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 عودة للجدول مقدمة سفر نشيد األناشيد

 

 المقدمة 

 (.32:4مل1الملك الذي وضع أناشيد كثيرة )كاتب السفر هو سليمان  -1

أي أفضل نشيد ألفضليته عن باقي األناشيد. كما نقول باطل األباطيل أي أعظم    نشيد األناشيد  سمى السفر -2
 األباطيل، وعبد العبيد أي أحقر العبيد وكما نقول ملك الملوك ورب األرباب وسماء السموات.

م من  كان اليهود يقرأونه في اليوم الثامن من االحتفال بعيد الفصح. فهو إذًا نشيد الحب المقدم هلل الذي أنقذه -3
فرعون بخروف الفصحح، الذي هو نبوة عن المسح ح الذي صلصحما من الشح وان ومن الموت وحررنا ودصل  ما  
إلى حجاله أي سحماء السحموات. فالفصحح كان رم ًا للصحليب. واليوم الثامن يشحير ل. ديك. فتذون هذس التسح حك  

الحب  .تسحح حك حب وشححار أ ديك( فى 7:    5كو1شححارا وحمدا للمسحح ح فصحححما ) إشححارة لتسححب حما في السححماء
هو أجمحححل محححا نقحححدمحححه هلل فى مقحححا حححل محبتحححه لمحححا التى ههرت على الصححححححححححححححليحححب  نحن نح حححه ألنحححه أحبمحححا أواًل   

(. ومحبتما هلل سححححتصححححل إلى كمالها فى السححححماء أم اليوم الثامن. فحيمما ندرك عظم محبته حيمما  19:4يو1)
ا وصححححلما له على األرن  يمما كانو عيونما م لقك  نراس ع انا، سححححترتفع درجك محبتما له أضححححعاف أضححححعاف م

 بسبب الخو ك.

 هذا السفر س مفون ك رائعك تورب  ها المفس الممولقك من عبوديك العالم متحررة مع مس حها. -4

يمثل من يسحححححلك بحامك   قمع شحححححهواته  فسففففر األم ال في عالقك سحححححل مان مع   صالل أسحححححفارس.    التدرجنجد  -5
( فقرر أن يلت م  وصحححاياس  ت صحححب.  10:9أدرك أن  رأس الحامك مخافك    )أم  هما هو  . ت صحححب  الجسحححديك

(، ومن يعرفه سححححح ح ه فهو يسحححححتحن الحب. وهما تذون طاعك  27-24: 7ومن يلت م  وصحححححاياس سححححح عرفه )مو 
 إن أحبمي أحد يحفظ وصحححاياي . وهذس الحامك وهذا ما قاله الرب يسحححو .   الوصححح ك عن حب ول س  ت صحححب.

. ثم تسححححححمو العالقك  ين المفس  و  ه تحتقر المفس هذا العالم وتحسحححححح ه نفايكسفففففر الجام ة ة إلى تقود م اشححححححر 
وهما تسحمو المفس فو  الممظورات مرت وك بالمك   النشفيد تدصل دائرة حب المسح ح في هذا و   وعريسحها المسح ح

وإذ تالمس مع السماويات    يلباطل األباط  متأملك في األمور السماويك. فسل مان إذ تالمس مع العالم وجدس  
. وسححل مان يعلن في سححفر الجامعك أن المعرفك لم تشحح ع المفس ولذمه هما وجد ما يشحح ع  نشفيد األناشفيدوجدها 

المفس تمامًا أال وهو الحب. في سححححححححححححفر الجامعك كان ي حم ويتحدح عن ما هو تحو الشححححححححححححمس فوجد الذل 
 ًا فالمعرفك ال ُتشححححْ مْع مثل الحب، فالمح ك ال تسححححق  أ داً باطاًل وهما إرتفع للسححححمويات أي لما فو  الشححححمس. حق
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. ونالحظ أن الشححح وان السحححاق  كان من رت ك الذاروب م المملوئين أعيمًا أي معرفك، ولم يسحححق   (8:   13كو1)
 .أحد من السيرا  م الملتهبون ح ًا نارياً 

 دأ من سحفر أيوب الراف  ألحاام    فى العالقك مع   كما هو واضحح فى األسحفار الشحعريك،    ل أن التدرج -6
والمتذمر عليها.  ل هن أيوب أن   يخوئ فى قراراته إذ أنه يمجح طرين األشححححححححرار ويظلم األ رار. ثم يأتى  
سحححححححفر الم امير لمجد   ه إرتقاء فى مسحححححححتوم التعامل مع  . فمجد الشحححححححاوم من أحاام  ، لذمما نجد المرنم  

ى صححححححححححححححالتحه طحال حًا عمحل   فى ح حاتحه. محاذا يححدح همحا     همحا نجحد   يتحدصل  يظحل فى اللتصححححححححححححححا  بحا  ف
وروحه القدس يعوى تع يك وسحححححالم فى القلب وثقك أن   سحححححيتدصل فى الوقو المماسحححححب. والمهم الراحك التى  

دأ  يشححححححعر  ها النسححححححان المسححححححتمر فى صححححححالته وكأن   تمم حل المشححححححالك. ونرم هذا فى م امير داود، إذ يب
ثم   "يبتهج قلبى بخالصفف." ويمتهى بشحححار   على السحححتجابك   "إلى متى يا رب تنسففانى"الم مور بالشحححاوم  

 نجد التقدم الروحى وتمثله أسفار الحامك والجامعك ثم القمك فى سفر المشيد. 

سحححمك حتى    هو سحححفر ال ال ين أو الماضحححجين روح ًا، وكان اليهود يممعون قراءته لمن هم أقل من سحححن الثالثين -7
 ال تشوس أفذارهم الجسديك معاني السفر. هو سفر ال ال ين إيمان ًا.

 هذا السفر  دون تفسير يموبن عل ه قول الخصي الح شي  ك ف أفهم إن لم يرشدني أحد   -8

 من واقع عالقك الحب في هذا السفر نفهم لماذا تسمى ع ادة األوثان زنا روحي. -9

حبيبته أو عريس وعروسحه. وهذا يشحير للحب  ين المسح ح  هذا السحفر يقدم عالقك حب  ين حبيب و  -10
+  32:5والمفس ال شححححححححححريك، أو الذم سححححححححححك كال. والذتاب المقدس أشححححححححححار لهذس العالقك في عدة مواضححححححححححع )أف

رؤ2:11كححححححححححو2 رؤ2:21+  إش2:2رإ+  17:22+  هححححححححححو5:62+  صححححححححححر20- 14:2+   +7:16 -14  +
(. فالمسحح ح إتخذنا له عروسححًا.  19:3العريس )يو( وكما قال المعمدان من له العروس فهو 2:22+15:9مو 

 ومن وهب نفسه للمس ح كعروس سيترنم بفهم بالمات هذا المشيد.

نجد في هذا السححححححفر حوارًا  ين العريس وعروسححححححه. فالعريس يعلن ح ه، ونجدس ي حم عن عروسححححححه   -11
من عمل يديه ونجدس سححححححححححححححاترًا  باذاًل كل جهدس لتقبله عريسححححححححححححححًا لها، معلمًا جماله اللهي مادحًا جمالها مع أنه 

عليها. أما العروس ففي فترات ضححححححعفها ال تقبله، ثم يمفتح قلبها فتماج ه ومرة أصرم تعات ه ومرة ثالثك تشححححححاو  
م مي هذا السححححححفر نفسححححححها )مقدمك توبك( وأصيرًا في رمرة فرحها وتلذذها بح ه نجدها ال تمسححححححى إصوتها، لذلك سححححححُ 

  .قدس أقداس العالقك  ين المفس وبين 

ك ف يمدح المس ح العريس المفس لجمالها، مع أنه هو الصانع لها ! حيمما صلن   النسان وجد   -12
أن كل ما عمله كان  حسححححححححن  جدًا . وبالتالى كان النسححححححححان جمياًل جدًا. لذن دمرت الخو ك هذا الجمال. أما 
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ولس الرسححححححححححححول  يا أوالدم الذين  المفس التى تعود هلل، فهى تسححححححححححححتعيد صححححححححححححورتها الجميلك، كما يقول القديس  
(. والمسححححححححححححح ح هو أ ر  جماال من  مى ال شحححححححححححححر  19:4أتمخ  بام إلى أن يتصحححححححححححححور المسححححححححححححح ح   ام  )رل

  (. هما يمدح   إستجا تها لدعوته وتوبتها ورجوعها فإستعادت جمالها. 2:45)م 

  ات صحهيون *وبم  وبمات أورشحل م*العذارم  *ونجد بجانب العروس وعريسحها شحخصح ات أصرم مثل  -13
( وهماك األصو الص يرة للعروس والذم سك فى العهد الجديد   وهؤالء يشيروا لشعب   )اليهود في العهد القديم

)األمم الذين لم يعرفوا   بعد( وهماك أصحدقاء العريس )المالئذك والسحمائيين(. ونفهم هذس الشحخصح ات أيضحًا  
 كالتالي:

هؤالء هم    .فملَّْذن المسحح ح على قلوبهن بالذاملذوقن مح ك المسحح ح  تو   إمت.ن بالروح  : هن من     ال ذارى 
 .م.ن مصا  حهن زيتاً اللواتى  العذارم الحا مات 
فت داد  وهن مدعوات للتذو   ،بعد  بعمن  : يمثلن من لم يتذو  مح ك المسحح حوبنات صففهيون   بنات أورشففلي 

رجات. فهماك مح ك سححابها الروح القدس ونفهم أن مح ك المسحح ح د   .محبتهن وحيمها يارسححن قلوبهن للمسحح ح
ل مذمه عل ه، وهؤالء هم من يسحححححححميهم السحححححححفر 5:    5فى القلب )رو ( تجعل النسحححححححان يسحححححححلم قل ه للمسححححححح ح وُيمم

العذارم. وهماك درجات أقل وهؤالء هن  مات أورشحححححححل م وبمات صحححححححهيون، وهؤالء ما زالوا ي عجون المسححححححح ح  
ارم الجاهالت. هؤالء ما زال قلبهم ممقسحححححم  ين مح ك المسححححح ح  بخواياهم وضحححححعا إيمانهم. وهؤالء هن العذ 

ومح حك العحالم. ونجحد العروس تحدعوهم بحإسححححححححححححححتمرار للحدصول للعمن، وأن يافوا عن إزعحاج العريس بخوحايحاهم  
 وقلك إيمانهم، وهذس هى دعوة الذم سك لشعبها.

 وهم من يقال عمهم األمم. : هي تمثل رير المؤممين أصاًل.األخت الصغيرة
 : يمثلون السمائيين الذين يفرحون بخاطئ واحد يتوب.أصدقاء ال ريس

فى الصحححححححححاح الثالم هم صدام يرشححححححححدون المفس عن من هو المسحححححححح ح. وفى الحرس الطائف فى المدينة:  
الصحححححاح الخامس هم أدوات فى يد   يفضحححححون المفس فتعود للمسحححح ح. إذن نفهم أنهم عمومًا أدوات فى 

 لتصح ح مسار المفس لتعود للمس ح إذا ضلو سواء بالوعظ أو بالتأديب.يد   
سححمه سححالم فهو رم  للمسحح ح ملك السححالم. ونجد أنه أطلن اسححمه إالعريس هما هو سححل مان ومعمى  -14

 على عروسه )الذم سك أو المفس ال شريك( فأسماها شولميم )مؤنم سالم(.

ما يحمله  متحمل معاٍن سحححمائ ك أكثر عمقًا    مسحححجلك  رموز ر ل ك ولذمها السفففر هو أنشففودة  ب  -15
 (. 14:5هاهرها، ومن يفهمها يترنم  ها روح ًا، ولذن هذا لمن صارت له الحواس مدربك )عب 

فهماك أوصحححححححاف للعروس يسحححححححتحيل توجيهها لعروس على المسحححححححتوم  والبد من فه  السففففففر رم يا    -16
 الجسدي ونأصذ بع  األمثلك على ذلك:
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أن العذارم يحبون عريسحححححححححها،  يمما كل عروس تريد أن تسحححححححححتأثر بحب هل تولب عروس وتفتخر ب  -أ
 (.3:1عريسها لوحدها )

ولمفرن أنها تفتخر  هذا، أن العذارم يحبون عريسحها، وهي قد أصذته ممهن، لذن أل س من العجيب  -ب 
 (، هل هي تريد األصريات معها.4:1أن تقول  إجذ مي وراءك فمجري  )

 عمقك   (2:   4( وأسحححححححمانك كقو ع ج ائ  )1:  4و ع ماع  ) شحححححححعرك كق هل يقول عريس لعروسحححححححه - ج
( أو  أنفححك كبرج لبمحان   4:6( أو  أنحو مرب ححك كج أ بحألويحك  )4:4كبرج داود المبمي ل.سححححححححححححححلحححك  )

(. هذا الذالم ال يقال لعروس على المسححححححححححتوم الجسححححححححححدي،  ل يقال للذم سححححححححححك التي أرهبو أمم 4:7)
 وأرهبو إ ل س.

 (2:  1أن يقبلها شخص آصر ) هل تولب عروس من عريسها -د 

 ( .11:  1هل هماك عدة رجال يحبون العروس وعريسها يقبل هذا ) - ه

هل تولب عروس من صححححححاح اتها يدصلن على عريسححححححها ليوقظوس ، وأح انا أصرم تولب ممهن أن ال  - و
 ( .7:  2يوقظوس )

م أسحلوب ال شر  نجد أن   في الذتاب المقدس يسحتخد لماذا اسفتخد  الو   الله  هذا األسفلوب    -17
في التعحامحل والذالم، فذمحا نقول عين   ويحد   وعرش  . وكمحا نقول أن   ي ضححححححححححححححب إعالنحًا عن وقوعمحا  
تحو العدل اللهي، هاذا ل عبر الوحي اللهي عن عالقك الحب الروحي والسحححححححححري  ين   والمفس ال شحححححححححريك  

 ريك.استخدم نفس األسلوب الذي نتعامل به في ح اتما ال ش

هم يقولون أن العروس هي شعب اليهود، وأن العريس هو   الذي أصرجهم من كيف يفسر اليهود هذا السفر  
 !أرن مصر، وهم يرون أن إتحاد الشعب مع   س امل بالمس ح، الذي مازالوا يمتظرونه!
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 عودة للجدول الصحاح األول 

 
 " َنِشيُد اأَلْنَشاِد الَِّذي ِلُسَلْيَماَن:1 " -(:1آية )

 
 "ِلُيَقبِ ْلِن  ِبُقْباَلِت َفِمِه  أَلنَّ ُ بََّ. َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر  2 " -(:2آية )

 ألنالعروس هما هي التي تتذلم، وهي الذم سححححك أو المفس ال شححححريك الماضححححجك روح ًا والتي إصتبرت حب المسحححح ح   
وهي اآلن تولب أن تتلذذ بمح ك اآلب، هي بعد أن تذوقو حب اال ن الذي اتضحححححح على الصحححححليب  .. ب. أطيب

المجهول، فهي تذلم عريسححها المسحح ح الذي    بصحح  كوتقولها  =  ليقبلن تريد أن تتذو  حب اآلب، لذلك تولب قائلك 
 ن الوحيحد الحذي   فحال  ن هو الحذي أعلن مح حك اآلب ( وال6-3:1فأهو الورين لذحل نفس لذي تتحذو  ححب اآلب )

نقارنه بقبلك األب لال ن الضححححححال بعد رجوعه، فذأن المفس =  ليقبلن ر . وقول المفس بَّ هو في حضححححححن اآلب هو صم 
  قبالت فمهوالحظ أنها ال تشح ع من قبلك واحدة  ل تولب الذثير     .تولب التأكد من ال فران وعودة المح ك الله ك

هذس عن المسححححححححح ح، والخمر تشحححححححححير  =  ب. أطيب من الخمرحضحححححححححانه األ ويك.  فهي تريد أن تفرح بح ه األ وي وبأ
م على  د م كل ما هو أرضحححححي لته م في حب   وحدس. وحب المسححححح ح قُ   ىللفرح، وحب المسححححح ح يسحححححار المفس فتمسححححح

حب المفس للمسحح ح هو حب   (.13:23(. لذلك كان الخمر يقدم مع الذبائح )ال4-1:63الصححليب كسححر فرح )إش
 ها.عروس لعريس

يسححححهل على المفس تصححححور وتذو  حب المسحححح ح ، فق  تمظر للصححححليب )هماك كثيرين أحبوا المسحححح ح وت عوس ألنهم  
قرأوا العهحد الجحديحد،  حل فق  همحاك من أححب المسحححححححححححححح ح وت عحه إذ قرأ العظحك على الجبحل( . ولذن تحذو  ححب اآلب 

ما من عريسححححححها أن يشححححححفع لها  دمه لذى يحتاج إلى عمن أكبر فخوايانا تعو  هذا التذو  . لذلك تولب المفس ه
ونالحظ أنه قيل عن األب حيمما عاد إل ه إ مه الضحححححال   تتذو  مح ك اآلب ال افرة هذس التى تذوقها ال ن الضحححححال.

قمبَّلمهُ أنه   لمى ُعُمقمهم وم قمعم عم وم رمكم م وم مَّنم وم  (. 20: 15  )لورمآسُ أمُ وُس، فمتمحم
يُلوا ُأُذنمُهْم،  مْل بالذات  الحظ أنه قيل عن شحححعب إسحححرائيل   عنقهفلماذا قيل   لمْم ُيمم ممُعوا وم لمْم يمسحححْ ْوا َأْعَناَقُه ْ فم لمئمالَّ   َقسففَّ

يً ا لمئمالَّ يمْقبمُلوا تمْأدم ممُعوا وم (. فقسححححححححوا أعماقهم أم لم يسححححححححتجيبوا لعمل الروح القدس معهم، ولم ُي ي مروا 23:  17  )إريمسححححححححْ
يعودوا بالتوبك إلى  . أما ال ن الضحححال فلم تذن له الر  ك ال ل ظك  ل إسحححتدار وعاد إلى  . فالعمن  إتجاههم ولم

اللين الذم يسححححححححتدير عائدًا إلى   هو تعبير عن التوبك. إذًا معمى وقو  األب على عمن إ مه تعمى فرحته  توبته.  
 والحظ أن كلمك توبك تعمى قرار  ت يير الفذر والم ك.

من يقدم توبك ويسحححتجيب يشحححفع   ه دم المسححح ح الذفارم، فيثبو فى المسححح ح   حمله المسححح ح ال ن   ه إلى حضحححن  
 اآلب فيتذو  قبالت المح ك األ ويك.

 
َبِة  اْسُمَ. ُدْهٌن ُمْهَراٌق  ِلذِلَ. َأَ بَّْتَ. اْلَ َذاَرى  3 " -(:3آية )  "ِلَراِئَحِة َأْدَهاِنَ. الطَّيِ 
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اسم.  لذلك أحبتك العذارم.     ما نشتمه ممك هو الحب والبذل والواعك حتى الصليب لرائحة أدهان. الطيبة
 (. shemenودهن   Shemسم إ(.   العبريك )1:7هما تالعب جمالي باأللفاظ كما في )جا= دهنٌ 

سيرة المس ح فى ح اته على األرن، كلماته، عظاته، تعال مه، محبته، حمانه،   أدهان. الطيبة وقد ياون معمى 
 قبوله للخواة. 

سم  والإشارة للحب الذم ههر على الصليب. وهذا هو األقرب لمعمى اآليك.  إسم. دهن مهراق وياون معمى
وحيمما نذكر اسم يسو  نذكر محبته  ، فحيمما نذكر اسم يهوذا نذكر الخ انك  وصفاته وقدراته يدل على صاح ه

كى من  ز التي فاحو رائحتها في العالم كله، فمحن  ذكر االسم نذكر أعمال الشخص، وعمل المس ح له رائحك أ
  فالمس ح  كل رائحك، نذكرس أمام الماس فيذكروا محبته   فرحوا  محبوب هو اسمك يا رب فهو طول المهار تالوتي

+    21:8ساب كمال ح ه على الصليب، ساب نفسه ففاحو رائحك طاعته واشتمها أ وس كرائحك عورة )تك
تشير أيضا   إسم. ولذن كلمك ك ك كانو لآلب ولما.  (. فرائحك عمل المس ح ال15:2كو 2.. +   13:1+  9:1ال

 (. 2:  6زالو ت لب فيما )رؤ لجبروت المس ح وقوة دم صلي ه التى رلبو الش وان والخو ك والموت، وما 
أما الدهن فهو صل   من زيو وعوور وهو من أفضل التمعمات في أيام سل مان، وكان دهن المسحك يساب على  

(. وال يحو رم  للروح القحدس، والعوور ترم  للمسحححححححححححححح ح ذو الرائححك  133رأس رئ س الذهمحك فيم ل على لحيتحه )م 
المسحح ح رأس الذم سححك يوم عمادس كان هذا لحسححاب العروس )الذم سححك( لتفوح  ك ك. وحين حل الروح القدس على    ال

+    5:5ممها رائحك المسحححححح ح، فلح ك هرون رئ س الذهمك تشححححححير لشححححححعب المسحححححح ح، كم سححححححته المجتمعك في حب )رو
(. والمسحح ح ممسححوح بالدهن من  15،   14:16 ن )يو( ونالحظ أن عمل الروح القدس هو أن يشححهد لإ15:2كو2
أي ممسحححححححاب ب     =  دهن مهراق(.  27:4آلب لخالصحححححححما ل صحححححححير رئ س كهمك يقدم ذ  حك نفسحححححححه عما )أ ل ابم قم 

والروح القحدس يعوي بمعرفحك المسحححححححححححححح ح فرحًا   ،(. ونالحظ أن الحدهن مشحححححححححححححح ع ويممح الجلحد رطوبحك29،   28:2)يؤ
رري ك، فما أن قدم دمه أي المفوس المارسحححححك للمسححححح ح وال تحب العالم، وال تب ع نفسحححححها لمح ك  =  وال ذارى وشححححح عًا.  

على الصححححححححححححححليحب حتى إنجحذ حو لحه العحذارم بمصحححححححححححححححا  حهن. وهاحذا قحال  ولس الرسححححححححححححححول  صوبتذم ألقحدم عحذراء   
  عد الفداء إنسحححححاب الروح على     اسففففم. دهن مهراق(. وفداء المسححححح ح كان سحححححبب إنسحححححااب الروح  2:11كو2)

شححححخصححححه فتح ه وتشحححح ع به وتفرح به فهو دهن   سححححمه أيإويها مح ك للمسحححح ح ويعويها فرح .. يعرفها  عالذم سححححك ل
   عملك الفدائى القوم والعجيب الذم بسب ه إنساب الروح على الذم سك . إسم.وقوله  مهرا .

  زيو المسححك يشحير للروح القدس. واألط اب فى المسححك تشحير لصحفات المسح ح وحالوته   لرائحة أدهان. الطيبة
ُمَ. ُدْهٌن ُمْهَراقٌ   (.14:   16 يأصذ مما لى ويخبركم  )يوالتى أعلمها لما الروح القدس  إسحححمك هو إشحححارة لقوة =    اسففْ

دم الفداء، وبإسححتحقاقات هذا الدم أرسححل الروح القدس الذم فتح األعين على المسحح ح وفدائه. فأح ه من فتح الروح 
. لذل. أ بت. ال ذارى   ( محبته العجي ك التى ههرت فى فدائه. 2( حالوة صححححححححححححفاته.  1القدس عيمه بسححححححححححححبب :  

 والعذارم هم من تجاوبوا  ال عماد مع صوت الروح القدس.
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 الملخص
  صححفات المسحح ح الجميلك ومحبته، وأعماله وسححيرته ووداعته وتعال مه التى رأيماها فى ح اته على   األدهان الطيبة

 األرن.
    تشححححير ألعمال الشححححخص، وإسححححم المسحححح ح يشححححير لقوة عمل دم المسحححح ح الذم رلب الشحححح وان والموت   إسفففم.

كمال ح ه، وفاحو هذس   والخو ك، وال افر لذل صو ك. ويعويما قوة ت لب فيما. وعلى الصحححححححححليب سحححححححححاب المسححححححححح ح
 الرائحك الوي ك فإشتمها اآلب، وإشتمها العالم كله.  ل فاحو هذس الرائحك من المؤممين.

هو زيو + عوور   ال يو يرم  للروح القدس. والعوور ترم  لرائحك المسححححححححححححح ح   الدهن    إسففففففففم. دهن مهراق
  عملك الفدائى على الصححليب. جعل الروح القدس يمسححاب عل ك ثم ي    على الذم سححك كلها     إسففم.ال ك ك. 
 . مهراق
 والروح القدس إنساب على المس ح ل مسحه كرئ س كهمك يقدم ذ  حك نفسه. .1
  على المس ح ثم على الذم سك بإستحقاقات دم المس ح. إنساب الروح القدس أوالً  .2
أفاح الروح القدس رائحك مح ك المسححححححححححححح ح وعذوبك هذس المح ك التى كانو ب  ارة، فإنتشحححححححححححححرت رائحك مح ك   .3

(.   عويما معرفك 14:16. الروح القدس يأصذ مما للمسحححححححح ح ويخبرنا )يومهراقالمسحححححححح ح فى العالم كله    
يح ه ويارس القلب له، ففى معرفك المسحح ح شحح ع وفرح، هو   ه كل الذفايك.    المسحح ح. ومن يعرف المسحح ح

بمْو فمي ُقُلوبممما بمقلُروحم ٱْلُقُدسم ٱْلُمْعومى لممما لذلك قال  ولس الرسحححححححححححول   ام (، ومن  5:5)رو  ممحم َّكم ٱ م قمدم ٱْنسحححححححححححم
ر من العذارم الحا مات،  أعوى أذنه للروح القدس وأحب المسححح ح وإلتصحححن به مارسحححًا كل القلب له يصحححي

(. فالعذراء هى من تحب شححححخصححححًا واحدًا ال يتعلن قلبها  16:2ويلتصححححن بالمسحححح ح  حبيبى لى وأنا له )نأ
 .لذل. أ بت. ال ذارى بسواس لذلك ش ه الرب يسو  كم سته بعشر عذارم   

بالروح القدس. ومن يمتلئ    العذارم الذين أحببمه هن العذارم الحا مات، الذين م.ن مصا  حهن زيتًا، أم إمت.ن
(. ومن يعرف المسح ح يح ه ويارس القلب له 14:16بالروح القدس يعرف المسح ح، فالروح يخبرنا عن المسح ح )يو

  صححححير من العذارم الحا مات. أما من هو رير ممتلئ بالروح فهو لن يعرف المسحححح ح فلن يدصل معه فى عالقك  
من الجاهالت. والحظ أن طلب الرب هو أن نذرس له كل   حب ولن يسحححححححححححتو ع أن يارس له كل القلب   صحححححححححححير

 (.26:23القلب  يا إ مى إعومى قل ك  )أم
 

 ِمَن اْلَخْمِر  ُاْجُذْبِن  َوَراَءَك َفَنْجِرَي  َأْدَخَلِن  اْلَمِلُ. ِإَلى ِ َجاِلِه  َنْبَتِهُج َوَنْفَرُح ِبَ.  َنْذُكُر ُ بََّ. َأْكَ رَ 4  "  -(:4آية ) 
 " ِباْلَحقِ  ُيِحبُّوَنَ. 

. المفس التى أحبو المسحححح ح ال تهدأ حتى ترم  حين يجذب المسحححح ح نفسححححًا تتحول لذارزة تجذب آصرين له=  فنجري 
الذل وقد عرف عريسحها وأح ه. حين تتذو  المفس حالوة عشحرة المسح ح يسحو  وكم هى مفرحك، تشحتهى أن يتذوقها 

 ح، تشحححححححتهى صال  كل إنسحححححححان كما قال القديس  ولس الرسحححححححول كل إنسحححححححان. والمفس التى عرفو صال  المسححححححح
لماذا يمجذب الماس حيمما تذلمهم نفس قد و   .)السحححححححامريك ( زكا..(  (. وهذا رأيماس مع29:   26ألرري اس الملك )أ 
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فيمجذ ون    ،لمسححححح ح الذي فيها يرجع لفي هذس المفس جماال  ن السحححححبب أن الماس يرو عرفو المسححححح ح عن المسححححح ح   
 كلهم للمس ح. ويجري الذل وراءس. 

حقًا  إسحألوا تعووا  وحجاله  = أدخلن  المل. إلى  جالهواالسحتجابك كانو سحريعك    إجذبن والعروس سحألو المسح ح  
أي  يو العرس الم ين بالث اب واألسححرة والسححتائر، وهذا يشححير لعالقك المخد  السححريك  ين المسحح ح والمفس ال شححريك. 

 نبتهج ونفرح ب.  ن يصلي فليدصل إلى مخدعه، وماذا يجد هماك  فمن أراد أ
  الخمر يشححححححححير للفرح، فمعرفك المسحححححححح ح وح ه تعوى فرحا حن ن ًا هو عو ك من  ، أك ر من الخمر  نذكر  ب.

(. أمحا 22:16وهحذا الفرح يمتصححححححححححححححر على أم ألم أو أم صوف  أراكم فتفرح قلوبام وال يم   أححد فرحام ممذم  )يو
فراح العالم ك فهى مفتعلك يحاول من يسححححححححعى وراءها أن يشححححححححعر بالفرح، وهذس لحظات وتمتهى وهذس ال تقدر أن األ

 تمتصر على أم ألم صارجى.
  المفس تقول هما لعريسححححححححححححها: كل من إصتبرك وأح ك كان له كل الحن، فحين عرفتك أنا وجدتك   ِباْلَحقِ  ُيِحبُّوَن.َ 

 تستحن كل هذا الحب.
 

 "َأَنا َسْوَداُء َوَجِميَلٌة َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَ   َكِخَياِ  ِقيَداَر  َكُشَقِق ُسَلْيَماَن  5 " -(:5)آية 
القلب   له كل  المس ح بعد   ارس  يتذو  مح ك  لم  بالمس ح، تدعو من  العالم كله  إيمان  التى إشتهو   - المفس 

ألن يدصلوا إلى العمن فيتذوقوا. ولذمها تذكرت أالم الضوهاد التى تعانى ممها   -  بنات أورشلي  وتسميهم هما  
 والنشقاقات الموجودة فى الذم سك، فقالو لهم ال تمخدعوا بالمظهر الخارجى  ل الفرح والمجد هو شئ داصلى. 

أنها متروكك،  ل رأوا فيها    المها واضوهادها فظمواأفهن رأين تجاربها و =  لبنات أورشلي الذم سك توجه حديثها هما  
=  أنا سففوداء وجميلة إنشحححقا .. وبمات أورشحححل م يمثلن كل من لم يتذو  جمال العشحححرة مع المسححح ح وهي تقول لهم 

رُ   هي سححوداء بوب عتها ألنما كلما مولودين بالخو ك ا تمْقدم ُس أموم ٱلمَّممُر ُرقمومُه  فمأمْنُتْم أمْيضححً ْلدم ُي جم ونم أمْن  هل ُي مي مُر ٱْلُذوشححم
رَّ  ل مُمونم ٱلشحححَّ ا ٱْلُمتمعم ْيًرا أمُيهم ممُعوا صم . ، وهي سحححوداء بسحححبب تجاربها ومشحححاكلها( هاذا كما قبل المسححح ح23:13  )إرتمصحححْ

ومعمى كالم إرم اء أنه ال أمل لشححححححححححححعب العهد القديم أن يتبرروا فيت ير لونهم األسححححححححححححود. هذا لن يحدح قبل مجئ 
ُاْم بمقْلبمر م مبى  المسح ح. وهذا ما قاله هوشحع ال مْنُفسحم بم  .)جاهدوا بقدر إماانذم أن تفعلوا البر(  امْزرمُعوا ألم سحم ُدوا بمحم ٱْحصحُ

حم  الم ْرًثا )ما الذم يدفعهم لعمل البر  الخيرات الماديك(. ٱلصححَّ ُاْم حم مْنُفسححم ْقو    ،)حاولوا أن تقدموا توبك( ٱْحُرُثوا ألم فمإمنَُّه وم
تَّى يمْأتميم  ُذُم ٱْلبمرَّ  )المس ح( لموملمبم ٱلرَّب م حم ل ممم ُيعم   (.12:10  )هووم

أي  كشفقق سفليمانوقيدار كان إ مًا لسحمعيل وكانو ص امهم لونها أسحود من الخارج. ولذمها جميلك  =  كخيا  قيدار
سححححر   (13:   45)م  ا مك صححححهيون من داصل سححححتائر قصححححور سححححل مان الملونك، وهذس تظهر من الداصل  فذل مجد 

جمال المسحححح ح ك ال يمان إدراكه لمن يح ا فى السححححوح ات، ولذن من يدركه  جمالها الداصلي وجود المسحححح ح فيها.
سححححححل مان   وقبل اله ال الذم أسححححححسححححححه  (.4:5هو من يدصل إلى العمن. لذلك يقول المسحححححح ح  إدصلوا إلى العمن  )لو

والخ مك صارجها جلود ك اش محمرة   ا  حيم يسححان   مع شححع ه كسححر جمال لهم.جتمص مك ال كانو الع ادة فى
وهي  هذا ترد على  مات أورشحل م القائالت  وشحقن سحوداء من شحعر المعي  األسحود ، لذن من الداصل شحقن ملونك .
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د  ذوقوا وانظروا ما الم . وكأنها تمادي مع داو أ لماذا نأتي للمسححححح ح  يمما الح اة معه كلها وصحححححايا وقيود وتجارب و 
(. والمفس تذكر سحححححححوادها 10-8:6+  11-7:4كو2أطيب الرب  الرب الذي يعوي في الداصل فرح ومجد وع اء )

. وهاذا تضحححع الذم سحححك في مقدمك كل صحححالة، صحححالة التوازن نجد وهما    ،فتتضحححع وتذكر جمالها فال تصححح ر نفسحححها
ففي صححححححالة الشححححححار نذكر عمل المسحححححح ح ونشححححححارس ألنه أعوانا جمااًل وفي الم مور   .الشححححححار والم مور الخمسححححححون 

  والعجيب أنه إن وقفما أمام المسحح ح باكين على سححوادنا يرانا هو في جمال وجاذ  ك  .الخمسححين نذكر سححواد صوايانا
 (.5:6)نأ  حولي عمي عيم ك فأنهما قد رلبتاني  ويقول للمفس الممسحقك ال اك ك

 
ُبوا َعَل َّ  َجَ ُلوِن  َنا6 " -(:6آية ) َ ْتِن   َبُنو ُأمِ   َو فففِ ْمَس َقْد َلوَّ ْوَداَء  أَلنَّ الشفففَّ ُطوَرَة  اَل َتْنُظْرَن ِإَل َّ ِلَكْوِن  سفففَ

 " اْلُكُروِ   َأمَّا َكْرِم  َفَلْ  َأْنُطْرُه 
أي التجارب التي كالشححمس   فالشفمس قد لو تن أي ال تحامن بحسححب المظاهر.  =  ال تنظرن إل َّ لكون  سفوداء
[ هو شحئ وقتي،   عد أن نبتعد من تحو الشحمس )هذا العالم( 2[ هذا صارج ًا فق .  1حولو لوني للسحواد، ولذن  

ير مثله  في جسحححدنا الممجد، فهماك نصححح  ل أ هى وذلك سحححيمتهي هذا اللون األسحححود ويعود لما لون بشحححرتما األصحححلي
(. .وجسححححد 21:    3وي ير شححححال جسححححد تواضححححعما إلى صححححورة جسححححد مجدس  )فى“. (  2:3يو1ألنما سححححمراس كما هو )

حين قامو الذم سححححك  =  بنو أم ( . our lowly bodyتواضححححعما يسححححتحسححححن ترجمتها وضححححاعتما فهى بالنجلب يك )
  نذم سححححححححححك كثير من الهراطقك الذي المسحححححححححح ح ك كان أول من هاجمها واضححححححححححوهدها هم اليهود. وبعد هذا قام على ال

أي حارسححك للذروم كلها فلم تحرس حتى  = ناطورة الكرو أذاقوها مرارة النقسححام والخصححومك. لقد جعل   الذم سححك  
ولذن نالحظ أن   كان بعد كل مؤامرة ش وان ك من الهراطقك تخرج الذم سك أقوم مما كانو.  ل   كرمها وانشقو.

اد داصل الذم سححححححك  ُيْخرمج   من الجافى حالوة . فخالف القديسححححححين  ولس ومرقس جعل ومن صالل ممازعات األفر 
القديس مار مرقس يتجه إلى مصحر والمت جك دصول مصحر لإيمان. وهذا ما رأيماس أيضحا أن أزهى عصحور إنتشحار  

 تشهدوا.المس ح ك كانو أصعب فترات الستشهاد إذ أدرك الماس حالوة المس ح ك من داصل فآمموا وإس
 هماك من يهتم بمخدوم ه وال يهتم بأن يرعى كرمه هو )ح اته الروح ك(.ملحوظة للخدا = 

 
َد الظَِّهيَرِة  ِلمَفاَذا َأنَفا َأُكوُن َكُمَقنَّ 7 "  -(:7آيفة ) ُه َنْفسفففففففففِ   َأْيَن َتْرَعى  َأْيَن ُتْرِبُل ِعنفْ َد  َأْخِبْرِن  يَفا َمْن ُتِحبفُّ  َفة  ِعنفْ

 " ُقْطَ اِن َأْصَحاِبَ. 
هذس المفس أو هذس الذم سححك الذارزة فى كرازتها وقا ضححدها من يحاول تشححا اها فى مسحح حها وعقيدتها. فصححرصو 
لمسحححححححححححح حها راعيها ت حم عمه ل عويها طعاما يقمعها ويشحححححححححححح عها أم ما تتذلم به أمام هؤالء الهراطقك. وتريدس راع ا  

 . يربل يدافع عمها  
ِلَماَذا َأَنا َأُكوُن َكُمَقنََّ ة  ِعْنَد   وراء هؤالء المشاذين تصرخ له قائلك ال تتركمى تائهك ال أجد ردًا عليهم  وإن ضلو 

  ُقْطَ اِن َأْصَحاِب.َ 
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حيمما تذكرت شحححدتها وسحححوادها وب اج األعداء عليها، بحثو عن الراعي، المسححح ح الذي يقودها للمراعي الخضحححراء. 
  أين ترع تح ه ألنه أحبها أواًل بالررم من سححححوادها. وهو القادر أن يشحححح عها ويع يها    فهي=  يا من تحبه نفسفف 

تقال عن األسحححححد المسحححححتعد لإنقضحححححان على فريسحححححته ، ومسححححح حما هو األسحححححد   وكلمك يرب   أين تربلويحميها   
عمدما تشحححر  الشحححمس = عند الظهيرةوقو اشحححتداد التجارب    الخارج من سححح   يهوذا يدافع عن كم سحححته عروسحححه

وتكون كمقن فة عنفد تلوم نفسححححححححححححححهحا أنهحا في بع  األح حان تترك راعيهحا الحن قي    التي تلوحهحا. ونجحد العروس همحا
كلمحك مقمعحك تعمي من ترتحدي قمحاعحًا وبحالتحالي تذون رير قحادرة على الرؤيحك جيحدًا لحذلحك تترجم  =  قط فان أصفففففففففحفابف.

لسححح عيم ك  ص  فك  أي ته ها التعال م ال ري ك لآلصرين، هي إنجذ و  الذلمك أيضحححًا  تائهك  أو  م شحححى عليها  أو في ا
وراء فذر آصر رير فذر المسححححححححح ح الواحد، صرجو من كم سحححححححححته الواحدة الوحيدة وذهبو وراء قوعان آصرين، وهما  

،   19:2يو1) قط ان أصحاب.عون أنهم أصحاب عريسها   نجدها تلوم نفسها على ذلك. ومن إنجذ و وراءهم يدَّ 
22). 

 
َمَساِكِن  ِإْن َلْ  َتْ ِرِف  َأيَُّتَها اْلَجِميَلُة َبْيَن النِ َساِء  َفاْخُرِج  َعَلى آَثاِر اْلَغَنِ   َواْرَعْ  ِجَداَءِك ِعْنَد  8  "  -(:8آية ) 
 "  الرَُّعاِة 

العريس همحا ولمحاذا التوهحان  كثيرًا محا نحدَّعي عحدم المعرفحك لحذلحك يقول = ن ل  ت رف        ففاخرج  على آثفار الغن إ
أيتها المفس وعمدك في كم سححححتك األباء والقديسححححين، ما عل ك سححححوم أن تخرجي من نفسححححك وذاتك وإعجابك بال ما  

(. ال تتركوا إيمان األباء المسححححححححلم مرة  9-7:13هو جديد )وموضححححححححك( وسححححححححيري على أثار القديسححححححححين واألباء )عب 
:   27  )تم مينآويقول جم ع الشححعب  .  ملعون من يمقل تخم صححاح هالذتاب  ونسححمع قول (. 4،   3يه للقديسححين )

(.   المسح ك لشحعب العهد القديم فا  سحلم كل سح   أرضحا حددها لهم ووزعها عليهم يشحو . ويوالبهم   بأن ال  17
ان المسحححلم مرة للقديسحححين   ي يروا ما إسحححتلموس. وبالمسححح ك لما فالتخم هو التقليد والتعل م الذم تسحححلمماس من األباء  اليم

ويقول الرب لمالك كم سك    (.28:    22ك  )أمباؤ أال تمقل التخم القديم الذي وضعه     (. ويض ف سفر األمثال3)يه
  (.11:  3فيالدل  ا  تمسك بما عمدك لئال يأصذ أحد إكليلك  )رؤ

 ل لم نسحمع طوال السحفر كلمك سحيتذرر وصحا العريس لها بأنها جميلك وهذا لمح ك عريسحها لها، =  أيتها الجميلة
 توب خ واحدة للعروس. 

بأن عريسحححححها رفر لها وأحبها.    الجداء    عمل المفس التي عرفو المسححححح ح أن تشحححححهد أمام الخواة= إرع  جداءك
 ألن لونهم أسود فهم يشيرون للخو ك .الجداء و للذم سك ول س لل رباء.= لمساكن الرعاةولذن تقودهم 

 
 "َلَقْد َشبَّْهُتِ. َيا َ ِبيَبِت  ِبَفَرس  ِف  َمْرَكَباِت ِفْرَعْوَن  9 " -(:9آية )

فى اآليات السحابقك رأيما المفس أو الذم سحك وقد إضحوربو إذ رأت أن هماك هجوما عليها من الهراطقك والمشحاذين. 
ى حرب ولذن تشحجعى  أنا أعلم أنك ف -وربما إندهشحو العروس الذم سحك من كل هذا الهجوم. والرب يقول لها هما  

فأنا الذم أقود المعركك، وأنو كفرس أنا أقودس. لذلك فأنو قويك ألنمى أنا ول ك قوم. الرب يسحو  هما يم ه الذم سحك  
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أنها على األرن، وطالما نحن على األرن فمحن فى معركك مسحححححتمرة ضحححححد أ واب الجح م، ولذن  أ واب الجح م  
وان لن تقوم على أن ت لب كم سححك المسحح ح. ل س هذا فق   ل نحن  (. مملذك الشحح 18:   16لن تقوم عليها  )مو 

كم سححك هجوم ك، تهاجم مملذك الشحح وان. وأ واب مملذته   أ واب الجح م لن تقوم على صححلوات وتسححا  ح الذم سحك  
 ورفضها لذل إرراءاته، فهو يمه م حين نرف  إرراءاته.

الفرس فى  يقود   قتحال ألن من قويك كفرس  هي صالل جهحادها ل سححححححححححححححو وحدها ضححححححححححححححع فحك  ل هي في حرب ولذمهحا
  (. وهي في موكب )الذم سححك( ولذمها مازالو على األرن لذلك قيل مرك ات فرعون 2:6مسحح حها )رؤ  المعركك هو

:- 
 ، هى ج اد قويك فى المعارك.شتهر فرعون بجودة ج ادسإ [1]
 (.21:39الفرس مشهور بأنه يدصل المعارك  ال صوف )أي [2]
( ألنما عروس  fillyكلمك فرس المسححححححححححتخدمك هما تعمى أنثى الحصححححححححححان وهاذا جاءت فى الترجمك النجلي يك )[ 3]

  المس ح وهو عريسما.
م كان  ورر  معهم صيولهم التى كانوا يقودونها، أما شححححححعب الرب الذ   رر  فرسححححححان فرعون في ال حر األحمر [4]

موسححححححححححححححى يقودهم فقحد صرجوا من ال حر أح حاء وأحرارا من عبوديتهم لفرعون. وهحذا يعمى أن من يترك ح حاتحه لن حادة  
الشحححححححححححححح وحان )رم س همحا فرعون وجمودس( ي ر  فى أمواج بحر هحذا العحالم. أمحا من ترك الن حادة للمسحححححححححححححح ح )رم س همحا  

  ( والشححححححعب إعتمد 6و  امك مع المسحححححح ح )رو  موسححححححى( يمجو ويخلص. والحظ أن المعموديك هى موت مع المسحححححح ح
( ألنهم إجتازوا ال حر مع موسى )  الموت مع المس ح( ثم صرجوا أح اء  2:   10كو1لموسى فى ال حر األحمر )

  مع موسى )  الن امك مع المس ح(.
نرم هما أن الحروب ضحححححححححححد الذم سحححححححححححك من داصل ومن صارج هو شحححححححححححئ طب عى طالما نحن ما زلما على هذس  [5]

رن. وعلى الذم سححك أن تقا صححامدة وتدصل المعركك ضححد   ادة مسحح حها دون صوف وبال يأس. وهذا ما يقوله  األ
 (.12:  6القديس  ولس الرسول أنما فى حرب دائمك )أف

  
ْيِ. ِبُسُموط   َوُعُنَقِ. ِبَقاَلِئَد! 10 " -(:10آية )  "َما َأْجَمَل َخدَّ

رأيما فى اآليك السابقك المفس مشبهك بفرس فى معركك. وهذا يشير لجهاد الذم سك فى صلواتها وتسا  حها ضد 
( والمعمى حتم ك إنتصار  18:  16مملذك إ ل س. وهى معركك قيل عمها  أ واب الجح م لن تقوم عليها  )مو 

 سك فى حربها ضد مملذك الظالم. وهذس الذم سك المجاهدة الصامدة صالل الحروب ضدها والمتمساك بإيمانها الذم
بمس حها، والممتصرة على رئ س هذا العالم سبب فرح للمس ح وللسماء. المس ح يفرح بام سته المجاهدة. هذا 

الذم سك ويشجعها على جهادها بأن لها   الفرح جعل المس ح ي ين كم سته بالجواهر والآللئ. المس ح هما يومئن
 أكاليل معدة.
فإذ صحححححارت المفس مسحححححامًا للروح القدس يمعاس جمال المسححححح ح على وجهها أي   .صحححححما من الجواهر=  السفففموط

كان عمقها رل ظًا رافضححًا  =  وعنق. بقالئدسححها المسحح ح هذس الجواهر إذ جعلها ملذك. ل م صديها. وحين ت لب المفس يُ 
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لذلك وقع أ و ال ن الضححححححححححححححال على    هلل، واآلن قبلحو نيرس، وهذا هو عمحل الروح القحدس الذي ي احو ويقمع.أن يمقحاد  
 وإذ  عمن إ مه وقبله إذ إنقاد لعمل   ولم يسحتمر فى عمادس   صحار عمقه ليمًا قا ال لإنن اد لصحوت الروح القدس.

يبحدأ بحالجهحاد   الت صحححححححححححححححب ،   عحد أن كحان      وهحذا هو عمحل المعمحك لمن  قبلحو كحافحأهحا بقالدة هي روح الوحاعحك
النسان ي صب نفسه ل و ع الوص ك ، جعلته المعمك يو ع الوص ك بحريته ، ل س جبرًا  ل ألنه تذو  حالوة تمفيذ  

 .الوص ك
 

ة  11 " -(:11آية )  " َنْصَنُع َلِ. َساَلِسَل ِمْن َذَهب  َمَع ُجَمان  ِمْن ِف َّ
الثالوح هو المتذلم هما. وهذس اآليك تدل على رم يك السحححححححححححححفر فال يوجد عدة رجال يحبون امرأة واحدة. =  نصفففففففففنع

أي سححححححححححححماويك )القيود هي االلت ام  =  ذهب  تظهر من الخارج كأنها قيود ولذمها للجمال. فهي من= والسففففففففالسففففففففل
التي تعلن في سلسلك الشوريك.  أجراس ك=  وجمانبالوصايا والصالة والصوم ..( وقد الت مو العروس  ها بالحب.  

ٍك   ترم  لذلمك  . فهذس المفس لها عمل تمب ه ووعظ اآلصرين بالمك     والف فففففففففة فمضحححححححححححححَّ ، كم م  نمقميٌّ الم ُم ٱلرَّب م كم كمالم
فَّاةٍ    (.6:12)م   ُمصم

ومن هما نفهم لماذا أعوى   الوصحححححايا )السحححححالسحححححل(  كان هذا لمح ا ح اة سحححححماويك )ذهب( ونحن على األرن. 
ومن له الح اة السحححماويك ياون كالمه وكرازته كجمان )أجراس إنذار( وياون لها تأثير فى السحححامعين. وبماذا يمذر  

سحدس أتى لما بإماان ك أن نح ا السحماويات ونحن  الماس  تذون كلماته من الذتاب المقدس )فضحك(. والرب يسحو   تج
ضم ماب  تمْحوم رمْجلمْ هم ما زلما على األرن   ، وم نم ملم مماوماتم وم  (.9:18  )م طمْأطمأم ٱلسَّ

هذس المفس أو هذس الذم سححححححححححك المجاهدة ضححححححححححد الشحححححححححح وان وأعوانه من الهراطقك ال يجب أن تتوقا عمد حد الجهاد 
عريسها يريد لها أن تتذو  الح اة السماويك، لذلك يوصيها باللت ام بال الوصايا فهذا هو الورين والمجادالت.  ل  

 للح اة السماويك، وأيضا هو الورين لفعال ك الخدمك والذرازة.
 

 " َما َداَ  اْلَمِلُ. ِف  َمْجِلِسِه َأَفاَح َناِرِديِن  َراِئَحَتُه  12 " -(:12آية )
( 23:14(، يرتاح المس ح عمدس )يو 11من إلت م بالوصايا   أم هو قبل أن يرت   بالسالسل الذهب ك )اآليك (1

ولما صار  . هو ملك بصلي ه على قلبي= المل. ف  مجلسهفيتحول إلى سماء. فالمس ح ماانه السماء   
     رائحتها هىأم    ينىناردولذن العروس تقول  .  هو  رائحتهفاحو    ويملك عل ه،  قلبي مجلسًا ومسامًا له

  هو أن تقبل المفس أن ُتساب عن المس ح فتشترك معه في صلي ه.  كناردينوما يجعل رائحك المفس تفوح 
فما معمى أن تشترك المفس مع المس ح فى صلي ه    وتظهر المفس كقا لك للصليب دائسك العالم مع عريسها. 

