. فمن ناحیة یتقدم الرب إلیهم كرب الجنود، لیعلن مسئولیته عن العمل فال ]3[عبارة واحدة 

یخافون من المقاومین، إذ هو قادر أن یتمم العمل بهم إن خضعوا له كجنود روحیین 
لقائدهم. أما تعبیر "رب الجنود" ثالث مرات عند عودته للتوبة إنما هو تأكید لعمل الثالوث 

القدوس في حیاتهم، فال یقدر اإلنسان أن یرجع إلى اهللا ما لم یختبر محبة اآلب الباذلة، 
ونعمة االبن خالل الصلیب، وشركة الروح القدس واهب المغفرة. 

1 On Ps. 145. 
2 On Ps. 6:4. 
3 Sermons on N.T. Lessons 92:4. 

 أقوال القدیس دیدیموس الضریر في األصحاحات الخمسة األولي مقتطفة عن ترجمتین، أحدهما لألستاذ ملیكه حبیب ˽
 والمرحوم الشماس یوسف حبیب، والثانیة لمدام عایدة حنا بسطا.
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 یؤكد هذا السفر المبدأ الهام الذي سبق فأعلنه اهللا في كتب األنبیاء قبل :خامًسا
السبي أن ما یحل بهم هو تأدیب من قبل الرب، ولكنه في نفس الوقت لیس إالَّ ثمرة طبیعیة 

. فاإلنسان هو الذي یلقى بنفسه تحت ]6["كطرقنا وأعمالنا كذلك فعل بنا"  للخطیة...
التأدیب كثمرة أفعاله. 

 آباؤهم قد هلكوا بسبب التصاقهم بالشر، فإن من یلتصق بالباطل  كان إن:سادًسا
 فالعالج هو االلتصاق بالحق لیحیا أبدًیا. هكذا ُیقدم اهللا كلمته، أي الحق، ؛یصیر باطالً 

"ولكن كالمي وفرائضي التي أوصیت بها عبیدي األنبیاء أفلم لنلتصق به فال نموت... 
یبس العشب، ذبل الزهر، أما كلمة إلهنا فتثبت ". وكما یقول أشعیاء: ]6[" ؟!تدرك آباءكم

). 8 :40 (أش "إلى األبد

:  رؤیا الخیل. 2
 بعد بدء نبوته بثالثة شهور حّل شهر شباط الذي فیه تفرخ األشجار وتفوح رائحة 

ریب منه، یسقط راكًعا تحت قولعل النبي كان یقضى الیوم كله في واد  شجر اآلس الطیبة.
ظالل شجر اآلس، ودموعه ال تجف، صارًخا: "یارب إلى متى أنت ال ترحم أورشلیم ومدن 

 بقلبه نحو  یتجه. كان وسط نحیبه]12[" ؟!یهوذا التي غضبت علیها هذه السبعین سنة
 عاًما لبناء الهیكل لكن كل 15الهیكل الذي صار خراًبا وٕالى الشعب الذي جاء منذ حوالي 

واحد انهمك في أعماله الخاصة ومصالحه الشخصیة. كان النبي ككاهن یئن مشتاًقا إلى 
 لذلك في .عودة الهیكل بطقوسه الروحیة التي لم یمارسها منذ والدته حتى تلك اللحظات

رأیت في اللیل وٕاذا برجل راكب على فرس أحمر وهو واقف بین اللیل وهبه اهللا هذه الرؤیا: "
 فقال ؟وخلفه خیل حمر وشقر وشهب. فقلت: یا سیدي: ما هؤالء اآلس الذي في الظل،

 المالك الذي كلمني أنا أریك ما هؤالء. فأجاب الرجل الواقف بین اآلس وقال: هؤالء يَّ ل
هم الذین أرسلهم الرب للجوالن في األرض. فأجابوا مالك الرب الواقف بین اآلس وقالوا: 

 . ]11-8[قد ُجلنا فى األرض وٕاذا األرض كلها مستریحة وساكنة" 
 

بهذه الرؤیا یعلن اهللا عن تدبیراته الخالصیة واهتمامه ببیته الروحي هذا وقد أعطاه 
اهللا مالًكا یكلمه، هذا الذي رافقه في كل الرؤى، یدخل معه في الحوار ویفسر له ما غمض 

 ).14 :1علیه. كأن الرب أراد أن یؤكد مساندة السماء له وخدمة المالئكة للبشر (عب 
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 اآلن، من هو هذا الرجل الراكب على فرس أحمر، الواقف بین اآلس، الذي في 
  .الظل ویدعى: "مالك الرب"

 إذ یظهر كمالك أو ُمرسل Ï تعبیر "مالك الرب" غالًبا ما یشیر إلى اهللا نفسه
ألجل اإلنسان، إذ كلمة "مالك" تعنى "رسول"، وقد جاء في التلمود البابلي: "هذا الرجل لیس 

: [الراكب القدیس دیدیموس الضریرالرب رجل حرب". ویقول "إالَّ القدوس المبارك، إذ قیل: 
على فرس أحمر هو الرب المخلص المتجسد، والفرس األحمر هو الجسد الذي لبسه. لقد رآه 

النبي "وهو واقف بین اآلس الذي في الظل" أي بین الجبال المظللة. الجبال هي العهدان. 
. ]معي جبال خصبة ومظللة بسبب غنى األفكار وكثرة نصوص الكتاب عن المتجسد

، أي خالل العهد القدیم ]8[ یمكننا القول بأن النبي نظر هذه الرؤیا "في اللیل" 
حیث لم یكن بعد قد ظهر السید المسیح شمس البر الذي حّول لیل العالم إلى نهار. رآه 

خالل النبوات، لذا رآه في الظل، لم یتحقق مجیئه بعد. رآه رجًال راكًبا على فرس أحمر إذ 
، یتقدم إلینا بعمله اإللهي خالل الصلیب حیث الدم المبذول، وكما قال اتجسد فصار إنسانً 

من ذا اآلتي من أدوم بثیاب ُحمر... ما بال لباسك محمر وثیابك كدائس "أشعیاء: 
). 3-1 :63 قد دست المعصرة وحدي ومن الشعوب لم یكن معي أحد" (إش ؟!المعصرة

هؤالء  رأى النبي خلف السید المسیح خیل حمر وشقر وشهب، قال عنهم السید "
. بمجيء السید المسیح إلینا للخالص ]10[هم الذین أرسلهم الرب للجوالن في األرض" 

انفتحت السماء وتحول السمائیون إلى خدمة اإلنسان لحساب العریس السماوي، وصاروا 
).  14 :1كمن یجولون فى األرض لخدمة العتیدین أن یرثوا الخالص (عب 

 ولعل هؤالء الذین أرسلهم الرب للجوالن في األرض هم الرجال العهد القدیم الذین 
هیأوا األرض الستقبال الكلمة المتجسدة خالل تعالیمهم ونبواتهم، هؤالء الذین سبقوه في 

قد ُجلنا في األرض وٕاذا الطریق لكنهم یبقون خلفه بكونه ربهم ومخلصهم أما إجابتهم: "
 فُتشیر إلى تهیئة األرض الستقبال المسیا المخلص، .]11[األرض كلها مستریحة وساكنة" 

 إذ صار الطریق ُمعًدا والزمن مناسًبا لنزوله.
 إن كان الراكب على الفرس األحمر یرمز لكلمة اهللا المتجسد، فهذه الخیل 

ن النبي یعلن للشعب الیهودي في ذلك أالمختلفة األلوان ربما تعنى األعمال اإللهیة، وك

. 22، 9: 13؛ قض 6-2: 3؛ خر 13-7: 16 راجع تك ˺
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الحین أن اهللا قدم أعماًال متنوعة وهیأ لهم بكل وسیلة جًوا من الهدوء، فاألرض كلها ساكنة 
ومستریحة لیس من یقاوم وال من یدیر مكائد ضدهم فعلیهم أن یسرعوا في بناء بیت الرب. 

ن السید المسیح قد أرسل لنا خیله الحمر والشقر أوبنفس المعنى نقول أن النبي یعلن ب
والشهب، مقدًما لنا كل موهبة سماویة وعطیة إلهیة لكي یجعل أرضنا أي جسدنا ساكًنا 

وهادًئا ال یقاوم الروح بل یعمل معها لحساب مجد اهللا. إنه وقت للعمل، فیه یلیق بنا تكریس 
كل طاقتنا الروحیة كما الجسدیة للبناء الروحي أورشلیمنا السماویة. 
دي اآلس تحت الظالل ا هذه هي الرؤیا األولى التي رفعت زكریا من دموعه الیومیة في و

 بهذا ُنزع زكریا من ضیقة نفسه !لتدخل به إلى وادي عمل اهللا الُمعلن خالل التجسد والصلب
إلى السالم الحقیقي والراحة، لذا قال: "األرض كلها مستریحة وساكنة". 

 لیتنا ال نفهم األرض مستریحة وساكنة بمعنى الخمول والتراخي وٕانما بمعنى 
الروح العاقلة تحمل طاقة [: القدیس دیدیموس الضریرالتمتع بسالم اهللا الفائق، وكما یقول 

تحركها في نشاط مستمر، لكنها إذ تعمل من أجل الخیر تظل هادئة ومستریحة بال 
اضطراب وتمتع بالسالم الداخلي الذي تبعثه مخافة اهللا... وكما هو مكتوب: "وأما المستمع 

. ])33 :1لّي فیسكن آمًنا ویستریح من خوف الشر" (أم 
دنا، أي سمواتنا الداخلیة وأرضنا اجسأفي المسیح یسوع ربنا تصیر نفوسنا وأیًضا 

 به وتفرح بالرغم من حملها صلیبه والدخول معه قبره.   تتقدسمستریحة، إذ

:  غیرة الرب على بیته. 3
 إن كان زكریا النبي قد قضى سنوات یتأمل خراب الهیكل بدموع ال تجف، یسأل 

 وحده الذي یصرخ ياهللا من أجل إعادة بناء الهیكل، فإن ربنا یسوع المسیح هو الشفیع الكفار
وقال: یارب  "فأجاب مالك الرببدمه الكریم من أجل قیام مقدساته في البشریة، إذ قیل 

. "؟!الجنود إلى متى ال ترحم أورشلیم ومدن یهوذا التي غضبت علیها هذه السبعین سنة
لقد سقطت البشریة تحت سبى عدو الخیر سنیًنا هذه مقدارها ولم یكن یستطع أحد أن یشفع 

فیها إالَّ ذاك الذي قدم دمه كفارة عن خطایانا، جالًبا الرحمة اإللهیة بإیفائه دین العدل 
اإللهي بالصلیب. ولم تكن شفاعته كالًما مجرد بل عمًال مملوء حًبا وفّعاًال، أمكنه به أن 
ینزع عن المؤمنین به الغضب اإللهي ویدخل بهم إلى مراحم اهللا لُیقام فیهم هیكله المقدس 

. ]13[السماوي. هذا هو الكالم الطیب وكالم التعزیة الذي أعلنه المالك المرافق له 
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"غرت على أورشلیم وعلى صهیون غیرة عظیمة، وأنا  بالصلیب یقول الرب: 
 لذلك .مغضب بغضب عظیم على األمم المطمئنین، ألنى غضبت قلیًال وهم أعانوا الشر

هكذا قال الرب: قد رجعت إلى أورشلیم بالمراحم فبیتي ُیبنى فیها یقول رب الجنود وُیمد 
 إن ُمدني تفیض بعد خیًرا :المطمار على أورشلیم. ناِد أیًضا وقل: هكذا قال رب الجنود

. فمن الجانب التاریخي تحقق ]17-14[والرب یعزى صهیون بعد ویختار بعد أورشلیم" 
ذ كانت إذلك حرفًیا، فبعد سبى یهوذا سبعین عاًما أعلن اهللا غیرته على مدینته وشعبه، و

األمم مطمئنة أنها أذلت شعب اهللا تماًما وخربت أرض الموعد وحطمت الهیكل المقدس؛ 
بعضها قام بالدور الرئیسي كالبابلیین واآلخر شارك بالعمل كاألدومیین أو بالشامتة... لكن 

فیما هم مطمئنون رجع الرب إلى أورشلیم لیقیم بیته من جدید ویسمح بمّد المطمار (آله 
قیاس الحائط) ال للهدم كما كان عند السبي بسبب انحراف الحوائط وٕانما إلقامة المباني 

والتعمیر، وهكذا یفیض على شعبه بالخیر ویعلن محبته ورعایته له. 
تحقق هذا حرفًیا في القرن السادس ق.م، لكنه تحقق بصورة أكمل وبفكر أعمق 
في العصر المسیانى، حیث صعد الرب على صلیبه یبسط یدیه بالبركة للبشریة محطًما 

وكما یقول القدیس بولس: "الذي لم یشفق على  سبى إبلیس واهًبا الخیر الحق للمؤمنین به،
). رجع إلینا 32 :8" (رو !؟عه كل شيء میهبنا أیًضا ابنه بل بذله ألجلنا أجمعین كیف ال

م". مّد یده بالمطمار لیبنى وینمى ك: "ملكوت اهللا في داخل، قائالً بمراحمه لیقیم هیكله فینا
) تكشف عن 26 :15(یو  حیاتنا الداخلیة، فتفیض من ثمر روحه القدوس بركات و تعزیات

اختیاره ألورشلیمنا الداخلیة عروًسا له. 
 ما هو هذا البیت الذي یشغل قلب اهللا؟  

: الكنیسة التي یقیمها الرب عروًسا له، هذه التي أشار إلیها الرسول بقوله: أوالً  
"ولكن إن كنت أبطئ فلكي تعلم كیف یجب أن تتصرف في بیت اهللا الذي هو كنیسة اهللا 

). 14 :3 تى 1الحّي عمود الحق وقاعدته" (
ن هذا البیت هو الجسد ربنا یسوع المسیح الذي [إ :القدیس دیدیموس یقول :ثانًیا

قلبه مسكًنا له واحًدا مع الالهوت بال اختالط وال انفصال، هذا الذي قال عنه "انقضوا هذا 
). هذا البیت 21 ،19 :2 كان یقول عن هیكل جسده" (یو ...الهیكل وفى ثالثة أیام أقیمه

. ])1 :9الذي أعلن عنه سفر األمثال: "الحكمة بنت بیتها" (أم 
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 نضیف كما یجب أن[ حدیثه عن هذا البیت بقوله: القدیس دیدیموس یختم :ثالثًا
 تعلمون أنكم هیكل أن كل مؤمن هو أیًضا بیت مبني لیكون هیكًال هللا. یقول الكتاب: "أما

ي أحد بن). یقول المخلص نفسه بوضوح: "إن أح16 :3 كو 1اهللا وروح اهللا یسكن فیكم" (
. ])23 :14  وٕالیه نأتي وعنده نصنع منزالً " (یويیحفظ كالمي ویحبه أب

:   رؤیا األربعة قرون.4
حسب القانون العبري یبدأ األصحاح الثاني من هذا السفر بهذه الرؤیا الثانیة 

الخاصة بظهور األربعة قرون التي بددت یهوذا وٕاسرائیل وأورشلیم حتى لم یرفع إنسان رأسه 
، ثم ظهور أربعة صناع قاموا لبث الرعب وطرد هذه القرون التي لألمم. ]21[

ربما كان زكریا النبي في خلوته یتطلع إلى كل اتجاه من اتجاهات المسكونة لیرى 
األمم وكأنهم یضربون أورشلیم بقرنهم بال توقف وال رحمة. لقد ألف الیهود رعایة الغنم 

لوحوش القرنیة كیف تقتل الغنم وتبدده، لهذا یقول المرتل: "خلصني لوأدركوا ضربات القرون 
). ویتحدث دانیال النبي عن 21 :22من فم األسد ومن قرون بقر الوحش استجب ليّ " (مز 

). هكذا صارت 22-21 :7القرن الذي حارب القدیسین فغلبهم حتى جاء القدیم األیام (دا 
القرون إشارة إلى القوة والسلطان، إذ یقول الرب في میخا: "قومي ودوسي یا بنت صهیون 

أظافرك أجعلها نحاًسا فتسحقین شعوًبا كثیرین وأحرم غنیمتهم للرب  ألني أجعل قرنك حدیًدا،
). 13 :4وثروتهم لسید كل األرض" (مي 

ویالحظ في هذه الرؤیا الخاصة بهذه القرون األربعة اآلتي: 
: یرى البعض في هذه القرن األربعة إشارة إلى الممالك التي أذلت الشعب وهى أوالً 

 وقد أرسل اهللا .مملكة أشور وبابل، مملكة مادي وفارس، مملكة الكلدانیین، مملكة الرومان
لكل مملكة صانع یبددها ویذلها، وها هي الممالك األربع قد اندثرت تماًما، إذ تحطمت 

قرونها وبقى عمل اهللا ناجًحا، وكما یقول المرتل: "لماذا ارتجت األمم وتفكرت الشعوب في 
 الساكن في ...الباطل، قام ملوك األرض وتآمر الرؤساء مًعا، على الرب وعلى مسیحه

). هذه الممالیك ُأشیر إلیها بالمعادن 2السماوات یضحك بهم والرب یستهزئ بهم" (مز 
األربعة والحیوانات الكبیرة األربعة التي برزت من البحر الواحد تلو اآلخر في رؤیا دانیال 

النبي. 
 وكثیر من آباء الكنیسة أن العالمة أوریجانوس والقدیس أغسطینوس: یرى ثانًیا

 یشیر إلى جهات المسكونة األربع أي إلى محبة العالم كما یشیر إلى الجسد بكونه 4رقم 
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"حتى ال ، ]19["یهوذا وٕاسرائیل وأورشلیم" من تراب هذا العالم. وكأن هذه القرون التي تبدد 
، تعنى أن محبة العالم وشهوات الجسد تحطم یهوذا، أي اتحادنا ]21[یرفع إنسان رأسه" 

بالسید المسیح الخارج من سبط یهوذا، كما تحطم إسرائیل الجدید أى عضوتنا الداخلیة ونقاوة 
قلبنا التي بها نعاین اهللا. بها ال یرفع اإلنسان رأسه، بل ینحني بنفسه لتدفن فى التراب كما 

)، عوض أن یرتفع بجسده إلى السماء 18: 25حدث مع صاحب الوزنة الواحدة (مت 
تنحني نفسه مع شهوات جسده إلى األرض. 

ن أكما أثار الشیطان أربعة قرون ضد أورشلیم أرسل اهللا أربعة صناع، وك :ثالثًا
اهللا یسند أوالده قدر ما یدخلون في تجارب أو ضیقات، كلما اشتدت حرب الشیطان أرسل 

 هذا هو عمل اهللا عبر العصور، فإذ كان فرعون عنیًفا أرسل اهللا موسى، وٕاذ .باألكثر عوًنا
كان آخاب شریًرا أرسل اهللا إیلیا، وعندما ثار أریوس ضد الكنیسة أعّد اهللا أثناسیوس 

الرسولى وهكذا. وما یدور على مستوى كنیسة العهد القدیم أو العهد الجدید یتحقق كل یوم 
 في حیاة كل واحد منا. 

یرى بعض اآلباء أن القرون األربعة هي حرب إبلیس من كل جانب، هذه : رابًعا
التي تقول عنها الرسول بولس: "فإن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع 

السالطین مع والدة العال على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة فى السماویات" 
)، وقد احتاجت الكنیسة إلى األناجیل األربعة بكونها الصناع الذین یفسدون 12 :6(أف 

عمل إبلیس بقرونه األربعة. حًقا لقد استخدم الشیطان حرًبا عنیفة بقرونه األربعة لكن 
 والوداعة، فنار األناجیل قدمت لنا صناعة جدیدة للغلبة على الشیطان هو طریق الحب

القدیس یوحنا  یقول ا. وكمإبلیس التي یلهب بها قلوب الناس ضد المؤمن إنما یغلبها الحب
 أن النار ال ُتطفأ بالنار بل بالماء، هكذا ال ُیقاوم الشر بالشر بل بالخیر. الذهبي الفم

والعجیب أنه بالرغم مما أتسم به الصناع األربعة من وداعة ارتعبت القرون 
 :6قدامهم، كما ارتعب هیرودس صاحب السلطان أمام القدیس یوحنا المعمدان األعزل (مر 

 وكما ارتعبت فیلكس الوالي أمام القدیس بولس األسیر الواقف للمحاكمة أمامه (أع ،)20
24: 25.!( 
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األصحاح الثاني 

قیاس أورشلیم الجدیدة 
 إن كان في الرؤیا األولى قد ظهر المخلص في الظل یعد طریق الخالص 

للمؤمنین، وفى الرؤیا الثانیة ظهر إنجیل المسیح كصناع أربعة لتحطیم قوات الشر الروحیة، 
ففي الرؤیا الثالثة یكشف لنا عن خطته للخالص من السبي الحقیقي بإقامة أورشلیم الجدیدة 

الحرة بمقاییس روحیة تحمل سمات الساكن فیها "اإلله المتجسد". 

. ]5-1  [ قیاس أورشلیم ومجدها .1
. ]9-6  [ هروبها من بابل.2
. ]13-10  [ أورشلیم والتجسد .3

 قیاس أورشلیم ومجدها: .1
 یتقدم السید المسیح نفسه كرجل بیده حبل قیاس لیبنى بیته فینا بروحه القدوس 
حتى یكون مطابًقا لبیته السماوي الذي رآه القدیس یوحنا المعمدان، أورشلیم السماویة (رؤ 

 الخ).  21 :15 ؛2، 1 :11
 18 :1" مكرًرا هذه العبارة في أكثر من موضع (رفعت عیني ونظرتیقول النبي "

ذ یعلن هذا السفر الفكر اإلنجیلي الخاص بخالص العالم لم إ). ف1 :6 ؛ 1 :5 ؛ 1 :2؛ 
یكن ممكًنا لزكریا النبي أن یدركه ما لم یرفع اهللا عینیه الداخلتین بروح النبوة لیرى ویدرك 

فكر اهللا من نحو اإلنسان. أقول إنها دعوة موجهة إلینا جمیًعا أن نرفع أعیننا بالروح القدس 
حتى ال تقف مداركنا عند حدود الحرف إنما ندخل إلى أسرار اهللا المخفیة ونتطلع إلى 

أعماله الخالصیة، األمور التي ال یمكن اختبارها بعینین منطمستین في تراب هذا العالم. 
. لعل هذا الرجل هو كلمة اهللا الذي من ]1["وٕاذا برجل بیده حبل قیاس" رأى 

أجلنا قد صار إنساًنا. إنه ذاك الذي سبق فرآه راكًبا على فرس أحمر واقًفا بین اآلس الذي 
: القدیس دیدیموس الضریر)، قد جاء لیخطط مباني كنیسته المقدسة. یقول 8 :1في ظل (

هو الرب المخلص الذي یشیر إلیه زكریا النبي بقوله: "هوذا الرجل الغصن الشرق إسمه، [
إنه النور الحقیقي الذي   الترجمة السبعینیة).12 :6ومن مكانه ینبت ویبنى هیكل الرب" (

 ألنه ي صار قدامي"هذا هو الذي قلت عنه أن الذي یأتى بعد یتحدث عنه یوحنا المعمدان:
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 أورشلیم، قد رسم األساس ووضعه كمهندس معماري. إذ ي). هو بان15 :1" (یو يكان قدام
تهدمت أورشلیم بواسطة األعداء الذین حاصروها یقیس طولها وعرضها لكي یضع 

األساسات التي ُتقام علیها األسوار في المواضع المناسبة بترتیب وتنسیق. ویكتب القدیس 
بولس الرسول عن هذه المدینة التي كان ینتظرها كل الذین أرضوا الرب بإیمانهم "التي لها 

). كما یقول حزقیال النبي أیًضا: "وٕاذا 11 :10األساسات التي صانعها وبارئها اهللا " (عب 
 :40(حز  برجل منظره كمنظر النحاس وبیده خیط كتان وقصبة القیاس وهو واقف بالباب" 

3([ .
 في سفر الرؤیا نرى الهیكل المقدس والذبح ُیقاسان شبه عصا، أما الدار الخارجیة 

)، وكأن ربنا یسوع یود أن یطمئنا أن أوالد اهللا 2 ،1: 11فتطرح خارًجا وال تقاس (رؤ 
الحقیقیین الذین تقدسوا له محفوظون ومعروفون لدیه أما الذین هم خارج اإلیمان فهم خارج 

 "ال أعرفكم من أین : لهذا یوبخهم قائالً ... یكونوا موضوع معرفتهنالقیاس ال یستحقون أ
). 27 :13أنتم" (لو 

) أي سماویة، ألن األمور الروحیة 15 :21 أما قصبة القیاس فذهبیة (رؤ 
. Ïوالسماویة ال تقاس إالَّ بما هو روحي

 ما هو حبل القیاس أو قصبة القیاس الروحیة التي یمسك بها مهندسنا المعماري 
 ؟!إلقامة أورشلیم المقدسة إالَّ الصلیب المقدس الذي یتكون من عارضتین: طولیة وعرضیة

ألقیس أورشلیم ألرى كم عرضها وكم بهذا الصلیب یحدد أبعاد مدینته المقدسة فینا، قائالً : "
. على عارضة خشبه الصلیب العرضیة بسط السید المسیح یدیه لیضم بالواحدة ]2[طولها" 

علق على [: یقول القدیس إیریناؤسالیهود وباألخرى األمم لیكون الكل مًعا واحد فیه. وكما 
 ...كان الئًقا بالرب أن یبسط یدیه[: والبابا أثناسیوس. ]Ðالشجرة ذاك الذي یجمع الكل فیه

 عرض  هو. هذا]Ñحتى یضم بالواحدة الشعب القدیم وباألخرى األمم ویوحدهما مًعا فیه
أورشلیم الجدیدة، إذ یلیق بالمؤمن أن یحمل سمة مخلصه المصلوب فیبسط بالحب یدیه 

 الطولیة فسمر علیها جسد الرب ةخوة له. أما بالنسبة للخشبإلیضم في قلبه كل البشریة 
 :12 الجمیع" (یو يَّ "وأنا إن ارتفعت عن األرض أجذب إل المرتفع فوق األرض، محقًقا وعده

 .212-211، ص 1979في كتابنا: رؤیا یوحنا الالهوتي،   راجع مقاییس المدینة˺
 
2 Adv. Haer 5:19:1. 
3 De Incar. 25:4. 
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یقول القدیس )، عامًال المصالحة بین اآلب واإلنسان فى جسده المصلوب. وكما 32
الصلیب هو سلم یعقوب ؛ هذه الشجرة ذات األربعاء السماویة ارتفعت من [: هیبولیتس

. ]األرض حتى السماء، أقامت ذاتها غرًسا أبدًیا بین السماء واألرض، لكي ترفع المسكونة
هذا هو طول أورشلیم الجدیدة حیث یلیق بنا أن ُنسمر معه على الخشبه لنقبل انفتاح السماء 

على األرض وارتفاع األرض إلى السماء. وكأن أبعاد أورشلیمنا الجدیدة هي فى عارضها 
اتساع قلبنا لكل إنسان، وطولها هو انفتاحه على السماء، بمعنى آخر هو ممارسة وصیة 

الحب في المسیح یسوع ربنا، حب للبشریة كلها في اهللا السماوي. 
وٕاذا بالمالك الذي كلمني قد خرج، وخرج مالك  یكمل زكریا النبي حدیثه بالقول: "

جِر وكلم هذا الغالم قائًال كاألعراء تسكن أورشلیم من كثرة الناس إآخر للقائه. فقال له: 
والبهائم فیها. وأنا یقول الرب أكون لها سور ناٍر من حولها وأكون مجًدا في وسطها" 

]4-5[ .
!  یالها من رؤیا تبهج القلب إذ تكشف عن عمل اهللا معنا

إرساله المالئكة، فیخرج مالك ووراءه مالك، أما موضوع حدیثهما فهو  :أوالً 
أورشلیمنا، مسكن اهللا مع الناس. وفى سفر الرؤیا نرى المالئكة في تحرك مستمر معلنین 

)، مشتاقین أن یروا العروس وقد تكللت 20-15: 14(رؤ  شوقهم للیوم األخیر أو الحصاد
بالمجد مع عریسها. 

 لعل المالك األول یشیر إلى السمائیین وقد انتظروا تحقیق النبوات لیفرحوا 
بخالص اإلنسان ورجوعه إلى شركته معهم فى لیتورجیاتهم وتسابیحهم اهللا، أما المالك 
الثاني فُیشیر إلیهم وقد خرجوا فى العهد الجدید یفرحون بتحقیق ما سبق لهم انتظاره.  

 زكریا النبي أو المؤمن بصفة عامة. فإن ]4[: غالًبا ما یقصد بالغالم هنا ثانًیا
كان السید المسیح قد شارك البشریة فصار جنیًنا فطفًال وصبًیا وشاًبا ورجًال لكنه لم یصر 

 عروسه دوًما في شباب متجدد روحًیا بال شیخوخة العجز ىشیًخا حسب الجسد حتى تبق
والضعف، فیترنم كل عضو فیها قائالً : "وٕان كان إنساننا الخارجي یفنى فالدخل یتجدد یوًما 

وأما منتظرو الرب فیجددون قوة، یرفعون أجنحة كالنسور، ")، 16 :4كو  2فیوًما" (
)، "یتجدد مثل النسر شبابك" (مز 31 :40یركضون وال یتبعون، یمشون وال یعیون" (إش 

103: 5 .(
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اإلنسان القدیس في نظر مالئكة اهللا شاب، [: القدیس دیدیموس الضریر یقول 
خاصة عندما یلبس اإلنسان الجدید، فیمكن أن ینطبق علیه القول: "الولد أیًضا یعرف 

 ویقول یوحنا الرسول فر رسالته عن ..).11 :20" (أم ؟!بأفعاله، هل عمله نقى ومستقیم
الذین یسهمون في الفضیلة: "كتبت إلیكم أیهما األحداث ألنكم أقویاء وكلمة اهللا ثابتة فیكم 

). فمن كان شاًبا في الروح یتلق تعالیم المالك الذي یخرج 14 :2 یو 1( وقد غلبتم الشر"
لیكشف له اإلعالنات التي نراها في بقیة النبوة". 

: یكشف لنا عن أبعاد الكنیسة الجدیدة، قائالً : "كاألعراء ُتسكن أورشلیم من ثالثًا
 فیها". إنها تصیر كاألعراء التي ال یحدها سور مادي بسبب إكتظاظها كثرة الناس والبهائم

، إذ هي مدینة الحب الذي بال حدود. تحمل النفس في داخلها ملكوت اهللا بالناس والبهائم
قدیس تالمتسع بالحب للجمیع بفرح داخلي مجید. أما اكتظاظها بالناس والبهائم فتشیر إلى 

النفس بطاقات غیر محدودة وتقدیس الجسد الذي كان حیوانًیا بإمكانیات جدیدة بغیر حدود. 
 هماوكأن أورشلیمنا الداخلیة تتسع لكل إنسان، خالل تقدیس النفس والجسد مًعا بكل إمكانیات

ومواهبهما. 
: إن كانت أورشلیمنا الداخلیة كاألعراء ال تحدها أسوار مادیة، لكن لها سور رابًعا

. هذا هو السور الناري أرسله لنا ]5 ["وأنا یقول الرب أكون لها سور ناٍر من حولها"فرید. 
االبن الوحید الجنس من عند اآلب بعد صعوده، فحّل على التالمیذ على شكل ألسنة ناریة 
في یوم العنصرة لیحوط الكنیسة من كل جانب یحفظها من كل سهم شریر ویلهبها بحرارة 

)، "الرب 29 :18الروح المستمر. لهذا یسبح المؤمن قائالً : "بإلهي تسّورت أسواًرا" (مز 
لقد حاصرني األعداء فأنت إذن [: القدیس جیروم) وكما یقول 1 :27حصن حیاتي" (مز 

 كسور يَّ  لقد صوب األعداء سهامهم الناریة نحو قلبي، لكن النار اإللهیة تحوط ب.]Ïحصني
 هكذا !لتلتهم نار الشر وتبیدها كما التهمت عصا موسى التي صارت حیة حیات السحرة

عوض نار الشر القاتلة یلتهب بالنار اإللهیة المقدسة. 
"تبرد محبة   اهللا سور نار حولنا یلهب قلبنا بنار الحب فال نصیر كمن قیل عنهم

). 12 :24 الكثیرین" (مت

1 On Ps. 90 (91). 
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 ،"إني أصعد على أرض أعراء إذن بهذا السور اإللهي ال یطمع العدو فینا قائالً :
 الهادئین الساكنین فى أمن، كلهم ساكنون بغیر سور ولیس لهم عارضة وال مصاریع، يآت

). 12-11 :38 (حز ..."لسلب السلب ولغنم الغنیمة
. إن كان السید المسیح هو ]5[وأكون مجًدا في وسطها" " : یقول الربخامًسا

اللؤلؤة الكثیرة الثمن التى نقتنیها فینا، فبنیرانه اإللهیة المحیطة بنا ال یقدر أحد أن یتفرس في 
هذه اللؤلؤة المتأللئة داخلنا من أجل جمالها الفائق وٕاشعاعاتها التى ال یمكن التطلع إلیها. 

"وجملت جًدا جًدا فصلحت  یصیر بهاؤه بهاءنا، ومجده لحسابنا، قائًال لنا كما لعروسه:
لمملكة، وخرج لِك اسم في األمم لجمالك ألنه كان كامًال ببهائي الذي جعلته علیِك یقول 

). 14-13 :16السید الرب" (حز 

:   هروبها من بابل.2
 قام بنفسه بقیاس المدینة وأحاطها بروحه القدوس سور نار وتجلى  قد إن كان اهللا

في داخلها بمجده، هذا كله یدفعها باألكثر إلى الجهاد هاربة من كل عثرة حتى ال تفقد عمل 
. ]6[هربوا من أرض الشمال" إ"یا یا  ینادیها . لهذااهللا فیها

 من الجانب التاریخي الحرفي، هي دعوة إلهیة للذین تمسكوا بأرض السبي بسبب 
 ؛ الهروب من بابل "أرض الشمال" إلى أرض الموعدإلىمصالحهم الخاصة، لذا یدعوهم 

 یذكر اسًما أو لقًبا لهم، ألنهم بسبب تمسكهم بالحیاة الذلیلة صاروا غیر مستحقین الوهنا 
 ولكن من الجانب الروحي فالدعوة قائمة !یا" كمن هم مجهولین لمعرفة اهللا بل ُیدعون "یا

 فألن الدعوة موجهه إلى "ومستمرة عبر العصور لكل إنسان. أما تكراره حرف النداء "یا
 إلى األمم أن یتركوا أرض السبي الشیطاني حیث تهب ریح الشمال الباردة  كماالیهود

 ویذهبوا ال إلى أرض أخرى بل إلى ،) تطفئ لهیب الحب في القلب20 :43(حكمة یشوع 
 السماء الروح خالل نیران الروح القدس الذي یرفعها عن أرض الشمال وینطلق بها من مجد

 ي إنها دعوة مكررة تضم الغن! لیدخل بها إلى حضن اآلب في المسیح یسوع ربناإلى مجد
كما الفقیر، الرجل كما المرأة لیتركوا أرض الشر وترابه ووحله ویعودوا بالروح القدس إلى 

"اهربوا من  [ معناها:القدیس دیدیموس الضریرالمقدسات اإللهیة. هذه الدعوة كما یقول 
"اغتسلوا تنقلوا اعزلوا شر  ) ، وأیًضا:14 :34الشر"، "حد عن الشر واصنع الخیر" (مز 

. األمر الذي یتحقق بامتناعنا ])16 :1أفعالكم من أمام عیني، كفوا عن فعل الشر" (إش 
عن كل أنواع الشر والتمسك بما هو ممدوح كوصیة الرسول بولس:" امتحنوا كل شيء 
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ن من یتطلع إلى إ). ف22- 21 :5 تس 1وتمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر" (
الخیر راغًبا فیه ومكمًال إیاه یهرب من الشر". 