 وما الذم يدفعها لذلك 
معموديك هى موت مع المس ح و  امك معه. ولذن الموت مع المس ح ال د المس ح ك تبدأ بالمعموديك، وال  (2

(. ولذلك يقول  ولس الرسول 11:6وأن يستمر   ما نسم ه الماتك  إحسبوا أنفسام أمواتا عن الخو ك  )رو 
(. ويقول  مع المس ح صلبو فأح ا ال أنا  ل المس ح يح ا فىَّ   36:8 من أجلك نمات كل المهار  )رو
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دم (. فمن يقبل الماتك أم أن يح ا ميتا أمام الخو ك تظهر ح اة المس ح   ه  20:2)رل سم لمينم فمي ٱْلجم امم حم
نما دم سم اتمكم ٱلرَّب م يمُسو م، لمذمْي ُتْظهمرم حم ماُة يمُسو م أمْيًضا فمي جم يٍن إممم ائمًما لمْلممْوتم .  ُكلَّ حم لَُّم دم منَّمما نمْحُن ٱأْلمْح ماءم ُنسم ألم

نما ٱْلممائموم ممْن  دم سم  (. 11،10: 4كو 2) أمْجلم يمُسو م، لمذمْي تمْظهمرم حم ماُة يمُسو م أمْيًضا فمي جم
وهما نتساءل عن رائحك الماردين التى فاحو، هل هى رائحك المس ح الذم فى المفس أم رائحك المفس، ألنها   (3

الرسول  ناردينى  تقول يقول  ولس  كما  المس ح  رائحك  هى  الرائحك  هلل      ال ك ك  المس ح  رائحك   ألنما 
 (. ولذن ُيحسب للمفس أنها قبلو أن ُتصلب مع المس ح. 15:2كو 2)

وما الذم يجعلما نرف  ملذات العالم ونقبل صحلب أنفسحما عن العالم  هو ثقتما أن لما ح اة أ ديك، وسحمقوم   (4
 . يرانا  ن ترفن امتك  وب  نبشفففففرفى المسححححححح ح القائم من األموات. لذلك نصحححححححلى فى القداس  بموتك يا رب 

بموت   نبشفففرالماس وقد صحححححلبما أنفسحححححما عن ملذات العالم، أم نذسحححححر قارورة الويب، وهذس هى الذرازة   
فرائحك العور تفوح عمدما ُتذسر زجاجك الويب. ولو سألونا لماذا تفعلون   المس ح، أنما نقبل الصلب معه.

  فى السماء. األبدية نؤمن بالحياةذلك فالجابك أنما 
والمفس أو الذم سحححححححك التى يسحححححححان فيها المسححححححح ح هى أفضحححححححل كارزة ألن رائحك المسححححححح ح الذم فيها تجذب  (5

اآلصرين لها. وأيضححححا لمالحظ أن ما كان يجذب الوثميين لإيمان بالمسحححح ح أيام الضححححوهادات هو تمسححححك  
حب. وعرف هؤالء  المسحح حيين بإيمانهم ررم أالمهم، فتسححاءلوا من هو هذا المسحح ح الذم يحبونه كل هذا ال

الوثميين من هو المسح ح وإسحتشحهد ممهم كثيرون. وهذا السحؤال هو نفسحه الذم سحأله األصحدقاء للعروس هما  
 (. 9:  5فى )نأ

 
 " ُصرَُّة اْلُمرِ  َ ِبيِب  ِل   َبْيَن َثْدَي َّ َيِبيُت 13 " -(:13آية )
. فإحتمال المسحححح ح ألالمه من أجلما  ل لذل للرائحك العورة  أيضححححاً   يشححححيرلذمه  و   .يشححححير ل.لم )بوعمه المر(=  المر

أمام    حتمال األلم ألجل المس ح له رائحك عورةإف ال شر كان له رائحك جميلك جذ و ال شر إل ه. وهاذا بالمس ك لما،
  .المس ح وأمام الماس

به فى داصلها  ين ثدييها  *المفس أو الذم سححححححححححك التى عرفو أن قوة كرازتها هو فى وجود عريسححححححححححها فيها، إحتفظو  
كصححححححرة مر أم أعلمو إحتمالها األالم ألجله. وهما إنتشححححححرت رائحته الحلوة للجم ع باألكثر. وصححححححار تعل مها مقبوال  
لدم الماس بسححبب رائحك إحتمالها ل.الم ألجل  مسحح حها. وهذا ما يجعل اآلصرين يسححألونها عن عريسححها هذا الذم 

 (.9:5تحتمل األالم ألجله )نأ
يوحما   القديس  على صحححححححححححدري بجانب قلبي يبيو. قلبي هو موضحححححححححححع راحته. هاذا كان يصحححححححححححمع=  ن ثدي  يبيتبي

  -وتشير صرة المر  ين الثديين إلى :الحبيب. 
مملوء أالمًا( وبأالمه فاحو رائحك محبته حين فتحو هذس الصححححححححححرة على  )  صففففففرة مرأن مسحححححححححح حها تألم وكان   -1

 ح ه أُْعلمنم أواًل. ح ه قلبها ألنها شعرت بأن الصليب، فم.
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المفس شححححححححعرت بمح ك المسحححححححح ح إذ فاحو رائحك ح ه فملذته عليها ، وعمدما صححححححححار له ماانا فى قلبها فاحو  -2
( .  ل قررت المفس إحتمال صحححححححليبها كما إحتمل هو  15:   2كو2رائحته ممها  ألنما رائحك المسححححححح ح ال ك ك  )

 ملك صليبها مثله. ألجلها، فأههرت إحتمالها األالم والصليب )المر( ألجله، فظهرت كصورة له حا
  . هو مصحدر تعل مها الذم ترضحعه ألوالدها لتجذ هم لهصحار ،  ثدياها  وبينبعد أن صحار المسح ح داصل المفس   -3

 .(وهو مشر  كالهما العهد القديم والعهد الجديد الثديين هما )
ذ تستقر صورته على  إكانو العادة أن ال وجك تعلن صورة زوجها ال ائب في عمقها عالمك محبتها ووالئها له   -4

وهما نرم أن العروس تظهر صححورة عريسححها لآلصرين أم تظهر محبتها وإصالصححها له، وهاذا نشححهد   صححدرها.
 نحن للمس ح أمام الذل. 

يام. إذ كن يل سحححن صحححرة مر على صحححدورهن   فوح ممها  صحححرة المر أيضحححًا تشحححير لعادة عمد البمات في تلك األ -5
. هاذا كل من قبل المسححححح ح وصحححححلي ه  )كان المر  رائحته العورة هو أشحححححهر عوور ذلك ال مان(   رائحك عورة
 تفوح رائحته.

 
 " َطاَقُة َفاِغَية  َ ِبيِب  ِل  ِف  ُكُروِ  َعْيِن َجْدي  14 " -(:14آية )
  عين جدين ات نور الحماء. وله زهر رائحته طي ك جدًا وقد اشتهر وجود هذا الم ات في  =  فاغيةح مك.  =  طاقة

ومازالو هذس العادة للعروس موجودة في مصححححححححححححر وبع  البلدان، أن تن   العروس على ح مك من زهر الحماء  
المات الصححليب  ليلك عرسححها فتصحح ه يدها  لون أحمر ويصحح ح ليدها رائحك حلوة يوم زفافها. العروس هما حملو ع

 )اللون األحمر( في يدها وصارت لها الرائحك ال ك ك )حمل الصليب(.
واليد تشححححححير ل.عمال والخدمك. وهما نرم المفس أو الذم سححححححك تتألم فى صدمتها وهى تحتمل صححححححليبها ولذن كل هذس 

 األالم تمشر رائحتها ال ك ك باألكثر، أو قل رائحك مس حها الذم فيها.
 

 "  َها َأْنِت َجِميَلٌة َيا َ ِبيَبِت   َها َأْنِت َجِميَلٌة  َعْيَناِك َ َماَمَتاِن 15 " -(:15آية )

 = عيناك  مامتان
جسحححد المسححح ح   تذون المفس ثا تك فى المسححح ح وإن   [ كحمامك نوح ال تسحححتريح صارج الفلك )الفلك رم  الذم سحححك1 

 .( صرجو تعود فال راحك لها صارجا
لَّ على المسحححححححححححح ح على هيئك حمامك ، ألن الحمام دائما يرجع إلى  يته كما عادت حمامك نوح   الروح القدس[ 2  حم

( . 6:   3إلى الفلك . وعمل الروح القدس معما أن يثبتما فى جسححححد المسحححح ح  واسححححوك األسححححرار ، وبيته نحن  )عب 
( . لذلك أصذ 26:   8+ رو  8:   16وكلما نضححل طريقما بعيدا عن المسحح ح يعيدنا بالت ايو بالقما  وبالمعونك )يو

الروح القدس شححححححال حمامك يوم معموديك المسحححححح ح . ولذلك يسححححححمى سححححححر الميرون  سححححححر التثبيو  فالروح يثبتما فى 
 المس ح فى المعموديك ، وكلما نبتعد يعيدنا إلى  يتما جسد المس ح .
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ممقسحم  ين   والعالم،  المفس لها وبسح وك تعمى أن لها إتجاس واحد ، أم قلب رير  بسح وك ووديعك. الحمامك  [ 3 
 وإذا كانو عيمك بسحححح وك فجسححححدك كله هدف واحد هو   ، وهذس المفس يسححححان فيها المسحححح ح نور العالم فتمير    

. إذًا عيما    single heartedوتأصذ شحححال المسححح ح الوديع . تترجم بسححح وك بالنجلي يك   .  (22:6ياون نيرًا  )مو 
 ا نحو المس ح ت حم عمه فى إشت ا . والروح القدس يفتح عيميها فترم المس ح وتعرفه.هذس المفس متجهتان دائم

لَّ على المسححححح ح على هيئك حمامك. فما معمى السحححححتمارة  *الروح يجعلما  [ لهما اسحححححتمارة بالروح القدس4  ، الذم حم
( فمبدأ نعرف المسحححح ح  14:   16( . *والروح يأصذ مما للمسحححح ح ويخبرنا )يو13 –  9:   2كو1نعاين السححححماويات )

:   16( فمتخذ القرار السححححل م. *هو روح الت ايو فمترك الخوأ )يو7:   1تى2ونتذو  حالوته. *هو روح المصححححح )
 (.16،  15:  8(. *يشهد لما  بموتما هلل فال نتذمر فى التجارب فهى من يد أب محب )رو8
 .  جميلة ها أنتفرح  ها   [ وكل من هو فى المس ح ياون فى نظر   نفس لها جمالها ي5 

التى صحححارت فى المسححح ح بالروح القدس يفرح  ها المسححح ح إذ عادت إل ه وثبتو   ه وال تسحححتريح إال  إذًا هذس المفس  
هذس المفس هي التي حملو سححححححححمات المسحححححححح ح وقبلو أن تشححححححححترك معه في    ها أنت جميلة يا  بيبت     ه يدعوها

لهذس المفس صواياها، وررمًا عن ذلك يراها   جميلك.. كما قال الشحححاعر  عين المحب عن   و صحححلي ه. ولذن مازال
 كل عيب كليلك . فالمحب ال يرم سوم الجمال في من يحبها.  عبدي أيوب رجل كامل .

 
 " َها َأْنَت َجِميٌل َيا َ ِبيِب  َوُ ْلٌو  َوَسِريُرَنا َأْخَ ُر 16 " -(:16آية )
طويل من التعب يأتى النسان إلى سريرس ليرتاح. وأين هى راحتما الحن ن ك  هى فى المس ح.  بعد يوم   •

، ومأمنما ُأرميُحُذمْ لذلك يقول  تع بمينم ومٱلثَّقميلمي ٱأْلمْحممالم مم عم ٱْلُمْتعم م مي،  إ  المْوا إملميَّ يا جم لَُّموا مم تمعم لمْ ُذْم وم ُلوا نميرمي عم ْحمم
مُ  يع  وم دم من مي وم ،  ألم ْلبم ُع ٱْلقم (.  30-28:  11. ألن نيرم هي من وحملى ص  ف  )مو َفَتِجُدوا َراَ ة  ِلُنُفوِسُك ْ تموماضم

 والمير هو أن نرت   بالمس ح أم نتخذ قرارًا بأن نمفذ وصاياس.  

وك ف نثبو   ه  حيمما نمفذ وصاياس. وذلك سهل      (.4:15والرب يسو  يقول  إثبتوا فىَّ وأنا   ام  )يو •
يحاول أن يرت   به ألنه فى الحن قك هو الذم يحمل عما حمل تمفيذ الوص ك، لذلك يقول أن نيرس هي من    لمن

 وحمله ص  ف.  

وأين يرتاح المس ح  هو يرتاح فيما. يرتاح المس ح فى القلب الذم عرفه. لذلك هو يرتاح عمد الشاروب م   •
( وهذا رم ًا للمعرفك. وهو على  6:4يونًا  )رؤ(،  فهم مملوَّة ع10:18  قال  الجالس فو  الشاروب م  )م 

،  األرن إشتذى من أنه ال يجد ماانا يسمد   ه رأسه   ار  مماءم أمْوكم لمُوُيورم ٱلسَّ رمة  وم المبم أمْوجم فمقمالم لمُه يمُسوُ : »لملثَّعم
هُ  لمْ سم لمُه أمْينم ُيْسممُد رمْأسم انم فم ْنسم رتاح   ه وهو يرتاح فيما، هذا إن كان لما  (. فمحن ن20:8  )مو ومأممَّا ٱْ ُن ٱْلم

معرفك وحب له. فصار السرير الذم يريح المس ح و  ه نرتاح نحن أيضا هو جسد المس ح الواحد الذم 
 صرنا أعضاء   ه. 
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دم ٱْلممسم حم الحظ اآليات التال ك:  *   • سم كم جم رمكم ُرُس، أملمْ سم ُهوم شم د ،  ٱْلُخْبُ  ٱلَّذمي نمْذسم فمإمنَّمما نمْحُن ٱْلذمثميرمينم ُصْب   وماحم
دم  مما نمْشتمرمُك فمي ٱْلُخْب م ٱْلوماحم مم عم منَّمما جم د ، ألم د  وماحم سم ْيٍء (.   *  17،16كو:  1  )جم لم رمْأًسا فمْو م ُكل م شم عم ومإميَّاُس جم

كم، ُدسُ  لمْلذممم سم سم جم هميم  )أفٱلَّتمي    1  :23،22  * منَّمما  (.    ظماممهم ألم عم ممْن  وم لمْحممهم  ْن  مم ْسممهم،  جم اُء     أمْعضم
(. السرير إذًا الذم يرتاح   ه المس ح هو جسدس الذم كونه أم الذم سك، وهو رأس هذا الجسد. 30:5)أف

 ونحن أعضاء هذا الجسد ال راحك لما سوم فى أن نثبو فى هذا الجسد.

يمماويقول  ولس الرسول   • لَّ ٱْلممسم ُح بمقْلم عم ٱْلممسم حم ُصلمْبُو،   مم   (، ويقول أيضاً 17:3  )أفنم فمي ُقُلوبمُامْ يمحم
يممانم  ا أمْح ماُس فمي ٱْلم ، فمإمنَّمم دم سم ا أمْح ماُس ٱآْلنم فمي ٱْلجم . فممم   ، إميممانم ٱْ نم ٱ م فمأمْح ما الم أمنما،  ملم ٱْلممسم ُح يمْح ما فميَّ

. فالخضرة  سريرنا أخ رهو حى بح اة المس ح يقال هما      (. فالمس ح الحى يح ا فيما، ومن20:2)رل
ثميرٍ عالمك الح اة والثمار    (. 5:15  )يوٱلَّذمي يمْثُبُو فميَّ ومأمنما  م هم همذما يمْأتمي  مثمممٍر كم

هفا أنفت قحال لهحا العريس عيمحاك حمحامتحان، فمحاذا أعوى الروح القحدس لعيمحاهحا أن تراس  لقحد رأت جمحال عريسححححححححححححححهحا  
تمفتح  و   ، ومن جمحالحه وحالوتحه تجحد المفس أنهحا مشححححححححححححححتحاقحك أن تعوى كحل القلحب لحه،لقحد أدركحو أنحه جميحل= جميفل

ال يجب أن نمسحححب ألنفسحححما أي   . لذلكأنه هو سحححر جمالها.  ل هو مصحححدر كل قوة وكل قداسحححك فيماعيماها وتدرك  
س مع مسححححح حها في إتحاد  نت جك هذا الدراك الروحي دصلو المف= سفففريرنا أخ فففر(.  17:1)يعفيما  شحححححئ صحححححالح  

أعمن. والسحححححرير هو الجسحححححد الذي   ه تلتقي المفس مع  ، ويتحول الجسحححححد لماان يسحححححان   ه    ل يرتاح   ه ، 
جسححدنا لم يعد ملك لما ولم يعد مسححامًا للمفس ال شححريك فق ،  ل يسححان     ه، وهما تظهر ثمار الروح القدس لذلك 

ىم السحححرير أصضحححر أي مثمر. ل ( ألنها حملو 15:6كو1أجسحححادنا أنها أعضحححاء المسححح ح )  الرسحححول  قد دعا  ولسُدعم
إنعااسحًا للوحدة الداصل ك  ين الذلمك اللهي والمفس. لقد سحبن المسح ح وأصذ جسحدنا فهو أصذ مالما ل عويما ماله، لقد 

تحادنا  إنرم   ه    نحن نرتاح   ه وهو يرتاح فيما،  صحححار جسحححدنا جسحححدس، وصحححار جسحححدس سحححرير لما، إذ لما   ه راحك،
معه. لقد أثمر جسححد الرب طاعك لآلب عون عصحح انما ونقاوة عوضححًا عن نجاسححاتما ورل ك على الشحح وان عوضحًا  

وهذس الحيويك لجسحححححححدنا جاءت  عن ه يمتما. عمومًا الخضحححححححرة عالمك الحيويك والثمار ألن المفس مجتمعك مع  .
 ( . ومن هو حي يثمر.21:  1مس ح فيما  لى الح اة هى المس ح  )فىمن ث ات ح اة ال

 
 "  َجَواِئُ  َبْيِتَنا َأْرٌز  َوَرَواِفُدَنا َسْرٌو 17 " -(:17آية )

  العروس  دأت بمح ك عريسها، ثم إشتاقو لتجذب معها العذارم، وهما وصلو المفس ألن الذم سك   َجَواِئُ  َبْيِتَنا
  الجسد الذم يجمعما ونرتاح   ه لهو  بيتنا    على األرن،  ل ممتدة للسماء. فتقول لعريسهال سو فق  هى التى  

 ج ء فى األرن وإمتدادس فى السماء.

وتشحححير األعمدة    روافدوله عوارن أفن ك   =  الجوائ كم سحححك المسححح ح تشححح ه هما بالبيو. والبيو له أعمدة رأسححح ك   
سححن إوهذا عمرس طويل )فإ راب م و =   َأْرزٌ السحماء، لذلك فالجوائ  من   الرأسح ك للذم سحك الممتصحرة التي هي اآلن في

ويعقوب أح اء( ورائحته حلوة وهاذا سححححححححححير أبائما القديسححححححححححين. وتشححححححححححير العوارن األفن ك للذم سححححححححححك المجاهدة على  
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وهاذا يم  ي أن تذون كم سححححك المسحححح ح،    .وهو مشححححهور بقوته وأنه ال يهت  بالريحسفففرو  ونالحظ أنها من  .األرن 
فهي كم سححححححك قويك ال يسححححححتو ع أحد أن يحومها، ويم  ي أن ياون المؤممين واثقين في حمايك ربها لها فال يهت ون  

ضحححححححححححححوهاد أو تعال م رري ك. ونالحظ أن البيو ماون من أعمدة رأسححححححححححححح ك ومن عوارن أفن ك وهاذا إمع أي رياح  
وحد السححمائيين باألرضححيين. وصححارت الذم سححك من قسححمين، قسححم رأسححي، ممتد صححليب المسحح ح، فالمسحح ح بصححلي ه  

 رأس ًا وهي الذم سك الممتصرة وقسم أفقي ممتد أفن ًا في كل األرن وهي الذم سك المجاهدة.
 

 ملخص الصحاح األول 
 

 سفر المشيد هو سفر المح ك. 
وال ن إذ   ويثبتمححا   ححه،  العريس  لإلبنا ( يجححذ مححا  )الححدهن المهر   الروح القفدسهى مح ححك   مثلححم األقححان م.    (  أوال  

 -فممعم بمحبته   قبالته . وصووات تمفيذ هذا : اآلب نتحد به كعروس مع عريسها ، يحملما ألحضان
 . يبدأ عمل الروح القدس معما باألسرار .1

 . والمح ك تأتى بالمعرفك . (5:5مح ك   فى قلوبما )رو الروح القدس يساب . 2
( فممجذب له ألن محبته يسححححهل إكتشححححافها من ح اته  15:16ر لما ال ن  يأصذ مما لى ويخبركم  )يوو م صححححم يُ  .3

 وصلي ه فمجد محبته أطيب من الخمر.
 .  حملما ال ن لحضمه والروح القدس يثبتما فى ال ن فمشتا  ألحضان اآلب  .4

ليقبلنى  "مح ك اآلب نشححتا  لمحبته ال افرة وأحضححانه فمقول لإ ن عن اآلب فال ن يسححتعلن اآلب. وحيمما نشححعر ب
( وهذس  السحححححالسحححححل هى حفظ الوصححححح ك ألنما نحب    11مح ك )آيك  بسففففالسففففلوهذس المح ك تربوما    " بقبالت فمه

 .....( وهذس المح ك ال تقتصر على مح ك    ل 23:14)يو
(.  ل نذتشححا فى آصر الصحححاح أن  4،3لمح ك العريس )آيك  ب ال ذارى تنجذتمتد لمح ك الصوة فمشححتا  أن  ثانيا  

(.  17آيك   الجوائ ( والذم سححك الممتصححرة فى السححماء )17آيك   الروافدالمح ك هى لذل الذم سححك، الذم سححك المجاهدة )
 فهى كم سك واحدة مرت وك بالمح ك، نحن نصلى لمن فى األرن ومن فى السماء وهم يتشفعون فيما.

( فتذون الذم سحك مثمرة. ولذن ك ف يسحان المسح ح فى سفريرنا أخ فرك تشح ه  يتًا واحدًا يسحان   ه المسح ح )والذم سح
الذم سحححك. كان ال د من التجسحححد )موضحححو  الصححححاح القادم( ل موت المسححح ح  هذا الجسحححد ويقوم وتسحححان ح اته فى 

 (.21:1الذم سك  لى الح اة هى المس ح  )فى
،  له المخلص بالمس ح أنه الرب ال  مبأن يقمعههم يبدأ عمل الروح القدس معممين فأما مع رير المؤ  -ملحوظة : 

 وبعد المعموديك .(3:  12كو1+   7:   20ر)إال بالروح القدس إن المس ح رب أحد أأن يقول  يستحيل  ألنه
 من ثمار الروحن يممي االيمان وهذا أ ،صرآعمل  الروح معه ويبدأ فى المعمد،  والميرون يسان الروح القدس 

  وبمايبدأ يساب مح ك   في قلوبالمس ك لما جم عا ،  نقول أن الروح القدس  . (   23+   22:  5رل)القدس 
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حن قك  ت داد المعرفكوحيمما  (. 15:  16 يأصذ مما لى ويخبركم  )يو  هو المس ح عمن مابأن يحاي ل  (5:  5)رو
 (. 5:  5رو) ي داد في داصلما الرجاءو  الخوف يقل فى داصلماون ادله ح ا بحب يبدأ   وحين نشعر بمحبته ، نح ه
 

 تسلسل أفكار الصحاح 
 

آيات الصحاح وهاذا كل الذتاب المقدس ل سو ج ر ممع لك عن بعضها  ل هى مترابوك مسلسلك لتقدم فذرة  
 واحدة متذاملك.

هما نفس سمعو عن المس ح فأحبته من سيرته. وعرفو أنه إ ن   فولبو أن تتذو  المح ك الله ك   -: 2آية 
 األ ويك. 
دصلو هذس المفس فى العمن أكثر وعرفو عن المس ح أكثر. وآممو وإعتمدت وإنساب عليها الروح   -: 3آية 

  فى قلوبما إذ ياشا لما محبته    القدس الذم إنساب على الذم سك بفداء المس ح. والروح القدس يساب مح ك
 وحيمها أدركو المفس سر حب المؤممين للمس ح  ل قبولهم الموت ألجله )المؤممين هم العذارم هما(. 

مع إشتعال الحب داصل المفس طلبو القتراب والدصول للعمن أكثر وأكثر،  ل فى محبتها أرادت أن   -: 4آية 
 العريس وأدصلها للفرح.  يعرف الذل عريسها الذم أحبته. وإستجاب 

الح اة على األرن ل سو كلها تع يات،  ل هماك حروب وتجارب وإضوهادات ضد الذم سك وضد كل  -: 5آية 
نفس. رأت المفس أن الذم سك مضوهدة ومتألمك فترسل رسالك لآلصرين رير المؤممين، بأن ال يمخدعوا بالمظهر  

كهما من صالل المخد  أم فى عالقك داصل ك صاصك مع  الخارجى. فالفرح والمجد اليظهران صارجا  ل ندر 
 فى المخد . -العريس. وبيمما هماك حروب وض قات من الخارج، نجد التع يات فى الداصل 

عدو الخير ال يترك المفس  دون أن يحاربها، وبدأت حروب الش وان ضدها إذ  دأت الضوهادات  -: 6آية 
شاذوها وأتعبوها. وما زالو تقول لآلصرين ال تمخدعوا  هذا.  ل   الدمويك ضدها.  ل صرج من الذم سك هراطقك

 تعترف أن هماك مشاكل وحروب من داصل الذم سك.
أنو راعى نفسى فأين أجدك، فأنا أحتاج   -صرصو لعريسها وهى فى أالمها وحيرتها وشاوكها قائلك  -: 7آية 
 فى إحت اج لحمايتك.  ك ف أواجه هذا التشا ك، لقد إضوربو فعال وتشاذو.  ل أنا -لك 
يجيبها العريس إذهبى وتعلمى من أباء الذم سك، ماذا قالوا وك ف علموا. وصذم من جذ تيهم لإيمان   -: 8آية 

 إلى الذم سك أمام، وال تبرحوا كم ستذم. 
هما يومئن العريس عروسه بأن الحرب ضدها ومعاناتها فى الحرب هو شئ طب عى وهذا ما نسم ه   -: 9آية 

فالمفس والذم سك فى معركك مستمرة يقودها العريس. هو الفارس، والمفس هى الفرس األ    يقودس الجهاد. 
 الفارس العريس الذم صرج رال ا ولذى ي لب. 

 العريس يفرح بعروسه المجاهدة وياافئها إذ قبلو الجهاد تحو   ادته.  -: 10آية 
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يولب ممها العريس أن تلتصن  وصاياس لتح ا فى السماويات. وح اتها السماويك سوف تع يها وتفرحها   -:11آية 
 وتثبتها صالل جهادها وكرازتها بالمك  . 

يسان فيها عريسها السماوم. وفاحو رائحك  وإذ إلت مو العروس بالوصايا وأطاعو صارت سماء -: 12آية 
 عريسها ممها. 

نرم المفس فى إحتمالها ل.لم ألجل عريسها. وهذا يمشر رائحته ورائحتها باألكثر، وياون سب ا فى    -: 13آية 
 فاعل ك تعل مها لآلصرين )الثديين للتعل م وت ذيك من يسمع(.

يب، وأن هذا يمشر رائحتها لآلصرين. وهذا ما رأيماس فى  نرم المفس هما صالل عملها وإحتمالها الصل   -: 14آية 
 إنتشار المس ح ك فى العالم كله أيام الضوهادات.

 نرم هما فرحك العريس بعروسه.   -: 15آية 
تمفتح عيما العروس على جمال عريسها إذ إتحدت به. وصارت لها ح اته فصارت ح اتها وصدمتها    -: 16آية 

 مثمرين )سريرنا أصضر(. 
هذس الوحدة التى تمو  ين العروس وعريسها هى وحدة  ين الذم سك األرض ك والذم سك السماويك.    -: 17آية 

والعريس رأسا لهما إذ صارا كم سك واحدة عروس للمس ح. العالقك  يمما وبين المس ح حقا هى عالقك شخص ك،  
واحدة وحيدة، هى عروس واحدة  ولذن يجب أن نفهم أنه ال معمى أن نمفصل عن الذم سك التى أرادها   كم سك 

(. النفصال والنشقا   يمما نحن الذين ما زلما على  23  - 20:  17لعريس واحد. هى   ه وهو فى اآلب )يو 
األرن، أو  يمما وبين السمائيين هذا ضد قصد  . الذل واحد بالمح ك التى يضعها فى الذل الروح القدس.  
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 عودة للجدول الصحاح ال ان  

 
إنتهى الصحححححححاح السححححححا ن بالجسححححححد الواحد جسححححححد العريس الذم يرتاح   ه العريس وترتاح   ه عروسححححححه. وفى هذا 

هذا الصححححاح نرم العريس السحححماوم متجسحححدا ل جمع عروسحححه كأعضحححاء فى جسحححدس. وياون هو رأس هذا الجسحححد. 
 الصحاح يحدثما عن التجسد. 

الشحححححتاء، الذي يشحححححير لبرودة العواطا. إذن هو التجسحححححد  بعدما مرَّ   ،ونحن اآلن أمام عريس وعروسحححححه في بسحححححتان
  الفداء سحححححححان فيما الروح القدس الذم سحححححححاب مح ك   فى  ليمهي  رودة العواطا التي سحححححححادت في العهد القديم.

(. والروح القدس الذم إنسحححاب على الذم سحححك جعلها بسحححتانا مثمرا بعد أن كانو قفر، وكان هذا هو  5:5قلوبما )رو
هذس عن من آمن  )  ن يسححححححاب عليما روح من العالء فتصححححححير البريك بسححححححتاناألى ، كما تم أ إشححححححع اء المبى  إوعد  

هذا عن رافضححى اليمان من اليهود الذين كانوا سححابقا    )وعراً   ويحسححب ال سححتان  (وصححار عضححوا فى جسححد المسحح ح
  (.15:32)إش (شعب  

 
 " َشاُروَن  َسْوَسَنُة اأَلْوِدَيِة َأَنا َنْرِجُس 1 " -(:1آية )

 فى هذس اآليك نجد إ ن   يعلن عن تجسدس وس  هذا العالم المملوء بالخو ك. 

 اشارون هو وادي قفر ضين رير مأهول، كان يستخدم كورين  ين مصر وسوريا. وكان مملوءً = نرجس شارون 
 هذا المرجس الممتاز الذي قال عمه المسحححححح ح  وال سححححححل مان كان يل س كواحدة ممها  وهذا المرجس يممو طب ع ًا، ال  
ْر. وهاذا السحححيد المسححح ح   أحد يتعب في زراعته، فلم يان أحد ليتعب وي ر  في واٍد ضحححين رير مأهول وقفر وُمْحجم

ذس السححححوسححححمك تشححححير  أو المرجس المملوء جمااًل فه=  يةسفففوسفففنة األودل اون    ،الذي أتى لهذا العالم دون زر  بشححححر
   -لتجسد المس ح الذم هو:

 .   سوسنة(   2:45  كما قيل فى )م أ ر  جمااًل من  مي ال شر  .1
. وقوله األوديك إشحححارة ألن المسححح ح موجود وسححح  كم سحححته  األوديةصحححار إنسحححانا ون ل إليما على األرن     .2

منَُّه  فى كل ماان   مْ ألم هم وم سحححححْ ممي فمُهمماكم أمُكوُن فمي وم ثمك  بمقسحححححْ ا ٱْجتمممعم ٱْثممانم أمْو ثمالم ْيُثمم (. ولماذا 20:18  )مو حم
    ألن المسححح ح  شففارون ،  يمما أن هذس السحححوسحححمك تظهر فى واٍد محجر   األوديةيقول عن الذمائس أنها  

هى األراضححححى المخصحححح ك التى يمر  ها  حيثما يوجد يحول الوادم المحجر إلى واٍد مثمر. فاألوديك عموما 
نهر مثلما نقول عن مصححححر أنها وادم الميل. وهذا ألن المسحححح ح حيثما يوجد ياون الروح القدس هو المهر 
الذم يحول األماكن المحجرة إلى وادم بسححاتين مثمرة.   صلن النسححان ك سححتان مثمر، وبسححقوطه صححار 

م الفداء ليرسحححح ل الروح القدس ل عيدنا وادم بسححححتان مثمر. وتصححححير الذمائس  واٍد محجر. وجاء المسحححح ح وقدَّ
  فى كل ماان أوديك بساتين مثمرة.   



( اإلصحاح الثاني)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
22 

التى يتعثر فيهحا   محجرةالمحاكن  ل حول األ، وعثرات وأالم  وسحححححححححححححح  هحذا العحالم المملوء صو حك  لحمدم وُ المسحححححححححححححح ح  .3
    .األوديةإلى بساتين مثمرة    شارون السائر  

 هو مولود  دون زر  بشر.    .4
+    2:2(  ل أعوى لإنسححححححححان أن يشححححححححبهه فى جمال صححححححححورته )نأ8،7:  2فى شحححححححح ه الماس )فى صححححححححار .5

 (.  ل هو جعل مما أعضاء جسدس.19:4رل
وبهذا نفهم    .أنا نرجس شفارون هما فى هذا الصححاح، إ ن   يعلن عن تجسحدس ل جمع فى جسحدس الذم سحك   قول 

من الصححححححاح األول. فالسحححححرير ماان الراحك. وراحك المسححححح ح وفرحته هى فى   16فى اآليك    سفففريرنا"معمى كلمك  
إتحادس  ما ل عويما ح اته، وراحتما هى فى إتحادنا به. فإتحاد المسححححححح ح  ما يعويما ح اة أ ديك وهذا ما يفرحه، وكان  

 د ل ن   أن يتجسحححد أوال. وهذا هذا قصحححدس ممذ البدء. فلذى يتم التحاد  ين جسحححدنا وبين جسحححد المسححح ح كان ال 
هو زهور تممو فى وادم  والنرجسالتحاد يتم  واسحححوك المعموديك، ويظل الث ات فى جسحححد المسححح ح بالفخارسحححت ا.  

شحححارون، وأجملها هو السحححوسحححن وهو نو  يسحححمى الملوكى لجمال ممظرس. ونرم هما أيضحححا ك   ك تمفيذ اآليك األصيرة  
المسحح ح الواحد، الذم سححك الممتصححرة فى السححماء والذم سححك المجاهدة على األرن. من الصحححاح السححا ن أم جسححد 

  1  )أف ل جمع كل شحيء في المسح ح، ما في السحماوات وما على االرن، في ذاك ..  والمسح ح رأس الجسحد الواحد 
 :10.)   
 

ْوِك َكذِلَ. َ ِبيَبِت  َبْيَن 2 " -(:2آية ) ْوَسَنِة َبْيَن الشَّ  " اْلَبَناِت َكالسَّ

. ولذمها  (19:   4)رل  فهي تحمل صورته=  كالسوسنةالمس ح هو السوسن، ويمعاس جماله عليما فتصير حبيبته  
الم هذا العالم وحروب الشححححح وان  أشحححححهوات الجسحححححد و   الذم فى العالم    الشفففوك  ما زالو في وسححححح  العالم تتألم من

( وقد تسححححق  في الخو ك بسححححبب كل هذا، 14:8ذاتها )لوضححححدها والهرطقات التي تحاربها، وهموم الح اة ورماها ول
 والعجيب أن عريسها حمل الشوك عمها.

 
اِح َبْيَن َشَجِر اْلَوْعِر َكذِلَ. َ ِبيِب  َبْيَن اْلَبِنيَن  َتْحَت ِظلِ ِه اْشَتَهْيُت َأْن َأْجِلَس  َوَثَمَرتُ 3  "   -(:3آية )  ُه ُ ْلَوٌة َكالتُّفَّ

 "ِلَحْلِق   

شححححجر الوعر له شححححال وجاذ  ك ولذمه  دون ثمر، شححححجر الوعر =  بالتفاح بين شفففجر الوعرالذم سححححك تشحححح ه حبيبها  
الذثيرة التي يعبدها الماس مثل شححححهوة ال ون وحب المال وحب المديح والذرامك. ولذن كل هذس  دون   يشححححير لآللهك

أما    من يشححححححرب من هذا الماء يعوأ آلهك العالم ال تروي وال تشحححححح ع،  ل    .ثمر، أما المسحححححح ح فهو وحدس المشحححححح ع
 ش ع. المس ح فقد قدم لما نفسه سر 

مشححححححح ه بالتفاح ول س شحححححححجر    هما الحظ أن العريس. فمشفففففجرة تفاح بين شفففففجر الوعرالعروس لم تقل أن حبيبها  
 ألن جسحدم   المسح ح لم يعوما أن نأكل من ثمرس،  ل أعوانا نفسحه مأكاًل ومشحربًا ل شح ع نفوسحما  وهذا ألن    التفاح

 جسد.. لذلك فالتفاح هما إشارة للت(55:  6مأكل حن ودمى مشرب حن  )يو
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 -:َوَثَمَرُتُه ُ ْلَوٌة ِلَحْلِق 
 أول ثمار التجسد أن المس ح أعوانا جسدس مأكل حن ودمه مشرب حن. *1
في العهد القديم جلسححححححما تحو هل = جلسأتحت ظله اشففففتهيت أن   ومن نتائج عمل مح ك المسحححححح ح وتجسححححححدس*2

:   23إذ يموت النسححححان وهذا فى أم لحظك م   وادي هل الموت العالم هو  الموت إذ أكلما من شححححجرة العصحححح ان )
+  16:51+  14-9:51( واآلن في العهد الجديد جلسحما تحو هل المسح ح واهب الح اة إذ نأكل من جسحدس )إش4

   . و ياة أبدية لمن يتناول منهفالتماول ُيعوى لم فرة الخوايا  (.2:32+ 2:49
          تحت ظله   الم هذا العالمأالمس ح مش ه بصخرة تحميما من شمس  *3
وفى محبته وفى فدائه وصحححححححححححلي ه، وفى كلماته وتعال مه، وفى حمايته ورعايته لما ونحن على    نتلذذ بالتأمل   ه*4

. والحظ أن المفس تشحححححححتهى  إشفففففتهيت أن أجلس(    24:17األرن، وفى مجدس الذم يريد أن نذون معه   ه )يو
ليهم كمححا تظلححل الححدجححاجححك على فراصهححا تحححو جمححاحيهححا  هححذس الجلسحححححححححححححححك، وهو يشححححححححححححححتهى أن يجمع أوالدس ويظلححل ع

 (.37:23)مو 
يحدثما عن التجسححححححد. ورأيما فى اآليك األولى ممه أن المسحححححح ح سححححححيولد فى   هذا الصحححححححاح  =ثمرته  لوة لحلق *5

 ك  وسح  هذا العالم المملوء باألالم والخو ك  دون زر  بشحر وهو األرو  جماال من  مى ال شحر. ورأيما فى اآليك الثان 
أن المسححح ح سححح عوى كم سحححته نفس شحححاله )السحححوسحححمك(. وهذس من ثمار التجسحححد. وهما فى هذس اآليك نرم ثمرة أصرم  

. فقبل المسححححح ح كان النسحححححان يح ا فى عالم  تحول ال ال  من وادى ظل الموت إلى وادى ظل الحياةللتجسحححححد، لقد 
ك. يضحححححك النسححححان ويفرح بأكله ( بشححححرابه ( ُيخم  مم عل ه هل الموت. أم نح ا شححححاعرين أنما سححححمموت فى أي لحظ

 نهايك هذس الح اة فال يرم سوم الموت، وهما يجد رصك فى حلقه. -بإنتصاراته (  لهوس ... ثم يفذر فى المهايك 
أما المس ح   إتحادس  ما صارت لما الح اة األ ديك. والروح القدس ياشا لما عن  ما لم ترس عين وال سمعو به أذن 
ولم يخور على بال إنسححححححححان  من  الفرح الذم ال يمون به ومجيد ، هذا الذم يمتظرنا بعد أن ن ادر هذا الجسححححححححد. 

ائما الذين سحح قونا فمقول مع  ولس الرسححول  لى إشححتهاء  ومع أح  فنشفتهى هذا "اللقاء مع المالئكة ومع القديسفين"
(.  23:   1+ فى  22:    16+ لو 8:   1ب 1+    10:   2كو1أن أنولن وأكون مع المسححححححححح ح، ذاك أفضحححححححححل جدا  )

وبهذا تبدل لما وادم هل الموت إلى وادم هل الح اة والفرح والمجد. فصححححححححححححرنا نتذكر إنتقالما بالفرح والشححححححححححححتهاء. 
لحلن  ل صحححارت السحححماء وأفراحها والح اة األ ديك التى حصحححلما عليها هى موضحححو  يحلو لما  وإصتفو ال صحححك من ا

 أن نتحدح عمه بفرح فمتع م ونع م اآلصرين. 
. قيل عن األشححرار أن حمجرتهم قبر مفتوح، يخرج  وال ظ أنها وسف  الشفوك مشفغولة ب ريسفها وليس بالشفوك*6

يضححححعه الروح القدس  فحمجرتها وحلقها ال يوجد فيهما إال كل ماممها كلمات الموت والهالك، أما عروس المسحححح ح  
هذه الحالوة تطلب   ال روس  وكلما تتذوق هو حلو.   فيهما، وكل ما يضحححححححعه الروح من كلمات وتسحححححححا  ح وتع يات 

وكرازتها    دال من رصححححححححك الموت فى الحلن التى كانو فى العهد القديم، صححححححححار حلقها  "رالدخول إلى "بيت الخم
وكالمهححا وتححأمالتهححا بوعم الحححب اللهى واألحضحححححححححححححححان األ ويححك وال فران والح ححاة األ ححديححك والفرح والمجححد    وتعل مهححا
  األ ديين.
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الم هذا العالم ما أحلى أن يظلل عليما مسحححححح حما فمتع ي، ومن تذو  هذس التع يات  أ: في وسحححححح  تجارب و تأمل*  7
 وال يعود يولب تع يات هذا العالم. وقوله أجلس إشارة للراحك الذاملك." تحت ظله اشتهيت أن أجلس يقول 

 
 "َأْدَخَلِن  ِإَلى َبْيِت اْلَخْمِر  َوَعَلُمُه َفْوِق  َمَحبٌَّة  4 " -(:4آية )

هو الماان الذي يقدم   ه الوعام والشحراب للمسحافرين، هو الذم سحك التي تقدم لما جسحد المسح ح ودمه =  بيت الخمر
وتبدأ العالقك الشحخصح ك فى المخد ، فهى كسحر فرح، المسح ح أدصلمي لعالقك كلها فرح، أدصلمي ألعما  حب  . 

صححح ك مع عريسحححما يمامه أن يفرح فى ومن له هذس العالقك والخبرة الشحححخ  بيت الخمر عالقك صاصحححك تجعل المخد 
الذم سححححححك والقداسححححححات. ومن لم يتذو  لذة هذس العالقك الشححححححخصحححححح ك لن يمامه أن يفرح فى القداس.  ل سحححححح اون له 

 (.25:  10القداس كممارسك روتيم ك قال عمها  ولس الرسول  كما لقوم عادة  )عب 
صل  يو ل عويها أن تتذو  محبته التي كالخمر  الصحورة هما أن العريس أصذ عروسحته إلى دا=  وعلمُه فوق  محبة

 ووضع علمُه فو  هذا البيو فما هو هذا العلم  
بميًدا لملمَّاسم المس ح إشترانى  دمه    عالمك ملذ ك   لهذس المفس.  -1 يُروا عم      (.23:7كو1)  قمدم ٱْشُترميُتْم  مثمممٍن، فمالم تمصم
 يثما يوجد الملك ترفع رايته.عالمك حلوله في  يته الملذي )القلب( فح -2
 عل ه علم ملك قوي. مرفو  عالمك حمايته لهذا الماان فال يستو ع أحد أن يعتدي على ماان -3
حول العلم تجتمع جيوش الملك لتحارب. و  هو رب الجمود. ونفس حبيبته هي أيضححًا نفس مجاهدة محاربك    -4

مملذحححك الشحححححححححححححح حححاطين و أ واب الجح م لن تقوم عليهحححا   ، تححححارب  (10:6 حححل هي مرب حححك كج أ بحححألويحححك )نأ
( هو الححذم ي لححب قى كم سححححححححححححححتححه مملذححك 2:6(. المسحححححححححححححح ح الححذم  صرج رححال ححا ولذى ي لححب  )رؤ18:16)مححو 

 الش اطين.
 

اِح  َفِإنِ   َمِريَ ٌة ُ بًّا 5 " -(:5آية )  "َأْسِنُدوِن  ِبَأْقَراِص ال َِّبيِب  َأْنِ ُشوِن  ِبالتُّفَّ
وفي =  مري فففة  با  مفس حب عريسحححححها، ولذمها أدركو الثمن ال اهظ لما هي   ه من فرح فقالو أنها  لقد تذوقو ال

ترجمك أصرم  مجروحك ح ًا  فهي حين رأت جراحات المحب وجدت نفسحححححححححححها وكأنها جرحو  هذا الحب. والعجيب 
والتفاح يداويان جراحات الحب ! هذس ال    ب فهل ال بي=  اسففففففندون  بأقراص ال بيب أن شففففففون  بالتفاحأنها تولب 

تولب أن تفرح  هي صحححححرصات  ،ب كتشحححححفو حب المسححححح ح العجيإيمان فهمها سحححححوم رم يًا. فصحححححرصات المفس التي 
حبيبها فى مقا ل ما قدمه لها. وماذا يفرح حبيبها  أن تثبو   ه فتذون لها ح اة أ ديك. فهو تجسحد وتألم ألجل هذا 

 السبب.
ب كما ارسحححلمي اآل.  وانا   ه من ياكل جسحححدي ويشحححرب دمي يثبو فيَّ وك ف نثبو   ه  بالتماول من جسحححدس ودمه  

هي صححححححححححححححرصحات طحال حك أن تعرف الم يحد (. و 57،   56:    6  )يوفمن يحاكلمي فهو يح حا  يب،  الحي، وانحا حي بحاآل
والتحاد    تحاد به باألكثر،هي تولب أن تدصل في الشححركك معه والفتح ه باألكثر. لذلك   عن ح ه وعن شححخصححه،

اد لتفرح قل ه  به يفرح قل ه فلهذا هو تجسححححد وصححححلب وقام ، ل قدم نفسححححه ذ  حك ح ك نتحد به، وهى تولب هذا التح
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  نتعاش روحي. فال بيب نحصحلإهي تولب التماول الذي يفتح عيميها على حبيبها أكثر كسحر و  فهذا هو ما يريدس.  
والتحاد بالمسححح ح يعويما معرفك أعمن ل سحححو معرفك   (.3على الخمر ويشحححير للدم. والتفاح يشحححير للجسحححد )آيك  ممه

( ، ونحن نفرح  11:    53  ه وإتحدنا به هو يفرح ويشحححح ع )إش  سححححوح ك  ل معرفك من صالل التحاد . وكلما ثبتما
 باألكثر .

طفل ص ير كان يخاف من عمته المشوهك نت جك حرين شوس وجهها ويديها. وكلما تأتى ل يارتهم    -قصة للشرح :
يصرخ ويرف  رؤيتها. وحيمما كبر هذا الوفل سأل عمته عن هذس التشوهات. فقالو له وأنو ص ير إندلع حرين  
فى المم ل ودصلو أنا وأنقذتك. فماذا تذون مشاعر هذا الشاب الذم أدرك أنه سبب هذا التشوس   ل كلما يذكر ما  
كان يعمله معها  يمما كان صحححححححح يرا يدرك كم األالم التى ألحقها  ها. فذم تذون أالمه  ل وح ه لمن أنقذت ح اته   

 . مجرو ة  باأو  إنى مري ة  با هذا معمى  
 

 " ِشَماُلُه َتْحَت َرْأِس  َوَيِميُنُه ُتَ اِنُقِن   6 " -(:6)آية 

يد العمايك الله ك التي تؤدب وتقوع فيما مح ك    التجربك المؤلمك ولذن صاللها فمحن مسححححححمودين علىهي  =  شففففماله
ونفرح  هي يد المعمك التي تحتضحححححن وسححححح  األلم لتع ي وتترفن، وتعويما أن نرم  =  ويمينهاألرضححححح ات وال مم ات.  

)  سحمح   بالسحماويات فمشحتا  إليها. الشحمال تسحمح بالتجربك وتسحمح بالجرح، وال مين تعصحب وتجذب للسحماويات 
والحظ الممظر أنما فى التجربك نحن فى أحضان    بشماله أن يلقي الثالثك فت ك في المار وب ميمه أتي وحل وسوهم(.

وهحذس عالمحك ححب. فحالتجربحك هى ححب من   ألوالدس   فحالحذم يح ه    ويعحانقمحا بالتحا يحديحه،،   ، فحا  يح ومحا بمحبتحه
  الذم سحححححمح بالتجربك لمذمل، هو الذم يحملما   سحححححارس ويعانقما   ميمه، راجع تفسحححححير    (.6:12الرب يؤدبه  )عب 

 (.13:10كو1+  4:18اآليات )إش
 

ْظَن َواَل ُتَنبِ ْهَن اْلَحِبيَب َ تَّى َيَشاَء ُأَ لِ ُفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَ  7 " -(:7آية )  " ِبالظِ َباِء َوِبَأَياِئِل اْلُحُقوِل  َأالَّ ُتَيقِ 
ِليَ  ِبالظِ َباِء َوِبَأَياِئِل اْلُحُقولِ  بالظبى أو ( أنها تشححححح ه عريسحححححها بأنه شحححححب ه  9  نرم فى )آيك  ُأَ لِ ُفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرشففففَ

ل ما  مات أورشححححححل م إسححححححتخدمو أرلى شححححححئ عمدها وهو عريسححححححها الذم أحبته. فهى ، فلما أبغفر األيائل رادت أن ُتحم
ْب.  تتصور أن من يحبونه له نفس الصفات، فهذس هى الصفات التى ُتحَّ

صوايانا وضححعا إيمانما وعدم ثقتما   ه وإضححورا ما ألم صبر م عج، والخوف    ما الذى ي عج عريسفنا المسفي  
وبما أمام المشحححححححاكل حيمما ال نجد لها حلوال ونتصحححححححور أن   تأصر فى حلها،  يمما هو يعرف الذم يتسحححححححلل إلى قل

 ويحدد الوقو المماسب للحل. 
في قلوبهم. هذس دعوة   امسححححتريحل ظل  تدعو أوالدها أال ي عجن المسحححح ح    عروس المسحححح ح  صححححوت الذم سححححك  هو هذا

المفس التي تح ا   الذم سحك عروس المسح ح أو (. هذا صحوت 9:   7نأيك)اآلالذم سحك  ال تح نوا الروح  راجع تفسحير  
 -وتشتهى أن يعرف الجم ع المس ح العريس حقا أم معرفك صح حك،   عرفون أنه: ،في فرح مع المس ح
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(. فال 14:18هل يسحححححححححححتحيل على الرب شحححححححححححئ  )تك  القدير ضحححححححححححاب  الذل القوم  ال حدود الذم قال   .1
 يضعفوا ويخوروا أو يداصلهم الشك أمام عدو قوم. 

(. وما يفرح قلب العريس 13:15هو الفادم الذم  ذل نفسححححححححححححه عمهم، فهل يوجد  حب  أعظم من هذا  )يو .2
س ألنهم وثقوا أن يحبونه ويملذونه على قلوبهم ويمفذون وصححاياس، فال يهلذوا. فهم إن أحبوس سححيمفذوا وصححايا

أنها لح اتهم. وما ُي عج المسححح ح أنه مع كل تجربك يسحححمح  ها نشحححك فى محبته، والرب يقول: فق  أنظروا 
 للصليب.  