فإنه یدعوهم   إن كان اهللا قد سمح بتفریقهم كریاح السماء األربع بسبب شرهم،
"فإني قد فرقتكم بترك مواضعهم واالنطالق إلى صهیون لتمتع بالنجاه (الخالص)، قائالً : 

. ]7-6[كریاح السماء األربع یقول الرب، تنجى یا صهیون الساكنة في بنت بابل" 
ویالحظ في حدیثه هنا اآلتي: 

 البلبلة واالضطراب لندخل صهیون ياهللا ُیریدنا أن ننطلق من بابل التي تعن :أوالً 
مكان الخالص، هو  [:القدیس دیدیموس الفرح والتسبیح. ویقول ةحیث السالم الداخلي وحیا

  وكما أن أسم...صهیون المقدسة فیها یمكن أن یخلص من كانوا یسكنوا فى بنت بابل سابًقا
 "بابل" یعنى (بلبلة) فكل روحه مضطربة فهو بابلي، لذا یلزمنا أن نتخلص من هذا الحال إن

 عندئذ ننشد التسابیح ونضرب على القیثارات تكریًما هللا، ، نرغب في الرجوع إلى صهیونكنا
فهناك یلیق بنا أن نرتل اهللا ونعزف له، كما هو مكتوب:" لك ینبغ التسبیح یا اهللا في 

رنموا للرب الساكن في صهیون، اخبروا ")، وأیًضا: 1 :65 النذر" (مز يصهیون، ولك یوف
). یستحیل علینا أن نسبح اهللا ونعزف له ونحن قاطنون 11 :9بین الشعوب بأفعاله" (مز 

في بنت بابل في الشمال، لهذا یصرخ الروح القدس بملء الصوت: یایا اهربوا من أرض 
الشمال یقول الرب، لتحتموا في صهیون یا سكان بنت بابل فإني أجمعكم من األربع ریاح، 

. ]أي من أقاصي األرض كلها
 إذن لنهرب من بلبلة الخطیة ونلجأ إلى سالم صهیون حیث الحصن اإللهي 

[مادمنا في : القدیس جیروم النفس لتوجد في بر اهللا تنعم بسالم الحق. وكما یقول Ïفترتفع
حالة النعمة تكون نفسنا في سالم، لكن إذ نبدأ باللعب مع الخطیة تصیر نفسنا في 

.] Ðاضطراب كقارب تلطمه األمواج
: ما هي الریاح األربع التي سمح اهللا بها لتفریقهم عن أورشلیم إالَّ األرواح ثانًیا

الشریرة التي یسمح اهللا أن یتركها لتأدیب من یسلم نفسه بنفسه لها. ال نعجب من هذا فقد 
"أن ُیسلم مثل هذا للشیطان لهالك  حكم الرسول بولس على الشاب الذي أخطأ مع امرأة أبیه

  یري البعض أن "صهیون" بالعربیة تعني "حصن" أو "مرتفع".˺
 
2 On Ps. 90 (91). 
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). فإن كانت محبة اهللا تحمینا 5 :5 كو 1الجسد لكي تخلص الروح في یوم الرب یسوع" (
لكن عنایته أحیاًنا تسمح بتسلیمنا لمرارة هذا العدو الذي سلمنا أنفسنا  من سلطان الشریر،

)، عندئذ ندرك في مرارة حاجتنا إلى أبوة 44 :8بأنفسنا له وقبلناه أًبا لنا عوض اهللا أبینا (یو 
اهللا الحقة. 

وربما یقصد بالریاح هنا التعالیم الغریبة التي تهز النفس لتقصفها، هذه التي لم 
"ماذا خرجتم إلى  تستطع أن تؤثر على القدیس یوحنا المعمدان، إذ یقول عنه السید المسیح:

أسقف  القدیس هیالرىوكما یعلق  ).7 :11 تحركها الریح" (مت بةالبریة لتنظروا، أقص
. ]Ï؟ یستجیب لنسمات كل روح دنس،هل ذهبتم لتنظروا إنساًنا فارًغا من معرفة اهللا [:بواتییة

 لم یكن هبالتأكید لم یكن یوحنا قصبة تحركها الریح، ألن [:القدیس أغسطینوسوكما یعلق 
(الریاح األربعة) یمكن أن  [:القدیس دیدیموس الضریر. وكما یقول ]Ðمحموًال بكل ریح تعلیم

تكون التیارات المختلفة للتعالیم، هذه التي تجعل السالكین بغیر لیاقة في الفكر، فتكون لهم 
"كي ال نكون في ما  أفكار شریرة وأعمال باطلة، یتأرجحون هنا وهناك. یقول الرسول بولس:

بعد أطفاًال مضطربین ومحمولین بكل ریح تعلیم بحیلة الناس بمكر إلى مكیدة الضالل" (أف 
4: 14.([ 

 وربما یقصد بالریاح األربعة التجارب والضیقات التي تجرف النفوس المبینة على 
الرمل ال الصخر وتحطمها. 

ولعل الریاح األربعة أیًضا تشیر إلى محبة العالم وشهوات الجسد التي تهتز 
. Ñ) یشیر إلى هذه األمور في تفسیرنا للقرون األربعة4النفس، إذ رأینا أن رقم (

ال یكفى الهروب من بابل بل یلزمنا الهروب إلى صهیون، بمعنى أنه ال  :ثالثًا
یكفى الهروب من بلبلة الشر بل یلیق بنا التحصن (صهیون) فى بر المسیح ربنا. ففي 

 يّ "بل قد أتیتم إلى جبل صهیون وٕالى مدینة اهللا الح إیجابیة العمل یقول القدیس بولس:
أورشلیم السماویة وٕالى ربوات هم محفل مالئكة وكنیسة أبكار مكتوبین في السموات وٕالى اهللا 

دیان الجمیع وٕالى أرواح أبرار مكملین وٕالى وسیط العهد الجدید یسوع وٕالى دم رش یتكلم 
). هكذا ینطلق بنا ربنا یسوع بدمه من الشر لیدخل 24-22 :12أفضل من هابیل" (عب 

بنا إلى صهیون فنحیا على مستوى سماوي. 

1 Pl 9:978. 
2 Ser. On N.T. 16: 21. 

 .21–18 راجع تفسیر الصحاح األول ˼
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أخیًرا، إذ یردنا الرب من سبینا الشیطاني ویدخل بنا إلى ملكوته اإللهي یعود 
بعد المجد أرسلني إلى األمم الذین سلبوكم، ألنه من " فیعاقب إبلیس الذي أذلنا، إذ یقول:

یمسكم یمس حدقة عینه. ألني هأنذا أحرك یدي علیهم فیكونون سلًبا لعبیدهم، فتعلمون 
. ]9-8[أن رب الجنود قد أرسلني" 

في دراستنا لبعض كتب األنبیاء الحظنا أن اهللا الذي یستخدم األمم للتأدیب إذ 
. Ïتنتفخ األمم على شعبه یعود فیعاقب هذه األمم

د مج"بعد المجد"، ربما قصد بعد الصلیب حیث رد اإلنسان عن السبي فت هنا یقول
 العدو الذي أذل أوالد اهللا وسلبهم .اهللا فیه، وفى نفس الوقت رّد إلبلیس شره بتحطیم سلطانه
). 15- 14 :2صار بالمسیح یسوع تحت المذلة بال سلطان علیهم (كو 

لینا وأفقدنا بصیرتنا الروحیة یرتد إحدقة عینه" إبلیس الذي مّد یده  "یمس ماذا تعنى
 فیزداد عماه یوًما فیوم، وكأنه بشره المتزاید یمس حدقة عینه حتى یمتلئ كأس ،عمله علیه

 وما نقول عن إبلیس نقوله عن اإلنسان، فبصنعه الشر ألخیه إنما یمس حدقة عیني !عماه
نفسه فیفقد البصیرة الروحیة، وكأنه فیما هو یؤذى جسد أخیه أو ممتلكاته أو سمعته إذا به 

 یصوب ضرباته على عیني نفسه الداخلیتین.
"عینه" هنا منسوبة للرب، فمن یسيء الینا یكون قد أساء إلى مخلصنا الذي 

یحسبنا حدقة عینیه. 
 ال یرتد الشر عن فقدان البصیرة الداخلیة فحسب وٕانما أیًضا یمس كل كیانه بقول 

 من هم .خوته إذا بعبیده یسلبونه هوإ" ففیما یظن أنه یحطم یكونون سلًبا لعبیدهم" الرب:
هؤالء العبید إالَّ أحاسیس الجسد وعواطفه التي تصیر بال ضابط بسبب شره فتفقده كل بركة 

نا تثور فینا شهوات الجسد داخلنا ونفقد كل تثور على إخونفیه. هذا ما نالحظه عملًیا حینما 
نا نفقد سیطرتنا على أعماقنا وتتخلى نعمة اهللا الواهبة تعفة وانضباط، ألنه بثورتنا على إخو

  !العفة والطهارة

 أورشلیم والتجسد: .3

 .32-25، حزقیال ص 3 راجع تفسیر یؤئیل ص˺
 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

 إن كانت هذه الرؤیا تمأل النفس بهجة حیث یظهر السید المسیح كرجل بیده حبل 
 نا أورشلیمه السماویة الجدیدة فإن سّر الفرح الحقیقي سكناه فیها، إذ یقول:يقیاس لیقیس ف

. ]10[ وأسكن فى وسطِك یقول الرب" ي"ترنمي وافرحي یا بنت صهیون ألني هأنذا آت
إن سمة الخطیة االضطراب والغم أما سمة بّر المسیح [ :األب یوحنا من كرونستادتیقول 

فهي السالم الداخلي والفرح. هكذا علق الیهود قیثارتهم على الصفصاف في أرض السبي إذ 
). وبعودتهم 136" (مز ؟!"كیف نسبح تسبحة الرب في أرض غریبة: مأل الغم حیاتهم قائلین

 :القدیس دیدیموس الضریرإلى صهیون عاد إلیهم الفرح وتحولت حیاتهم إلى تسبیح. یقول 
كما أنه في زمن السبي كان النحیب واألنین عند العبرانیین ألن الرب قد ابتعد عن المسببین [

هبهم أمًرا بالترنم والفرح (ترنمي يهكذا عند عودتهم إلى األم الروحیة المدعوة صهیون 
 ...فقد أقیم الهیكل فعًال وجعل اهللا مسكنه فیه وأفرحي)، ألن الرب أتى وسكن في وسطها،

 صهیون صرنا مثل ي"عندما رّد الرب سب یتمتع المسبیون المخلصون بهذا األمان، فیقولون:
 كانوا یئنون ...)2-1 :126الحالمین، حینئذ امتألت أفواهنا ضحًكا وألسنتنا ترنًما" (مز 

عندما تفرقوا عن وطنهم في قیود السبي فمن الطبیعي یتهللون ویفرحون عندما یرجعون ألن 
 أن التسبیح هنا القدیس أغسطینوس. ویرى ]الرب ینبوع الفرح والتهلیل قد سكن في وسطهم
. Ïال یكون باللسان فقط وٕانما بحیاة اإلنسان كلها

ه الذین ت وال یقف الفرح عند اإلنسان الراجع من السبي، وٕانما یمتد إلى إخو
فیتصل أمم كثیرة بالرب في ذلك الیوم " یجتذبهم معه إلى ملكوت الفرح، إذ یقول النبي:

. هنا یتحدث عن رجوع األمم إلى اإلیمان ]11[ویكونون لّي شعًبا فأسكن في وسطك" 
هم المؤمنین من الیهود بسكنى اهللا في وسطها. ولئال یظن الیهود أنه بهذا توتمتعهم مع إخو

والرب یرث یهوذا نصیبه في األرض المقدسة " أغلق باب اإلیمان في وجههم أكّد لهم:
نتسابهم للخارج من سبط یهوذا وٕان صاروا إ". فإن صاروا یهوذا الجدید بویختار أورشلیم بعد

أورشلیم الجدیدة یصیرون میراث الرب وموضع اختیاره اإللهي. 
 هذا العمل یبدو مستحیًال في أعین الكل، كیف ینفتح الباب لكل األمم وینعمون 

اسكنوا یا كل البشر قدام الرب، ألنه قد استیقظ من " بسكنى الرب فى وسطهم، لهذا یقول:
 بخوف ورعدة، فإن اهللا الذي أعلن رعایته ي. لیصمت كل لسان بشر]14[مسكن قدسه" 

1 On Ps.112. 
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األصحاح الثالث 

یهوشع الكاهن العظیم 
لكي یتحقق فرح بنت صهیون ظهر ربنا یسوع نفسه (یهوشع) رئیس كهنة في 

هیكله یحمل عنا ثیابنا القذرة، ثیاب السبي، لیهبنا نفسه لباس البر وعمامة (تاًجا) طاهرة. 

. ]2-1  [یهوشع والشیطان . 1
. ]5-3 [یهوشع والعمامة الطاهرة . 2
.  ]10-6 [ یهوشع العامل في بیت الرب . 3

:  یهوشع والشیطان. 1
"وأراني یهوشع الكاهن العظیم قدام مالك الرب والشیطان قائم عن یمینه 

شیطان، لینتهرك الرب الذي اختار  لیقاومه. فقال الرب للشیطان: لینتهرك الرب یا
. ]2-1 [أورشلیم، أفلیس هذا شعلة منتشلة من النار؟!"

ماذا تعنى هذه الرؤیا؟ كان رئیس الكهنة رمًزا لخدمة الهیكل، وبسبیه إلى بابل 
ظهر تحطیم كل خدمة الهیكل. لكن وراء هذا تكمن عداوة خفیة لیست بین بابل ورئیس 
الكهنة، وٕانما بین إبلیس واهللا. لقد وقف الشیطان عن یمین یهوشع لیقاومه ولكن یهوشع 

 الرب". ك"لینتهر یدرك أن الحرب إنما هي ضد اهللا نفسه، لذا قال:
"، لیس عن فضل من جانبها أو بّر فیها من لینتهرك الرب الذي اختار أورشلیم"

 محبته اختارها. وكما أكد السید المسیح فيذاتها، وال ألنها القت مرارة السبي وٕانما ألن اهللا 
إنه یغیر علینا من  ).16: 15(یو  "لیس أنتم اخترتموني بل أنا اخترتكم وأقمتكم" لتالمیذه:

 بذاته ي"، عمله أن یلقشعلة منتشلة من النارأجل محبته لنا، خاصة وهو یرى الشیطان "
فینا لیجعل منا أتون ال ینطفئ. 

 في یهوشع رمًزا لیسوع Ïمن هو یهوشع بن یهو صادق الكاهن العظیم؟ یرى اآلباء
المسیح الكاهن األعظم وأسقف نفوسنا. فإن كلمة "یسوع" مختصرة عن یهوشع أي "یهو 

 "اهللا بر". فقد جاءنا ربنا یسوع بكونه اهللا مخلصنا وبرنا، يفتعن خالص"، أما "یهو صادق"

1 CF .ST. Greg .Nyssa: Adv. Eunomus 1:2; ST. Ambrose: Of Christian Faith 3: 7. 
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جاء یحمل طبیعتنا فلم یدرك الشیطان حقیقته بل تشكك في أمره خاصة أنه جاع وعطش 
وتألم... فوقف عن یمینه لیقاومه، فغلبه الرب وانتصر علیه لحسابنا. 

"، الشعلة شعلة منتشلة من النارلقد حارب السید المسیح الشیطان الذي هو "
القدیس المهلكة التي اختارها البشر ألنفسهم فألهبتهم بنار الشهوات الممیتة. وكما یقول 

[ لماذا یهرب الناس إلى هذه الشعلة الممیتة فیموتون بها بینما في  :أكلیمندس السكندري
 أن الشیطان شعلة القدیس دیدیموس الضریر ویرى .]Ïإمكانهم أن یعیشوا مكرمین في اهللا؟!

لكنه لم یسمح بعقابه كل  منتشلة من النار، كان یمكن هللا أن یتركها تحترق دون أن ینتشلها،
العقاب حالًیا إنما انتشله لیستخدمه في أغراضه اإللهیة دون أن یثمر الشیطان كالغصن 

 النار فال تعود إلیه الحیاة. یستخدمه الرب أداة لیتمجد فیه بنصرة أوالده علیه.  أصابتهالذي

:   یهوشع والعمامة الطاهرة.2
ال نعجب إن كان یهوشع قد ظهر البًسا ثیاًبا قذرة وظهر واقًفا قدام المالك لیسمع 

األمر الصادر: انزعوا عنه الثیاب القذرة، فإن یهوشع یرمز لیسوع المسیح، كلمة اهللا 
 لكي بصلیبه تُنزع عنا خطایانا لنحمل بره ونكلل. Ðالمتجسد الذي حمل ثیابنا القذرة

ن السید حمل هذه الثیاب فأعطى الفرصة للعدو أن یقف [إ :القدیس جیرومیقول 
]. Ñأمامه لیقاومه؛ إذ لبس خطایانا ففي ذلك یكون مقاوًما له

[بعد أن نزعوا عنه الثیاب القذرة وضعوا على  :القدیس دیدیموس الضریریقول 
 يرأسه العمامة الطاهرة وألبسوه ثیاًبا. فمن أجل إعادة تأسیس المدینة والهیكل وبنائهما یرتد

"تبتهج نفسي بإلهي ألنه قد  رئیس المأسورین الذي ُأعتقوا ثیاب الخالص ورداء البر، فیقول:
ُتلقى عنه الثیاب القذرة إذ یجب  ).10 :61(إش  ألبسني ثیاب الخالص، وكساني رداء البر"

أالَّ یحزن بعد بل یفرح ویتهلل بخالص الذین تحملوا األسر ولكن من هم الذین صدر إلیهم 
یمكن القول أنهم المالئكة اللذین  األمر بنزع ثیاب الحزن عنه والتي ُوصفت أنها قذرة؟...

یحیطون بخائفى اهللا یحموهم ویمنعوهم من الشعور بالهم والحزن اللذین تقدمهما تجارب 
الحیاة]. 

. ]4-3 ["قد أذهبت عنك إثمك وألبسك ثیاًبا مزخرفة" قیل لیهوشع:

1 To The Heathen 10. 
2 ST. Ambrose: Of Christian Faith 3:7. 
3 On Ps. Hom35,36. 
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 "جعل الذي لم :"قد أذهبت عنك إثمك؟" یقول معلمنا بولس الرسول كیف یقال له:
)، "المسیح افتدانا من 21 :5 كو 2( یعرف خطیة خطیة ألجلنا لنصیر نحن بّر اهللا فیه"

 ألجلنا ألنه مكتوب: ملعون كل من ُعلق على خشبه، لتصیر لعنةلعنة الناموس إذ صار 
كأنه  ).14-13: 3بركة إبراهیم لألمم في المسیح یسوع لننال باإلیمان موعد الروح" (غل 

حمل مالنا من خطایا لكي بالصلیب ینزعها فنحمل بره. 
أما الثوب المزخرفة الذي لبسه السید عوض الثیاب القذرة إنما ُیشیر إلى كنیسته 

كل واحد  المزخرفة بمواهب متعددة، وكأنها القمیص الملون الذي أهداه یعقوب البنه یوسف.
 في هذا الثوب، لو ُأنتزع یفقد الثوب جماله ومتانته. هذا هو الثوب الذي امنا یمثل خیطً 

 :القدیس أغسطینوس). وكما یقول 2: 17یتجلى فیه السید فیصیر ناصًعا كالنور (مت 
[ثیابه هي الكنیسة، ألنه إن لم یمسكها من یرتدیها تسقط، في هذا الثوب كان بولس كما لو 

)... لذلك فإن المرأة التي 9: 15كو  1( "ألني أصغر الرسل" إذ قال عنه نفسه: كان هدًبا،
 من نزف الدم إذ لمست هدب ثوب السید المسیح برئت. هكذا الكنیسة التي يكانت تعان

]. Ïجاءت من األمم صارت صحیحة خالل تعالیم بولس الرسول
 أن خلع الثیاب القذرة وارتداء الثوب القدیس غریغوریوس أسقف نیصصویرى 

المزخرف ُیشیر إلى خلع إنساننا القدیم وتمتعنا باإلنسان الجدید خالل میاه المعمودیة، إذ 
[بهذا نتعلم بطریقة رمزیة أنه في عماد السید المسیح إذ نخلع خطایانا كثوب فقیر  یقول:

]. Ðوقذر ونلبس ثوب التجدید المقدس الالئق جًدا
أما العمامة الطاهرة فهي التاج الذي نكلل به في الرب القدوس.  

:   یهوشع العامل في بیت الرب.3
 صارت الوصیة المقدمة إلینا موجهة إلى رأسنا وكاهننا األعظم یسوع المسیح:

هكذا قال رب الجنود إن سلكت في طرقي وٕان حفظت شعائري فأنت أیًضا تدین بیتي "
. أما سر تقدیم الوصیة ]7 [ وأعطیك مسالك بین هؤالء الواقفین"يوتحافظ أیًضا على دیار

إلیه فهو أننا لن نستطیع تنفیذها إالَّ من خالله وال یمكننا تحقیق شعائر اهللا بدون عمله فینا. 
إن كانت الكنیسة هي بیت اهللا فربنا یسوع هو الذي یدین الكنیسة، یسند القائمین 

ویقیم الساقطین، بهذا یكون أوالده واقفین أي قائمین فیه، ویجد هو لنفسه مسلًكا بینهم. 

1 Ser.on N.T.28:2. 
2 On Baptism of Christ. 
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 يألني هأنذا آت" أخیًرا یختم هذه الرؤیا بالكشف عن شخص هذا الكاهن العظیم:
بعبدي الغصن، الشرق اسمه، فهوذا الحجر الذي وضعته قدام یهوشع على حجر واحد 

 كل إنسان قریبه تحت الكرمة يهأنذا ناقش نقشه یقول رب الجنود ُیناد سبع أعین،
. ]15-8 [وتحت التینة"

یمكننا أن نلخص حدیثه هنا عن شخص ربنا یسوع المسیح باآلتي: 
 عبدي، الغصن، الشرق، الحجر، كل لقب یكمل بقیة األلقاب. فخالل : یدعوه:أوالً 

). 7-6: 2التجسد صار عبًدا إذ "أخلى نفسه آخًذا صورة عبد صائًرا في شبه الناس" (فى 
)، أما دعوته بالشرق 2-1: 11وبانتسابه لداود الملك خرج كغصن وهو خالق الكرمة (أش 

فبكونه شمس البّر الذي یضيء على الجالسین فى الظلمة. وأخیًرا ُدعي بالحجر إذ رفضه 
البناءون فصار حجر الزاویة یضم الیهود واألمم مًعا فى المبنى الروحي السماوي الذي قال 

 (أف "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة" عنه الرسول:
2 :20 .(

"أزیل إثم تلك األرض فى یوم واحد" الذي هو ظهور ربنا یسوع   یقول::ثانًیا
المسیح بكونه الشمس التي أشرقت علینا بال غروب، فحولت لیلنا إلى نهاًرا بال لیل، فیه 

نزعت آثامنا بالصلیب. 
"فُینادى كل إنسان قریبه تحت   فى ذلك الیوم، یوم الصلیب، ارتبطنا مًعا:ثالثًا

التینة" أي ارتباطنا فیه بالحب خالل كنیسته الكرمة المقدسة والتینة المثمرة. فى دراستنا 
لسفر هوشع رأینا كیف ُتشیر الكرمة إلى الكنیسة المتألمة التي تجتاز المعصرة مع عریسها، 
والتینة إلى وحدة الروح القدس الذي ُیشار إلیه بغالف التین الذي یضم فى داخله بذار كثیرة 

. Ïال قیمة لها إالَّ من خالل وحدة الروح
 

 .16: 7 فسیرنا إنجیل متيت راجع ˺
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األصحاح الرابع 

المنارة الذهبیة 
 یبرز دور روحه ي كشف عن دور السید المسیح الكهنوتي وعمله الخالص أنبعد

القدوس في استنارة كنیسته. في األصحاح السابق كان یشجع یهوشع الكاهن العظیم للعمل 
. يأما هنا فیسند زربابل الحاكم للعمل بروح اهللا ولیس بذراع بشر

. ]1  [ إیقاظ النبي .1
. ]7-2 [ المنارة الذهبیة .2
. ]14-8  [ إتمام العمل .3

إیقاظ النبي . 1
. ]1 ["فرجع المالك الذي كلمني وأیقظني كرجل أوقظ من نومه"

لعل نوم زكریا النبي یكشف عن ضیقة نفس زربابل الذي وجد مقاومة من الخارج 
والداخل وٕاذ لم یستطع زكریا النبي على مساندته نام. لعله بهذا قام بنفس الدور الذي قام به 

 وجاءهم السید ، إذ لم یحتملوا األحداث من مجرد السماع عنها فناموا،التالمیذ في البستان
"أما قدرت أن تسهر ساعة واحدة؟! اسهروا وصلوا لئال  یعاتبهم مخاطًبا بطرس الرسول:

. )38-37: 14(مر  تدخلوا فى تجربة"

 المنارة الذهبیة .2
إذ كان البیت ُیعاد بناءه على یدّي زربابل كان فكر النبي وجمیع األمناء في خدمة 

 وما یحویه من أثاثات خاصة المنارة الذهبیة التي ،الرب قد حّلق سابًحا فى مجد هذا البیت
أمر الرب موسى أن یعدها من بینها المنارة الذهبیة ذات السرج السبع. وفى هذه الرؤیا 
سحب اهللا قلب النبي لیرى عودة المنارة الذهبیة التي تمثل استنارة الهیكل بزیت النعمة 

اإللهیة وعمل الروح القدس. لكن هذه المنارة اختلفت في بعض تفاصیلها عن المنارة التقلیدیة 
)، وقد أحاط بها هنا زیتونتان، أحداهما عن یمین كوز المنارة واألخرى 24-17: 37(خر 

عن یسارها. 
ویالحظ في هذه المنارة اآلتي: 
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) وقد حملت 20: 1 (رؤ  المنارة ذهبیة، أي سماویة روحیة، ترمز للكنیسة:أوالً 
وكما یقول  السمة السماویة، فتحتاج إلى عریسها السماوي نفسه معیًنا لها ومحافًظا علیها.

 یظهر لنا أن المنارة ]2[[عندما یقول أن المنارة كلها ذهب  :القدیس دیدیموس الضریر
المشتملة بالنور بكلیتها هي منارة روحیة ال مادیة. هذه المنارة الذهبیة تمثل مسكن اهللا 

"سّر السبعة الكواكب التي رأیت على یمیني والسبع  وهیكله كما هو مكتوب فى سفر الرؤیا:
المنایر الذهبیة، السبعة الكواكب هي مالئكة السبع كنائس والمنایر السبع التي رأیتها هي 

)]. 20: 1 (رؤ السبع الكنائس"
كأن هذه المنارة تمثل الكنیسة المستنیرة بالروح  ".كوزها على رأسها"  یقول::ثانًیا

القدس والتي یشبهها السید المسیح بخمس عذارى حكیمات حملن زیًتا فى آنیتهن، خرجن 
 في هذا الزیت المحبة هللا والقریب، القدیس أغسطینوس). یرى 25 الستقبال العریس (مت
فمن كان فیه محبة اهللا حمل النور اإللهي وتمتع   بفیض فینا.سالتي یسكبها الروح القد

بالملكوت، أما من فقد المحبة فیصیر في الظلمة وال یقدر على معاینة اهللا. 
. ]2[ "وسبعة سرج علیها وسبع أنابیب للسرج التي على رأسها" :ثالثًا

[كما أن الكوز فوق المنارة كذلك تظهر السبعة  :القدیس دیدیموس الضریریقول 
فیكون النور مضاعًفا سبع مرات، ألنه كما أن المعرفة الكاملة النورانیة قد ُشبهت  سرج فوقه،

"الحكمة بنت بیتها نحتت  ، وكما تحمل السبعة أعمدة مسكن الحكمة:]9[بسبعة أعین 
والمنارة تمثل الرب المخلص إذ  ) هكذا تحمل المنارة سبعة سرج.1: 9 (أم أعمدتها السبعة"

)، ویستقر علیه 22: 2 بط 1كلها ذهب، ألن الرب "لم یفعل خطیة وال ُوجد في فمه مكر" (
روح المشورة اإللهیة والقوة والمعرفة والتقوى ومخافة  مثل سبعة سرج: روح الحكمة والفهم،

)]. 2: 11 (أش الرب
والكنیسة أیًضا إذ تحمل سمات عریسها وتتمتع ببرِّه تصیر منارة ذهبیة ال دنس 

)، نورها لیس من عندیاتها إنما هو نور عریسها "شمس البرّ " 27: 5 فیها وال غضن (أف
الذي یشرق بال غروب، هذا الذي أرسل إلیها روحه القدوس ینیرها وسط العالم. أما األنابیب 

عمل خاللها الروح القدس في الكنیسة خاصة األسرار يالسبع فهي وسائط الخالص التي 
"ال بالقدرة وال  السبعة. هذا هو جوهر الرؤیا: تأكید عمل الروح القدس في الكنیسة، إذ یقول:

 بالقوة بل بروحي قال رب الجنود. من أنت أیها الجبل العظیم؟! أمام زربابل تصیر سهالً "
]6-7[ .
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 عظیًما ال یمكن لذراع الً من الجانب التاریخي كانت المقاومة ضد زربابل تمثل جب
بشرى أن یحركه حتى تشكك زربابل في إتمام العمل لكن الرب أكد له أنه سیتمم العمل 

. لقد حّول اهللا هذا الجبل العظیم أمامه إلى سهل. أما من الجانب الروحي فكان ]8[بنفسه 
التالمیذ أیًضا في حاجة إلى الروح القدس لیتحول جبل الكرازة العظیم إلى سهل، إذ قال لهم 

"لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس علیكم وتكونون لّي شهوًدا في أورشلیم وفى  الرب:
). 8-4: 1 كل الیهودیة والسامرة وٕالى أقصى األرض" (أع

: 1 كو 1إن جاز لنا القول بأن الكرازة بالمصلوب بین الیهود كانت عثرة وجهالة (
 وكأنه جبل عظیم فبالروح القدس صار هذا الجبل سهًال أمام الرسل والتالمیذ. لذلك ،)23

. كأن عمل ]7 ["فیخرج حجر الزاویة بین الهاتفین كرامة كرامة له" یكمل الرب حدیثه:
الروح القدس فیهم هو الشهادة للسید المسیح حجر الزاویة الذي ربط الیهود واألمم مًعا فیه 
وصار الكل یهتف "كرامة كرامة له". أما تكرار كلمة "كرامة" فُتشیر إلى الشعب الذي من 

القدیس أصلین یهودي وأممي، كما ُتشیر إلى طبیعة الحب التي للشعب الجدید، إذ یرى 
، فال یقدر أحد أن یشهد للمصلوب ویمجده إن لم یحمل Ï یشیر للحب2  أن رقمأغسطینوس

 فیه هذه الطبیعة الُمحبة. 
: [بخالف التفسیر الذي عرضناه هناك وجهة القدیس دیدیموس الضریریقول 

ن الجبل یرمز إلى العذراء مریم، والحجر الخارج منه یرمز إلى المسیح إنظر أخرى تقول 
"كنت تنظر إلى أن ُقطع  الذي ولدته بال زواج، ویعلمنا دانیال النبي هذه األسرار، إذ یقول:

). 34: 2 حجر بغیر یدین فضرب التمثال على قدمیه اللتین من حدید وخزف فسحقها" (دا
یقول أن الحجر الذي یضرب الممالك المختلفة والتمثال الذي كّونته قد ُقطع من الجبل دون 

أمام   والمسیح وحده هو الذي ُولد من عذراء....معونة األیدي، ُیعمل بدون عمل الوالدین
زربابل قطع الحجر من الجبل بدون معونة األیدي]. 

إن كان هذا الجبل العظیم هو السیدة العذراء التي حملت السید المسیح بدون زرع 
بشر، األمر الذي كان یبدو مستحیًال فتحقق ؛ فإنه ُیشیر أیًضا إلى النفس التي تحمل في 

 یشیر للحب، إذ یجعل من اإلثنین واحدًا، وألن األرملة عبرت عن حبها بتقدیم 2 یرى القدیس أغسطینوس أن رقم ˺
 (راجع تفسیره یوحنا مقال …سین، والسامري الصالح بتقدیم دینارین لصاحب الفندق، والناموس قدم وصیتین عن الحبلف
17 :6(. 
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[خالل الروح یتشكل المسیح  :القدیس كیرلس الكبیروكما یقول  داخلها السید المسیح روحًیا،
]. Ïفینا ویطبع سماته علینا، وهكذا یصیر جمال الهوته حًیا في طبیعة اإلنسان من جدید

. لعل ]3 [ عن یساره"ى"وعندها زیتونتان إحداهما عن یمین الكوز واألخر: رابًعا
هاتین الزیتونتین تشیران إلى زربابل ویهوشع الممسوحین إلعادة بناء الهیكل، إذ هما "ابنا 

. إحداهما یقوم بالدور المادي واآلخر بالعمل الروحي دون ثنائیة، وٕانما كل ]14[الزیت" 
نده. سیكمل اآلخر وي

إن كان الزیت ُیشیر إلى عمل الروح القدس الذي ُینیر النفس بالمعرفة الحقة فإن 
 ُتشیر إلى المعرفة باإللهیات، أما القدیس دیدیموسالزیتونة التي على الیمین في رأى 

الثانیة فُتشیر إلى دراسة العالم ونظامه وتدبیر العنایة اإللهیة له.  
 أیًضا أن الزیتونتین ُتشیران إلى موسى وٕایلیا اللذین ظهرا القدیس دیدیموسویرى 

) بكونه الناموس روحي ابن المسحة 30: 9 عن یمین الرب ویساره في لحظات التجلي (لو
. Ðوكلمة النبوة روحیة أیًضا؛ واالثنان یشهدان لمجد السید والهوته

ولعل الزیتونتین تشیران إلى الكتاب المقدس بعهدیه، فالروح القدس یستخدمه في 
 الرب في داخلنا. يإنارة قلبنا بنور المعرفة وتجل

:   إتمام العمل.3
زربابل طمأنینة من جهة اآلتي: للقد جاءت هذه الرؤیا تعطى 

. ]7-6[ بل بروح اهللا ي إن العمل ال یتم بذراع بشر:أوالً 
 إن اهللا یؤكد إتمام العمل على ید زربابل حتى وٕان بقى سنوات ُمعطًال بسبب :ثانًیا

. ]9[المقاومة 
 اهللا یفرح بالعمل الذي استخف به كثیرون عندما قارنوه بالهیكل األول، :ثالثًا

: 2 إنها في أعینهم عمًال صغیًرا بل وكال شيء (حج]... 10[حاسبین ذلك "أموًرا صغیرة" 
تنتقد وتدین ل أعینه السبعة الجائلة في األرض كلها ال  إلیه لكن اهللا یفرح به إذ تتطلع،)3

). ترى أعین الرب الزیج بید زربابل 9: 16أى  2وٕانما لتفرح بعمل أوالد اهللا وتشدد أیدیهم (

1 Thesaurus 34 PG 75:609. 
 .Adv. Marc 4:23       أخذ العالمة ترتلیان بنفس الرأى˻
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(كان عادة من الرصاص على شكل ثقل  ، أي تراه ممسًكا میزان قیاس استقامة البناء]10[
مربوط بخیط).  
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األصحاح الخامس  

الدرج الطائر واإلیفة الخارجة 
في الرؤى الخمس السابقة أعلن اهللا عمله المفرح لخالص اإلنسان بإقامة هیكله 

واآلن یعود فیحذر من التهاون مع الخطیة أو  فیه مقدًما له كل إمكانیات فائقة سماویة...
مهادنتها خالل الرؤیتین التالیتین: 

. ]4-1  [ الدرج الطائر .1
. ]11-5  [ اإلیفة الخارجة .2

الدرج الطائر: . 1
رفع النبي عینیه فنظر درًجا (قرطاًسا) طائًرا، وكما جاء في الترجمة السبعینیة 

"منجًال طائًرا". 
). 2: 10؛ 1: 5؛ رؤ 10-9: 2 الدرج غالًبا ما ُیشیر إلى إعالن القضاء (حز

إن كان شعب اهللا قد ظهر في الرؤیا سابًقا كمنارة كلها ذهب، تحمل نور المسیح بزیت 
، لكن فرحها بهذا العمل اإللهي یرافقه الحذر من كل خطیة أو استهتار. أما سالروح القد

على كل كونه طائر فألن الشر الذي نرتكبه هنا یصعد أمام اهللا رائحة فاسدة، فیسكب لعنة "
. هنا یعلن اهللا مسئولیة المؤمن كعضو في الجماعة اإلنسانیة كلها، ]3 [وجه األرض"

ف تبارك بیت سیتفاعل إما للبركة أو للعنة. ما یفعله له أثر في حیاة الكل، فبسبب یو
نان هاج البحر وخسر الكثیرون مالهم. وفوطیفار وتباركت مخازن مصر، وبسبب هروب ي

والعجیب أن النبي یرى الشر كقرطاس یطیر مفتوًحا، طوله عشرون ذراًعا وعرضه 
رف أحد خفایاه لكنه لن یبقى هكذا بل ینفضح، ععشر أذرع. على األرض كان مطّوًیا ال ي

ویستطیع الكل أن یقرأه. أما أبعاده فمتناسبة مع أبعاد المسكن أو القدس، وكأن ما یرتكبه 
اإلنسان إنما یفسد مقدسات اهللا فیه. 

القدیس دیدیموس وكما یقول  أما في الترجمة السبعینیة فیرى النبي منجًال طائًرا،
 كل واحد حسب أعماله لذلك یسمى ي[إذ یفصل الدیان الصدیق عن الشریر ویجاز :الضریر

: 32الكتاب المقدس الجزاءات التي یسقط تحتها الظالمون واألشرار تارة سیًفا وسهًما (تث 
) وتارة فأًسا 6-5: 47 ؛ أر 13-12: 7؛ مز 10: 9؛ عا 5: 34 أش ؛23: 22؛ 42
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ومنجالً ... فاألشجار التي ال تعطى ثمًرا جیًدا تكون موضع غضب وقصاص (ُتضرب 
 الشجر، فكل شجرة ال أصل"واآلن قد وضعت الفأس على  بالفأس والمنجل)... فُیقال:

). هكذا تحل اللعنة على النباتات التي 10: 3(مت  تصنع ثمًرا جیًدا ُتقطع وتلقى في النار"
 في قطع من یثمرون ثماًرا فاسدة، الذین قیل  أیًضامن هذا النوع. وهكذا ُیستخدم المنجل

"ألنه لیس كصخرنا صخرهم ولو كان أعداؤنا القضاة، ألن من جفنة سدوم وعمورة  عنهم:
م ولهم عناقید مرارة، خمرهم ُحمة الثعابین وسم سجفنتهم ومن كروم عمورة عنبهم عنب 

). هكذا تشبه اإلرادة الشریرة بالكرمة الفاسدة التي 33–31: 32األصالل القاتل" (تث 
 ثماًرا ردیئة ویلزم قطعها بمنجل حاد وانتزاع عنبها وعناقیدها... یراه النبي منجًال يُتعط

  السماوي"يطائًرا ولیس منجًال عادًیا بل روحًیا دون شك... یقطع "كل غرس لم یغرسه أب
یقطع كل ما هو نجس". ")، أي 13: 15(مت 

[ربما یمكن   على هذا المنجل الحاد بقوله:القدیس یوحنا ذهبي الفمویعلق 
بل حیف طائر، أما من منجل ینزل على رقبته ویلتف حولها كسلإلنسان أن یهرب من 

یربطها فال یستطیع الهروب. وٕان أضیف للمنجل أجنحة فأي رجاء في اإلنقاذ یمكن أن 
كما یقول: [إنه طائر، إشارة إلى سرعة مجيء االنتقام... أما كونه طوله وعرضه  ].Ïیوجد؟!

 ي شدة الویالت وضخامتها. إنه طائر من السماء بمعنى قدوم االنتقام من كرسيأذرع كثیرة فیعن
الدینونة من األعالي، وفى شكل منجل لحتمیة القضاء. فكما أن المنجل الذي یحل بالرقبة 

]. Ðویمسك بها ال یرجع فارًغا بل یقطع الرأس هكذا یكون االنتقام قاسًیا وأكیًدا
 "فقال ليّ : هذه هي اللعنة الخارجة على وجه كل األرض، ألن ُیكمل النبي حدیثه:

 أخرجها یقول رب يّ ارق ُیباد هنا بحسبها، وكل حالف ُیباد من هناك بحسبها. إنس كل
الجنود فتدخل بیت السارق وبیت الحالف بأسمى زوًرا وتبیت في وسط بیته وتفنیه مع 

 ].4-3[خشبه وحجارته" 
-15: 28؛ 26-15: 27حمل العهد الموسوي معه لعنة تحل بالعصاة (تث 

كان األرض الذین أخذوا العهد ولم یحفظوه بل س)، هذه اللعنة تحلق في الهواء وتهدد 68
خانوه. وقد ركز هنا على خطیتین: السرقة والقسم الباطل. باألولى یسلب اإلنسان أخاه 

وبالثانیة یستهین باهللا وكأن الخطیتین تضمان كسًرا للناموس كله: انتهاك حق األخوة واهللا. 

1 Conc. Stat. 15:3. 
2 In Acts hom 12. 
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ولعل الوصیة الخاصة بعدم السرقة كانت في منتصف اللوح الثاني، والخاصة بعدم القسم 
باطًال في منتصف اللوح األول، بمعنى أن اإلنسان یكسر اللوحین في أعماقهما. 

 كل وجه األرض لكنها وهى طائرة تصیب سهمها على بیت سإن كانت اللعنة تم
المخطئ نفسه لتبیت هناك وتحطمه هو وخشبه وحجارته إنه ینال الثمر الطبیعي لعمله. 

[یطیر هذا المنجل ویجوب كل األرض بسرعة فیصیب  :القدیس دیدیموس الضریریقول 
لیس فقط الخطاة الذین على األرض وٕانما الذین في الهواء (الشیاطین) واألشرار أینما 

كالسیف وجدوا. إنه یهدم ما في وسط البیت أي القلب والعقل، ویحطم ما بداخل اإلنسان 
"فها هوذا مالك اهللا قد أخذ   إسرائیل المحترق بشهوة الزنا بسوسنة من الوسط:يالذي شق قاض

)، فشق الزاني من الوسط یعنى انقسام عقله. 55(تتمة دانیال  القضاء من اهللا ویشقك نصفین"
[یصیر بیته كومة حتى أن كل   على تحطیم بیت الشریر قائالً :القدیس یوحنا ذهبي الفمویعلق 

]. Ïمن یعبر به ویتطلع إلیه ویعرف السبب یتجنب االمتثال به

:   اإلیفة الخارجة.2
. اإلیفة هي أكبر ]6[مرة أخرى ُیحذرنا اهللا من الخطیة إذ رأى النبي إیفة خارجة 

 أن المعاییر أو المقاییس غیر يوحدة قیاس (للكیل) عند الیهود، أما كونها خارجة فیعن
مضبوطة، أو ما نسمیه "عدم التمییز". 

"وٕاذا بوزنة رصاص ُرفعت وكانت امرأة جالسة في وسط اإلیفة فقال رأى النبي: 
  .]8-7 [هذه هي الشر، فطرحها وطرح ثقل الرصاص على فمها"

وكما جاء  تشبه الخطیة بالرصاص الذي یثقل النفس لینزل بها إلى أعماق الهاویة،
العالمة یقول  ).10: 15(خر  "غاصوا كالرصاص في میاه غامرة" في تسبحة موسى النبي:

[قیل عن األشرار أنهم غاصوا في میاه غامرة... أما القدیسون فال یغوصون  :أوریجانوس
القدیس غریغوریوس ویقول  ].Ðبل یمشون على المیاه... إذ لیس فیهم ثقل خطیة لیغوصوا

فیسیر الواحد خفیًفا واآلخر یغطس في  [یرحل كل واحد حسب وضعه، :أسقف نیصص
المیاه. فالفضیلة شيء خفیف یطفو والذین یعیشونها یطیرون كالسحاب والحمام كقول 

1 Conc. Stat. 19:6. 
2 In Exod.hom16. 
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القدیس ]. ویقول Ï)... أما الخطیة فثقیلة تجلس على اإلنسان كالرصاص8: 9أشعیاء (
]. Ð: [لیس شيء یهبها أجنحة ویرفعها مثل التمتع بالبر والفضیلةذهبي الفمالیوحنا 

رأى النبي الوزنة الرصاصیة قد ُرفعت، أي ُفضحت الخطیة أمام الجمیع، فظهر 
الشر كامرأة جالسة وسط اإلیفة الخارجة. 

 قائالً :  بامرأة، الفضیلة على تشبیه الشر كماالقدیس دیدیموس الضریرُیعلق 
[لیس غریًبا أن یدعو الكتاب المقدس السلوك الشریر والفكر الفساد والقوة الغاشمة التي 

 الجنون امرأة. هذا يفر األمثال یسمستولدها اسم "امرأة" كما یدعو الشر هنا امرأة كذلك في 
"یا ابني أصغ إلى حكمتي، أمل ُأذنك إلى فهمي،  هو النص، فالحكیم ُیعلم تلمیذه، قائالً :

لحفظ التدابیر ولتحفظ شفتاك معرفة، ألن شفتي المرأة األجنبیة تقطران عسًال وحنكها أنعم 
 ن حادة كسیف ذي حدین، قدماها تنحدران إلى الموت،یتمن الزیت لكن عاقبتها مرة كاألفسن

: 7). وفى نفس سفر األمثال تشبه النجاسة بامرأة (5-1: 5 (أم خطواتها تتمسك بالهاویة"
 )... وكما تشبه الرذائل بامرأة هكذا أیًضا الفضائل، فیقول الحكیم عن الحكمة:7-27

]. Ñ)2: 8(حك  "أحببت جمالها وأخذتها لتعیش معي"
وكأن الخطیة غالًبا ما  نعود إلى الرؤیا لنجد ثقل الرصاص قد ُطرح في فم المرأة،

تتركز في الفم، فیحمل اإلنسان لساًنا ثقیًال على النفس، ُیحطم به نفسه ویهین اآلخرین، 
). كأن 2: 10(أم  "لسان الصدیق فضة مختارة" على خالف الصدیق الذي قیل عنه:

 الشریر یحمل في فمه لساًنا من رصاص ُیخرج الشرور، أما الصدیق فیحمل لساًنا من فضة
).  6: 12 (مز  ینطق بكلمة اهللا المصفاة كالفضة سبع مراتنقیة

"وٕاذ بامرأتین خرجتا والریح في أجنحتهما ولهما أجنحة  یكمل النبي حدیثه:
. ]9[اللقلق فرفعتا اإلیفة بین األرض والسماء" 

یكنى بالمرأتین عن رذیلتین ربما السرقة والقسم باطًال كما في الرؤیا السابقة أي 
"الریح في أجنحتهما" أي أن أجنحتهما مملوءة ریًحا أو  سلب حق األخوة وحق اهللا. أما قوله:

 "الروح الذي یعمل اآلن في أبناء المعصیة" روًحا كذلك الروح الذي تحدث عنه الرسول:
)، الروح الرديء الذي قال عنه السید المسیح متى ُطرد من إنسان یعود فإذ یجد 2: 2(أف 

1 On Virginity 18. 
2 In Matt. hom 38:3. 

.  تحدث فى هذا األمر بإفاضة (راجع النص في ترجمة األستاذ ملیكة و الشماس یوسف حبیب)˼
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الموضع الذي طرد منه فارًغا من كل صالح ومكنوًسا من كل ما هو جمیل یأتى ومعه 
 35: 12(مت  سبعة أرواح أشر منه لیسكن فیه، فتصیر أواخر هذا اإلنسان أشر من أوائله

). 26: 11؛ لو 
ولئال یظن باألجنحة انطالق المرأتین نحو السماء أكد أن أجنحتهما كأجنحة اللقلق 

فاللقلق حسب الشریعة طائر [ :القدیس دیدیموس الضریرولیس كأجنحة الحمام كما یقول 
). من الطیور المهاجرة 17: 104كن السرو (مز س) ي18: 14؛ تث 19: 11نجس (ال 

تقضى الشتاء في وسط أفریقیا وجنوبها  Ciconia alba ). اللقلق نوعان األبیض7: 8(أر 
 Ciconiaویهاجر في الربیع في أعداد ضخمة إلى أوروبا وفلسطین وشمال سوریا. واألسود 

higra   یوجد في فلسطین وشائع في وادي البحر المیت. یقتات اللقلق على الضفادع
القدیس دیدیموس . ویعلق Ïوالزحافات الصغیرة، وٕان لم یجد فیبحث عن الجیف واألوساخ

 على ذلك بقوله أن المرأتین وهما تمثالن الشر وترمزان للشیطان أو المسیح الدجال الضریر
وكالم الهراطقة تعیشان بجوار القبور لتقتاتان على الجیف، فتكونا كالقبور المبیضة من 

). وكما أن اللقلق یقیم 27: 23الخارج وفى الداخل مملوءة عظام أموات كل نجاسة (مت 
 في الشر یعیش في  القذرة هكذا من یسلكعشه باألوساخ فتخرج صغاره وسط الروائح الدنسة

اهتمامات الجسد الفارغة. من له أجنحة اللقلق ینجذب إلى القبور واألوساخ أما من له 
أجنحة الحمام، أي عمل الروح القدس الذي ظهر في شكل حمامة عند عماد السید، فیرتفع 

:[من هذا المطّوب الذي یحمل جناحي القدیس دیدیموس الضریرإلى السماویات وكما یقول 
]. Ðحمامة ترفعه إلى السماء فوق هذا العالم

) لبناء بیت لهما 10: 10أما ذهاب المرأتین إلى شنعار (المرتبطة ببابل تك 
 اتفق البشر قدیًما على الثورة ضد  فیهفُیشیر إلى رغبتهما في االستقرار في الموضع الذي

اهللا نفسه فتبلبلت ألسنتهم ودخلوا في اضطراب داخلي. 
) حیث 20: 48لیتنا نحمل جناحي حمامة ال جناحي اللقلق فنهرب من بابل (أش 

 الشر لنجد راحتنا في الرب نفسه، نسكن في أحضانه األبدیة!

1 CF. New Westminster Dic, P 909 
.  ترجمة اإلبنة المباركة تریز سعد˻
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األصحاح السادس 

المركبات وتتویج یهوشع 
ختم زكریا النبي القسم الخاص بالرؤى بهاتین الرؤیتین الثامنة والتاسعة، واحدة 

خاصة بالمركبات األربع تكشف عن دینونة الشر، واألخرى خاصة بتتویج یهوشع أي تكلیل 
البر في المسیح یسوع.  

. ]8-1  [ رؤیا المركبات األربع .1
. ]15-9[    رؤیا تتویج یهوشع.2

:  رؤیا المركبات األربع. 1
یبدو أن هذه الرؤیا هي امتداد للرؤیا األولى الواردة في األصحاح األول، حیث 

رأى الراكب على فرس أحمر بین شجر اآلس في الظل وخلفه خیل حمر وشقر وشهب، أما 
أربع مركبات خارجة من بین جبلین والجبالن جبال نحاس، في المركبة األولى هنا فرأى "
وفى المركبة الثانیة خیل دهم (سوداء) وفى المركبة الثالثة خیل شهب  خیل حمر،

 .]3-1 [(بیضاء)، وفى المركبة الرابعة منمرة شقر"
لكن الرؤیا األولى ُتشیر إلى خطة اهللا الخالصیة بتجسد الكلمة القادم على فرس 

أحمر بعد أن أعدت له بقیة الخیل الطریق، أما هنا فُتشیر الرؤیا إلى خطة اهللا التأدیبیة 
للشر خارج أورشلیم ومساندة اهللا للمؤمنین ضد إبلیس وحروبه. 

لقد رأى أربع مركبات خارجة من بین جبلین، غالًبا ما یقصد بهما جبل المریا 
: "وادي یهوه يوجبل الزیتون، وكأن المركبات قد خرجت إلى وادي یهوشفاط، الذي یعن

أو یدین" وهو الوادي الذي یجمع فیه الرب كل األمم لیحاكمهم هناك بسبب إذاللهم  یقضى.
"أرواح السماء  . لقد تهیأت المركبات األربع اإللهیة هذه التي هي:Ï)3 :2لشعبه (یوئیل 

. لتحقیق خطة اهللا التأدیبیة خارج ]15 [األربع خارجة من الوقوف لدى سید األرض كلها"
 في هذا – أورشلیم حتى ال ُیعاین األشرار مجد أورشلیم وال یدخلوا إلیها بل یؤدبون خارًجا

 أو یحرمون أبدًیا من أورشلیم بینما ینعم أوالد اهللا بالمجد األبدي الداخلي. ولعله –العالم 

 .41-36، ص 1983 راجع تفسیر یوئیل ˺
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لنفس السبب یأتینا رب المجد في الیوم األخیر على السحاب فال یلتقي معه األشرار في 
أما األبرار فیدخلون معه إلى العرس األبدي.  مجده إنما یرونه مرهًبا ومخیًفا،

، ال یقدر أحد أن یفلت منهما. ]1 ["جبال نحاس" الجبالن المحیطان بالوادي هما:
: 1وقد قیل عن السید المسیح "رجاله شبه نحاس النقي كأنهما محمیتان في أتون" (رؤ 

من یختفي فیه ویتحد معه یدك األرض تحت قدمیه وال تقدر أشواكها وحسكها أن  )،15
) محطًما اللعنة تحته بالمسیح یسوع ربنا. هكذا یكون رجال العهد القدیم 18 :3تمسه (تك 

والجدید كجبلین من نحاس یدكون الشر في وادي یهوشفاط ویدینونه بالرب.  
 أن النحاس ُیشیر إلى تعالیم السوفسطائیین القدیس دیدیموس الضریرویرى 

)، لیس لهم المحبة 1: 13 كو 1والهراطقة التي لیست إالَّ نحاًسا یطن أو صنًجا یرن (
"إن كنت أتكلم بلسان الناس والمالئكة ولكن لیس لّي  اإللهیة فینطبق علیهم قول الرسول:

وكما أن الحدید ُیشیر إلى التمرد والجمود فإن  محبة فقد صرت نحاًسا یطن أو صنًجا یرن".
النحاس ُیشیر إلى إخفاء الخطأ وراء المظهر كجبلین من نحاس- وكأنه یلیق بنا أن نهرب 
من هذا الوادي، وادي الهراطقة المخادعین بكلماتهم الفاقدة للحب الحقیقي لئال ندخل تحت 

دینونة اهللا الرهیبة. 
أما ألوان المركبات اإللهیة فُتشیر إلى تأدیبات اهللا ضد الشر ومعاونته لشعبه ضد 

إبلیس وأعماله الشریرة: 
 المركبة األولى بخیلها الحمر تمثل الحروب الروحیة التي فیها ُیجاهد المؤمن :أوالً 

)، فیهلك الشر لحساب بنیان الملكوت الداخلي. 4 :12(ضد الشر حتى الدم 
 المركبة الثانیة بخیلها الدهم (السوداء)، عالمة ما تسببه الحرب من موت :ثانًیا

إلبلیس وهالك ألعماله الشریرة. 
 المركبة الثالثة بخیلها الشهب (البیضاء) وهى تتبع المركبة السابقة فموت :ثالثًا

 أن الخیل السوداء القدیس دیدیموس الضریرالشر هو حیاة للفضیلة الطاهرة. أو كما یرى 
) لتلیها 14 :1 ُتشیر إلى آالت غضب اهللا "حیث ینفتح الشر على كل سكان األرض" (أر

"ال تشمتي بّي یا عدوتي، إذا  الخیل البیضاء عالمة الفرح بعد التجربة، فیقول المؤمن:
سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لّي، أحتمل غضب الرب ألني أخطأت إلیه 

هكذا إذ  ).9-8: 7(مى  حتى یقیم دعواي ویجرى حقي، سیخرجني إلى النور وسأنظر بره"
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 "أباركك یارب ألنك مارست غضبك عليَّ لخالصي، ینتفع بتأدیبات الرب یسبح قائالً :
). 1: 12أرددت وجهك ورحمتني" (إش 

 الخیل المنمرة الشقر القادمة من الجنوب ُتشیر إلى الثمر المتنوع الذي :رابًعا
 یا ریح ي"تعال تفیض به النفس في داخلها بممارستها التوبة بعد التأدیب، إذ تقول العروس:

). 16: 4الجنوب هبي على جنتي فتقطر أطیابها" (نش 
 ياذهبي وتمش" هذه هي المركبات األربع بخیلها التي صدر إلیها األمر اإللهي:

 وكلمني قائالً : هوذا الخارجون إلى أرض يَّ في األرض، فتمشت في األرض، فصرخ عل
. اهللا في محبته یطلق مركباته للعمل ]8-7 [الشمال قد سكنوا روحّي في أرض الشمال"

في األرض خطته اإللهیة، وٕاذ تسقط أرض الشمال (بابل) رمز إبلیس تحت العقوبة تسكن 
روح اهللا من جهة أوالده. یا للعجب سمح ألرض الشمال أن تكون أداة تأدیب قاسیة لهم ال 
تسكن روحه ویستریح قلبه حتى یرى شعبه قد رجع إلى الراحة في أورشلیم الجدیدة تحمل 

ثماًرا متنوعة وفیض خیرات بال كیل. وكأن اهللا الذي یؤدب یسمع أنیننا وكأنه یئن مع أنیننا، 
وال یستریح حتى نستریح نحن فیه. وقد الحظنا في دراستنا لسفر هوشع كلمات الرب نفسه 

 جمیًعا ال أجِر ي قلبي، قد اضطرمت مراحميَّ "قد انقلب عل الذي یسمح بالضیق، قائالً :
 ي، ال أعود أخرب أفرایم، ألني اهللا ال إنسان، القدوس في وسطك فال آتيحمو غضب
). 9-8: 11بسخط" (هو 

:  رؤیا تتویج یهوشع. 2
في األصحاح الثالث صدر األمر بخلع الثیاب القذرة لیلبس یهوشع ثوًبا مزخرًفا 

) وكان في ذلك إعالن لتتویجنا فیه، بالصلیب مزق خطایانا مقدًما 5-4: 3وعمامة طاهرة (
لنا ذاته سّر البر والغلبة، أما هنا فیتوج یهوشع بإكلیل من فضة وذهب ویتوج معه القادمون 
من السبي، وكأن غایة هذه الرؤیا إبراز تتویج الكنیسة التي كان أعضائها قبًال تحت السبي 

فصاروا في أورشلیم الجدیدة. یمكننا القول أن الرؤیا األولى ُتشیر إلى السید المسیح قبل 
صعوده فقد كلل على الصلیب وتكللت الكنیسة فیه، والرؤیا الثانیة بعد الصعود فقد صار 

 أن السید القدیس أغسطینوسللكنیسة أن تتكلل به ویتكلل المسیح فیها داخلًیا. وكما قال 
المسیح كان یعمل قبل الصعود باسم الكنیسة المختفیة فیه ولحسابها، أما بعد الصعود 

فاختفى هو فیها لتعمل لحسابه وباسمه. 
ویالحظ في هذه الرؤیا اآلتي: 
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  لم ُیذكر اسم یهوشع بین أسماء القادمین من السبي، قد توج هو أوًال بمفرده،:أوالً 
 الخطیة، وال أن يبكونه رمًزا لربنا یسوع الذي حّل بیننا على أرضنا دون أن یسقط تحت سب

یجد إبلیس موضًعا له فیه. لقد غلب أوًال وكلل كبكر الراقدین وارتفع إلى بیته السماوي لكي 
به وفیه ننعم نحن باإلكلیل. 

طلب الرب من زكریا النبي أن یأخذ فضة وذهًبا من حلداى وطوبیا ویدعیا : ثانًیا
أهل السبي ویعمل تیجاًنا ویضعها على رأس یهوشع الكاهن العظیم، هذه الفضة والذهب 

سبق فاستولى علیها العدو من أورشلیم وبیت الرب وُحملت إلى السبي مع المسبیین لتستخدم 
لحساب مملكة بابل، واآلن مع عودة المسبیین ُترد الفضة والذهب الستخدامها في بیت الرب 
لمجد اهللا. وكأن اإلنسان إذ تسبیه الخطیة تتحول طاقاته الجسدیة والنفسیة والمادیة لحساب 

وبعودته إلى حضن اهللا یتقدم بكل هذه األمور لتكون آالت بّر لمجد اهللا.  الشر،
 أسماء الرجال الذین یقومون بجمع الفضة والذهب من المسبیین هي: :ثالثا
، وتعنى "صحة أو ]14[ "خالد"، ویدعى أیًضا "حالم" يحلداى أو خلداى وتعنأ. 

قوة". 
  . "اهللا طیب"ي"طوبیا" وتعنب. 

: 12 "یدعیا" وتعنى "یهوه یعرف"، وهو زعیم الكهنة الراجعین من السبي (نح .ج
6  .(

هكذا عمل الثالثة مًعا لیرد للرب الفضة والذهب لتكون تیجان مجد للكنیسة في 
بمعنى آخر إن كانت فضتنا وذهبنا غیر مقدسین فلنتطلع إلى  عریسها الواحد یهوشع.

"الخلود" أو الحیاة الباقیة لتهبنا صحة النفس وقوة الروح فننطلق بكل طاقتنا لتقدیمها قرباًنا 
للرب. أما سر تقدیس هذه الطاقات والمواهب واإلمكانیات فهي طیب الرب وحنانه الذي 

یترفق بنا ویقبل عطایانا، إنه یعرفنا كأوالد له ویقبلنا إلیه فنتعرف نحن علیه ونقبله فینا. في 
اختصار نحن في حاجة إلى إدراك الخلود واألبدیة وقبول حنان اهللا ومعرفته! 

 قبل تحویلها إلى ]10[ جاءوا بالفضة والذهب إلى بیت یوشیا بن صفنیا :رابًعا 
 "یهوه یخفى أو ي "الذي یخلص" وكلمة "صفنیا" تعنيتیجان. ولما كانت كلمة "یوشیا" تعن

"؛ وكأن تقدیس طاقتنا یلزم أن یتحقق في بیت " لذي یخلص" أي الكنیسة هیكل الرب Ïیكنز
مخلصنا، هذا الذي یعمل فینا سرًیا في داخل القلب، فیكنزنا كجواهر ثمینة معدة للحیاة 

1 New Westminster Dic, P 1021.                     
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 إنما ُیرید لنا الحیاة الخفیة ،األبدیة. اهللا ال یرید لنا المظاهر الخارجیة التي تفقدنا بهاءه فینا
المجیدة فنحسب كنوًزا ثمینة في عینیه! 

إذ ُجمعت الفضة والذهب صارت تیجاًنا ولیست تاًجا واحًدا، وضعت : خامًسا
یقول  جمیعها على رأس یهوشع... وكأن كل تاج ینعم به مؤمن یلبسه العریس نفسه.

 عن الشهداء أن یسوع المسیح هو الذي یدعوهم لإلكلیل وهو الذي العالمة أوریجانوس
یحارب معهم، وهو الذي یتسلمه فیهم. هكذا یتجلى السید فى كنیسته فیحسب كل إكلیل لنا 

[أنظر كیف یمكن للسید المسیح الكاهن  :القدیس دیدیموس الضریرإكلیًال له. ویقول 
العظیم أن یأخذ على رأسه تیجان الكل، فإن المؤمنین جمیعهم یمثلون جسد السید المسیح 

"أما أنتم فجسد المسیح وأعضاؤه  وأعضاؤه، فقد قیل بالحق، للذین یكونون جماعة الكنیسة:
)، بین هذه األعضاء البعض هم أیاد نشیطة ؛ وآخرون "غیر 27: 12 كو 1( أفراًدا"

) وهم األرجل؛ وآخرون لهم عقل زكى هم األعین، 11: 12 (رو متكاسلین في االجتهاد"
ومنهم من یدبر حسًنا ویتممون مسؤلیتهم كما یجب فیمثلون الرأس رمزًیا... إذن من المعقول 

 الكاهن العظیم تأخذ كل التیجان].  رأسأن
 تفسیر آخر لهذه التیجان الكثیرة التي توضع على وللقدیس دیدیموس الضریر

[تأمل كیف یأخذ یسوع وحده تیجان كثیرة، إذ حارب كل  رأس السید المسیح، إذ یقول:
. )]15: 4 كل شيء مثلنا بال خطیة" (عب  في"مجرب الحروب حتى النهایة

 هذه التیجان التي وضعت على رأس عریسنا وحده یقدمها لنا، فیهب لكل :سادًسا
[لیس عجیًبا أن توضع  :القدیس دیدیموس الضریرواحد أكالیل فضائل كثیرة، وكما یقول 

تیجان كثیرة على رأس واحد، فلكل فضیلة تاجها، أو باألحرى كل فضیلة هي في ذاتها تاج، 
فاإلنسان الكامل یملك تیجان كثیرة... طالما الفضائل مترابطة مًعا فإن من یمتلكها یتزین 

بتیجان كثیرة]. 
  مادة التیجان هي الفضة والذهب، أما الفضة فُتشیر إلى كلمة اهللا (مز:سابًعا

) والذهب إلى الروح أو الحیاة السماویة، وكأنه یلیق بنا أن نتهیأ لهذه األكالیل خالل 6: 12
كلمة اهللا العاملة فینا والفكر الروحي السماوي. 

 ما هو التاج الذي نلبسه في جوهره إالَّ التقاء بالرب نفسه، وكما قیل :ثامًنا
)، 5: 28 (إش "في ذلك الیوم یكون رب الجنود إكلیل جمال وتاج بهاء" بإشعیاء النبي:

[الرب هو نفسه مكافأة المجد، یوهب للذین مجدوا  :القدیس دیدیموس الضریروكما یقول 
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)، الذین لهم روح الخضوع لآلراء المحفوظة (كنسًیا) 20: 6 كو 1اهللا في أجسادهم (
والتقالید التقویة]. 
 یدعى السید المسیح في هذه الرؤیا بالرجل والغصن الشرق في نفس :تاسًعا

". وقد سبق لنا هوذا الرجل الغصن الشرق اسمه" الوقت، ففي الترجمة السبعینیة قیل:
 القدیس دیدیموس الضریرالحدیث عن هذه األلقاب في األصحاح الثالث. وفیما یلي تعلیق 

[هكذا قال رب الجنود: هوذا الرجل الغصن الشرق اسمه، یخص مخلصنا  على هذه العبارة:
اآلتي إلى هذا العالم، فهو الرجل بكونه ابن مریم... لكنه النور الحقیقي وشمس البر 

 یقول الرب وأقیم لداود غصن ي"ها أیام تأت (الشرق). في اتفاق مع هذا النص یقول أرمیا:
 حًقا وعدًال في األرض، في أیامه یخلص یهوذا ویسكن يبّر، فیملك ملك وینجح ویجر

). بالحق هو غصن 6-5 :23"الرب برنا" (أر  إسرائیل آمًنا وهذا هو اسمه الذي یدعوه به:
البّر الذي ینبت من داود... هذا الغصن هو شمس البر وقد ارتفع من داود، هذا الذي ُولد 

"ویكون في ذلك الیوم أن  )، كما قیل بإشعیاء النبي:3: 1من أرض داود حسب الجسد (رو 
 ...)11 :10 أصل یسى القائم رایة للشعوب إیاه تطلب األمم ویكون محله مجًدا" (إش

  ."هوذا الرجل..."
هذا ما یظهره الرسول  هنا یعلن عن العریس الذي له العروس، فیدعوه "الرجل".

كو  2عندما یكتب إلى أهل كورونثوس: "خطبتكم لرجل واحد ألقدم عذراء عفیفة للمسیح" (
) قائالً : 11 :11)... عن هذا الرجل یشهد یوحنا المعمدان أعظم موالید النساء (مت 2 :11

"من  ) وقد أعلن هذا الرجل بقوله:30: 1 ألنه كان قبلي" (یو ي رجل صار قدامي بعدي"یأت
له العروس فهو العریس، وأما صدیق العریس الذي یقف ویسمعه فیفرح من أجل صوت 

 ،). هذا الذي یظهره النبي أنه "الغصن"... إنه الغصن من األعالي29: 3العریس" (یو 
) أشرق للذین كانوا في الظلمة وظالل 20 :3شمس البر (مال  غصن من النور الحقیقي،

). إذ 24: 5 ) لكي یبدد الظلمة وینزع الموت فنعبر إلى الحیاة (یو78 :1الموت (لو 
 :5نصیر نوًرا في الرب، وكما هو مكتوب "ألنكم كنتم قبًال ظلمة وأما اآلن فنور للرب" (أف 

8 .(
 على تسمیته "الشرق" بقوله أن الشرق نوعان: شرق العالمة أوریجانوس ویعلق 

"أنا نور العالم"، وشرق مضلل مثل نور األشرار الذي   یقول:يذالحق یضئ لنا، هذا 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 

  

 :11 كو 2). وكنور الشیطان المخادع الذي یظهر في شبه مالك نور (5 :18ینطفئ (أى 
4 .(

، فإن كان من أجلنا صار ]12[ومن مكانه ینبت"  قیل عن السید المسیح ":عاشًرا
 "الحق من األرض ینبت" الغصن، فإنه ینبت واهًبا إیانا حیاة حقیقیة. وكما یقول المرتل:

). جاء إلى أرضنا وهو الحق القادر أن یحملنا فیه فیرفعنا عن األرض ویقیم 11 :85(مز 
من ناحیة   مكرًرا هذه العبارة مرتین،" هیكل الربيویبن" فینا بیته السماوي، لذا یكمل القول:

، فبالحب یرفعنا عن األرض ویقیمنا بیًتا Ï كما سبق فقلنا ُیشیر إلى "الحب"2ألن رقم 
 ومن ناحیة أخرى یعلن عمله مع الیهود كما مع األمم فیقیم الكل ،سماوًیا وهیكًال حًیا له

مًعا. 
 الهیكل الذي یبنیه هنا من المؤمنین سواء من أصل یهودي أو أممي :حادي عشر

 الذي لم یكن ممكًنا في هیكل سلیمان وال في  األمریجلس فیه كملك وكاهن في نفس الوقت،
الهیكل الذي أقامه زربابل إذ كان الملوك من سبط یهوذا والكهنة من سبط الوى، أما الهیكل 

وهو یحمل الجالل ویجلس ویتسلط الجدید فحّل فیه الرب لیملك علینا ویكهن لحسابنا. "
. ]13 [على كرسیه ویكون كاهًنا على كرسیه وتكون مشورة السالمة بینهما كلیهما"

[إنه  :القدیس دیدیموس الضریریقول  بملكوته وكهنوته یحطم إبلیس ویهب السالم لشعبه.
 القدرة كما جاء في يكرسى مضاعف: كرسى المملكة وكرسى الكهنوت أیًضا... كرسى كل
 :)، وأیًضا8 :20 األمثال: "الملك الجالس على كرسى القضاء یذرى بعینیه كل شر" (أم

: 1؛ عب 7: 44 (مز كرسیك یا اهللا إلى دهر الدهور، قضیب االستقامة قضیب ملكك""
). أما من جهة الكرسي الكهنوتي فجاء في الرسالة 10: 29 )، "یجلس الرب ملًكا" (مز8

) 26: 7إلى العبرانیین: "ألنه كان یلیق بنا رئیس كهنة مثل هذا قدوس بال شر" (عب 
: 4"لنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد نعمة عوًنا في حینه" (عب  وأیًضا:

). ما یسمیه "عرش النعمة" هو عرش الكاهن القدوس البار بال دنس. إذن یقصد أنه أخذ 16
) وفى نفس الوقت 33: 1عرش داود أبیه لكي یملك كل الدهور وال یكون لملكه نهایة (لو 

)... فیحكم على الكرسي المضاعف؛ إنه الوحید الذي له 24: 7 كهنوته ال یزول (عب
 الملك والكهنوت مًعا]. يكرس

1 ST. Augustine: In Ioan tr 17: 6. 
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تذكاًرا  یتحدث عن التیجان التي یتمتع بها هؤالء الرؤساء أنها تكون ":ثاني عشر
"یقتنون تسبحة في هیكل الرب".  ، وفى الترجمة السبعینیة یقول:]14 [في هیكل الرب"

فالنصرة بربنا یسوع المسیح تولد فینا طبیعة التسبیح الداخلي وفرح الروح، فتتحول حیاتنا 
[نقدم تعالیم األعمال الصالحة تسبحة  :القدیس دیدیموس الضریركلها إلى تسبحة. یقول 

ننشدها، وتنبعث فینا األفكار اللذیذة كمن یضرب على العود وبالدف. نلعب على العود 
"أمیتوا أعضاءكم التي على األرض الزنا النجاسة الهوى الشهوة  باستالمنا تعالیم الزهد:

)، 10: 4كو  2)، "حاملین في الجسد كل حین إماتة الرب یسوع" (5: 3 (كو الردیة"
خاللها یصیر اإلنسان مرفوًضا وعبًدا فیكون كالدف المصنوع من جلد الحیوانات المیتة. 

"من  بهذا الدف یضرب العذارى الخمس الحكیمات الحامالت سرًجا مضیئة كقول المزمور:
 :68(مز  قدام المغنون، ومن وراء ضاربو األوتار، في الوسط فتیات ضاربات الدفوف"

). هذه الدفوف التي استخدمتها العبرانیات بعد الخروج من مصر وعبور بحر سوف 25
) أخت موسى وهرون... لم یكن ممكًنا في مكان صحراوي كهذا ةوعلى رأسهن مریم (النبي

أن تجد العبرانیات عدًدا من الدفوف یكفى آلالف الفتیات لكن المؤكد والحق أنهن وجدن 
دفوًفا رمزیة هذه التي نتحدث عنها، وهى ممارسة التقوى لسنین طویلة]. 

  الرب هیكله الجدید یفتح أبواب العمل للجمیع، إذ یقول:ي إذ یبن:ثالث عشر
، مشیًرا إلى األمم الذین كانوا بعیدین وغرباء، ]15 [والبعیدون یأتون ویبنون هیكل الرب""

قد صاروا بحیاتهم الجدیة في الرب بناًء روحًیا في الهیكل الجدید. 
"وبنو الغریب یبنون أسوارك وملوكهم یخدمونك... وتنفتح  وكما جاء في إشعیاء:

-10 :60 (إش  بغنى األمم وُتقاد ملوكهم"يَّ أبوابك دائًما، نهاًرا ولیًال ال تغلق، لیؤتى إل
11 .(
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الباب الثاني 

 
 
 

تساؤل حول الصوم 
 8 - ص7ص

 
 

]. 7. درس حول الصوم  [ص 1
]. 8. أصوام تتحول إلى أعیاد [ص 2
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األصحاح السابع 

 درس حول الصوم
كان العمل في إعادة بناء الهیكل یسیر بقوة فأرسل أهل بیت إیل یسألون الكهنة 

. يإن كانوا یمارسون األصوام التي سبق لهم أن فرضوها على أنفسهم بسبب السب

.  ]3–1 [ سؤال أهل بیت إیل . 1
. ]7–4  [صوم بال روح . 2
. ]14–8 [ الصوم العامل بالتوبة .3

:   سؤال أهل بیت إیل. 1
 ق.م، كان الشعب یعمل بهمة 518في السنة الرابعة لداریوس الملك، أي عام 

عظیمة في إعادة بناء الهیكل وقد ظهر ثمر هذا العمل واضًحا كما بدأت عالمات الخراب 
تختفي من أورشلیم، فأرسل أهل بیت إیل مندوبین هما شراصر ورجم ملك ورجالهم 

یستشیرون الكهنة الذین في بیت الرب واألنبیاء إن كانوا بعد ظهور هذه الحیاة الجدیدة توجد 
حاجة لممارسة الصوم والبكاء في الشهر الخامس (الیوم العاشر) تذكاًرا لحرق بیت الرب 

) أم یتوقفون عنه؟ وكان هذا السؤال یحمل صورتین 10–8: 25مل  2؛ 13-12: 52(أر 
مؤلمتین هما: أن الصوم یمثل ثًقال في حیاتهم یودون الخالص منه، وأنه كان غایة في ذاته 
فلم یكن یمارس بروح التوبة الداخلیة والتغییر الحقیقي. لهذا جاءت اإلجابة تحمل توبیًخا من 

ناحیة وكشًفا عن مفهوم الصوم الروحي الحق. 