 وفرحك العريس، المس ح، هى أن أال يهلك أحد ممن دفع دمه ثمما لخالصهم. .3
 وبهذا يافوا عن إزعاجه. .4

. فذما يريد العريس أن يرم عروسحه فرحك ويسحعى لذى العروس فى فرحتها بعريسحها تشحتهى أن ترم عريسحها فرحا
يفرحها، هى أيضا تريد أن تراس فرحا. وهما تريد العروس الذم سك أن يفرح عريسها بام سته التى تح ه بالحن وتفهم  

 ما  ذله ألجلها.
المفس يمعاس  ونالحظ أن تع يك المفس وفرحها هو إنعااس لفرح المس ح العريس بالمفس عروسه. فحين يفرح   ب

فرححه عليهحا فتفرح. و  يفرححه أن يرم أوالدس فى فرح، فحا  صلقمحا لمفرح )جمحك عحْدْن تعمى الفرح(، راجع تفسححححححححححححححير  
 (.19 - 17:  65)إش

ْدْن كلمحك عبريحك وتعمى فرح(. فذحان آدم يح حا فى فرح وذلحك  ونالحظ أنحه فى البحدء صلن   آدم فى جمحك الفرح )عحم
أم أن   يححب آدم، وآدم يححب  . وكمحا أن المح حك كحانحو مت حادلحك هاحذا كحان الفرح  - حادلحك  حين كحانحو المح حك مت

مت ادل  ين   وآدم.   يفرح بفرح آدم وآدم يفرح بفرح  .  ل أن المح ك الحن ن ك تتضحححححححححححح فى أن فرحك المحب  
ه هو أن يرم من يح ه فى حالك هى فى أن يرم الفرح فى عيمى من يح ه. والعاس فما يضححححححححححححاين المحب وي عج

(. وهذا هو موقا  9:   63ضححححححححين، ولذلك يقول الذتاب عن   المحب لل شححححححححر  فى كل ضحححححححح قهم تضححححححححاين  )إش
  6العروس فى هحذس اآليحك. عمومحا فحالفرح يوجحد حين توجحد المح حك. لحذلحك طلحب   ممحا أن نح حه من كحل القلحب )تحم 

ا هو الورين لذى نفرح. وحين نمتلئ بالروح يسحححححححاب الروح القدس ( وذلك ل س ألنه يحتاج محبتما  ل ألن هذ 5: 
 (.22:  5(، وحيمها نفرح. لذلك نجد أن ثمار الروح  مح ك فرح ...  )رل5:  5مح ك   فيما )رو

  المعمى بإصتصححححححححححار أن ال تخافوا من أم صو ك وال تجعلوا الشحححححححححح وان يخدعام بأنه عدو  الظباء وأيائل الحقول 
من نفس هذا   9قادر أن يرم عدوكم من بعيد ويسحححقه. هذس مواصححفات العريس وراجع تفسححير اآليكفالعريس  قوم،

 الصحاح.
وهذس اآليك ال يمان فهمها حر  ًا، أي  ين عروس وعريسها من أهل العالم، فهل عمل  مات أورشل م أي صاح ات  

انحا تولحب أال  يوقظوس كمحا هو الححال . وأح حالعروس أن يحدصلن للعريس ليوقظوس، وهحل العروس هي التي تولحب هحذا
 .هما

  
 "َصْوُت َ ِبيِب   ُهَوَذا آت  َطاِفر ا َعَلى اْلِجَباِل  َقاِف  ا َعَلى التِ اَلِل  8 " -(:8آية )
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 اآلن:  المفس هذس اآليك تفهم بوريقتين، تقولها المفس في العهد القديم، وتقولها
( هي تتعرف 5،    4:27حبيبها قادم،  ل هو مشحححححححححححتا  للتجسحححححححححححد )إشكانو المفس في العهد القديم تحس أن   -1

ٍت بسححرعك )سححرعك   ل سححو مثل سححرعك ال شححر فا  يعرف أنسححب وقو،  آعلى صححوته من بعيد، وتشححعر أنه 
تي سحححححححريعًا  آويعد كل شحححححححئ بحامته، لذلك قيل أن المسححححححح ح أتى في ملء ال مان والمسححححححح ح قال ليوحما ها أنا 

وك ف تعرفحو    (.8،    7:   18)راجع تفسححححححححححححححير لولآلن، فلم يحأتي محلء ال محان لهحذا(    (. ولم يحأتي20:22)رؤ
الشحححححريعك = الجبالهي شحححححعرت  هذا من المبوات )   يم على صحححححوت عريسحححححها وأنه سححححح أتيد المفس في العهد الق

(، ومن فهم المبوات قححالححو المفس فى العهححد  56:    8)يو  المبوات( كمححا رأي إ راب م هححذا اليوم وفرح=  والتالل
 .( 1:  64القديم مع إشع اء المبى   ليتك تشن السموات وتم ل  )إش

والتالل اآلن هي العهد الجديد  والجبالمازالو المفس في العهد الجديد  دراسحتها للذتاب المقدس ترم المسح ح.   -2
لى الج حال من حيحم يحأتي عوني  وتتحأمحل في الذتحاب المقحدس  إ هي العهحد القحديم. وتترنم المفس  رفعحو عيميَّ 

كلمك   فيمذشحححا لها المسححح ح كلمك  ، وأنه يحبها وأعد لها ماانًا، وأنه آٍت ل أصذها للمجد، والمفس مشحححتاقك  
 . فتقول مع القديس يوحما  آمين تعال أيها الرب يسو    ليوم يأتي عريسها ل أصذها

التي تسححححححححمع صححححححححوت   يماديها. و  في كثير من األوقات يدعونا    اآلن أيضححححححححا  لمفسوهذس اآليك قد تقولها ا -3
لمسححححتجيب له كما دعا إ راب م ليترك أور  وثميتها، وكما دعا لو  من سححححدوم بسححححبب صويتها وقبل أن يدمرها.  

 . ومحازال صححححححححححححححوت   في أذن كحل ممحا أن  إهرب لح حاتحك  واترك هحذا الماحان المعثر الحذي يفصححححححححححححححلحك عن 
وصححححححوت   قد يأتي بالتوب خ كما حدح مع إيل ا وهو هارب من وجه إي ا ل الملذك، وقد يأتي بالتشححححححج ع كما 

 وقد يأتي بالنذار  في هذس الليلك تؤصذ نفسك . أتى ل كا  يا زكا يم  ي أن أكون اليوم في  يتك 
(. وفى العهد الجديد المفس 1)نقوكونالحظ أنه فى العهد القديم كانو المفس تشححتهى مجئ المسحح ح للخال    -4

التى تسححححمع صححححوت دعوة المسحححح ح تشححححتهى أيضححححا الخال  من صويتها وعبوديتها لتتع م بقربها من المسحححح ح  
(. وكلما تقترب من المسحححح ح تمفتح عيماها على األمجاد المعدة فتشححححتهى المجئ الثانى لتمظر األمجاد 3)نقوك
 (.14:  8ال األط اب  )نأ( هذس التى قال عمها فى المشيد  ج 2)نقوك

 
ٌِِف َوَراَء َ اِئِطَنا  َيَتَطلَُّع ِمَن اْلُكَوى  يُ 9 " -(:9آية ) ِبيٌه ِبالظَّْبِ  َأْو ِبُغْفِر اأَلَياِئِل  ُهَوَذا َوا ِوُص  َ ِبيِب  ُهَو شفَ َوصفْ

َباِبيِ.   " ِمَن الشَّ
هوذا واِف وراء الحائ   وهو  جاء حبيبها حاماًل طب عتما النسححححان ك ومخت  ًا وراء حائوما النسححححاني أي الجسححححد  

يوصحححو  أي يعمل  =  ويوصففوص من الشففبابي.أي يظهر نفسحححه من صالل شححح ا  ك ضححح قك.  = يتطلع من الكوي 
بقدر ما يحتمل    النسحححححححححححانيمن صالل جسحححححححححححدس   الهوته ههر مجد أصرقًا في السحححححححححححتر بمقدار عين تمظر ممه. فهو  

النسححححان وكان ذلك مثال فى التجلى وفى سححححلوانه على كل شححححئ )الوب عك والشحححح وان واألمران والموت  ل وفى 
. فرأيما  مجدس كما في ل   كما في مرآة.  الخلن فهو صلن عيمين للمولود أعمى( ، وفى المهايك قام هو من الموت  
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ويظهر    يوصفففففوصفي التجلي كان المسححححححح ح  إذًا  (  2:3يو1+  12:13وك1ولذن في الدهر اآلتي سحححححححمراس كما هو )
 الهوته بمقدار بس  . 

سححريعك. ترم الح ات    اأي األيائل الصحح يرة. وهذس تشححتهر بأنه=  ووفر األيائل عين الظبي حادة. =  شففبيه بالظب 
من بعيد فتجري إليها وتدوسحححححححححححححها بأقدامها، وبسحححححححححححححبب هذس المعركك تعوأ فتجري فرحك لمجاري الم اس لتشحححححححححححححرب 

(. وكل هذا يشحححححير لعمل السحححححيد المسححححح ح الذي تجسحححححد وصحححححار طفاًل )رفر األيائل( ليدوس على عدونا  1:42)م 
س، الذي يشرب ممه ال يعوأ أ دًا. وهو ال يحام بحسب  الش وان )الح ك القديمك( ويعويما الماء الحي الروح القد 

(  ححل هو يعرف كححل شححححححححححححححئ )المظر القوي(  ححل هو فححاحص القلوب والذلى.  ححل أعوححانححا نفس  3:11المظهر )إش
 السلوان، أن ندوس على الح ات والعقارب، ونرم السماويات ونشتا  إليها، ونرم صداعات الخو ك فمهرب ممها.

 
 " َ ِبيِب  َوَقاَل ِل : »ُقوِم  َيا َ ِبيَبِت   َيا َجِميَلِت  َوَتَ اَلْ   َأَجابَ 10 " -(:10آية )

هحذس اآليحك موجهحك لذحل نفس  حدأت تتعرف على المسحححححححححححححح ح، من صالل الذتحاب المقحدس أو كلمحك   عمومحًا، وبحدأ 
هما نجد العريس  المسحح ح يوصححو  لها، لذمها مازالو مترددة وصائفك شححاعرة أنها ضححع فك وأن الخو ك أقوم ممها.

رلبو العالم  فتعالي    قد   يومئن عروسححححححه، بأن تجسححححححدس أعواها   امك ونصححححححرة على الخو ك، هو ي شححححححرها  ثقي أنا
= وَت َفَالىْ .   (11:    13+ رو  14:   5)أف  فبحدايحك الورين الن حامحك من موت الخو حك.  قوم وتحذوقي ح حاة الن حامحك. 

 .رجعي إلىَّ إ
 

َتاَء َقْد َمَ ى  َواْلَمَطَر َمرَّ َوَزاَل أَلنَّ 11 " -(:11آية )  " الشِ 
  -: قد يشير= الشتاء

 نهايك العهد القديم وههور شمس البر.  [1]
 شتاء صارجي أي تجارب مح وك بالمفس ولذن أين التع يات التى ذكرناها فى  [2]
 لماذا لم تتع م هذس المفس أثماء التجارب  ... (6آيك )

صححححححححدقو كذب الشحححححححح وان أن      ألن هذس المفس كانو تعترن على التجارب وتتذمر على  . ومثل هذس المفس
ال تؤمن بأن   صححححححانع صيرات، وهذا يفقد المفس تع ياتها. فبدون إيمان ال يمان إرضححححححاء     يارهها ، وصححححححارت 

 فى يد من أحبها فأحبته ،  تح ا ح اة التسحححححل مف وأنه صحححححانع الخيرات   الواثقك فى عريسحححححها  (. لذن المفس6:11)عب 
  هذس تعمى هما أن   والشفففتاء م فففى(.  28:8تفرح بالتع يات. والتسححححل م معماس أن ما يسححححمح به   هو للخير )رو

 ذمر على  .المفس تصالحو مع   وفهمو أنه صانع صيرات وأن التجارب كانو للتمن ك فذفو عن الت
نت جك  ( وبرودة المشحححاعر هذس أتو 4:  2)رؤ  شحححتاء داصلي أي  رودة المشحححاعر  تركو المفس محبتها األولى  [3]

لرجو  المفس للمسحح ح بالتوبك وقوعا حسححب وعد      ا الشححهوات وإضححورابات الرذائل. ونهايك الشححتاء تشححيرصححعوا
  يشححير=  والمطر. هذس المفسلنتهاء رضححب السححماء على  ة  إشححار  الشففتاء م ففىفهو يقبل المفس التائ ك . ويصحح ح  

تشححححححححححححححير للملحذات   يممحا همحاتشححححححححححححححير للروح القحدس إذا أتحو من عمحد  .  األمطفار . والحظ أنوال وابع  ل.وححال همحا
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والمفس التي   العالم ك التى يعويها رئ س هذا العالم. والتى تجعل المفس تسق  فى طين هذا العالم مبتعدة عن  .
 . وال تمجذب للشهوات الخاطئك  عرفو المس ح ما عادت تضورب بال رياح تعال م رري ك

 صالحك على اآلب.كفاك  رودًا بعيدًا عمي، فلقد جئو أل ... نفسيدعو كل لمس ح وا
 

 "ال ُُّهوُر َظَهَرْت ِف  اأَلْرِض  َبَلَغ َأَواُن اْلَقْ ِب   َوَصْوُت اْلَيَماَمِة ُسِمَع ِف  َأْرِضَنا  12 " -(:12آية )
األرن ترم  للجسحححححححححد المأصوذ من تراب األرن، وحين تروي األرن بأموار الروح =  ال هور ظهرت ف  األرض

لقد  دأت (.  22:5القدس، تظهر ثمار الروح. وقد تشححححير الثمار للفضححححائل الداصل ك وال هور للمظهر الخارجي )رل
لقضححب هو  ا= وأوان الق ففب .تظهر نتائج التوبك والرجو ، فظهرت ال هور. ولذن لتظهر الثمار تحتاج عمل آصر

والتقل م هو قص بع  األورا  فتذهب العصحارة ل اقى الفرو  بوريقك أكثر    أزهرت.تقل م األشحجار التي اصضحرت و 
وهذا هو نفس ما قاله .  فتظهر ثمارها  وهذا يشحححير لصحححليب التجارب التي تذمل المفس فتتقوم وتخرج ثمارا أفضحححل.

( والتمن ك  2:   15  )يوكثرأتي  ثمر  أتي  ثمر يمن ه ل أما يتي  ثمر يم عه، وكل أال ي كل رصحححن فيَّ الرب يسحححو   
  تعمى هما التقل م.
ال مام طائر يحب الوحدة والع لك وال يحب ال حام وصحححححححوته ح ين. وهذا يشحححححححير للذم سحححححححك التي  =  وصفففففوت اليمامة

ِمَع ف  أرضفنااعت لو العالم )بخواياس( مقدمك كرازة للعالم كله    التوبك ول س تهليل    وصحوت تسحب حها   ه بااء  سفُ
فانتم كذلك، عمدكم االن ح ن. ولذمي سححاراكم ايضححا  ومن ي اى على صواياس يعو ه المسحح ح فرحا سححماويا   العالم.

 (. فالمس ح يحول األح ان المقدسك إلى أفراح.22:  16  )يوفتفرح قلوبام، وال يم   احد فرحام ممذم
 

َها  َوُقَ اُل اْلُكُروِ  ُتِفيُ  َراِئَحَتَها  ُقوِم  َيا َ ِبيَبِت   َيا َجِميَلِت  َوَتَ اَلْ  التِ يَنُة 13 " -(:13آية )  " َأْخَرَجْت ِفجَّ
 الحصرم وهو العمب في  دايته. = الق ال   راعم ثمار التين. = الفج

المفس أو الذم سحك بمجيء المسح ح وتعرفها عل ه، بعد أن كانو شحجرة ميتك  أن  ثمارها ومعمى اآليك  إفالذم سحك  دأت 
 دأت تظهر فيها الثمار )الذم سحححك بمجيء المسححح ح صحححارت مثمرة، وكل نفس تتعرف على المسححح ح تصحححير مثمرة(.  

   مامت يا   ويقول له   من يسححححمع الوصحححح ك يح ه  =  يا  بيبت اتركي موت الخو ك.  =  قوم والحظ الترتيب. 
 رجو  المفس إلى المس ح  يتها وهذس هى طب عك الحمام.= ( 14)آيك

 (.12وأيضًا هما نرم أهم ك القضب. فالثمار ههرت بعد القضب المذكور فى آيك )
ياررها هما ثان ك  فى المرة  فلماذا    ُقوِم  َيا َ ِبيَبِت   َيا َجِميَلِت  َوَتَ اَل ْ   (10سحبن العريس وقال للعروس فى آيك )

(  12ثم جاء القضب )آيك  " "قومى  األولى كانو المفس ما زالو فى الخو ك، ورجعو وإستجا و لدعوة العريس لها
وهو التجارب التى  ها تذمل المفس وتمضج فتثمر ثمرا جيدا. وعادة نجد المفس فى  دايك عالقتها بعريسها المس ح  

رجع لخويتها فى يأس. وقد تصد  عدو الخير إذ ياذب عليها ويقول أن عريسها  تخور إذا وقعو فى تجربك وقد ت
  قومى قاٍس إذ سحمح  هذس التجربك. وتحتاج المفس فى هذس الحالك لصحوت عريسحها يشحجعها ويأصذ  يدها ويقول لها

، فأنا لم أرفضك بسبب الخو ك  ل ما زلو فى نظرم   بيبتى فأنو   .جميلتى وأرجعى إلىَّ
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ْخِر  ِف  ِسْتِر اْلَمَ اِقِل  َأِريِن  َوْجَهِ.  َأْسِمِ يِن  َصْوَتِ.  أَلنَّ َصْوَتِ. 14     -(:14آية ) َيا َ َماَمِت  ِف  َمَحاِجِئ الصَّ
   َلِطيٌف َوَوْجَهِ. َجِميٌل 

فى اآليك السابقك دعاها الرب أن تقوم من صويتها أو عثرتها أو يأسها. وهما يعويها طرين األمان وهو الحتماء 
 به  ل   ه.  
فالمسحححح ح صححححخرتما نختبئ   ه كما اصتفى موسححححى في نقرة الصححححخرة ليرم مجد  . =  الصفففخرنقر في =  المحاجئ

الحمام يختبئ في الصحححخور العال ك ويسحححمى حمام الصحححخور.    والمقرة تشحححير لجم ه الموعون. والشحححارة هما لمو  من
( قال 12 يتها الذم هو المسحححححح ح صححححححخرتها . والحظ أنها فى اآليك ) والمفس هما مشححححححبهك بحمامك ألنها تختبئ فى

 عمها يمامك إذ إعت لو شرور العالم ونجدها هما تختفى   ه .
النجلي يك األماكن السححححريك ،    سححححتر جاءت فى الم اقلسفففتر      .الجرف أو ممحدر صححححخرم شححححاهن=  الم اقل

نلتجئ    وصححخرة  يقدم نفسححه كحصححن  والمعمى أنما فى العالم بإرراءاته نحن معرضححين للسححقو  والنحدار ، والمسحح ح
. وهو يسحححححححححححتر عليما إن كما نلجأ له وياون لما معه عالقك فى المخد ، فيها يعلن لما السحححححححححححماويات له ونحتمي   ه

كشححححعب يهوذا فى العهد القديم  ال تديري لى القفا= أرين  وجه.   ون هد فى إرراءات األماكن الممحدرة .فمحبها.  
يحمل صحححححورة  =  وجه. جميلكم يفرح   بصحححححالتما وتسحححححا  حما.  =  اسفففم ين  صفففوت.. (  ل إثبتى فىَّ 27:  2)إر

نفس الصحححححاح(. وقال عمها أن لها من    1، هو قال عن نفسححححه حال تجسححححدس أنه  سححححوسححححمك األوديك  )اآليكالمسحححح ح
 .من نفس الصحاح( 2نفس الجمال إذ هى أيضًا  سوسمك  )اآليك

 
َغاَر اْلُمْفِسَدَة اْلُكُروِ   أَلنَّ ُكُروَمَنا َقْد َأْقَ َلْت 15   -(:15آية )    ُخُذوا َلَنا ال ََّ اِلَب  ال ََّ اِلَب الصِ 

هما صدا  جديد يلجأ له عدو الخير ل جذ ما بعيدا عن المس ح، أال وهو الخوايا. فالخوايا تفسد الفرح تماما، فالفرح  
راجع لوجود المس ح فيما وفرحته  ما. فمن يرتد لورين الخو ك يخسر وجود المس ح   ه. فال شركك للمور مع الظلمك  

المس ح. وهما يفقد النسان فرحه، ففرح النسان هو إنعااس (. فالخو ك إذًا تسبب النفصال عن  14:    6كو 2)
الذم يفرح لفرحما  حيمما يفرح    ما يمعاس هذا عليما فمفرح، وحيمما نفرح نحن يفرح   فهو أ ونا  لفرح المس ح به.  
األولى   بال  الب  المقصود   أن  ال  الب ال  الب الصغار  وقد ياون قول الوحى (.  19- 17:  65)راجع تفسير إش

الخوايا التى تبدو ص يرة. وهماك صدا  ش وانى بأن   يت اضى   بال  الب الصغارالخوايا عموما، والمقصود  
 عن الخوايا الص يرة، ويتساهل معها. 

تذرار كلمك الثعالب هي للتحذير. والثعالب الصحح ار تدصل من الثقوب الصحح يرة فتفسححد = ال  الب ال  الب الصففغار
في  دايك نموس، هذس هي الخوايا الصححححح يرة التي نسحححححمح  ها إذ نشحححححعر أنها صححححح يرة )كذب أ   ( أصحححححدقاء الذرم 

هرفحاء لذن كالمهم معثر.. .. ( فحالشحححححححححححححح وحان الخبيحم يقحدم لمحا الخوحايحا ال سحححححححححححححح وحك ل قودنحا للخوحايحا الذبيرة، فيهحدم 
الروحي، وهذا ما حدح لهذس المفس التي نتعاش  العالقك الحلوة مع  ، والخوايا الصححححححح يرة ال تظهر إال وسححححححح  ال
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  . حدأت  راعم الثمحار تظهر فيهحا، الثعحالحب الصحححححححححححححح يرة قحد تذون األفذحار التي هي الخووة األولى التي تقود للخو حك 
فما يقدم لهذس المفس   فالشححححح وان يخدعما  لذة الخو ك ويخفى عن عيونما مرارة نتائجها. والثعالب مشحححححهورة بالخدا ،

تخسحر سحالمها   تجعل المفس أي= تفسفد الكرو الخو ك صح يرة ولن ت ضحب  . ولذمها ل.سحا يخدعها بأن هذس 
وهححذس دائمححا نتححائج الخو ححك، أن الفرح يختفى من ح ححاة  وفرحهححا. بعححد أن كححانححو ثمححار الروح )فرح..( قححد ههرت.  

ْدْن كلمك   ْدْن )وكلمك عم عبريك تعمى الفرح(. والخمر يؤصذ النسححححححان، كما تسححححححببو الخو ك فى صروج آدم من جمك عم
 من الذروم، والخمر يرم  للفرح.

( تم تشحححب ه العروس بجمك م لقك أم حديقك م لقك ولها سحححور يحميها من دصول أم حيوانو كبيرة  12:  4فى )نأ 
دمت ث رة أو ثقب صحح ير فهذا يسححمح للثعالب الصحح يرة بالدصول. تدصل صحح يرة لذمها تذب  ر  تدمر الذرم. لذن لو ُوجم

 وتممو فتوأ )تدوس( على الذرم وتفسدس، وط عًا ياون من الصعوبك إصراجها. 
وكما قلما فالثعالب تشحححححححححححححير للخوايا المفسحححححححححححححدة للذروم أم للفرح، فهى مخادعك. والثقوب التى تدصل ممها الثعالب 

 -الص يرة هى صوايا نظمها ص يرة وهذا هو الخدا ، ولذن هذس طب عك الخو ك أنها تممو وت داد:
ربما كانو صو ك آدم بسحححححح وك، ولذن أنظر ما حدح آلدم الذم كان يحب  ،   -ت داد وتت ففففخ  وبال  دود: (1

الذم بعد سحححححححقوطه نجدس يتهم  : أن   هو من تسحححححححبب فى الخو ك إذ صلن له حواء. وإ مه قايين يقتل أصوس 
لقا   ويجيب على     جاحك. الخو ك تشححح ه إنسحححانا  دأ يتدحرج على تل، نجد أن الشحححئ يوقفه قبل أن يصحححل  

 الممحدر.
ولهذا شحححبهها المسححح ح بالخميرة التى تخمر كل تمتشحححر الخو ك وسححح  الماس بوريقك رري ك،    -الخطية تنتشففر: (2

 فتسود الخو ك على المجتمع.(. 6:16العجين )مو 
- 1:15)ق  فلمحذر من الخوايا الصح يرة و  سح حفظما من الذبيرة. ولمذكر قصحك شحمشحون حين أحر  الثعالب 

 )الخوايا الذبيرة(. وأحر  حقولهم أن يضرب الفلسويميين تمان من )الخوايا الص يرة( (، فحين أحر  الثعالب 8
فالخو ك التى  دأت صحح يرة نجدها قد تضححخمو، وإنتشححرت وسحح  الذم سححك وهذا ما يقال عمه أن الثعالب الصحح يرة  

  (.كبرت وصار من الصعب إصراجها من ال ستان )الجمك الم لقك
إ ل س يتعامل بحامك شححح وان ك فهو قوعًا إذا أراد   التركي  على الثعالب الصححح ار أم الخوايا الصححح يرة لذن لماذا 

( لن يبدأ بالخوايا الذبيرة فهو قوعًا سحححححيرفضحححححها، لذمه يبدأ بالخوايا  14-12إسحححححقا  إنسحححححان له ثمارس الحلوة )آيات 
  ومن الخوايا المسحححححححححححتترة يا رب أ رئمي  ،من يشحححححححححححعر  ها  سحححححححححححهوات  الال سححححححححححح وك ومن يقبلها يصحححححححححححل معه للذبيرة  

هما المرنم قد أدرك صوورة السحححححهوات والخوايا الصححححح يرة   صحححححرخ هلل أن يشححححح  ه ممها فهى كمرن    .(12:19)م 
 مدمر لح اة الفرح التى يريدنا   أن نح ا فيها.

 ر الحصرم فيها أم  دأت الثمار.و تعمى هه وأق لت
 

ْوَسِن  َ بِ 16   -(:16آية )   يِب  ِل  َوَأَنا َلُه  الرَّاِع  َبْيَن السَّ

 ستجا و سريعًا لدعوة عريسها حين قال لها  قومي . إنجد المفس هما وقد 
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م نفسحححه لها . فقالو  = بيب  ل  ما أحلى و      وأنا لهالمفس هما إكتشحححفو ما قدمه المسححح ح عريسحححها لها ، فهو قدَّ
. المسحححح ح قدم جسححححدس لعروسححححه وهي تقدم له جسححححدها ذ  حك ح ك   م المفس كلها هلل، يقدم النسححححان نفسححححه هللدَّ قم أن تُ 
 (. 1:12)رو

سمي فأنا أكون في وسوهم. والحظ أن الذم سك صارت إك بجتمع اثمين أو ثالثإإذا =  وأنا له الراع  بين السوسن
  سوسن  مثل عريسها، فهي صارت على شبهه.

 
 ِإَلى َأْن َيِفيَ  النََّهاُر َوَتْنَهِ َ  الظِ اَلُل  اْرجْع َوَأْشِبْه َيا َ ِبيِب  الظَّْبَ  َأْو ُوْفَر اأَلَياِئِل َعَلى17   -(:17آية )
َبِة اْلِجَباِل     اْلُمَشعَّ

(. ونالحظ  2،   1:  125  الج ال بعلوها تشير للسماويات وبث اتها تشير لإيمان القوم )م   الجبال المشعبة
(، إذ قد صارت سماء يسان فى  39:  1أن العذراء مريم بعد أن حل المس ح فى بومها إنولقو إلى الج ال )لو 

ه المس ح يسعى أن يح ا فى السماويات ويشعر أن العالم وما  بومها جسد المس ح المتحد  الهوته. فمن يسان   
 (.8:  3  ه ما هو إال نفايك )فى 

(. ومن 6:  2لذلك يجاهد القديسون ل حيوا فى السماويات، فالمس ح أقامما معه وأجلسما معه فى السماويات )أف
ن يصعد جبال، يرتقى   ه  يجاهد فى صلواته وتسا  حه وأصوامه وإ تعادس عن كل شر وش ه شر فهو ياون كم 

يوما وراء يوم فى الح اة السماويك. ولذمما ما زلما على األرن حيم التجارب والعثرات التى قد تسبب الن ال   
من على الجبل كلما حاولما الصعود. وهذا مش ه  وجود نقر وصخور وأشواك على الجبل. وبسبب هذس الصخور  

 . عبةالجبال المش واألشواك صار إسم الج ال  

الم. وتترجم أيضًا  ج ال النفصال   في هذا العالم، أي في ح اة التجارب واألالجبال المشعبة اآلن نحن على 
. فالنفصال عن العريس ال يحدح سوم بالخو ك، والخو ك ناشئك عن  فمحن ما زلما ال نتمتع بعريسما بالذامل

المملوءة أحجارًا ونقر، ومن يمفصل عن العريس يتعثر ويبدأ فى عثرات هذا العالم المش ه بالج ال المشع ك 
  الن ال  والدحرجك على هذس الج ال المشع ك.

هي شهوة المفس ألن يأتي المس ح في مجيئه الثاني بعد أن  = إرجع.    نهار الح اة األ ديك =   تى يفي  النهار
وأيضا بالمس ك للمفس التى ما زالو على الج ال المشع ك حيم أالم هذا العالم  تذوقو حالوة الن امك األولى.

وإرراءات الخو ك، تجدها قد تفتر وتفقد حرارتها فى بع  األح ان.  ل قد تسق  فى بع  الخوايا المحبوبك. 
طويل هل  .   عد ليل 5سمراس  وضوح فى إصحاح   وحيمئٍذ تفقد إحساسها  وجود العريس فى ح اتها. وهذا ما

العريس يمادم عروسه وال يجد إستجابك ممها إنصرف إلى حين، لتدرك كم الخسارة فى بعد عريسها عمها، فال 
تعود لإستهتار وال تعاد مرة أصرم عن عريسها. وهما تصرخ المفس التى ما عادت تشعر بفرح وجود عريسها  

  بعيمك   وأشبه يا  بيبى الظبى مك وقوتك.  إعومى مرة أصرم أن أعود وأشعر بسالأرجع فى ح اتها وتقول 
 . وفر األيائلالحادة أنو قادر أنو ترم حروب إ ل س وتدوس عل ه، وتقودنى لإمتالء من الروح القدس   
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 تسلسل أفكار الصحاح  
 

إنتهى الصحاح السا ن بأن العريس صار رأسا لذم سته الواحدة التى تتذون من كم سك ما زالو تجاهد على  
 ك ف يتم هذا   -األرن وكم سك ممتصرة فى السماء. والسؤال هما 

 ا ن   يعلن أنه س أصذ جسدا بشريا كجسدنا، ليتحد  ما ونصير جسدا واحدا.  -: 1آية 
العروس ستصير لها نفس شال عريسها المس ح، ولذمها ما زالو على األرن تح ا وس  أشواك هذا  -: 2آية 

 العالم.
ما جسدس مأكال حن ومشربا حن لمتحد به ونصير جسدا واحدا. وفى إتحادنا به كل الش ع المس ح يعوي -: 3آية 

 والفرح  يمما العالم بملذاته ال يش ع أحد )شجر وعر  ال ثمر(.
هى صارت له وهو يسان فيها ويحميها ويحارب فيها وبها، وهو صار لها  -عالقك العروس بعريسها: -: 4آية 

 فرحا وش عا.
تدرك المفس الثمن الذم دفعه عريسها لتتحد به، تشعر بأنها مجروحك ح ا وتولب م يد من الث ات كلما  -: 5آية 

   ه، فهذا ما يفرحه. 
العريس يحتضن عروسه وس  أالم هذا العالم وأشواكه )هى بسماح ممه   شماله(. ويومئن عروسه   -: 6آية 

قوبك صالصا  ولن يتركها وحدها وس  األالم  ل  بأنه س حول أالم العالم الواقعك عليها للتمن ك  حولو لى الع
(  18:   5( وقيل عمه أنه  يجرح ويعصب  )أم13:  10كو 1س عويها الع اء، فهو يعوى مع التجربك الممفذ  )

 )يميمه(.
كلما ت داد مح ك العروس لعريسها تولب أن ال ي عجه العالم بخواياس وعدم اليمان به وعدم الثقك   ه.   -: 7آية 

 س فرحا كما يريدها هو أن تذون فرحك. هى تريد 
صالل جهاد المفس فى هذس الح اة تعثر فتسمع صوت عريسها يماديها إرجعى. وكلما ترجع تمفتح  -: 8آية 

 (. 7:  5كو 2عيماها. فتشتهى أن ترم عريسها ع انا فى مجدس. نحن اآلن نح ا باليمان ول س بالع ان ) 
ربها ويرم جهادها ضدس. فيدوسه بأقدامه ويقودها لتتع م  تع يات  العريس يرم عدو عروسه الذم يحا -: 9آية 

الروح القدس. ونحن على األرن يعلن لما العريس عن نفسه ومجد الهوته والمجد الذم يمتظرنا على قدر  
 (.12  -  9:  2كو 1إحتمالما ) 

 العريس دائما يدعو عروسه كلما تعثرت ويقول لها قومى وإرجعى.  -: 10آية 
عريس يشجع المفس بأن الشتاء قد مضى، أم  رودة العواطا قد إنتهو. فاآلن الروح القدس يساب ال -: 11آية 

( أم أن الروح قادر أن يقوم العروس فى جهادها بالمعمك، ويلهب محبتها 5:  5مح ك   فى قلوبما  )رو 
 لعريسها فتفرح. 

ر، فساعدها العريس بالتمن ك ليبدأ إذ  دأت العروس فى الستجابك ههرت عالمات تجاوبها ك هو  -: 12آية 
 ههور الثمار. وصالل التمن ك قد تتعثر المفس فى  داياتها.
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صوك   فى تمن ك المفس ال  د وستمجح، فهما نجد الثمار قد ههرت. والعريس يشجع عروسه لتقوم    -: 13آية 
امو فى أثماء التمن ك وربما شاذها عدو الخير فى مح ك   عريسها الذم تركها للض قك ليمقيها. مرة أصرم إذ قد ُأنهم

 ل ربما إرتدت لخواياها وس  ض قتها. وهما يشجع العريس عروسه بالمات رائعك، فهى ما زالو حبيبته الجميلك  
 مهما تعثرت. 

يظهر العريس لعروسه هما الورين الذم تسلك   ه فى المرات القادمك إذ يدصلها العريس فى   -: 14آية 
ريس ال يقبل إال بأن تذون عروسه فى أ هى وأكمل صورة،  ل هو يولب أن تذون على  محاوالت التمن ك )الع

صورته هو(. وهذا الورين الذم يظهرس العريس هو الحتماء به فهو صخرتما، وبدونه ال نقدر أن نفعل شيئا  
 (.5:   15)يو 
ايا ص يرة ال تؤثر  ثم يحذر العريس عروسه من محاوالت عدو الخير الذم يقمعها بأن هماك صو  -: 15آية 

 ل أن حتى هذس الخوايا الص يرة ستذون سب ا فى ض ا  الفرح    -على العالقك مع عريسها. والعريس يقول ال  
ممك. فالفرح ناشئ عن وجودم   اى، فذ ف أوجد   اى فتفرحى وهماك مح ك للخو ك داصلك، وأنتى ال تجاهدم  

 ضدها.
 ا وتقول له أنو الراعى، قدنى أيمما تشاء.العروس تسلم نفسها بالذامل لعريسه -: 16آية 
وتولب المفس من عريسها هما أن ياشا هو لها عن أماكن الخور التى يد رها لها عدو الخير،   -: 17آية 

 ويدوسه ويسحقه وي ول مؤامراته.  
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 عودة للجدول الصحاح ال الث 

 
 حدح هما تراٍخ من المفس ال شريك فمرت  تجربك مؤلمك لنسحاب عريسها وحبيبها عمها. 

 
 " ِف  اللَّْيِل َعَلى ِفَراِش  َطَلْبُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفِس   َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتُه  1 " -(:1آية )

المفس   طلبت  (17:  2)  أي وسح  التجارب والضح قات، وسح  الخوايا والسحقوات على الج ال المشحع ك= ف  الليل
، إذ همو المفس أنها رير محتاجك لمعونك تراٍخ وتواكل أو إعتداد بالذات  ىأي ف= على فراشفففففهاعريسحححححححها. ولذن 

. ومن الوب عي في هذس الحالك أنها ال تجدس. )في  دايك النسححان الروح ك يمر  لحظات ضححعا، هذا شححئ عريسححها
  طب عي(.

رها فى الصححالة  (، وهذا ياون بإسححتمرا14:  2العريس أوصححاها بأن تحتمى به كالحمام الذم يختبئ فى الصححخر )
لتذون على صحححححححلك به وال تمفصحححححححل عمه. ولذن نجد هذس المفس وقد تذاسحححححححلو وكفو عن الجهاد. والتذاسحححححححل وعدم 
الجهاد فى الصحححححالة هو الخووة األولى لبدايك النفصحححححال عن العريس. ونت جتها أنها لم تجدس أم فقدت فرحك  يو 

(.  17:    2يبدأ الن ال  على ممحدر الج ال المشحححححع ك )(. ومن هما  4:  2الخمر التى تذوقتها فى عشحححححرتها معه )
فلمذا يحدح هذا النحدار  ألنها صححححححححححارت  ال معونك وبال تع يك تسححححححححححمدها صالل أالم هذا العالم. هذس التى كانو 
تحصححل عليها من عشححرتها مع عريسححها وقو الصححالة. والخووة الثان ك إذ تصححير المفس  ال تع يك نجدها فى اآليك  

 التال ك.
( فهو يولب اللتصححححا  به والجتهاد فى تمفيذ وصححححاياس  30-28:  11حيمما يقول المسحححح ح  إحملوا نيرم ...  )مو 

 ومن يفعل يجد المعونك ويجد التع يات. 
 

َواِرِب  َأْطُلُب َمْن ُتِحبُُّه َنْفسفففففِ 2 " -(:2آية ) َواِق َوِف  الشفففففَّ    َطَلْبُتُه َفَما  ِإنِ   َأُقوُ  َوَأُطوُف ِف  اْلَمِديَنِة  ِف  اأَلسفففففْ
 "َوَجْدُتُه  

، أو كما بحم عمه أرسحححويموس في كتب الفالسحححفك وهذا بضحححج جه ومشحححارله أي وسححح  العالم=  المدينة واألسففواق
ماان رير مماسححب لل حم، فمن أراد أن يقا ل حبي ه ففي مخدعه وفي لقاء شححخصححي وسحح اتشححا مع أرسححويموس  

 أنه أقرب مما يتصور، فهو في داصله. 
 وهذا كان متوقعًا.= فما وجدته

يع يها بحسب صبراتها القديمك قبل أن تعرف  إذ إنفصلو المفس عن عريسها ذهبو إلى العالم إذ همو أن هذا
عريسها. تركو الحمامك محاجئ الصخر، وهما ضلو طريقها وس  العالم. وهذا صوأ يقع   ه الذثيرين إذ  

يتوجهوا ل.صدقاء وللملذات الحس ك إن فقدوا التع يات السماويك. وهم يفقدونها إذ أصوأوا   عدهم عن عالقتهم  
أرشدها أن ال تبتعد عمه،  ل تلجأ إل ه كما تعود الحمامك إلى  يتها، ويشجعها على  با . وكان عريسها قد 
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(. ومن يفعل ويلجأ للصالة والترن م  14:2  )نأ أسم ينى صوت.  ألن صوت. لطيفالصالة والترن م بقوله  
ممها فرحها  (. فلما إنقوع إتصالها بعريسها ما عادت تجدس وقوعا ضا  19،18: 5والتسب ح يمتلئ بالروح )أف

  وسالمها.
 

 " َوَجَدِن  اْلَحَرُس الطَّاِئُف ِف  اْلَمِديَنِة  َفُقْلُت: »َأَرَأْيُتْ  َمْن ُتِحبُُّه َنْفِس  «3 " -(:3آية )
هؤالء هم صدام المسححح ح أرسحححلهم لحبيبته الضحححالك ليرشحححدوها  داًل من ضححح اعها. فوجدوها =  وجدن  الحرس الطائف

  أرأيت  من تحبه نفس وشرحوا لها فسألتهم عمه 
 

ْكُتُه َوَلْ  َأْرِخِه  َ تَّى َأْدَخْلتُ 4 " -(:4آية ) ُه َبْيَت ُأمِ    َفَما َجاَوْزُتُهْ  ِإالَّ َقِليال  َ تَّى َوَجْدُت َمْن ُتِحبُُّه َنْفسفففِ   َفَأْمسفففَ
 "َوُ ْجَرَة َمْن َ ِبَلْت ِب   

ولذمه ال يسححححححتو ع ان يدصل معه. ولذلك ومع  ويدله على الورين، شححححححرح لها الخدام. ولذن الخادم يسححححححمد المخدوم
هي دصلو في صبرتها الخاصحححك مع حبيبها داصل مخدعها  =  فما أن جاوزته  إال قليال  سحححؤالها كانو لم تجدس بعد. 

وهذس واصتبرت صححححححححححد  ما قاله لها الخدام، وهي لم تتعلن بالخدام،  ل طلبو العمن، عمن الخبرة الشححححححححححخصحححححححححح ك.  
( مثححل العرب ححك تمححامححا. ولذمهححا جححاءت فى الترجمححك الحححديثححك  okjvالنجلي يححك القححديمححك )  الع ححارة جححاءت فى الترجمححك

(nkjv  )"وهذا يوضحح المعمى تماما، أم أنها تعلمو من الخدام الذين أرسحلهم   وعادت تجاهد  مفسحها فى  "بجهد
ونالحظ أن المسحححححح ح موجود دائمًا قري ًا من وسححححححائ  المعمك.   صححححححلواتها، لتعود لعشححححححرتها القديمك ولخبراتها القديمك.

لم  = ول  أرخهسححححححتمرت في عالقتها معه داصل ررفتها.  إأي =  فأمسففففكت بهته. ولذمها كانو ذك ك جدًا دم جم واآلن وم 
 يو أمها هي الذم سك فال توجد عالقك شرع ك مع المس ح  =   تى أدخلته بيت أم . ولم تعد ل.سوا   تعد للتراصي

وفيها نأصذ الحل من صوايانا والشحححفاء من أمراضحححما ونت ذم على جسحححد .   ارج الذم سحححك. فمحن نولد في الذم سحححكص
   المعموديك هى ال ون التى نولد ممها.   بلت ب  . لمثبو   ه المس ح

 
ْظَن َواَل ُتَنبِ ْهَن اْلَحِبيَب َ تَّى َيَشاَء ُأَ لِ ُفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَ  ِبالظِ َباِء َوِبَأَياِئِل 5 " -(:5آية )  " اْلَحْقِل  َأالَّ ُتَيقِ 

للمرة الثحان حك تتذرر نفس اآليحك.   حالتوبحك تسححححححححححححححتعيحد المفس أفراحهحا، وتتحذو  العالقحك الحلوة مع عريسححححححححححححححهحا في ح حاة  
تهى لو أن كل نفس  وهى فى محبتها لعريسحححححها تتممى أن تراس هو أيضحححححا فرحا. وتشححححح  .السحححححاون والصحححححالة في ص  ك

تعرفحه وتؤمن بحه، وال ت عجحه بعحدم إيمحانهحا أو بخوحايحاهحا، أو كمحا فعلحو هى إذ أهملحو جهحادهحا فحإنقوعحو صححححححححححححححلتهحا  
بعريسحها ففقدت سحالمها، وهذا يؤلم عريسحها أن تتألم عروسحه، إذ هى بعدت عمه   صح ح رير قادر على تع يتها.  

 (.9:7 +7:2ات يآ)راجع تفسير  لذمما نجدس هما قد أرسل لها من يدلها ك ف ترجع
 

يَِّة َكَأْعِمَدة  ِمْن ُدَخان   ُمَ طََّرة  ِباْلُمرِ  َواللَُّباِن َوِبُكلِ  َأِذرَّةِ 6 " -(:6آية )  " التَّاِجِر  َمْن هِذِه الطَّاِلَ ُة ِمَن اْلَبرِ 
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سحححححماويك، وهذس ثمرة عالقتها مع المسححححح ح    ح اتها  صححححح حو أبعد أن تقا لو المفس مع الحبيب طلبو ما هو فو ، ف
 الذي أقامما معه وأجلسححححما معه في السححححماويات  وصححححارت تشححححتهي أن تمولن وتذون معه فذاك أفضححححل في نظرها.  

ل شحجعها فإذ هي بعد على األرن صحارت تشحتا  للسحماء،  ل تح ا    من هذه الطال ةوالعريس في فرحه  ها يقول  
هي فرحك السحححححمائيين  توبتها، عمومًا ففرحك السحححححمائيين بالمفس  = ن هذه الطال ةمح اة سحححححماويك. وقد تذون ع ارة  

البريك تشحححححححححححححير لهذا العالم. وهماك من يصحححححححححححححعد من =  طال ة من البريةالتائ ك هي ترديد لفرحك العريس  ها. وهي  
م في مصحححر..( البريك   ح ا في السحححماويات مثل هذس العروس وهماك من يشحححتهي ح اة الخو ك السحححابقك )قدور اللح

  موت في البريك وال يولع ممها بسحححبب عصححح انه وتذمرس. ولذن هذس المفس داسحححو العالم بأرجلها محتقرة إياس. وفي 
( تحر  صواياها  5،    4:4حرا  )إشداصلها نار تلتهب  روح ال= كأعمدة من دخانطلوعها لم تذن ضحححححع فك  ل 

ئحًا في داصلهححا، فحالتوبحك لمفس التي تحا حو لم يعححد الروح موفم داصلهححا   خرج دصحان، والمححار هي نحار الروح القححدس. فحا
ا قدمو نفسها  مأضرمته،  ل الروح أشعل الحب في هذس المفس فصارت صلواتها وتسا  حها طالعك كال خور، وحيم

يلذذ الرب ويتمسححم  هذا رائحك الرضححا    شححهواتها وصواياها  ذ  حك ح ك وأطاعو وصححايا عريسححها، صححار دصان حرين
وهى قد ملذو المسححح ح على    والحظ أنهم كانوا يحرقون الدصان المعور وال خور أمام مواكب الملوك  .  (21:8)تك
 . والعوور هما هي: قلبها
 ، فأصحححح حو رائحك المسحححح ح ال ك ك)  طعم المر ال ير محتمل( حتملو المفس الصححححلب واأللم مع المسحححح حإ=  المر

والمر كان من ضححححمن أكفان المسحححح ح، فهذس    طي ك فرح  ها.وتمسححححمها المسحححح ح رائحك  . )  رائحك المر من العوور(
 المفس قبلو أن تصلب مع المس ح وتدفن معه لتقوم معه.

وهذا يشححير للصححالة. وممه يصححمع ال خور. وهذا يشححير للصححالة الصححاعدة إلى فو  أي الصححالة المقبولك. واللبان= 
ال يريد أن ي فر فمارهك للرب، وهذس لها رائحك   أما صححححالة الشححححرير والخاطئ الذم  ال توبك، أو عديم المح ك الذم

 رير مقبولك وهى ال تصعد إلى فو  كال خور أم ال يقبلها  .
أي الفضححححائل التي تحلَّو  ها المفس التي تعلمو الصححححالة وقبلو صححححليب المسحححح ح. وأذرة التاجر هي  =  أذرة التاجر

مح ك، وداعك، تواضححع، تسححل م .. (. لقد كان األن ا  كل األصححماف المعورة من عمد العوار إشححارة لتمو  الفضححائل )
وتفرح  هم مالئذته أما ، أنوونيوس ومارجرجس.. هم ح ات بخور توضحححححع في المجمرة ويشحححححتم   رائحتهم ويفرح  

 (.20:6رإ+ 13:1رائحك الخو ك فت كم األنوف )إش
 التاجرالطال ة كأعمدة من دخان    م طرة بالمر واللبان وبكل أذرة 

راجع مقدمك سححححححححفر طوب ا لتجد أن حر  القلب والذبد قد رب  الشحححححححح وان بمعمى الت صححححححححب على إحرا  الشححححححححهوات 
الجسحححديك أو الملذات الجسحححديك لدم طوب ا وزوجته سحححارة الشحححا ين والرب  هما معماس حرمان إ ل س من أسحححلحته التى  

وهذا معمى أن هذا الجمس ال  دس كل عروضحه.  وهاذا رب  المسح ح الشح وان إذ رف  من يهى الملذات الجسحديك. 
.  فالصحوم هو زهد فى ملذات الدن ا سحالح إ ل س. والصحالة هى سحالح فى يدنا ضحدس ، يخرج إال  بالصحالة والصحوم

 .فالصالة هى صلك با  ومن يمسك با  يرتعب الش وان من   الذم يمسك به
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(  12:11ع عريسحححححححححها  دأت طرين الملذوت )بالت صحححححححححب( )مو وبهذا نفهم أن هذس المفس التى  دأت بأن تقا لو م
 (.1:12وحرمو نفسها من ملذاتها الجسديك. وكان هذا   تقديم الجسد ذ  حك ح ك )رو

. وياون هذا طال ة من البرية. هذا فى البدايك )كأن يعرف شحخص المسح ح فتصحير هذس المفس  دخانوالذ  حك لها 
بأنه صسحر كل هذا.    وقد يشحعر وقتهايقوم بحرقها و   ه ويتخلص ممها   صحب نفسح  الشحخص لديه مثاًل صحور قب حك

(. ومع أن المفس تشحححححححححححعر بالمرارة لخسحححححححححححارتها إال  أن هذا المر )المشحححححححححححاعر التى نتجو عن  الدخانولذن هذا هو  
 م طرة بالمر      ألن هذس المفس قد إصتارت المسحح ح تاركك الخو ك  الت صححب( لها رائحك حلوة عمد المسحح ح والسححماء

تختفى مشاعر المرارة ويحل محلها رف  للخو ك   اللبانوبالصالة    . والمر له طعم مر لذن رائحته حلوة جدًا( )
فالجهاد هو    ، ما نسححححححححححححم ه المعمك والجهاد هو  وهذا .   أذرة التاجرونقاوة وفرح راف  لمشححححححححححححاعر اللذة الخاطئك   

 .والمعمك هى الفضائل والتى هى عو ك من   الت صب 
وهذس اآليك تموبن تماما على القديسحححححك العذراء مريم التى كان يجوز فى نفسحححححها سححححح ف األلم، كما تم أ لها سحححححمعان  

ْ ف  الشحح خ   كم سححم ا يمُجوُز فمي نمْفسححم (. وأالم العذراء المفسحح ك  دأت ممذ اللحظك األولى، وبعد أن 35:  2  )لوومأمْنوم أمْيضححً
يشححححححححك فيها. وعمد والدتها لرب المجد لم تجد ماانا لتلد   ه إال مذود. ثم  ههر عليها مظاهر الحمل وبدأ يوسححححححححا  

فى أثماء هروبها إلى مصر. وصالل رحلك ح اة المس ح ممذ  دأ كرازته نجد أن محاوالت قتله لم تتوقا، والهانات  
و عواطفها تحتر   التى توجه له لم تتوقا. وأصيرًا مرارة وقوفها تحو الصححححححليب وإ مها المسحححححح ح م وى بالدم. فذان

وهى ترم ممظر إ مها الذم يم   القلب. ول س أفضحححل ممها  عواطفها ومشحححضحححاعرها المحترقك دخان ويصحححعد ممها
م طرة بفالمر واللبفان وبكفل أذرة  فى كحل ال شححححححححححححححر من يقحال عمحه أنحه كحان يتحلى باحل الفضححححححححححححححائحل، فهى كحانحو حقحًا 

  التاجر
زوجك فوط فار وصححعد دصان هذا الحرين أمام   معورا    ونقول نفس الشححئ على يوسححا الذم صححلب شححهوته أمام

 بفضيلك وطهارة يوسا. 
 ولما أن نقول نفس الشئ على كم سك الشهداء المضوهدة والمتألمك عبر العصور.