:   صوم بال روح. 2
إذ حمل السؤال عالمة ضیق وتبرم من جهتهم بسبب الصوم كما حمل نوع من 

الریاء لهذا أجابهم الرب أنه لیس في حاجة إلى أصوامهم، هم حددوا هذا الصوم باختیارهم 
ومن حقهم التوقف عنه دون سؤال، إنما كان یلیق بهم في صومهم أن یمارسوه بروح صادق 

وٕان توقفوا عنه أن یفرحوا بعمل اهللا معهم... بمعني آخر إن صاموا أو أكلوا لم یقدموا 
"لما صمتم ونحتم تقدمات حب هللا بل مجرد ممارسات خارجیة. هذا ما عناه بتوبیخه لهم: 

في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعین سنة فهل صوًما لّي أنا؟ ولما أكلتم 
 .]6-5[ولما شربتم أفما كنتم اآلكلین وأنتم الشاربین؟" 
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هم سألوا عن صوم الشهر الخامس فأجابهم أیًضا عن صوم الشهر السابع الذي 
 إلى تشتیت البقیة الباقیة من الیهود ىأقاموه تذكاًرا لقتل جدلیا والي الیهودیة األمر الذي أد

) وأكد أنهم صاموا هذین الصومین وغیرهما مثل صوم الشهر 3-1: 41بعد السبي (أر 
العاشر تذكار أول حصار ألورشلیم بالمجانق وصوم الشهر الرابع تذكار االستیالء على 

)، وكأنه یقول لهم أنا عارف أصوامكم 7-6: 52؛ 2: 39المدینة في عهد صدقیا (أر 
طوال هذه المدة لكنني ال أطلب كثرة األصوام بل نوعیتها. أنتم مارستوها دون الرجوع إلى 

 طاعة للوصایا إنما لمجرد تهدئة ضمائرهم.  فيالرب وال
كان الصوم في ذهنهم مجرد امتناع عن الطعام ولیس عن الشر، وتمتع بالبر، لذا 

: [یلزمنا أن نضبط البطن برباطات المطانیات مع الدموع! القدیس دیدیموس الضریریقول 
)، 35: 6لكن كم هو مدمر لإلنسان أن یكون صومه كالرافضین التمتع بخبز الحیاة (یو 

 فیمیز القدیس دیدیموس النازل من السماء؟!]. یعود  الحقیقي الخبز یسوعأي التمتع بجسد
بین نوعین من الصوم مقدًما شهادة الكتاب المقدس، قائالً : [فیما یخص الصوم الجید جاء 

). وفي موضع آخر یعلن: 15 :2؛ 14: 1في یوئیل: "قدسوا صوًما نادوا باعتكاف" (یؤ 
). أما 9-8: 12"صالحة هي الصالة مع الصوم والصدقة فإنها تنجي من الموت" (طوبیت 

عن الصوم الرديء، فنجد األشرار والكافرین یتهمون الرب قائلین: "لماذا صمنا ولم تنظر؟! 
)؛ ویجیبهم الرب بقوله: "أمثل هذا یكون صوم 3: 58ذللنا أنفسنا ولم تالحظ؟!" (إش 

). فمن یتفادي الطعام الرديء یلزمه مضاعفة األعمال الصالحة. 5: 58أختاره؟" (إش 
ن تكسر للجائع خبزك وأن تدخل المساكین التائهین إلى بیتك، إذا إبالحق یقول الكتاب: "

 تتغاضي عن لحمك، حینئذ ینفجر مثل الصبح نورك وتنبت  الرأیت عریاًنا أن تكسوه وأن
)]. 8-7: 58صحتك سریًعا" (إش 

:  الصوم العامل بالتوبة. 3
یؤكد لهم الرب أن حدیثه عن الصوم بعد فترة السبعین عاًما من الذل هو بعینه 

حدیثه لهم على ید األنبیاء قبل السبي، ال یطلب األصوام أو األكل والشرب (األعیاد) 
ألیس هذا هو الكالم الذي نادي به الرب عن ید األنبیاء األولین حین كهدف في ذاتها... "

. كلمة ]7[" !كانت أورشلیم مغمورة ومستریحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورین؟
الرب ال تتغیر في وقت الضیق أو وقت الرخاء، إذ هو یطلب الحیاة المقدسة عندئذ یقبل 

  

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


  

أصوامهم كما أعیادهم ویشتم عبادتهم رائحة سرور. هكذا ال یفصل اهللا بین السلوك الروحي 
والعبادة الروحیة لذا یطالبهم باآلتي:  

. إن كنا نقدم الصوم لكي ننعم بمراحم اهللا، فال ]9[ "إقضوا قضاء الحق" :أوالً 
یلیق بنا أن نحكم بالظلم على إخواتنا، لئال نسمع كلمات الرب: "حتى متي تقضون جوًرا 

). 3-2: 82" (مز سوترفعون وجوه األشرار؟! إقضوا للذلیل والیتیم، انصفوا المسكین والبائ
لقد صرخ حبقوق إلى الرب، قائالً : "قدامي إغتصاب وظلم ویحدث خصام وترفع المخاصمة 
نفسها، لذلك جمدت الشریعة وال یخرج الحكم البتة، ألن الشریر یحیط بالصدیق فلذلك یخرج 

). 4-3: 1الحكم معوًجا" (حب 
بدأ بالقضاء بالحق، أي وجه الحدیث إلى الرؤساء الروحیین، إذ یلیق بهم قبل أن 

یقرروا الصوم أو یتوقفوا عنه االحتفال بالعید المفرح یلزمهم مراجعة حساباتهم في حیاتهم 
العلمیة هل یمارسون العدل فیسمع اهللا لهم ویقبل مشورتهم أم یمارسون الظلم فال ینتفعون 

 على القدیس جیرومبالصوم وال باألعیاد! لیتهم یتمسكون بالعدل والحق منصتین لكلمات 
]. Ïلسان الرب: [أعطیتكم سلطاًنا على قطیعي وعلى شعب اهللا، فكونوا قضاة ال ذئاب

ثانًیا: "إعملوا إحساًنا ورحمة كل إنسان مع أخیه، وال تظلموا األرملة وال الیتیم 
. مع االلتزام بالعدل والحق یلتزم أیًضا باإلحسان والرحمة ]10-9[وال الغریب وال الفقیر" 

كل إنسان مع أخیه. یلیق بنا أن نحمل روح ربنا یسوع المصلوب حیث أعلن على الصلیب 
 الدین اإللهي عنا معلًنا عدله ورحمته بال تعارض. فلكي ىتعانق العدل والرحمة مًعا. لقد وف

یشتم اهللا عبادتنا بما فیها من أصوام وأعیاد یلیق بنا أن نسلك بروح الحق بال إستهتار، 
وبروح الحب والرحمة بال قساوة أو تجّبر. 

ن الشریر یقوم بأدوار إب[ مثاًال للتصرف الحسن قائالً : القدیس جیرومیقدم لنا 
كثیرة كمن یمثل على مسرح عندما یكون جائًعا یلبس قناع أسد لیفترس، وعندما یغتصب 

 هكذا مع الفارق یلیق ممتلكات اآلخرین یلبس قناع ذئب وعندما یقتل یلبس قناع قاتل إلخ...
بالقدیسین أن تكون لهم أقنعة مختلفة لكنها صالحة. عندما ُأعطى صدقة أكون كمن یلبس 

قناع اإلنسان الحنون، وعندما أحكم بالحق ألبس قناع القاضي الصالح، وعندما أحتمل 
 مسكین هو اإلنسان الذي له أقنعة الشر، وسعید الضرر باتضاع أحمل قناع المتضعین...

1On Ps. Hom 14.    
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. وبنفس الفكر أقول إننا في الحیاة نعیش كمن یقوم بأدوار Ïهو الذي له الصالح المتنوعة
متعددة وقصیرة، ألبس ربنا یسوع المسیح فیداخلي فیكون هو قناع الحق عندما أقضي، 

وقناع األبوة الصادقة عندما ألتقي باألیتام وقناع الحب المترفق عندما أتعامل مع الفقیر إلخ 
 ...

إن أردنا ممارسة صوم مقبول لدي اهللا أو االحتفال بعید مفرح له، لنهتم بكل 
إخوتنا خاصة األرملة والیتیم والغریب والفقیر، نحمل حًبا بال بغضة في القلب حتي نحو 

إخوتنا المضایقین لنا. 
 مفاهیم روحیة لألرملة والیتیم والغریب والفقیر، القدیس دیدیموس الضریریقدم لنا 

فاألرملة الممتدحة هي التي فقدت رجلها الشریر الذي هو الشیطان، لتطلب عریسها الحق 
ربنا یسوع، والیتیم الصالح هو الذي فقد أباه الذي أنجبه في الخطیة إذ یسمع الصوت "إنسّي 

)، لیكون له الرب نفسه أًبا یقوده إلى األعالي. فقد قیل عن 10: 45شعبك وبیت أبیكِ " (مز 
). 5: 68)، "أبو الیتامى وقاضي األرامل" (مز 9: 146اهللا: "یعضد الیتیم واألرملة" (مز 

إنه یهتم أیًضا بالغریب الذي ترك "عبادة األصنام" موطنه القدیم لینطلق نحو أورشلیم العلیا، 
كما یهتم بالفقیر الذي ترك كل شيء وحسبه نفایة لیربح المسیح. 

هكذا لیتنا ننطلق مع هذه الجماعة المقدسة، النفوس التي ترملت لتربح العریس 
السماوي، وتیتمت لتقبل اهللا أًبا لها، وتغربت لتنطلق إلى السماویات، وٕافتقرت لتقتني اللؤلؤة 

الكثیرة الثمن! 
القدیس . یقول ]10[ "وال یفكر أحد منكم شًرا على أخیه في قلبكم" :ثالثًا

: [بعد هذا التعلیم الخاص بعدم ظلم المحرومین من العنایة والحمایة یؤكد وس الضریرمدیدي
الكتاب بشدة أنه یلیق بنا أننسي اإلهانات ال بالكالم فقط وٕانما من عمق القلب... بنفس 

"فإنه إن غفرتم للناس زالتهم یغفر لكم أیًضا أبوكم  نذكر قول المخلص في اإلنجیل: ىالمعن
)]. 14: 6السماوي" (مت 

-23: 18لقد قدم لنا السید المسیح مثل الخادم المدین بعشرة آالف وزنة (مت 
)، فإذ سامحه سیده على دینه كان یلیق به أن یعفو عن أخیه، لكنه إذ لم یعفو عنه فقد 35

"هكذا أبي السماوي یفعل بكم إن لم تتركوا من نعمة سیده. قد علق السید على المثل بقوله: 
).  35: 18قلوبكم كل واحد ألخیه زالته" (مت 

1 Ibid. 
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"فأبوا أن یصغوا وأعطوا  الطاعة للوصیة وسماع صوت الرب، إذ یقول: :رابًعا
كتًفا معاندة وثقلوا آذانهم عن السمع، بل جعلوا قلبهم ماًسا لئال یسمعوا الشریعة والكالم 
الذي أرسله رب الجنود بروحه عن ید األنبیاء األولین، فجاء غضب عظیم من عند رب 

. هذا هو ملخص شرهم كله "عناد القلب الداخلي"، الذي یغلق باب ]12-11[الجنود" 
مراحم اهللا في وجههم لیسقطوا تحت غضبه. 

 ىأوص[: القدیس دیدیموس الضریرمن جهة السماع للشریعة أو الوصیة یقول 
)، وان 1: 77الرب الذي أعطاهم الناموس بهذه العبادة: "اصغ یا شعبي إلى شریعتي" (مز 

)... لتكن هذه الكلمات 2: 1یتبع هذه الدعوة: "یلهج في ناموس الرب نهاًرا ولیًال " (مز 
التي أنا أوصیك بها الیوم على قلبك وقصها على أوالدك وتكلم بها حین تجلس في بیتك 
وحین تمشي في الطریق وحین تنام وحین تقوم واربطها عالمة على یدك ولتكن عصائب 

). بطاعتنا للوصایا 8-6: 6بین عینیك وأكتبها على قوائم أبواب بیتك وأبوابك" (تث 
المعطاة لنا نحسب أوفیاء وسامعین للناموس. كیف ال یكون بالحق وافًیا وسامًعا مادام یحفظ 
الكالم المقدس في نفسه وقلبه فیتكلم بها في بیته كما في الطریق، في نومه كما في یقظته؟! 

: 63ففي نومه یقول للعالم بكل شيء، "إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك" (مز 
 وفي یقظنه ینطق ذات الشيء، إذ یذكر في فكره كالم ربنا قائًال بجسارة: "یا اهللا، إلهي ).6

 وبنفس اإلشتیاق یقول مع النبي إشعیاء: "بنفسي إشتهیتك ).1: 63أنت، إلیك أبكر" (مز 
. ])9: 26في اللیل" (إش 

"، أي یعطي ظهره للشریعة في عناد، كتًفا معاندةمن ال یسمع للشریعة تكون له "
: [یحدث هذا عندما نكون مغروسین في الشر فنستحق یقول القدیس دیدیموسوكما 

: "للشریر قال اهللا: مالك تحدث بفرائضي وتحمل عهدي على فمك 49توبیخات المزمور 
)... من یعطي ظهره 17-16: 49 (مز وأنت قد أبغضت التأدیب وألقیت كالمي خلفك؟!"

لكالم الرب یتجاهله بدون إحساس حتى أنه یدیر ظهره لواهب هذا الكالم. إنهم مجانین 
ومملوئیین حماقة إذ یشتمون الرب واضع الشریعة بمخالفتهم لناموسه، وكما یقول الرسول: 

)... إنهم یعطون ظهرهم 23: 2 (رو "الذي تفتخر بالناموس أبتعدى الناموس تهین اهللا؟!"
)، مع أنه كان یجب على العكس أن 27: 2"حولوا نحوي القفا ال الوجه" (أر  للذي یكلمهم

: 123ا الوجه لخالق كل شيء... "إلیك رفعت عیني یا ساكًنا في السموات" (مز ویقدم
)]. 15: 25)، وأیًضا: "عیناي دائًما إلى الرب ألنه هو یخرج رجلي من الشبكة" (مز 21
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القدیس ، وكما یقول آذان ثقیلة عن السمعمن ال یسمع للشریعة تكون له أیًضا 
ن الكتف المعاندة هي ثمرة األذن الثقیلة عن السمع، ولیس ُأذن الجسد بل ُأذن [إ :دیدیموس

زاغ األشرار من الرحم، ضلوا من البطن متكلمین كذًبا، لهم حمة مثل حمة "النفس. لقد قیل: 
الحیة، مثل الصل األصم یسد ُأذنه الذي ال یستمع إلى صوت الحواة الراقین رقي الحكیم" 

). "كیف ال یكون عنیًدا وأصم من یثقل أذنه ویسدها، الذي من والدته هو 6-4: 58(مز 
غریب عن الرب متكلًما بالكذب وهو في البطن؟! یمكن أن ینطبق هذا أیًضا بطریقة رمزیة 

على الذین صاروا غرباء منذ والدتهم عن الكنیسة أمهم، إبتعدوا عنها مفضلین األكاذیب منذ 
خروجهم من البطن، سدوا آذانهم مثل الحیة فصارت طاقتهم في عمل الشر وبث السم]. 

ن إشعیاء النبي یشهد عن هذه اآلذان الثقیلة عن  أالقدیس دیدیموس أیًضا ىیر
غلظ قلب هذا الشعب وثقل أذنیه وأطمس عینیه لئال یبصر "السمع الخاصة بالنفس، فیقول: 

). "فإنهم إذ یتلذذون بدوامة 10: 6" (إش ىبعینیه ویسمع بُأذنیه ویفهم بقلبه ویرجع فُیشف
نفسهم فتثقلت آذانهم وٕانطمست أعینهم وغلظ قلبهم فال ألالشر والكفر التي إختاروها 

یسمعون الحدیث عن الفضیلة ومعرفة الحق القادرة أن تجعلهم فضالء وتردهم إلى ذاك 
. ]الذي إبتعدوا عنه، هذا الذي یستطیع أن یشفیهم من العمي وعدم السمع ..."

ویالحظ في الحدیث الذي بین أیدینا تأكید الحریة اإلنسانیة، فبكامل إرادته أبوا أن 
یسمعوا، وثقلوا آذانهم إلخ... األمر الذي یؤكده الكتاب المقدس بعهدیه. 

"فجاء غضب عظیم  یرد اهللا عدم سماعهم له بعدم سماعه لهم، إذ یقول: :خامًسا
الجنود، فكما كان ینادي هو فلم یسمعوا كذلك ینادون هم فال أسمع قال رب  من عند رب

الجنود وأعصفهم إلى كل األمم الذین لم یعرفوهم فخربت األرض وراءهم ال ذاهب وال آئب 
. ]14-12[فجعلوا األرض البهجة خراًبا" 

اهللا في محبته یهدد بالغضب حتي إذ نصرخ إلیه: "ال تسخط كل السخط یا رب" 
: 85ى دور فدور؟! (مز ل)، "هل إلى الدهر تسخط علینا؟! هل تطیل غضبك إ8: 64(إش 

 ال ینتقم القدیس دیدیموس الضریر)، نجد نعمة في عینیه. فالرب في غضبه كما یقول: 6
لنفسه وٕانما یعاقب لكي یجعلنا فضالء، واضًعا نهایة للخطیة كمرض أصابنا أو جراحات 

). فبغضه 4: 2تي  2فینا، فإنه "یرید أن جمیع الناس یخلصون وٕالى معرفة الحق یقبلون" (
)، 4: 7یكشف عن اهتمامه بخالصنا، لذا قیل: "عندما یأتي غضبي أشفیه من جدید" (إش 

 من جراحاته: "أحمدك یا رب ألنه إذ غضبت عليَّ إرتد غضبك فتعزیني" ىكما یقول من ُشف
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[إن غضب ربنا إذ یأتي معه حصاد  :القدیس دیدیموس الضریر). یقول 1: 12(إش 
الخیر لیس بشر بل هو الزم. إنه عمل طبیب األرواح الذي "یشفي كل مرض وكل ضعف 

)... كطبیب فهیم صانع الخیرات یستخدم عالًجا مؤلًما وبغیًضا، 23: 4في الشعب" (مت 
)]. 2: 31"هو أیًضا حكیم ویأتي بالشر وال یرجع بكالمه" (إش  كما یشهد النبي...

  لم، مع أنه]14[ یعرفوهم"  لم"وأعصفهم إلى كل األمم الذینإنه یؤدبهم معلًنا 
ُیشتتهم في ذلك الحین في كل العالم وٕانما سمح بأسرهم بواسطة أشور وبابل وهما أمتان 

معروفتان لهم في ذلك حین، مما یدل على أن التهدید قد حمل نبوة واضحة لما یحدث لهم 
برفضه السید المسیح وعصیانهم له فیتشتتوا في العالم كله، بین أمم لم یكونوا بعد قد 

عرفوها. 
ما هذه األمم التي یسقط تحت أسرها اإلنسان برفضه اإلیمان باهللا إالَّ الشرور 

)، "أسلمهم 24: 1المتنوعة كقول الكتاب: "أسلمهم اهللا أیًضا في شهوات قلبهم النجاسة" (رو 
). فبرفض 28: 1 في معرفتهم" (رو اهللا إلى ذهن مرفوض ألنهم لم یستحسنوا أن یبقوا اهللا

مملوئین " فیسقطون تحت أسر الخطایا ویقال عنهم: البشر معرفة اهللا تتخلى عنهم نعمة اهللا
)، هذه هي األمم الغریبة عن طبیعة اإلنسان التي خلقها اهللا على 29: 1من كل إثم" (رو 

مثاله!         
بسبب العناد ُتخرب األرض وتتحول بهجتها إلى خراب، وال یكون بها ذاهب وال 

آئب، هكذا بالخطیة یفسد الجسد (األرض) وتتحول حیاة اإلنسان إلى حیاة غّم وعقم، فاقًدا 
السالم الداخلي والبهجة القلبیة والثمر الروحي.  
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األصحاح الثامن 

األصوام تتحول إلى أعیاد 
ب آبائهم، عاد وبعد أن قدم لهم درًسا مًرا من واقع تاریخهم یكشف عن قسوة قل

لیؤكد لهم غیرته المتقدة نحو أورشلیم عروسه. إن كان قد سمح لها بالتأدیب القاسي فعاشت 
في مرارة لكنه یّود أنه یحول حزنها إلى فرح وأصوامها إلى أعیاد، یباركها ویقیمها بركة 

لألمم. هكذا حّول السؤال الذي وجهه أهل بیت إیل بخصوص الصوم إلى الجانب اإلیجابي: 
الكشف عن محبة اهللا لهم وتحقیق رسالته فیهم بحلوله في وسطهم كسّر فرحهم الداخلي. 

. ]3-1  [غیرة اهللا على صهیون . 1
. ]15-4  [ حلول البركة والسالم .2
.  ]17-16  [ تذكیرهم بالوصیة .3
. ]19-18 [األصوام تتحول إلى أعیاد . 4
. ]23-20  [إقامتهم بركة لألمم . 5

:  غیرة اهللا على صهیون. 1
بینما هم یتساءلون عن الصوم الذي فرضوه على أنفسهم بسبب السبي إذا به 

یدخل بهم إلى أعماقه لیكتشفوا لهیب محبته المتقدة من نحوهم. وكأنه یجیب على سؤالهم 
بالقول: إني إله غیور محب لكم، تالمسوا مع محبتي الناریة لتصیروا أنتم أیًضا ناًرا ملتهبة 

ال تقدر األحداث أن تطفئها. 
یعلن العریس السماوي غیرته على شعبه الراجع من السبي الساقط تحت التأدیب 

غرت على صهیون غیرة عظیمة وبسخط عظیم غرت بسبب زناه الروحي وٕانحرافه: "
علیها... قد رجعت إلى صهیون وأسكن في وسط أورشلیم، فُتدعي أورشلیم مدینة الحق 

. ]3[وجبل رب الجنود الجبل المقدس" 
القدیس  یؤكد اهللا غیرته علیها حتى وٕان أدبها إلى حین، وكما یقول :أوالً 

: [هذا ما یقوله ربنا ضابط الكل: "أحببت أورشلیم أو صهیون، فإني دیدیموس الضریر
طردتها فصارت محتقرة من الغرباء؛ إني أحبها لیس أي حب كان وأذكرها بعدما رفضتها 

وٕانما أحبها بشدة عظیمة".  
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إنه العریس الغیور الذي یشتاق إلى عودة عروسه في بیت الزوجیة. حًقا لقد 
)، ولكنها إذ دخلت تحت الضیق أدركت 2: 3إحتقرته عروسه وزنت وراءه وخانته (أر 

: 2خطأها فقالت: "أذهب وأرجع إلى رجلي األول ألنه حینئذ كان خیر لّي من اآلن" (هو 
)، والعجیب أن رجلها األول ال یرفضها بل یعاتبها في الماضي وٕانما في حبه یتضع، 7

قائالً : "قد رجعت إليَّ صهیون وأسكن في وسط أورشلیم"... معلًنا إشتیاقه إلى حلوله فیها. 
عوض الخراب الذي حّل بها یجعلها مدینة الحق وعوض اإلنحدار الذي هبطت إلیه یجعلها 

جبله المقدس].  
 من جدید مدینة الحق. فالحق ال تكون ى: [تسمالقدیس دیدیموس الضریریقول 

بعد بریة (خربة) وٕانما مدینة مكتظة بالسكان وبها مباٍن كثیرة: الهیكل والمنازل المرتفعة، 
وتقام بها شوارع وطرق... ومن الجانب الروحي فإن أورشلیم تمثل النفس التي تتأمل األمور 
غیر المنظورة واألبدیة (ألن أورشلیم تعني رؤیة السالم)، فتري النفس السالم خالل اإلتفاق 

المتبادل بین الحیاة الفاضلة والحب اإللهي؛ فمن جانبها تلتهب بشعلة الحب فترجع إلیه، 
ومن جانبه یرجع إلیها یسمع توسالتها ویعطیها سؤالها، فال تكف عن الصالة إلیه... 

 "مدینة الحق" ألنها تسلك حسب الحق الذي تكتشفه تحت ظل الناموس، وألنها ىوتدع
) فتنعم بالحق]. 16: 3تي  2، 39: 5"تفتش الكتب اإللهیة" (یو 

 العریس الغیور، یدخل إلى قلبنا فیجعله مدینة أورشلیم، مدینة الحق،  عملهذا هو
فننعم برؤیة السالم بین نفوسنا واهللا، وندخل إلى أعماق الحق اإلنجیلي وال نقف عند الظالل 

والرموز التي للناموس. 
إنه یقیمنا أیًضا "جبله المقدس"، وكما یقول المزمور: "الذین یثقون في الرب 

)، یرفعنا بعد اإلنحدار الذي أصابنا لكي نبلغ بروحه 1: 124یكونون كجبل صهیون" (مز 
القدوسه إلى األعالي ثابتین فیه كالجبل ال تقدر عواصف العالم وخداعات إبلیس أن 

تزعزعنا.  

:  حلول البركة والسالم. 2 
كأن اهللا یقول لشعبه: اآلن یوجد ما هو أهم من التساؤل إن كنتم تصومون أم 

تتوقفون عن الصوم الخاص بالسبي أالَّ وهو إدراك مركزكم الجدید بعد أن أقمتكم كأورشلیم 
الجدیدة، مدینة الحق، وجبل صهیون الجدید، جبلي المقدس... تأملوا عطایاي ونعمي 
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وتمسكوا بها. إن صمتم نائحین أو عیدتم فرحین فلیكن فیكم هذا الهدف أن أسكن فیكم فتحل 
بركتي علیكم وتنعمون بسالمي الفائق. 

هكذا یكشف اهللا عن بركات سكناه فینا بقوله: 
 "سیجلس بعد الشیوخ والشیخات في أسواق أورشلیم، كل إنسان منهم :أوالً 

. من الجانب الحرفي، إذ یحل اهللا في وسطهم یمتلئون أیاًما ]4[عصاه بیده من كثرة األیام" 
صالحة ویحل السالم فیهم یفاجئهم الموت في شبابهم بل یعیشون حتى الشیخوخة، مملوئین 
صحة إذ ینزلون إلى أسواق المدینة یشترون إحتیاجاتهم ممسكین كل واحد عصاه بیده. أما 
من الجانب الرمزي فأسواق أورشلیم التي یجلس فیها الشیوخ والشیخات هي فیض الحكمة 

)، یستطیع الكل أن ینزل إلیه لیرتوي منه، أو 4: 46الذي یناسب كنهر یفرح مدینة اهللا (مز 
یدخل األسواق لیقتنیه. وكما یقول الحكیم: "الحكمة تُنادي في الخارج، في الشوارع تعطي 

). هذه الحكمة إنما هي: "شخص السید المسیح"، الذي نزل من السماء 20: 1 صوتها" (أم
وتقدم إلینا كعبد، یمكن للجمیع أن یقتنیه في داخله وینعم به؛ هذا الذي تقول عنه العروس: 

"في اللیل علي فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته؛ إني أقوم وأطوف في 
). فإذ یلتهب قلبها 2-1: 3المدینة في األسواق وفي الشوارع أطلب من تحبه نفسي" (نش 

شوًقا إلى عریسها، "الحكمة عینها" تطلبه فال تجده بجوارها، فتقوم بالتوبة من سریرها وتدخل 
إلى الكنیسة "المدینة المقدسة"، وتطوف في أسواقها وشوارعها، فتجده متجلًیا في داخلها، 

یقدم ذاته لمن یطلبه. 
 .]5[ "وتمتلئ أسواق المدینة من الصبیان والبنات العبین في أسواقها" :ثانًیا

وجود الصبیان والبنات أیًضا في األسواق یلعبون إنما ُیشیر إلى الطمانینة التي سادت على 
الجمیع وعدم وجود حرب تنزع الفرح عن الكبار والصغار. وكما وصف إشعیاء النبي 

العصر المسیاني: "فأبتهج بأورشلیم وأفرح بشعبي وال ُیسمع بعد فیها صوت بكاء وال صوت 
بن مئة اصراخ، وال یكون بعد هناك طفل أیام وال شیخ لم یكمل أیامه، ألن الصبي یموت 

). 20-19: 65سنة" (إش 
مع الشیوخ یوجد في السواق أیًضا أوالد یلعبون، هؤالء هم جماعة البسطاء الذین 

  معبلغوا إلى "الطفولة" لیعیشوا في الرب بال ّهم، وكأن أسواق الكنیسة تضم حكمة الشیوخ
: 10بساطة األطفال، كقول الرب لتالمیذه: "كونوا حكماء كالحیات وبسطاء كالحمام" (مت 
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: [كن بسیًطا كحمامة فال تلقي فًخا ألحد، وكن حكیًما القدیس جیروم). وكما یقول 16
]. Ï(بارًعا) كحیة ال تسمح ألحد أن ینصب أمامك فًخا

 تفسیًرا رائًعا لهؤالء األطفال البسطاء الذین القدیس دیدیموس الضریرویقدم لنا 
یلعبون في أسواق الكنیسة أي المدینة المقدسة: [یوجد أیًضا بنات صغار وصبیان ابتدأوا 

صم  1؛ 22: 13یلعبون لعبة تستحق المدیح، لعبها داود الرجل الذي قلبه حسب الرب (أع 
). 21: 6صم  2). محقًقا إرادة من إختاره، معلًنا بثقة أكیدة: "لعبت أمام الرب" (14: 13

یمكننا أن نقول أن األطفال الذین یلعبون في األماكن الشعبیة (األسواق) التي بمدینة الرب 
المجیدة هم ُأناس تكرسوا للرب منذ طفولتهم، فبنقاوة مع كرامة عمیقة ارتبطوا بكالم مقدسة 

)]. 8-7: 2غیر ملوم (تي 
 رأینا أن األوالد یشیرون إلى النفس والبنات إلى Ðفي تفسیرنا في سفر الخروج

الجسد، فمتي تقدس اإلنسان بكلیته یأتي بثمار للنفس والجسد مًعا. فال یوجد بعد صراع 
بینهما بل یعمال مًعا بالروح القدس، وتأتي الثمار كصبیان وبنات یلعبون مًعا في أسواق 

المدینة المقدسة بفرح مجید ال ُینطق به. 
أخیًرا فقد ضمت أسواق المدینة الشیوخ مع الشیخات والصبیان مع الفتیات، أي 

فقد [ :القدیس دیدیموس الضریرالرجال مع النساء، والكبار مع الصغار... وكما یقول 
صار الكل خورًسا واحًدا ینشدون تسبحة واحدة بقلب واحد، وكما جاء في المزمور "األحداث 

). كما تهتم 13-12: 148والعذاري أیًضا الشیوخ مع الفتیان لیسبحوا إسم الرب" (مز 
بالشیوخ الحكماء ال تتجاهل الشیخات الحكیمات اللواتي یقمن بدورهن في الكنیسة. وكما 

تفرح الكنیسة بحكمة الكبار تبتهج أیًضا بنصرة األحداث، إذ یقول الرسول: "كتبت إلیكم أیها 
)]. 14-12: 2یو  1األحداث ألنكم أقویاء وكلمة اهللا ثابتة فیكم وقد غلبتم الشریر" (

هذا العمل اإللهي في حیاة جمیع أعضاء الكنیسة یبدو مستحیًال، إذ یقول النبي: 
إن یكن ذلك عجیًبا في أعین بقیة هذا الشعب في هذه األیام "هكذا قال رب الجنود: 

 إن كان العدو قد حطم أورشلیم .]6]أفیكون أیًضا عجیًبا في عیني یقول رب الجنود؟   !" 

1  
 ).18-15 راجع سفر الخروج األصحاح األول (˻
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تماًما فصار في أعین الكل إستحالة عودة الفرح إلیها، لكن لیس في عیني اهللا، إذ "كل 
)... إنه یرد لها مجدها وفرحها بسكناه فیها!  26: 19شيء ممكن لدي اهللا" (مت 

 "هأنذا أخلص شعبي من أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، وآتي :ثالثًا
-7[بهم فیسكنون في وسط أورشلیم ویكونون لّي شعًبا وأنا أكون لهم إلًها بالحق والبرّ " 

8[ .
ال تضم أورشلیم الجدیدة خورًسا واحًدا من الشیوخ والشیخات والصبیان والفتیات 

 من مشارق الشمس ومغاربها، إذ ینفتح باب الخالص لجمیع  للربوٕانما یضم شعًبا واحًدا
األمم ویصیر الكل واحًدا في الرب. هذه هي البركة العظمي لسكن اهللا وسط البشر وحلوله 

: [هكذا قال رب الجنود: هأنذا أخلص شعبي من القدیس دیدیموس الضریربیننا. یقول 
أرض المشرق ومن أرض مغرب الشمس، لیس فقط شعب الختان وٕانما الشعب الذي من كل 
األمم الذین یؤمنون بالرب المعلن في األنجیل. قدیًما كان الشعب بالحق من أمة واحدة، من 
العبرانیین... حسب شهادة موسى: "حین قسم العلي لألمم، حین فّرق بني آدم، نصب تخوًما 

: 32لشعوب حسب عدد بني إسرائیل، إن قسم الرب هو شعبه، یعقوب جبل نصیبه" (تث 
 القائم رایة للشعوب إیاه تطلب ى)... كما قیل: "ویكون في ذلك الیوم أن أصل یس8-9

)... "تهللوا أیها األمم شعبه" (تث 12: 15؛ رو 10: 11األمم ویكون محله مجًدا" (إش 
نما معهم من یعبدون الرب إ). فلم یعد هذا الشعب هو شعب العبرانیین وحدهم و43: 32

)، وفي نص آخر: "كل 11: 72ویخدمونه كما تنبأ المزمور: "كل األمم تتعبد له" (مز 
)، وأیًضا: 9: 86 األمم الذین صنعتهم یأتون ویسجدون أمامك یا رب ویمجدون إسمك" (مز

"تذكر وترجع إلى الرب كل أقاصي األرض وتسجد قدامك كل قبائل األمم، ألن للرب الُملك 
)... ویعلن اإلنجیل عن إتحاد البشر من 28-27: 22وهو المتسلط على كل األمم" (مز 

كل بلد بذكره كلمات المخلص: "كثیرون سیأتون من المشارق والمغارب ویتكئون مع إبراهیم 
  هذا). هذه الدعوة موجهة إلى كل جهات العالم. یضاف إلى11: 8وٕاسحق ویعقوب" (مت 

: 50ما قیل: "إله اآللهة الرب تكلم ودعا األرض من مشرق الشمس إلى مغربها" (مز 
)... متي تكلم إله اآللهة ودعا األرض من المشارق إلى المغارب؟ عندما ترك شعب 1

)، 15: 19الختان ألنهم جحدوا المخلص ملك الملوك بقولهم: "لیس لنا ملك إالَّ قیصر" (یو 
صلبهم للسید المسیح سقطوا وٕانتهت عبادة ب). ف25: 27"دمه علینا وعلى أوالدنا" (مت 

الحرف، واستطاع الرب أن یقول لهم: "لیس لّي مسرة بكم قال رب الجنود وال أقبل تقدمة من 
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یدكم ألنه من مشرق الشمس إلى مغربها إسمي عظیم بین األمم وفي كل مكان یقرب 
)... ]. 11-10: 1إلسمي بخور وتقدمة طاهرة ألن إسمي عظیم بین األمم" (مال 

هكذا یرد اهللا البشریة من المشارق والمغارب لتكون شعًبا له بالحق والبر. وما 
 عن اإلنسان، فإن اهللا یرده عن كل ضربة یمینیة (من المشارق)  عن البشریة نقولهنقوله

وكل ضربة شمالیة أو یساریة (من المغارب)، أي من السقوط تحت الخطایا الظاهرة ومن 
البر الذاتي لیكون بكامله هللا متمتًعا بالحق والبر في المسیح یسوع. 