 
 "ُهَوَذا َتْخُت ُسَلْيَماَن َ ْوَلُه ِستُّوَن َجبَّار ا ِمْن َجَباِبَرِة ِإْسَراِئيَل  7 " -(:7آية )

 ه رب المجد مصححححححلوبًا، في الظاهر ضححححححعا  ل. وهما التخو إشححححححارة للصححححححليب الذي نام عBEDتترجم هما  =  تخت
 . ، وإنتصحار أيضحا على الموت والخو كنتصحار على عدوس وعدونا الشح وانإولذمه كان قمك القوة في الحرب، و  ه  

مصحححلوبين معه، هم كم سحححته التى قبلو   سففتون جباراونرم أن المسححح ح لم يان وحدس على الصحححليب،  ل كان معه 
، وكلمك ة ؤ يقول  جثا ورب  كأسحد وكلب إذ   (9:49عن المسح ح )تك  أ يما يعقوب   أن تصحلب معه. وهما تحققو نبوة

  تعمى وضع الستعداد الذم يأصذس األسد ليهجم على فريسته. ربل
. ومعه (وربل ف  نبوة ي قوب) فاألسحد هو المسح ح المصحلوب الذي جثا ولذمه جثا في قوة ألنه يحارب لذلك قيل

  .جبارا   سفتون   . والذم سحك العروس أيضحًا ل سحو ضحع فك  ل نراها هما وإذ  هامعه عروسحه اللبؤة التي قبلو الصحليب 
، قال عمها  هي معركك مستمرة   ين المس ح وكم سته من ناح ك، وبين الش وان من ناح ك أصرم،  الحرب والمعرككو 



( اإلصحاح الثالث)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
39 

على الذم سحححك  أ واب  رب المجد أن الذم سحححك إذ أعلمو الحرب على مملذك الشححح وان فإن مملذك الشححح وان لن تقوم  
.  ( 10،4:6( وهى فى حربها ضححححححححححححححد الشحححححححححححححح وان  مرب ك كج أ بألويك  )نأ18:16الجح م لن تقوم عليها  )مو 

 تقديم جسحححدها ذ  حك ح ك وقد    تشحححترك معه في صحححلي هو تدفن مع المسححح ح  و  تصحححلب وتموت  والمفس التي قبلو أن
نصحرتها، فهو جبروتها وسحر وسحر   وقوتها  لهافيها سحر جما  يصحير المسح ح،  (24:5صحلبو أهواءها وشحهواتها )رل

ويقول  ولس الرسححححححححول أن   .(2:6، والمسحححححححح ح صرج رال ا ولذى ي لب  فيها  )رؤيحارب فيها صالل رحلك هذا العالم
( +  مع المسححح ح صحححلبو فأح ا ال أنا  ل المسححح ح يح ا  11،10:  4كو2)   ح اة المسححح ح تظهر فى جسحححدنا المائو 

سحر جبروت الذم سحك فى حربها، فهذا راجع لمسح حها الج ار الذم يحارب فيها. وأيضحًا   (. هما نفهم20:2فىَّ  )رل
نفهم متى يقودنا المسحححححححح ح فى معركتما ضححححححححد الشحححححححح وان    لب فيما   ياون هذا متى قدمما أجسححححححححادنا ذ  حك ح ك، 

 فتظهر ح اة المس ح فيما، فمعو ه الفرصك أن يعمل فيما فم لب به.
، هو ي لب إ ل س فيما  و  ه  فمحن ج ا رة به=  كستون جبارا  وله يملك عليما ويحارب فيما  والمس ح جمعما بصلي ه ح

لحسححححححححا ما. ولذن عليما أن نحارب ونجاهد حتى الدم وحتى ن لب. ونالحظ أن سححححححححفر العدد الذي أحصححححححححى     ه 
 المساء وال األطفال وال الشيوخ  ل رجال الحرب.  دْ ع م شع ه لم يم 

( عليهم في هحذا العحالم  3)  فهم أ محاء الملذوت الحذين يملحك   مثلحم األقحان م  4×3   12         5×12    60ورقم 
 .تلميذ(  12س  ( والعهد الجديد )12(. والعهد القديم )4)

للمعمك، عمل المسحححححححح ح الج ار المجاني الذي يعو ه لشححححححححع ه )معج ة    [1] -للمعمك المسححححححححئولك :  ( يشححححححححير5ورقم )
أصابع( والمعمى   5  حواس +5للمسئول ك )  [2]  .  شعب   السماوي(  1000×5   5000الخمس صب ات لش ا   

لذات العالم تمساب  مأن نعمل فتسمدنا نعمك المس ح )الجهاد والمعمك(. إذا جاهدنا بأن نممع حواسما من أن تتمتع ب
 5. وكما حولو المعمك  فترف  الخو ك بحريتها  نعمك المسح ح فيما فمصحير ج ا رة. وتمقي الحواس وتدربها وتقدسحها

 صب ات لذل هذا الوعام المش ع، هاذا تسمد المعمك جهادنا فمصير ج ا رة.
ى يشحححححير لإنسحححححان الضحححححع ف الذم سحححححق  فى اليوم السحححححادس وف 6ورقم    10×   6على أنه      60ويمان فهم رقم 

هو الوصحححايا. وبهذا نفهم أن المعمى المقصحححود من الجهاد هو حفظ الوصحححايا والمعمك   10السحححاعك السحححادسحححك. ورقم  
( الذم حررس موسحححححححى رم   6هى مسحححححححيرة شحححححححعب   )  600000تعين. وبمفس المعمى كان شحححححححعب   فى البريك  

 ماويك )األلوف رم  السماويات(.المس ح ل أصذهم إلى كمعان األرض ك. أما المس ح   قودنا إلى كمعان الس
 كيف نصير جبابرة  رب 

علمما السححيد أن جمس الشحح اطين ال يخرج إال بالصححوم والصححالة. إذًا هماك شححرطين لمذون ج ا رة ون لب الشحح وان  
 وهما الصوم والصالة.

ت عه كل سحححححححالح الشححححححح وان هو ملذات هذا العالم. وهو رئ س هذا العالم أم هو له أن يعوى لمن ي -*الصفففففو  :
الملذات الخاطئك، ولذن الشحححححر   صر وأسحححححجد لى . ومن يرف  ما يقدمه الشححححح وان يحرم الشححححح وان من سحححححالحه.  

يوما، كان  هذا يعلن الحرب على إ ل س إذ كان يجردس من سححالحه. وته ج إ ل س    40وهاذا حيمما صححام المسحح ح  
ارب ضحححد المسححح ح، ولما إنتصحححر المسححح ح  ضحححد المسححح ح إذ فهم أن هذا الصحححوم هو بمثابك حرب ضحححدس، وبدأت التج
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(. والصوم ل س فق  29:   12على الش وان إذ لم يقبل عروضه قيل أنه رب  الش وان إذ حرمه من سالحه )مو 
إمتما  عن أطعمك  ل عن كل الملذات. وسححححححح حاول الشححححححح وان إقما  الصحححححححائم بأن ما يمتمع عمه هو حن له، فهو 

 يعلم أن المتما  يحرمه من سالحه.
 ها يتم التصحححال با ،  ها نقبل المسححح ح قائدا للمعركك ضحححد الشححح وان. وألن حرب الشححح وان هى  ال    -صففالة :ال

 (.17:  5تس1عليما الصالة  ال إنقوا  ) -إنقوا  
 هذا تصحححححير المعركك  ين المسححححح ح الج ار وبين عدو  ال سحححححالح. ونصحححححير نحن الذين صحححححمما وإمتمعما عن ملذات  

(. 2:    6كحك التى نفوز فيهحا حتمحا، فحالحذم يححارب فيمحا هو الحذم صرج رحال حا ولذى ي لحب فيمحا  )رؤالعحالم ميحدانحا للمعر 
 .جبابرة والعجيب أنه يعود ويمسب لما إسم

 
 "اللَّْيِل ُكلُُّهْ  َقاِبُ وَن ُسُيوف ا َوُمَتَ لِ ُموَن اْلَحْرَب  ُكلُّ َرُجل َسْيُفُه َعَلى َفْخِذِه ِمْن َهْوِل 8 " -(:8آية )
)الظلمك   التي تأتي في الظلمكو   وض   شهوات الجسد التى يثيرها فيما عدو الخير،  هول الخوايا= هول الليل  من

.  ل وهماك أالم جسححديك كما حدح مع أيوب ومع  ولس (12:6. فحربما ل سححو مع لحم ودم.. )أفتشححير للخو ك(
   الرسول.
  .لتسمد ضعا الجسد  (18 - 10:  6فأ  أعوانا أسلحك )= سيوفا  

الفخذ عمد الخروج للمعركك، وإذا لم يان هماك قتال فالسححح ف يتركونه فى   يعلن على السححح ف=    الفخذسففيفه على  
عدو الخير ال يتركما لحظك، ولذن    المم ل. أما نحن شحعب المسح ح فمحن فى معركك دائمك يقودنا المسح ح فيها.  

  ل َسْيُفُه َعَلى َفْخِذهِ ُكلُّ َرجُ   لذلك يقول  (.6:    4ال يترك من يول ه. و   يعوى نعمك أعظم  لمن يريد   ولب )يع
السحححح ف هو   (. وهاذا17:   5تس1فمثال الصححححالة من األسححححلحك. ولذلك يقول  ولس الرسححححول  صححححلوا  ال إنقوا   )

(. ولذلك عليما  ترديد أيات أو م امير دائما. وهذا ما يسحححححححححححححم ه األباء الهذيذ 16:   2+ رؤ  12:   4كلمك   )عب 
 (.11ال)راجع تفسير الحيوانات الواهرة فى 

وهذا السحححتعداد الدائم للحرب مسحححتخدمين أسحححلحتما قال عمه رب المجد  أنظروا، إسحححهروا وصحححلوا، ألنذم ال تعلمون  
 (.41:  26  )مو سهروا وصلوا لئال تدصلوا في تجربك( +  إ33:  13متى ياون الوقو  )مر

والمسحححححححححححححح ح هو يقودنا فى هذا عمحل الروح القحدس الذي يعلممحا ويذكرنا باحل ما قاله المسحححححححححححححح ح.  = مت لمون الحرب
 (.2:  6المعركك فهو صرج رال ا فى الصليب ولذى ي لب فيما )رؤ

 
 "َاْلَمِلُ. ُسَلْيَماُن َعِمَل ِلَنْفِسِه َتْخت ا ِمْن َخَشِب ُلْبَناَن  9 " -(:9آية )

 في   ادته لشححححححع ه على األرن وهم حوله كج ا رة واآلن نرم الموكب األ دي. فالحرب ( المسحححححح ح 7رأيما في آيك )
هو  =  ليمانالمل. سففوالصحححليب هما على األرن، وكل هذا سحححيمتهي بمجيء المسححح ح ل ملك عليما في مجد أ دي. 

أي مرك ك ملوك ك، أي محفك   CHARIOTهما كلمك تخو مترجمك  =  عمل لنفسففففففه تختا  المسحححححححححح ح ملك السححححححححححالم 
ولذمما في السححححححماء سححححححمراس على    .. وهو اآلن يملك عليمافيما وسحححححح  لب   بصححححححلي ه  محمولك على األكتاف. فهو رلب 
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عرشحححححححححححححححه وكمحا كحان الالويون يحملون تحا وت العهحد قحديمحًا على أكتحافهم. هاحذا نحن نحملحه ملذحًا على قلوبمحا.  حل 
وألن الحديم هما هو على الموكب األ دم، كانو الشحححححححححححارة إلى  ه عليها بحب فهو أحبها أوالً ذم ل م مم الذم سحححححححححححك كلها تُ 

 (. فالسرو كان يتحدح عن الذم سك المجاهدة على األرن.17:  1ما فى آيك )األرز فق  دون ذكر السرو ك
ِه َتْخت ا َلْيَماُن َعِمَل ِلَنْفسففِ (.  20:   8ولذن على رجاء  )رو -  بسحححبب الخو ك  أصضحححعو الخل قك لل ول   َاْلَمِلُ. سففُ

المسحححححح ح الملك الجديد    والخضححححححو  كان يعمى فقدان حريتما أمام الشحححححح وان الملك القديم، وكان الرجاء فى شححححححخص 
( ويملك عليما بالحب مؤسححححححححسححححححححا ملذوت   أو ملذوت السححححححححموات. فحين يملك   36:    8الذم يأتى ل حررنا )يو

عليما يحول ح اتما إلى ح اة سححححماويك. المسحححح ح أتى ليؤسححححس مملذك سححححماويك تبدأ هما على األرن وتمتد للسححححماء،  
(. هو الملك القوم الذم أتى 28:   15كو1ضحو  الذامل هلل اآلب )هى كم سحك واحدة وحيدة هو رأسحها. وهماك الخ

قبل عل ام ملذوت  أصرج الش اطين فقد أنا  روح   أن كمو  إولذن ليه م الملك القديم إ ل س ويربوه، ويمهب  يته  
  12  )مو  يتهوال وحيمئذ يمهب  أن لم يرب  القوي إمتعته  أن يدصل  يو القوي ويمهب أحد  أم ك ف يسحححححححتو ع  ! أ 
التى تبدأ هما وتذمل ل. د فى السحححماء، لذلك   -ملذوت      -(. أم يحررنا من يدس، مؤسحححسحححا مملذته  29،   28: 

شحححبهها بخشحححب لبمان أم األرز. واألرز شحححجر طويل جدا وموجود على ج ال لبمان العال ك، لذلك يرم  األرز هما  
موجود على الج ال( ثم تمتقل للسحماء )األرز شحجر طويل  للذم سحك التى عاشحو ح اة سحماويك على األرن )األرز

 جدا(.
( عن   أنه  ركب على كاروب وطار  وممها رددت الذم سححححححححححك يوم أحد الشححححححححححعانين ترن مك  10:   18قيل فى )م 

له   الجالس فو  الشحاروب م . والمعمى أن   يرتاح فى الشحاروب م ألنهم مملوئين عيونا أم أنهم يعرفونه. ومعمى قو 
( المرك ك الذاروب م ك  1 وطار  أن   يرتاح فى الذاروب م ويعويهم إرتفاعا وعلوا فى السحححححححححماويات. ونرم فى )ح 

( فالقلوب إمت.ت 20:  8حاملك عرش  . والمسحح ح إشححتذى وهو على األرن أنه  ل س له أين يسححمد رأسححه  )مو 
يضححححا عرشححححا للمسحححح ح تحمل مسحححح حها فى قلبها، صو ك. أما اآلن وبعد إنتصححححار الذم سححححك بمسحححح حها صححححارت هى أ

والمسح ح صحار يرتاح فيها. لقد تحول ال شحر الممتصحرين لمرك ك تشح ه المرك ك الذاروب م ك. ومن يملك المسح ح على  
(  chariotقل ه هما على األرن، يحمله إلى السححححموات فى هذا الموكب السححححمائى الممتصححححر. حاملين هذا التخو )

  ما إلى هذا المجد، فما يبدأ هما على األرن يامل فى السماء. فى حب لمن أحبما وأتى
وُيعمم مر طوياًل ويممو    سو م سحححم ال يعتريه فسحححاد وال يُ  وهذا= خشففب لبنانوالذم سحححك عرش المسححح ح موصحححوفك بأنها من  

ملك   هذا يشححير ألن  . و على ج ال لبمان العال ك إشححارة للسححماويات التى تح ا فيها الذم سححك ومسحح حها فى وسححوها
:    2كو2، وكم سححك المسحح ح تحمل رائحك مسحح حها ال ك ك )(. واألرز مسححتن م ورائحته طي ك3:4عليها ال يمتهي )دا  

15). 
إذا و  وبهذا نفهم أن أجسححححادنا صححححار لها نصححححيب فى المجد السححححمائى. ذا أجسححححادنا.والخشححححب من ثمار األرن وها

هو  قبول الذم سحححك للصحححليب ، نفهم أن  رم  للصحححليب الذي به ملك المسححح ح على كم سحححتهي  عموما  الخشحححب فهمما أن 
يشحححححححححير (. وبهذا نفهم أن األرز  17:   8السحححححححححر فى مجدها األ دم  إن كما نتألم معه لذى نتمجد أيضحححححححححا معه  )رو
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للذم سحك التى صحلبو جسحدها مع األهواء والشحهوات وعاشحو ح اة سحمائ ك تمشحر رائحك المسح ح، ومسح حها لن يدعها  
 تموت على األرن وتفسد  ل س ن مها لتذون معه فى السماء.

( هى من قيل عمها أنها  24:5+رل1:12هذس الذم سحححك التى قبلو أن ُتصحححلب وتقدم نفسحححها ذ  حك ح ك مقبولك )رو
ج ارا هو قبولها 60( وسحر أن هذس الذم سحك ممثلك  حححححححححححححححح7( فى )اآليكBedبك مع المسح ح على التخو الحححححححححححححححح )مصحلو 

 الصليب مع عريسها. 
( يتذلم عن  7ففى )اآليكفق .  سفففليمانكما قال هما،  ل قال المل. سفففليمان ( لم يقل 7ولذن الحظ أنه فى )اآليك

الذم سححححك المجاهدة على األرن، ولذن فى هذس اآليك يتذلم عن الذم سححححك الممتصححححرة فى موكب سححححماوم وراء ملذها 
ًعا لمهُ المسحححححح ح. ويفسححححححر القديس  ولس هذا بقوله   مما نمرمم ٱْلُذلَّ بمْعُد ُمْخضححححححم لمى أمنَّمما ٱآْلنم لمسححححححْ (. أما فى 8:2  )عب عم

    -خضع ويملك المس ح على الذل:المهايك فالذل س 
 ج ارًا س اونون معه فى المجد وهو يملك عليهم بالحب. وهذا ما رأيماس فى هذس اآليك.     60كم سته الح .1
ًئا  أما أعداءس فسحححححححححح خضححححححححححعوا تحو قدم ه   .2 اءمكم ممْوطم عم أمْعدم تَّى أمضححححححححححم يممي حم ْن يممم ب مي: »ٱْجلمْس عم قمالم ٱلرَُّب لمرم

ْ كم  مم  (.1:110)م   لمقمدم
( تذلمو عن الجهاد، فمن يجاهد على األرن تسححاندس المعمك   صححير ج ارا. وبعد إنتهاء صححورة هذا 8،7اآليات )

العالم يمولن إلى السححماء فى هذا الموكب السححمائى. وكما رفع المسحح ح الذاروب م الذين عرفوس إلى السححموات العال ك 
 ( هاذا سيرفع كم سته.10:18)م 

 
وف ا َمَحبَّة  ِمْن َبَناِت  10 "  -(:10)آية   َطُه َمْرصففففففففُ ب ا  َوَمْقَ َدُه ُأْرُجوان ا  َوَوسففففففففَ ََ ة   َوَرَواِفَدُه َذ َعِمَل َأْعِمَدَتُه ِف ففففففففَّ

 " ُأوُرَشِليَ  
. أيضحححًا للفداء  ( وتشحححير6:12+ م 12:4الفضحححك هي كلمك   الح ك )عب =  أعمدته ف ففةمواصحححفات عرش  . 

س هذا العرش.  الفداء وجاءت   الذهب يشير للسماويات فشعب الذم سك صار سماويا.=  وروافده ذَبا  الذي به تأسَّ
 spread a bed for comfort  toوتعمى الذلمك المسحححححتخدمك بحسحححححب القاموس   bottomالذلمك فى النجلي يك  

. والمقصحود أنه فى نهايك أيام النسحان التى نح اها على األرن، يرتاح الرب  supportوجاءت فى ترجمك أصرم 
إذ جمع أوالدس حوله فى هذس الراحك السحححححححححمائ ك، وأن ما شحححححححححدد هذا التخو الح اة السحححححححححمائ ك )الذهب( التى أتى  ها 

ه مرصففففوفا   ووسففففطاألرجوان ل س الملوك.  = ومق ده أرجوانا  (.  9:18المسحححححح ح الذم  طأطأ السححححححموات ون ل  )م 
وهو أسححس فيما ملذًا سححماويًا،    ، فا  سحح ملك بالمح ك، ملذه داصلما بسححبب فدائه  نحن نح ه ألنه أحبما أوالً =  محبة

   مرصوفا  محبةويملك بالحب ول س بالقهر  
  1)يو (، والمسحح ح هو كلمك   6:    12تشححير لذلمك   الماتوبك فى الذتاب المقدس )م  الف ففة     أعمدته ف ففه

(. والمعمى أنما نعرف المسح ح من صالل الذلمك الماتوبك، فالروح القدس الذم أوحى لذل من كتب فى الذتاب 1: 
(. وأوضحححح صحححورة  14:   16يعوى صحححورة واضححححك عن المسححح ح، فهو  يأصذ مما للمسححح ح ويخبرنا  )يو -المقدس 

(.  16 -  11:   30أيضححا للذفارة )صر  تشححير الف فة  لمح ك المسحح ح تتضححح فى فدائه على الصححليب. لذلك نجد أن
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فذان كل يهودم يدفع نصححا شححاقل فضححك كفارة لمفسححه حتى ال يصححي ه الوبأ، وهذا يرم  لفداء المسحح ح الذم  دونه 
نموت. والمعمى أن كلمك   الماتوبك تحمل لما صحورة إ ن   الذلمك الذم قدم لما نفسحه فديك وكفارة عن صوايانا.  

(. وحتى بعد الن امك يقول عمه  1:   3  الماتوبك  رسم لما يسو  المس ح وإياس مصلوبا  )رل الذتاب المقدس كلمك
(. فقد صحححار هذا لن ا له فهو أوضحححح إعالن عن محبته. والذتاب المقدس 5:   28المالئذك  يسحححو  المصحححلوب )مو 

حد  أن يضححححع  أمن هذا:   عظمأ حد حب  ل س أليمون بالحب اللهى العجيب الذم تجلى بأرو  صححححورس فى الفداء،  
 (. 13:  15  )يوح ائهأجل نفسه أل

وهو وضححححع نفسححححه ل فتديما ويمقلما للح اة السححححماويك ونحن ما زلما على األرن وهى أفضححححل من الح اة الماديك فهو  
   أتيو لتذون   روافده ذهب ( ل عويما أن نح ا السححححححححماويات على األرن  9:   18 طأطأ السححححححححموات ون ل  )م 

(. وبعد أن تمتهى صحححححححححورة هذا العالم بالمجئ الثانى نمتقل إلى المجد  10:   10ل اون لهم أفضحححححححححل  )يولهم ح اة و 
. وقد تذون محبتما هما ج ئ ك وصضححححوعما له ج ئ ا، لذن مق ده أرجواناالسححححمائى. والعريس يمللك عليما بالمح ك    

ذامل  ين العريس والعروس. الح اة فى السحححححححححماء سححححححححح اون هماك المح ك الذاملك والخضحححححححححو  الذامل  ل والتحاد ال
 (.8:  2+ عب  28 - 24:  15كو1السماويك والمح ك التى نتذوقها هما هى عربون ما سمحصل عل ه هماك )

(، فهؤالء هن اللواتى أحببن العريس وتذرسحححو قلوبهم  3:1)نأ  ال ذارى   هم ل سحححوا من قيل عمهم    بنات أورشففلي 
له وملذوس على قلوبهم، هؤالء من قالوا  أنا لحبيبى وحبيبى لى . والروح القدس هو الذم يسحاب فى العذارم مح ك  

ل مك المفس المسحححححح ح العريس على قلبها مح ك   ه. هؤالء ال5:5    ارسححححححن قلوبهن للعريس وحدس )رو عذارم (، فُتمم
هن من قال عمهن الرب أنهن العذارم الحا مات، وهؤالء مصحححححححا  حهن إمت.ت زيتًا، أم إمت.ن من الروح القدس 
فإمتلئوا مح ك للعريس المسحح ح، هذس المح ك جعلتهن يتذرسححن بالذامل له )قال الرب يسححو  أن كم سححته يمثلها عشححر  

شححححححححححححححل م هؤالء لسححححححححححححححن من هؤالء العححذارم (. وبمححات أور 25عححذارم، صمس ممهن حا مححات وصمس جححاهالت مححو 
الحا مات، وهن أيضحححححححححححًا لسحححححححححححن ممن قيل عمهن العذارم الجاهالت الذين لم يمتلئوا بالروح فلم يمتلئوا مح ك. لذن  

 هؤالء قد إنقسم قلبهم  ين مح ك العريس ومح ك العالم. 
دراته على مواجهك أعداء هؤالء بخواياهم( وإيمانهم الضحححححع ف( وشحححححاوكهم فى مح ك المسححححح ح وق بنات أورشففففلي و

كل هؤالء ي عجن العريس  –الذم سحك األقوياء أو حل المشحاكل الصحع ك( والخدام الذين يثيرون مشحاكل فى الخدمك 
(. ولذن حتى هحذس  9:7(. هن قحد أحببن العريس ولذن محبتهم رير كحاملحك )راجع تفسححححححححححححححير اآليحك7:2+5:3+4:8)

 َوَسَطُه َمْرُصوف ا َمَحبَّة  ِمْن َبَناِت ُأوُرَشِليَ    هالمح ك القليلك للمس ح يقدرها، ونجد أن عرش
والمسح ح قال عن كم سحته أنها عشحر عذارم. ولذن هماك صمس حا مات م.ن مصحا  حهن زيتا )بجهادهن إمت.ن  
بحالروح فم.هن الروح مح حك( وهمحاك صمس جحاهالت كحانحو آنيتهن فحاررحك )أطفحأوا الروح بعحدم الجهحاد( لحذلحك نقول 

مات أورشححل م هؤالء لسححن من الحا مات المملوئين بالروح، ولذمهن أيضححا لسححن كالجاهالت تركن آنيتهن فاررك  أن  
التى قدموها له، هو إعتبرهم كمن فرشححوا ث ا هم أمامه ولذن نجد العريس هما وقد فرح بمحبتهم رير الذاملك   تماما.

 .َوَسَطُه َمْرُصوف ا َمَحبَّة  ِمْن َبَناِت ُأوُرَشِلي َ يوم دصوله أورشل م   
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ونالحظ أن همحاك إرت حا  قوم  ين المح حك واليمحان. فمن تذون محبتحه قليلحك ياون إيمحانحه قليال، فمن ثمحار الروح 
من ت داد محبتحه ي داد إيمحانحه، فذالهمحا من ثمحار الروح. ويقول  ولس الرسححححححححححححححول  ( و 22:   5مح حك .. وإيمحان )رحل

(. وأيضححا يقول الرسححول  3:    1تس2  )الن ايمانذم يممو كثيرا، ومح ك كل واحد ممذم جم عا بعضححام ل ع  ت داد  
. ويقول  من أنذر (6:   5  )رلانه في المسحح ح يسححو  ال الختان يمفع شححيئا وال ال رلك،  ل االيمان العامل بالمح ك 

( فمن يمذر صاصححححته وال يقدم لهم صدمك المح ك ياون إيمانه ميتا،  فإيمان  8:   5تى1صاصححححته فقد أنذر اليمان  )
(. فمن تذون محبتحه قليلحك كبمحات أورشححححححححححححححل م ياون إيمحانحه ضححححححححححححححع فحا. ومثحل هؤالء  17:   2 حدون أعمحال ميحو  )يع

صبر م عج، كما أزعج التالميذ الرب وهو نائم قائلين  أما ي عجون المسحح ح العريس إذ أنهم يضححوربون بسححبب أم  
(. فذ ف ت ر  السححححححححححححححفيمححك  27  -  23:    8يهمححك أنمححا نهلححك  فقححال لهم  مححا بححالذم صححائفين يححا قليلى اليمححان  )مححو 

)الذم سححك( والمسحح ح فيها. ولذن من عرف المسحح ح وأح ه يثن   ه ويدرك قدرته وأنه ضححاب  الذل فال يضححورب  ل 
 م قل ه واثقا فى تدصل   فى الوقو المماسب.يم. السال

وهمححاك تراب  قوم  ين اليمححان والرجححاء والمح ححك. رأيمححا العالقححك  ين اليمححان والمح ححك. أمححا  اليمححان فهو الثقححك بمححا  
(. وبهذا نفهم أنه كلما زادت المح ك 5:   5(. وكلما زادت المح ك يتقوم الرجاء وال يخ م )رو1:   11ُيرجىم  )عب 

 قوم اليمان والثقك فى العريس المس ح وي داد رجاءنا فى الخال  الذم أعدس لما.يت
*معرفك  1  -على األسححححححس اآلت ك:  مق د أرجوان، أم أسححححححس ملذه على كم سححححححته   تختا  المسحححححح ح إذًا عممملم لمفسححححححه  

*والح اة  2 .األعمدة الف فففةالمسححححح ح كلمك   ومحبته التى وصحححححلو إلى تقديم نفسحححححه على الصحححححليب فداء عما   
*وأمام  3.  روافد ذهبالسححححماويك التى أتى  ها هما على األرن نح اها كعربون وسححححمح اها بالذامل فى السححححماء    

هذا الحب فرش المؤممون أمام عرشححححه محبتهم، كما فرش الماس مالبسححححهم أمامه يوم دصوله إلى أورشححححل م يوم أحد  
    نقدم لك محبتما فأنو تستحن ذلك.بمعمى نحن =  وسطه مرصوفا  محبة*4الشعانين   

 ولذن فلمرم ما هو التاج الذم ل سه يوم عرسه.
 

َجْتُه ِبِه ُأمُُّه ِف  َيْوِ  عُ 11  "  -(:11آية ) ْرِسِه  ُاْخُرْجَن َيا َبَناِت ِصْهَيْوَن  َواْنُظْرَن اْلَمِلَ. ُسَلْيَماَن ِبالتَّاِج الَِّذي َتوَّ
 "  َوِف  َيْوِ  َفَرِح َقْلِبِه 

نرم فى هذس اآليك مشهد المس ح حاماًل صلي ه وعلى رأسه إكليل الشوك متجها إلى الجلجثك ل صلب. وفى طريقه 
 للجلجثك وقفو المساء يلومن ويمحن عل ه. 

( ماافأتها السماويك فى موكب المجد السماوم مع 10،9( الذم سك المجاهدة، ورأيما فى آيات )8،7رأيما فى آيات )
أم   لبنات صهيون ملذها المس ح. حيم أنها شاركو مس حها أالمه وصلي ه، وها هى تشاركه مجدس. وهما إنذار  

 مهم لم يؤمموا.  بالذات الذين شاهدوا موكب الصلب وباوا على المس ح لذ  اليهود 

    بنات صهيون  فمن هن
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(. 31-27:  23ربما هن هؤالء اللواتى باين وقال لهن الرب  ال ت اين علىَّ  ل إباين على أنفسان  )لو (1
هؤالء إكتفوا بال ااء والتعاطا ولذن لم يؤمموا به. هذس شفقك ول سو مح ك. هؤالء ال اك ات لم يفهموا أن  

ألجل صالصهم. وهما نجد دعوة لهم ليؤمموا   خلصوا. وربما تذون هذس المس ح صمع كل هذا ألجلهم، أم  
 دعوة لذل اليهود المعاندين ليؤمموا بالمس ح   خلصوا. 

( Bedوربما هن كل نفس لم تفهم بعد أن كل أالم المس ح هذس كانو ألجلها. لم يفهموا سر التخو الح ) (2
ء صاروا ج ا رة ألنهم قبلوا أن يصلبوا معه. هؤالء (. هؤال7المصلوب عل ه المس ح ومعه ستون ج ارًا )آيك

)آيك  السماوم  الموكب  فى  نصيب  لهم  صار  هن  9الج ا رة  يفهموا  لم  الذين  هؤالء  صهيون (.    بنات 
المتعاطفين مع المصلوب، لذمهم رافضين أن يشتركوا مع المصلوب فى حمل الصليب. هؤالء لو فهموا  

ممْن الم يمْحممُل  على األرن بقبول الصليب كما قال رب المجد  أن الموكب السماوم فى المجد يبدأ هما   وم
ُر أمْن يمُذونم لمي تمْلمميًذا رمائمي فمالم يمْقدم يمْأتمي وم لمي مُه وم (. لقبلوا الصليب مع المصلوب  ل لقالوا مع  27:14  )لوصم

لهم. ولذرسوا قلوبهن العروس  إنى مجروحك ح ا . ولقبلوا فى حب شركك األلم مع المس ح الذم تألم ألج
ُموا بمهم فمقمْ ،  مْل  له قا لين الصليب معه قائلين مع  ولس الرسول   مْجلم ٱْلممسم حم الم أمْن ُتْؤمم منَُّه قمْد ُوهمبم لمُذْم ألم ألم

مْجلمهم   ك  (. وهى دعوة أن يتأملوا فى إكليل الشوك الذم إحتمله ألجلهم مح29:1  )فى أمْيًضا أمْن تمتمأملَُّموا ألم
فيهم. ومن يفعل يترك صواياس ويقبل أن يشترك مع المس ح فى حمل الصليب،   اون له نصيب فى موكب  

 الملك السماوم. 
 ل    بنات صهيون أو من    بنات أورشلي ومن يفعل ويارس القلب للعريس المس ح ال يقال عمه بعد أنه من   (3

 . ال ذارى يقال عمه أنه من 

كالهما محبته قليلك إذ لم يمتلئوا بالروح ولم يارسححححححححوا القلب  -أورشفففففلي  وبنات صفففففهيون :وما الفرق بين بنات 
بالذامل للمس ح العريس ل صيروا عذارم حا مات. وبمات أورشل م نرم فيهن أنهن ي عجن العريس بخواياهم وقلك  

مع المسح ح المصحلوب    إيمانهم وضحعا ثقتهم   ه. أما  مات صحهيون فهم الذين يعرفون مشحهد الصحليب ويتعاطفون 
( فصحححححاروا ملذا لمن تألم  20:   6كو1ولذمهم لم يفهموا أن هذا كان ألجلهم، وأن المسححححح ح قد إشحححححتراهم  ثمن راٍل )

عمهم ل شحتريهم ولم يعودوا أحرارا ل سحلذوا بحسحب شحهواتهم. هم من ال ي الوا طالبين ملذات العالم رافضحين الصحليب 
م ُصلمقوا ليتمتعوا بالعالم وبال الملذات الحسح ك التى فى العالم، ونسحوا أن السحيد  ورافضحين ألم ألم. هؤالء يظمون أنه

 (.33:16المس ح لم يعدنا  هذا  ل قال  فى العالم س اون لذم ضين )يو
ولمالحظ ... أل س هذا وضع الذثير مما أنما نتعاطا مع المس ح المصلوب ومع أالمه ونتذلم عمها دون أن نملذه 

الشوك هذا نحن قد إشتركما فى وضعه على رأس   ونهاجم اليهود الذين صلبوس. أو ل س إكليل  على القلب.  ل
المس ح، فالمس ح قبل كل هذا ليرفع عما صوايانا. أم أن صوايانا كانو السبب فى إكليل الشوك. ومن لم يقدم 

( توجه له الذم سك األم  16:6توبك من أوالد الذم سك )صهيون األم التى قال عمها  ولس الرسول إسرائيل   رل 
)العروس( دعوة ل عرف الثمن الذم دفعه العريس   ه وي ير موقفه بالتوبك   م.س الروح مح ك تدفعه لتذريس القلب 
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للعريس،   قبل أن يتخلى عن الملذات العالم ك ويقبل أم صليب ألم يفرضه   عل ه  ل يقمع جسدس ويستعبدس 
   اون تلميذًا للمس ح. 

تأمل فى إكليل الشوك ومح ك المس ح التى إتضحو على الصليب، هو وسيلك فعالك ليتحرك القلب بالتوبك. *وال
وأيضًا التأمل فى موكب المس ح يدفع من يفهم معمى المس ح المصلوب ألجلما، أن يقبل الصلب مع المس ح، 

(. 20:2ل المس ح يح ا فىَّ  )رلفالمس حى الحن قى يقول مع  ولس الرسول  مع المس ح صلبو، فأح ا ال أنا  
(، وح اة الماتك هى صليب نفرضه على 11:6بالمعموديك نحن متما مع المس ح، ويجب أن نح ا ح اة الماتك )رو 

 أنفسما. ومن ال يقبل ويرتد لح اة العالم بملذاته لن يستفيد من فداء المس ح، وهذا يح ن قلب المس ح. 

هم أوالد الذم سك المعمدين، والذين لهم ح اتهم فى الذم سك ويحفظون قصك  هما باألكثر    ببنات صهيون   المقصود 
الصليب ويرددونها، ويتذلمون عمه كثيرا ويعظون عمه كثيرا. لذمهم لم يفهموا بعد معمى موكب الصليب، ومعمى 

مات (. هؤالء صار لهم الصليب معلومات يعظون  ها، كما كان الصليب لب23قصك ال اك ات على المس ح )لو
صهيون شفقك، كالهما لم يتحول الصليب لهم إلى مح ك وتذريس. هؤالء ال اك ات أمام موكب الصليب يماهرون 

(.   مات صهيون هم من يتذلمون عن  1:3أوالد الذم سك  الذين قد رسم يسو  المس ح أمام عيونهم مصلوبا  )رل
شتريما فمذون ملذا له بال القلب، ولم نعد أحرارا  الصليب كقصك حدثو ولم يفهموا أن هذا كان ثمما دفعه المس ح ل 

لمسلك بحسب شهواتما.  مات صهيون هؤالء لم يفهموا أنه لذى يستفيدوا من صليب المس ح عليهم أن يشتركوا   ه 
(. ومن يفهم يقرر أن ال ياون قل ه ممقسما  ين المس ح وأم أحد ريرس،   اون العالم له مصلوبا، وهو 7)تخو اآليك 

(. ولن يسمح لمفسه ولو حتى  مظرة صاطئك أو كلمك صارجك، ولن يقبل أن يسمع 14:6للعالم مصلوبا )رل ياون  
 شيئا صاطئا.

  -العروس الذم سك توجه رسالتين :
ل افوا عن إزعاج العريس بخواياهم وقلك إيمانهم الماشححححئ عن نقص محبتهم. هذس  األولى لبنات أورشفففلي  .1

 ن والثقك فى العريس ضاب  الذل، الثقك فى قوته والثقك فى محبته. الرسالك األولى هى دعوة لإيما
ل فهموا أن دم المسحححححح ح كان ثمما إشححححححتراهم به فصححححححاروا مملذه، فعليهم أن يجددوا   وال انية لبنات صففففهيون  .2

أفذارهم رافضين العالم بملذاته، قا لين أن يصلبوا مع مس حهم. ولمالحظ أن من ال يقبل الصليب سيتذمر  
شححئ )أم مرن، أو أم ضحح قك، أو أم تجربك، ....إلخ( ويصححير مثل شححعب إسححرائيل فى سححيماء   على كل

 (.17:8الذين كانوا دائمى التذمر. ومن يقبل أن يتألم معه سيتمجد معه أيضًا )رو
وهي    .المس ح عل ه  كْ ل م مم   قبل أن يُ   وإكليل الشوك  ذ  حك الصليب فى   أملللعالم كله ليتو   لشعبها  هذس دعوة الذم سك

التاج دعوة لليهود ليؤمموا بمن صحححححلبوس، ويروا ما عملوس به نت جك أحقادهم. وماذا قدم الشحححححعب اليهودي للمسححححح ح   
الحذم صرجحو ممحه العحذراء مريم أم المخلص، وبحالتحالى هو    أمحه همحا هي الشححححححححححححححعحب اليهودي= الفذي توجتفه بفه أمفه

ذي كلل رأس المسححح ح بإكليل شحححوك يوم عرسحححه على كم سحححته  ال  الشحححعب الذم صرج ممه المخلص. هذا الشحححعب هو
بأنه أكمل لها   = يو  فرح قلبهشحتراها ودفع دمه على الصحليب مهرًا لها. ويوم عرسحه كان هو يوم الصحليب. إفهو 

  كل  ر وقدم لها كل طر  الخال .
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 -تأمل:
 !(Chariotأل س من ال ريب أن يذكر أكليل الشوك مع التخو )

 أم يوم الصليب  (Bedالمماسب أن يضاف مع التخو )ألم يان من 
بسبب محبته التى  ( chariotوبفرح صرنا نحمل مركبته الملوك ك ) على قلوبما،  ولذن نحن قد ملذما المس ح

   .على رأسه إكليل الشوكو ههرت على الصليب 
 

 تسلسل أفكار الصحاح 
إنتهى الصحاح السا ن  تحذير العريس لعروسه بأن تحتمى به كالحمام فى محاجئ الصخر. وهذا ياون 

(. *وتمْحذمر الخوايا التى تبدو ص يرة  14:   2*بالصالة  ال إنقوا  لتظل العروس على صلك بعريسها المس ح )
  ال النفصال(. (. وهذس تفصلها عن عريسها القدوس )هذا معمى الج ال المشع ك أو ج 15:  2)
ولذمما نجد هذس المفس وقد تذاسلو  دون جهاد فى الصالة. وهذس هى الخووة األولى لبدايك النفصال  -: 1آية 

 عن العريس. ونت جتها أنها لم تجدس أم فقدت فرحك  يو الخمر.
القديمك قبل أن  إذ إنفصلو المفس عن عريسها ذهبو إلى العالم إذ همو أن هذا يع يها بحسب صبراتها  -: 2آية 

 تتعرف على عريسها وتح ه. وهما ضلو طريقها وس  العالم. 
ولذن عريسها لم يتركها وأرسل لها من يدلها على الورين للرجو  فهو الراعى  ين السوسن وال يترك  -: 3آية 

 صروفه الضال. 
ت تتركه،  ل عادت  وعادت المفس لخبراتها القديمك المفرحك مع عريسها، وتعلمو الدرس وما عاد  -: 4آية 

 (. 8:  1لح اتها داصل الذم سك كما أرشدها من قبل فى ) 
 وعادت المفس للمح ك القديمك مع عريسها، وعادت تولب من الجم ع أال يتسببوا فى إزعاجه.   -: 5آية 
 ونجد العريس يشجعها على تركها العالم وعودتها لح اتها السماويك.  -: 6آية 
عروسه بالجهاد، وأنه هو الذم يقودها فى المعركك وأنها   ه ل سو ضع فك  ل  ويذكر العريس  -: 8   7أيات

 ج ارة ولها أسلحتها.  
( ملذوس على قلوبهم وفى األ ديك  4:  1هذس المفس وريرها من العذارم الذين إنجذ وا للعريس )  -: 10   9أيات

 يمضموا للموكب السماوم.  
قدم العريس من حب للجم ع، ل شتركوا فى هذا الموكب السماوم والعروس تدعو كل واحد ليدرك ماذا  -: 11آية 

 بأن يملذوا المس ح على قلوبهم بأن يتأملوا فى الثمن الذم دفعه المس ح من أجلهم. 
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 عودة للجدول الصحاح الرابع 

 
ْ    َها َأْنِت َجِميَلٌة َيا َ ِبيَبِت   َها َأْنِت َجِميَلٌة! َعْيَناِك َ َماَمَتاِن ِمْن َتْحِت َنَقاِبِ.  َشْ ُرِك َكَقِطيِع مِ 1  "  -(:1آية )

 "  َراِبل  َعَلى َجَبِل ِجْلَ اَد  
العريس يصحححا جمال عروسحححه التى عادت لجهادها وسحححارت فى موكب المصحححرة السحححمائى وقد ملذو العريس على  

فمجحدهحا وقحد    إجحذ مى وراءك فمجري  ( حيممحا قحالحو  4:1لبهحا فحإنعاس عليهحا جمحالحه. وقحد اسححححححححححححححتجحاب لولبتهحا فى )ق
( وكلها 5:4( ومعلمك بالمك   )3:4(  وكارزة )2:4صحححححححححححارت صادمك لعريسحححححححححححها تجذب له نفوس كثيرة   متئم )

السححححححححححححححقو  فهى محازالحو على الج حال ( ويححذرهحا من  15:2كو2ثمحار ورائحتهحا حلوة فمحن رائححك المسحححححححححححححح ح ال ك حك )
 (.8:4المشع ك )
وهذا ما جعلهم يسححححححححتخدمون الحمام ال اجل فى نقل   هو  يته أو  رجه.  الحمام له اتجاس واحد يوير إل ه=   مامتان

 Singleness ofالرسححححححححائل. وهذا معمى أن الحمام يشححححححححير لل سححححححححاطك فذلمك بسححححححححاطك تترجم فى الذتاب المقدس 
heart.    والحمام   المسح ح ك هى أن ياون لما هدف واحد هو مجد المسح ح وال نعرج  ين الفرقتين.إذًا فى وال سحاطك 

 معروف بوهارته فالذكر ال يعرف سوم أنثاس. اً أيض
عيناك هو تعبير عن التجاس الذم قررت المفس أن تسحححححححير   ه. وقوله  ال ينان  =عيناك  مامتان من تحت نقاب.

  إال  كحل محا هو هلل وال تعرفحان الشححححححححححححححر،ال تول حان   لهمحا هحدف واححد، هو أنهمحا  لحكم عيمحان بسحححححححححححححح وتحان أم   مفامتفان
ت صحران المسح ح بالروح القدس الوديع. ولذن رؤيتك ل سحو كاملك فهي من تحو نقاب الجسحد، فالمفس التي يالمها 

، نراها كما فى ل   أو كما جاد العريس مازالو في الجسححححححد على األرن، ووجودنا في الجسححححححد يممع عما رؤيك األم
)فالجسحححححححد الذم سحححححححامو   ه الخو ك   تحت نقاب  من ( وما تدركه هذس المفس ياون كما12،   9:13كو1)  فى مرآة 

:    2كو1والروح القدس هو الذم ياشحححا لما  )  .(20:   33يممع الرؤيك الواضححححك  ال يرانى النسحححان ويع أ  )صر
حتى لو كان كل   فهو كاف أن نقول  لى إشحححححت ا  أن أنولن وأكون  (. ولذن ما ياشحححححفه لما الروح القدس12  -9

 (.23:  1مع المس ح ذاك أفضل جدا  )فى
الشحعر يشحير لشحعب  ، فالشحعر يلتصحن بالرأس سحواء شحعر الرأس أو اللح ك والرأس هو المسح ح، وشحع ه  =  شف ركِ 

ورفضححححححه لها أمر ح   ال المبي أن يحلن شححححححعرس  ملتصححححححن به. وحيمما أراد   أن يعبر عن حامه ضححححححد أورشححححححل م  
(، فحيمما يتقدس الشحعب وياون في مح ك يمسحاب 133. والعاس في )م (5)ح   ويضحربه بالسح ف ويحر  بعضحه
  شحعب   مشح ه هما=  كقطيع ماع شحع ه )لحيته(. على ، الذم هو المسح ح،  الرأسالروح القدس كالدهن من على  

عحادة. وكلمحا ارتفع القو ع على الجبحل يراس المحاهر كحأنحه وححدة واححدة، ال يمي     بقو ع محاع ، والمحاع  لونحه أسححححححححححححححود 
والذم سححك يتجدد مثل المسححر شحح ا ها. إال أن هماك تأمل ، الواحدة عن األصرم. ولون الشححعر األسححود يشححير للشحح اب 

ها. ال ترم  آصر في قو ع الماع  فهي تسححححححححححير مومئمك آممك وراء راعيها، رؤوسححححححححححها إلى األرن ت حم عن طعام
  نحمل همصتفو رؤوسحححححها. وهذا ما يجب أن نفعله كشحححححعب للمسححححح ح، أن ال  إممها سحححححوم أجسحححححامًا  ال رؤوس، فقد  
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راعيمحا أنحه يحد ر كحل شححححححححححححححئ. ولذن إذا محا ححدح محا ي عج    فى  إذ لمحا ثقحك  فلمفذر ولذن دون قلن وال نحمحل همحاً   ال حد،
القو ع فإنك تجد الرؤوس ترتفع كلها في الحال وتمظر العيون شحححححاصصحححححك ال إلى مصحححححدر الخور  ل إلى الراعي، 
تلتمس عمدس الرأي والمشحححورة والعون. ودليل أن السحححفر ماتوب بصححح  ك رم يك أنه هما يشححح ه القو ع بشحححعر الماع  

، والشححعر  ( يشححبهه بقو ع ماع  تم ج  شححعرس2وفي آيك ) إشححارة لشحح اب الذم سححك الدائم.ال رؤوس، األسححود وكأنه  
وهو جبل عاٍل مشححححهور بمرعاس، إشححححارة = رابل على جبل جل ادوهذا القو ع    هما يرم  ألعمال الجسححححد الخاطئك.

 ألن راعيما يقودنا للسماويات فسيرتما هي في السماويات.
ة لوضحححع السحححتعداد للهجوم على الفريسحححك عمد األسحححود. والمعمى أنما كم سحححك مقاتلك ضحححد   فهذا إشحححار  رابل وقوله

 (.18:  16أ واب الجح م، وأ واب الجح م لن تقوم عليها )مو 
 

اِدَرِة ِمَن اْلَغْسِل  اللََّواِت  ُكلُّ َواِ َدة  ُمْتِئٌ   َوَلْيَس ِفيِهنَّ َعِقي2 " -(:2آية )  "ٌ   َأْسَناُنِ. َكَقِطيِع اْلَجَ اِئِ  الصَّ
هما إشححارة للخدام الذين يمضحح ون الوعام كالمرضححعات ويقدمونه لبمًا لحديثي اليمان، الذين ال يحتملون  = أسفنان.

فإزالك الشعر  =  ج ائ أي هم صارجون من المعموديك. وهم م سولون بالتوبك   = من الغسلالصادرة الوعام الدسم. 
الشحححعر صارج من الجسحححد، فهو يعبر عما فى داصل الجسحححد. كما لو كان هماك ص ان  ف  تشحححير لزالك أعمال الجسحححد.

 -   17:    7الخو ك )رومملوء بسحائل ما، فما يخرج من الخ ان سح اون هو نفس ما فى داصله. والجسحد سحامو   ه  
. أزيل عمهم كل ما إلتصحححححححن  هم من صوايا وأوسحححححححاخ العالم قد  أنهو  (   اون إزالك الشحححححححعر رم ا للتوبك وللمقاوة،20

 لونه   . فالصحححححححوف وهو شحححححححعر ماع  يشحححححححير للخو ك   (  ال تل س ثوبًا مختلوًا صحححححححوف مع كتان11:22في )تم و 
(. واآلن نحن أمام 15،   14:6كو2ركك للمور مع الظلمك  ) يمما الذتان األ    يشححححححححير للبر، فال شحححححححح،  األسححححححححود 

معمحدين تحائبين لهم قحدرة على أكحل الوعحام القوي ويحولونحه إلى لبن فمن المؤكحد سحححححححححححححح اون لهم أوالد في اليمحان.  
ول س هذا فق   ل الوعام القوم يهضححححححححححححم ويذهب كل ما هو مفيد للدم. والدم يمقل هذا إلى ثديى األم ليتحول إلى 

للمولود. فإذا فهمما أن الدم هو ح اة النسحححان، يصحححير المعمى أن المخدوم يتأثر بح اة الخادم أكثر من تأثرس    طعام
   تعال مه.

أي كل واحدة تلد توأم إشححححححارة لوفرة األ ماء. فالسححححححامريك أتو بشححححححعب السححححححامرة =  كل وا دة متئ  وليس فيها عقي 
 .نفس 3000، وبورس يوم الخمسين أتى  ح للمس ح

ى الصحححححححاح الثالم وجدنا العروس تفرح بعودتها لعريسححححححها بعد أن وجدته، وصححححححارت مجاهدة. وهما نرم عالمك  ف
(. وهذا ما سحح ظهر فى صححورة 4:1المح ك الحن ن ك وهى أنها صححارت كارزة وصادمك تأتى  مفوس عذارم لحبيبها )

يس همحا جمحالهحا كخحادمحك تجحذب ( يمحدح العر 5(، إذ بعحد أن عحادت العروس بحالتوبحك )إصححححححححححححححححاح7،6:6أصرم فى )
 المفوس لحساب عريسها، فالخدمك عالمك المح ك.

 
ِك َكِفْلَقِة ُرمَّاَنة  َتْحَت َنَقاِبِ. 3 " -(:3آية )  " َشَفَتاِك َكِسْلَكة  ِمَن اْلِقْرِمِ   َوَفُمِ. ُ ْلٌو  َخدُّ
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ما دمما قد تذلمما عن الذرازة   شحححير هما للشحححفتان الذارزتان  دم المسححح ح )القرم (. وهي  =  شفففتاك كسففلكة القرم 
كسححححلذك، أي ر  قك ال تجرح أحد. فمحن نذرز بالمسحححح ح دون أن نهاجم أحدًا.  ل كلمات العروس كلها رقك وعذوبك 

ياونا كارزتان إن لم ي تسال  وعوا وحب، وال تمون بما ال يلين  ها كعروس. وأيضًا فهاتان الشفتان ال يمان أن  
(. وألن الشحححححفتان مقدسحححححتان بالدم قيل أنهما قرم .  7-5:6ويتقدسحححححا  دم المسححححح ح، وهذا ما حدح مع إشحححححع اء )إش

ك كفلقة رمانة تحت نقاب.يخرج تسححححححححححا  ح وصححححححححححلوات. =  وفمِ.  لوٌ  أي هي في حالك صجل من صواياها،  =  وخدُّ
حمر من صجلها وح ائها واحتشححححححححامها. وإحمرار وجهها يشحححححححح ه رمانك والخد أو الوجه يظهر ما في الداصل. وصدها أ

  المحاسحححححي يشحححححيرمقووعك )لونها أحمر(. أما الرمانك رير المقووعك أو رير المفلوقك ياون لونها نحاسححححح ًا، واللون  
الرب  وهاذا قال  لصحححححالبك الوجه والجبهك، أي يخوئ وال يهتم.   للوقاحك إذ ال تخجل المفس من صواياها، وتشحححححير
اس  عن يهوذا إشححححححححححححححارة لعحدم صجلهم من صوحايحاهم   تُحكم ُنححم ْبهم ، ومجم يحٍد ُعُمقحُكم دم ل  ممْن ححم اٍس، ومعمضححححححححححححححم    لمممْعرمفمتمي أمنحَّكم قحم

،  (. وبمفس المعمى قال الرب لح   ال المبى عن شححعب يهوذا  4:48)إش ممعم لمكم اُء أمْن يمسححْ رمائميلم الم يمشححم لمذمنَّ  مْيوم إمسححْ
منَُّهمْ  اُة ٱْلُقُلوبم ألم ُقسم ُب ٱْلجم ماسم وم الم منَّ ُكلَّ  مْيوم إمْسرمائميلم صم اُؤونم أمْن يمْسممُعوا لمي. ألم ْجهمكم ُصْلً ا    . الم يمشم ْلُو وم عم همأمنمذما قمْد جم

مْ  ْثلم جم ماهمهم تمكم ُصْل مًك مم ْبهم ْم، ومجم ْثلم ُوُجوهمهم  (.8،7: 3  )ح مم
 (.13:45هو في مجدها الداصلي )م  سر صجلها وقداستها= تحت نقاب.

هو النسحححان الداصلى، قلبها ومشحححاعرها وضحححميرها. وفى   تحت النقابإذا فهمما أن المقاب إشحححارة للجسحححد، ياون ما 
العهد الجديد يولد فيما إنسحححححححان داصلى جديد فى المعموديك، وهذا النسحححححححان الداصلى يخجل لو أصوأ، أما النسحححححححان  

 (.6:  25اس )عد العتين فهو يت اهى بخواي
 

 "ُعُنُقِ. َكُبْرِج َداُوَد اْلَمْبِن ِ  ِلأَلْسِلَحِة  َأْلُف ِمَجن   ُعلِ َق َعَلْيِه  ُكلَُّها َأْتَراُس اْلَجَباِبَرِة  4 " -(:4آية )
تميي  العدو حين يأتي من بعيد )فبرج داود   ن لكم عمن مرتفع به تسحححححححححتو عي=  عنق. كبرج داود المبن  لألسففففففلحة

اقبون ممه األعداء(. وهي ال تمي  األعداء فق ،  ل لها أسححلحك سححماويك فرقم  كانوا يمظرون ممه للقتال من بعيد وير 
(.  4:10كو2هي للدفا  ضحد ضحربات سحهام الشحرير الموجهك للعروس )  والمجن واألتراسيشحير للسحماويات.   ألف

 ونجد العريس هما مستمرًا في شرح جمال عروسته، وسر جمالها هما أنها عروس مجاهدة.
  كحانحو المحدن تححا  بحأسححححححححححححححوار وعلى األسححححححححححححححوار أ راج عحال حك يقا  هحا حراس ليراقبون من بعيحد إقتراب برج داود 

أ و المسححححححححححححح ح   برج داوداألعداء . ولذن هذا البرج ل س للمرا  ك فق   ل   ه وسحححححححححححححائل دفاع ك مجن وأتراس. وهو 
(. وإذا  10:    18ن ويتممَّع  )أمبالجسححد. وإذا وضححعما هذس اآليك أمامما  إسححم الرب  رج حصححين، يرك  إل ه الصححدي

فهمما أن الشحح وان هو عدونا األسححد ال ائر الذم يجول يلتمس من يبتلعه،   اون إسححم يسححو  إ ن داود هو حصححمما  
الذم نحتمى   ه من هجمات أفذار الشحح وان . فإذا هاجمتما أفذار إ ل س فلمصححرخ  يا ربى يسححو  المسحح ح إرحممى 

ْا يما أمْ رماُم.  . وهاذا قال الرب أل ونا إ راب م    هو البرج الحصحين   ه نحتمىأنا الخاطئ وأعمى  . وإسحم يسحو  الم تمخم
 وربما يسحححو  هو الذم ياشحححا العدو من بعيد. وإسحححم يسحححو  هو السحححالح القوم المرعب  (.  1:15  )تكأمنما ُتْرس  لمكم 

  للعدو الش وان.
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ْوَسِن َثْدَياِك َكِخْشَفَتْ  5 " -(:5آية )  " َظْبَية   َتْوَأَمْيِن َيْرَعَياِن َبْيَن السَّ
 هما ترضححع  = وال ديانعيون حادة.  ويتمي  أوالد الظب ك بأن لهمأي أوالد الظب ك التوأم الصحح ار، =  خشففت  ظبية

  كان ما سححبن تشححب ه للذم سححك، فذما ترضححع.  ، فيمشححأ هؤالء الصحح ار أصحححاء ولهم قوة إبصححاراألم أوالدها الصحح ار
العهد    والذم هو كثديين هما ترضحححع أوالدها بالمات الذتاب المقدسالظب ك األم أطفالها من ثدييها، هاذا الذم سحححك 

  فلهمحا مصححححححححححححححدر واححد هو الروح القحدس، وهمحا متذحامالن فحالعهحد القحديم تم حأ عنالجحديحد والعهحد القحديم، وهمحا توأمحان 
العهد الجديد والعهد الجديد شحححرح العهد القديم. وعيون الظبي الحادة تشحححير لما سححح اتسححح ه المؤمن فهو سحححيرم عدوس 

السححوسححن يشححير للذم سححك =  يرعيان بين السففوسففنويعرف طرقه وحربه وحيله، فذلمك   تعرفما ما لما من أسححلحك. 
 التي تشبهو بعريسها، وكلمك   ترضع وترعى السوسن.

  ه حمايك ، وهما نرم أن كلمات الذتاب المقدس  ها نذتشحححا العدو ، وبها    فى اآليك السحححابقك أن إسحححم يسحححو   رأيما
  نرد على حيله وأفذارس ، فالمس ح كان يجاوب إ ل س بأيات من الذتاب المقدس .

 
 ِإَلى َأْن َيِفيَ  النََّهاُر َوَتْنَهِ َ  الظِ اَلُل  َأْذَهُب ِإَلى َجَبِل اْلُمرِ  َوِإَلى َتلِ  6 " -(:6آية )
 "  اللَُّباِن 

  المرسحححححتعدادها ألن تت عه حتى إلى الصحححححليب   إأمام مديح العريس لعروسحححححته، نجد العروس هما تعلن لعريسحححححها 
  وهذا كما فعل القديس يوحما لمحبته القويك للمس ح إذ هو وحدس من التالميذ كان تحو الصليب دون صوف

  تشحححححححير لتجارب وأالم وسحححححححقوات النسحححححححان صالل ح اتما فى هذا العالم فمحن ما زلما على الظالل    تنه   الظالل
( حيم ال حر وال  رد وال جو  وال 14:   8الج ال المشحع ك. أما هماك فى السحماء فقيل عمها  ج ال األط اب  )نأ

     ( حيم الفرح األ دم والمجد األ دم.27:  21( وال يدصلها شئ دنس )رؤ17،  16:  7عوأ وال دمو  )رؤ
   أي  األ ديك نهار  هووالنهار   أم العمر كله.نهارالإلى أن يفي      اللبان      المها بالصحححححالةأوتسحححححتعين على  

تل   ، وأعوى للصححححالة صححححفك أقل إرتفاعا   جبل المر والحظ أنه أعوى لحتمال الصححححليب صححححفك جبل   يشححححر .
، فالصحححالة والتسحححا  ح ترفعما للسحححماويات ، ولذن إحتمال الصحححليب بشحححار وقبول يرفعما إلى درجات سحححماويك    اللبان

 المس ح.أعلى من التى ترفعما إليها الصالة ، فالصليب هو إصت ار عملى للشركك مع 
المفس )العروس( هما قررت أن تقبل حمل الصححليب، فما الذم يعيمها      أن تتمسححك بالمسحح ح بالصححالة )الل ان(، 

(. وهذس الصحلك  يمما وبين المسح ح يحمل فيها هو  17:5تس1فالصحالة هى صحلك مسحتمرة معه  صحلوا  ال إنقوا   )
(. وهحذا محا ححدح مع الثالح فت حك، 30،29:  11عمحا حمحل الصححححححححححححححليحب. لحذلحك يقول  إحملوا نيرم فهو هين  )محو 

فوجود المسحححححححححححححح ح معهم فى أتون المحار جعحل األتون جمحك. والفت حك كحان ممامحًا لهم أن يخرجوا فقحد إنحلحو ربحاطحاتهم،  
 ولذمهم لم يخرجوا. فهم ومعهم المس ح داصل األتون يشعرون بفرح لم يختبرونه وهم صارج األتون.

رف  األالم ورف  حمل الصحليب ، فحين قال الرب لتالميذس أنه سح صحلب قال والحظ أن أول حروب إ ل س هى  
وقال ل ورس اذهب عمي يا شححححح وان.انو معثرة لي النك ال . فإلتفو  .ال ياون لك هذاله بورس  حاشحححححاك يا رب 
( . وقول المسححححححح ح  يا شححححححح وان  هو موجه للشححححححح وان الذم جعل 23،   22:   16)مو   تهتم بما هلل لذن بما للماس
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ورس يرف  فذرة الصححححححححليب ويقمع المسحححححححح ح  رفضححححححححها . ورأيما أن المسحححححححح ح كان  رج داود الذم إكتشححححححححا العدو ب
 الش وان الذم أتى ل ضع فذرة رف  الصليب على لسان بورس .

 
 " ُكلُِّ. َجِميٌل َيا َ ِبيَبِت  َلْيَس ِفيِ. َعْيَبٌة 7 " -(:7آية )

 وبسبب ح اة الصالة.جمال المفس ههر بسبب قبولها الصليب، 
هحذس كمحا قحال الشحححححححححححححححاعر العربى  عين المححب عن كحل عيحب كليلحك . فهاحذا يرانحا   المححب   =  ليس فيف. عيبفة

(. وهذا ما قاله   عن أيوب  رجل كامل ل س مثله  4:    1+ أف  28:    1كاملين، حيمما نذون فى المسححححححححح ح )كو
 التى يمن ه   ممها ل امل. ( ثم يتضح من السفر أن أيوب كان له أصواءس8: 1)أم

 
ِنيَر  8  "  -(:8آيففة ) َة  ِمْن َرْأِس شفففففففففَ انففَ اَن! اْنُظِري ِمْن َرْأِس َأمففَ ا َعُروُس  َمِ   ِمْن ُلْبنففَ اَن يففَ َهُلمِ   َمِ   ِمْن ُلْبنففَ

 " َوَ ْرُموَن  ِمْن ُخُدوِر اأُلُسوِد  ِمْن ِجَباِل النُُّموِر  
اء فإلى ماذا يشححححححححححححير  لبمان ماان من أجمل ما يمان، ج اله صضححححححححححححر = هلم  م   من لبنان      م   من لبنان

 .م   من لبنانلبمان ولماذا يارر 
وال يخدعك العالم بملذاته وجماله   هلم  م  يشححير لبمان للعالم بإرراءاته وصداعاته. وكأن   يقول لعروسححته  -1

خدور األسفففففففففود وبها فهو كالح ك لها مظهر جذ اب لذمها سححححححححححححححامك،  ل هذس الج ال الجميلك صورة جدًا. فبها 
يشير للحروب التي سمجدها في هذا العالم مثل الخو ك الساكمك في الجسد ول ل س األسد ال ائر وهذا  =  نمور

سحححححالح إ ل س األول هو رف  األلم ، وهما نجد السحححححالح الثانى وهو إرراءات العالم .   وسحححححالحه لذات العالم.
ا يم ه ال تمجذ وا لرراءات  وإ ل س رأم المفس وقد إتخذت قرارها بأن تذهب لج ال المر والل ان، ونجد عريسحححححم

 العالم .
قد يشححححححححححححححير لبمان لح اة التع يك والفرح والراحك في  دء الح اة الروح ك، ولذن   يعلن بأن هماك حروب يجب  -2

 أن نجتازها فل سو الح اة الروح ك كلها تع يات،  ل من المؤكد سمجد أسود ونمور في الورين. 
  وتذرارها مرتين فهذا يعمى رف  العالم وصواياس ورف  ح اة الراحك  دون صحححححليب . ونجد المسحححح ح    هلمى م ى

( ويقصحححححححححححد  هذا 31:   14ليلك الصحححححححححححليب  يمما كان يتذلم مع تالميذس إذ به يقول لهم  قوموا نمولن من ههما  )يو
 وهما دعوة للخروج مع العريسقوموا نذهب إلى حيم يأتى يهوذا مع عسححححححاكر الرومان ل أصذونى إلى الصححححححليب .  

تاركين العالم ممع لين عن إرراءاته وصواياس  ل وراحته  أصرجوا ممها يا شححححعبى لئال تشححححتركوا فى صواياها ، ولئال 
هى بن ادة   الحرب الروح كورف  حروب الشحححححح وان وأفذارس وإرراءاته ، هذس  (.4:   18تأصذوا من ضححححححرباتها  )رؤ

سححححمه، لذلك ال د وسححححممتصححححر،  ل  إهي للرب ولحسححححابه وبو   ( ،2:  6ذى ي لب )رؤالرب نفسححححه الذم صرج رال ا ول
 نحارب ونمتصر. ولذن ك ف نحارب   أنسمممو ب

واليمحححان  أي تمظر من قمحححك جبحححل أمحححانحححك الحححذي يعمي إيمحححان أي تمظر بعين اليمحححان.  =  أنظري من رأس أمففانففة
 -  عليما يتلخص في نقوتين :المولوب أمام إرراءات العالم وض قات الح اة والصليب الموضو 
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الن صفك ضحححح قتما الوقت ك تمشححححئ لما اكثر فاكثر ثقل  األالم التى نواجهها هى ال شححححئ بجانب المجد الُمعَّد   (1
ونحن رير ناهرين الى االشححححح اء التي ترم  ل الى التي ال ترم.الن التي ترم وقت ك واما التي   .مجد ا ديا

( . بالضحححافك ألن   يحول األالم لوسحححيلك لتمن ك النسحححان  حولو لى 18،   17:   4كو2)  ال ترم فا ديك
:   2العقوبك صالصحححححا  القداس ال ري ورم. هذا بالضحححححافك للتع يات المرافقك للصحححححليب  يميمه تعانقمى  )نأ

 ( فالتع يات بقدر األالم .1كو2( . وراجع )6
ْعْم ل جذب الفريسححك ليهاجمها ، لذلك يصححور المشححيد هما أن  الشحح وان ال يعوى الملذات مجانا ،  ل هى طُ  (2

الش وان يجذ ما إلى جمال لبمان أم إرراءات صوايا العالم لمفاجأ بالممور واألسود تلتهمما فالش وان يتلذذ 
 بعذاب ال شر .
ذاتهحا  م أو مقحدس هلل ومارس لحه. وهحذا هو المولوب من كحل نفس أن تحرم  حرمون أي محرَّ = ومن رأس  رمون 

مؤممك أنها سححتمتصححر ألن   ،ل سححو للعالم أنهامن ملذات العالم وشححهوات العالم  ل تحسححب نفسححها أنها مارسححك هلل و 
 عريسها معها.
  تعمى الممير النعااس نور الشحمس على قمته الثلج ك. ورأس شحمير هو أحد قمم جبل حرمون والحظ  رأس شفنير

 النسان مميرًا.تراب  التذريس هلل مع أن ياون 
 

 "  َقْد َسَبْيِت َقْلِب  َيا ُأْخِت  اْلَ ُروُس  َقْد َسَبْيِت َقْلِب  ِبِإْ َدى َعْيَنْيِ.  ِبَقاَلَدة  َواِ َدة  ِمْن ُعُنِق.ِ 9 " -(:9آية )
فذل واحد له عيمان، عين جسحححديك وعين روح ك. وحين تتضحححع العين الداصل ك الروح ك وت اي في =  بإ دى عيني.
(. المفس صالل جهادها أنَّْو ورفعو للمسحححح ح عين  5:6أي ت ل ه كما قال بعد ذلك )  تسفففب  قلب هتوبك صححححادقك 

(. و   29-24:21مححل1)  (. و  ال يحتمححل العين ال ححاك ححك  ححل يمجححذب بححالرحمححك والحححب إليهححا1:123بححاك ححك )م 
هذس المفس التى تا و وقررت أن تذا عن المظر لخوايا العالم وم رياته وتشحححححتهيها    ى أيضحححححًا بواعك المفس.ُيسحححححبم 

كما فعلو زوجك لو  فهلذو، وقررت أن تمظر فق  لما يرضحححححى   ويمجدس. هذس المفس قررت أن تقبل الصحححححليب  
(. هححذس المفس التى قبلححو 14:6وياون العححالم كميححو فى نظرهححا )رححلوتح ححا كميتححك أمححام ملححذات العححالم الخححاطئححك،  

  -:َقْد َسَبْيِت َقْلِب   قول لها  الصليب تفرح قلب  
هححذا الفرح يححذكرنححا بقبلححك األب الححذم وقع على عمن إ مححه الضحححححححححححححححال ل قبلححه حيممححا النححو رقبتححه وقرر التوبحك   •

 والرجو . 
 س التى يضعها العريس كماافأة لها. هذس القبلك تماهر هما القالدة فى عمن العرو  •
هذس المفس  دأت بأنها ت صحححححححححبو وإصتارت طرين  . ففرح    ها وأعواها قالدة هى روح الواعك  دون   •

 ت صب. 
روح الواعك هذس نشححححححححححححححأت عن القبلك، قبلك األب ل مه العائد بالتوبك، أم شححححححححححححححعور المفس بمح ك   لها،  •

 (.23،21: 14عن ت صب )يو فصارت تو ع الوصايا عن حب ول س
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هحذس الوحاعحك أعوحاهحا   لهحا ويعود ويقول أنحه فرححان  هحذس القالدة أم الوحاعحك التى أعوحاهحا لهحذس المفس.   •
 هو الذم أعواها، فما سبب فرحه  أن المفس  دأت بقبول الصليب وكان ذلك بالت صب.

وتعمى  مظرة واحدة وهذس أقرب   with one look of your eyes(nkjvوجاءت اآليك فى الترجمك النجلي يك )
إلى المعمى. فمن له العين ال سححححححح وك ال يمظر سحححححححوم فى إتجاس واحد هو السحححححححماء، يولب فق  ما يمجد  . ولذن  

 النسان العالمى تجد نظرس تائها  ين كل م ريات هذا العالم وملذاته وأمجادس، وال يش عه شئ ممها.
. العمن ال ل ظ هو إشححححححارة لمن يرف  الواعك  with one link of your necklace=  دة من عنق.بقالدة وا 

 ل يتذمر على  . أما الذي يو ع     صحححححح ح عمقه سححححححهل النن اد،  ل يفرح به   ويل سححححححه قالدة، وكلما زادت  
 (.10:  1)راجع  تى لوص ك واحدة.  يفرح بواعتما ح= بقالدة وا دة. Linksطاعك المفس ي يد   القالدات 

حيممحا أطحاعحو المفس كحافحأهحا   بقالدة وضححححححححححححححعهحا على عمقهحا. والعجيحب أنحه يعجحب  هحذس القالدة  يممحا هو الحذم 
 وضعها.

.  (8أن العين الجسحديك هى التى ترم جمال العالم فتمجذب له )التى يشحار لها  لبمان فى آيك   إ دى عيني.ونفهم  
  1:    3بإرال  هذس العين تمفيذا لقول  ولس الرسححول  أميتوا أعضححاءكم التى على األرن  )كو  والمفس إتخذت قرارا

( والمعمك تعوى معونك  ل تفتح العين األصرم التى تعاين السحححححححححماويات ، وحيمئذ تحتقر ما كانو تمجذب إل ه  5  –
األفضحححل     عرفك المسححح ح هىفقالو المفس مع  ولس الرسحححول  حسحححبو كل األشححح اء نفايك بعد أن رأيو أن م  .سحححابقا
وهذس المفس التى أرلقو عيمها    أما العين الروح ك هى التى إنفتحو لمقاوتها فرأت   )عريس نفسححححححححححححها( ( .3)فى 

(، وهحذا محا أسححححححححححححححمحاس  ولس  10عريسححححححححححححححهحا فحأحبتحه )آيحك عن ملحذات العحالم وصوحايحاس، فتحهحا الروح القحدس على جمحال
( ألن  8فى آيك )  من لبنانفتركو لبمان أم العالم لذلك كرر القول   (.14:   5الرسحححححححححححححول  الحواس المدربك  )عب 

تسححححححححححححححير وراء مححا تراس بعيمهحا  و   تمجححذب مرة أصرم   صححداعححات العححالم قححادرة على جححذب العروس لححذلححك يحححذرهححا من أن
ين ، وترم ما لم ترس ع  (14:12( + عب)8:5فترم   )مو   ثا تك فى طرين   ،  الجسححححديك. وتسححححعى لمقاوة قلبها

 .( 16 – 9:  2كو1 ل تعرف فذر المس ح )
 

ِمْن  َما َأْ َسَن ُ بَِّ. َيا ُأْخِت  اْلَ ُروُس! َكْ  َمَحبَُّتِ. َأْطَيُب ِمَن اْلَخْمِر! َوَكْ  َراِئَحُة َأْدَهاِنِ. َأْطَيُب 10 " -(:10آية )
 " ُكلِ  اأَلْطَياِب! 

يعلن العريس لعروسحه   هاالمأوسح   و كما تفرح المفس بعريسحها أكثر من الخمر، هاذا العريس يفرح بالمفس التائ ك.  
المها. والحظ أن أوصححاف المسحح ح لعروسححه هما هي نفس أوصححافه ألمات مشححجعك ح ه لها، وأنها في مجد ررم  با

( فقد أعوانا جماله، ورائحك أط ا ما هي ثمر أط ابه العاملك فيما، هو يعويما ما له ثم يعود فيمسحححححح ه  3،   2:1في )
 لما. 

فالعين    ويفرح إذ يجدس داصلما لم يتسححححرب للعالم( ويعود 5:5هو الذي سححححاب فيما هذا الحب )رو= ما أ سفففن  ب.
التى كانو ترم العالم قد أرلقو فى اآليك السحححححابقك ، فهذس العين التى كانو ترم العالم وتتلذذ به يتسحححححرب حب   

 .من صاللها
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مَّد سحان   ه الروح القدس. األدهان إشحارة للروح القدس. وكل مسح حى ُمعم =   َراِئَحُة َأْدَهاِنِ. َأْطَيُب ِمْن ُكلِ  اأَلْطَياِب 
ولذن همحاك من أطفحأ الروح القحدس. أمحا هحذس المفس فقحد جحاهحدت فحإمت.ت من الروح القحدس الحذم م.هحا ثمحار لهحا 

( رأيما أن هذس المفس قد إتخذت قرارا بإرال  عيميها أمام إرراءات صوايا  9. ففى )آيكأطيب من كل األطياب  رائحك
عريسححححححححححححححها لم يتركها وحدها فى المعركك  ل هو زودها بألا مجن وعيون حادة ترم حيل العدو  العالم. والحظ أن 

(. وهذا ما نسحم ه الجهاد السحلبى. ولذن كان لهذس المفس أيضحا جهادها اليجا ى، فهى تصحلى وتحتمل األلم 4)آيك
 (.5(. وإنولقو تخدم عريسها )آيك6)آيك

 
ا  َتْحَت ِلَساِنِ. َعَسٌل َوَلَبٌن  َوَراِئَحُة ِثَياِبِ. َكَراِئَحِة ُلْبَناَن  َشَفَتاِك َيا َعُروُس تَ 11 " -(:11آية )  "ْقُطَراِن َشْهد 
. (2:    14)راجع تفسير هو  هو تس حك هذس المفس وصراصها هلل في وس  األلم، والشهادة هلل أمام اآلصرين=  شهدا  

والشحححهد هو ثمار عمل المحل، والمحل إشحححارة للمفس المجاهدة، التي تجمع من زهور الذتاب المقدس شحححهدًا، تجمع  
يشحححير لذلمك   التي ذاقها ح   ال = وال سففل     شفففتيها المفس من هذس ال هور فتمتلئ المفس حامك تظهر على  

(. وكححان المن كرم   9:10+ رؤ103:119 + م3:3رم ححاء وداود ويوحمححا في الرؤيححا فوجححدوهححا كححالعسحححححححححححححححل )ح إو 
اللبن هو صالصححححك الوعام الدسححححم تأكله األم ل صححححل إلى   طعام الصحححح ار.=  ولبن   .للمسحححح ح طعمه كرقا  بعسححححل

الدم، ثم يصححححححل للثديين لرضححححححا  الوفل. وهاذا الخادم األمين عل ه أن يح ا بحسححححححب وصححححححايا  ، تتحول التعال م  
ومأمنما التى تصحححلح لتعل م الصححح ار، أم المبتدئين روح ًا. وهاذا قال  ولس الرسحححول  عمدس إلى ح اة. وح اته هذس هى  

قميْ  ، سححححم اٍل فمي ٱْلممسححححم حم أمْطفم ي مينم كم دم سححححم جم ،  مْل كم ي مينم ُروحم ُذْم كم ْع أمْن ُأكمل ممم تموم ْصومُة لمْم أمسححححْ ا ٱْلم منَُّذْم لمْم أمُيهم اًما، ألم ُتُذْم لمبمًما الم طمعم
  (.2،1: 3كو1  )ا بمْعُد تمْستموم ُعونم تمُذوُنو 

فالمفس التي تحب المسححح ح عمدها طعام مماسحححب لذل شحححخص. لقد وعد   شحححع ه بأرن راحك يسحححيل ممها العسحححل 
، ماحان راححك الثحالوح فهي ت    لبمحًا  (16:1)راجع تفسححححححححححححححير اآليحك  واآلن تحولحو المفس ماحانحًا لراححك    .واللبن

 . (16:  3كو1+  23:  14)يو وعسالً 
فهي صلعو ث اب الخو ك ول سححو المسحح ح، صلعو ث ا ها األرضحح ك ول سححو السححمائ ك،  =  رائحة ثياب. كرائحة لبنان

  صححارت صححورته    ثمار الروح القدس، ولبمان أرن مثمرة. هي ل سححو المسحح ح نفسححه  أم ههر عليها وفيها  ل سححو 
 .( 19:  4)رل

  المفس تجمع   شففففهدوالحظ مواصححححححفات كرازة هذس المفس العروس وتعل مها لآلصرين الذم يخرج من شححححححفتيها هو  
وتعال م األباء التى تسحححححلمتها واليمان السحححححل م والعقيدة  عسفففل   كالمحلك وتجاهد لتصحححححل ألعما  معانى كلمك    

ومأممَّا ممْن     عسففففففل ولبن  لبن   اآلصرين   التى  دون تحريف، وح اة هذس المفس كإنجيل معاش فتصحححححححححير قدوة أما
مماوماتم  لمُذوتم ٱلسَّ ذما ُيْدعمى عمظم ًما فمي مم لَّمم، فمهم  (.19:5  )مو عممملم ومعم

 
 "ُأْخِت  اْلَ ُروُس َجنٌَّة ُمْغَلَقٌة  َعْيٌن ُمْقَفَلٌة  َيْنُبوٌب َمْخُتوٌ   12 " -(:12آية )
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(. وهذس العروس فى العهد القديم  29:    8إ ن   تجسححححححححححححد فصححححححححححححار  بارا  ين إصوة كثيرين  )رو=  أختى ال روس
مما فهمو نبوات  (. وحي1:    8حيمما شحححعرت وفهمو مجيئه متجسحححدا قالو  ليتك كأخ لى الراضحححع ثديى أمى  )نأ

(. إشححححححححححححع اء المبى  8:    2ل  )نأطافرا على الج ال قاف ا على التال تٍ هوذا ام .  صححححححححححححوت حبيبيالعهد القديم قالو  
(. أما هذس 1:   64حيمما فهم من المبوات أن المسححححح ا سححححح أتى من السحححححماء قال  ليتك تشحححححن السحححححموات وتم ل  )إش

سححيتجسححد ويتأنس ويشححا هما فى كل شححئ ما عدا الخو ك وحدها  المفس فإرتفعو فى مسححتوم المبوة لدراك أن ال ن  
 (.46: 8+ يو 17:  2)عب 

جمك تعمي حديقك  ها ثمار وهي م لقك أي مارسحححك هلل، ال تمفتح للعالم،  م لقك   ج حولها.سححح َّ بمعمى مُ =  جنة مغلقة
تدصل ممها الثعالب . حواسححححححها ال تقبل أي شححححححئ، فالذي يترك حواسححححححه مفتوحك  (5:  2)زك  فا  سححححححور لها يحميها

الصححححح ار  ل والذ ار،  ل كل وحأ مفترس، هي ال تقبل أي شحححححئ جديد يأتي به العالم  سححححح حي الرب يا أورشحححححل م  
.   بارك ا ماءك داصلك.  النه قد شححححدد عوارن ا وابك   (14 -  12:   147سحححح عيم ك )م  ألنه قوم م الين أ وابك 

فذرة  ممظر معثر أو  هي م لقك ال تترك نفسحححححححها لذل  .   الحموكالذي يجعل تخومك سحححححححالما ويشححححححح عك من شححححححححم  
فالجمك رير الم لقك هى التى قال عمها السححححححيد فى مثل ال ار   أن أو مذهب جديد يدصلها ويدوسححححححها.   معثرة جديدة

 ( .13البذور سقوو على الورين  فداستها األرجل )مو 
عمى أنهححا ال ت    إلى الخححارج، أي الشححححححححححححححوار . عين أي ت    مححاء لهححذس الجمححك. ومقفلححك همححا بم=  عين مقفلفة

 والمعمى أنها ال ت عثر مواهبها وطاقاتها في الخوايا كما ض ع اال ن الضال ثروة أ  ه. 
متالئهححا  إ(. وفي  22،21:1كو2+  30:4مختوم همححا تشححححححححححححححير لعمححل الروح القححدس مع المفس)أف=  وينبوب مختو 

صححححححار للمفس إماان ات الروح القدس السححححححاكن فيها تمجد  . لقد (  تع يات وكالم  38:7ت    على اآلصرين )يو
  مارسحححك هلل. وكان الختم يوضحححع على العبد يشحححير لملذ ك سحححيدس له ، والختم يشحححير لصححححك   مختومة ها   فهى 

)كما يوقع  الماتوب ، والختم يشححححححير أيضححححححا لخاتم الشححححححخص الذم يمهر به أوراقه المال ك ل صححححححرف  ها من أمواله
ن على شحح ك ل صححرف من أمواله التى فى البمك ، أو لمن ال يعرفون الذتابك ، فهؤالء لهم صتم يوقعون شححخص اآل

به وبهذا المفهوم أعوى األب إ مه العائد الذم كان ضححححاال صاتم فى يدس ل صححححرف به من أموال أ  ه(. والمعمى أن 
 المفس صار كالمها من يمبو  الروح القدس . 

العل ك واأل واب م لقك، ودصل بون العذراء وأ وابه كانو وهلو م لقك، ودصل قبر جديد ونالحظ أن المسححح ح دصل  
، ألم تتخحذ هحذس المفس قرارا ب لن إححدم  لم يحدصلحه أححد. والمسحححححححححححححح ح يرتحاح داصحل المفس ذات األ واب الم لقحك للعحالم

ال أحد  ف  السحماء ، وإذا المسح ح فتح فترم المفس ما ال يراس العالم من أفراح  يفتحها هو لمفسحه  لذلك فالمسح ح  ،عيميها
         .  جنة مغلقةليدصل سحححوم المسححح ح، وهما نصحححير   ألحد   فتحني لن. ونحن بحفظما للوصحححايا ن لن على أنفسحححما، وال  

      عين مقفلةوال نعود نبدد وزناتما ومواهبما في العالم فمصير 
لمات هى من الروح القدس وعلى كلماتما هذس با ن    على اآلصرين لحسحححححححححححاب مجد    لينبوب مختو ثم نتحول  

 .عالمات أنها صح حك ومن الروح القدس ، فمحن عبيدس المختومين ألنه إشترانا  دمه
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نفس شحححححح عانك وتدوس العسححححححل الخارجى. هى تشحححححح ع من كل   جنة مغلقة  العروس هى    جنة مغلقة  عين مقفلة
عين شحححححححجر الجمك وال تحتاج لمصحححححححدر صارجى يشححححححح عها، مملوءة من الروح القدس، فهى لها الروح القدس داصلها 

أم يمبو  جاٍر ي    داصلها من ثمارس فتمتلئ فرحًا وسالمًا وقوة تساندها فى كل صووة وكل عمل وترشدها   مقفلة
قال عمها السيد   الم اس الح ك التيتمتلئ حامك. والروح يظل يجددها العمر كله. الروح القدس هو   فى كل قرار أم

حيمما تسححتقر في نفس النسححان تصحح ح قوة ح ك فاعلك . وهذس الم اس  أسححماها المسحح ح عو ك  و  المسحح ح للسححامريك،
هى (.  54:6النسحان من أكل الجسحد )يو  تسحان ب ال النسحان، تحي ه وتجددس مثلها مثل عو ك الح اة التي يمالها

ال تحتاج ل يرس، تفرح بما عمدها فتشحتهى المتالء أكثر، فتسحأل وُتعومى، فتمتلئ أكثر فأكثر يومًا بعد يوم. وتصحل 
(.  39- 37:  7إلى أن ت    على اآلصرين، وهذا ما قال عمه الرب يسحححححححححححو   تجرم من بومه أنهار ماء حى  )يو

والختم هو صتم الروح القحدس فهو اليمبو  الحن قى داصلهحا. يظهر فى كلمحات    وب مختو ينبوحيمئحٍذ تصححححححححححححححير المفس 
هذس المفس وحامتها وسحالمها الذم تشح عه وسح  الماس وفرحها الداصلى وسح  الضح قات أن مصحدر كل هذس الثمار 

 هو الروح القدس، ثمارها مختومك بختم الروح القدس.
  -ينبوب مختو  :

تم يوضحححححع على العبد يشحححححير لملذ ك سحححححيدس له، فمحن عبيدس المختومين فهو إشحححححترانا  مارسحححححك هلل. وكان الخ .1
 (.39-37: 7 دمه. وهو وضع فيما يمبو  الروح  من آمن  ى تجرم من بومه أنهار ماء حى  )يو

والختم يشحححححححير أيضحححححححا لخاتم الشحححححححخص الذم يمهر به أوراقه المال ك ل صحححححححرف  ها من أمواله. والمعمى أن   .2
مها من يمبو  الروح القدس. أم صحححار لهذس العروس أن تولب والروح يعويها ما ت     المفس صحححار كال
 به على اآلصرين.

، بالمات هى من الروح القدس، وعلى كلمات المفس  على اآلصرين لحسحححححححححححححاب مجد   هذس المفس      ت .3
قدس. كل من  هذس عالمات أنها صححححححححححح حك وأنها من الروح القدس وهذا معمى أنها مختومك بختم الروح ال

 يسمعها يدرك أن الروح القدس هو مصدرها. والختم يشير لصحك الماتوب ولمصدرس.
 

 " َأْوَراُسِ. ِفْرَدْوُس ُرمَّان  َمَع َأْثَمار  َنِفيَسة   َفاِغَية  َوَناِرِدين  13 " -(:13آية )
)الرمححان( ومححا هو للعوور )فححام ححك( ومححا هو  نرم همححا ثمححار الروح في الجمححك الم لقححك. ومن الثمححار مححا هو ل.كححل  

ل.ط اب )ل ان(. هي عروس رم ك في كل شحححححئ. لديها طعام يشححححح ع وشحححححراب يروي وأط اب ثميمك وأدويك للعالج.  
عصححححيرس  =  والرمان(.  11،   9:1+ كو8:9كو2( فهي رم ك ال يمقصححححها شححححئ )14والحظ تذرار كلمك كل في آيك )

عصححححححححححححير دم حبيبها، أي أن ثمارها ثمار الحب ال اذل. والفام ك والماردين في لون الدم، فعصححححححححححححيرها إذًا هو نفس  
 يستخدموا كأط اب ولل يمك وهما رال ا الثمن فرائحك ثمارها حلوة ومعورة.

 
 اِب  َناِرِدين  َوُكْرُك    َقَصِب الذَِّريَرِة َوِقْرَفة   َمَع ُكلِ  ُعوِد اللَُّباِن  ُمرٌّ َوُعوٌد َمَع ُكلِ  َأْنَفِس اأَلْطيَ 14    "   -(:14آية ) 
" 
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له إسححححححتخدامات طب ك ويشححححححفى العديد من األمران )إبحم عن فوائدس فى   =كرك يسححححححترسححححححل في وصححححححا ثمارها.  
  .عا ال شري لونه أصفر عالمك الضوالذركم   جوجل(

ضححححححححححححححع فحك، فذم هحا في أواٍن ص   حك    إال أنهحا  كرك وقحادرة على شححححححححححححححفحاء اآلصرين     نفاردين     فمع أن رائحتهحا حلوة
  ال . فقال لي تذ  ك نعمتي الن قوتي في الضحححححححعا تذمل ل أن قوة المسححححححح ح تعمل فى ضحححححححعفما  (.  7:4كو2)

لذلك اسحححححر بالضحححححعفات والشحححححتائم والضحححححرورات  ح.سحححححرور افتخر بالحري في ضحححححعفاتي لذي تحل علي قوة المسححححح 
 (.10،  9:  12كو2  )واالضوهادات والض قات الجل المس ح.الني حيمما انا ضع ف فحيمئذ انا قوي 

وعود اللبان هي ن اتات عوريك تدصل في دهن المسحححححححك وتسححححححتخدم كأدويك مع الذركم. =  وقصففففب الذريرة والقرفة
 تصير أفراحها صلوات وتسا  ح فالل ان يستخدم في صمع ال خور. 

 (.39-37:7يستخدم لتعوير الممازل فله رائحك زك ك حين يحر . )يو= عود
 ربما تتعجب المفس هل يمان أن يصير لها هذس الرائحك.  ناردينولذن لماذا تتذرر كلمك 

 ل وسحححححححححححتذونون قادرين على شحححححححححححفاء  ( الناردينئحك )يقول... نعم أقول أنه سححححححححححح اون لذم هذس الراو  يارر العريسف
(. والمعمى أن رائحتك  15:2كو2فمحن رائحك المسححححححححح ح ال ك ك )  .  الكرك بالررم من ضحححححححححعفذم ( الكرك اآلصرين )

فال تشحححححححححاى فى التجديد القادر أن يعمله   ك الروح القدس   الحلوة يا عروس هى ل سحححححححححو ممك ولذن لوجودم   ك
 .( 17:  5كو2  جعلك صل قك جديدة )

 
 " َيْنُبوُب َجنَّات   ِبْئُر ِمَياه  َ يَّة   َوُسُيوٌل ِمْن ُلْبَناَن 15 " -(:15آية )

أم  ينبوب   ( سحححححبن وقال عن عروسحححححه أنها جمك م لقك، هذس الجمك الم لقك صحححححارت اآلن12  فى )آيك َيْنُبوُب َجنَّات  
(. هى صححححارت كم سححححك ولود 2كثيرة. وهذا معمى أن عروسححححه  متئم  كما قيل فى )آيكلجنات   مصححححدر

تأتى لعريسححححححححها بجمات كثيرة. تبدأ كل  ممها كجمك م لقك ثم تتحول هى األصرم ألم ولود تأتى بجمات  
ر. وك ف تحأتى  هحذس الجمحات  هى صححححححححححححححارت  ت    بحالروح القحدس   ،  ممْن آممنم  مي   ِبْئُر ِميَفاه  َ يفَّة  ُأصم

يٍ   اٍء حم اُر مححم هم أمْنهححم ْن بمْومححم اُب، تمْجرمي مم الم ٱْلذمتححم ا قححم هم  .  كممححم ُمونم بححم انم ٱْلُمْؤمم ذمي كححم ذما عمنم ٱلُروحم ٱلححَّ الم هححم قححم
دُ  يم بمعححْ ْد أُْعوم ُدسم لمْم يمُذْن قححم منَّ ٱلُروحم ٱْلقححُ ينم أمْن يمْقبمُلوُس، ألم   والروح القححدس هو(.  39-37:  7  )يوُمْ ممعم

كسففففيول  يعوى القوة والمعونك. والروح القدس الذم ي    من الذم سححححححك العروس ي    ب  ارة   الذم
 .من لبنان
ُيوٌل ِمْن ُلْبَنانَ    ج ال لبمان عال ك وقمم الج ال ياسحححححححوها الثلج. وحيمما ت داد درجك الحرارة يسحححححححيل الثلج من   َوسفففففُ

القمم، فت    األنهار. وقمم الج ال تشححححححححححححححير للح اة السححححححححححححححماويك التى أتى  ها المسحححححححححححححح ح للذم سحححححححححححححك  
  (. فذلما إمت. المؤمن من الروح القدس تسححححححححححيل ثلوج القلب )البرودة الروح ك(. فتجرم من9:18)م 

تجحذب    هحذس  سححححححححححححححيول الروحو   (.39-37: 7بون هحذا النسححححححححححححححان أنهحار محاء حى )الروح القحدس( )يو
  اآلصرين ل. ديك كما تجذ ما نحن أنفسما ل. ديك.

 -: نجذب اآلصرينونحن 
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  رائحتما التى هى رائحك المس ح )الماردين والعود والفام ك وأنفس األط اب(. .1
 ( وإحتمال األلم )المر(.ه فيما )الرمانيبالحب ال اذل الذم يرو  .2
 ح اة الصالة والتسب ح )كل عود الل ان(. .3
بالمححات الذتححاب المقححدس المع يححك التى فيهححا شححححححححححححححفححاء ألالم وأح ان اآلصرين )القرفححك والذركم(، راجع أيححات   .4

 فى نفس الصحاح. 14،13
 

َماِل  َوَتَ اَلْ  َيا ِريَ  16 "  -(:16آية ) َتْيِقِظ  َيا ِريَ  الشفففففففَّ اْلَجُنوِب! َهبِ   َعَلى َجنَِّت  َفَتْقُطَر َأْطَياُبَها  ِلَيْأِت ِاسفففففففْ
 " َ ِبيِب  ِإَلى َجنَِّتِه َوَيْأُكْل َثَمَرُه النَِّفيَس 

  ال يهتم بعد كل ما قيل أن تأتي رياح التجارب وتهب على المفس، ورياح التجارب أنوا  فممها ما يأتي من  
و ب م ثم أالم ساصمك من الظروف الخارج ك.  ل إن هذس الرياح ستُ  الجنوبا يأتي من ) رودة روح ك( وممها م الشمال

صبراتها وتممي إيمانها بأن المس ح عريسها يسمدها في تجاربها. وحيمما ت داد صبرتها وعالقتها مع عريسها وي داد 
 (.11:53)إش من ثمره النفيسويأكل عريسها   تقطر أطيابهاإيمانها  
  ثمر العروس هو ناتج عن ح اة العريس التى صارت فيها. لقد صارت العروس عضوًا فى جسد  النفيسثمره 

(، فصارت لها 16:1)نأ السرير األخ رعريسها المس ح، الجسد الواحد، إذ إتحدت العروس بعريسها   
بو له فالثمارا نفيسةح اته. وحيمما صارت لها ح اة عريسها أثمرت  ح اة ح اته. ح اة العروس . وهذس الثمار ُحسم

 (.6صارت هى ح اة المس ح، وصارت أعضاء العروس هى أالت  ر يستخدمها العريس لتثمر )راجع رو 
. فا  يسمح   ع  التجارب ل حصل على  الق ب( 12:2رياح الشمال ورياح الجموب هى ما قيل عمه فى )نأ 

الحروب الروح ك   شتد عودها وتمضج روح ًا،  ثمار أكثر وأفضل. هذس التجارب تعوى للمفس صبرات كثيرة فى 
 .ثمارا  نفيسةوهما ياون لها 

ال اردة هبو على العروس فدصلو فى حالك فتور. ولذن   فري  الشمالوهذا ما سوف نراس فى الصحاح القادم، 
 ماذا كانو المت جك  دصلو العروس فى إصت ار أعمن للمح ك. 

 - راجع:  ال مر النفيسإذًا نفهم أن 
 ح اة المس ح التى أعواها للعروس، فهو يستخدم أعضاءها كأالت  ر. .1
 التجارب ال ساريك وال ميم ك )القضب   التقل م( التى تعوى نضجًا للثمار.  .2
 صبرات المفس التى إكتسبتها بأن عريسها يسمدها صالل التجارب. .3



( اإلصحاح الخامس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
60 

 عودة للجدول الصحاح الخامس 

 
َقْد َدَخْلُت َجنَِّت  َيا ُأْخِت  اْلَ ُروُس  َقَطْفُت ُمرِ ي َمَع ِطيِب   َأَكْلُت َشْهِدي َمَع َعَسِل   َشِرْبُت َخْمِري 1  "  -(:1آية )
 "َلَبِن   ُكُلوا َأيَُّها اأَلْصَحاُب  اْشَرُبوا َواْسَكُروا َأيَُّها اأَلِ بَّاُء َمَع 

فى آصر الصحاح السا ن دعو العروس عريسها ل أتى إلى جمته ويستمتع  ثمارس الم  سك، وها هو قد إستجاب 
 فورًا ون ل إليها فهو يشتهى هذس الثمار.

هى إحتمال العروس للصليب، وأنها قبلو أن تموت عن ح اتها السابقك،   وكانو أحلى الثمار التى فرح  ها العريس
(. حمل الصليب هو أحلى الثمار التى تفرح المس ح   حمل 14:6تصير مصلوبك للعالم والعالم مصلوبًا لها )رل

ُر أمْن  الصليب نصير تالميذًا له    رمائمي فمالم يمْقدم يمْأتمي وم لمي مُه وم ممْن الم يمْحممُل صم  ولماذا(.  27:14)لو   يمُذونم لمي تمْلمميًذاوم
يفرح المس ح بمن يحمل الصليب  الصليب بالمس ك للمس ح هو قمك الحب، الحب ال اذل إلى آصر نقوك دم، كما 
فعل المس ح ألجلما على الصليب. وهذس هى مدرسك المس ح الحب ال اذل. فمن يقبل أن يتتلمذ فى هذس المدرسك 

 ر تلميذا له.يفرح قلب المس ح ويصي

الذم تحملته العروس فى صبر فذان لها رائحك طي ك كالمر، هذس المفس   يشير للصليب   المر=  مرى مع طيب  
،   شير للدفن في القبر  الطيبأما    (.20:2قبلو أن تقول مع  ولس الرسول  مع المس ح صلبو فأح ا ...  )رل

يُموُس، ٱلَّذمي أمتمى أموَّاًل إملمى يم    وهاذ كفموا جسد المس ح قبل دفمه اءم أمْيًضا نم ُقودم اممل  مم ميجم ُمرٍ  ومجم ُسو م لمْياًل، ومُهوم حم
ًما ئمكم مم ة  أمْن ُيذمف مُموا.  ومُعوٍد نمْحوم مم مما لمْليمُهودم عمادم ، كم لمفَّاُس بمأمْكفماٍن ممعم ٱأْلمْط مابم دم يمُسو م، وم سم ذما جم (. 40،39:19  )يو فمأمصم

+ 14-6:1يتك عن صوايا العالم )إماتك( )رو فهذس المفس قد دفمو مع المس ح فى المعموديك )موت( وإستمرت م
( كان لذلك رائحك الويب أمام عريسها  11،10:4كو 2(. وحين حامو على نفسها بأن تح ا ح اة الماتك )5:3كو

 فقطفها وأكلها المس ح. كان المر والويب أشهى الثمار بالمس ك للعريس، لذلك كانو أول الثمار التى بحم عمها  
 (. 11:53شع اء المبى  من تعب نفسه يرم ويش ع  )إشل ش ع  ها كما يقول إ

مم فى هوشع المبى يعلمما   ماذا نقول فى صلواتما   فماهم مم ُعُجولم شم ًما، فمُمقمد م سم (. فقد 2:14ا  )هوٱْرفمْع ُكلَّ إمْثٍم ومٱْقبمْل حم
ا يقول  : لذن عمدم أن كانو أفخم التقدمات التى يقدمها اليهودم هلل هى العجول، يقدمونها كمحرقات. وهم

الشفاس المعترفك بمحبتى والمس حك والشاكرة وس  الضين أثماء حمل الصليب لهى أعظم من محرقات العجول. 
كم لذلك ترجمو اآليك فى الس عيم ك، وهاذا جاءت الترجمك فى الرسالك إلى العبرانيين   م ذم م حم يٍن  م ْم بمهم فمي ُكل م حم ْلُمقمد م فم

اٍس ُمْعتمرمفمٍك بمقْسممهم ٱلتَّْسبم  فم ، أمْي ثمممرم شم (. والسر فى ذلك التسب ح أثماء حمل الصليب هو ثقك المفس 15:13  )عب  حم
فى عريسها، وأنه صانع صيرات، ومحبته رير محدودة وكل ما يسمح به هو للخير، فتسلم المفس هلل تسل ما كامال 

 امل تمساب التع يات فتفرح المفس وتس ح.  دون تذمر. ومع هذس الثقك فى   والتسل م الذ
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ظماممهم *إذ صرنا واحدًا مع المس ح كأعضاء جسدس    ممْن عم ْن لمْحممهم وم ْسممهم، مم اُء جم منَّمما أمْعضم (، صار أم  30:5  )أفألم
ممي  ٱلَّذمي ٱآْلنم أمْفرمحُ ألم يقع على أحد مما هو واقع على جسد المس ح. لذلك يقول  ولس الرسول عن أالمه    فمي آالم

كُ  سم، ٱلَّذمي ُهوم ٱْلذممم سم دم سم مْجلم جم ْسممي ألم ائمدم ٱْلممسم حم فمي جم دم مْجلمُذْم، ومُأكمم مُل نمقمائمصم شم (. لذلك نجد العريس، 24:1  )كو ألم
لقد    طيبىو    مرى المس ح هما يمسب أالم العروس أم قبولها للصليب وللموت معه، أنها وقعو عل ه،   قول   

ا التالميذ بعد صعود المس ح، ولذن ألم يان التالميذ أعضاء جسد المس ح، إذًا فأالم التالميذ وقعو على  ضربو 
جسد المس ح. أالم عذابات مارجرجس أيضًا وقعو على جسد المس ح الواحد الذم كان مارجرجس عضوًا   ه. 