 إذ یجتمع شعب اهللا من كل األمم بقلب واحد تكون له األیدي المتشددة :رابًعا
"لتتشدد أیدیكم أیها السامعون في هذه األیام هذا القویة القادرة بالرب على بناء الهیكل: 

. یقول ]9[الكالم من أفواه األنبیاء الذي كان یوم أسس بیت رب الجنود لبناء الهیكل" 
 تكون األیدي المكرسة له قویة... ن: [یوصي الرب ضابط الكل أالقدیس دیدیموس الضریر

وذلك بترجمة التعالیم الروحیة إلى عمل حقیقي، فیرتبط العمل بالكالم؛ فال یكون السامعون 
للناموس مجرد سامعین وٕانما یحولون السماع إلى ثمر في أعمالهم]. 

إن كنا قد سمعنا من أفواه األنبیاء عن تأسیس بیت رب الجنود أي عن التجسد 
اإللهي، إذ یدعو الرب نفسه جسده هیكًال، فإن هذا التجسد یهب قوة ألیدینا للعمل به، 

فتتحول الوصیة اإللهیة في حیاتنا إلى حیاة عملیة ُمعاشة. لفد أقام اهللا هذا الجسد، إذ قیل: 
)، فصار اهللا حاًال في وسطنا ویهبنا إمكانیاته السماویة للعمل 1: 9"الحكمة بنت بیتها" (أم 

: [كیف ال تكون أیادي السامعین القدیس دیدیموس الضریرلحساب ملكوته. وكما یقول 
: 7لكلمات األنبیاء قویة وقد ُولد من العذراء ذاك الذي یلیق أن ُیدعي "اهللا معنا" (إش 

)؟! بالحقیقة إذ یكون اهللا معنا تكون أیادینا قویة ویمكننا التسبیح بصوت مفرح: "رب 14
)... إنه یهبنا قوة فائقة 12-11: 45القوات هو معنا، إله یعقوب هو حامینا" (مز 

للطبیعة!]. 
إذن لتتشدد أیدینا للعمل ولتتحول كلمات اهللا فینا إلى حیاة إذ أقام الكلمة لنفسه بیًتا 
بتجسده، واهًبا إیانا قوة العمل. هذا وقد جعل منا حجارة مقدسة حیة إلقامة هیكله المقدس إذ 
یقول: "إن أحبني أحد یحفظ كالمي ویحبه أبي وٕالیه نأتي (أنا وأبي) وعنده نصنع منزالً " (یو 

). یجعلنا نحن أنفسنا مسكًنا له أو هیكًال مقدًسا یقوم علیه حجر الزاویة كقول 23: 14
: 2الرسول: "مبنیین على أساس الرسل واألنبیاء ویسوع المسیح نفسه حجر الزاویة..." (أف 

20 .[ (
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 إلتقاؤنا مع اإلله المتجسد، وسكناه في وسطنا لم یشدد األیدي بإمكانیاته :خامًسا
ینا وألهب أعماقنا بالرجاء. فالعمل فاإللهیة العاملة فینا فحسب، وٕانما قطع روح الیأس الذي 

ال یحتاج فقط إلى األیدي القویة والجهاد والمثابرة وٕانما أیًضا إلى الروح المملوء رجاًء في 
قبل هذه األیام لم تكن لإلنسان أجرة وال للبهیمة أجرة وال سالم لمن الرب، لهذا یقول: "

. لقد أحاط ]10[خرج أو دخل من قبل الضیق وأطلقت كل إنسان الرجل على قریبه" 
) مما جعل اإلنسان كما الحیوان بال قیمة 19-16: 2؛ 11: 9؛ 6: 1الضیق بهم (حج 

حتى إن عمال شیًئا فبال نفع وال یستحقان أجرة! لقد كانت أورشلیم خربة كالبریة، ویحكمها 
الغرباء، فكل مجهود یقوم به اإلنسان ال یجدي شیًئا. صار تعب اإلنسان كما الحیوان في 

دخوله أو خروجه بال نفع، األمر الذي حول حیاتهم إلى جحیم فانطلق كل واحد یقاوم أخاه 
بال سبب، بمعني آخر عوض أن یعمل كل واحد مع أخیه لبنیان بیت اهللا شعر كل واحد 

بالمذلة والفقدان التام والفراغ الداخلي فتحول إلى مقاومة أخوته ومضایقتهم. 
أما من الجانب الروحي فإلنسان بدون التقائه بمخلصه الذي أقام هیكله المقدس 

القدیس دیدیموس یكون كالحیوان، یعمل بال فهم وال حكمة، فال یستحق أجرة. یقول 
: [یوبخ الكتاب من هم بال عقل الذین في حماقة، فیقول: "ال تكونوا كفرس أو بغل الضریر

). حًقا كیف یمكن أن توجد أجرة ألُناس یعملون كل شيء بال فهم وال 9: 83بال فهم" (مز 
تعقل؟!].  

هذه صورة ُمّرة للبشریة خارج عمل اهللا، إنها تخرج للعمل وتدخل حساًبا فتجد 
نفسها في فراغ وبال ثمر وال تستحق المكافأة إذ إنشغل كل واحد بمقاومة أخیه، وكما یقول 

)، وكما قیل بأرمیا 3: 12المزمور: "یتكملون بالكذب كل واحد مع صاحبه بشفاة ملقة" (مز 
النبي: "كل أخ یعقب عقًبا وكل صاحب یسعى إلى الوشایة، ویختل اإلنسان صاحبه وال 

). أما خالل 5-4: 9یتكلمون بالحق، علموا السنتهم التكلم بالكذب وتعبوا في االفتراء" (أر 
العهد الجدید فتقوم أورشلیم على السالم الحقیقي وتأتي بثمار متزاید، فال یكون تعب اإلنسان 

"أما اآلن فال أكون أنا لبقیة هذا الشعب كما في والحیوان بال أجرة كما كان سابًقا. یقول: 
واألرض تعطي غلتها  األیام األولي یقول رب الجنود، بل زرع السالم، الكرم یعطي ثمره

. یا لها صورة مبهجة ]12-11[والسموات تعطي نداها وُأملك بقیة هذا الشعب هذه كلها: 
بعد أن كان اإلنسان یعمل بال تعقل كالحیوان فال یكون له أجرة، إذ تفقد النفس (اإلنسان) 
ثمرتها كما یفقد الجسد (الحیوان) قدسیته، ویقاوم أحدهما اآلخر، اآلن إذ یسكن الرب فیه، 
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لیس فقط تنعم نفسه باألجرة وٕانما جسده أیًضا ویكون بینهما وفاق روحي ویصیر له ثمر 
روحي فائق، تعمل األرض كما السماء لحسابه في الرب. إذ یرجع الرب إلیه ویسكن في 
داخله ویقیم مملكته في قلبه، یظهر زرع السالم الذي یغرسه اآلب نفسه بروحه القدوس، 

وتظهر ثمار الروح القدس بكونها ثمار الكرمة الحقیقیة، وتعطي األرض (الجسد) غلتها إذ 
یحمل الجسد قدسیة خاصة ویصیر آالت بر لحساب اهللا، وتهب السماء (النفس) نداها، إذ 

تكون لها نعمة الروح القدس تمألها... هذه كلها یهبها اهللا للنفس التي تقبله فیها. 
: [تحقق هذا اإلصالح البهي بالمعني الروحي القدیس دیدیموس الضریریقول 

عندما جاء ذاك الذي قال: "روح اهللا عليَّ ألنه مسحني ألبشر المساكین، أرسلني ألشفي 
المنكسري القلوب، ألنادي للمأسورین باإلطالق وللعمي بالبصر وأرسل المنسحقین في 

)... مكتوب "یشرق في أیامه الصدیق وكثرة السالم، سالمه سوف ال 18: 4الحریة" (لو 
ألرض كلها التي تخضع ا. "یعرف حواجز، سوف ال یكون ألمة واحدة بل لجماعة األمم

)، تتمتع 27: 14 القائل لتالمیذه وللذین یرغبون في خدمته: "أعطیكم سالمي" (یو كلذا
بهدوء عظیم یستتب فیها، والكرمة تعطي ثمرها واألرض غلتها والسماء نداها. أما الكرمة 

التي تعطي ثمرها فهي التأمالت الروحیة في الحق... واألرض تعطي غلتها، إذ تثمر البذرة 
)... تقدم األرض غلتها لمن 23، 8: 13التي ألقاها یسوع فیها ثالثین وستین ومائة (مت 

)... "الذین یزرعون بالدموع 5: 125یزرعها بالدموع وبالعرق والحزن، فیحصدها بالفرح (مز 
یحصدون باإلبتهاج، الذاهب ذهاًبا بالبكاء حامًال مبذر الزرع مجیًئا یجيء بالترنم حامًال 

). هذا الحصاد الكثیر روحي یخص الكالم اإللهي، وكما أوصي 5: 126حزمه" (مز 
سكم بالبر. أحصدوا بحسب الصالح، أحرثوا ألنفسكم حرثًا، فإنه فهوشع النبي: "إزرعوا ألن

)... أما السماء تعطي نداها، فإننا 12: 10وقت لطلب الرب حتى یأتي ویعلمكم البر" (هو 
 عندما نعرف السماء التي تعطیه. السماء بال شك لیست إالَّ ذاك الذي یحمل ىسنفهم الند

). فقد 20: 3السماء (في  حیث یكون وطنه في ،)49: 15كو  1صورة اإلنسان السماوي (
قیل عن الذین یظهرون صورة المخلص السماوي: "السموات تشهد بمجد اهللا والفلك یخبر 

النشید الكبیر الوارد في سفر التثنیة: "أیتها )، وجاء عنهم فى 1: 18بعمل یدیه" (مز 
)، أي افرحي مع المخلص. كیف ال یفرحون ویتهللون 43: 32" (تث هالسموات افرحي مع

)، 29: 8 (رو معه وقد تشكلوا على صورته كقول الرسول: "لیكونوا مشابهین صورة ابنه"
)؟! یلیق بنا أن نقول أنهم باتحادهم في 49: 15كو  1 (وأیًضا "سنلبس صورة السماوي"
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 سماوي، لكن كل واحد ُیعطي نداه الخاص، متشبًها بموسى القائل: ىسماء واحدة یعطون ند
)]. 2: 32"یهطل كالمطر تعلیمي ویقطر كالندي كالمي" (تث 

 قلبه هذه البركات اإللهیة، یصیر سماًء ى اهللا في إذ یصیر للمؤمن بسكن:سادًسا
تعطي نداها، فإنه ال یعود بعد یكون لعنة لغیره وال لنفسه، وٕانما یكون بركة... األمر الذي 

 .]23-20[نتحدث عنه في تفسیر نهایة هذا األصحاح 

:  تذكیرهم بالوصیة. 3
 الرب فیهم التي تبدو كأنها ىوسط هذه البركات التي تحّل في حیاتهم بسكن

. ُیناشدهم بالتمسك بالوصیة اإللهیة حتى ال یسقطوا تحت غضبه كآبائهم. ]9[مستحیلة 
نسان قریبه بالحق. اقضوا بالحق وقضاء إ"هذه هي األمور التي تفعلونها: لیكلم كل 

السالم في أبوابكم، ال یفكرن أحد في السوء علي قریبه في قلوبكم وال تحبوا یمین الزور، 
. ]17-16[ألن هذه جمیعها أكرهها یقول الرب" 

اآلن إذ یعید بناء الهیكل وتجدید أورشلیم مدینته المقدسة اراد أن یتأسس هذا العمل 
والده. وهنا أ الحق العملي في حیاة ىخر یقوم علآعلي الحق الملتحم بالبّر، أو بمعني 

نالحظ في وصایاه هذه اآلتي: 
خواتنا بالحق، والقضاء إخوتنا في الرب كالحدیث مع إ یبدأ بعالقتنا مع :والً أ

بالعدل والسالم إلخ... ویختم بوصیة خاصة بعالقتنا به "یمین الزور"، وكأن اهللا یرید 
خوتنا وٕانما في الرب. إأورشلیمنا الداخلي أن تقوم على الحب العملي الحقیقي مع 

 یبدأ بالحدیث عن "الحق"، هذا هو أساس البنیان الحقیقي. ما هو هذا الحق :ثانًیا
الذي نتكلم به مع أقربائنا ونقضي به إالَّ تجلي "السید المسیح" نفسه في حدیثنا كما في 

تصرفاتنا، فقد أعلن عن نفسه أنه "الحق". هذا الحق ال یكرز به بالكالم فحسب وٕانما یعلن 
بقوة خالل التصرفات العملیة في حیاة الرعاة كما الرعیة. 

 أن الرب یبدأ حدیثه بخصوص القادة الروحیین القدیس دیدیموس الضریریري 
الذین یجب أن یعلنوا "الحق" ال بالمعرفة النظریة العقلیة وحدها وٕانما خالل الحیاة الفاضلة 

 [یلیق بنا أن نسمع  هذه العبارة اإللهیة:ىوالتصرفات العملیة، فمن كلماته التي علق بها عل
 "كل من یسمع أقوالي هذه ویعمل بها أشبهه كالم یسوع ونمارسه كما صرح هو بنفسه:

)]. 24: 7برجل عاقل" (مت 
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[لتعلن اعمالنا التعالیم الروحیة التي نقدمها، بهذا یكون اإلنسان "عامًال ال یخزي" 
). بهذا الفكر یكتب الرسول لتلمیذه أن یحفظ النقاوة والوقار واإلخالص 15: 2تي  2(

). ما هو الكالم الصحیح غیر الملوم إالَّ ممارسة 8-7: 2وكالًما صحیًحا غیر ملوم (تي 
ما نوصي به الغیر، وأمانتنا الخالصة بما نعده لآلخرین بالنسبة لإلیمان؟!]. 

 هكذا أكد اآلباء الكنسیون ضرورة إعالن الحق بالحیاة العملیة وتجلیه في السلوك 
: [من یدبر اآلخرین یلزمه أن یكون أكثر القدیس یوحنا الذهبي الفمالیومي، فمن كلمات 

بهاًء من أي كوكب منیر، تكون حیاته بال عیب، یتطلع الكل إلیه فیرونه في حیاته نموذًجا 
]. Ïلهم

 یكمل حدیثه بالقول: "اقضوا بالحق وقضاء السالم في أبوابكم"... إن كان :ثالثًا
 علیه المدینة الجدیدة، فیلیق أن یمتزج الحق بالسالم. الحق ى"الحق" هو األساس الذي تُبن

السماوي یفتح القلب بالحب لیتسع الحتمال اآلخرین مسالًما إن أمكن جمیع الناس. 
 على قوله "في أبوابكم"، بقوله إن مجالس القضاء القدیس دیدیموس الضریریعلق 

 تكون عند األبواب  لتفرز الداخلین إلى المدینة من الذین القائمة على الحق الممتزج بالسالم
 ال یعني المجاملة على حساب الحق أو التهاون مع الشر، وٕانما یحرمون منها. وكأن السالم

فیما یتسع القلب بالحب یلزم أالَّ یدخل المدینة المقدسة شيء دنس أو رجس! 
لنحب الجمیع ونفتح قلوبنا للسالم مع الكل، لكن ال نفتح أبوابنا الداخلیة للشر 

والخطیة مجاملة لآلخرین! 
 ال یفكرن أحد في السوء على قریبه في قلوبكم، بمعني النسیان الداخلي لكل :رابًعا

إساءة صنعها قریب معنا أو عدم إساءة الظن في تصرفاته. یقدم لنا یوسف الصدیق مثًال 
:  لكن قلبه یرى ما وراء تصرفات إخوتهخوتهإحًیا لهذه الفضیلة ففي اتزانه یدرك ما فعله به 

ید اهللا العاملة لخالصه وخالصهم، لهذا باتساع قلب قال لهم: "إلستبقاء حیاة أرسلني اهللا 
أنتم قصدتم لّي شًرا، أما اهللا فقصد به خیًرا لكي یفعل كما الیوم ") 5: 45قدامكم" (تك 

). 20: 50لیحیي شعًبا كثیًرا" (تك 
إذ یدرك اإلنسان المقاصد اإللهیة تستریح نفسه جًدا في كل شيء، ویتسع قلبه 

ر بالشر بل بالخیر والحب. شبالسالم لكل أحد حتى لمقاومیه، فال یقاوم ال

1 In I Tim Hom. 10..          
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 أخیًرا یسألهم أالَّ یحبوا یمین الزور الذي یكرهه الرب، إذا أوصانا: "ال :خامًسا
). 7: 20تنطق بإسم الرب إلهك باطالً " (خر 

:   األصوام تتحول إلى أعیاد. 4
 "إن صوم الشهر الرابع وصوم الخامس وصوم السابع وصوم العاشر یكون 

. ]19-18[لبیت یهوذا إبتهاًجا وفرًحا وأعیاًدا طیبة، فأحبوا الحق والسالم" 
كانت حیاتهم الماضیة قد إتسمت بالصوم مع النوح بسبب ما حّل بهم من تأدیبات 
بسبب خطایاهم، واآلن إذ یحل الرب في وسطهم ویعلن سكناه فیهم یحوّل قلوبهم إلى الفرح 
وحیاتهم إلى عید ال ینقطع هكذا المسیحي الحقیقي وسط أصوامه وآالمه إذ یدرك حلوّل اهللا 

فیه ال ینقطع عنه الفرح الداخلي وال یتوقف العید عن حیاته. 
 الصوم بكون لیس مجرد إمتناع عن الطعام بل  عنفي األصحاح السابق تحدثنا

توقف عن الشر مع التمتع بالسید المسیح خبز الحیاة. هذا عن الصوم الروحي أما بالنسبة 
ن یسوع المسیح الذي هو الطریق والباب وكل [إ :Ïالقدیس أثناسیوس الرسوليللعید فیقول 

 1شيء بالنسبة لنا فهو أیًضا "عیدنا" كقول الطوباوي بولس: "ألن فصحنا المسیح قد ُذبح" (
. وكما أن الصوم لیس مجرد إمتناع عن األطعمة هكذا العید لیس أكًال وشرًبا ])7: 5كو 

: [لیتنا ال نعید العید بطریقة البابا أثناسیوس الرسوليبل حیاة مفرحة في الرب. یقول 
أرضیة بل كمن یحفظ عیًدا في السماء مع المالئكة... لنفرح ال في أنفسنا بل في الرب، 

]. [لیتنا ال نقف عند مجرد تنفیذ الطقوس الخاصة بالعید بل نستعد Ðفنكون مع القدیسین
]. Ñلإلقتراب للحمل اإللهي ونلمس الطعام السماوي

1 Fest. Ep. 14. 
2 Ibid 6. 
3 Ibid 5. 
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:  إقامتهم بركة لألمم. 5
اهللا ال یقبل أنصاف الحلول، إما أن یكون لعنة لنفسه كما لغیره أو بركة لنفسه كما 

ویكون كما أنكم كنتم لعنة بین األمم یا بیت یهوذا ویا بیت إسرائیل خوته، إذ یقول: "إل
. وها هو یفسر لهم كیف یكونون بركة، إذ یقول: ]13[كذلك اخلصكم فتكونون بركة" 

فتأتي شعوب كثیرة وأمم قویة لیطلبوا رب الجنود في أورشلیم ولیترضوا وجه الرب... في "
تلك األیام ُیمسك عشرة رجال من جمیع ألسنة األمم یتمسكون بذیل رجل یهودي، قائلین 

. ]23-22[نذهب معكم ألننا سمعنا أن اهللا معكم" 
 إذ حّل غضب اهللا بهم وتم السبي صاروا لعنة بین األمم، أما عالمة هذه :أوالً 

اللعنة فهي خراب أورشلیم حتى في أیام العید، وكما یقول أرمیا راثًیا صهیون: "طرق 
). وكما 4: 1صهیون نائحة لعدم اآلتین إلى العید، كل أبوابها خربة، كهنتها یتنهدون" (مرا 

: [كیف ال تكون طرق صهیون نائحة إذ ال یأتیها أحد وال القدیس دیدیموس الضریریقول 
یوجد من یسرع في الصعود إلى أورشلیم لالحتفال بالعید واالجتماع هناك...؟!]. أما وقد 

تحولت من اللعنة إلى البركة فقد إجتذبت شعوب كثیرة إلیها لكي تتمتع بالعید وتفرح بالرب. 
یقول زكریا النبي: "فتأتي شعوب كثیرة وأمم قویة لیطلبوا رب الجنود في أورشلیم". ولما كانت 

أورشلیم تعني "رؤیة السالم" فإن عالمة البركة هي إجتذاب الكثیرین للتمتع بهذه الرؤیا 
الروحیة للمصالحة على الصلیب ونوال السالم مع اهللا. 

". بأن النبي أنا أیًضا أذهب على القول: "القدیس دیدیموس الضریر یعلق :ثانًیا
وهو یري جموع الشعوب واألمم قادمة من أورشلیم إلتهب قلبه شوًقا، واشتهي أن یكون بین 

 أن المتحدث هنا هو المخلص، ىهؤالء القادمین، معلًنا ذلك بقوله: "أنا أیًضا أذهب". كما یر
الذي یعلن دخوله أورشلیم متقدًما هذه الشعوب بروح النصرة، قائالً : "أنا قد أنهضته بالنصر 
وكل طرقه ُأسهل، هو یبني مدینتي، ویطلق سبیي ال بثمن وال بهدیة قال رب الجنود" (إش 

). إذ یفتح الباب، باب النصرة والغلبة، ویبني المدینة المقدسة الداخلیة، ویحرر 13: 45
النفس من سبیها ال بثمن مادي وال بهدیة أرضیة بل بدمه الثمین تطلب الشعوب واألمم 

الرب وتدخل أورشلیم الجدیدة لتسترضي الرب، هؤالء الذین قال عنهم الرسول: "قد أتیتم إلى 
جبل صهیون وٕالى مدینة اهللا الحّي، أورشلیم السماویة، وٕالى ربوات هم محفل مالئكة وكنیسة 

). 23-22: 12أبكار مكتوبین في السموات" (عب 
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 ال یقل الرب أنه یباركهم وٕانما ما هو أعظم: "تكونون بركة" بهم تتبارك :ثالثًا
)، 20: 3األمم، وفي صفنیا یقول أنهم یصیرون "تسبحة في شعوب األرض كلها" (صف 

). فمن یحمل الرب في قلبه یحمل 7: 5 من عند الرب" (مي ىوفي میخا یصیرون "كالند
 السماوي تطفئ ىبركة لآلخرین، ویكون تسبحة فرح تبتهج قلوبهم في الرب، یصیرون كالند

لهیب نار العالم المهلك!  
 یختم حدیثه عن البركة أن یمسك عشرة رجال من جمیع ألسنة األمم بذیل :رابًعا

رجل یهودي قائلین نذهب معكم ألننا سمعنا أن اهللا معكم. هذه صورة العروس القائلة في 
النشید: "اجذبني وراءك فنجري"، فإذ تنطلق نحو عریسها تحمل معها عشرة أشخاص تقتنیهم 
للرب بحیاتها المقدسة وشهادتها للرب. هذا من جانب ومن جانب آخر فإننا نحن الذین كنا 

قبًال من األمم ال ننكر أننا قد إستلمنا منهم العهد القدیم بما حواه من الشریعة والنبوات 
رفة الخالص في المسیح یسوع. نحن مدینون لهم بقبول اإلیمان بالمسیا عكطریق لم
المخلص. 

 أن هذا الیهودي الذي یمسك بذیله عشرة رجال القدیس دیدیموس الضریریري 
)، وكما قیل 14: 7من كل األمم إنما هو السید المسیح الخارج من سبط یهوذا (عب 

بإشعیاء النبي: "ویكون في ذلك الیوم إن أصل یسي القائم رایة للشعوب إیاه تطلب األمم 
). إنه موضوع إنتظار ال ألمة واحدة بل لكل األمم. 10: 11ویكون محله مجًدا" (إش 

 إلى المؤمنین الذین القدیس دیدیموس الضریرأما عدد عشر فُیشیر في رأي 
)، لهم خمس حواس للجسد مقدسة وخمسة حواس داخلیة 1: 25صاروا عشر عذارى (مت 

مقدسة. هذه كما أن المؤمنین یحملون إسم "یسوع المسیح"، بدایة إسمه حرف "یوتا" وهو 
.  في اللغة الیونانیة10یعادل رقم 
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الباب الثالث 
 
 
 
 

إسرائیل والعصر المسیاني 
 
 
 
 

 ]9ص   [إسكندر األكبر والمكابیون . 1
] 10ص   [إنتظار الملكوت المسیاني . 2
] 11ص    [رفض الراعي الصالح . 3
] 14-12ص  [ أورشلیم الجدیدة والعصر المسیاني .4
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األصحاحات الثمانیة األولي تمثل وحدة واحدة غایتها تشجیع الشعب على إعادة 
بناء الهیكل، أما األصحاحات الستة األخیرة فتعالج نبوات تمس إسرائیل واألمم منذ كانت 
إسرائیل تخضع لحكم مادي وفارس (أثناء حیاة زكریا النبي) إلى ظهور العصر المسیاني. 
وقد سبق لنا في المقدمة عرض موجز آلراء بعض النقاد الذین حاولوا تمزیق وحدة السفر 

بنسب األصحاحات الستة األخیرة لغیر زكریا النبي سواء قبله أو بعده، وقد جاء التقلید 
الیهودي كما المسیحي یعلنان وحدة السفر ونسبة لزكریا النبي. 
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األصحاح التاسع  

الحكم المقدوني 
(إسكندر األكبر والمكابیون) 

عندما كتب النبي هذا السفر كانت المتاعب األولي التي واجهت القادمین من 
 لكنهم كانوا یشعرون أنهم في خطر بسبب .عادة بناء بیت الرب كادت أن تنتهيوإ السبي 

المدن القویة المحیطة بهم من الشمال كصور ومن الجنوب كأشقلون وغزة وعقرون هذه التي 
تمثل ضغًطا عنیًفا علیهم، لهذا شجعهم النبي بالحدیث عن غزو قادم یكتسح هذه المدن 

القویة مع ترفق بأورشلیم وكل الیهودیة، وكان في ذلك یتنبأ عن فتوحات اإلسكندر األكبر. 

. ]8-1 [ انتصارات إسكندر األكبر .1
. ]12-9  [ المسیا الملك الروحي .2
. ]17-13  [ انتصارات المكابیین.3

:   مقدمة
 كثیر من النقاد أن ما ورد بهذا األصحاح یمثل صورة حیة لفتوحات ىإذ یر

إسكندر األكبر وموقفه من الیهود وما تبع ذلك من انتصارات للمكابیین األمر الذي جعلهم 
یرفضون الرأي القائل بأن هذا الجزء ُسجل قبل زكریا النبي، لكنهم ظنوا أنه ُكتب كسجل 
تاریخي بعد األحداث أي بعد عصر زكریا النبي. هذا الرأي وٕان كان یرد على أصحاب 

الرأي القائل بأن ُسجل قبل زكریا لكنه ال یعني أنه ُكتب قبل عصر زكریا، ألن الكاتب ال 
یسجل تاریًخا حدث في الماضي وٕانما نبوة تحققت بعد كتابته. 

انتصارات إسكندر األكبر: . 1
یقدم وحًیا هو نبوة تحمل تهدیًدا ضد األمم المقاومة وطمأنینة للمتكلین على اهللا.  

 موقف اإلسكندر األكبر من مدن سوریا وفینقیة: "وحي كلمة الرب في :أوالً 
أرض حدراخ ودمشق محله، ألن للرب عین اإلنسان وكل أسباط إسرائیل، وحماة أیًضا 
تتاخمها وصور وصیدون وٕان تكن حكیمة جًدا، وقد بنت صور حصًنا لنفسها وكّومت 
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الفضة كالتراب والذهب كطین األسواق، هوذا السید یمتلكها ویضرب في البحر قوتها وهي 
. ]4-1[تؤكل بالنار" 

لقد هزم إسكندر األكبر عدًدا من مدن سوریا منها حدراخ التي على نهر األورونت 
لیست ببعیدة عن حماة، لكنه عینیه كانتا على دمشق العاصمة. وقد كان الرعب والدهشة 

بسبب انتصاراته قد سحبت أعین بني إسرائیل إلى اهللا تطلب منه العون اإللهي. أما بالنسبة 
لحماة وهي بجوار دمشق فقد سقطت أمامه. 

بعد سوریا دخل إسكندر فینیقیة فأخضع صور الغنیة جًدا بتجارتها حتى كانت 
الفضة بالنسبة لها كالتراب والذهب كالطین بال ثمن، فقد إضطر سكانها أن یتحصنوا في 
جزیرة مقابل صور لكن اإلسكندر أحرق المدینة القدیمة بالنار وألقي بحجارتها في البحر 

إلنشاء رصیف عبر به إلى الجزیرة یحاصر حصونها فانهارت أمامه. 
 في دمشق وغیرها من بالد سوریا صورة رمزیة القدیس دیدیموس الضریر ىویر

إنه یردها من لألمم المقاومة للحق التي عادت فقبلته، إذ قیل هنا "هوذا السید یمتلكها"... 
وحشیتها األولى إلى وداعته. أما صور فبسورها الضخم الذي تحصنت فیه ُتشیر إلى 
الهراطقة الذین یتحصنون بمناقشات سوفسطائیة كحصون لهم، لكن اهللا یعمل أیًضا 

إلخضاعهم لإلیمان الحق.  
ذاته ب) فظن أنه قادر 17: 3صور في الحقیقة تمثل اإلنسان الذي إستغني (رؤ 

أن یتحصن وبماله أن یشبع؛ لكنه وهو یجمع الفضة تصیر بالنسبة له تراًبا، وفیما هو یخزن 
الذهب یصیر بالنسبة له طیًنا. تتحول كلمة اهللا بالنسبة له وهي فضة في ذاتها إلى تراب 

بسبب فكره األرضي، وتتحول الحیاة الروحیة وهي سماء في ذاتها إلى طین بسبب إنحداره 
إلى المادیات. إنه یسقط في البحر الذي یرمز إلى دوامات العالم وعواصف القلق والغم، 

ویؤكل بالنار المهلكة، إذ تحطمه الخطیة وتبدد حیاته وممتلكاته! مسكین هو هذا اإلنسان 
كیم جًدا كما ظنت صور، فأفسدت فضتها وذهبها وألقت بنفسها حالذي یظن في نفسه أن 

في بحر محبة العالم وأتون الخطیة المهلك! 
 أشقلون فتخاف وغزة فتتوجع ى موقف اإلسكندر من مدن فلسطین: "وتر:ثانًیا

. یذكر في هذه العبارة وما تالها أربع مدن ]5[جًدا وعقرون النه یخزیها انتظارها..." 
فلسطینیة (أشقلون، غزة، عقرون، أشدود) ولم یذكر المدینة الخامسة من المدن الرئیسیة 

). لقد خافت أشقلون 6: 26أي  2"جت" ربما ألنها لم تقم بعد أن سقطت على ید عزیا (
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وتوجعت غزة جًدا وأیًضا عقرون إذ رأوا ما حل بصور المدینة العظیمة المحصنة فأدراكوا 
الخطر الذي یحل بهم. 

هذه المدن األربع "أشقلون، غزة، عقرون، أشدود" إنما ُتشیر إلى العالم بجهاته 
األربع وقد إمتأل بالعالم الوثني متشامًخا، لكنه یعود ویرجع إلى الرب المخلص وینعم 

بالخالص. كما ُتشیر هذه المدن إلى اإلنسان الترابي المرتبط باألرض (جهات المسكونة 
األربع) وقد عاد إلى مخلصه یحمل السمة الروحیة. 

، و "غزة" تعني "عزة" أو "قوة"، و Ï"أشقلون" كلمة عبریة مشتقة من "شاقل" أي وزن
. Ð""عقرون" تعني "عقر"، "أشدود" تعني "متشدد أو مخرب

فأشقلون ُتشیر إلى النفس المعتدة بوزنها وقیاسها، إذ تحّل بها مخافة الرب تدرك 
ول المرتل أن خائفي الرب قذاتها وترجع إلى الرب لیكون هو كل شيء بالنسبة لها، وكما ي

). 10: 34"ال یعوزهم شيء من الخیر" (مز 
نفسه  فما كانت تحسبه عزة وقوة تراه كال شيء، فتقبل الرب ]5[وغزة تتوجع جًدا 

عزتها وقوتها ومجدها الداخلي. 
وعقرون إذ تدرك عقرها ترجع في إنسحاق إلى الرب مخلصها فیهبها أوالًدا (ثماًرا 

: 113روحیة) مباركین، وكما یقول المرتل: "المسكن العاقر في بیت أم أوالد فرحة" (مز 
). هذه هي كنیسة 5: 2صم  1)، وكما قیل: "العاقر ولدت سبعة وكثیرة البنین ذبلت" (9

األمم التي كانت عاقًرا فولدت الكثیر بینما جماعة الیهود أصحاب المواعید والعهود ومنهم 
اآلباء واألنبیاء ذبلت بسبب رفضها للمخلص. یقول إشعیاء النبي: "ترنمي أیتها العاقر التي 

لم تلد، أشیدي بالترنم أیتها التي لم تتمخض، ألن بني المستوحشة أكثر من ذات البعل" 
ن "البعل" هنا هو الناموس، فاألمم [إ :القدیس دیدیموس الضریر). وكما یقول 1: 54(إش 

الذین كانوا بال ناموس موسى إمتألت فرًحا بالخالص، والیهود الذین كان لهم الناموس 
سقطوا في العمق الروحي. 

أما "أشدود" فإذ تدرك تشددها المفسد وعمله المخرب ترجع إلى الرب وتصیر 
) وتنتهي مقاومتها إلعادة بناء 5صم  1خاضعة له. یسقط إلهها داجون أمام تابوت العهد (

1 J. Strong: Dict. of the Words in the Hebrew Bible, P 18. 
2 Ibid 17, 113. 

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


) وتصیر أسقفیة 40: 8) لتتقبل كرازة اإلنجیل بواسطة فیلبس (أع 7: 4أسوار أورشلیم (نح 
تقوم بالكرازة بالخالص. 

ویسكن في أشدود زنیم (أبناء غیر یتحدث النبي عما یحدث في أشدود، قائالً : "
شرعیین) وأقطع كبریاء الفلسطینین، وأنزع دماءه من فمه، ورجسه من بین أسنانه، 

. وقد تحقق ذلك ]7-6[لهنا ویكون كأمیر في یهوذا وعقرون كیبوسي" إلفیبقي هو أیًضا 
حرفًیا إذ كادت أشدود أن تفقد سكانها الوطنیین فقد كانت سیاسة إسكندر األكبر أن یمزج 

الشعوب المغلوبة مًعا لیفقدها وطنیتها. أما نزع الدماء من الفم فُیشیر إلى تركهم الوثنیة 
-10: 17). وقد منعت الشریعة ذلك (ال 25: 33حیث كانوا یأكلون الذبائح بدمها (حز 

). لقد رجعت أشدود إلى الرب بقبولها اإلیمان المسیحي وٕارتدت لها كرامتها 4: 9؛ أع 11
األصلیة فصارت كأمیر في یهوذا، كما صارت عقرون أي العاقر كیبوسي أن تدوس محبة 

العالم تحت أقدامها. 
موقف اإلسكندر من الیهود: "وأحل حول بیتي بسبب الجیش الذاهب  :ثالثًا

. لقد حّل الرب حول ]8[ت بعیني" يواآلئب فال یعبر علیهم بعد جابي الجزبة. فإني اآلن رأ
بیته لكي ال یمسه جیش اإلسكندر األكبر في عبوره المتكرر بأورشلیم، إذ لم یضر الیهود 

مع إنه أذل السامریین، یذكر یوسیفوس المؤرخ الیهودي أن یادو رئیس الكهنة القي 
 رئیس الكهنة العمامة على ىسكندر ومعه جمیع الكهنة البسین الثیاب المقدسة وقد إرتدإلا

ه اإلسكندر سجد له وقال له أنه آة الذهبیة المكتوب علیها "قدس للرب"، فلما رفیحرأسه والص
، ثم دخل أورشلیم وقدم ذبائح فیحةسمه كان مكتوًبا على الصا حلم اإلله الذي كان ى فيرأ

 الیهود امتیازات خاصة. ىوأعط
القدیس  كما یقول و."یت بعینيأ"فإني اآلن ریختم الرب حدیثه هنا بقوله: 

: [هذه الرؤیة الواضحة هي قوة البصیرة التي یكتبها عنها الرسول: "كل دیدیموس الضریر
)]... وكأن ما یعلنه الرب 13: 4شيء عریان ومكشوف لعیني ذلك الذي معه أمرنا" (عب 

بالنبي مكشوف للرب مدبر خالصنا! 