فاألالم وقعو عل ه. وأيضًا   مرى ل المس ح  وهاذا أالم كل واحد مما تقع على جسد المس ح، إذًا هى أالمه. لذلك يقو 
فى  المس ح  مع  بموتهم  إماتك  دأت  ح اة  فى  العالم  أمام  كأموات  عاشوا  الذين  والسواح  الرب ان  أبائما  فى  نرم 

فهو مات أواًل وهؤالء   طيبىالمعموديك. قبولهم لح اة الماتك هذس كان له رائحك الويب أمام المس ح. والمس ح يقول  
 األباء ماتوا   ه فى المعموديك ثم قبلوا الستمرار فى ح اة الماتك هذس.

الحظ أن كل فعل تم لجسححد المسحح ح فهو ممتد لآلن، المسحح ح مات وقام. ولقد إسححتمر فعل موته فى جسححدس حتى  *
قحائم )فعحل الن حامحك( كحأنحه محذ وح   اآلن وفعحل   حامتحه مسححححححححححححححتمر حتى اآلن. لحذلحك رآس القحديس يوحمحا فى رؤيحاس  صروف

 (. 6:5)فعل الموت(  )رؤ
فمحن نموت فى المسححححح ح ونقوم   ه    أحداح الخال  ممتدة في ح اة عروسحححححه،  وكان ذلك لحسحححححا ما، والمعمى أن*

، هى ماتو معه أو قل   ه، فى إنما هو كأسحححححه  عروسحححححه  يرم أن كأس المر الذي تشحححححربه  المسححححح ح فى المعموديك.
 . لو ح اة الماتك أم قبلو الصليب معهالمعموديك، وقب

  المفس هى التى تألمو وهى التى قبلو أن تح ا ميتك ومصححلوبك عن ملذات العالم، ولذن   قطفت مرى مع طيبى
    -: طيبى ويقولمرى العريس يقول 

 ألن المفس ماتو   ه أم فى موته فى المعموديك ثم أكملو بح اة الماتك.     .1
( ويقول  24:1ألن فى حملها للصحححليب تألمو وكل ألم أو ضحححين نتألم به هو واقع عل ه فمحن جسحححدس )كو .2

 (. 9:63الذتاب  فى كل ض قهم تضاين  )إش
حالك موت عن الخو ك وقد صحححححلب الجسحححححد مع    المسححححح ح ُدفمن حن قك ولذن كل من إعتمد وهل فى  طيبى وهاذا

(. فمن يحدفن 20:2+ رحل  24:5+ رحل    12:2األهواء والشححححححححححححححهوات قيحل عمحه  محدفونين معحه فى المعموديحك  )كو
 جسدس أم شهواته الخاطئك يظل مدفونا مع المس ح. ومن يقبل هذا يقول عمه المس ح أن له رائحك الويب.

، فهي (16:1)نأ  ووجد في عروسحححححححه راحته  أرن الراحك، عاد كأنه دصل أرن الم =  أكلت شفففففهدي مع عسفففففل 
، والخمر هو رم   الخمر هو صمر الحب =  شففففففربت خمري مع لبن أرن الم عاد بالمسححححححححح ك له، كل ما فيها حلو. 

ْمرم الفرح. فالعريس فرح بعروسححه   بَُّتكم أمْطيمُب ممنم ٱْلخم ْم ممحم نم ُح َّكم يما ُأْصتمي ٱْلعمُروُس! كم ا أمْحسححم (. وهى 10:4)نأ  مم
ْمرم بالررم من أالمها فهى فرحك به   ال سححححححح   عديم    العروس  واللبن هو لبن إيمان  (.2:1  )نأُح َّكم أمْطيمُب ممنم ٱْلخم

نم أم ، والحظ قول  ولس الرسححححححححول لتلميذس ت موثاوس  الرياء ام ، ٱلَّذمي سححححححححم يمم ٱلر ميماءم ٱلَّذمي  م كم دم يممانم ٱْلعم وَّاًل إمْذ أمتمذمكَُّر ٱْلم
ا لمذمم مي ُموقمن  أمنَُّه  م كم أمْيضححححححححححححً تمكم لمْوئم سم ومُأم مكم أمْفمم امي، وم دَّ فالجدة لوئ س أرضححححححححححححعو هذا اليمان    (5:1تي2)   فمي جم



( اإلصحاح الخامس)  نشيد األناشيدسفر   
 

 
62 

 . وهذا اليمان ناشحححئ من تعال م صحححح حك شحححربماها من كلمك   ل متها إفم اى، وأفم اى أرضحححعته ل مها ت موثاوس
 وهذا اليمان هو مصدر تعل م الذم سك ألوالدها. .اءوتقليد وتفسير األب

ل مم به  خمرى     العريس هو مصحححدر كل فرح    عسففلى -  لبنى - شففهدى . وهو مصحححدر التعل م الصحححح ح الذم ُتعم
. العريس هو مصححدر كل شححئ صححالح فيما  شففهدى  . وهو مصححدر تع يات العروس وسحح  أالمها  لبنى  عروسححه  

(. ونجد العريس هما يأكل 3:  5( لذلك كان صوأ العروس أنها نسحححححححبو  رها لمفسحححححححها )7:   4كو1+    17:   1)يع
(. هو مصحححدر كل 11:    53ويشححح ع من ثمار عمله وهذا ما قاله إشحححع اء المبى  من تعب نفسحححه يرم ويشححح ع  )إش

ع إذ يجدس فيما ولم نفقدس بإنجذا ما لشححححححححححححهوات هذا العالم، هو يفرح حيمما  صير وفرح وتع يك فيما ولذمه يفرح ويشحححححححححححح 
  وعين ال نفتح حواسحححححما لل رباءجنة مغلقة  يجدنا فى حالك فرح وتع يك وسححححح  ضححححح قات هذا العالم، يفرح إذ يجدنا  

نعلمهم اليمحان  ال نبحدد وزنحاتمحا فى هحذا العحالم. ويفرح حيممحا نقوم بخحدمحك أوالدس بحإرشحححححححححححححححاد الروح القحدس، و مقفلفة  
 .ينبوب مختو الصح ح الذم تسلمماس من األباء   تحو لسانك عسل ولبن، فمصير 

  إفرحوا بشحدة فالخمر تشحير    إسفكروا هم السحمائيين  يصحير فرح في السحماء بخاطئ يتوب .= كلوا أيها األصفحاب
 عاد والمعمى راحك   فى هذس ( يشحححيران ألرن الم11للفرح . اللبن والعسحححل كما رأيما فى الصححححاح السحححا ن )آيك

 المفس. ونجد هما أن العريس يض ف الخمر إلى اللبن والعسل إشارة لفرحه بالمفس بالضافك للراحك.
 

َ َماَمِت   َيا  َأَنا َناِئَمٌة َوَقْلِب  ُمْسَتْيِقٌظ  َصْوُت َ ِبيِب  َقاِرع ا: »ِاْفَتِح  ِل  َيا ُأْخِت   َيا َ ِبيَبِت   َيا  2  "  -(:2آية )
 "َكاِمَلِت ! أَلنَّ َرْأِس  اْمَتأَل ِمَن الطَّلِ   َوُقَصِص  ِمْن ُنَدى اللَّْيِل« 

ولم تسحححححتوع أن تسحححححهر معه سحححححاعك    ونامتيبدو أن الحالك الروح ك ال تسحححححير على وتيرة واحدة. فها هي قد عادت 
  ل.سححححححححاف .    بالررم من كل ما يقدمه له  هاذا النسححححححححان دائمًا يميل للتراصي في حب   (.40:26)مو واحدة  

وألن   رأم  =    قلبها مسفففتيقظلما. ولذن يحسحححححب لهذس المفس أن     محبتما فاترة بالررم من كل ما عمله ويعمله
قلبها أنه مازال مسححححححححححت قظًا فهو لن ياا عن نداءس عليها.  ل يم ل ل قر  على با ها ولذمه ال يقتحم المفس اقتحامًا 

(. وألن قلبهحا كحان 21،    20:6+ يو20:3سححححححححححححححتجبمحا وفتحمحا يحدصحل )رؤإفتح وإن  م  يحترم حريتمحا، هو يمحادي لفحا
(. ومن يسححححمع هذا الصححححوت هو من ياون قل ه مسححححت قظًا.  20:3)رؤ صفففوت  بيبها قارعا  مسححححت قظًا كانو تسححححمع  

ا حالك فتور وفى كال الحالتين ترك ( فالحالتان متشحا هتان. هم3قارن مع رسحالك الودك ك فى سحفر الرؤيا إصححاح )
  قلياًل حتى تسحت قظ وتتوب. فهما قال إن الحبيب تحول وعبر وفى رسحالك الودك ك قال   عمها   تعد إالمسح ح المفس و 

لذن فى ححالحك مالك الودك حك لم يخبرنحا    . لذممحا همحا نجحد أن هحذا العالج أتى  مت جحك إيجحا  حك    أنحا م مع أن أتن حأك
 .الذتاب عمه شئ

. قد ياون بسحبب سحع ه  وجهادس: نحن أمام حالك فتور ول سحو حالك موت روحي، إنسحان أهمل صال  نفسحه  تعلين
ولذن ما زال ضحميرس ح ًا. ولذن هماك من يصحل لدرجك الموت، موت الضحمير   شحرب  ، وراء شحهوة عالم ك.. الخ 

دليل أن هذس المفس لها ضحححمير مازال ح ًا  الثم كالماء. ولذن حتى هذا فالمسححح ح قادر أن ين مه كما أقام لعازر. و 
أنها تحركو حيمما عرفو أن   راضحححب ممها وحين رأت جراحاته. ولذن مثل هذس المفس تذون إرادتها ضحححع فك،  
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  ل يقول   فا  ال يوبخ يا أخت  يا كاملت ولذلك يوقظها   بأن يقر  على با ها. ونالحظ كلمات التشحححححج ع للمفس  
 .  أيوب رجل كامل  

الم، فالليل يشحححير  هذس إعالن للمفس أن فتورها سحححبَّب له هذس األ= متأل من الطل وقصففصفف  من ندى الليلإرأسفف  
وهذس المفس في الليل، ليل العالم وليل . ( 4:   27+ إش 5،   4:53لخوايانا، وهو حمل صوايانا على رأسحه )إش

لليل من أجلها وحمل أح انها وحمل ال ضححححححححب  الضحححححححح قات واألح ان وليل الفتور والخو ك وقد دصل عريسححححححححها هذا ا
 اللهي.
  تعحد عن  يتحه فهو يعود دائمحًا إلى  يتحه وهحذس هى صححححححححححححححفحك الحمحامإكمحا قلمحا من قبحل فحان الحمحام مهمحا      مفامتى

 تعدت كما عادت حمامك نوح إلى الفلك النها  إال اجل. فما يجعل قلب المسحححح ح فرحا هو عودة عروسححححه إل ه مهما 
 .فلم تحتمل وجودها صارجا وعادت  وجدت الج ف والمتانك صارجاً 

كما صحححارت الحمامك فى فلك نوح، ومن هو فى   حين عادت المفس للمسححح ح صحححارت   ه=  يا  مامتى يا كاملتى
( ولذلك طلب المسح ح مما أن 28:    1+ كو  4:  1وهذا هو ما علَّم به  ولس الرسحول )أف يحسحب كامال،المسح ح  

 ( .4:  15نثبو   ه )يو
صالة   إذًا الالمفس هما دصلو فى حالك فتور ، وعالمك الفتور حالك إسترصاء فى الجهاد )=    نائمة وقلبى مستيقظ

كسححححححححول ال يريد أن يعمل ، ولذن مح ك هذس المفس مح ك نظريك فى  ذل ذات ( . والمائم  ال صدمك و ال  تسححححححححب ح و ال  و 
القلحب جعلتهحا مسححححححححححححححت قظحك ، لذمهحا ال تريحد ان تعمحل مع حبيبهحا .  يممحا المح حك الحن ن حك هى  حذل وتعحب ، وهحذا محا  

وهذا    .(18:   7عبَّر عمه  ولس الرسححول بقوله   ألن الرادة حاضححرة عمدم وأما أن أفعل الحسححمى فلسححو أجد )رو
. أما هذس المفس الذسححححححححولك ال تريد أن تتعب وتعتذر بأنها ال تريد أن   أنه تعب ألجلما  ما عمله المسحححححححح ح بصححححححححلي ه

( أم حين تصحودم بالماس وبعوائن الخدمك وبالعثرات ، وال تعلم أن المسح ح ي سحل  3تتسحخ رجليها من الخدمك )آيك
 أرجل تالميذس الذين يتعبون معه .

الك فتور وتذاسححححححححححححححل  ال جهاد. ولذن الروح القدس لم يموفئ داصلها. وهذا معمى أن قلبها ما هذس حالك نفس فى ح
 هى ما زالو تسمع صوت ت ايو الروح القدس داصلها، ولذمها ال تستجيب. .مستيقظا زال

دس كان الروح القدس يقود شححعب   فى البريك على شححال عمود سحححاب نهارا وعمود نار ليال. وما زال الروح الق
يقود شححححعب   يع م نهارا )من هم حارين بالروح( فالسحححححاب يقلل من تأثير حرارة الشححححمس. وي او ليال )من هم  
فى الخو حك أو فى فتور(، إذ أن عمود المحار كحان فى محلحك إسححححححححححححححرائيحل طوال الليحل وهم نحائمون صالل رحلتهم فى 

 البريك. 
لمائمك أم التى ال تسهر على صال  نفسها ي اتها ويحاى  وهما نجد نفس الصورة، الروح يسعى وراء هذس المفس ا

لها عن مح ك عريسحححححححها وفدائه. ولم يتركها حتى عادت إلى  يتها )عريسحححححححها المسححححححح ح(، ولذلك ههر الروح القدس 
على هيئك حمامك يوم عماد المسح ح فى األردن، الحمامك التى لها إتجاس واحد هو  يتها. والروح القدس يسحعى وراء 

ولذن ال يسححمع صححوته إال من كان قل ه ما زال مسححت قظا، أم لم يصححل إلى درجك أن الروح قد إنوفأ عمد   كل نفس
 (.19:  5تس1هذا الشخص. لذلك يقول  ولس الرسول  ال توفئوا الروح  )
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ُخُهَما     3 " -(:3آية )  "َقْد َخَلْ ُت َثْوِب   َفَكْيَف َأْلَبُسُه  َقْد َوَسْلُت ِرْجَل َّ  َفَكْيَف ُأَوسِ 

 - هذس اآليك لها توب قين:

 واب ك في فتورها الروحي وتمش ل  راحك جسدها.   اً أعذار  المفس تقدم (1

لقد أل سها   ثوب البر     ،أنها تمسب لمفسها عمل     خل ت ثوب من ناح ك أصرم نقول أنه فى قولها   (2
)لوإ   + يسو    الرب  رل22:15ل سوا  رجل َّ (.  27:3+  ل ستريح  تْ لم سم رم =  وسلت  الذاتي  بماء  رها  هما 

)يو  الرب  القدمين  واسوك  الخو ك ال د من رسل  ل فران  ولذن  إلى حين  المفس    (.8:13ضميرها  هذس 
يميم ك. صوأ هذس المفس  دأ مع ههور    ونجدها هما تسق  بضربك  3سقوو بضربك يساريك فى إصحاح 

. ونسيو أن عريسها هو الذم فعل هذا. وهذا  وسلت رجلىَّ   -  ثوبىفمسبو كل هذا لمفسها فقالو    ثمارها،
 -   شهدى(  1:    5ما يسمى البر الذاتى. والعريس يم ه المفس حتى ال تسق  فى الذبرياء   قول فى )

 أم هو مصدر كل شئ صالح فيها.  لبنى - عسلى
إذًا هذس المفس دصلو فى حالك فتور،  دأ  تذاسل. ولذن من أين نشأ هذا التذاسل    حيمما ههرت الثمار   (3

فى ح اتها همو أنها قد وصلو لمرت ك عال ك وال يمان أن تم ل ثان ك فذفو عن الجهاد. هى حين تصورت  
َقْد َوَسْلُت ِرْجَل َّ    أنها وصلو لحالك روح ك متقدمك كفو عن جهادها متصورة أنها لن تعود تخوئ  

ُخُهَما ولذمها لم تفهم أن الرب هو الذم نقاها، وأنها حتى تستمر فى نقائها عليها أن تظل فى     َفَكْيَف ُأَوسِ 
  (. 5:15جهادها وصلواتها حتى تظل متصلك به، ألم يقل الرب أنه   دونى ال تقدرون أن تفعلوا شيئًا  )يو 

أت تفقد صورتها الحلوة األولى. ولذن هماك قانون روحى معروف، أن ولذمها حيمما كفو عن جهادها،  د 
الح اة الروح ك يجب أن تذون فى نمو مستمر وإال س حدح تراجع. ويبدو أنها إستمرت فترة على هذا 
الحال، متصورة أنها قادرة على الرجو  فى أم وقو  يمما هى قد توقفو عن الجهاد. ومع الوقو ساءت  

  هى  خل ت ثوبى  فكيف ألبسه  إشتذو قائلك لقد ت يرت صورتى األولى المثمرة    صورتها باألكثر ف
شعرت بالت يير الذم حدح لها، ولذمها ما عادت تدرم طرين الرجو . والسبب أنها نسبو ما كانو   ه  

  هذا الثوب ثان ك، كأنها هى التى ستفعل هذا. وكان الحل أنها تعود لعريسها   وتساءلت كيف ألبسلمفسها،  
المس ح بالتوبك متخذة قرارًا بالعودة إلى جهادها األول ترجو عريسها أن يعيد لها ثوب البر. وهذا ما كان  

سأعيد لك صورتك األولى. لن    وأنا"  ِاْفَتِح  ِل  َيا ُأْخِت   َيا َ ِبيَبِت "  عريسها يول ه ممها فى اآليك السابقك 
 (. 5:15نه   دونى ال تقدرون أن تفعلوا شئ  )يوتستو عى وحدك أن تستعيدم صورتك التى هى صورتى أل

وهما نرم مح ك العريس فى اآليك القادمك، ُيظهر لها محبته، وعالمات محبته هى التى ههرت فى صلي ه 
 وجراحاته، وأن هذس األالم كانو ألجلها. هو ما زال يحبها بالررم من فتورها وإنش الها عمه. 

 
 "َ ِبيِب  َمدَّ َيَدُه ِمَن اْلَكوَِّة  َفَأنَّْت َعَلْيِه َأْ َشاِئ   4 " -(:4آية )
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كان للبيوت في ذلك الوقو فتحك فو  القفل لدصال المفتاح، وتتسححححححع لدصال اليد، وكانو توجد فتحك  =  من الكوة
أنت التي  ها أثار الجراحات. ولما رأتها  =   بيب  مد يدهأصرم يول ممها السححححححاكن ليتذلم ويرم القار  )شححححححراعك(. 

 بسببها تحركو عواطفها نحوس.المه وأدركو العروس أن كل هذا أحيمما مد يدس أي أههر  فيها أ شائها
 (.11 - 8:  16هذا هو عمل الروح القدس الذم ي او )يو

 
 " ُقْمُت أَلْفَتَ  ِلَحِبيِب  َوَيَداَي َتْقُطَراِن ُمرًّا  َوَأَصاِبِ   ُمرٌّ َقاِطٌر َعَلى َمْقَبِل اْلُقْفِل 5 " -(:5آية )

المر طعمه مر ورائحته حلوة. فهي =  ويداها تقطران مرا   ن الضحححال. سحححتجاب الإسحححتجا و كما إلقد  =  قمت ألفت 
ستهتار وفتور، عادت  دمو  توبتها الحن ن ك وفيها ألم وت صب للمفس، فيها قبول ألن تموت إراجعك  ت صب بعد  

ك أمام له رائحك طي  الت صححححب )  الجهاد(مع المسحححح ح تاركك لذات العالم وشححححهواته الخاطئك. ولذن هذا األلم وهذا 
. ولذن حالك الت صحب ال تسحتمر  (  12:    11فهو الذم دعانا إل ه ل اون لما نصحيب فى ملذوت السحموات )مو   

كثيرًا، والشححححعور بالحرمان من لذة الخوايا ال يسححححتمر كثيرًا وسححححرعان ما يع ي   المفس فتذتشححححا أن ما تركته ما 
. والحظ أنها ت صحححححححبو  (3الرسحححححححول أنها األفضحححححححل )فى التى إكتشحححححححا  ولس    هو إال نفايك بجانب معرفك المسححححححح ح

 وهذا الت صب اشتمه   كرائحك حلوة.= يداها تقطران مرا  وممعو نفسها عن ملذاتها  
 

َل َوَعَبَر  َنْفسففففففففِ  َخَرَجْت ِعْنَدَما َأْدَبَر  َطَلْبُتُه َفَما َوَجْدُتُه  دَ 6 " -(:6آية ) َعْوُتُه  َفَتْحُت ِلَحِبيِب   لِكنَّ َ ِبيِب  َتَحوَّ
 "َفَما َأَجاَبِن   
سحححتهانو بمراحمه فالمفس التي تعرف أن   رح م فتصحححمع  إهما   يؤدب المفس على تراصيها ألنها  =  تحول وعبر

رحممى، مثل هذس المفوس المسحححححتهترة حين تعود هلل يشحححححعرها   بالتخلي   إلشحححححر وتقول أن   سححححح  فر لو قلو له ا
مثل سححماحه بمرن أو فشححل في مشححرو    ، ل ربما يسححمح لها   بضححربك تأديب حتى تسححت قظ  دعوته فما أجابن 

(. وأمام هذا الموقا، حين تشحححعر المفس 8:119)م   ال تتركمي إلى ال ايك ما. ولذن تخلى   ياون إلى حين..  
[ أن تلوم المفس   على تخل ه فت داد قسححححححححاوة  1   -:موقفان ياون لهاأن صححححححححلواتها رير مقبولك وأنها ال تجد  ، 

[ أن يلوم النسححان نفسححه ويقول  أنا السححبب يا رب  ويقدم توبك، وياتشححا أنه 2    القلب ويمحرف النسححان باألكثر.
 هو ال شحححححئ، وفي ممتهى الضحححححعا فت داد صحححححلواته لل حم عن   ويتخلى عن  رس الذاتي وال يعود يقول  دون  

  إذًا هذا الترك والتخلي  رفر ورويمي  دمكإ و    ( .14:  7   )رؤ   ل يقول  إرسححححل يا رب رجليَّ   رسححححلو رجليَّ 
 تخذت الموقا الثاني فعادت لماانتها.إ( كان   ه مح ك وعمايك إله ك. وهذس المفس التي أمامما )عروس المشيد 

 
 " َوَجَدِن  اْلَحَرُس الطَّاِئُف ِف  اْلَمِديَنِة  َضَرُبوِن   َجَرُ وِن   َ َفَظُة اأَلْسَواِر َرَفُ وا ِإَزاِري َعنِ   7 " -(:7آية )

 هما تفسيرين لمن هم الحرس الوائا.= الحرس الطائف
ل وعبر،  ه  الشففياطين:   -1      أي عروها عنها  إزارها  ورف وا ضففربوها وجر وهاالذين إذ أحسحححوا أن حبيبها تحوَّ

سحححححححححححتهتارها فا  ال يريد تدليل المفس. وهذا درس لذل واحد، إ. هما   تركها لتتذو  مرارة فضححححححححححححوا صواياها
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وتفضحح. ولذن نالحظ أيضحًا  فحين ال ياون عريسحما معما نصح ح فريسحك سحهلك للشح اطين التي تضحرب وتجرح  
 صوأ آصر لهذس المفس فهي صرجو ت حم عن عريسها مرة أصرم وس  الشوار   يمما هو في داصلها.

الذين بسحححح ف كلمك   فضحححححوا  رها الذاتي وكشححححفوا لها صويتها أي فضحححححوها، حتى تذتشححححا   :ه  خدا  ه -2
 حت اجها للمس ح وتقدم توبك صادقك.إ

رشحدوا المفس للمسح ح وهما رأيما إنهم الشح اطين.  أن الحرس الوائا هم الخدام الذين أ 3رأيما من قبل في أصححاح  
سححتخدم   الشحح وان ل صحححح مسححيرة أيوب إالحرس الوائا هم كل من يصحححح مسححيرة المفس ويعيدها هلل. وقد    إذاً 

زانى    - ولس الرسحححححول  وهاذا أسحححححلم القديس    . .إسحححححتخدمه   ل حمى  ولس الرسحححححول من الذبرياء وهاذا مع  ولس
 (.5:  5كو1للش وان ليهلك جسدس )مرن مثال( فتخلص الروح فى يوم الرب يسو  ) -كورنثوس 

 
 "ُأَ لِ ُفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَ  ِإْن َوَجْدُتنَّ َ ِبيِب  َأْن ُتْخِبْرَنُه ِبَأنِ   َمِريَ ٌة ُ بًّا 8 " -(:8آية )

لم يان التأديب والترك وسحححححححححماح   للشححححححححح اطين أن تضحححححححححرب  ال سحححححححححبب، فذل األمور تعمل معًا للخير.. لتذميل  
 ل تشحهد لحبيبها أمام  مات أوشحل م بأن حبيبها عاد  أي حبها عاد كاألول. مري فة  با  النسحان.. وها هي عادت  

اطئ  حل أن يرجع ويح حا. وهحذس الع حارة هى يحبهحا إذ عحادت إل حه. فهو يقبحل الخحاطئ إذا عحاد وال يشححححححححححححححاء موت الخح
 تشج ع من المفس لبمات أورشل م ل قدموا توبك ويعودوا هم أيضا   قبلهم، فيتذوقوا حالوة قبوله ورفرانه ومحبته.

 
 " َ ِبيب  َ تَّى ُتَحلِ ِفيَنا هَكَذا!َما َ ِبيُبِ. ِمْن َ ِبيب  َأيَُّتَها اْلَجِميَلُة َبْيَن النِ َساِء! َما َ ِبيُبِ. ِمْن 9 " -(:9آية )

أي =  ما  بيب.هذس المفس التائ ك تحولو إلى كارزة )مثل السحححححامريك( فحين ههر حبها لعريسحححححها سحححححألها اآلصرون  
صبريما عمه، من هو ولماذا تحبيمه هاذا   لذي تذونوا مسحححتعدين لمجاوبك كل من يسحححألذم عن سحححبب الرجاء الذي  إ

 (. هذا السؤال يوجه مثاًل للشهداء، لماذا تموتون هاذا من أجل المس ح !15:3ب 1)  ام  
(  محا هو حبي حك أكثر من أم حبيحب آصر أيتهحا الجميلحك ...  أم محا الحذم يمي س  nkjvواآليحك جحاءت فى النجلي يحك )

 ٌ  بين ربوة" "ُمْ لَ عن اآلصرين حتى تحلفيما  هذا الشال. ولذلك كان ردها فى اآليك التال ك أنه 
فالرب يجعل كم سته جميلك في أعين اآلصرين. ونالحظ أهم ك الخبرة  = الجميلة بين النساءوهما يسميها أصحا ها  
 الشخص ك في الذرازة.

 
 "َ ِبيِب  َأْبَيُل َوَأْ َمُر  ُمْ َلٌ  َبْيَن َرْبَوة   10 " -(:10آية )
 فقد   الب ان . أما يشحححححححير للوهارة والبر، لذلك قال المسححححححح ح  من ممذم ي اتمي على صو ك     األ    اللون =  أبيل

م لي دمه      ضححححاء كانو مالبسححححه يوم التجلي على الصححححليب   أ مرفهي إشححححارة لمجد الالهوت. ومع كل مجدس قدَّ
يس األ    هما  (. ولون العر 14:7ل  سحححلمي فأ    أكثر من الثلج. ألرسحححل ث ا ي وأ  ضحححها في دم الخروف )رؤ

(. ولذن   ان مخلصححححححما مشححححححوب  3:23ل س هو اللون الشححححححاحب الذي يدل على الموت )كالقبور المب ضححححححك + أ 
(  حل هو  18:1+ إش  4:6بحالحمرة ممحا يحدل على الح حاة. كحذلحك اللون األحمر ال يشححححححححححححححير للخو حك والحدمويحك )رؤ
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س فيما. فذلمك أ    هما  ءنعااسححححححات  ها(  ل ليب ضححححححما فمحمل إ1:63إحمرار دمه المسححححححفوك في  رس األ    )إش
أي ممي   حتى  =  ُمْ َلٌ  بين ربوة( وفي الن امك كانو مالبس المالئذك   ضححاء.  9:7+4:3جاءت بمعمى  هي )رؤ

. قبل أن تدصل المفس في عالقك حب مع حبيبها كان هذا الحبيب مثله  مثل شححححححححححخص   000,10لو كان وسحححححححححح   
ن إممي ًا حتى    الجوهرة الذثيرة الثمن ،  الجحذب. أمحا بعحد أن أحبتحه فقحد وجحدتحهبحاقي اآلصرين، لهم جم عحًا نفس قوة  

 شخص. 000,10كان  ين 
وهذا نفس ما قاله  ولس الرسححححول إذ عرف المسحححح ح وتذو  حالوته فوجدس األفضححححل، ووجد أن كل العالم بجان ه ما 

ن له وإشححححتراها إذ فقد كل شححححئ يملذه   مته  (. ومن وجد اللؤلؤة الذثيرة الثمن با  كل ما كا8:    3هو إال نفايك )فى
 (.46:  13أمام اللؤلؤة كثيرة الثمن )مو 

 
 " َرْأُسُه َذَهٌب ِإْبِريٌ   ُقَصُصُه ُمْسَتْرِسَلٌة َ اِلَكٌة َكاْلُغَراِب 11 " -(:11آية )

(، وملذه السححماوي 3:11كو1)أي صالص ونقي. والذهب يشححير لالهوته فرأس المسحح ح هو   =  رأسفه ذهب إبري 
والذهب يشحححير للسحححماويات ويشحححير هما لالهوت تحادس معها. إل س من هذا العالم،  ل هو يجعل كم سحححته سحححماويك ب

 .اآلب 
. (5:   103)م   شحححعرس هو كم سحححته وهي سحححوداء ال تشححح خ فهو يجدد كالمسحححر شححح ا ها= قصففصففه مسففترسففلة  الكة

   شعرة إال بإذن ممه.والذم سك مشبهك بالشعر أيضًا ألنه لن تسق
 

 " َعْيَناُه َكاْلَحَماِ  َعَلى َمَجاِري اْلِمَياِه  َمْغُسوَلَتاِن ِباللََّبِن  َجاِلَسَتاِن ِف  َوْقَبْيِهَما  12 " -(:12آية )
أي يمظر  وداعحك عليمحا كمؤممين أمحا أعحداء كم سححححححححححححححتحه فمظرتحه لهم مثحل لهيحب المحار. وعيمحه عليمحا   =عينفاه كفالحمفا 

ونحن نصححححلى فى الم مور    الم اس تشححححير للروح القدس.= المياه عيناه على مجاري طول السححححمك ال يمعس وال يمام.  
الخمسحححححححححون ونقول  روحًا مسحححححححححتن مًا جددس فى أحشحححححححححائى . والم اس المتجددة تذمس وت يل القاذورات التى فى مجرم  

وأن ال يعين شحححححححححئ  إذًا هو عيماس على هذس المجاري فهو مهتم أن نولد من الماء والروح وأن نمتلئ بالروح. المهر.
    (.18:31عمل الروح الذم ي او ويعلم ويعوى نعمك ومعونك ويدعونا للتوبك فمتمقى  توبمى يا رب فأتوب  )إر

 ل بال  ما يجعل مجاري الم اس أو أصحححححححححححاء )مثال:  ولس الرسححححححححححول وأمراضححححححححححه(  ال يهتم بأن نذون أرم اء مثاًل  
( فمحن نجد أمام العرش أي أمام 6،   5:4لرؤيا )وهذا ما نراس في سحححححححفر ا  .وتمقيما  مسحححححححتعدة دائمًا أن ت    عليما

[ بحر زجاج هو الذم سحححك. فا  مهتم  2[ سححح عك مصحححا  ح نار هي سححح عك أرواح    1عيمي   أي محل اهتمامه  
ْيُتُذْم لمبمًما الم  واللبن يشحير للتعل م  = مغسفولتين باللبنها للسحماء. دم ع م ل كم سحته، عروسحه، ويُ م م ذم بأن الروح القدس يُ  قم سحم

اًما .  ( 6:4)هو  فالشحححححححححححححعب يهلك من عدم المعرفك (.  26:14وعمل الروح القدس هو التعل م )يو  .(2:3كو1)   طمعم
وهذا هو    .   بأن يقدم لمؤمم ه اليمان الخالص والتعال م الخالصححححححك رير الم شححححححوشححححححك رذاء لمفوسححححححهم  لذلك يهتم

(. واللبن يشحححححححير لهذا التعل م واليمان الخالص الذي  11:8+ عب 26:14قدس  يعلمام ويذكركم  )يوعمل الروح ال
والعريس هما له عيمان ت حثان عن صدامه الذين يضححرم فيما موب ك الروح فتذون مجاري الم اس مسححتعدة أن ت   .  
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ويصحححححوا أم إنحرافات   التعل م حت اجاتهم منإ عوونهم   لشحححعب     يم.هم بالروح القدس ويرسحححلهم لعروسحححه أم
 . فى العقيدة مثل ال ابا أثماسيوس الرسولى وال ابا كيرلس عامود الدين

    هذس تعمى أنه  جالسالوقب كل نقرة في الجسحححححححححد كمقرة العين والذتا. ومعمى أن    =  جالسففففففتان ف  وقبيهما
، إذ هو فيها يحفظها. كان المس ح  (، ال يخاف على كم سته التى لن ت ر  أ داً 4:    18)إش  هادئ رير مضورب 

نائما فى المركب واألمواج عال ك حتى أن الرسححححححل صافوا، ولذن المركب لن ت ر  مهما إشححححححتدت األمواج وإشححححححتدت  
جالسفتان  (. وقول الذتاب عن المسحح ح أنه نائم هذس تسححاوم  38:4الضححوهادات أو إنتشححرت الهرطقات والبد  )مر

م سحححته، ألن المسحححتقبل مرسحححوم أمامه كالماضحححى وهو يد رس كما يريد فهو ضحححاب  .   ال يخاف على كفى وقبيهما
فهو يعرف المسحححتقبل ونهايك كل أمر فهو الذم يد رس،    نحن ال شحححر نمظر للمسحححتقبل بقلن أما   فبهدوء وثقك  الذل.

كحإلحه مححب   يمظر لمحا نحن أوالدس ليرعحانحا ويحد ر لمحا كحل أمور ح حاتمحا أمحا نحن فحالهحدوء والثقحك ياونوا بحاليمحان بحأن  
ائمفمينم  لذلك حيمما صاف التالميذ من أن ت ر  المركب، قال لهم الرب يسحححححححححو    .وقدير وصحححححححححانع صيرات  ا بماُلُذْم صم مم

ْ فم الم إميممانم لمُذمْ   (.40:4  )مرهمذمذما  كم
أن أنهى عمل الفداء صحححعد إلى السحححماء ما إشحححارة ألن المسححح ح بعد   اجالسففتان فى وقبيهم  ال ينانقوله أن أيضحححًا  و 

 وجلس عن يمين اآلب وأرسل الروح القدس.
(. وبعد أن تمم ال ن الصحححححححححححلح  ين اآلب والنسحححححححححححان  16:48اآلب والروح القدس أرسحححححححححححال ال ن ليتمم الفداء )إش

 (. أرسل اآلب وال ن الروح القدس ل امل العمل:18:5كو2بصلي ه )
(. وهذا ما يسحححححححححمى إتفا  داصل 26:15(. وال ن ُيرسحححححححححل الروح القدس )يو26:14ب يرسحححححححححل الروح القدس )يواآل

 المشورة الثالوث ك. هو إتفا  على توزيع العمل، فذل أقموم له عمله.
وإذا فهمما أن الحمام له إتجاس واحد فذون أن المسححححححححح ح عيماس حمامتان فهذا يشحححححححححير أن له إهتمام واحد هو مجارم  

( والمعمى أن المسحححح ح مهتم بأن يم. الروح القدس الذم سححححك. وكون 39- 37:7لم اس وهذا إشححححارة للروح القدس )يوا
فالثوب يجب أن  العيمان م سححولتان باللبن فقوله م سححولتان إشححارة للصحح  ك التى تصحح ه القماش باللون الذم نريدس.

لروح القدس له أعمال كثيرة فى الذم سك والمس ح فا يوضع باامله فى م اس الص  ك حتى يحصل على لونه الجديد.
( وعمل 2:3كو1( واللبن يشحير للتعل م )6:4أكثر ما يهتم به هو عمل التعل م فالشحعب يهلك من عدم المعرفك )هو

 (.26:14الروح القدس هو التعل م )يو
 

اُه َكَخِميَلِة الطِ يِب َوَأْتاَلِ  13 " -(:13آية )  " َرَياِ يَن َذِكيَّة   َشَفَتاُه ُسْوَسٌن َتْقُطَراِن ُمرًّا َماِئ  ا َخدَّ
اه   واآلن تراهمححا  (.6:50ال اله ء )إشمَّ حم المسحححححححححححححح ح تم   اأي مظهرس. ومححا في الححداصححل يظهر في الخححارج. وصححد =  خفد 

الخميلك هي مجموعك أشحححححححجار لها رائحك  = كخميلة الطيبه الخدان     م شحححححححم الذم سحححححححك حاملين دالئل الحب. وك ف يُ 
شفففففتاه أي باقات زهور، وقد تشححححححير لرائحك المسحححححح ح التي تفوح من كم سححححححته.  = وأتال  ريا ينطي ك من كل نو .  

( فذالم المسح ح لم يان  46:7تمسحاب ممهما المعمك مثلما تمسحاب نعمك الجمال من ممظر السحوسحن. )يو=  سفوسفن
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نسحمع ممه أص ار صحلي ه التي يقطران مرا  للجمال وشح ه به مالبس سحل مان.  له مثيل وسح  ال شحر. والسحوسحن يشحير  
 فاحو ممها رائحك محبته الحلوة فمشتهي من محبتما أن نشترك معه في صلي ه ثم في مجدس.

 
َ َتاِن ِبال ََّبْرَجِد  َبْطُنُه َعاٌج َأْبَيُل ُمَغلٌَّف ِباْلَياُقوِت اأَلْزَرِق  14 " -(:14آية )  " َيَداُه َ ْلَقَتاِن ِمْن َذَهب   ُمَرصَّ

  إشحححححححححارة ألن عواياس  ذهبالحلقك  ال  دايك وال نهايك، ومن ثمَّ فعواياس ال حدود لها. والحلقتان من = يداه  لقتان
ال برجد حجر كريم لونه أصضحر. = مرصف تان بال برجددرتان أن تشح عما روح ًا وجسحديًا.  سحماويك. وعواياس ب مي قا

بومه أو أحشحححاؤس تشحححير لمشحححاعرس وأحاسححح سحححه وهذس كلها =  بطنه عاج أبيلوالخضحححرة رم  للح اة فعواياس محي ك.  
ه  (. وإلى أي حد وصحححححححلو هذس المشحححححححاعر  وصحححححححلو للموت عما ولذلك شحححححححبهو عواطف 1:2+8:1حب وحمان )في

بالعاج األ   ، فالعاج يم   من الفيل بعد موته، وهاذا ههرت مح ك المسحححح ح في موته  ل س حب أعظم من هذا 
أي أن ح ه له سحمك سحماويك، وأهدافه سحماويك ويرفعما للسحماويات. =  مغلف بالياقوت األزرق أن يبذل أحد نفسحه..   

 مما. ماديات قد تتسبب في ض ا  السماء ن أما ال شر لو أعووا س عوو 
َسَتاِن َعَلى َقاِعَدَتْيِن ِمْن ِإْبِري    َطْلَ ُتُه َكُلْبَناَن  َفت ى َكاأَلْرِز 15 " -(:15آية )  " َساَقاُه َعُموَدا ُرَخا    ُمَؤسَّ

، فقرارس بالخال  بالصحححححححححليب قرار ثا و لن يت ير ولن يتردد   ه، فلما   أم سحححححححححاقاس ثا تتان= سففففففاقاه عمودا رخا 
كل من يتحد بالمسحح ح تذون له القدرة   (. وهاذا  51:   9إقترب يوم الصححليب  ثبو وجهه ليمولن إلى أورشححل م  )لو

و يتحدح  ل ويقبل الصحليب  ث ات، ونرم هذا مع الشحهداء. وليلك الصحليب  يمما ه  على السحير نحو السحماء  ث ات 
 ( . وسححححححاقاس 31:   14مع تالميذس إذ به يقول لهم  قوموا نمولن من ههما  ل جدس يهوذا والجمود فى جثسحححححح مانى )يو

وهذا معمى   ،  صال  الذم سك  ممها  هدفهو   ،ال يهت ان أمام األحداح مهما كانو قسوتها فاألحداح كلها بسماح ممه
فى )التجارب التي يسححححمح  ها  ( على ال قل )حتى يممو  وأنظر فى مسححححامى كالحر الصححححا  أشححححع اء  إنى أهد إقول 

ال قل وذلك إشحححححححححارة لثمار الذم سحححححححححك( وكح م المدم فى حر الحصحححححححححاد )تع يات   وسححححححححح  الضححححححححح قات لشحححححححححع ه(   
 (. 4:18شإ)

على قاعدتين    مؤسفسفتانوقوته راجعك ألنه  وهو أسحس مملذته بالخال  الذي تم على الصحليب، وكان عمله قويًا  
فالخال  مبمى على أن المسحححححححح ح الهوته   ،  يشححححححححير لالهوت   )الذهب(  أن ال ري   11وإذا فهمما من اآليك  إبري =  

م ع لذلك طوب المسححححححححح ح بورس حيمما قال له س ال نهائ ًا ي فر صوايا الجء)ال ري ( لم يفار  ناسحححححححححوته   اون فدا
(.  18:16هو الصحححخرة التى تبمى عليها الذم سحححك )مو   اليمان ( وإعتبر أن هذا17:16أنو المسححح ح إ ن   )مو 

 الخال  قاعدته أي هدفه سماوي يرفعما عن األرض ات.  و 
 

األرز   = فتى كاألرز. (2:   45 )م وجهه جميل دائم ال شححححاشححححك  هو أ ر  جمااًل من  مي ال شححححر =  طل ته كلبنان
شححامخ مسححتن م طويل العمر جدًا ال يشحح خ ودائم الخضححرة، وموجود على ج ال لبمان الشححاهقك ورائحته زك ك. وقوله  
فتى إشححارة ألن المسحح ح شححارك ال شححريك كل مراحلها ما عدا الشحح خوصك، فهو كان طفل وصححبي فشححاب فرجل، ولذمه 

(. فالجسححد قد يضححعا ويشحح خ لذن الروح ال تشحح خ  5:103ة الشحح خوصك )م لم يشحح خ. حتى ال تحمل كم سححته صححور 
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وعلو األرز ووجودس على الجبل العالى إشححارة ألنه سححماوم. الشححجرة موجودة على   أ دًا ألوالد   ولذم سححك المسحح ح.
صحححار األرن ومرتفعك للسحححماء، فالمسححح ح رب  كم سحححته )جسحححدس( التى على األرن بام سحححته التى فى السحححماء. هو  

لتد ير ملء االزممك، ل جمع كل شحححححححيء في المسححححححح ح، ما في السحححححححماوات وما على  رأسحححححححا للسحححححححمائيين واألرضحححححححيين  
(. فححإذا فهممححا أن 7:    132)م   "موطئ قفدمى ه"(. قححال المرنم عن اله اححل أنححه  10:    1  )أفاالرن، في ذاك

 - اله ال يشحير له ال جسحد المسح ح الذم  دأ ياونه  تجسحدس ووجودس بجسحدس على األرن. لذن اآلن فإن الذم سحك  
هى كم سحححك مجاهدة ما زالو على األرن، وكم سحححك ممتصحححرة فى السحححماء. وهو رأس الذم سحححك فى  -جسحححدس الواحد  

 السماء كسا ن لذم سته
 

 " َ ْلُقُه َ اَلَوٌة َوُكلُُّه ُمْشَتَهَياٌت  هَذا َ ِبيِب   َوهَذا َخِليِل   َيا َبَناِت ُأوُرَشِليَ  16 " -(:16آية )
( و  حه روح وح حاة، من يحأكحل ممحه يشححححححححححححححتحا  إل حه وطوبى للج حا   103:119كالمحه كلحه حالوة. )م =  لقفه  الوة

  وهو يعوي مع كالمه  وصححححاياك فواسححححعك جداً لذل كمال وجدت ممتهى أما  والعواش إلى البر فإنهم يشحححح عون.  
وكله قوة للتمفيذ، فترتفع الوصحححح ك بالنسححححان ليدصل إلى معرفك أسححححرار السححححموات فتمولن المفس من مجد إلى مجد. 

 فالمس ح كما يعلمه الروح القدس للمفس هو جذاب لذن ال يمان التعبير عمه، هما عج  عن التعبير. مشتهيات
 

 حاح الخامس نظرة شاملة على األص
، وهى قصحححك الذتاب المقدس. فآدم األنا وليس المسففي نجد هما سحححقوك جديدة لهذس المفس تتلخص فى كلمك :    

فى كتابه عن آدم بأنها أكثر   شححمودة  ال ابا مثلم الرحمات   أكل من الشححجرة ومات )هذس صو ك مرك ك، حللها قداسححك
:   6كو2أصوأت موتًا تموت. فال شححركك للمور مع الظلمك )من عشححرون صو ك معًا(. مات آدم ألن   قال له إن 

(. والخو ك هلمك إذًا هى إنفصحححال عن   وبالتالى موت فا  ح اة. ويحاول آدم أن يسحححُتر نفسحححه بأورا  التين  14
. فالذ  حك هى التى تسحححححححتر، وهو تجسحححححححد ومات وقام ل عويما ح اته. وكما قال الإذ إفتضحححححححح وتعرم. و  يقول : 

ولمْحمما ممعم  م بمممْوتم اْ ممهم... ونمْخُلُص بمحم ماتمهم. )رو و  (... وهذس المفس هما نجدها إذ إكتشحفو  10:  5لس الرسحول  صحُ
( فإنتفخو  4مواهبها والمعمك التى تتمتع  ها قالو أنا ول س المسحححححح ح. وهذس الخو ك كانو بسححححححبب كثرة ثمارها )  

( هى ضححربات يسححاريك.  ل هى  3. هذس ضححربك يميم ك  يمما صوايا )  وهذس صو ك شححهيرة تحدح للخدام الماجحين
ْت بأن ثوب البر هو ثوبها وأنها هى التى ت سحححححححل أرجلها. فالبر راجع لها. والعريس يقول  ل أنا الذم أُ  عمرم س  ل م شحححححححم

أصذ العريس ُيريها  (. و 14:  13ْل مُسوا اْلممسم حم  )روإ، إذ أن البر هو  رم  ألبسه  كيفثوب البر ألح ائى فال تقولى  
لذمها  ، المه أو بسححبب  . وُربما هى قد أنَّ  بيبى مد  يدهيديه لتشححعر أن البر هو  دم عريسححها الذم سححال من يدس.. 

إذ أن األنا فى داصلها جعلتها نائمك. وُيحسحححححححححححححب لها أن قلبها مازال  ، المه هى السحححححححححححححبب فى تبريرها  ألم ُتدرك أن 
( فهى نفس الحالك إذ قال 17و16:  3ظهر لها أنها  دونه عاريك )راجع رؤمسححححححححححت قظًا. ويتوارم عمها عريسححححححححححها ل 

. وفى رسححالك كم سححك الودك ك قال المسحح ح   لسححو تعلم أنك شححقى وبائس وفقير وأعمى وعريان المسحح ح لهذا المالك  
ْن فمممي  أم ال يعود  فالمسحححححححح ح هو الذم يسححححححححترنا إذا كما   ه      فتضححححححححح عريه فى المسفففففي  أمنما ُمْ ممع  أمْن أمتمنم َّأمكم مم
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ر أمواله )أم كل المعمك( التى كان  ثا تين سحم . كما حدح مع ال ن الضحال إذ ترك نعمك  يو أ  ه جا  وإفتضحح وصم
، ونفس ما عمله   مع ال ن الضحححححححححال عمله مع هذس المفس عن  فى المسففففففي   =تع  ها إذ كان فى  يو أ  ه  يتم

أم سححمح   لها بالسححقو  لتشححعر أن  رَّها كان بالمسحح ح وفى المسحح ح، ول س ممها فتظل  ،  طرين الحرس الوائا  
مسححححح ح عمها لتشحححححعر بضحححححعفها  دون نعمته   . وكان تحول الوأنا فيك   إثبتوا فىَّ حريصحححححك على ث اتها فى المسححححح ح  

نفسفففى  فُتشححححفى من كبريائها وُتشححححفى من األنا. المهم أن قلبها كان مسححححت قظًا فشححححعرت  ت ايو الروح القدس فقالو 
  ذهب سححححححححححححالمى ممى عمدما صسححححححححححححرت حال المعمك.  إنخلع قلبى ممىأو   راحو ممى روحى   خرجت عندما أدبر

د إهلمو عيماها فأنن اء القلب فق  هم الذين يعايمون  . وحيمما عادت وكانو وهى فى حال صويتها وكبريائها ق
 رأت أن عريسها هو سبب نعمتها فوصفته قائلك : 

البر ل س هو  رهححا  ححل  رس هو ) أ   ( وبححدمححه  ررنى ) أحمر(. لححذلححك نل س المعمححد   "=َ ِبيِب  َأْبَيُل َوَأْ َمرُ "
 بالدم(. ثوب أ    ) التبرير( وزنار أحمر )التبرير

 هو السماوم وسيرفعمى للسماويات. "=َرْأُسُه َذَهٌب ِإْبِري ٌ "
 جعل عروسه أم كم سته شابَّك ُملتصقك به. "=ُقَصُصُه ُمْسَتْرِسَلٌة َ اِلَكٌة َكاْلُغَراِب "
 ُيرسل روحه لذم سته يم.ها وُيحييها وُيجدد ش ا ها.  "=َعْيَناُه َكاْلَحَماِ "
َسَتاِن َعَلى َقاِعَدَتْيِن ِمْن ِإْبِري   " هذا الخال  مبمى على أن الهوته رير محدود ففدائه    "=َساَقاُه َعُموَدا ُرَخا   ُمَؤسَّ

 .  الذهب هو رم  لالهوت( البري د )رير محدو 
أنحا،  ثوبىول أل س هحذس المفس إذ تحا حو عن كبريحائهحا، ومحاعحادت تقول  وكمحا أل س اآلب ال ن الضححححححححححححححال الثوب األ

 وسفلت رجلىَّ (. وماعادت تقول 22وعدم وجود ثوب البر هذا هو السححبب فى أن نخرج من عرس إ ن الملك )مو 
  13بعد أن أدركو أن المسحححح ح هو الذم رسححححل أرجل تالميذس أم  ررهم من صواياهم ل اون لهم نصححححيب معه )يو 

:8.) 
 صة هذا األصحاح هى قصة الكتاب المقدس كله   ق 

هل أنا أشحححعر  ذاتى وإماان اتى وبرم وقوتى وجمالى بالنفصحححال عن  ، أم أنا أشحححعر أنمى فى   وبا ، وأنا هلل 
 . مامتىبااملى. وهذا التجاس الواحد هلل هو ما إْصُولح على تسميته بال ساطك صفك الحمام   

    نهايكوكل ما له  الشعور بالذات هو الشعور بالمحدود الذم هو أنا، وكل محدود له نهايك. النفصال عن   و 
وكان هذا هو المعرون .   . والتحاد با  ُيعويمى إماان ات ال نهائ ك وح اة أ ديك لو أكلو موتًا تموت  موت 

شجرة معرفك الخير والشر فإنفصل عن  على آدم أن يأكل من شجرة الح اة ل ح ا إلى األ د. ولذمه رف  وأكل من 
كما   بعد أن  أ ديا شجرة الح اة، ليتحد  ما وُيعويما جسدس بعد أن يبررنا لمح ا به   ومات. وكان أن تجسد المس ح

ْيٍء فمي  أنا فى المسي وهذا ما ُيسمى الهوت  ولس الرسول :  . إنفصلما عمه بالخو ك فُمتما قد   ،  أمْستموم ُع ُكلَّ شم
يممي  )فى الْ  (. هما إكتشفو أن حبيبها أعواها كل  3:  6  )نأ َأَنا ِلَحِبيِب  َوَ ِبيِب  ِل (،  13:  4ممسم حم الَّذمي ُيقمو م

(. لقد صارت فى وحدة 13:6)  م ل رقص صفينشئ فأعوته نفسها وهما عاد لها جمالها وفرحها وتسب حها   
، كاألرز العريس الذم مصدر نعمتها وفرحها هو العريس.مع السمائيين. فالذم ستين هما كم سك واحدة رأسها و 
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أسس كم سته على األرن على جبل عاٍل أم جعلها سماويك ووحدها مع الذم سك الممتصرة فى السماء. هى  
كم سك نصفها ما زال موجودا على األرن يجاهد، ونصفها فى الفردوس ممتصر. كم سك واحدة على األرن 

 س ح فى المجد عن يمين أ  ه فى إنتظارها حين تمْذممل   مجدها.وممتدة للسماء، ورأسها الم
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 عودة للجدول الصحاح السادس

 
َه َ ِبيُبِ. َفَنْطُلَبُه َمَ ِ. 1 " -(:1آية )  "  َأْيَن َذَهَب َ ِبيُبِ. َأيَُّتَها اْلَجِميَلُة َبْيَن النِ َساِء  َأْيَن َتَوجَّ

لقد ههر عليها جمال   أيتها الجميلةإذ شحححهدت المفس لعريسحححها  دأ رير المؤممين يتسحححاءلون عمه ويولبونه معها.  
عريسحها. وهو جمال من نو  عجيب، فهم لم يولبوها هي  ل طلبوا عريسحها وهم أدركوا أنهم سح عرفونه من صاللها 

رازة المولوبك من الذم سححححك أن يرم الماس فيما  لذلك يسححححألونها، ونحن نعرف المسحححح ح صالل الذم سححححك. وهذس هى الذ
 صورة المس ح   ولبونه.   

 
ْوَسَن  2 " -(:2آية )  "َ ِبيِب  َنَ َل ِإَلى َجنَِّتِه  ِإَلى َخَماِئِل الطِ يِب  ِلَيْرَعى ِف  اْلَجنَّاِت  َوَيْجَمَع السَّ

أي تواضحححع هذا أن يم ل العريس السحححماوي، هو تواضحححع المح ك أن يم ل ل صحححعدنا معه للسحححماء. =  ن ل إلى جنته
والمسححححح ح داصل كم سحححححته دائمًا وداصل كل نفس آممو به. وما دام المسححححح ح داصل كم سحححححته فمن العبم ال حم عمه  

=  بها خمائل طيب إلى جمك،  صارجها. والذم سحححححححك كانو قفرًا )أو المفس( أواًل ولذن بعد أن رواها ماء الروح تحولو 
واآلن نرم أن هذا وصححا لعروسححه )الذم سححك( فهي أصذت صححورته   . ( أن صداس كخميلك الويب 13:5لقد قيل في )

= ويجمع السفففففوسفففففنوهي صميلك طيب أي مجموعات مختلفك من األشحححححححجار، ثمارها متموعك وكثيرة وكلها طيب.  
ي الذين أتمخ  بام إلى أن يتصححور المسحح ح   ام . السححوسححن كان صححفك للعريس فأصحح ح صححفك العروس  يا أوالد 

(. فجمك 26-20:17+ يو  52:11والمس ح أتي ل جمع أوالدس في كم سته، يجمع أوالد   المتفرقين إلى واحد. )يو
المسحححح ح هي أوالد   الذين صححححارت لهم صححححورة المسحححح ح، وكلهم مجتمعين في وحدة ومح ك داصل كم سححححته )جمته(  

 الجمك  إذا اجتمع إثمين أو ثالثك باسمي فأنا أكون في وسوهم . وهو في وس  هذس
 

ْوَسِن 3 " -(:3آية )  " َأَنا ِلَحِبيِب  َوَ ِبيِب  ِل   الرَّاِع  َبْيَن السَّ

والعروس هما    .(. من المهم أن يشحححعر كل واحد أن له عالقك شحححخصححح ك بالمسححح ح16:2)=  أنا لحبيب  و بيب  ل 
كما    ألنه سبن وأعواها نفسه ،تعوي نفسها لحبيبها باامل حريتها، ال تعوي له فق  ما تملذه  ل تعوي نفسها له

 . هو عواء كامل مت ادل.(16:  2قالو المفس فى  دايك معرفتها بالمس ح الذم  ذل نفسه ألجلها )نأ
 

َبٌة َكَجْيش  ِبَأْلِوَية   4 " -(:4آية )  َأْنِت َجِميَلٌة َيا َ ِبيَبِت  َكِتْرَصَة  َ َسَنٌة َكُأوُرَشِليَ   ُمْرَِ
سححمك ومعمى    50ه عروسححه بمديمك جميلك وهي ترصححك، وهذس كانو عاصححمك لسححرائيل لمدة   م العريس يشححم =  كترصففة

- 1:27على الحصحححول على الميراح )عد سحححم أصححح ر  مات صحححلفحاد اللواتي كان لهن إصحححرار  إاسحححمها فرح. وهو  
وه   (. والعريس يرم أن جمال كم سححححححته هو إيمانها وجهادها وإصححححححرارها أن تحصححححححل على ميراثها السححححححماوي. 11

هي مديمك الملك السححححححمائي العظ م وتمثل األقداس السححححححماويك. وقد جعلها سححححححل مان  هجك كل األرن =  كأورشففففلي 
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سحك. وهذا ما صحمعه سحل مانما المسح ح ملك السحالم الذي جعل كم سحته سحماويك وفخر العالم وكفاها أنها المديمك المقد 
بة كجيش بألويةمقدسححححححححك وملك عليها.   فجمالها ممت ج بالقوة، والقوة راجعك للمسحححححححح ح الذي فيما، وحين  =  وه  مَر

 لوية أ(. وقوله  5،    4:10كو2+  19:10ياون المسححح ح فيما نذون مرعبين للشححح اطين ولما سحححلوان أن ندوسحححهم )لو
أمرهم أن يجعلوا الجم ع يتذئون... مئك   ( +33:   14كو1  )إله تشحححححححححويأل س   يدل على أنها ج أ ممظم فإلهما

 .(40،  39:  6)مر صمسين صمسين..  و  مئك
 

ِل  َعنِ   َعْيَنْيِ. َفِإنَُّهَما َقْد َوَلَبَتاِن   َشْ ُرِك َكَقِطيِع اْلَمْ ِ  الرَّاِبِل ِف  ِجْلَ اَد  5 " -(:5آية )  "َ وِ 
  احاء المرأة الخحاطئحك وتمهحدات اللص ال مين اجتحذبحا لهمحا مراحم السححححححححححححححيحد =  ول  عن  عينيف. ففانهمفا قفد ولبتفان 

 (.19:21مل1المس ح. فا  ال يحتمل إنسحا  إنسان )
 

ِل  اللََّواِت  ُكلُّ َواِ َدة  ُمْتِئٌ  َوَلْيَس ِفيَها َعِقيٌ  6 "  -(:7-6اآليات ) اِدرة  ِمَن اْلَغسفْ َناُنِ. َكَقِطيِع ِنَ اج  صفَ َكِفْلَقِة  7 َأسفْ
ِك َتْحَت َنَقاِبِ.     " ُرمَّاَنة  َخدُّ

من حالك الفتور. وهاذا أعاد   بورس  الحظ تذرار الصفات، فالعروس استعادت ماانتها األولى بعد التوبك
 لدرجك الرعايك بعد أن أنذرس. 

 

يَّة  َوَعَذاَرى ِباَل َعَدد  8 " -(:8آية )  "  ُهنَّ ِستُّوَن َمِلَكة  َوَثَماُنوَن ُسرِ 

سحابقًا    (60)سحبن تفسحيرس. ولذن كان رقم     رقم سحتون سفتون ملكة  . هما يمتدح المسح ح كم سحته صالل ل ك األرقام
مقرونًا بالج ا رة في الحرب. وهما نجدس مقترنًا بمن صحاروا ملذات. ونفهم أن الذين كانوا ج ا رة في الحرب صحاروا 

السححريك هي من عاشححو تسححتعبد نفسححها لوصححايا  =  ثمانون سفريةفهم صححاروا عرائس المسحح ح الملك.   ، اآلن ملذات 
و لها حقو  ال وجك التي في العلن ولذن لها شحححححركك سحححححريك مع زوجها أو سحححححيدها. وهاذا المسححححح ح. والسحححححريك ل سححححح

( يشححححير  10يشححححير للمجد األ دي ورقم )  8. ورقم 10×8 80ورقم    شححححركتما مع المسحححح ح هي شححححركك سححححريك اآلن.
سيتذو  المجد األ دي.  وصارت له عالقك سريك فى المخد  مع المس ح ،  للوصايا. فمن استعبد نفسه لوصايا  

هن عذارم بمعمى أن القلب هلل، هذس حالك تذريس. وهن   ال عدد ألن من في السماء لم يستوع  =  عذارى بال عدد
 (.9:7أحد أن يعدهم )رؤ

 
ا ِهَ   رَ 9    "  -(:9آيفة ) ُة َوالِفَدِتهفَ ا ِهَ   َعِقيلفَ اِمَلِت   اْلَوِ يفَدُة أُلمِ هفَ اَمِت  كفَ َدٌة ِهَ  َ مفَ ا   َوا فِ ْبَنهفَ اُت َفَطوَّ ا اْلَبنفَ َأْتهفَ

َراِريُّ َفَمَدْ َنَها   " اْلَمِلَكاُت َوالسَّ
فهي كم سحححك واحدة =  وا دة ىهواآلن   ،  ثم قيل  ال عدد   80ثم قيل    60لمدرك رم يك السحححفر. فقد قيل سحححابقًا أنهم  

وجاءت كلمك واحدة فى الترجمك النجلي يك من أصححححل   .وحيدة، جسححححد واحد وروح واحد، إيمان واحد يوحد الذم سححححك
دْ  م مع، كلمك ُيومح م   ( +  ألنما أعضحاء جسحمه،6 -  4:  4والمسح ح وحدنا فى جسحدس الواحد  جسحد واحد ..  )أف  أو ُيجم
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  صلن آدم وأصذ ممه حواء واألوالد   (. وهذا معمى الذم سححححححححك الواحدة الوحيدة.30:  5من لحمه ومن عظامه )أف
  حين ُصلمن كانوآدم من كليهما، إذًا هم من آدم. وهذا يشحححححير لقصحححححد   فى الوحدة. صلن   النسحححححان آدم واحد،  

فى ال ن، وال ن فى اآلب. ولذن الخو ك شححححححققو هذس الوحدة فقام األخ على أص ه وقتله. لقد صححححححار الواحد إثمين  
ها إلى أصححلها بحسححب القصححد اللهى، وجعل الثمين   ل وصححار الذل أمواتا. وجاء المسحح ح ل صحححح الصححورة ويعيد 

( ولما ح اته األ ديك. وبالفخارسحححححت ا  6(. فصحححححرنا بالمعموديك نولد متحدين بجسحححححد المسححححح ح )رو14:  2واحدا )أف
تسححتمر هذس الوحدة. إذًا  يمما كما فى آدم ممفصححلين وأمواتا، صححرنا فى المسحح ح جسححد واحد حى. وهذا معمى صححالة 

(. إذًا حقن المس ح بفدائه قصد اآلب األزلى لتعود صورة الوحدة من صالل 23 -  20:   17ع ك )يوالمس ح الشفا
 جسدس الواحد أم كم سته الواحدة   ه، وهو فى اآلب.

ويعويهم    فى جسد المس ح،لمؤممين  ا  يثبو فالذي يوحد الذم سك هو الروح القدس الذي الذي =  وا دة ه   مامت 
  8+ رو   14  - 8:   16وهذا بالت ايو والمعونك ويخبرهم عن المسح ح   حبونه )يو .شحركك ومح ك ل عضحهم ال ع  

 :26.)  
المس ح    فى  الذم سك  تثبو إذ وإذ تستجيب المفس لعمل الروح القدس يعيدها للث ات فى عريسها المس ح. و =  كاملت 

وعمومحًا فحالعحذراء هي أم    . وقيحل أن هحذس الواححدة الذحاملحك هي العحذراء مريم،(  28:    1)كو  الذحامحل تصححححححححححححححير كحاملحك
 .الذم سك

َها ِهَ   َعِقيَلُة َواِلَدِتَها هِ   فلماذا التذرار  -   ىاْلَوِ يَدُة أُلمِ 
(. كم سححححححك العهد القديم  14:    2الذم سححححححك جمعها المسحححححح ح فى جسححححححدس من اليهود واألمم، وجعل الثمين واحدا )أف

وكم سحك العهد الجديد هما زيتونك واحدة، أصحل واحد. فلقد  دأ تد ير الخال  بع ل أ ونا إ راب م وممه جاء الشحعب 
 رسل، فبدأت الذم سك. اليهودم الذم صرج ممه المس ح والعذراء مريم والتالميذ وال

وإمتدت الذم سحححك لذل العالم األممى. وكان األمم أرصحححان زيتونك  ريك ولذن تم توع مهم فى ال يتونك األم بالمعمك.  
 (. 11ومن آمن بالمس ح من اليهود ثبو فى ال يتونك األم، ومن رفضوا تم قوع هذس األرصان من ال يتونك )رو

 ل عن كم سححححححححححك واحدة وحيدة. كم سححححححححححك تذونو من اليهود ومن كل الشححححححححححعوب واآلن نحن ال نتذلم عن يهود وأمم 
والن ائل واألمم. صحححار الذل جسحححد المسححح ح. الذم سحححك هى عروس المسححح ح المختارة المحبوبك. هى ال يتونك والذرمك 

ك اليهوديك.  والتيمك الحن ن ك أم الثا تك، كم سححك المسحح ح وب ال جسححدس التى صرجو من ال يتونك األم الوالدة أم األم
اصرجن يا  مات صحهيون وانظرن الملك سحل مان بالتاج الذي توجته به  للذم سحك قيل عمها    هذس األمك اليهوديك، األم

(. وحيمما صحححححححل ه اليهود رفضحححححححهم   من أن ياونوا شحححححححع ه.  11:    3  )نأامه في يوم عرسحححححححه وفي يوم فرح قل ه
وباألرصححان التى طعمو فيها هى العروس   لتى بقيو عليها،وصححارت الذم سححك هى ال يتونك الحن ن ك باألرصححان ا

أم مختارة والدتها   الذم سححححححححححححححك التى صرجو من األمك اليهوديك لتصححححححححححححححير هى  عقيلة والدتها  المختارة الجديدة  
 المختارة.
  فى العرب ك تشححححححححححححير الذلمك للسححححححححححححيدة الذريمك التى تالزم  يتها. وجاءت الذلمك فى الترجمك النجلي يك من    عقيلة

 والمن ك )التى نقاها المس ح  دمه(. والمفضلك أصل يعمى المختارة والمحبوبك
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،  26:    19وعلى الصححححححححححححححليحب قحال رب المجحد ألمحه عن يوحمحا  يحا إمرأة هوذا إ محك  ثم قحال ليوحمحا  هوذا أمحك  )يو
(. وكان هذا معماس أن العذراء مريم صحارت أما للذم سحك جسحد المسح ح. حواء القديمك أم كل الخل قك أصذت إسحم  27

 إمرأة. واآلن أصذت العذراء لقب إمرأة، إذ صارت أما لجسد المس ح الحى أم كم سته.
ة أم جسحححححححححححد المسححححححححححح ح. كم سحححححححححححته الواحدة    هما األم هى العذراء مريم المرأة الجديدة، حواء الجديد   الو يدة ألمها

 الوحيدة.
واضحححح أن األم هى الوالدة، لذن الوحى إسحححتخدم تعبيرين ل مي   ين األم القديمك التى صرج ممها المسححح ح أم األمك  
اليهوديك التى توجته بإكليل شححححححوك يوم عرسححححححه، وبين األم الجديدة التى جاز فى نفسححححححها سحححححح ف يوم عرسححححححه على  

األم القديمك صححححارت أما لشححححعب من األموات صححححلبوا المسحححح ح وجعلوا دمه على رؤوسححححهم،    (.35:   2الصححححليب )لو
 واألم الجديدة صارت أما ألح اء آمموا بالمس ح وثبتوا فى جسدس الحى. 

 فى هذه اآلية هى األمة اليهودية  الوالدة لذل. نقول أن
 هى ال ذراء مري   األ و 

 .عقيلة والدتها هى المختارة   لذلك قيل عن الذم سك  صرجو ممها الذم سك  الوالدة
 .الو يدة ألمها هى   صارت أما للذم سك الواحدة الوحيدة   لذلك قيل عن الذم سك األ 

عموما الذم سحححححححححك أم ولود تلد أوالدا هلل. ممهم من يقبلوا المسححححححححح ح ويجاهدوا   خلصحححححححححوا وهم المختارين ، وممهم من  
  هموأورشحل م السحماويك تمتظر وصحول يرفضحوا المسح ح. والذم سحك هى والدتهم التى ولدتهم من بومها أم المعموديك ، 

عضححححححاء جسححححححد المسحححححح ح عريسححححححها ، يقول عمها  ولس    هى وحيدة واحدة ، جسححححححد واحد أ   الو يدة ألمهاللسححححححماء. 
  .( 17:   10كو1  )فانما نحن الذثيرين صب  واحد جسحححححححححححد واحد النما جم عما نشحححححححححححترك في الخب  الواحد الرسحححححححححححول  

 ن فرحوا  ها.يفالسمائي= والبنات طوبنها
 

َباِح  َجِميَلٌة 10 " -(:10آية ) َبٌة َكَجْيش  ِبَأْلِوَية  َمْن ِهَ  اْلُمْشِرَفُة ِمْ َل الصَّ ْمِس  ُمْرَِ  "  َكاْلَقَمِر  َطاِهَرٌة َكالشَّ

=  جميلة كالقمر كما يمفجر نور الصححح اح ويظهر، هاذا ههور نور الذم سحححك عروس المسححح ح.  = مشففرفة كالصففباح
توهيرها  كان هو طهرها بميالدس ممها واتحادس  ها و = طاهرٌة كالشفمسلنعااس نور عريسحها )شحمس البر عليها(. 

وبث اتها فى مسحح حها صححار    .يجددها ويثبتها فى جسححد المسحح ح   دمه، وبأن أرسححل لها روحه المع ي روح الحرا .
(، صحححححححححححار ال يرانا فى صويتما  ل يرم إ مه إذا كما ثا تين   ه.  2:  4اآلب يراها كاملك فى إ مه شحححححححححححمس البر )مال

ونحن جم عا  (. لمذون على صححححححححححورة المسحححححححححح ح  5:   3ألرن )تىوالروح القدس يجدد فيما طوال فترة ح اتما على ا
ة نت ير الى تلك الصححححححححححورة عيمها من مجد الى مجد كما من الرب آ ناهرين مجد الرب  وجه ماشححححححححححوف كما في مر 

   يا اوالدي الذين اتمخ  بام ايضححححا الى ان يتصححححور المسحححح ح   ام (. ويقول  ولس الرسححححول  18:   3كو2  )الروح
خلوقين على صححححورة  . وفقدنا هذس الصححححورة بالخو ك. وكان الفداء ل وهرنا ويجدد طب عتما  (. نحن م19:   4)رل

 أم نشبهه. كالشمس نذون نحن شمس البر لمعود ونش ه المس ح، فإن كان المس ح هو
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مَّ 11 " -(:11آية ) َر الرُّ  " اُن  َنَ ْلُت ِإَلى َجنَِّة اْلَجْوِز أَلْنُظَر ِإَلى ُخَ ِر اْلَواِدي  َوأَلْنُظَر: َهْل َأْقَ َل اْلَكْرُ   َهْل َنوَّ
أمام مديح المسحححح ح لذم سححححته أو للمفس، ن لو المفس التي أحبو المسحححح ح للعمل لحسححححاب عريسححححها لتفرح قل ه، هي  

ِر اْلَواِدي     رن لو لل سحتان لتفرح بالثما الح اة  و  أم  دأ ههور اللون األصضحر، واللون األصضحر يشحير للح اة. ُخ فَ
 .، فالتوبك هى  دايك الثمار  إ مى هذا كان ميتًا فعاش ن على توبك الذثيرين ورجوعهمإتومتبدأ بالتوبك، إذًا فهى 

يشححححححححححير للذتاب المقدس، فهو ل ير المؤممين   )الذلمك تشححححححححححير إلى جوز الهمد أو البمد ( وهذا  الجوز= جنة الجوز
، هاذا وصحححححححححا الوحى حال شحححححححححعب يهوذا ال ارقين فى صواياهم، هؤالء  كثمرة الجوز لها قشحححححححححر يابس من الخارج

للمؤممين الذين يدصلون إلى العمن أما .  (12-9:  29صحححححححححححار الذتاب المقدس بالمسححححححححححح ك لهم كسحححححححححححفٍر مختوم )إش
ُلب الجوز الحلو  المفيد. ومن يقرأ الذتاب المقدس  روح الصحححححححححالة ياتشحححححححححا حالوته. وسحححححححححميو  فالذتاب المقدس كم

الذم سحححححححك هما جمك الجوز ألنها تع أ تقتات على الذتاب المقدس  ل س بالخب  وحدس يح ا النسحححححححان  ل بال كلمك 
متها إال  سححححححححتخدم هما بالذات فالعروس ن لو لتخدم فماذا تسححححححححتخدم في كرازتها وصد إتخرج من فم    وهذا التعبير  

  هل  دأ  َهْل َأْقَ َل اْلَكْر ُ   كلمك   تفسححححححرها لمن يسححححححمع أي تذسححححححر ثمرة الجوز حتى تظهر حالوتها لمن يسححححححمع.
 ههور الحصرم. والحصرم هو العمب الذم لم يمضج.

 
 "  َشِريف  َفَلْ  َأْشُ ْر ِإالَّ َوَقْد َجَ َلْتِن  َنْفِس  َبْيَن َمْرَكَباِت َقْوِ  12 " -(:12آية )

لقد رأيما المفس العروس تجاهد وتتوب وتعود لمرك ها السحححححححا ن  ل تعمل في كرم عريسحححححححها، هي تجاهد في ح اتها  
فقائد الموكب هو  موكب شفففريف  ضححححد الخو ك، تمضححححم لموكب المجاهدين الشححححريف والخدام األمماء وهذا الموكب 

. فالمفس  CHARIOTSالمرك ات  المسحححححح ح نفسححححححه ملك الملوك. وهذا جعلها كما لو كانو ملذك لها مرك ك وسحححححح 
 المجاهدة يارمها  .

 
ِاْرِجِ    اْرِجِ   َيا ُشوَلمِ يُث  اْرِجِ    اْرِجِ   َفَنْنُظَر ِإَلْيِ.  َماَذا َتَرْوَن ِف  ُشوَلمِ يَث  ِمْ َل َرْقِص  13  "  - (:13آية )
ْيِن   "  َصفَّ

إرج   رحلك جهاد العروس هي رحلك رجو  دائم إلى  . قد تمجذب ل.رضحححححح ات فتسححححححمع حااًل صححححححوت عريسححححححها  
سححمه فشححولميم هو مؤنم شححالم أو سححل مان. فالعروس حملو شححخص إلقد أعواها العريس =  إرج    يا شففولميث

ه ومهما سحححححححقوو ترجع  عريسحححححححها المسححححححح ح في داصلها. وسحححححححر فرحك المسححححححح ح  ها هي أنها في حالك رجو  دائم إل 
هما الثالوح يتذلم بفرح عمها، وهي أيضحححًا في عودتها  = فننظر إلي. الصحححدين يسحححق  في اليوم سححح ع مرات ويقوم .  

رقص داود أمام تا وت العهد ورقصحححو مريم بعد عبور ال حر  =  م ل رقص صفففينورجوعها تفرح وكأنها ترقص   
ح داصلي ال ُيعبَّر عمه، هذا هو عمل التوبك في المفس.  األحمر وحصحححححححححولهم على الحريك. وقوله مثل رقص أي فر 

(.   عقوب أطلن على الماان محمايم  2،   1:32أي ج شحححين ووردت الذلمك األصحححل ك  محمايم  )تك  صفففينوقوله 
ألنه كان هماك ج شححححححين  الج أ األول هو أسححححححرته   والج أ الثاني كان المالئذك  والمسحححححح ح يمظر بفرح لج شححححححين  

ذم سحك المحاربك المجاهدة على األرن   والثاني هو الذم سحك الممتصحرة في السحماء بالضحافك للمالئذك   األول هو ال
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السححمائيين . والمسحح ح يمظر بفرح لتسححب ح كل هؤالء تعبيرًا عن فرحهم الداصلي. وهذا التسححب ح مرهب جدًا للشحح اطين  
 كأن ج شين يحاربانهم.

الثان ك عشححرة يوم الجمعك العظ مك كج شححين أحدهما في اله ال )الشححمامسححك ويمثلون  والذم سححك تردد تسحح حك السححاعك  
فالسماء إنفتحو بموت المس ح   السماء( واآلصر في صحن الذم سك )ويمثل الذم سك على األرن( الذل يس ح  .

ن واألرضحححيين  (. وبهذا الصحححلح صحححار السحححمائيي10:  5على الصحححليب، فمحن  قد صحححولحما مع   بموت إ مه  )رو
 (.9:  5كم سك واحدة، الذل يس ح المس ح،  ل المالئذك يس حون  لسانما )رؤ

فالسححتون هم الذم سححك المجاهدة على األرن فرقم سححتك يشححير  ، واآلن نفهم معمى القول سححتون ملذك وثمانون سححريك  
للذين يسحححح حان   وهن  لإنسححححان على األرن والثمانون هم الذم سححححك الممتصححححرة فى السححححماء وهؤالء هم الصححححفين ا

كم سححححك واحدة ورقم عشححححرة يشححححير للذمال فالذم سححححك تحسححححب كاملك فى  واحدة فذم سححححك   المجتهدة والممتصححححرة هما
:   7ومع أنها واحدة لذمها عدديا ال يمان ألحد أن يعد عدد المخلصحححححين فيها الذين هم فى السحححححماء )رؤ  المسححححح ح.

9.) 
ْ ٍأ  ( من نف4وأيضحححًا نفهم قوله فى آيك ) جم لم مم ُمْربم مك  كم ُأوُرشحححم ممك  كم سحححم كم حم تمْرصحححم بميبمتمي كم يلمك  يما حم مم س االصححححاح  أمْنوم جم

يمٍك  )نأ   يمما أورشل م تمثل أورشل م السماويك. ، (. فترصك تمثل الذم سك الُمجاهدة على األرن 4:6بمأمْلوم
  لرراءات إ ل س.    سر جمالها هو ح اتها السماويك وجهادها ورفضها جميلة كترصة

ضححححم ماب  تمْحوم رمْجلمْ هم  )م  نم ملم وم مماوماتم وم (. أم أحمى السححححموات وجعلها 9:18فالسححححيد المسحححح ح قيل عمه  طمْأطمأم السححححَّ
يَّاتم فمي مماوم ُه فمي السحححححححَّ مما ممعم ُه، ومأمْجلمسحححححححم مما ممعم  على األرن. لقد أعوانا أن نح ا فى السحححححححماويات وهو وسحححححححوما  ومأمقمامم

و   ) ْهرم  )متى6:2فأاْلممسححححححم حم يمسححححححُ اءم الدَّ ُذْم ُكلَّ األميَّامم إملمى اْنقمضححححححم ا اْجتمممعم  20:28( +  ومهما أمنما ممعم ْيُثمم ( +  ألمنَُّه حم
ْم  )متى هم وم سحححححم ممي فمُهمماكم أمُكوُن فمي وم دم المسححححح ح فالماان الذم   ه20:18اْثممانم أمْو ثمالمثمك  بماسحححححْ يصحححححير   (. وحيثما ُوجم

وهماك حروب تحاول   ،صحححارت الذم سحححك المجاهدة لها جمال الذم سحححك الممتصحححرة. ألنما مازلما على األرن فسحححماًء، 
،   الش وان  أن تجذ ما من الح اة السماويك، فمحن فى حرب مع اءم لمْحٍم،  مْل ممعم الُرؤمسم ٍم وم ْو ممعم دم تممما لمْ سم ارمعم  فمإمنَّ ُمصم

، مم  ينم المطم يَّاتم  )أفممعم السحححححححححَّ مماوم ر م الُروحم َّكم فمي السحححححححححَّ ، ممعم أمْجممادم الشحححححححححَّ ْهرم لمى ُهْلممكم همذما الدَّ الممم، عم (.  12:6عم ُوالمةم اْلعم
ر ميرم  )لو مما ممنم الشححح م ْلمما فمي تمْجرمبمٍك لمذمْن نمج م (، حتى نسحححتمر فى ح اتما  4:11وعلمما السحححيد المسححح ح أن ُنصحححلى  ومالم ُتْدصم

لمى األمْرنم  )لوالسحححححم ذملمكم عم مماءم كم (، وبهذا يفرح المسححححح ح بام سحححححته  2:11اويك ونصحححححلى من أجل هذا  كممما فمي السحححححَّ
بميبمتمي  )نأ يلمك  يما حم مم   السحححماء. والذم سحححك الُمجاهدة لها جمال الذم سحححك الممتصحححرة فى  ( مثل4:6ويقول عمها  أمْنوم جم
  ذات وإرراءات العالم .فى نظر   ألنها إصتارت   رافضك مل

ال    ولذن يصحححا السحححماء بأنها حسحححمك وهو وصحححا الذتاب للعالم قبل السحححقو  واللعمك. وقوعاً    سففنة كأورشففلي  =
مقارنك  ين حال أورشحل م السحماويك والذم سحك المجاهدة اآلن مهما كان جمال السحماويات على األرن. فهماك راحك  

ك تح ا المفوس فى سحححححالم وفرح  ال شحححححئ يم ص عليها فرحها فى إنتظار   ال ألم وال تجارب شحححححريرة أو مؤلمك. هما
   يوم المجد األ دم.
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(. 2،   1)تك  نْ دْ الحال فى السحححححماء والذمال حيمما تختفى أثار الخو ك واللعمك ال ُيقاس بجمال الجمك األرضححححح ك عم و 
وم َّ  اْلخم لمذمْن لمْ سم كم ٍد فه ك المسححح ح أعظم بما ال يقاس  متائج الخو ك: وم وم َّكم وماحم انم بمخم كم همذمذما أمْيضحححًا اْلهم مُك. ألمنَُّه إمْن كم

و  دم يمسححححُ انم اْلوماحم ْنسححححم ثميراً نمْعممُك  م وماْلعموم َُّك بمالم مْعممكم الَّتمي بمالم ْت لمْلذمثميرمينم   مماتم اْلذمثميُرونم  م ماألمْولمى كم ادم  م اْلممسححححم حم قمدم اْزدم
 (.15:5)رو
حظ ان العذراء مريم حين حل عليها الروح القدس وحل المسحححححححح ح في أحشححححححححائها انولقو الي الج ال فمن يح ا  ونال

 المس ح   ه يح ا في السماء. 
 : السماويةالصالة  ن نصليأوهاذا علمما السيد المس ح 
 .سماوي : أ ونا أبانا الذي ف  السموات

يتمجد أ ونا   السففففماويةوح اتما    عمالماأنه بأ: القداسححححححك أصححححححلها الل وي هو الال أرضحححححح ات والمعمي ليتقدس اسففففم.
 ويظهر للماس علوس وسموس. السماوي 

 : من يملك المس ح عل ه يحوله إلى سماء .ليأتى ملكوت.

 كما في السماء. السماويات: وبهذا نح ا في لتكن مشيئت.
 علي األرن. السماويات: لمح ا ذل. على األرضما فى السماء كك

 .السماوياتن نش ع بالمس ح وبهذا ن هد في األرض ات ونح ا في أ: والمعمي خب نا الذي للغد اعطنا اليو 
 .السماويات: واذا لم ي فر لما   ك ف نح ا في  واوفر لنا ذنوبنا

 وقلوبما فيها كراب ك. السماويات: فذ ف نح ا في كما نغفر
نضححححححححححعا    ال  فى تجربكعما يا رب حتي لو أدصلما العدو الشححححححححححرير أ : تجربة لكن نجنا من الشففففففرير  وال تدخلنا ف 

 (.12: 6فهذا هو هدف الشرير من التجربك )اف السماويةوتض ع وتض ع مما الح اة  ،مسق ف ونخوئ
 (  8:  2)عب  السماويات: وهذا هو الحال في ن ل. المل.أل 

 8ش إ)  فى ن الملذات األرض ك فيها الش ع . هؤالء قيل عمهمأهما ممه  السماويةالحياة وهماك من يرف  هذس 
ن الشعب رذل م اس شيلوس الجاريك بساوت وأرادوا ان يرتووا بم اس المهر القويك وهؤالء س عودون  أ(  8  – 5: 

لملذات العالم الخاطئك وهذس  وم اس المهر القويك هي إشارة   ، الروح ك السماويك فراحوشيلوس هما إشارة ل. . للعبوديك
ر ويذل وبهذا يفقد النسان  لذن هذا الشرير يعوي ويعي م . (   30:  14يعويها الشرير رئ س هذا العالم ) يو 

  7  – 4:  4و  يعوي سالما يفو  كل عقل وفرح ) في .  (  5:  1ر ) يع  ما     عوي بسخاء وال يعي م أسالمه 
 س شيلوس.ل ه بم اإ( وهذا هو المشار 
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 عودة للجدول الصحاح السابع

 
 "ب   َما َأْجَمَل ِرْجَلْيِ. ِبالنَّْ َلْيِن َيا ِبْنَت اْلَكِريِ ! َدَواِئُر َفْخَذْيِ. ِمْ ُل اْلَحِل ِ   َصْنَ ِة َيَدْي َصنَّا1 " -(:1آية )

 و عريسحححححها فىحين وصحححححف  . ونالحظ أن العروسالسحححححيد المسححححح ح عريس الذم سحححححك مازال ُيعب مر عن ح  مه لعروسحححححته
والسححبب أن   .  مبتدئًا بقدميها  العريس نجدس  يصححفها .أما حين    السححماء ل.رن (  دأت  رأسححه فهو المازل من 5)نأ

 إصتارت   تجاههاإإذًا هي ب.   لرجلي كالمك ونور لسحبيلي   سحراج  قررت أن تسحلك   ه  الورين الذي  سحر جمالها هو
وهذا هو ما جعل عريسححها يفرح  ها ، فهى حققو ما أرادس إذ هو ن ل من السححماء  تصححعد للسححماء من األرن. أن

إلى األرن ليرفعها من األرن إلى السحححححماء ، لذمه ترك لها حريتها فى الصت ار ، وإذ إصتارت العريس السحححححمائى  
 تاركك ملذات العالم فرح بعروسه.

ونحصحححل على هذس   .خو ك، وبالمسححح ح رجعو الذم سحححك لبموتهانتسحححا ما هلل بعد الإكما قد فقدنا  موتما و = بنت الكري  
وهذس معمى ال شحارة التى حملها المسح ح للمجدل ك لتصحل لتالميذس وللعالم أن   وة من الماء والروح في المعموديك.بمال

لسححالم   سححتعداد إنجيل اإقارن مع  حاذين أرجلذم ب=  ما أجمل رجلي. بالن لين    صححار  إلهى وإلهام وأ ى وأ  ام .
(. فمفهم أن سحححححر جمال العروس أنها تسحححححير في الورين الملوكي، طرين الرجو  إل ه، مسحححححتجي ك لمدائه  15:6)أف

العالم، كارزة بالنجيل  ما أجمل   وإرراءات   ( أي طرين التوبك، دائسححححححححححك أشححححححححححواك وتجارب 13:6)  إرجعي إرجعي 
. هما العريس يبدأ بالرجلين اللتين سححارتا في (15:10+ رو7:52على الج ال قدمي الم شححر المخبر بالسححالم  )إش

 كرازة( دائسك أشواك العالم وصواياس(.سالذك بحسب وصايا النجيل()توبك( طرين المس ح بحسب النجيل 
  طرين المفس فى رجوعها الدائم لعريسحححها شحححائك، فعدو الخير ال ياا عن حربه ضحححدنا وزر  األشحححواك  بالن لين

لمىفى طرين الرجو    الممم عم ةم ٱْلعم ، ممعم ُوالم ينم طم الم ، ممعم ٱلسحَّ اءم لمْحٍم،  مْل ممعم ٱلُرؤمسحم ٍم وم ْو ممعم دم تممما لمْ سحم ارمعم ُهْلممكم   فمإمنَّ ُمصحم
، ْهرم يَّاتم  همذما ٱلدَّ مماوم ر م ٱلُروحم َّكم فمي ٱلسحححححححححححَّ (. لذلك طلب األب من عبيدس عمد عودة إ مه  12:6  )أفممعم أمْجممادم ٱلشحححححححححححَّ
ذماًء فمي رم الضحححححال   سم، ومحم اتمًما فمي يمدم ُلوا صم وُس، ومٱْجعم سم: أمْصرمُجوا ٱْلُحلَّكم ٱأْلُولمى ومأمْل مسحححححُ بميدم (.  22:15 لو ْجلمْ هم فمقمالم ٱأْلمُب لمعم

والحذاء هما هو الحمايك الله ك من هذس األشحححححواك. و  يعوى الحمايك لمن هو على إسحححححتعداد أن يسحححححير حسحححححب  
ْلُتكم     وراجع أيضححححححاً   (.15:6سححححححتعداد إنجيل السححححححالم  )أفإ حاذين أرجلذم بوصححححححايا النجيل   نمعم زمًة، وم ُتكم ُمومرَّ ومأمْل مسححححححْ

ْرُتكم بمقْلذمتَّانم  ، ومأمزَّ ْوُتكم  م   بمقلُتخمسم سحم كم (. والتخس هو جلد الدالفين وهو جلد سحم ك جدًا وتصحمع ممه  10:16ا )ح ، وم
 أجود أنوا  األحذيك القويك والمتيمك وال ال ك جدًا ويشير هذا للحمايك القويك.

+  16:4)أف  والذلمحك فى أصححححححححححححححلهحا الل وم تعمى  تحدور حول   JOINTSدوائر تعمي مفحاصحححححححححححححححل  =  دوائر فخفذيف.
  الصن اب( جمال الذم سك في ترابوها ووحدتها التي يصمعها الروح القدس  19:2كو

ُمْقتمرمًنا  وهاذا وصححا القديس  ولس الرسححول الذم سححك وتراب  أعضححاءها بالمح ك   ًعا، وم كًَّ ا مم دم ُمرم سححم ْمُه ُكُل ٱْلجم ٱلَّذمي مم
لم  بم عمممٍل، عم سم ٍل، حم رمةم ُكل م ممْفصم دم لمُبْم مانمهم فمي ٱْلممحم َّكم بمُمؤمازم سم ُل ُنُموَّ ٱْلجم ( وأيضًا  16:4  )أفى  م ماسم ُكل م ُجْ ٍء، ُيحمص م

ُمْقتمرمًنا يمْمُمو ُنمُ   ًرا وم ُرُبٍ ، ُمتمومازم لم وم دم بمممفماصحححم سحححم ْمُه ُكُل ٱْلجم ٍك بمقلرَّْأسم ٱلَّذمي مم ْيرم ُمتمممسححح م عًا  (  مم19:2  )كوو ا ممنم ٱ م ومرم
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و مر القديس  ولس الرسححححححول الذم سححححححك جسححححححد  للتذرار ُيرجى الرجو  لشححححححرح كل آيك فى ماانها[. فى هذس اآليات ُيصححححححم
المسحححح ح أن أعضححححاءها )نحن المؤممين( مرت وين مع بعضححححما ال ع  بمفاصححححل كما أن جسححححدنا المادم ع ارة عن  

  عضما ال ع  هى المح ك.أج اء مرت وك بعضها   ع  عن طرين مفاصل. والمفاصل التى تربوما  
والمح ك عمل الروح القدس فى كل أوالد   هى المفاصححححل التى ترب   يمما جم عا، كما ترت   كل أعضححححاء الجسحححم  

تترجم سححححالسححححل ترب   ين الجم ع. والروح القدس يجمع  ين أعضححححاء  كالحل       وهذس الوحدة في نظر  بمفاصححححل.
 وهذس المح ك التى ترب   يمما كشعب   هى التى تفرح قلب  . الجسد )الذم سك( بالمح ك.

بالذات    هذا ألنهما يربوان المصححححححححا األعلى للجسححححححححد مع المصححححححححا السححححححححفلى .  الفخذينولماذا إهتم بمفاصححححححححل  
والمصحححا األعلى للذم سحححك جسحححد المسححح ح ، هو الذم سحححك الممتصحححرة فى السحححماء ، والمصحححا السحححفلى يمثل الذم سحححك  

التى ما زالو على األرن ، وهما كم سححححححك واحدة يرت   نصححححححفيها بالمح ك ، فمحن على األرن نصححححححلى   المجاهدة
وهذا ما جعل السححيد المسحح ح يفرح: أنه صححالح السححمائيين مع األرضححيين    لمن هم فى السححماء ، وهم يشححفعون فيما .

لمتمْد ميرم ممْلءم يس  ولس الرسححححححححححول  وجعلهما واحدًا، وصححححححححححار هو رأسححححححححححًا لذليهما معًا بعد أن وحدهما، كما يقول القد 
، فمي ذماكم  لمى ٱأْلمْرنم مما عم مماوماتم وم ، مما فمي ٱلسَّ ْيٍء فمي ٱْلممسم حم ممكم، لم مْجممعم ُكلَّ شم  (.10:1  )أفٱأْلمْزمم

 
ْوَسِن  2 " -(:2آية ) َرٌة  اَل ُيْ ِوُزَها َشَراٌب َمْمُ وٌج  َبْطُنِ. ُصْبَرُة ِ ْنَطة  ُمَسيََّجٌة ِبالسَّ ُتِ. َكْأٌس ُمَدوَّ  "ُسرَّ

رَّة ، رم ًا لبحدء ح حاة جحديحدة. وفي من األم  تقوع من جسححححححححححححححد األم حيحم كحان الوفحل يحصححححححححححححححل على رحذائحه=  السفففففففففُ
سحتخدم تصحوير عدم قوع السحرة ل شحير ل شحاعك ما وصحل إل ه النسحان من محبته للعالم التي أدت به  إ(  4:16)ح 

 .  أن هذس العروس قوعو عالقتها بالعالم  فى ح   ال لو كان قد حدح لذان معماسللموت. وبالتالي فقوع السحححححححححححرة 
  تت ذم وتشححح ع ممه، فهي مرت وك با ،    ت ذم من صاللها ول س من صالل فمنجد هما لعروس المشحححيد سحححرة ت ولذن
حرة في مصحححادر فرحها. والسحححرة ترشحححم بالميرون ألن الروح القدس يقدس األحشحححاء الداصل ك كما الخارج ك   و ول سححح

ا السححماء  ال  دايك وال نهايك، أي حملو سححمات السححماء أي أن عواي=  مسفتديرةل اون النسححان باليته للرب. وهي 
ْلقمتمانم ممْن ذمهمبٍ ، وهاذا كانو صححححححححححورة يدم المسحححححححححح ح  نهايكلها  ال  اسُ حم   ال=  وال ي وزها شففففففراب  .  (14:5  )نأيمدم

صححححبرة أي كومك. فداصل الذم سححححك مخازن رذاء روحي. والحموك تشححححير  =  بطن. صفففبرة  نطةتعوزها أفراح العالم. 
عريسحها يحميها  =  مسفيجة بالسفوسفنوتشحير للشح ع بشحخص المسح ح .   لجسحد المسح ح  كفقراء ونحن ن مي كثيرين   

فالسحححوسحححن صحححفك العريس، ولذمه صحححار صحححفك للعروس، وبهذا تشحححير اآليك أن الذم سحححك تصحححير قويك بأوالدها الذين  
  حوا على صورة  .تلدهم ويص

ُاُن  يضحححححع داود المبى صحححححورة رائعك للمؤممين    ، ٱلَّذمي الم يمتم مْع مُ ،  مْل يمسحححححْ ْهيمْونم بملم صحححححم ْثُل جم لمى ٱلرَّب م مم ك مُلونم عم امْلُمتموم
ْهرم  ْع مهم ممنم ٱآْلنم  . إملمى ٱلدَّ ْولم شحححححححححم ا، ومٱلرَُّب حم ْولمهم لم ُم ٱْلجم ماُل حم ْهرم ُأوُرشحححححححححم (. فهم كجبل فى 2،1:  125  )م ومإملمى ٱلدَّ

  إيمانهم الثا و القوم وتح وهم الج ال   الذم سحححححححححك المجاهدة على األرن بصحححححححححلواتها والسحححححححححمائيين بشحححححححححفاعتهم  
أم شحححفاعك السحححمائيين وصحححلوات الذم سحححك المجاهدة هى كسحححور مح   بالعروس، والرب يح    مسففيَّجة السففوسففن 

 بالجم ع.
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 "ْدَياِك َكَخْشَفَتْيِن  َتْوَأَمْ  َظْبَية   ثَ 3 " -(:3آية )
 (.5:4راجع )

 
نَّاِظِر ُتَجاَه ُعُنُقِ. َكُبْرج  ِمْن َعاج   َعْيَناِك َكاْلِبَرِك ِف  َ ْشُبوَن ِعْنَد َباِب َبثِ  َربِ يَ   َأْنُفِ. َكُبْرِج ُلْبَناَن ال4  "  -(:4آية )

 " ِدَمْشَق  
 عنق. كبرج عاج  العاج يؤصذ من الفيل بعد موته. إشحارة ألن العروس عاشحو ح اة الماتك بعد معموديتها.=  عاج
( قال لها العريس أن  عمقها كبرج داود المبمى ل.سلحك  وكان هذا يعمى أنها قادرة أن ترم العدو من  4:4فى )=  

بعيد ولها أسححححلحتها التى تدافع  ها عن نفسححححها. ولذمما نحن هما أمام  رج من نو  آصر ال عالقك له بحرب األعداء  
عمن كعمن الحيوانحات دائمحًا يمظر ألسححححححححححححححفحل، ل.رن همحاك فمحن همحا ال نجحد أسححححححححححححححلححك. فمحاذا يعمى هحذا البرج   

 شححهوات هذاودفن في التراب وإنسحححن زاهدا فى ملذات العالم، إنحمى باألكثر   هذس العروس فقد   عمن أمايشححتهيها.  
فقد داسحو على العالم ودفمو صواياها وشحهواتها، وعاشحو ح اة الماتك ويمثلها   هذس العروس هذا ما فعلتهالعالم. و 
(. ومثحححل هحححذس المفس تظهر فيهحححا ح حححاة المسحححححححححححححح ح  24:5+رحححل11:6لعحححاج المحححأصوذ من الفيحححل الميحححو )روالعمن ا

(. فما الذم حصحححححححلو عل ه العروس من ح اة المسححححححح ح التى ههرت فيها  صحححححححارت 11،10:  4كو2+  20:2)رل
ا في طهارة  تح  صحححححححححارت  .دائمًا تتولع لعريسحححححححححها الذي من فو ، ال تمظر للتراب  فو  فهيإلى عمقها دائمًا  رافعك

ال    وتشحححب ه العمن بالبرج هما يدل على أنها في طهارتها هي راسحححخك قويك   ل صحححارت تتلذذ بالسحححماويات.  وقداسحححك.
  تسحححححتو ع أن   أنف كبرج لبنانتتردد  ين المظر للح اة السحححححماويك وبين التلذذ باألرضححححح ات، فالعاج ال يمثمى. لها 

همحا هم إرراءات الملحذات العحالم حك. إذًا هى قحادرة أن تتعرف على    تتعرف على األعحداء القحادمين من بعحد، واألعحداء
راجع لثقتهحا    اوهحذ صحداعحات الرراءات العحالم حك ولذمهحا لن تمثمى أمحامهحا، فلقحد صححححححححححححححار لهحا عمن من عحاج ال يمثمى.  

 . الذم إكتشفو محبته، وإكتشفو ما أعدس لها من مجد سماوم صارت تتولع إل ه  ث ات  وإيمانها بعريسها
  ،سححتعدادها للموت دفاعًا عن إيمانها وطهارتها ل)الذي يحصححلون عل ه من الفيل بعد موته( يشححير  والتشححب ه بالعاج  

فدفما معه بالمعموديك   ام تجهلون انما كل من اعتمد ل سححححو  المسحححح ح اعتمدنا لموته، ل هى ماتو فعال عن العالم  
( +  قدموا أجسحححححححححادكم ذبائح ح ك...  5:   3رن  )كو( +  أميتوا أعضحححححححححائذم التى على األ4،  3:   6  )روللموت 

والحظ قول   .(4:    12حتى الموت )عحب   والحظ لون العحاج األ    الحذي يشححححححححححححححير للوهحارة والعفحك  .(1:   12)رو
( وال ون تعبير عن المشححححححححححاعر، فهو فى محبته مات فعال عن  14:  5  )بطنه عاج أبيلالمشححححححححححيد أن العريس  

فهى حين إنفتحو عيماها على محبته إذ أحبها أوال فأحبته، فإنفتحو   ج من عاجكبر عروسحححه. أما عروسحححه فعمقها  
( فقررت بحريتها أن تموت 8:   3عيماها على السحححححححححماويات، وحيمئذ وجدت أن العالم وما   ه ما هو إال نفايك )فى

 (.12:  2عن العالم. هى مح ك مت ادلك تصل لحد الموت  مدفونين معه بالمعوديك  )كو
ضحححححححورابات والبرك فيها عمن وصحححححححفاء، هما مفتوحتان وترم  هما السحححححححماء، إالبرك  ال أمواج أو  = كالبركعيناك 

( قدرة 1راجعك لثقتها فى   صصححححوصححححًا هذا بسححححبب عمقها المرفو  ألعلى ألنه من عاج. فهي لها نظرة روح ك هادئك
حشحححبون إحدم مدن   ف   شففبون .     ( واثقك أنه صحححانع صيرات.3( واثقك فى محبته لها.  2إلهها ضحححاب  الذل.  
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ها وسححححالمها راجع ألنها محتم ك في ملجأها الرب يسححححو ،  ل تصححححير المفس التي لها ءالملجأ وهذا يشححححير ألن هدو 
  هذس المفس المملوءة سحححححححالمًا صحححححححارت مصحححححححدر جذب لآلصرين . هذس الصحححححححفات كالملجأ لمن يريد أن يمعم بالهدوء

اب  مو الجماعك، إشححححححححارة للجمو  الذثيرة التي تدصل من هذا ال اب. أي ب=  باب بث ربي ، يجدون سححححححححالمهم لديها
األنا للشحم  =  أنف. كبرجهذس المفس في سحالمها صحارت مصحدر جذب لذثيرين ليتذوقوا حالك السحالم التي تح اها.  