:    المسیا الملك الروحي.2
لئال یظن البعض أن زكریا یهدف إلى الخالص في العصر المقدوني، وأعطاء 

الرب نعمة للیهود في عیني اإلسكندر إنتقل إلى الخالص الحقیقي خالل الملك الودیع 
المخلص واهب السالم للعالم. إن عیني اهللا المفتوحتین تنظران عمله الخالصي كعمل 
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"إبتهجي جًدا یا إبنة صهیون، إهتفي یا بنت حاضر به تخلص البشریة، لذا یقول: 
أورشلیم. هوذا ملكك یأتي إلیك، هو عادل ومنصور ودیع وراكب على حمار وعلى جحش 

ابن أتان، وأقطع المركبة من أفریم والفرس من أورشلیم وتقطع قوس الحرب، ویتكلم 
. ]10-9[بالسالم لألمم وسلطانه من البحر إلى البحر ومن النهر إلى أقاصي األرض" 

لقد حرم شعب من أرضه زماًنا طویًال وخضع تحت ملوك غرباء في السبي هوذا 
بنة صهیون جًدا ویفرح قلب بنت أورشلیم، هو ملك عجیب، كما یقول ایأتیه ملكه الذي یبهج 

: [ال یقود مركبات كبقیة الملوك، وال یطلب جزیة، وال یطرد القدیس یوحنا الذهبي الفم
]. Ïاناًسا، وال یطلب حراًسا، إنما یسلك بوداعته العظیمة

سبق لنا في تفسیر اإلنجیل بحسب متي تقدیم فكر آباء الكنیسة في تفسیر هذا 
النص وما حمله الجحش واآلتان من رموز حین ركبهما السید عند دخوله أورشلیم، وما 

. وهنا نالحظ:  Ðحملته أورشلیم من رموز إستقبالها للسید بإبتهاج
 أن كلمة "صهیون" تعني "مالحظ الوصایا القدیس دیدیموس الضریر ى یر:أوالً  

أو منفذها"، أما أورشلیم فتعني "رؤیة السالم"، وكأن الذین ینعمون بالبهجة والتهلیل بدخول 
السید في حیاتهم إنما هم منفذو الوصایا والمتمتعون برؤیة السالم (خالل الصلیب). یقول 

). 8: 119المرتل: "وصایا الرب مستقیمة تفرح القلب، أمر الرب طاهر ینیر العینین" (مز 
 (تنفیذ الوصیة) تبتهج النفس جًدا لمجيء الملك الحقیقي، وبالثانیة (رؤیة السالم) ى"باألول

تهتف ألنها في موقف مرتفع جًدا تعلن عن مجيء ملك الملوك... األولي أخذت أمًرا أن 
تبتهج والثانیة أخذت أمًرا أن تعلن عنه!. 

لیتنا نكون بحق بنت صهیون فنبتهج جًدا خالل مالحظتنا للوصیة اإللهیة، ولنكن 
بنت أورشلیم فنهتف معلنین الشهادة له خالل رؤیتنا للسالم الحقیقي الفائق في الرب 

المصلوب! 
 إذ یدخل الرب المخلص الودیع إلى القلب یقطع المركبة الحربیة من أفرایم :ثانًیا

والفرس من أورشلیم وینزع قوس الحرب، فیحل السالم في داخله ویصیر أفریم مثمًرا وأورشلیم 
متمتعة بالسالم الحقیقي، مترنًما: "هؤالء بالمركبات وهؤالء بالخیل، أما نحن فإسم الرب إلهنا 

). 8-7: 20نذكر؛ هم جثوا وسقطوا أما نحن فقمنا وٕانتصبنا" (

1 In Matt. Hom 66: 2. 
2  

                                                 

coptic treasures

www.coptic-treasures.com/wp


 یمتد سلطان الرب الملك على األمم، من البحر إلى البحر، ومن النهر إلى :ثالثًا
أقاصي األرض. لعله یقصد بالبحار الذین كانوا یشربون المیاه المالحة خالل التعالیم 
الوثنیة، أما النهر فیقصد به الشریعة المقدسة الموسویة، فیضم األمم مع الیهود تحت 

سلطانه. 
"وأنت أیًضا فإني بدم عهدك قد أطلقت أسراك من الجب الذي لیس  یقول: :رابًعا

 الرجاء، الیوم أیًضا أصرخ أني أرد علیك ضعفین" ىفیه ماء، إرجعوا إلى الحصن یا أسر
. یبدو أن إسرائیل كجماعة من الفالحین قد نقر كل جماعة منهم جًبا ألنفسهم ]11-12[

وسط الصخور حتى متي وقت المطر یمتليء ماًء، فإذ جاء وقت السبي ودخلوا في حالة 
 هناك. ولعل هذا الجب ىرعب هربوا من األعداء إلى الجب الذي لیس فیه ماء فصاروا أسر

یشیر إلى الذات البشریة التي یقیمها اإلنسان بنفسه لیحبس نفسه بنفسه فیها، لكن اهللا یطلقه 
القدیس بعهد الدم المقدس، یطلقه من أنانیته وذاته لیحیا في كمال حریة الصلیب. ویري 

 في هذا الجب الذي بال ماء الذي ُألقي فیه یوسف وأرمیا ودانیال إلخ... دیدیموس الضریر
إنما ُیشیر إلى الجحیم الذي بال ماء الحیاة األبدیة، فقد أطلقنا منه الرب ال خالل دم ثیران 

وتیوس وٕانما من خالل دم العهد الجدید. إنه یدعونا للخروج من الجب لإلنطالق إلى 
). "هناك یجد 27: 5الحصن الذي هو الكنیسة المجیدة التي بال عیب وال دنس (أف 

المأسورین المسحوبین من الجب الذي بال ماء راحة". ففي الكنیسة یجد أسري الرب "حصن 
)، ویكون الرب نفسه حصًنا: "كن لّي صخرة ملجأ 29: 10م ألإلستقامة طریق الرب" (

)، "كن لّي صخرة حصن بیت ملجأ لتخلیصي، ألن صخرتي 3: 71أدخله دائًما" (مز 
). 3-2: 31ومعقلي آنت، من أجل إسمك تهدیني وتقودني" (مز 

القدیس  یرد اهللا للنفس مكافأة مضاعفة عوض أیام تعبها، وكما یقول :سادًسا
لمسیح یستوطن في هذه المدینة ویجلس في الحصون ل: [من هو أسیر دیدیموس الضریر

المجیدة التي بها، ویحیا بال خوف إذ ینتظر تعزیات مضاعفة وتشجیًعا عوض الحزن... 
ستكون المكافأة مضاعفة عن الضیقات السابقة، والمثل الواضح لذلك قصة أیوب الذي 

)]. إنه ینال مكافأة مضاعفة، إذ 11: 42كانت له نفس قویة فنال مكافأة مضاعفة (أي 
 إذ ینال یتمتع بمئة ضعف في هذا العالم والحیاة األبدیة في العالم اآلخر؛ كما هي مضاعفة

ن [إ :القدیس دیدیموس الضریر كما یقول خالص النفس مع الجسد أیًضا. وسر مضاعفتها
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الذي في السبي إذ یرجع من سبیه ال یخلص فحسب وٕانما یصیر معلًما لظالمیه فیضاعف 
]. مجده مجًدا!

:  إنتصارات المكابیین. 3
بعد أن تحدث عن إنتصارات إسكندر األكبر وكیف أعطي اهللا نعمة للیهود في 
عینیه، ثم عاد فحدثنا عن الملك المسیا، یتحدث هنا عن "یاوان" أي الیونانیین، إذ غلبهم 

)، وجاءت النبوة تؤكد أمًرا 14-9: 8؛ 32: 11المكابیین في القرن الثاني قبل المیالد (دا 
 اهللا هو سر نصرتهم. نواحًدا أ

؛ ما هو هذا السهم الخارج من یهوذا لینهض ]13[أوترت لنفسي یهوذا" یقول "
أبناء صهیون على بني یاوان إالَّ السید المسیح نفسه السهم اإللهي الخارج من سبط یهوذا 

 من ىلحساب أبناء اإلیمان ضد إبلیس وأعماله الشریرة؟! إنه كلمة اهللا الحّي الفّعال األمض
). 2: 49)، القائل: "جعل فمي كسیف حاد" (إش 12: 4كل سیف ذي حدین (عب 

إذ انطلق السهم لحساب خالص البشریة ضد إبلیس تجلي الرب في مملكته، وكما 
 الرب فوقهم وسهمه یخرج كالبرق والسید الرب ینفخ في البوق ویسیر ىوُیریقول النبي: "

. لقد خرج السید المسیح السهم ]15-14[في وزابع الجنوب، رب الجنود یحامي عنهم" 
الحقیقي كالبرق، یدخل إلى القلب فیجرحه بجراحات الحب، لتقول النفس: "إني مریضة حًبا" 

)، یحطم فیها أعمال إبلیس ویبرق فیها ببهاء مجده. وكما جاء في حبقوق: "لنور 8: 5(نش 
: القدیس دیدیموس الضریر). وكما یقول 11: 3سهامك الطائرة للمعان برق مجدك" (حب 

[القدس هو یهوذا... إذ یخرج منه السهم اإللهي كالبرق یستنیر اإلنسان الداخلي وتستنیر 
عیون القلب]. وكما بالبرق یهب الرب إستنارة لعیني النفس، فنفخ البوق یهب أذًنا داخلیة 

لسماع صوته الذي یدوي لیحذرنا من العدو إبلیس ولكي یضمنا إلى اإلحتفال بمجیئه 
المفرح، إذ كانت األبواق تضرب عند الحرب كما في األعیاد.  

 عن النصرة على الیونانیین بواسطة المكابیین، یعلن نصرتنا األبدیة أهكذا هو یتنب
"رب الجنود على إبلیس بالمسیح یسوع السهم اإللهي الحق. وقد صّور لنا هذه النصرة بقوله: 

ُیحامي عنهم، فیأكلون ویدوسون حجارة المقالع ویشربون ویضجون كما من الخمر 
كقطیع شعبه بل  ویمتلئون كالمنضح وكزوایا المذبح، ویخلصهم الرب إلههم في ذلك الیوم

كحجارة التاج مرفوعة على أرضه. ما أجوده وما أجمله، الحنطة تنمي الفتیان والمسطار 
. ]16-15[العذارى" 
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إن كان اهللا قد إستخدم الوثنیین كحجارة مقالع یصوبها اهللا نحو شعبه لتأدیبهم 
فإنه إذ یرجع إلیهم برحمته یجعل هذه الحجارة تحتهم یدوسونها بأقدامهم، هكذا بنفس الفكر 

إن كان اهللا یسمح لنا بتجارب أو ضیقات متنوعة إنما یستخدمها لنا لتأدیبنا أو تزكیتنا، وفي 
، إنما تسقط التجربة تحتنا وال یكون لها سلطان علینا نمحبته ال یجعلنا تحت التجربة ساقطي

تفقدنا سالمنا الداخلي وفرحنا في الرب. 
 عند السبي شرب الشعب كأس غضب اهللا بالحزن والوجع، فإذ یترفق اهللا  أنهوكما

بهم یشربون كأس الفرح والبهجة! 
أنه یهب النصرة لشعبه بكونه قطیعه الناطق، ویقیمهم كحجارة التاج مرفوعة على 

أرضه، ویحسب الترجمة السبعینیة یقیمهم كحجارة مقدسة تتدحرج على األرض. یعلق 
 على ذلك بقوله: [الحظ قوله: "الحجارة المقدسة تتدحرج على األرض"، فإنها القدیس جیروم

]. كما یقول: ["لتفریق الحجارة Ïعجالت تجري على األرض مسرعة نحو األماكن المرتفعة
). اآلن أقام اهللا من حجارة األمم الصلدة أوالًدا إلبراهیم 5: 3وقت ولجمع الحجارة وقت" (جا 

)، عبرت خالل 16: 9)، فصاروا حجارة مقدسة تتدحرج على األرض (زك 9: 3(مت 
]. وعندما تحدث Ðمروحة الهواء التي للعالم وتدحرجت في مركبة اهللا على عجالت سریعة

 التي تنفق أموالها ال على مباٍن حجریة بل على الفقراء قال: [أرادت أن Paulaعن باوال 
تنفق أموالها ال على الحجارة التي تزول مع زوال العالم بل على الحجارة الحیة التي تتدحرج 

]. Ñ)14: 21 مدینة الملك العظیم كما جاء في سفر الرؤیا (ىعلى األرض، والتي بها تبن
خالل هذه النصرة الفائقة التي ترفع النفس إلى السماء كحجارة حیة تتدحرج مرتفعة 

إلى أورشلیم العلیا، تشعر النفس بشبع روحي، إذ قیل "الحنطة تُنمي الفتیان والمسطار 
العذارى"... یقدم اهللا نفسه حنطة ومسطاًرا لیشبع فتیاننا وفتیاتنا أي لُینمي ثمار الروح فینا 

. خالل تقدیس النفس بكل طاقاتها (الفتیان) والجسد بكل أحاسیسه وعواطفه (العذارى)

1 On Ps. Hom 10 
2 Ep. 22: 19. 
3 Ep. 108: 16. 
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 األصحاح العاشر

إنتظار الملكوت المسیاني 
إن كان اهللا قد وهبهم نعمة في عیني اإلسكندر األكبر، وأعطاهم نصرات متتالیة 

في عصر المكابیین، لكن الحاجة إلى الدخول في الملكوت المسیاني، حیث یأتي الملك 
الودیع واهب الخالص ومانح السالم الداخلي لألمم، ففي هذا الملكوت ننعم باآلتي: 

. ]1  [ التمتع بالمطر المتأخر .1
. ]3-2 [یة اهللا الشخصیة عا التمتع بر.2
] 12-4 [ التمتع بالنصرة ورّد الملك .3

:  التمتع بالمطر المتأخر. 1
"اطلبوا من الرب المطر في أوان المطر المتأخر فیصنع الرب بروًقا ویعطیهم 

. ]1[مطر الوبل، لكل إنسان ُعشبًا في الحقل" 
قدیًما بسبب الشر أوقف إیلیا المطر ثالث سنین وستة أشهر حتى یتأدب الكل 
وینزل المطر، وهكذا تحجب خطایانا فیض نعم اهللا الغزیرة علینا وتحرمنا من مطره الذي 

).  1: 5یحول البریة القاحلة إلى جنة ُتفرح قلبه (نش 
 فلسطین یسقط مطر مبكر حیث  في) الحظنا أنه3: 6ستنا لسفر هوشع (افي در

تلقي البذار، ومطر متأخر به یتم نضج المحصول، المطر األول یشیر إلى عمل الروح 
القدس خالل الناموس والنبوات إلخ... قبل مجيء السید، أما المتأخر فیشیر إلى فیض 

حلول الروح القدس على كنیسة العهد الجدید، الذي أعلن عنه یوئیل النبي: "أسكب روحي 
). 28: 2على كل البشر" (یؤ 

یمكننا القول أن المطر المبكر هو الناموس والنبوات التي منحها الرب لرجال 
كرازة باإلنجیل الذي یكشف أسرار اهللا ویهبنا معرفة الهو فالعهد القدیم، وأما المطر المتأخر 

عمیقة ورؤیا للحیاة اإللهیة. 
 أن المطر المبكر أیًضا یعني التعالیم الخاصة القدیس دیدیموس الضریر ىیر

بتجسد المخلص أما المطر المتأخر فهو التمتع بأسرار الهوته. 
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على أي األحوال لیتنا ال نكف عن أن نطلب من اهللا بغیر إنقطاع لكي یبرق في 
قلوبنا ببهاء مجده واهًبا إیانا مطره المتأخر لیسقي أرضنا بحبه اإللهي ویهبها ثمًرا متكاثًرا. 

:   التمتع برعایة اهللا الشخصیة. 2
إن كان اهللا یمطر على الصالحین واألشرار، لكنه ال یهب المطر الروحي إالَّ 

لطالبیه، واآلن لكي یتعهد قطیعه روحًیا یلزم لهذا القطیع أن یترك خداعات العرافة والسحر 
 هو شعبه. ىواألحالم التي لألنبیاء الكذبة فیرع

"ألن الترافیم قد تكلموا بالباطل والعرافون رأوا الكذب وأخبروا بأحالم كذب، یغرون 
بالباطل، لذلك رحلوا كغنم. ذلوا إذ لیس راٍع، على الرعاة إشتعل غضبي فعاقبت األعتدة، 

. ]4-2[ألن رب الجنود تعهد قطیعه بیت یهوذا وجعلهم كفرس جالله في القتال" 
لهة یقیمونها داخل البیوت كحارسة لهم ولكي آلالترافیم عبارة عن تماثیل 

یستشیروها قبل كل تصرف. فإن اهللا ال یمكن أن یتسلم رعایة شعبه ماداموا یتكلون على 
الترافیم ویسألون العرافة ویلجأون إلى أحالم األنبیاء الكذبة، فإن هذه جمیعها قد تهادن 

ان وتخدعه بكلمات لطیفة مخادعة، لكن المتكلین علیها ال یسقطون في المذلة إذ هم ساإلن
بال رعایة. واآلن إذ یترك الشعب هذه الخداعات الباطلة یقوم الرب بعملین: یعلن غضبه 

على الرعاة الفاسدین ویتسلم هو الرعایة بنفسه، كما أكد في سفر حزقیال: "هأنذا أسأل 
). إنه 15، 11: 234 غنمي وأربضها یقول السید الرب" (حز ىعرغنمي وأفتقدها... أنا أ

). 11: 10ُیعاقب األعتدة (الكباش) الشریرة ویتعهد قطیعه مقدًما حیاته فدیة عنها (یو 
یهبهم حیاته القادرة أن تقیمهم كفرس في موكب الخالص، قادرون على القتال ضد إبلیس 

وأعماله. وكما قیل: "هل على األنهار حمي یارب، هل على األنهار غضبك، أو على 
). 8: 3البحر سخطك حتى أنك ركبت خیلك مركباتك مركبات الخالص؟!" (حب 

:  التمتع بالنصرة ورّد الُملك. 3
ثمر رعایة اهللا الشخصیة هو تمتعهم بالنصرة واألمان والفرح ورّد ُملك اهللا فیهم. 

. ]4[ "منه الزاویة، منه الوتد، منه قوس القتال، منه یخرج كل ظالم سریًعا" :أوالً 
تظهر الرعایة اإللهیة الحقة بتجلي السید المسیح وسط شعبه كحجر زاویة یربط الكل مًعا 

فیه، ویسند الجمیع بروح واحد. یظهر فیهم أیًضا كوتد یسند خیمتهم الزمنیة أي حیاتهم 
المؤقتة فال تحركها ریاح التعالیم الغربیة وال عواصف محبة العالم وشهوات الجسد. هذا هو 
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تقدیسه لحساب ملكوت اهللا. ویكون الرب أیًضا بالوتد اإللهي الذي یسند الجسد (الخیمة) 
فیهم قوس قتال یصوبه المؤمن محارًبا الشر والخطیة، فُیقال عنهم: "واحد منكم یطرد الًفا 

)، أما هم فكجنود للرب حاملین السید المسیح سهمهم 30: 32ویهزم إثنان ربوة" (تث 
الحقیقي فیقولون: "أن مصارعتنا لیست مع دم ولحم بل مع الرؤساء مع السالطین مع والت 

). 13: 6هذا العالم على ظلمة هذا الدهر مع أجناد الشر الروحیة في السماویات" (أف 
أما قوله: "منه یخرج كل ظالم سریًعا" فیشیر إلى عمله في كنیسته التي تقبله حجر 

الزاویة والوتد والقوس الروحي، إذ ینزع عنها الظالم والمفسد لیكون الكل فیها مقدسین به. 
 "ویكونون كالجبابرة الدائسین طین األسواق في القتال ویحاربون ألن الرب :ثانًیا

. هذا هو جبروتهم وهذه هي غلبتهم أنهم یدوسون طین ]5[معهم والراكبون الخیل یخزون" 
)، إنما بالرب 18: 25األسواق فال یكون كصاحب الوزنة الذي دفنها في التراب (مت 

السماوي یرتفعون فوق كل فكر مادي محلقین في السماویات، مهما بدا هذا الفكر عنیًفا 
كراكبي الخیل. 
 بین راكبي الخیل والفرسان؛ فراكبو الخیل هم القدیس دیدیموس الضریریمیز 

الذین یمتطونها دون ضبطها بلجام، فإن كانت الخیل ُتشیر إلى الجسد فإن النفس تمتطي 
 هذه النفس بسبب شهوات الجسد. كما ُتشیر ىالجسد وتتركه في جموحه وعناده، لذا تخز

الخیل إلى األفكار السوفسطائیة المتعجرفة تمتطیها النفس فتسقط في الكبریاء وُتحرم من 
)، "هؤالء 1: 15الخالص. عن راكبي الخیل قیل: "الفرس وراكبه طرحهما في البحر" (خر 

)، "باطل هو الفرس 7: 20ما نحن فإسم الرب إلهنا نذكر" (مز أبالمركبات وهؤالء بالخیل 
). هذا بالنسبة لراكبي الخیل أما الفرسان فیشیرون إلى من 7: 33ألجل الخالص" (مز 

یمتطي الفرس أو الخیل ضابًطا إیاه بلجام، فقد قیل إلیلیا النبي: "یا أبي یا أبي مركبة 
). 12: 2مل  2إسرائیل وفرسانها" (

یعوضهم عن السنین التي أكلها الجراد، فعوض الخسائر التي لحقت بهم یوم  :ثالثًا
: "وأقوي بیت یهوذا  تغطي الخسائر السابقة، إذ یقولىرفضهم الرب ینالون بركات عظم

 أرفضهم ألني أنا الرب  لمأنيكوأخلص بیت یوسف وأرجعهم، ألني قد رحمتهم ویكونون 
. لماذا یتحدث عن بیت یهوذا وبیت یوسف؟ ألنه من البیت األول خرج ]6[إلههم فأجیبهم" 

 رمز المسیح الذي قدم القمح بعد أن یوسفیسوع واهب الخالص، ومن البیت الثاني ظهر 
). فإن كان إسرائیل قد مرت به سنوات قحط فیوسف 56: 41سحقهم الجوع والقحط (تك 
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). إنه الرب إلههم 53: 1الحقیقي یشبعهم كقول القدیسة مریم: "أشبع الجیاع خیرات" (لو 
الذي یجیب سؤالهم ویشبع إحتیاجاتهم، فال یعودون یذكرون الماضي بمجاعته الروحیة 

"ویكون أفرایم كجبار القاسیة ألن أفراح الحاضر تغطي على كل أحزان الماضي. لذا یقول: 
. هذه هي سمة العصر المسیاني: فرح الروح القدس الذي ال ]7[ویفرح قلبهم كأنه خمر" 

یستطیع العالم أن ینزعه من القلب! 
جبار مملوء فرًحا، ربما إشارة إلى مملكة الشمال التي عاشت في كهنا یذكر أفرایم 

السبي مدة أطول من یهوذا لذا أكّد مساندته لها. وربما قصد سبط أفرایم بالذات ألنه العنیف 
الذي كان المحرض األول لفساد مملكة الشمال، خاصة وأن یربعام الذي حرض األسباط 

)، وهو الذي أقام 2: 12؛ 26: 11مل  1العشرة على الثورة ضد یهوذا كان أفرایمي (
). اآلن یؤكد الرب الفرایم أنه یصیر كجبار 33-25: 12مل  1العبادة الوثنیة في إسرائیل (

روحًیا ویمتلئ قلبه فرًحا. 
 فدیتهم  قدُأصفر لهم وأجمعهم ألني یجمع شتاتهم وینمیهم في حضنه: ":رابًعا

. إنه كالنّحال الذي ُیصفر لنحله المشتت لجمع العسل من المروج ]8[ویكثرون كما كثروا "
 أنه إن ىوالبساتین. إنه یضمهم إلیه ویهبهم بالبركة أن ینموا ویكثروا كما سبقوا فأكثروا، بمعن

كان قد إهتم بهم وهم تحت التأدیب، تحت عبودیة فرعون فكانوا ینمون بقدر ما أذلوهم (خر 
 ُینمیهم ویكثرهم حین یفدیهم من العبودیة؟! ى) أفلیس باألول7: 1

براهیم أب اآلباء: "ألني أجعلك أًبا لجمهور من األمم، إلإنه ُیحقق فیهم وعده 
)، وكما قیل في إشعیاء: "الصغیر یصیر 6-5: 17وأثمرك كثیًرا جًدا وأجعلك أمًما" (تك 

: [لو أخذت القدیس دیدیموس الضریر). وكما یقول 22: 60ألًفا والحقیر أمة قویة" (إش 
هذه الكلمات بطریقة حرفیة لظهرت صعبة فإن كثیر من القدیسین لم یكن لهم أوالد قط مثل 

إیلیا وألیشع ویوحنا المعمدان الذي لم یبلغ إلیه أحد في الفضیلة ومعرفة األسرار المقدسة 
 ى) ومع ذلك لم یكن له أوالد لذا یجب أن نفهم ذلك روحًیا]. فمن جهة أخر11: 11(مت 

)، الذین تمخض 15: 4كو  1نجیل (إلیكون لهم أوالد في الروح كالذین ولدهم بولس في ا
)، أو الذین یدعوهم بطرس الرسول: "أوالد 19: 4بهم حتى یتصور المسیح فیهم (غال 

 یكون لهم أوالد في القلب أي ثمار الروح القدس ى)، ومن جهة أخر14: 1بط  1الطاعة" (
المعلنة فینا كأوالد یفرحون قلب اهللا! 
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 إذ یرجعهم إلیه لینموا ویثمروا بالروح القدس یعود فیزرعهم بین الشعوب :خامًسا
"وأزرعهم بین الشعوب فیذكرونني كبذار حیة تدفن في األرض لتأتي بثمر كثیر، إذ یقول: 

 البعیدة ویحیون مع بنیهم ویرجعون، وأرجعهم من أرض مصر وأجمعهم من يفي األراض
أرض أشور وآتي بهم إلى أرض جلعاد ولبنان وال یوجد لهم مكان، ویعبر في بحر الضیق 

ویضرب اللجج في البحر وتجف كل أعماق النهر وتخفض كبریاء أشور ویزول قضیب 
 .]12-9[مصر، وأقویهم بالرب فیسلكون بإسمه یقول الرب" 

یا لها من صورة حیة ومفرحة لعمل اهللا فیهم، فبعد أن یجمعهم من سبي الخطیة 
ویردهم إلیه، یلقیهم كبذار حیة وسط الشعوب لیشهدوا للخالص في األراضي البعیدة ویكون 

لهم أبناء روحیون في الرب. لكنهم ال یسلكون بروح العالم إنما ترجع قلوبهم عن أرض 
مصر الرمزیة أي محبة العالم، ویجمعهم الرب من أشور أي من روح الكبریاء وینطلق بهم 
إلى أرض جلعاد ولبنان، ولئال ُیفهم ذلك مادًیا قال: "وال یوجد لهم مكان"، إذ هم في حالة 

هجرة مستمرة وٕانطالقة دائمة من قوة إلى قوة ومن مجد إلى مجد، مرتفعة قلوبهم في 
السمویات، ولیس لها مكان في األرض! 

عن الهجرة  على هذه العبارة بكونها إعالًنا القدیس دیدیموس الضریریعلق 
ر البلد، يالروحیة لإلنسان المؤمن: [الذي یعبر من الرذیلة إلى الفضیلة. هذا هو بالحق تغي

ویسیر من فضیلة إلى فضیلة (مز  ...ىر من الخطیة إلى البّر، ومن الشر إلى التقويتغي
 كو 2)، ویعبر من ظل الناموس حیث الحرف الذي یقتل لیبلغ الروح الذي ُیحیي (8: 83
 أن الهجرة إلى لبنان الروحیة إنما هي هجرة إلى حالة القدیس دیدیموس)]... ویري 6: 3

التأله بمعنى التمتع بسمات الرب یسوع، حیث تدخل النفس إلى الكنیسة المجیدة المقدسة 
)، فُیقال عنها: "رائحة 27: 5التي "ال دنس فیها و ال غضن أو شيء من مثل ذلك" (أف 

).  11: 4ثیابِك كرائحة لبنان" (نش 
إذ یدخل بهم إلى لبنان الجدید أي الحیاة الكنسیة المقدسة، یعبر بهم في بحر 

 الذي یختفي في المیاه مع كل إضطراباتها والبحر بكل أمواجه دون يّ الضیق، كالسمك الح
أن تفقده حیاته... إنهم یدخلون إلى الضیق في هذا العالم لكن ال یستطیع لجج العالم أن 

تبتلعهم وال أعماق النهر أن تسحبهم! إنما یخرجون من كل ضیقة أكثر قوة معلنین ملكوت 
وأقویهم بالرب فیسلكون اهللا في داخلهم، لذا یختم حدیثه عن بركات هذا العصر بقوله: "

. ]12[بإسمه یقول الرب" 
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األصحاح الحادي عشر  

رفضهم الراعي الصالح 
"أثناء الحكم الروماني" 

ینتقل النبي من عصر المكابیین حیث اإلنتصارات بذراع إلهي إلى العصر 
الروماني حیث یظهر المسیا واهب النصرة، لكن الیهود یرفضونه ویتهمونه كخائن وطني 
ضد قیصر، مصرین أنه لیس لهم ملك إالََّ◌ قیصر. وتظهر بشاعة الخیانة مجسمة في 

تصرفات یهوذا الذي أسلم سیده بثالثین من الفضة. هذه صورة ُمّرة لرفضهم الراعي الصالح 
وقبولهم "ضد المسیح" راعًیا لهم. 

. ]3-1  [مرثاة على الرافضین . 1
. ]6-4  [ تدمیرهم ألنفسهم .2
. ]11-7  [ حرمانهم من النعمة .3
. ]14-12  [ خیانتهم للمسیا .4
. ]17-15  [ قبولهم ضد المسیح .5

:  مرثاة على الرافضین. 1
رفض إسرائیل للسید المسیح حّولها إلى خراب شامل، لذا ُیرثیها النبي، قائالً : 
"إفتح أبوابك یا لبنان فتأكل النار أرزك، ولول یاسرو ألن األرز سقط، ألن األعزاء قد 

ضربوا، ولول یا بلوط باشان ألن الوعر المنیع قد هبط، صوت ولولة الرعاة ألن فخرهم 
. ]3-1[خرب، صوت زمجرة األشبال ألن كبریاء األردن خربت" 

ویالحظ في هذه المرثاة: 
 أن الخراب یحمل أبعاًدا ممتدة وشاملة فیصیب لبنان وباشان واألردن، وكأن :أوالً 

رفض الیهود للسید المسیح أسقطهم تحت ضربة ممتدة شبه جماعیة، إذ صرخوا "دمه علینا 
وعلى أوالدنا". وال یقف الشمول من جهة المواقع وٕانما شمل أنواع الشجر من أزر یحرق 

بالنار وسرو یولول وأیًضا البلوط، كما یسقط شجر الوعر إلخ... 
  ورفض عمله یدعو الطبیعة للحزن على اإلنسان الذي جحد خالقه:ثانًیا

الخالصي بل وخانه من أجل ثالثین من الفضة. 
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 ما یذكره هنا تحقق حرفًیا إذ كان من عادة األعداء عند إستیالئهم على :ثالثًا
أرض خصبة كأرض الموعد یقطعون أشجارها لإلنتفاع بخشبها أو یحرقونها بالنار بقصد 

التدمیر والتخریب. 
 من الجانب الرمزي إلى ماذا ُتشیر لبنان في قوله: "افتح أبوابك یا لبنان :رابًعا

فتأكل النار أرزك؟" لقد دخل األعداء إلى لبنان من أبوابها أي خالل مداخل الجبال التي 
تؤدي إلى المدینة، لكي یحطموا أرزها الذي تعتز به. وقد رأینا لبنان روحًیا في األصحاح 

السابق ُتشیر إلى الهجرة إلى الكنیسة المقدسة لتحمل فینا رائحة المسیح الذكیة، فیقال: 
). وكما ُتشیر لبنان إلى الكنیسة المخصبة الحاملة 11: 4"رائحة ثیابك كرائحة لبنان" (نش 

القدیس لسمات السید ورائحته وثمر روحه القدوس، فإنها من جانب آخر كما یقول 
 ُتشیر إلى الوثنیة (اإلرتداد عن اإلیمان) والتشامخ، إذ یقول: [بالفعل دیدیموس الضریر

عندما یدعو العریس في نشید األناشید كنیسة المنتصرین یقول لها: هلمي معي من لبنان یا 
)... تاتي إلى ذاك الذي یدعوها من الجهالة وعدم اإلیمان إلى المعرفة 8: 4عروس (نش 

]. Ïالمقدسة واإلیمان الكامل
 ما یحل باألرز والسرو والبلوط والوعر إنما ُیشیر إلى الجماعات الیهودیة :خامًسا

الرافضة للمسیا المخلص، كما ُتشیر إلى الخطایا التي تكمن في النفس تدفع اإلنسان إلى 
 في األرز المتشامخ إشارة القدیس دیدیموس الضریرالحرمان من التمتع بالخالص. فیري 

إلى جماعة المتكبرین أو إلى شیطان الكبریاء، إذ یقول: [جاء في إشعیاء ضد هذه األشجار 
العقیمة غیر المثمرة: "فإن لرب الجنود یوًما على كل متعظم وعاٍل وعلى كل مرتفع فیوضع" 

)، وبعد قلیل یقول: "وعلى كل أرز لبنان العالي المرتفع وعلى كل بلوط باشان" 12: 2(إش 
). هذه األشجار البریة تنبت على الكبریاء... ستؤكل بالنار الفاسدین الحریصین 13: 2(

 أیًضا أنه القدیس دیدیموس)]. ویري 34: 10كقول إشعیاء نفسه: "ویسقط لبنان بقدیر" (
إن كان األرز ُیشیر إلى كبریاء العظماء، فإن السرو وهو شجر صغیر الحجم ُیشیر إلى 

 ُیشیر الخاضعین لهم؛ إن كان األرز ُیشیر إلى الحكماء والفهماء في أعین أنفسهم فالسرو
 لسقوط الجبابرة الذین إلى الذین یسلكون فى تیارهم. لهذا عندما تأكل النار األرز ینوح السرو

هم سادتهم أمام أعینهم. 

.  ترجمة الدكتور إلهامي إبراهیم˺
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أما بالنسبة لبلوط باشان فُیشیر إلى الغابات الكثیفة المملوءة اشجاًرا مورقة لكنها 
بال ثمر، فهي تمثل المرائین الذین لهم مظهر التدین وینكرون قوته. أما الوعر فهو الشجر 

الذي یوجد في البراري وبال ثمر أیًضا! 
 تحول النبي في حدیثه إلى الرعاة الذین تركوا عملهم الرعوي وصاروا :سادًسا

یولولون ألن األشبال تزمجر لتفترس ولیس من ینقذ، واألن األردن بكبریائه بسبب الغابات 
الكثیفة واألشجار التي تختفي فیها الوحوش قد خرب. 

هذه هي الخطوط العریضة للمرثاة التي وضعها النبي على كل نفس ترفض عمل 
الخالص فیها، تنفتح أبوابها أمام العدو لتفقد كل أشجارها، تحزن الطبیعة علیها ویحّل بها 

الدمار الروحي األبدي. 

:  تدمیرهم ألنفسهم. 2
"هكذا قال الرب إلهي: إرع غنم الذبح، الذین یذبحهم مالكوهم وال یأثمون 

. ]5-4[وبائعوهم یقولون مبارك الرب قد إستغنیت، ورعاتهم ال یشفقون علیهم" 
إذ رفضوا المّسیا الحمل الذبیح من أجل بأنفسهم للهالك والتدمیر. صاروا برفضهم 
للخالص بال ثمن یذبحهم مالكوهم وال ُیحسب علیهم ذلك إثًما إذ هم مستحقون الذبح؛ وٕاذا ما 

باعهم مالكهم إستراح منهم إذ كانوا یمثلون ثقًال علیه، فعند البیع یقول: مبارك الرب قد 
إستغنیت. لعله بهذا یصّور لنا حال الیهود بعدما رفضوا المخلص إذ تشتتتوا في بالد كثیرة 

ضطهادات ُمّرة، كل أمة تود الخالص منهم كثقل علیهم. إلوتعرضوا 
العجیب أن اهللا یسمح لألشرار برعاة قساة ألجل تأدیبهم إذ یقول: "رعاتهم ال 

رعاة حسب أعطیكم  على شعبه یقول: "ىیشفقون علیهم". فالرعاة هم من عند اهللا، إذ یرض
 المعرفة والفهم أو ى)، أي یقدمون لهم مراع15: 3قلبي فیرعونكم بالمعرفة والفهم" (أر 

)؛ لكنه متي سخط 28: 12كو  1، 11: 4 الحكمة اإللهیة التي من قبل اهللا (أف ىمراع
)، ویسلمهم 6: 2كو  1 "حكمة هذا الدهر" (ىعلى شعبه یتركهم لذواتهم فیرعون في مراع

). 26: 1 "أهواء الهوان" (رو ى)، ومرع28: 1 "الذهن المرفوض" (رو ىلمرع
الرعاة الصالحون ینطلقون بالرعیة إلى حضن اهللا فینعمون باألمان، أما األشرار 

فیدفعوهم إلى خارج اهللا فیهلكون، لذا یقول المرتل: "هوذا البعداء عنك یبیدون، تهلك كل من 
یزني عنك، أما أنا فاإلقتراب إلى اهللا حسن لّي، جعلت بالسید الرب ملجأي ألخبر بكل 

.  )27: 73صنائعك" (مز 
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لقد رفضوا الراعي الصالح المّسیا المخلص فُحرموا حتى من الرعاة الصالحین 
وأسلمهم الرب لرعاة ال تشفق على الرعیة... إذ لم یعد یشفق هو نفسه علیهم، إذ یقول: 

ألني ال أشفق بعد على سكان األرض یقول الرب، بل هأنذا مسلم اإلنسان كل رجل لید "
. لقد دعاهم "سكان األرض"، ]6[قریبه ولید ملكه فیضربون األرض وال أنقذ من یدهم" 

فإنهم رفضوا المُسیا السماوي الذي جاء لیصعدهم من األرض إلى السماء، فبقوا بقلوبهم في 
األرض وُحسبوا "سكان األرض" بل وحملوا فیهم طبیعة األرض. هذه الطبیعة الترابیة ال 

تحمل حًبا سماوًیا وال إتساع قلب بل كل رجل یسلم أخاه للضیق والظلم لهالكه. 

:  حرمانهم من النعمة اإللهیة. 3
كانت العادة قدیًما أن یمسك الراعي عصوین، بالواحدة یضرب أي حیوان مفترس 

باألخري یقود القطیع حتى ال ینحرف عن الطریق، لكن الرب یظهر هنا ویهاجم القطیع 
ممسًكا عصوین هما: نعمة أو جمال، وحبال أو إتحاد، فیقودنا بنعمته في مراعیه السماویة 

الخضراء كي ال یعوزنا شيء، ویقودنا باإلتحاد كي یربطنا جمیًعا مًعا فیه بروح الحب 
اإللهي. 

 أن اهللا بهذین العصوین یقود الیهود كما األمم القدیس دیدیموس الضریر ویري 
كغنمة الناطق، كما ُتشیر العصوین إلى عمله كمخلص وكملك. 

على أي األحوال، برفض الیهود للملك المسیا قصف الرب عصا النعمة فحرموا 
"فقلت ال من العون اإللهي وخسروا بركاته ألنهم نقضوا عهده. بهذا فقدوا رعایته المترفقة: 

، لیس عن ]9[أرعاكم، من یمت فلیمت، ومن یبد فلیبد، والبقیة فلیأكل بعضها لحم بعض" 
إستخفاف بالغنم وٕانما من أجل تقدیسه للحریة اإلنسانیة، فتركهم ألنفسهم بأنفسهم من نعمته. 

"وأبدت الرعاة الثالثة في شهر واحد وضاقت نفسي بهم وكرهتني أیًضا یقول: 
القدیس  ى. من هم هؤالء الرعاة الثالثة الذین أبادهم الرب وخسرهم الیهود؟ یر]8[نفسهم" 
 أن هؤالء الثالثة هم موسى وهارون ومریم الذین ماتوا قبیل دخول الشعب أرض جیروم
. ولعله یقصد برفضهم السید المسیح خسروا رعایته الثالثیة ككاهن وملك وواهب Ïالموعد

النبوة، فحرموا من شفاعته الكفاریة (كهنوته) وملوكیته كقائد غلب یدخل بهم إلى النصرة، 

1 Comm. On Zach. 11:8 PL 25: 1503. 
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وواهب النبوة یكشف لهم أسرار الحیاة العتیدة. في القدیم كان الملك غیر الكاهن غیر الرائي 
أو النبي، أما في المسیح فتجمعت هذه الثالثة على مستوي فائق وفرید. 

:    خیانتهم للمسیا.4
لم یرد اهللا أن یقدم هذه الصورة القاتمة عما یصل إلیه أهل الختان بسبب رفضهم 

للمسیا دون الكشف عن صورة هذا الرفض في عملیة الخیانة التي یقوم بها یهوذا ضد سیده 
مقابل ثالثین من الفضة، تمثل خیانة الشعب كله، إذ قیموه بثمن عبد یستحق الموت. 

"فقلت لهم إن حسن في أعینكم فأعطوني أجرتي وٕاالَّ فامتنعوا، فوزنوا أجرتي 
. ]13-12[ثالثین من الفضة، فقال لّي الرب: القها إلى الفخاري في بیت الرب" 

القدیس دیدیموس  ما هي الفضة التي ُقدمت كثمن لخیانة الرب؟ یقول :أوالً 
: [لنتناول األجرة والفضة من الناحیة الروحیة. غالًبا ما ُتشیر الفضة إلى العلم الضریر

اإللهي والكلمة اإللهیة، كالقول: "كالم الرب كالم نقي فضة مصفاة في بوطة في األرض 
 (أم )، وجاء فى األمثال: "لسان الصدیق فضة مختارة"6: 12 (مز ممحوصة سبع مرات"

). هنا كلمة "لسان" تعني "كالم". لكن لیس كل كلمة "فضة" تؤخذ بمعني صالح، إذ 2: 10
). هنا ال یتهم 22: 1یقول الرب عن كهنة الیهود الضالین: "صارت فضتك زغالً " (إش 

الفضة في ذاتها وٕانما كالمهم المخادع، فیقول الرب عن الناطقین بهذا الكالم: "فضة 
)، إذ رفض المخادعین للغیرة وكاسري 3: 6مرفوضة یدعون، ألن الرب رفضهم" (أر 

الوصایا. بنفس الطریقة نفهم ما قیل في األمثال إن الفضة المعطاة للخداع یجب أن تؤخذ 
)، هذا هو كالم الذین ال یهتمون إالَّ باألرضیات 23: 26على أنها قطعة من الفخار (أم 

). إذن 19: 8(الفخار الترابي) الذین قیل عنهم بإشعیاء: "صوتهم یأتي من األرض" (إش 
توجد أنواع من الفضة، فإذ قرر أهل الختان اجرة عن من تألم من أجلهم ثالثین من الفضة 

)... دفعوا فضة مغشوشة... مقدمین كالم غش. 15: 10؛ یو 5: 10؛ مر 28: 20(مت 
وفي المسیحیة أیًضا یوجد ُأناس معتقداتهم خاطئة "السالكون في مكر والغاشون كلمة اهللا" 

)، یفهمون كلمة اهللا حسب أهوائهم. هؤالء یجب أن نحذر منهم ونحسب 2: 4كو  2(
]. Ïأحادیثهم فضة مغشوشة

 . ترجمة الدكتور تغرید راغب˺
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كأن الیهود وأصحاب البدع إذ یقدمون كلمات غاشة ومخادعة یبیعون السید بفضة 
غاشة! 

). 32: 21 حسبوه عبًدا فدفعوا الثمن ثالثین من الفضة ثمن العبد (خر :ثانًیا
 فإن Ï ُیشیر إلى النقص6 یرمز إلى تدنیس الحواس الخمسة، فإن كان رقم 30ولعل رقم 

. وكأن خیانة السید المسیح ثمنها هو تدنیس 30 ینتج 6 (الحواس) مضروًبا في 5رقم 
حواسنا لحساب عدوه إبلیس عوض تقدیسها له. 

القدیس  ى ماذا یعني بالفخاري الذي ألقیت فیه الفضة في بیت الرب؟ یر:ثالثًا
 بیت ى في إن الفضة الغاشة التي دفعت ثمًنا للسید المسیح لخیانته تلتقدیدیموس الضریر

الكتاب المقدس الذي هو بیت الفخاري حیث النار الفاحصة فیفضح خداعاتهم ویكشف 
تعارضهم مع النبوات الخاص بالسید. 

ذ یتعامل الفخاري مع التراب والطین مع النار فإن إلقاء الفضة في بیت إ :رابًعا
الفخاري یعلن عن طبیعة قلبهم الترابي األرضي، ال یلیق به أن یوضع في القصور أو 

الخزائن وٕانما في التراب. 
: 27 بهذا الثمن ُأشتري حقل دعي "حقل الدم" ُأستخدم لدفن الغرباء (مت :خامًسا

: القدیس جیروم) إشارة إلى قبول األمم حیث ندفن مع المسیح بثمن دمه لنقوم معه. یقول 7
 الحقل "حقل دم"، إنه حقل دم الیهود لكنه موضع ى[ثمن المسیح هو موضع دفننا وقد ُدع

 غرباء وأجنبیون ولیس لنا موضع راحة. لقد صلب ومات ونحن دفنا  نحندفننا، ألننا
]. Ðمعه

"ثم قصفت عصاي  یختم حدیثه عن رفض المسیا وخیانتهم له بالقول: :سادًسا
القدیس . ویري ]14[ حباًال (الوحدة) ألنقض االخاء بین یهوذا وٕاسرائیل" ىاألخر

) 37 أن العصوین یجتمًعا مًعا ویتحدا كعصاة واحدة كما جاء في (حز دیدیموس الضریر
عندما یرجع الیهود في آخر الدهور ویقبلوا السید المسیح فیصیروا مع یهوذا (كنیسة العهد 

الجدید) واحًدا بدخولهم اإلیمان. 

:   قبولهم ضد المسیح. 5

 ).18: 13 راجع تفسیرنا: رؤیا یوحنا الالهوتي (رؤ ˺
 
2 On Ps. Hom 11. 
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 إذ رفضوا السید المسیح الراعي الصالح ُحرموا من النعمة اإللهیة والوحدة مًعا في 
"خذ لنفسك بعد الرب بقصف العصوین وقبلوا الرعایة الزائفة التي لضد المسیح، إذ یقول: 

أدوات راع أحمق، ألني هأنذا مقیم راعًیا في األرض ال یفتقد المنقطعین وال یطلب 
. ]16[المُنساق وال یجبر المنكسر وال یربي القائم، ولكن ال یأكل السمان وینزع أظالفها" 

 على هذه العبارة، قائالً : [اهللا الذي یتركهم في القدیس دیدیموس الضریریعلق 
خزیهم أقام لهم راٍع أحمق بال خبرة في الرعایة، یهلك الذین إختاروه لهم راعًیا. ال یهتم 

بالضال الذي صار وحده بعیًدا عن القطیع لیرده، الذي إنفصل بضالله. إنه ال یحافظ على 
شيء، وال یبحث عن الذین تشتتوا، وال یعتني بالمجروحین وال یقود األصحاء. غایته شریرة 
ولیست للخیر، یجري وراء منفعته الخاصة وطمعه فیلتهم اللحم وینزع أظالف الذین تحت 

رعایته. إنه لیس كالرعاة الذین یهبهم اهللا، قائالً : "وأعطیكم رعاة حسب قلبي یرعونكم 
). فإنه هل یمكن أن یكونوا إالََّ◌ رعاة صالحین من كأن رأسهم 15: 3بالمعرفة والفهم" (أر 

متى )؟... فقد قیل "15: 10ذاك الذي ُیعطي حیاته للخراف بكونه الراعي الصالح (یو 
). الذین یرعون الخراف 4: 5 بط 1" (ىُأظهر رئیس الرعاة تنالون إكلیل المجد الذي ال ُیبل

)، أما الذین یأكلون لحم الخراف 3: 5 بط 1هكذا ال یتسلطون على من هم من نصیبهم (
فیطلبون لذتهم الخاصة ظانین أنهم یجدون المجد في خزي اعمالهم. یأكلون بال تمییز 

) ویكونوا عبیًدا لها ال عبید للمسیح یسوع. عن هؤالء 19: 3فتكون آلهتهم بطونهم (في 
)]. 18: 16یكتب الرسول: "ال یخدمون ربنا یسوع المسیح بل بطونهم" (رو 

ماذا یعني بنزع األظافر؟ الرعاة الصالحون یحفظون "وحدانیة الروح برباط السالم" 
)، أما األشرار فینزعون عن الرعیة أظافرها كما تنزع عن األصابع، أي یفقدونها 3: 4(أف 

وحدتها. 
هذا هو ثمر شر الشعب، یتركه الرب لراع أحمق یبدده كما یبدد نفسه، إذ یقول 

ویل للراعي الباطل التارك الغنم، السیف على ذراعه وعلى عینه الیمني، ذراعه تیبس "
 عن هذا القدیس دیدیموس الضریر. وكما یقول ]17[یبًسا وعینه الیمني تكل كلوالً " 

السیف الذي یحطم ذراع الراعي األحمق وعینه الیمني: [كلمة اهللا تهدد خاصة الرعاة غیر 
الصالحین... فیقول الرب في إشعیاء "إن شئتم وسمعتم تأكلون خیر األرض وٕان أبیتم 

)، كما یتحدث في أرمیا عن السیف المنتقم: "إن یدّي 20-19: 1وتمردتم تؤكلون بالسیف" (
) كي یهلكوا... السیف المنتقم على ذراع (الراعي األحمق) 12: 6على سكن األرض" (أر 
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وعینه، أي یمس حاستي العمل والتأمل، فتیبس ذراعه إذ یصیر عضًوا میًتا، كما ُتصاب 
عینه الیمني بالعمي...]. 

 في هذه النبوة عن ضد المسیح الذي له ذراع قوي خالل القدیس دیدیموس ىیر
)، وأما عینه الیمني فُتشیر إلى خداعاته الفكریة إذ یدعي 9: 2تس  2اآلیات التي یصنعها (

) وقد حمل علیم الساحر رمًزا له، فكان یخدع 20: 6تي  1المعرفة الكاملة مع أنه كاذب (
: 13بأعماله السحریة وأكاذبیه، فأبطلت أعماله وأصیب بالعمي فال یبصر الشمس (أع 

10  .(
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 14-12 اتاألصحاح

أورشلیم الجدیدة والعصر المسیاني 
بعد أن تحدث عن رفض الیهود للمسیا الملك والراعي الصالح، فصاروا بجحدهم 
له مرفوضین عاد لیتحدث عن یهوذا الجدید، أي الكنیسة التي ارتبطت بالخارج من سبط 
یهوذا، وقد حملت المسیا في داخلها كسّر نصرتها على إبلیس وأعماله الشریرة (رمز إلیه 
باألمم). ففي هذه األصحاحات نجد حدیثًا رمزًیا عن الحرب الروحیة داخل النفس لیست 

ضد لحم ودم بل ضد إبلیس نفسه، كما حوت نبوات خاصة بالسید المسیح وعمله الخالصي 
.  في حیاة أورشلیم الجدیدة– خاصة الصلیب والمعمودیة –

األصحاح الثاني عشر: أورشلیم الجدیدة والشر. 
األصحاح الثالث عشر: جراحات الراعي. 

األصحاح الرابع عشر: الصلیب والمعمودیة في أورشلیم الجدیدة. 
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األصحاح الثاني عشر 

أورشلیم الجدیدة والشر 
یركز نبوته على أورشلیم الجدیدة وبیت یهوذا، إذ صارت النفس بالمسیا المخلص 
مدینته أورشلیم الروحیة، واتحدت به فصارت منسوبة إلیه كبیت یهوذا. خالل هذا المركز 

الجدید هاج الشر علیها ممثًال في شخص األمم الثائرة على أورشلیم. 

. ]3-1 [ثورة األمم على أورشلیم . 1
. ]9-4 [ خالص بیت یهوذا .2
. ]14-10 [ روح النعمة والتضرعات .3

ثورة األمم على أورشلیم  . 1
إذ تتقبل النفس مسیحها في داخلها تصیر أورشلیم الجدیدة عضًوا في بیت یهوذا، 
وبقدر ما تنال من نعم تجد مقاومة من العدو (األمم) وبسماح من اهللا لكي یكمل كأس شر 

یتجلي الرب واهب النصرة في أوالده. خالل مضایقة العدو ألوالد اهللا، یصیر والشریر 
یقول الرب باسط اآلخرون كأس ترنح لألول وحجًرا مشواًال له وناًرا تحرقه، إذ یقول النبي: "

السموات ومؤسس األرض وجابل روح اإلنسان في داخله، هأنذا أجعل أورشلیم كأس ترنح 
لجمیع الشعوب حولها وأیًضا على یهوذا تكون في حصار أورشلیم. ویكون في ذلك الیوم 

إني أجعل أورشلیم حجًرا مشواًال لجمیع الشعوب وكل الذین یشیلونه ینشقون شًقا، 
. ]3-1[ویجتمع علیها كل أمم األرض" 

غالًبا ما یشیر كأس الترنح إلى غضب اهللا حینما یشربه اإلنسان فیفقد وعیه 
ویصیر كمن هو في حالة ترنح بال إتزان، ال یقدر أحد حتى من بنیه أو بناته أن یقوده أو 

شعیاء: "انهضي انهضي قومي یا أورشلیم التي شربت من إیمسك بیده، وذلك كما جاء في 
س غضبه ثقل كأس الترنح شربِت مصصت، لیس لها من یقودها من جمیع أ ك الربید اهللا

-17: 51البنین الذین ولدتهم ولیس من یمسك بیدها من جمیع البنین الذین ربتهم" (إش 
). وكما قیل بأرمیا: "خذ كأس خمر هذا السخط من یدي واسق جمیع الشعوب الذین 18

أرسلك أنا الیهم إیاها، فیشربوا ویترنحوا ویتجننوا من أجل السیف الذي أرسله أنا بینهم" (أر 
25 :15 .(
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هكذا عندما ُیرید اهللا أن یسقي هذه الشعوب (كرمز إبلیس) كأس غضبه لكي 
یترنحوا یتركهم یمدون أیدیهم على یهوذا فیسقطون تحت غضب اهللا مكیال كأسهم. 

 ُیشبه اهللا أوالده بالحجر الُمشال، یحمله األشرار لكي یلقون به إلى أسفل ىمرة أخر
ویحطمونه، فإذا بهم ینشقون أو ینسحقون تحته. 

خالص بیت یهوذا . 2
"في ذلك الیوم یقول الرب أضرب كل فرس بالحیرة وراكبه بالجنون وافتح عیني 

. ]4[على بیت یهوذا وأضرب كل خیل الشعوب بالعمي" 
 أوالده، أما الضربة فهي الحیرة والجنون  فيیضرب الفرس وراكبه المقاوم لعمل اهللا

 والعمى، أي یفقد العدو سالمه واتزانه وبصیرته، بینما یفتح الرب عینیه على بیت یهوذا –
 فیرتبك في حربه ویخسر المعركة. ى فیكون لها قائًدا ومعیًنا، به یصیب العدو بالعم-كنیسته

 أن الفرس هنا هي شیطان الخطأ والكذب والمكر، القدیس دیدیموس الضریریري 
جون لهذه التعالیم الخاطئة المملؤة خداًعا. وأن ما یصیبها من عمي إنما ووراكبیها هم المر

هو حرمانها من شمس البر الذي یهب النور. كما یعلق على تفتح اهللا عینیه على بیت 
 :3 تي 1یهوذا، قائالً : [بعد ذلك یفتح اهللا عینیه على بیت یهوذا الذي هو كنیسة اهللا الحّي (

) حیث یملك المخلص اآلتي من سبط یهوذا على الذین تلقوا من اهللا الحكمة، القائلین: 15
)... على 8: 49"یهوذا إیاك یحمد اخوتك، یدك على قفا أعدائك، یسجد لك بنو أبیك" (تك 

بیت یهوذا یفتح اهللا الساهر عینیه، أي قواته المنیرة الساهرة، فیتمتعون باإلستنارة والنعمة، 
). هذه العطیة یتمتع بها 16: 85 و إرحمني" (مز يَّ ویصلي كل واحد قائالً : "أنظر إل

)].  15: 34الصدیقون جمیًعا إذ "عینا الرب نحو الصدیقین وآذانه إلى صراخهم" (مز 
لیس فقط یكون اهللا سّر إستنارة لبیت یهوذا بینما یصیب العدو بالعمي، و إنما 

یقول أمراء یهوذا في قلبهم أن یكون أیًضا سّر قوة لشعبه وتحطیًما إلبلیس عدوه، إذ "
  .]5[سكان أورشلیم قوة لّي برب الجنود إلههم" 

، أنه إن كان المسیا هو الملك الروحي لكنیسته القدیس دیدیموس الضریریري 
فإن التالمیذ هم أمراء یهوذا الذین یتقبلون اهللا إلههم قوة لهم في عملهم الكرازي. إنه یهبهم 

نار  في ذلك الیوم أجعل أمراء یهوذا كمصباحقوة إلهیة ناریة تحرق حزم القش، إذ یقول: "
بین الحطب و كمشعل نار بین الحزم فیأكلون كل الشعوب حولهم عن الیمین وعن الیسار 
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فتثبت أورشلیم أیًضا في مكانها بأورشلیم، ویخلص الرب خیام یهوذا أوًال لكیال یتعاظم 
.  ]7-6[إفتخار بیت داود وٕافتخار سكان أورشلیم على یهوذا" 

إن كان یهوذا الجدید قد ُدعي بالقطیع الصغیر، لكنه یحمل نار الروح القدس التي 
تهلك الضربات الشیطانیة الیمینیة (البر الذاتي) والیساریة (النجسات والشهوات) ویبقي 

: [بكونهم القدیس دیدیموس الضریرالمؤمن ثابت كأورشلیم، قادًرا على معاینة السالم. یقول 
 یحطموا بكالمهم المنیر الملتهب اإلدارة العمیقة الجسدانیة... نأمراء یهوذا روحًیا یلیق بهم أ

لقد قیل بإشعیاء: "ویصیر نور إسرائیل ناًرا وقدوسه لهیًبا فیحرق ویأكل حسكه وشوكه في 
)، بمعني أنه 18-17: 10 مجد وعره وبستانه النفس والجسد جمیًعا" (إش ىیوم واحد، ویفن

یفني النیة الفاسدة كما األعمال الفاسدة]. وكأن نار الروح القدس الذي یعمل في اإلنسان 
 ویساًرا أي یحرق النیات واألعمال الشریرة التي للنفس االروحي یحرق الشعوب المحیطة یمینً 

والجسد مًعا.  
 أن الیمین والیسار هنا یشیران إلى التطرف، القدیس دیدیموس الضریر ىیر

كما یحرق روح التبذیر.   فالروح القدس یحرق في المؤمن روح البخل
 قبل ]7[والعجیب أن اهللا إذ یعمل بروحه الناري في بیت یهوذا یبدأ بخیام یهوذا 

 الخیام الذین هم بال ىخالص البیوت والقصور، حتى ال یكون ألحد فخر. یبدأ بساكن
حمایة، حتى ال یفتخرون في نصرتهم أنهم بقوتهم وحصونهم المنیعة وقصورهم وبیوتهم نالوا 

الخالص. 
ُیخلصها الرب قائالً : [هذه   عن خیام یهوذا التىالقدیس دیدیموس الضریریتحدث 

)، 11: 14الخیام هي الفضیلة التي یتكلم عنها في األمثال: "خیمة المستقمین تزهر" (أم 
وكما ُیرنم المرتل بخصوص المحبة التي توحیها له هذه الخیام: "كم هي محبوبة خیامك یا 

). كیف ال تكون محبوبة وهي ممتلئة بالذین یحتفلون بأعیادها، 1 :83مز )رب الجنود ؟    !" 
في موضع آخر سوي خیام الصالحین  فإن أصوات الفرح وأعمال النعمة ال یمكن أن تظهر

)؟!].  15: 17؛ 5: 41(مز 
 أیًضا في خیام یهوذا رمًزا للجسد الفاني المذلول الذي نلبسه فإنه إذ ینعم ىویر

 1بخالص اهللا یلبس عدم الفناء والمجد والقوة ویتحول من جسد حیواني إلى جسد روحاني (
). 44–42: 15كو 

أما إبطال افتخار بیت داود وسكان أورشلیم على یهوذا فیشیر إلى سقوط إفتخار 
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 فیمن یشعر  بقوةالحكماء في أعین أنفسهم فإن الودعاء والبسطاء یسبقونهم، إذ یعمل اهللا
العاثر منهم في ذلك الیوم (یكون) مثل داود وبیت داود مثل اهللا مثل مالك الرب بضعفه: "
: 18؛ 8 :17صم  2 أن أضعفهم، المتعثر فیهم، یكون غالًبا كداود (ى. بمعن]8[أمامهم" 

 بیت داود، وكما من یكون اهللا نفسه قدامه یسنده. أما سّر النصرة فهو ظهور اهللا ن) إ3
ن بیت داود هنا یشیر إلى مریم حیث یأتي الرب متجسًدا منها. [إ :القدیس دیدیموسیقول 

في ذلك الیوم حیث یتحقق التجسد اإللهي تعلن قوة اهللا في بیت یهوذا الجدید بینما یهلك 
"ویكون في ذلك الیوم إني ألتمس إبلیس وأعماله وینهدم سلطانه على المؤمن، إذ یقول: 

.  ]9[هالك كل األمم اآلتین علي أورشلیم" 
: [في ذلك الیوم یقترب حیث ینتهي لیل الجهل القدیس دیدیموس الضریریعلق 

والخطیة كقول الرسول: "قد تناهي اللیل وتقارب النهار فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة 
). في ذلك الیوم ُیبید كل الشعوب التي تحمل روح حرب ضد أورشلیم، 12: 13النور" (رو 

ُیبید تلك التي هي غریبة عن الحق وعن خدمة اهللا ال بإبادة الناس وٕانما بنزع الشر وعدم 
التقوى... هكذا جاء سیدنا ومخلصنا یبحث عن جنسنا الضائع وینقذنا بإبادته كل الشعوب 
العاملة ضد أورشلیم أي إبادة أسباب الشر والحرب من أعمال محرمة وأفكار هرطوقیة.  

في إختصار نقول أنه بینما یغضب الرب على المقاومین فیترنحوا من كأس 
. وبینما یفتح اهللا عینیه على أوالده لیسندهم ]2[غضب اهللا ویكون المؤمن نفسه هو الكأس 

. وبینما یعطي اهللا ]4[ ىویقودهم في حربهم الروحیة إذا به یصیب أعداءه (إبلیس) بالعم
. وبینما ]6[نفسه ألوالده كسّر قوة ونار آكلة یجعل األعداء (الخطایا) كحزم القش فتحترق 

یسند الضعفاء المتعثرین من أوالده یهلك العدو في شره.  
هكذا یسند الرب أوالده "بیت یهوذا" على التمتع بخالصه خالل إتكاله علیه وكما 

: [إسمع ما یقوله الملك (اهللا) نفسه مستصوًبا الرجال الشجعان، القدیس سیرنیوسیقول 
مستدعًیا إیاهم إلى الحرب الروحیة (ضد الخطیة)، قائالً : "لیقل الضعیف إني قوي، لیكن 

 أنه لیس إالَّ المتألمین ى الترجمة السبعینیة). ها أنت تر11-10: 2المتألم مصارًعا" (یؤ 
والضعفاء وحدهم هم الذین یحاربون في المعركة اإللهیة، الضعفاء الذین لهم بحق ضعف 

)، 9: 12 كو 2)... القائل: "ألني حینما أنا ضعیف فحیئنذ أنا قوي" (9: 8قائد المئة (مت 
].  Ï)9: 12كو  2كما قیل "ألن قوتي في الضعف تكمل" (

1 Cassian: Conf 7: 5. 
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روح النعمة والتضرعات . 3
إذ یملك الرب على بیت یهوذا یفیض بروحه القدوس على كنیسته لیهبها كل نعمة 
ویسندها على جهادها حتى تعبر هذا العلم، وفي نفس الوقت یسقط الذین طعنوا السید بحربة 

خطایاهم تحت الدینونة األبدیة ویصیرون في نوح عظیم.  
 .]10["وأفیض على بیت داود وعلي سكان أورشلیم روح النعمة والتضرعات" 

ن روح النعمة والتضرعات إنما هو الروح القدس [إ :القدیس دیدموس الضریروكما یقول 
): "بعد هالك األمم (إبلیس 3: 3 كو 2 لنا من أب الرأفة ( الذي ُیعطىواهب النعمة

وأعماله) یضیف الكتاب أنه في ذلك الیوم المشار إلیه یفیض على بیت داود وعلى سكان 
) وله الروح القدس. في 3: 1 كو 2أورشلیم بروح النعمة والتضرعات، ألنه أب التضرعات (

 لنا" ىهذا یكتب القدیس بولس: "ألن محبة اهللا قد إنسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعط
). وسلیمان في سفر الحكمة یقول: "فما في السموات من اطلع علیه، ومن علم 5: 5(رو 

قّومت سبل كذلك الحكمة وتبعث روحك القدوس من األعالي، فإنه  مشورتك لو لم تؤِت 
). واهب الروح القدس یقول في 16-14: 6الذین على األرض وتعلم الناس مرضاتك" (حك 

فیض من أ... كما یقول: "س)42عطیته روحي" (إش أیًضا: "أإشعیاء: "أعطیك روحي" و
). ویفهم من كلمات الرسول أن روح النعمة هو الروح 1: 3روحي على كل جسد" (یؤ 

ثالثة شهود یموت بدون رأفة،   شاهدین أوىالقدس، إذ یقول: "من خالف ناموس موسي فعل
فكم عقاًبا أشر تظنون انه ُیحسب مستحًقا من داس إبن اهللا وحسب دم العهد الذي قدس به 

أیًضا روح النعمة هو روح التضرع  )...29-28: 10 بروح النعمة؟!" (عب ىدنًسا وازدر
)].  3: 1 كو 2(الرأفة) الذي یوهب من أب الرأفة (

هذا هو ثمر الصلیب إذ أفاض على الكنیسة بالروح القدس، روح النعمة الذي 
 یرفضون  الذینیفیض بنعمه اإللهیة وعطایاه السماویة، وروح الرأفة الذي یسند ویترفق، أما

فینظرون إلى الذین طعنوه وینوحون علیه ل عنهم: "ا فیق،الخالص ویصوبون حربة الخطیة
 في مرارة على بكرِه، في ذلك الیوم  هوكنائح على وحیٍد له، ویكونون في مرارة علیه كمن

  .]11-10[یعظم النوح في أورشلیم كنوح هدد رمون في بقعة مجدون" 
 الیهود قتلة المسیح عذابات وصاروا في ى: [قاسالقدیس دیدیموس الضریریقول 

بنه البكر، إذ أدركوا غضب انوح كمن مات لهم إنسان عزیز لدیهم وٕامتألوا مرارة كمن فقد 
) فُنزع عنهم وطنهم وتشتتوا في كل األرض.]  16: 2 تس 1اهللا حتى النهایة (
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"یعظم النوح في أورشلیم"... لعله ُیشیر إلى حائط المبكي حین یأتي الیهود من كل 
بقاع العالم یبكون حالهم و تشتتهم! 

 في بقعة مجدون، تلك البقعة التي فیها قتل Ïهنا یصف النوح بنوح هدد رمون
المصریون یوشیا الملك بسهامهم فرثاه أرمیاء النبي والمرنمون والمرنمات، ولم یكن حزن عام 

منذ قیام إسرائیل كأمة مثلما حدث عندما حملت المركبة الملكیة جثته في شوارع  وشدید
أورشلیم لدفنها.  

 الوالدین على وحیدهما، یمس حیاة كل  بنوحیكشف عن مرارة هذا النوح بتشبیهه
عشیرة بل وكل فرد لذا تنوح كل عشیرة فعشیرة على حدتها، وینوح الرجل على إنفراد وزوجته 

 اآلخر من هول ما یشعران به. أما سببه فخطأ  تعزیةعلى إنفراد إذ ال یحتمل أحدهما
فینظرون إلى الذین طعنوه". یقول: " جماعي موجه ضد السید المسیح المطعون، إذ

 المطعون  مع السیدیعلق كثیر من اآلباء على هذه العبارة الخاصة بلقاء األشرار
في یوم الرب العظیم، فمن كلماتهم. 

  یتعلمون أنهم سیعرفوا الذي طعنوه ویقرعون صدورهم... هذا الذي لم یعرفوه قبًال ألنه
جاء في إتضاع تأنسه. 

   .في البدایة رفضوا التعرف علیه بسبب إتضاع تأنسه
 Ïالعالمة ترتلیان

 أالَّ یراه الذین طعنوه؟! إنهم یرتبكون إذ 31: 25تي مع مالئكته لیدین (مت أعندما ي (
یكون الوقت قد تأخر برفضهم التوبة النافعة.  

  الذي دین یجلس دیاًنا، الذي وقف أمام كرسي الحكم ُیدان عن جرائم زوًرا سُیدین 
الجرائم الحقیقیة! 

 الجسد ىسیأتي في هیئة بشریة یراها األشرار... ینظرون إلى الذي طعنوه، فیتطلعون إل 
 مخفًیا في الجسد فال یرون الالهوت ) اهللا (بالنسبة لهمىالذي ضربوه بالحربة... ویبق

 هددرمون إسمان أرامیان إللهین مشهورین، وكانت " هددرمون " تسمي مكسیمیانوبولس في أیام القدیس جیروم، حالًیا ˺
. تدعي الرمانة

 
2 Answer to the Jews 14; Adv. Marc. 3:7. 
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 یراه الذین عن یمینه.  إنما(في مجده) بعد الدینونة 

  یظهر االبن وحده للصالحین واألشرار في الدینونة بنفس الشكل الذي كان علیه حین
تألم وقام وصعد إلى السماء... ولكن عندما یذهب الصالحون إلى الحیاة األبدیة یرونه 

كما هو، ولیس كما جاء لُیدین األحیاء واألموات، وٕانما یظهر كمكافأة لألحیاء! 
 Îالقدیس أغسطینوس
ینوح األشرار إذ یرون السید وقد حمل الجراحات بسببهم، أما األبرار فیدخل بهم 

إلى أمجاده وینعمون بما ال یستطیع األشرار معاینته! 
 

1On Ps.102; Ser. on N.T. 77-9; In Ioan Tr 21: 13; 36: 12 .  
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األصحاح الثالث عشر 

جراحات الراعي 
إن كان اهللا یفیض بروحه القدوس روح النعمة والتضرعات على مؤمنیه لیسحب 
قلوبهم بالتوبة إلى اإلتحاد مع المخلص المجروح ألجلهم، بینما یسقط األشرار المتمسكون 

بشرهم في النوح المّر ویحرمون من المجد األبدي على ما سببوه للمخلص من جراحات، لهذا 
: یحدثنا في هذا األصحاح عن

. ]6-1 [تقدیس األرض وسكانها . 1
. ]9-7  [الراعي المجروح . 2

:  تقدیس األرض وسكانها. 1
یتحدث عن سّر تقدیس األرض (الجسد) وسكانها (النفس) خالل ینبوع الدم اإللهي 
الذي یطهر من كل خطیة ونجاسة وینزع عنا كل روح نجس ویبید فینا كل ما هو لیس من 

"في ذلك الیوم یكون ینبوع مفتوًحا لبیت داود ولسكان أورشلیم للخطیة اهللا، قائالً : 
وللنجاسة، ویكون في ذلك الیوم یقول رب الجنود إني أقطع أسماء األصنام من األرض 

]. 2-1[فال ُتذكر بعد وأزیل األنبیاء أیًضا والروح النجس من األرض" 
ورشلیم أما هو هذا الینبوع المفتوح لنا نحن بیت داود، إذ صرنا فیه ملوًكا، ولسكان 

أي المتمتعون برؤیة السالم، هذا الذي ینزع الخطیة والنجاسة إالَّ جراحات الرب یسوع؟! إنه 
ینبوع التطهیر بالنسبة لنا وعلة دینونة لألشرار في نفس الوقت. هذا هو الینبوع الذي ال 

ینضب، فتبقي الكنیسة ترتوي به كل أیام حیاتها وتتقدس فیه على الدوام. 
 على هذا الینبوع بقوله: [هذا الرش أو السفك یتم القدیس دیدیموس الضریریعلق 

بواسطة الدم اإللهي للمخلص، هذا الذي یتكلم عنه القدیس بطرس... "للطاعة ورش دم 
 ىتدیتم ال بأشیاء تفنفیسوع المسیح، لتكثر لكم النعمة والسالم"... كما یقول: "عالمین أنكم أُ 

). 19-18: 1بط  1بفضة أو ذهب ... بل بدم كریم كما من حمل بال عیب وال دنس" (
فالذین یخضعون هكذا للدم المسفوك ینالون قلًبا طاهًرا، قائلین كما لو كانوا شخًصا واحًدا 
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في صلوتهم المتكررة بال إنقطاع: "تغسلني فأبیض أكثر من الثلج"، لینالوا الطهارة التي قیل 
]. Ïعنها: "الدیانة الطاهرة النقیة"

 نغتسل ونتطهر من كل نجاسة، وخالله ینقطع من  فیههذا هو ینبوعنا الحّي الذي
األرض أسماء األصنام، أن ینزع كل ما إلبلیس عن أرض جسدنا فال تكون أرض مملكته. 

 إنما لكي ال یكون لغریب ذكر في Ðإن كانت الشریعة قد منعت النطق بأسماء اآللهة الوثنیة
جسدنا بل یملك اهللا وحده علیه. وال یقف التقدیس عند إزالة إسم األصنام وٕانما یمتد إلى إزالة 

األنبیاء الكذبة الذین یعملون لحسابها، وأیًضا إزالة الروح النجس الذي هو روح الضالل 
والكذب.  

 ان التقیان من أجل خطایاهماوتظهر قوة الحیاة المقدسة من قوله أنه إذ ینوح الوالد
مفضالن أن یطعنا ابنهما بحربة فیموت عن أن  ا یقوم بدور نبي كاذب،مال یتركان ابنه

وینفضح األنبیاء  . هكذا خالل الحیاة المقدسة ینزع الشر تماًما]3[یسمحا له بالنبوة الكابة 
، فال یحملون زي األنبیاء المتقشف، ]4[الكذبة ویخزون وال یلبسون ثوب شعر ألجل الغش 

بل ینكرون أنهم أنبیاء. هكذا یفیض اهللا على شعبه روح النعمة والتقدیس فال ینخدعون 
بالمظاهر الكاذبة وال یحتملون الضالل.  

هم أحد عن جراحتهم، إذ ُعرف أنبیاء األوثان خاصة البعل أنهم یجرحون لسأ إن
) فیجیب كل واحد منهم من خوفه وخجله أنه 28 :18 مل 1أنفسهم عندما یسألون اآللهة (

. ]6-5[نبي وٕانما مجرد فالح ُجرح في بیت أحبائه ولیس خالل العبادة بلیس 
والعجیب أنه إن كان النبي الكاذب في خداعه یخفي علة جراحاته الحقیقیة فیخفي 

 في  بصدقق ُیخرجحأنه جرح نفسه بنفسه في عبادة مضللة، إذا بالسید المسیح كلمة اهللا ال
لمیذه وتسلمه خاصته للموت... وكأن اهللا یخرج حتى من كلمات تبیت أحبائه، فیخونه 

األشرار نبوة صادقة عما یتم في شخص المسیا. 

:   الراعي المجروح. 2
بینما ُیغالط النبي الكاذب في أمر جراحاته، إذ بالسید المسیح یعلن جراحاته مقدًما 

رجل رفقتي یقول رب الجنود،  يَّ وعلىعإستیقظ یا سیف على رابروح النبوة، إذ قیل: "
. ]7[تشتت الغنم وأرد یدّي على الصغار" تأضرب الراعيَّ ف

 . ترجمة الدكتورة مني أبو سیف حلمي˺
2 Tert. On Idoltary 20. 
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: [یثور الشیطان بعنف شدید ضد المعلمین ألنه القدیس یوحنا الذهبي الفمیقول 
بهالكهم یتشتت القطیع. بذبح الغنم یقل القطیع لكن بإصابة الراعي یهلك القطیع كله... 

]. هذا ما ظن الشیطان أنه قادر أن یفعله بضربه للمسیا المخلص، Ïبنفس واحدة یهلك الكل
القدیس . یقول ]ظن أنه یضرب الراعي فیتشتت الغنم لیرد یده متسلًطا على الصغار

 اإلنجیلي عندما ُقبض على یسوع وهرب ى: [عن هذه النبوة كتب متدیدیموس الضریر
 "إنّي أضرب الراعي فتتبدد خراف الرعیة" ،)23: 2تلمیذه: "لكي یتم ما قیل باألنبیاء" (مت 

). یفهم من كلمة (أضرب) وغیرها من الكلمات الخاصة بالموت أن الراعي 31 :26(مت 
)].  28: 20)، یبذل نفسه فدیة عن كثیرین (مت 15: 10یبذل نفسه عن الخراف (یو 

ُیقطعان ویموتان والثلث  یقول الرب أن ثلثي سكان األرض: " الجراحاتخالل هذه
 فیها، وأدخل الثلث في النار وأمحصهم كمحص الفضة وأمتحنهم إمتحان الذهب، هو ىیبق
 ].9-8[ الرب إلهي"  یقول بإسمي وأنا أجیبه، أقول هو شعبي وهوویدع

 المجروح عن البشریة ُیقطع  أو رفض السیدإن كان بسبب رفض جراحات السید
ثلثا األرض من أرض األحیاء ویموتا أبدًیا فإن الثلث یدخل تحت نار الضیق، لیشاركوا 

. مخلصهم المجروح بجراحاتهم، أو بمعني آخر یحملون جراحتهم فیهم عالمة إتحادهم معه
بالضیق تدخل الكنیسة في أتون الصلیب لُتعلن فیها كلمة اهللا كفضة مصفاة سبع 

 ى، أي حیاة سماویة روحیة مملوءة بالغنى)، وتعلن حیاتها كذهب مصف6: 12مرات (مز 
. هكذا كل نفس تود أن Ðالحقیقي والمجد األبدي. فإن كانت الفضة ُتشیر إلى كلمة اهللا

تحمل فضة صادقة أي شهادة لكلمة اهللا، وتصیر بطبیعة سماویة (لیست ترابیة)، روحیة 
 والسلطان الحق، یلیق بها أن تمتحن بنار الصلیب. مثل هذه ى(غیر جسدانیة) لها الغن

النفس تسمع الصوت اإللهي یقول: "هو شعبي" أي یضمها للعضویة الحقیقیة لكنیسته 
السماویة، إما هي فُترنم بفرح قائلة له: "الرب إلهي"! 

 

1In I Tim hom 1: 1  
.  (سابًعا)15-9: 6؛ 14-12: 11 راجع تفسیر زك ˻
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األصحاح الرابع عشر  

 الصلیب والمعمودیة 
في أورشلیم الجدیدة 

 المسیا ئبدأ بالعودة للتوبة ممتزجة بالرجاء في مج إن كان هذا السفر قد
المخلص، "الراكب الفرس األحمر"، وینطلق بنا من إعالن إلى آخر، ومن نبوة إلي نبوة 

م السفر تخاصة بعمل المسیا الخالصي على الصلیب وفتح ینابیع دمه األقدس لتطهیرنا، ُیخ
بالحدیث عن تمتع أورشلیم الجدیدة (الكنیسة) بهذا العمل الخالصي خالل میاه المعمودیة 

  .بقوة الصلیب

]. 2-1     [سبي أورشلیم . 1
]. 5-3 [على جبل الزیتون (الرب یحمل آالمنا فّیه) . 2
]. 7-6    [الصلیب كیوم معروف . 3
]. 21-12   [هدم اإلنسان القدیم وقیام الجدید . 4

:   سبي أورشلیم. 1
 "هوذا یوم للرب یأتي فیقسم سلبك في وسطك، وأجمع كل األمم على أورشلیم 

 بيللمحاربة فتؤخذ المدینة وتُنهب البیوت وتفضح النساء ویخرج نصف المدینة إلي الس
. ]2-1[وبقیة الشعب ال تقطع من المدینة" 

 الثلث ى أن ثلثي األرض ُیقطعان ویموتان بینما یبقىفي ختام األصحاح السابق نر
 أن القدیس دیدیموس الضریرفیها ُیمحص بالنار كالفضة ویمتحن كالذهب. وكما یرى 

 فهو جماعة المؤمنین الذین  أما الثلثلخالص،لن والیهود الرافضون والثلثین هما الوثني
ُأعتقوا من السبي الشیطاني بالصلیب وقبلوا النار اإللهیة واهبة التقدیس، هذه التي قال عنها 

)، كما قال السید 11: 3القدیس یوحنا المعمدان: "هو یعمدكم بالروح القدس والنار" (مت 
). ویرى 49: 12نفسه: "جئت أللقي ناًرا على األرض، فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو 

  عبروا أنها نار التجارب أیًضا الممحصة للنفس، إذ یقول: [الذینالقدیس دیدیموس الضریر
من النار أي الثلث األخیر من المسبیین الذین تنقوا واستجاب الرب صالتهم هؤالء یقولون 
هللا الذي وهبهم السالم: "ألنك جربتنا یا اهللا، محصتنا كمحص الفضة، أدخلتنا إلي الشبكة 
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وجعت ضغًطا على متوننا، ركبت أُناًسا على رؤوسنا، دخلنا في النار والماء ثم أخرجتنا إلى 
). وفي إشعیاء أیًضا یقول اهللا مخلص اإلنسان: "ال تخف 12–10: 66الخصب" (مز 

ألني معك، إذا اجتزت في المیاه فأنا معك وفي األنهار فال تغمرك، إذا مشیت في النار فال 
). كیف یكون المشي في النار والخروج منها 4-3: 43تلدغ واللهیب ال یحرقك..." (إش 

صوت الرب الذي قیل عنه أنه یطفىء لهیب النار. فكما انشق  لنا بال خسارة إالَّ إذا كان
البحر األحمر بضربة العصا المقدسة فعبر الشعب بال خسارة هكذا ینشق لهیب النار وینفتح 

]. Ïللعبور فیه دون احتراق
النار اإللهیة سواء نار الروح القدس واهب التقدیس أو نار التجارب الممحصة تزید 

"هوذا یوم الرب یأتي المؤمن بهاًء ومجًدا، أما بالنسبة للمعاندین فیتحطمون بها، لهذا یقول: 
. فیوم الرب هو یوم خالص للنفوس الخاضعة وتحریر لها من ]1[فیقسم سلبك في وسطك" 

سبیها، لكنه یوم قاٍس ومّر للنفوس المتعجرفة المتمسكة بشرها. وكما قیل بإشعیاء النبي: 
"هوذا یوم الرب قادم قاسًیا بسخط وحمو غضب لیجعل الرض خراًبا ویبید منها ُخطاتها" 

).  9: 13(إش 
غالًبا ما ُتقسم الغنائم خارج المدینة المسبیة حتى ال ینشغل السابون بالغنیمة 

فیسترد المسبیون قوتهم ویحاربونهم، أما هنا فیقول: "یقسم سلبك في وسطك" عالمة 
 إستخفاف األعداء بالمدینة وٕادراكه تحطیمها تماًما مع عدم وجود أي إحتمال لتشتم نفسها.

وتظهر بشاعة هذا اإلستخفاف أن یقسموا النساء كغنیمة لهم لیرتكبوا الشر معهن أمام 
أزواجهن، وكما قیل بإشعیاء: "تحطم أطفالهم أمام عیونهم وتنهب بیوتهم وتفضح نساؤهم" 

).  16: 13(إش 
 أن الغضب اإللهي قد أدرك أورشلیم إلى النهایة القدیس دیدیموس الضریر ویرى 

) بقتلها للرب وتالمیذه، فسقطت تحت سطوة یسطس القائد الروماني الذي 16: 2 تس 1(
خربها تماًما بصورة بشعة سجلها یوسیفوس المؤرخ الیهودي. 

إنها صورة مؤلمة للنفس التي تسقط تحت سبي إبلیس خالل عدم اإلیمان، فیقتحم 
العدو اعماقها ویذلها في الداخل، ویثیر كل الخطایا (األمم) ضدها، فینهب كل خیر فیها 

وینجس الجسد (النساء) بكل طاقاتها، ویتحطم كل ثمر (األطفال). 

.  ترجمة الدكتورة مني أبو سیف حلمي˺
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والعجیب أن نصف المدینة ُتحمل إلى السبي خارًجا، أما البقیة فال ُتقطع من 
. النصف األول ُیشیر إلى أورشلیم القدیمة أو الیهود رافضي المخلص، أما البقیة ]2[المدینة 

فُتشیر إلى الذین قبلوا اإلیمان به فأقیمت علیهم الكنیسة أورشلیم الجدیدة. وفي نفس الوقت 
ُیشیر النصف األول إلى اإلنسان الخارجي القدیم الذي یلزم أن ُیطرد، أما البقیة فُتشیر إلي 

لیمت القدیم ویحیا الجدید فینا!  اإلنسان الداخلي الذي یتجدد.

:  على جبل الزیتون (الرب یحمل آالمنا فینا). 2
إذ تتحطم أورشلیم القدیمة الحرفیة الناموسیة لتقوم فینا أورشلیم الجدیدة الروحیة، 

"فیخرج الرب ویحارب لیسكن فیها الرب ویحارب عنها ویسندها معلًنا صلیبه فیها، یقول: 
تلك األمم كما في یوم حربه یوم القتال، وتقف قدماه في ذلك الیوم على جبل الزیتون 
الذي قدام أورشلیم من الشرق، فینشق جبل الزیتون من وسطه ونحو الشرق ونحو 

ًما جًدا وینتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب. وتهربون يالغرب وادًیا عظ
في جواء جبالي ألن جواء الجبال یصل إلي آصل، وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أیام 

. ]5–3[ وجمیع القدیسین معك" يعزیا ملك یهوذا، ویأتي الرب إله
إذ سقط اإلنسان تحت سبي إبلیس وانهار أمام الخطایا (األمم) تقدم خالقه لیحرره، 

. تقدم الرب ]3[إذ قیل: "فیخرج الرب ویحارب تلك األمم كما في یوم حربه یوم القتال" 
القدیس دیدیموس بنفسه لیحارب إبلیس بكل شروره لیحرر اإلنسان من سطوته. ویعلق 

على كلمة "خرج" بقوله: [نعم، یقول ربنا ومخلصنا عن نفسه في اإلنجیل: "ألني الضریر 
). 42: 8خرجت من قبل اهللا (اآلب) وأتیت، ألني لم آِت من نفسي ألن ذاك أرسلني" (یو 

وبنفس المعني یقول حبقوق هللا: "خرجت لخالص شعبك، لخالص مسیحك، سحقت رأس 
). وكما یخرج ویأتي إلى من 13: 3بیت الشریر، معرًیا األساس حتى العنق" (حب 

یخلصهم كذلك یخرج بصورة أوضح عندما یصنع حرًبا (ضد إبلیس). جاء في سفر میخا: 
)، وفي 13: 1"فإن هوذا الرب یخرج من مكانه وینزل ویمشي على شوامخ األرض" (مي 

 على ىإشعیاء: الرب كالجبار یخرج كرجل حروب ینهض غیرته، یهتف ویصرخ ویقو
)]. 13: 42أعدائه" (إش 

یخرج الرب لیحارب عنا فیقف في ذلك الیوم، أي یوم الفداء، على جبل الزیتون 
الذي قدام أورشلیم من الشرق، فینشق الجبل من وسطه ونحو الشرق ونحو الغرب لیصنع 

وادًیا عظیًما جًدا وینتقل نصف الجبل نحو الشمال ونصفه نحو الجنوب... ماذا یعني هذا؟ 
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 وقف المخلص على جبل الزیتون شرقي أورشلیم بكونه الزارع الذي غرس :أوالً 
أشجار الزیتون المقدسة التي قیل عنها: " أما أنا فمثل زیتونة خضراء في بیت اهللا" (مز 

). هذه األشجار كما یقول 3: 128روس الزیتون حول مائدتك" (مز غ)، "بنوك مثل 9: 52
ال تزرع في الوادي من جهة الغرب، إنما على الجبل في األعالي جهة [ :القدیس دیدیموس

الشرق، یشرق علیها شمس البّر بنوره اإللهي، وكأنها باألشجار التي غرسها الرب في 
كل منها تسمع صوت المصلوب: "الیوم  ).8: 2الفردوس في جنة عدن نحو الشرق (تك 

) بهذا تقول األشجار المقدسة مع الرسول: "أما نحن 43: 23تكون معي في الفردوس" (لو 
.  ])20: 3فسیرتنا في السموات" (في 

 إن كنا بالمسیح یسوع المصلوب ُغرسنا كأشجار زیتون في بیت اهللا شرقي :ثانًیا
أورشلیم، فإننا نقف هناك مع التالمیذ نتأمل صعود السید عند جبل الزیتون متوقعین مجیئه 

). 12 :1كقول المالك (أع 
 باإلیمان ُغرسنا شرقي أورشلیم على الجبل المقدس، أما الیهود فبجحدهم :ثالثًا

 ومعهم كل جاحدي النعمة ]4[المسیا المخلص إنحدروا إلى الوادي العظیم جًدا نحو الغرب 
اإللهیة، ویكون الوادي أشبه بالهوة التي تفصل الذین ُیغرسون في الشرق من الذین في 

الغرب.  
 ینتقل نصف الجبل إلى الشمال حیث ریح الشمال الباردة والنصف اآلخر :رابًعا

نحو الجنوب حیث الریح الدافئة الحارة. النصف األول ُیشیر إلى برودة الروح أو الشر 
 في قول القدیس دیدیموسواآلخر ُیشیر إلى حرارة الروح (الظهیرة الروحیة). ویرى 

العروس: "إستیقظي یا ریح الشمال وتعالي یا ریح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطیابها، 
ان ریح الشمال ُتشیر إلى إبلیس  )16 :4لیأِت حبیبي إلى جنته ویأكل ثمره النفیس" (نش 

حیث البرد القارس المهلك للزرع الذي یعوق نسمات العطر اإللهي، أما ریح الجنوب 
فبحرارتها وعطرها تلهب النفس ممثلة السید المخلص القائل: "جئت أللقي ناًرا على األرض، 

 ). 49: 12فماذا أرید لو اضطرمت؟!" (لو 
لنقل لریح الشمال ال باللسان بل بالعمل أن ترجع عنا بعیًدا بتحقیق كلمات 

)، ولندع ریح الجنوب بقبول السید 22: 5تس  1الرسول: "إمتنعوا عن كل شبه شر" (
المسیح في حیاتنا عملًیا! 
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، ]5[ في القول: "جواء الجبال یصل إلى آصل" القدیس دیدیموس یرى :خامًسا
ان االخدود الذین بین الجبال یصل إلي غسائیل الذي قیل عنه: "خفیف الرجلین كظبي البر" 

). فالمؤمن بالمسیح یسوع ینطلق بین الجبال المقدسة بأرجل خفیفة مسرعة 18: 2صم  2(
 نحوه.  ثاقبةنحو عریسها، بنظرات روحیة 

وتهربون كما هربتم من الزلزلة في أیام عزیا ملك یهوذا ویأتي  یقول: ":سادًسا
. هذه الزلزلة المشهورة هي التي حدثت في أیام عزیا ]5[الرب إلهي وجمیع القدیسین معك" 

)، وٕاذا 1: 1ملك یهوذا، في أیام یربعام بن یوآش ملك إسرائیل وقد ذكرها عاموس (عا 
) ُأصیب 16 :26 أي 2عرف عزیا بخطیته نحو المقدسات بایقاده على مذبح البخور (

ببرص في جبهته أمام الكهنة في بیت الرب وُطرد من هناك وأُقیم ابنه عوًضا عنه، 
 من برص خطیته لننعم بحلول الرب ،فالهروب من الزلزلة إنما یعني هروبنا مما حل بعزیا

إلهنا فینا لیملك داخلنا.  
لنهرب من زلزلة عزیا لنتقبل زلزلة الصلیب التي خاللها إنطلق كثیر من األموات 

)، لكي تزلزل فكرنا األرضي الترابي وتقیم 52-51: 27ن (مت يإلى أورشلیم وظهروا لكثیر
فینا الفكر الروحي الحيّ .  

:  الصلیب كیوم معروف. 3
"ویكون في ذلك الیوم أنه ال یكون نور، الدراري تنقبض، ویكون یوم واحد 

. فإنه إذ ]7-6[معروف للرب، النهار وال لیل، بل یحدث أنه في وقت المساء یكون نور" 
یتحدث عن الصلیب في حیاتنا یفرز األشجار المغروسة في الشرق عن التي في الغرب، 

والتي تتقبل الریح الجنوبیة عن التي تتقبل الریح الشمالیة، والتي تحمل الصلیب مسرعة إلى 
عسائیل بأرجل خفیفة وبصیرة ثاقبة نحو عریسها المصلوب عن النفس الجاحدة، والتي ل

ترفض زلزلة عزیا من التي تنحني لها... هذا كله یتحقق في یوم الصلیب الذي وصفه 
هكذا: 

، إذ حدثت ظلمة وقت الصلیب، كشف عن السلطان الذي  "ال یكون نور":والً أ
ُأعطي للظلمة ولكن إلى حین. 

: [یوم الرب مستمر القدیس دیدیموس، وكما یقول  "یوم واحد معروف للرب":ثانًیا
). 9: 60ال یقطعه لیل]؛ انه یوم النور األبدي (إش 
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إنه لیس  .]7[ "ال نهار وال لیل، بل یحدث أنه في وقت المساء یكون نور" :ثالثًا
بنهار ألن الظلمة غطت األرض، وال بلیل ألنه وقت النهار، فهو لیس بنهار وال لیل، لكن 

في وقت المساء یكون نور حیث إنقشعت الظلمة الخارجیة بعد الساعة التاسعة، كما 
 إنقشعت الظلمة الداخلیة خالل عمل الصلیب في حیاة البشریة.

:  فیض الروح القدس والكنیسة. 4
ویكون في ذلك الیوم أن میاًها حیة تخرج من أورشلیم نصفها إلى البحر  "

. ما هذه المیاه ]8[الشرقي ونصفها إلى البحر الغربي، وفي الصیف وفي الخریف تكون" 
) 47إالَّ میاه الروح القدس التي ارتبطت بالصلیب؟! ففي دراستنا لسفر حزقیال (ص 

إرتبطت المیاه بالمذبح، أي بذبیحة الصلیب. واآلن إذ یتحدث عن الصلیب كیوم معروف 
یشغل ذهن اهللا خالله تفجرت ینبایع الروح القدس خارجة من أورشلیم حیث الرسل إلى البحر 
الشرقي والبحر الغربي أي إلى األمم في المشارق والمغارب. وقد جاء في الترجمة السبعنیة: 
"البحر السابق والبحر الالحق"، أي للعمل في حیاة الیهود الذین سبقوا فتمتعوا بالشریعة ثم 
في حیاة األمم. هكذا إنفتح الباب بالفیض على البشریة كلها كقول الرب: "ویكون بعد ذلك 

سم اهللا في الكل. إ)، بهذا یتمجد 28: 2إني أسكب روحي على كل البشر" (یؤ 
 الصادرة من أورشلیم لتصب في ه الحیةیام أن هذه الالقدیس دیدیموسیرى 

البحرین الشرقي و الغربي إنما هي الشریعة الروحیة أو المعرفة اإللهیة أو الحب اإللهي 
 لتعمل في العلم ألجل تقدیسه، إذ یقول: – أورشلیم العلیا –األمور التي تفیض في الكنیسة 

[تبلورت هذه الفكرة عن تفسیرنا: "ال یسوؤون وال یفسدون في كل جبل قدسي ألن األرض 
)، تمتليء من الحب اإللهي 9: 11 البحر" (إش هتمتليء من معرفة الرب كما تغطي المیا

)، تغطي األفعال 20: 5الذي من اهللا، یفیض على المختارین فیستر كثرة من الخطایا (یع 
الشریرة فال یبقي منها شيء، هكذا معرفة الرب هي ماء یغطي البحر ویحوله إلى میاه عذبة 

]. ونقیة
 بالبر الذاتي (الضربة  مضروًباشرقًیایمكننا القول أن نفوسنا قد صارت بحًرا 

 بالضربات الشمالیة؛ فنحن في حاجة إلى عمل الروح القدس الیمینة) أو بحًرا غربًیا مضروًبا
فینا لینزع عنا ملوحة میاهنا الذاتیة وملوحة میاه الشر إلى عذوبة النهر المقدس الذي یفرح 

مدینة اهللا.  
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خالل هذه المیاه الجدیدة العذبة أي فیض الروح القدس یملك اهللا على الكنیسة 
ویكون الرب ملًكا على األرض، في ذلك الیوم یكون الرب الممتدة في المسكونة، إذ یقول: "

إنه یملك ال على الیهود وحدهم بل وعلى األمم القادمین إلى  ...]9[وحده وٕاسمه وحده" 
: [قبًال كان هناك فرق بین البحرین الشرقي والغربي، القدیس دیدیموسالرب. وكما یقول 

أي بین الیهود والیونانیین. ال یعترف الكل بوحدانیة اهللا، إذ یعتقد الوثنین بوجود آلهة كثیرة، 
أما الیهود فلهم إله واحد، ولكن إذ جاء اإلنجیل إنتشرت معرفة الخالق الواحد الوحید لدي 

 ألن اهللا  بل لألمم أیًضا،الجمیع. یكتب بولس: "أم اهللا للیهود فقط، ألیس لألمم أیًضا؟!
یكون الرب وحده  )...29: 3الغرلة باإلیمان" (رو و هو الذي سیبرر الختان باإلیمان ،واحد

)، 20: 3). حیث تشرق شمس البر (مال 24: 117في ذلك الیوم الذي صنعه الرب (مز 
 التي بال عیب یكون لهم ىشر في الفكر والتقوبویكون إسمه وحده أیًضا، ألنه إذ یتحد كل ال

 األرض ىعجب إسمك القدوس علأ اهللا. بهذا یتحقق قول المزمور: "ما ىإسم واحد یدل عل
)... وبهذا 2: 137 األرض" (مز ى)، وأیًضا: "عظمت إسمك القدوس عل1: 8كلها؟!" (مز 

تحقق الطلبة المقدمة هللا: "لیتقدس إسمك"]... ت
"وتتحول األرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب یكمل النبي حدیثه قائالً : 

أورشلیم، وترتفع وتغمر في مكانها من باب بنیامین إلى مكان الباب األول إلى باب 
الزوایا، ومن برج حننئیل إلى معاصر الملك، فیسكنون فیها وال یكون بعد لعن فُتعمر 

. ]11-10[أورشلیم باألمن" 
هذه العبارات یكشف عن أبعاد الكنیسة التي یعمل فیها الروح القدس كمیاه حیة ب

تفیض خالل الصلیب لیتمجد إسم اهللا وحده على األرض، والتي یمكن تلخیصها في اآلتي: 
 یقول: "وتتحول األرض كلها كالعربة من جبع إلى رمون جنوب أورشلیم"، ولم :أوالً 

 تعني "شهادة"، و "رمون" تعني "مكان مرتفع أو عالٍ "، القدیس دیدیموسكانت "جبع" عند 
ففي رأیه أن معرفة الرب التي تفیض بها الكنیسة أبعادها هي الشهادة للرب بالروح العلوي 

(السماوي). یمكننا القول أن الكنیسة التي تفیض فیها میاه الروح القدس تمتد في حیاة 
البشریة من جبع أي من الشهادة هللا في المسیح یسوع بكونه بر اهللا العامل فینا لینطلق بنا 
إلى رمون أي یدخل بنا إلى الحیاة المرتفعة العالیة. أما كون رمون جنوب أورشلیم، فكما 

سبق فرأینا أن ریح الجنوب حارة تلهب أورشلیمنا بالروح الذي ال یبرد وال یفتر.  
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. إذ ترتفع النفس إلى رمون یلیق بنا أالَّ ]10[ "ترتفع وتغمر في مكانها" :ثانًیا
: [تحمل قوة علویة لترتفع وال تهبط، إذ القدیس دیدیموسف عن اإلرتفاع، وكما یقول قتتو

یلیق بالذین بلغوا الهدف ووصلوا إلى الكمال عینه خالل الجهاد أن یثبتوا في القداسة]. 
. تنطلق ]10[ "من باب بنیامین إلى مكان الباب األول إلى باب الزوایا" :ثالثًا

الكنیسة الحیة من باب بنیامین، أي باب ابن الیمین، فتكون كعریسها الجالس عن یمین 
 الكنیسة تنطلقالعظمة، لیس لها أعضاء عن الیسار بل كلهم ابناء الیمین، أي ورثة المجد. 

: 28؛ إش 22: 117إلى باب الزوایا فتكون كالسید حجر الزاویة التي رفضه البناؤن (مز 
)، ولقد ربط الیهود مع األمم في بناء متكامل. هكذا الكنیسة 6: 2بط  1؛ 20: 2؛ أف 16

كعریسها تربط الكل مًعا بالروح القدس لیكون مقدًسا واحًدا للرب. 
 "الباب األول" الذي ال یدخله إالَّ المختفي ىإذن، لندخل من باب بنیامین الذي یدع

في السید المسیح، القائل بدالة وقوة: "افتحوا لّي أبواب البر، أدخل فیها وأحمد الرب" (مز 
). لدخل هذا الباب 20: 117)، "هذا الباب للرب، الصدیقون یدخلون فیه" (مز 49: 117

ونرتبط بحجر الزاویا المرذول من الناس والممجد من اهللا، وال نكن كالمرائین الذین ال یدخلون 
الباب السماوي بل یقفون في الزاویا یطیلون الصوات ألجل طلب مدیح الناس.  

، إن كانت كلمة "حننئیل" في ]10[ "من برج حننئیل إلى معاصر الملك" :رابًعا
العبریة تعني "اهللا تحنن أو أنعم"؛ وهو برج قرب باب الضأن وبرج المئة كما بتجدیده نحمیا 

: 2)، وٕان كانت معاصر الملك ُتشیر إلى بیت الخمر الروحي (نش 39: 12؛ 1: 3(نح 
) الذي یرمز للفرح الداخلي، فإن كنیسة العهد الجدید تتسم ببرج "نعمة اهللا المجانیة"، والذي 4

د أن یبني برًجا ال یجلس أوًال ویحسب يتحدث عنه السید مع تالمیذه قائالً : "من منكم وهو ُیر
النفقة، هل عنده ما یلزم لكماله، لئال یضع األساس وال یقدر أن یكمل، فیبتدأ جمیع الناظرین 

). هكذا یبدأ اإلنسان حیاته الكنیسیة بعمل حساب النفقة: هل 29-28: 14یهزأون به" (لو 
لدیه اإلیمان بنعمة اهللا المجانیة؟ هل یستطیع أن ینعم بالبرج اإللهي الفائق حتى یستطیع 

التحصن فیه، قائالً : "ألنك كنت ملجأ لّي، برج قوة من وجه العدو، ألسكنن في مسكنك إلى 
). خالل هذا البرج ینطلق المؤمن إلى 4-3: 61الدهور، أحتمي بستر جناحیك" (مز 

معاصر الملك أي إلى بیت الخمر لیعتصر مع الرب الذي اجتاز المعصرة لینعم بفرح الروح 
القدس! 
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. ]11[ "فیسكنون فیها وال یكون بعد لعن، فتعمر أورشلیم باألمن" :خامًسا
 ال بالناس رةعوض الخراب الذي حّل بالنفس بسبب الخطیة تمتلئ مجًدا وحیاة، فتكون عام

وٕانما باهللا نفسه الذي یقدسها فتتسع بحب البشریة كلها، وهكذا تخرج من حالة  فحسب
الخراب الكئیب إلى حالة الملء بنعمة اهللا وحب القریب والشعور بالسالم الفائق واألمن 

الداخلي. 

:  هدم اإلنسان القدیم وقیام الجدید. 5
 ایختم النبي حدیثه عن عمل اهللا الخالصي في كنیسته المقدسة التي رأینا أبعاده

بالكشف عن ضرورة هدم اإلنسان القدیم بكل أعماله الشریرة وقیام اإلنسان الجدید المقدس 
في الرب، معلًنا اآلتي: 

 یعلن عن الضربة التي تصیب األمم الوثنیة التي كانت تحیط بأورشلیم :أوالً 
"لحمهم یذوب وهم لمحاربتها بكونها رمًزا ألعمال اإلنسان القدیم أو حرب الخطایا، فیقول: 

. إن ]12[واقفون على أقدامهم، وعیونهم تذوب في أوقابها، ولسانهم یذوب في فمهم" 
 یمثل بشهواته الشریرة اإلنسان القدیم لذا یذوب هذا الجسد – قبل تقدیسه –كان الجسد 

). ولئال یظن أحد أن الجسد في ذاته شر قال: "لحمهم یذوب 7: 8الحامل العداوة هللا (رو 
فإن ما یحّل بالجسد لیس إنحالًال لكیانه المادي وٕانما لشهواته  وهم واقفون على أقدامهم"

القدیمة لیحمل فیه تقدیًسا، وهكذا أیًضا تذوب عیونهم في أوقابها أي تنحل عن نظراتها 
تقبل بصیرة روحیة داخلیة جدیدة تلیق باإلنسان الجدید، ویذوب لسانهم في فمهم تالقدیمة ل

فال یهلك اللسان في ذاته إنما یموت عن شره لیقدم صوًتا مقدًسا یلیق بالحیاة الجدیدة. 
 فیها لتحل البركة والبر نه في ذاتها إنما تصیب الشر الكامءفاإلبادة ال تمس الجسد وأعضا

عوًضا عنه.  
 "ویكون في ذلك الیوم أن اضطراًبا عظیًما من الرب یحدث فیهم فیمسك :ثانًیا

 اإلضطراب هنا القدیس دیدیموس. یشرح ]13[الرجل بید قریبه وتعلو یده على ید قریبه" 
ال بمعني فقدان السالم وٕانما الشعور بالعجب الشدید أمام عمل اهللا الذي یربك النفس 

فیجعلها عاجزة عن إدراك أسراره، كالقول: "یفزعون إلى الرب و إلى جوده في آخر األیام" 
). فكل نفس تعجب أمام عمل اهللا، 2: 3)، أو "سمعت خبرك فجزعت" (حب 5: 3(هو 

فیمسك الرجل بید قریبه، فیسیر الكل مًعا بروح واحد في جهادهم الروحي.  
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 "ویهوذا أیًضا یحارب (في) أورشلیم وتجمع ثروة كل األمم من حولها ذهب :ثالثًا
. من هو یهوذا الذي ُیحارب في أورشلیم ولیس ضد ]14[وفضة ومالبس كثیر جًدا" 

حسابها ثروة األمم من ذهب وفضة ومالبس كثیرة، إالَّ شخص السید لأورشلیم، لیجمع 
المسیح الخارج من سبط یهوذا أي یهوذا الحقیقي الساكن في أورشلیمنا الداخلیة یحارب عنا 

الحرب الروحیة ما دام ساكًنا فینا لیغتصب اإلمكانیات والطاقات التي كانت تستخدم قبًال 
إنه كملك حقیقي یحارب في النفس لیهبها  للشر كغنیمة له، یستخدمه لبنیاننا الروحي؟!

 فتتزین له ملكة سماویة؟ ىالنصر والغن
إن كان الذهب ُیشیر إلى الروح أو السماء، والفضة إلى النطق أو الكلمة اإللهیة 

سنا الساكن فینا ُیحارب ضد إبلیس لتقدیس روحنا وفكرنا ي فإن عر،والمالبس إلى المواهب
وكل مواهبنا. 
 "وكذا تكون ضربة الخیل والبغال والجمال والحمیر وكل البهائم التي تكون :رابًعا

.  ]15[ المحال كهذه الضربة" هفي هذ
 أن هذه الحیوانات ُتشیر إلى الخطایا التي یضربها الروح القدیس دیدیموسیرى 

 إلي إشتهاء اإلنسان  ُیشیرأي خطایا اإلنسان القدیم التي یجب التخلي عنها. ففي رأیه الخیل
 إمرأة صاحبه" ىإمرأة أخیه كقول الكتاب: "صاروا حصًنا معلوفة سائبة، صهلوا كل واحد عل

). وُتشیر البغال إلى عقم الروح خاصة الذین یمارسون بتولیة الجسد دون التمتع 8: 5(أر 
ببتولیة الروح وطهارتها، فیكون اإلنسان كخصي ال من أجل الملكوت بل من أجل إعجاب 

). وُتشیر الجمال إلى الذین یهتمون بشریعة اهللا لكن بال تمییز، إذ 12: 19الناس بهم (مت 
). وُتشیر الحمیر إلى عدم الفهم، 14: 11لیس لهم الظلف المشقوق فهم دانسون (ال 

یتثقلون باألحمال منحنیة رؤوسهم نحو األرض وغیر قادرین على التطلع نحو أورشلیم 
 العلیا. 

هكذا بالروح القدس تصیب الضربة هذه األعمال الشریرة التي سقط اإلنسان تحت 
رر منها.  حنیرها حتى یت

ُیحدثنا عن تمتع األمم بعید المظال، إذ یصعدون إلى أورشلیم من سنة  :خامًسا
. ال یعید الیهود وحدهم بل یتمتع األمم بهذا ]19-16[ لیسجدوا للملك العظیم ىإلي أخر

العید حیث تنطلق كنیسة العهد الجدید نحو أورشلیم السماویة بال توقف لتقدیس العالم، فیعید 
البشر بعید المظال، مدركین أن أجسادهم "المظال" قد تقدست للرب، خاللها یسجدون للملك 
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) لیلبسوها من جدید أجساًدا روحیة في الیوم 14: 1 بط 2رب الجنود حتى یخلعوها (
العظیم. إنها ذات أجسادنا لكنها تحمل طبیعة تلیق باألبدیة. في هذا یحدثنا الرسول بولس 

 علیه الموت، ى صار ال یقوامعلنا كیف یشتاق المؤمن ال أن یخلع الجسد بل یحمله جدیدً 
إذ یقول: "فإننا نحن الذین في الخیمة نئن مثقلین إذ لسنا ُنرید أن نخلعها بل أن نلبس فوقها 

). 5 :4 كو 2ع المائت من الحیاة" (للكي ُیبت
یعود فیؤكد تقدیس الجسد بقوله أنه یكتب على أجراس الخیل "قدس للرب"  :سادًسا

 أنه ىشیر إلى الجسد، فحتى أجراسها تصیر قدًسا للرب، بمعنتُ  الخیل ت. فإن كان]20[
یكون في الجسد عضًوا دنًسا أو حاسة نجسة، بل كل ما فیه من الداخل والخارج هو قدس 

الرب.  
 یؤكد قدسیة كل شيء لحساب الرب فیقول أن القدور التي في بیت الرب ىمرة أخر

، وكأنه ال یوجد في الكنیسة ]21[وكل قدور أورشلیم ویهوذا تكون "قدًسا لرب الجنود" 
المقدسة شيء دنس أو نجس انما یكون كل شيء أشبه بقدر أو آنیة تحوي داخلها الكنز 

السماوي. 
للمرة األخیرة یؤكد ذات المعني بقوله: "ال یكون بعد كنعاني في بیت رب الجنود" 

عابد للوثن داخل الكنیسة الحقیقیة، ولیس من شيء غریب وال ، أي لیس من مقاوم هللا ]21[
داخل المؤمن الحقیقي. 
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