ودمشححححححن تشححححححير للعالم وال مم ات )عدد =   دمشففففقتجاس  إأي التميي  فهي تسححححححتو ع أن تمي  أعداءها القادمين من  
هي  لد تجاري. ورال ًا  رج لبمان كان  رجًا شحهيرًا للمرا  ك. وكأن الذم سحك أو المفس التي لها و (  444ديمك دمشحن م

(، هي تسحححححتو ع أن تمي   ين رائحك  15:2كو1ال صحححححيرة الروح ك تسحححححتو ع أن تمظر للعالم وتحام على كل شحححححئ )
 تستو ع أن تواجه كل ت ار زممي.المس ح ال ك ك ورائحك العالم وأطاي ه ال ائلك، وهي 

 
 "َرْأُسِ. َعَلْيِ. ِمْ ُل اْلَكْرَمِل  َوَشْ ُر َرْأِسِ. َكُأْرُجَوان   َمِلٌ. َقْد ُأِسَر ِباْلُخَصِل  5 " -(:5آية )
  . مثمر، إمتاز بالخضرة الذث فك وال ابات ذات الثمار الذثيرة هو جبل عالٍ = الكرمل

الرأس هو المسحححححح ح السححححححماوي العالي المثمر في كم سححححححته فالذرمل جبل عاٍل جدًا وكله =  رأسففففِ. علي. م ل الكرمل
  والمسححححح ح هو الراعى الذم يقود صرافه إلى السحححححماويات فى المراعى الخضحححححر  ل  .وماان مراٍ  مثمرة  صضحححححرة مثمرة

أن إشححححححع اء  ( . والحظ  2:  2والمسحححححح ح هو جبل  يو الرب الثا و فى رأس الج ال )إش.  ويشحححححح عها بجسححححححدس ودمه
 المبى يش ه المؤممين بالج ال ألن رأس الذم سك المس ح هو أيضا جبل.

. واألرجوان هو ل س الملوك، المسححححح ح  الشحححححعر يشحححححير ألفراد الذم سحححححك الملتصحححححقين بالرأس= شففف ر رأسفففِ. كأرجوان
لممما ممْن وقارن مع  . (8:   6 هن سحتون ملذك  ) ملذك  فعروس الملك تصحير قمْد رمسحَّ ممهم،  وم ومايمانما  مدم لممما ُمُلوًكا  6صم عم ومجم

م أم م هم  ممًك  م هم كم  (.6،5: 1  )رؤوم
 الملك هو العريس وقوله أسر أي هو ال يريد أن يترك كم سته )الخصل( من محبته لها.= مل. أِسَر بالخصل

 "اِت! َما َأْجَمَلِ. َوَما َأْ اَلِك َأيَُّتَها اْلَحِبيَبُة ِباللَّذَّ 6 " -(:6آية )
 (.31:8  )أم لذاتي مع  مي آدم   يتلذذ بشع ه المحب له الملتا حوله  = باللذات

 
 " َقاَمُتِ. هِذِه َشِبيَهٌة ِبالنَّْخَلِة  َوَثْدَياِك ِباْلَ َناِقيِد 7 " -(:7آية )
ولذلك شحححح ه القديسححححين  سححححتقامتها وبأن لها جذور قويك تحصححححل  ها على الماء من العمن.  إتمتاز بوولها و = النخلة

  فهو يع أ مسححححححححححححححتن مًا ويدصل للعمن، وكلما دصل للعمن يرتوي من م اس الروح وبالمخل  الصححححححححححححححدين كالمخلك ي ه
(. ولذلك كان  يو    27:15القدس. ونالحظ أن السحححححح عين رسححححححواًل ُرمم م لهم بسحححححح عين نخلك في العهد القديم )صر

ورأيما في سحححححححححفر الرؤيا السحححححححححمائيين وقد حملوا سحححححححححعا المخيل  (.  36:7+  35،    32،    29:6مل1م ين بالمخيل )
(، إذ كانوا  13:12( عالمك المصحححرة. وهاذا قا ل الشحححعب المسححح ح بسحححعا المخيل في دصوله ألورشحححل م )يو9:7)رؤ

 الثديان  هما ُيوعمون األطفال. والثديان يرم ان للعهد القديم والجديد =  وثدياك بال ناقيديسحححتقبلونه كملك ممتصحححر.  
  شحححح ع الذم سححححك أوالدها. والحظ أن الثديان هما مشححححبهان بالعماقيد فهما مملوءان صمرًا رم  الفرح لذلك يقول هما تُ  ،
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ا لمْلممحم َّكم  )في   الرسحححححول   ولس القديس لم مك  مم انمْو تمسحححححْ . إمْن كم انم ومْعظ  مما فمي ٱْلممسحححححم حم (. فبدون المسححححح ح ال  1:2فمإمْن كم
د  فم   وال سححححححححححالم فرح ا فمتمْفرمُح ُقُلوُبُذْم، ومالم يمْم مُ  أمحم أمرماُكْم أمْيضححححححححححً لمذمم مي سححححححححححم . وم ُكُم ٱآْلنم ُحْ ن  ْمدم ، عم ذملمكم ْمُذمْ فمأمْنُتْم كم ُذْم مم    رمحم
م    ( فالمس ح هو من يعوى الفرح، وال سالم إال   ه22:16)يو الم ذما لم مُذونم لمُذْم فميَّ سم لَّْمُتُذْم  مهم  (.33:16  )يوقمْد كم

 
اِح ُقْلُت: »ِإنِ   َأْصَ ُد ِإَلى النَّْخَلِة َوُأْمِسُ. ِبُ ُذوِقَها«  َوَتُكوُن َثْدَياِك َكَ َناِقيِد اْلَكْرِ   َوَراِئَحُة  8  "  -(:8آية )  "َأْنِفِ. َكالتُّفَّ

المثمرة يشحححتا  أن يمسحححك  هو جريد المخلك والمقصحححود هما الرصص الضحححع ف، والعريس بفرحته بعروسحححه  =  عذوقها
فححالجريححد   .  (12:17بححه حتى ال يخوفححه أحححد )الححذين أعويتمي حفظتهم ولم يهلححك ممهم أحححد إال ا ن الهالك  )يو

شححححت اقه واسححححتعدادس لتحمل أي أالم ل حمي  يشححححير ل= أصففف د إلى النخلةالرصص إشححححارة ألعضححححاء الذم سححححك. وقوله 
يشححححير لمدم األالم التى تحملها رب المجد  أصففف د إلى النخلة هوصححححعود المخيل هو عمل ك شححححاقك جدا وقولأوالدس. 

فهو ن ل وتجسححححد وصححححلب ومات ل حمي أوالدس ويفديهم. وقوله أصححححعد يعبر عن فرحته بأن    يسححححو  ل خلص شححححع ه.
هو يمسحححاما كعذو  )سحححعا أصضحححر( ونحن نمسحححك  و   ،  رتفعو. نحن نمسحححك بالسحححعا ألنما بالرب نمتصحححرإكم سحححته  

 هذا يقوله الممسحححك السححح عك كواكب فى (. والمسححح ح يمسحححك  ما كسحححعا ل حميما.  9:7)رؤ  نتصحححارناإبالسحححعا رم  
نتصحححححححححححححححارنححا هو  إوألن    (.12:    66  )إش.وعلى االيححدي تحملون وعلى الركبتين تححدللون ( +  ..1:    2يميمححه  )رؤ

  ك ك ناقيديكون ثديانتصحححححححارنا كان ألنه يمسحححححححاما. تذرار إنتصحححححححار لما. إذًا  إفهو يفرح بال   ،سحححححححمهإلحسحححححححاب مجد 
  عد أن أمسحك بعذوقها صحار لها      دوني ال تقدرون أن تفعلوا شحيئاً "=  ) يمهما نسحمع أن المسح ح يمسحك بعذوقها(  

 أن تذون فعاًل مصدر فرح ألوالدها. 
(. أوهي تتمفس المسححح ح دائمًا والتمفس هو  3:2دائمًا تشحححتم التجسحححد. فالتفاح يشحححير للتجسحححد )= رائحة أنف. كالتفاح

وهذا هو نفس معمى اآليك  فإن شحححححهادة يسحححححو  هى روح المبوة ، وراجع   .وإشحححححت اقها الدائم  ح اة أي المسححححح ح ح اتها
 (.10:  19التفسير فى ماانه )رؤ

(. فحالمفس سححححححححححححححرعحان محا تعود لعريسححححححححححححححهحا  2:5وهحذا هو معمى قول العريس  يحا حبيبتى يحاحمحامتى يحا كحاملتى  )نأ 
 ، فهو عريسها ح اتها الذم تتمفسه.كالحمامك إذا إنحرفو هما أو هماك

( وفيها  16:2)عب    النه حقا ل س يمسححك المالئذك  ل يمسححك نسححل ا راب م   قارن مع   أصفف د إلى النخلة وأمسفف.
نرم المسحححح ح يتجسححححد ل مسححححك بأوالد   الذين ضححححلوا بعيدًا عمه فماتوا وهلذوا أم ذريك آدم. ولذمه لم يتجسححححد ألجل  

 المالئذك الساقوين الذين صاروا ش اطين.
 

اِئَحةُ 9 " -(:9آية ) اِئَغُة اْلُمَرْقِرَقُة السَّ  "   َعَلى ِشَفاِه النَّاِئِميَن َوَ َنُكِ. َكَأْجَوِد اْلَخْمِر  ِلَحِبيِب  السَّ
حمذها أي سححححقا حلقها. فهي في فرحها تسحححح ح من العمن ول س بالشححححفتين فق   يمما القلب =   نك. كأجود الخمر

يجري جريًا سححححهاًل. سححححبن للمفس  =  مرقرقةسححححاش الشححححراب في الحلن أي يسححححهل دصوله   ه. =  سفففائغةمبتعد بعيدًا. 
( وهمحا نرم الحبيحب نحائمحًا وهي ال تريحد أن توقظحه أو  4:8+ 5:3+  7:2وقحالحو ال ت قظن الحبيحب حتى يشحححححححححححححححاء )

( ولم يذكر الذتاب سحححححوم مرة واحدة أن المسححححح ح  4:121ت عجه. وهل يمام الحبيب حقًا    ال يمام وال يمعس )م 
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ائج. وذهب التالميذ ليوقظوس وهم في حالك صوف من األمواج قائلين  يا رب نام، وكان ذلك في السححححححفيمك وال حر ه
ك ف ال إيمحان   (. وقحام المسحححححححححححححح ح وانتهر الريح وقحال لهم، محا بحالذم صحائفين هاحذا.  38:4أمحا يهمحك أنمحا نهلحك  )مر

موجود. المسح ح    لذم  إذًا قلك اليمان هذس هي التي ت عج المسح ح. فذ ف ت ر  السحفيمك وك ف نهلك طالما المسح ح
      . يمما األمواج تشتد والتجارب ت داد  ،ال يمام  ل يبدو في بع  األح ان أنه نائم إذ ال يتدصل

 وما الذي يفرح الحبيب 
أي تسحا  ح المفس في وسح  التجارب واثقك أن الرب سحيتدصل في الوقو    =لحبيب  السفائغة – نك. كأجود الخمر  

. ألنه عالمك عدم الثقك   ه وفى حمايته لما بحسححححححححححب وعودس  ا ما فهذا ي عجهالمماسححححححححححب. أما عدم إيمانما واضححححححححححور 
وقدرته على    هو تسححححححححححححب ح نفس متألمك واثقك في عريسححححححححححححها وفي محبته. وما يفرح   باألكثر   والخمر ترم  للفرح

:   14)هو "عجول الشففففاه"، هذس التسححححا  ح وسحححح  الضحححح قات واأللم يسححححميها الذتاب رير مهتمك باألمواج  حمايتها،
(، أم أن تسححا  ح هذس المفس على شححفاس المتألم هى عمد   أفضححل من أفضححل المحرقات أم العجول. إذ كانو  2

وهذس المفس التي أحبو عريسححححححها تولب من الجم ع    العجول هى أفضححححححل وأفخم أنوا  المحرقات فى العهد القديم.
اتركوا المسححح ح يتدصل ليمتهر األمواج وقتما يشحححاء وال  أال يوقظوس بعدم إيمانهم  ال ت قظن الحبيب حتى يشحححاء. أي 

( موجه للخدام حتى ال  4:8ت عجوس بصحححححححححححححح احام وعدم إيمانذم. وقولها  ال ت قظن الحبيب حتى يشححححححححححححححاء  في آيك )
 يضوربوا وي أسوا من مشاكل الخدمك.

 
 " َأَنا ِلَحِبيِب   َوِإَل َّ اْشِتَياُقُه  10 " -(:10آية )

عيماها وأدركو كم    المفس هما إنفتحو    اشففففففتياقه أنا لحبيب  وإل َّ بعد أن سحححححححححمعو المفس هذس األوصحححححححححاف قالو 
يحبها عريسححححححها المسحححححح ح لدرجك الشححححححت ا  لها . أما ذوم العيون التى لم تمفتح لتدرك حب المسحححححح ح فهذس يخدعها  

تجربك بأن المسحححححح ح يارهها ، فيثير المفس ضححححححد المسحححححح ح . أما هذس المفس التى إنفتحو عيماها  الشحححححح وان فى كل 
فهي إذ سححححمعو أن    ( .14:   5كو2فصححححارت مثل القديس  ولس الرسححححول حيمما قال  مح ك المسحححح ح تحصححححرنا  )

 .أنا لحبيبى   عريسها فرح بسبب فرحتها قالو  إن كل ما وصفتمي به إنما هو ممك ولك
 

 " َتَ اَل َيا َ ِبيِب  ِلَنْخُرْج ِإَلى اْلَحْقِل  َوْلَنِبْت ِف  اْلُقَرى 11 " -(:11)آية 
العروس ال تذتفي بفرحها، فمن تشححححححححححححبهو بعريسححححححححححححها ال تم لن على ذاتها  ل تخرج من ذاتها  = لنخرج إلى الحقل

المفس أدركو عظم ما    تذوقته هي.وراحتها الشحححححخصححححح ك إلى مجال صدمك شحححححعب المسححححح ح، وتهتم بأنهم يتذوقوا ما 
أعواس لها عريسححححها فشححححعرت أنها مديونك بالذثير له،  وهى قررت فى اآليك السححححابقك أنها تعوى نفسححححها للمسحححح ح إذ 
قالو  أنا لحبيبى  ، فذ ف تمفذ هذا عمل ا   هى تسححححححححححححاءلو ما الذم يفرح عريسححححححححححححها   وأدركو أن إرادته صال  

اني مديون  قل ه وأنولن لخدمك أوالدس . وهذا نفس ما حدح مع  ولس الرسحححححول فقال  نفوس الجم ع ... إذًا فُ.فرمح 
  14:   1ا  )روفهاذا ما هو لي مسحتعد لت شحيركم انتم الذين في روم ك ايضح.   لليونانيين والبرا رة للحاماء والجهالء

 تريحد المفس أن  ( وربمحا أيضحححححححححححححححاً 9-6:3كو1+  35:4إذ ك ف تخرج للخحدمحك  حدونحه )يو=  لنخرجوقولهحا    ( .15،  
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أي نسحهر على صدمك المفوس.  =  لنبت ف  القرى تخرج من العالم ومسحراته لتشحترك مع عريسحها في صدمك المفوس. 
 والقرم تشير لماان ال سواء والفقراء.

 
مفَّاُن  هُ 12  " -(:12آيفة ) َر الرُّ نَفالِفَ. ُأْعِطيفَ. ِلُنَبكِ َرنَّ ِإَلى اْلُكُروِ   ِلَنْنُظَر: هَفْل َأْزَهَر اْلَكْرُ   هَفْل َتَفتََّ  اْلُق َفاُل  هَفْل َنوَّ
 "ُ بِ    
هذس أمانك الخدمك، لقد تخلو عن كل أنان ك وإن ال  لت ار للخدمك. فمصححححححححح حك لذل صادم  ال تتأصر وإال =  لنبكرن 

المفس األميمك في الخدمك تعوي  بذل ناتج عن الحب لعريسححححححها وألوالدس  =  هناك أعطي.  ب .    المخدوم  ضححححححا
الححب العحامحل في =  هنفاك أعطيف.  ب هحل ههرت ثمحار الخحدمحك في المخحدومين. =   هفل أزهر الكر     وشححححححححححححححع حه.

 هو الحصرم أم العمب رير الماضج. الق ال   َهْل َتَفتََّ  اْلُقَ الُ  الخدمك.
 

اُح َيُفوُح َراِئَحة   َوِعْنَد َأْبَواِبَنا ُكلُّ النََّفاِئِس ِمْن َجِديَدة  َوَقِديَمة   َذَخْرُتَها َلَ. َيا َ بِ 13 " -(:13آية )  " يِب  َاللُّفَّ
نو  من أجمل ال هور وأ هاها. يشححححححير للحب ال يجي  ين رجل وزوجته. وكان القدماء يتصححححححورون أن   ه   =اللفاح

(. والمعمى هما أن الحب  ين العروس وحبيبها المسحححح ح فاحو رائحته. وهذس الوحدة 16-14:30شححححفاء للعقم. )تك
( شححححححححححححححفحاء هحذس 1ر   الثمحار نوعين  ومحا هو نو  الثمحا هي ثمحار عمحل كلمحك   في المفس.= نففائسلهحا ثمحار كلهحا  

( لها أوالد أتو 2:   4( شححححححفاء المفس العن مك فتصحححححح ح صادمك ولود متئم )نأ2المفس   اون لها ثمار الروح .    
فهم نفوس مات عمها فهى رال ك جدا عل ه ، فاللفاح يشححححححير لوالدة البمين ، كما قال  نفائس   هم هلل ، و  إعتبرهم

( . وتقول هذس المفس  19:   4م الذين أتمخ  بام إلى أن يتصحححححححور المسححححححح ح   ام  )رل ولس الرسحححححححول  يا أوالد 
  فذل يوم هماك=  جديدة  ( .13:    2+ عب   18:  8للمسحح ح فى المهايك  ها أنا واألوالد الذين أعوانيهم الرب  )إش

بالمسحححححح ح وإرتدت وقامو هى نفوس كانو لها عالقك       قديمةوهي   نفوس جديدة تعرف المسحححححح ح عن طريقها .
فالحرس الوائا هم من أعادوا   5،3العروس بإرشححححادها لورين التوبك. وكمثال على ذلك ما حدح فى إصحححححاحى  

 قحارن  ين هحذس المفس التي ذصرت لحبيبهحا نفحائس جحديحدة= ذخرتهفا لف. يفا  بيب .  العروس حين ضححححححححححححححلحو الورين
. وبين نفس أصرم  وبمن أتو  هم فرح  هاوهو يمن المفائس  وقديمك وحيمما تقا له في السحححماء يجد معها هذا الذم  

(. فمن يتقبل عمل المسححححح ح وعمل الروح القدس   ه  5:2تذصر لمفسحححححها رضححححح ًا في يوم ال ضحححححب يوم الديمونك )رو
يذصر نفائس تذون له كموزًا في السحححححححححححماء. وياون اليوم األصير له هو يوم عرس ومن ال يتقبل عمل الروح القدس 

 ه ويح نه يصير هذا اليوم يوم ديمونك له.  ه ويقاوم
 

 إشتياقه أنا لحبيبى وإلىَّ  10 تعلين على آيك
  -: العواء عمد العروس لعريسهاو  عمن العالقك والمح ك الحظ توور

أم هى بعد أن إكتشححححححححححححفو عمله فى التجسححححححححححححد قررت أن تهب     بيبى لى وأنا له(  16:2فهى قالو فى ) (1
 نفسها له فى مقا ل عوائه. 
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همحا نجحد المفس وقحد صححححححححححححححارت ح حاتهحا كلهحا   أنفا لحبيبى و بيبى لىوقحالحو    (3:    6)  ثم إرتقحو المفس فى (2
بعد أن عرفته كفادم  ( كان عوائها نفسححححححححها للمسحححححححح ح مجرد ن ك أو قرار 6:   2للمسحححححححح ح عريسححححححححها. فى )

ولذمما نذتشحححححححححححا بعد ذلك أنها لم تسحححححححححححتوع أن تعوى قلبها كله لعريسحححححححححححها المسححححححححححح ح وتذاسحححححححححححلو  .  يبررها
(. أم ما زالو 5(. ولذمها سححقوو ثان ك )إصحححاح4(. وعادت ثان ك لعريسححها فأثمرت )إصحححاح3)إصحححاح

المفس لم تصححححححل ألن تذون عذراء من العذارم الحا مات تذرس قلبها كله للمسحححححح ح. ثم نجدها وقد عادت  
( همححا نجححد أن قرار عوححائهححا  3:6(. لذن في )8:5هححا األولى وعححادت تقول أنهححا مجروحححك ح ححًا )نألمحبت

  نفسحححها وبذل ذاتها للمسححح ح، وتذريس نفسحححها للمسححح ح كعذراء تم تمفيذس  ل صحححار ح اتها. فهى  دأت بقولها
 .، فصورة الصليب ال تفار  فذرهاثم قالو ألنه أعوانى نفسهأنا لحبيبى 

الحب وعمن العالقك لقمك  . المفس هما وصححلو إشففتياقه أنا لحبيبى وإلىَّ   (10:7لتقول فى )  و هماووصححل (3
ْب. ولم يعد ما يشح لها عواياس  شحخصحه فإنفتحو عيماها وإكتشحفو   مع عريسحها،   فوجدته شحخصح ك حلوة ُتحَّ
ها، صحار لها عالقك شحخصح ك مع عريسحها. هما دصلو المفس فى إصت ار ما  ل وإشحت اقه  محبتهو   ل شحخصحه

محبتحه العجي حك لهحا   همحا إنفتححو عيمحاهحا وأدركحو   (.8:34قحالحه المرنم  ذوقوا وأنظروا محا أطيحب الرب  )م 
كأنه ال يش له فى  جعلته يشتا  لها،  بته العجي كمح  .إلىَّ إشتياقه،  ل أدركو إشت اقه الدائم لها    كمفس

أحبته ألنه    (. هى5-2:  27الدن ا سححححححواها. هذا الحب هو الذم جعله يشححححححتا  للصححححححليب ل عيدها إل ه )إش
هما تحولو العالقك  ين المفس وبين عريسحححها لعالقك حب إذ أنها إكتشحححفو حالوة   (.10:4يو1أحبها أوال )

 شخص المس ح وحالوة عشرته والجلوس معه.
(  14:1لليونانين...  )رو صرين. وهذا ما قاله  ولس الرسححححول  إنى مديون وترجمو هذا عمل ًا بإشححححت اقها لخدمك اآل 

فهو يشححححححححححححححتحا  أن يخحدم الجم ع يهودًا وأمم  (3:9رو)  +  كمحو أود لو أكون محرومحا من المسحححححححححححححح ح ألجحل إصوتى 
  (3:   5ل عرف الذل المس ح كما عرفه هو. رأيما من قبل أن هذس المفس نائمك ال تريد أن تتعب ألجل حبيبها )نأ

( ففى حالك الفتور  6:    8+    12،   11:   7ولذمها بعد أن إشحتعلو ح ا صحارت تشحتا  لخدمته والعمل معه )نأ .
 والعاس .ال تود المفس أن تتعب 

صادر من الشخص هى حب          كالمح ك الحن نهو صرين  نالحظ أن  ذل الذات وعواء المفس فى صدمك اآل
صر. وهذا المو  يش ه مح ك المس ح لما. وإذا شا هما المس ح نعمل مثله وياون المس ح فيما وهذس هى تجاس اآل 

ل المس ح عليها صارت لها صفاته )السوسن  والعروس هما التى إنعاس جما .  الح اة. فبذل الذات   ح اة
 صارت لها صفاته فى المح ك ال اذلك وصدمك اآلصرين وذلك ألن عريسها  ، وصمائل الويب(  ل إسمه )شولميم(

  وهماك حالك عاس ك يسمونها صوأ حب لذمها شهوة ونمثلها   .لى الح اة هى المس ح يح ا فيها فتقول 
سححححححححححححححان ال أن يبحذل من أجحل من يح حه ولذن أن يتلحذذ بحه ويمتلذحه. وطحالمحا هى مح ك  . وهمحا يريحد الن         هاحذا

 متجهك للداصل فهى تذون كمن يم لن على نفسه كالشرنقك ويموت.
 (.8أما العروس هما فوصلو لقمك المح ك لعريسها وهذا ما سمراس فى إصحاح ) 
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 عودة للجدول الصحاح ال امن 

 
هذا الصححححححاح هو إصححححححاح الخدمك التي أسحححححاسحححححها تمتع الخادم بالمسححححح ح. فمن شحححححعر بحالوة عشحححححرة المسححححح ح ال  

( ومن الماح ك األصرم يرم اآلصرين المفس 29:11كو2+   3،   2:   9رويستو ع أن يهدأ إن لم يعرفه كل واحد )
ون رائحك المسحححححح ح التي فيها فيمجذ ون للمسحححححح ح. ونجد العروس هما بعد أن تأكدت مُ التي تمتعو بالمسحححححح ح ويشححححححتم 

األلفك  يمها وبين عريسحها أصذت تفاوضحه في أمر أهلها، فأوصحته بأصتها الصح يرة )كم سحك األمم رير المؤممك وهما  
 [ ولذمها من صالل حبها له أص حو تفذر في اآلصرين.2العروس تشتا  باألكثر لعريسها.   [1نجد  

 وبهذا صارت تش ه عريسها الذي أصلى ذاته ليم ل إليما ويفتأ عليما.
 

 " َوُأَقبِ َلَ. َواَل ُيْخُ وَنِن  َلْيَتَ. َكَأخ  ِل  الرَّاِضِع َثْدَيْ  ُأمِ    َفَأِجَدَك ِف  اْلَخاِرِج  1 " -(:1آية )

إذ كان هذا الصحححححححاح هو إصحححححححاح الخدمك، نجد أن الخادم عل ه أواًل أن يتمتع بمسحححححح حه عريس  =  ليت. كأخ  ل 
(.  29:8صوة كثيرين  )روإالذم سحك. وهذا المداء هو نداء كم سحك العهد القديم للرب يسحو  ليتجسحد.  وياون بارًا  ين  

ولذن العروس هما زادت (.  1:64وهو نفس المداء الذي رددس إشحححححع اء بعد ذلك  ليتك تشحححححن السحححححموات وتم ل  )إش
 تجسد وتأنس  وهذس تعادل قولما فى قانون اليمان الرَّاِضِع َثْدَيْ  ُأمِ   عما قاله إشع اء بقولها
(  2،    1:  5+    10،   9:  4)أختى  لقد صاطبها المسحححححح ح عدة مرات عبر السححححححفر قائال لها=  الراضففففع ثدي  أم 

 بارا  ين إصوة   العروس تشحتا  أن ياون الرب المتجسحد شحن قًا لها   دأت   هذا وهما  دأت العروس تتسحاءل متى يتم  
ُولمد المسحح ح متجسححدًا وصححار إنسححانًا كاماًل ورضححع من العذراء مريم التي صححارت أمًا   كثيرين . وقد حدح هذا فعاًل وم

العجيب دصلما معه في   عد التجسححد وبعدما رأيماس من عمل المسحح ح  =  وأقبل. وال يخ ونن للذم سححك جسححد المسحح ح.  
واآلن بعد عمل المسح ح صحارت الذم سحك    ف  الخارجعالقك حب. والبمو ال يصحلح لها أن تقبل رري ًا أمام الماس  

أما كم سححك  ، كارزة  هذا الحب أمام الجم ع الذين في الخارج. فذم سححك العهد القديم كانو كم سححك مم لقك رير كارزة 
حب معلن أمام الجم ع فى إسحححتشحححهاد قوم   سحححد ألجلها أمام الجم ع  دون ص ي.العهد الجديد فأعلمو حبها لمن تج

 وعجيب.
 

 "ِن   َوَأُقوُدَك َوَأْدُخُل ِبَ. َبْيَت ُأمِ    َوِهَ  ُتَ لِ ُمِن   َفَأْسِقيَ. ِمَن اْلَخْمِر اْلَمْمُ وَجِة ِمْن ُساَلِف ُرمَّا2 " -(:2آية )
. حقًا ما يفرح المسحح ح أن تذون عالقتما معه بحسححب ما  فهى مولودة من بون المعموديك  الذم سححكأى  =   بيت أمها

حبها لعريسححها ال يمفصححل عن الذم سححك. المفس ال تعرف ح ا للمسحح ح    نتعلمه من عقائد سححل مك تعلمها لما الذم سححك.
ل سحو الذم سحك أمه فا  ل س   وكما قال األباء من  بالنفصحال عن الذم سحك أو صارج تعال م وعقائد وأسحرار الذم سحك.

 أباس.
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فذأنها   ،  ك ف تقا ل حب المس ح بحبها. وهماك تمذشا لها أسرارس السماويك. فحين ترد الحب بالحب  تت ل فهماك  
سححححتعدادها لبذل ح اتها  إأي  =  سفففالف رمان حبها ل فرح. وحبها هذا مم وج بعصححححير     خمرالمسحححح ح من    تسفففق 

وهذا ما كان    ( فما يفرح المسحححححححححححح ح محبتها ال اذلك أي تتشحححححححححححح ه به.13:4ثمارها رمان )حتى الدم مثله. وإذا كانو  
( فمن يتتلمذ على ح اة  27:    14يعم ه الرب حين قال  من أراد أن ياون لى تلميذا فل حمل صححححححححلي ه ويت عمى  )لو

التى يولب المسح ح   المسح ح الذم  ذل نفسحه على الصحليب ، يتشح ه به فى محبته ال اذلك. فهذس هى مدرسحك المسح ح
أن نذون تالميذس فيها ، مدرسحححك الصحححليب. وما هو الصحححليب فى نظر المسححح ح   حب باذل تجاس ال شحححر حتى آصر 

 قورة دم.
 

َماُلُه َتْحَت َرْأسفففففففِ   َوَيِميُنُه ُتَ اِنُقِن    3 " -(:4 3اآليات ) ْظَن َوالَ 4شفففففففِ ِليَ  َأالَّ ُتَيقِ   ُتَنبِ ْهَن  ُأَ لِ ُفُكنَّ َيا َبَناِت ُأوُرشفففففففَ
 " اْلَحِبيَب َ تَّى َيَشاَء 
بعد أن  على المسححححححح ح    و نفس تعرف  (7:  2) األولى  في للمرة الثالثك  هذا   المفس لماذا تذكر    ال تيقظن الحبيب

، وتذوقو طعم الفرح حيمما دصلو فى عالقك حب مع عريسحححها. فصحححارت شحححهوة قلبها أن تراس  العالمب  كانو مرت وك
( نفس كانو قد إصتارت المس ح ولذن محبتها أصا ها الفتور  5:    3)  ال انيةفى  و   هو أيضا فرحا وال ي عجه أحد. 

نفس صادمك   هما هى  ل ةال اوهذا ي عج حبيبها المهتم بخال  نفسححححححححها ومع رجوعها لحبيبها عادت فرحتها ، وفى 
  ولذنفواجهتها مشحاكل عديدة.  فهي ن لو لتخدم ، هما هي متاعب الخدمك=  شفماله تحت رأسف تتألم في الخدمك.  
. ومرة أصرم فهي ال تريحد أن  يمينفه ت فانقنىمع حبيبهحا     همحاك تع يحات في عالقتهحا الخحاصححححححححححححححك وجحدت المفس أن

. هى تشححتهى أن كل صادم يهتم بأن يمجد المسحح ح بعمله وصدمته. وال ي عج المسحح ح  ت عج حبيبها بمشححاكل الخدمك
بابريائه والمشححححححححاكل التى يثيرها فى الخدمك. وهماك أيضححححححححا ما ي عج العريس فى الخدمك، أن ي أس صادم من كثرة  

 المشاكل ويترك صدمته ويهرب. 
صتفو مشحححححاكل الخدمك. ولو نظر كل صادم  ولو حدح، ولم يان هماك أرران شحححححخصححححح ك وكبرياء وذات ممتفخك ل

وقو المشحاكل للمسح ح واثقا فى تدصله، فالذم سحك كم سحته واألوالد أوالدس وهو قوم ولن يترك الخدمك تفشحل. هذا هو  
   ما يفرح المس ح حبيبها.

  -مرتين فق  : شماله تحت رأسى ويمينه ت انقنىذكرت ع ارة  -:ملحوظة 
القك المفس بالمس ح ، إذ نجد أن عدو الخير يحاول أن يرهبها باألالم لترتد، ولذن  ( فى  دايك ع7: 2)  -األولى :

 حبيبها ال يتركها  ل يح وها  تع ياته . 
)هحذس اآليحك( ححدح هحذا معهحا ثحان حك فى  حدايحك صحدمتهحا ليثميهحا عن الخحدمحك ، وهمحا أيضححححححححححححححا وجحدت تع يحات   -ال فانيفة :

 . حبيبها المس ح ، ل شددها فتستمر فى صدمتها
لَّو بع  الشححححححححححئ إذ يأس من  5:    3ولم نسححححححححححمع فى ) ( هذس الع ارة . فيبدو أن هجمات عدو الخير على المفس قم

لَّو التع يات . وهذا ما قاله  ولس الرسول   إرتدادها ، وأيضا قم
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الله ك    ( . ونالحظ أن التع يات 5:   1كو2 ألنه كما تذثر أالم المس ح فيما ، كذلك بالمس ح تذثر تع يتما أيضا  )
تذثر جدا فى  دايك الورين ، فاليمان ما زال رضًا لم يشتد عودس ، والمفس محتاجك للتدع م بالتع يات لذى تثبو  
. وأما المفس الخادمك فهى تعانى من مشححاكل ال حصححر لها من صوايا المخدومين وإرتدادهم ...إلخ . ولذن هماك  

 نهم ، وتذون التع يات بقدر األالم .  تع يات تفرح قلب الخادم  توبك آصرين ونمو إيما
 هذا الصحاح هو قمك الحب الذم   ه تتلذذ المفس باألالم ألجل عريسها وأيضًا  تع ياته.

 
يَِّة ُمْسَتِنَدة  َعَلى َ ِبيِبَها 5  "  -(:5آية ) اِح    َمْن هِذِه الطَّاِلَ ُة ِمَن اْلَبرِ  ْقُتَ.  ُهَناَك َخَطَبْت َلَ. َتْحَت َشَجَرِة التُّفَّ َشوَّ

 " ُأمَُّ.  ُهَناَك َخَطَبْت َلَ. َواِلَدُتَ. 

وتعجب    ( ولذن هما يقولها العالم الذم رأم فيها جمال عريسححححححححححها.6:3سححححححححححبن   وقالها فى )    من هذه الطال ة
. هذس المفس  مستندة على  بيبها العالم من زهدها فى ملذات العالم. ومن كرازتها وشهادتها لمس حها حتى الموت 

لها ولمن    إشفففتياقهالتى إحتقرت العالم وما   ه وإنولقو تح ا فى السحححححماويات كانو سحححححبب فرح للمسححححح ح، وصحححححار 
(. وهى أدركو هذا فذان عملها جذب كل نفس لعريسحها. وكانو صدمتها فى جذب المفوس  10:7يفعل مثلها )نأ

التفاح قلما عمه أنه يشحححير لجسحححد المسححح ح الذي      لتفاح شففوقت.تحت شففجرة اسحححبب فرح للمسححح ح عريسحححها فقالو 
 (. 3:2ولذلك شبهو العروس عريسها بالتفاح وس  شجر الوعر ) (2)   أعواس لما مأكالً 

فإذا كان   هذس هي الذم سحك بأعضحائها الذي صحار كل واحد ممهم عضحوًا في جسحد المسح ح،   شفجرة التفاح  فما هي
صححححرنا أعضححححاء جسححححدس من لحمه ومن عظامه  و   (،19:4ضححححا صححححرنا نشححححبهه )رلفمحن أي  بالتفاحالمسحححح ح مشحححح ه 

   و م شححححححم (. وكل نفس تدصل للذم سححححححك سححححححواء بالمعموديك أو بالتوبك بعد ذلك )ألن التوبك معموديك ثان ك( تُ 30:5)أف
هو اتخذ له   بالمعموديك نتحد بالمسح ح ال ن فمولد أوالدًا هلل. .شفجرة التفاحثا تك على  تفا ةإذ تصح ح   المسح ح لها

وياون    ل فران الخوايا  ىوم عْ جسحححدًا ألنه كان يشحححتا  لعروسحححه، وهو يبذل جسحححدس لذل نفس تائ ك تت ذم عل ه فهو يُ 
و م  المسح ح الع  . فالمفس تشحو  المسح ح  توبتها وبوهارتها ووالدتها الجديدة.هو ح اتها ريس بال تفاحك  والذم سحك ُتشحم

 تثبو فى شجرة التفاح.
ْقُت.َ  وَّ اِح شففَ َجَرِة التُّفَّ   هذا عمل الذم سحححك عروس المسححح ح أن تجذب المفوس لتفرح قلب عريسحححها المسححح ح.    َتْحَت شففَ

أمان للذم سحححك أن تصححح ح أمًا ولود تلد أوالدًا هلل. فالمسححح ح ولد جسحححديًا لمولد نحن روح ًا. الذم سحححك   وبسحححبب التجسحححد 
 وللمس ح عرائس يخوبهن كعذارم مارسين أنفسهم له. ،و تقدم كل يوم هلل أوالداً مازال

ْقُت.َ   المفس تشو  المس ح بأن تدوس العالم وملذاته وتح ا فى السماويات.أ(    َشوَّ
  بأن تجذب نفوس كثيرة وتثبتها فى شجرة التفاح أم الذم سك جسد المس ح.  ب(

ْبُتُذْم لمرمُجٍل التى تتذلم هما هى   شفففجرة التفاح وم من مي صم كم سحححححك العهد الجديد التي مازالو تقول مع  ولس الرسحححححول  ألم
ًك لمْلممسححححححم حم  ) ْذرماءم عم م فم مم عم ُقمد م ٍد، ألم وهى تشححححححو     ولود. صححححححارت أما  فيها  الذم  المسحححححح حب  ذم سححححححكوال  (.2:11كو2وماحم

المسحححححح ح بخدمتها التى تجذب نفوسححححححا للمسحححححح ح، تدعوهم لإيمان فتخوبهم للمسحححححح ح. وتعمدهم   صححححححيروا أوالدا هلل. 
 وتدعوهم للتوبك وت ذيهم بجسد المس ح فيثبتوا   ه.
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 .جسد المسي هى الذم سك، والذم سك هى  شجرة التفاحإذًا  
 من التجسد والفداءلذل. كان ال بد 

 والفداء كان ليدفع المسي  ال ريس المهر ل روسه بدمه 
 ... فلماذا التذرار  ُهَناَك َخَطَبْت َلَ. ُأمَُّ.  ُهَناَك َخَطَبْت َلَ. َواِلَدُت.َ 

 الخو ك تحتاج لمهر يدفعه العريس. والعريس المس ح دفع دمه مهرا لعروسه.
 -الفداء تم على مرحلتين :

 التجسد وهذا تم بالميالد من العذراء القديسك مريم. (1
 الصليب وهذا تم  يد األمك اليهوديك التى ُولمدم ممها المخلص. (2

هماك أي تحو شحححجرة التفاح. فلم يان هماك صو ك  ين العريس وعروسحححه إال على أسحححاس  =  هناك خطبت ل. أم.
وريرس من    والجلدات، فالمهر كان دمه الذي سحال  هذا الكليل، (  11:3التجسحد. ولممظر المهر المدفو  للعروس )

قه دما روى  .  ل أن دمه  دأ يسحححححيل من وقو صحححححالته فى بسحححححتان جثسححححح مانى إذ كان عر الوعمات التي طعن  ها
الشححححححعب اليهودي الذي صرج ممه المسحححححح ح ثم صححححححل ه، وهي أي األم  هذا صوبو له كم سححححححك    . هما األم هيجسححححححدس

 جديدة لتصير عروسه.
وهى همححا العححذراء مريم التى حملححو والححدتححك مترجمححك  التي حملححو بححك  أو حملتححك.  =  هنففاك خطبففت لفف. والففدتفف.

العذراء ل خوب عروسحححه الذم سحححك ويصححح ح معها جسحححدا واحدا   بالمسححح ح. والروح القدس ب أ جسحححد المسححح ح من بون
 ونذون نحن أعضاء جسدس.

التى صرج ممها المسححححح ح وأمه العذراء ورسحححححله. ثم صحححححلبته ل اون دمه المهر  األمة اليهودية        خطبت ل. أم.
 الذم دفعه ل خوب كم سك العهد الجديد.

 ... التى ب أ الروح القدس فى بومها جسد المس ح. ال ذراء مري    َخَطَبْت َلَ. َواِلَدُت.َ 
 -مراحل: 3عالقتما بالمس ح تتم على = خطبت ل. 

   هى دعوة الذم سك لما لإيمان. الخطبة .1
   بعد العماد يبدأ التحاد بالمس ح. ال رس .2
ياون فى السححححححححححماء بعد أن نتخلص من جسححححححححححد الخو ك ونل س الجسححححححححححد الممجد  التحاد الكامل .3

 (.7:19فتصير الذم سك إمرأة المس ح )رؤ
 

  َيٌة َكاْلَهاِوَيةِ ِاْجَ ْلِن  َكَخاِت   َعَلى َقْلِبَ.  َكَخاِت   َعَلى َساِعِدَك  أَلنَّ اْلَمَحبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوِت  اْلَغْيَرُة َقاِس 6  "  -(:6آية ) 
بِ     "َلِهيُبَها َلِهيُب َناِر َلَظى الرَّ

هذس المفس وصلو هما ألعلى درجات الحب مع المس ح عريسها ، وإنفتحو عيماها وأدركو الثمن المهول الذم 
دفعه عريسها لمحبته لها ، فتساءلو .. ماذا أقدم له ألفرح قل ه   ما يفرح قل ه هو جذب نفوس كل الماس ، فهو  

وقام فهو يريد أن الجم ع يخلصون . إذًا ف.عمل فى حقل الخدمك ، لخدمك من أحبهم ومات ألجلهم . لهذا مات  
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وهما كان تساؤلها الثانى ، وما هى الصورة التى سأقدمها للماس   هل هى صورتى أو فلسفتى   ال فهذا لن يجذب 
، والخاتم هو الشمع     على قلب.كخات  إج لنى  أحد. لن يجذب أحد إال صورة المس ح . فصرصو للمس ح قائلك

األحمر وكانوا يرفعون درجك حرارته حتى يذوب ويضعون عل ه الخاتم فتمو ع الصورة على الشمع . إذًا يا رب 
بِ   ضعمى على قل ك وبحرارة محبتك الماريك التى فى قل ك  إجعلمى أذوب فتمو ع فىَّ صورتك ،  َلِهيُب َناِر َلَظى الرَّ

ها أمام الماس . هذس المح ك الماريك فى قلب حبيبها وريرته عليها وعلى كل المفوس التى  وهذس هى التى سأحمل
كالشمع وتمو ع فيها صورة  هى التى إعتمدت عليها المفس فى طلبها أن تتشال اْلَغْيَرُة َقاِسَيٌة َكاْلَهاِوَيةِ  تخدمها  

ال تش ع فهى تضم إليها كل يوم    الهاوية  ، وهذسحبيبها. والهاويك هى الماان الذم يذهب إل ه األموات بعد موتهم
  هذس ال تش ع  ل تود أن تضم كل ال شر للخال   كالهاوية    (. وريرة حبيبها التى16  -  15:    30الذثيرين )أم

ال يرة جعلته يموت فعال من أجل من أحبهم. وهما كأن العروس تقول ... أنا أعلم محبتك وريرتك من نحو أح اءك 
 أصدمهم ... فإعومى صورتك لتمجح هذس الخدمك وآتى  هم إل ك. وبأم قوة أصدمك وأنا ل س لى قوة   إذاً الذين  

وبقوة وحرارة ال يرة التى فى قل ك إط ع فىَّ قوتك أصدم  ها وأنا حاملك لصورتك . القوة   ساعدك  إج لنى كخات  على
رة الخدمك المثال ك. ووعد الرب لما  إسألوا تعووا  الخ  ك فى الخدمك هى قوة المس ح وتظهر فى الخادم ، وهذس صو 

(. وهى تسأل وهى واثقك فى أنه فى محبته س عويها  أكثر  5:    15وهو يعلم أنما  دونه لن نقدر أن نفعل شيئا  )يو
 (. 20:   3مما تولب أو تفتذر  )أف

الخاتم يحمله الشخص =  قلب.إج لن  كخات  على نجد في هذس اآليك أقوم ع ارات ُتصو مر حب العروس لعريسها.  
ى من رقبته، أو هماك من يحب شحخص   ضحع صحورته على صحدرس أو على سحاعدس في سحوار. لَّ دم إما على صحدرس مُ 

واألقرب للتصححححححور، فهماك طريقك قديمك ومازالو مسححححححتخدمك، بإذابك الشححححححمع ثم وضححححححع الختم على الشححححححمع المذاب 
بِ   شعرت بمح ك عريسها الماريك   فيتشال بشال الختم. وهذس العروس   .َلِهيُبَها َلِهيُب َناِر َلَظى الرَّ

. والشححمع المذاب يتشححال بحسححب  فى حب عريسححها فتتحد به تذوب  وجعلتهاحبها   هذس المح ك الماريك أيضححا أشححعلو 
،   21:1كو2+  30:4صحححورة الختم. ونحن مختومين بختم الروح القدس ليتصحححور فيما المسححح ح ونأصذ صحححورته )أف

 .( 10:  3+ كو 19:4+ رل22
  على قل ه. هي تريد أن تم. قلب حبيبها كله، فال يسحححححححتو ع أحد أن يقترب إليها    وأين تريد أن يضحححححححعها حبيبها 

سحححححححححححححمها من أمام وجه  . والختم عن طرين الشحححححححححححححمع الذائب تختم به األورا  الهامك حتى يظل محتواها  إويمحو  
ا بحبيبها سحححححريك ال يعرفها أحد، هو يم. كل قلبها، وهي تم. كل قل ه، وال أحد سحححححريًا، وهي تريد أن تذون عالقته

. والختم أيضا يوضع على األورا  لث ات صحك الورقك ، وبهذس األورا  تصرف المقود ، وكان  يعرف هذس العالقك
د ال ن الضال قال لذل إنسان فى القديم صاتم ممقوش عل ه صورة صاصك به ، ويعلقه دائما معه . ولذلك حين عا

هذس  أ وس  إجعلوا صاتما فى يديه  ، ل اون له سححححلوان أن يصححححرف من أموال أ  ه ونعم أ  ه )المواهب( مرة أصرم .
( وقتما  كخات  على سفففاعدك( ومن قوة عريسحححححها )كخات  على قلب.العروس تريد أن تصحححححرف من مح ك عريسحححححها )

 تريد.
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 نقشحححتذم على كفي  لههار رعايته. ولذن هذس العروس التي اشحححتعلو ح ًا تريد أن  قال   = كخات  على سففاعدك
ول س هذا فق   ل على سححححححححححاعدس مرك  العمل لتعمل معه، ال  ل   وتأصذ صححححححححححورته ،  تذون في قل ه مرك  عواطفه

نفهم أن  (  9:51سححححت قظي إل سححححى قوة يا ذرا  الرب  )إشإسححححت قظي  إبقوته. وإذا فهمما أن السححححاعد يشححححير للمسحححح ح  
كان أقوم    =المحبة القوية كالموتالمفس تريد إتحادًا كاماًل مع المس ح المتجسد. وهذس الدالك في طلبها نابعك من  

خذ كمثال  كأقوم شحئ، فذل ج ار مهما زادت عظمته وجبروته ُه ممم أمام الموت. إتشحئ قبل المسح ح هو الموت، ف
مح ك عريسححها أقوم من   موت (. والعروس هما تود أن تقول تقول أن  ر هذا فقيل  أين شححوكتك يايَّ  م )بعد المسحح ح تم 

الموت، وهذا ما إتضحححح على الصحححليب، وهى تعتمد على محبته القويك هذس ل عيد تشحححايلها فتصححح ح على صحححورته.  
وهماك من أحب المسحححح ح وصححححارت له نفس صححححورة هذس المح ك ونرم هذا فى مواكب الشححححهداء الذين أحبوا الموت 

مسحححححح ح وفضححححححلوس عن ح اتهم. مح ك المسحححححح ح كانو أقوم من الموت وههر هذا على الصححححححليب، ومح ك  ح ا فى ال
وهذا نفس ما رددس القديس  ولس الرسححححول  الذين أحبوس كانو أيضححححا أقوم من الموت وههر هذا فى السححححتشححححهاد.  

 ، وال شححححححححئ يوقا أو  والموت قوي جدًا في التدمير، أما الحب فقوي جدًا في النقاذ والخال  (39،   38:   8)رو
المفس التي تحب لو شحححعرت أن حبيبها سحححيتركها تفضحححل أن تلقى في والغيرة قاسففية كالهاوية= ي ول هذا الحب.  

وهاحذا ححل   لهيبهفا لهيفب نفار لظى الربالهحاويحك أو القبر عن أن يتركهحا. ومن أشححححححححححححححعحل هحذا اللهيحب هو الرب     
ونرم هذس المح ك الماريك أيضحا فى قلب   (.5:5الروح القدس على شحال ألسحمك نار وسحاب مح ك   في قلوبما )رو

(  29:   11كو2الخادم المملوء بالروح المارم تجاس أوالدس  من يضححعا وأنا ال أضححعا ، من يعثر وأنا ال ألتهب  )
الخادم المسحححححح ح ، ويحمل صححححححورته ومحبته للماس ، فيرم الماس  . هذس اآليك هى مثال للخدمك المثال ك ، أن يحب 

ويرتها   ( . العروس فى6  ه صحححححححححورة المسححححححححح ح ، ويعمل بقوته مسحححححححححتمدا عل ه   اون آلك  ر فى يد المسححححححححح ح )رو
تولب من عريسها أن تأصذ صورته وتعمل بقوته لتجذب له أوالدا تخوبهم له، وتشتا  أال يهلك    القاسية كالهاوية

 أحد.
(. إذًا مح حك   لمحا مح حك نحاريحك.  29:12(، ومحبتحه نحاريحك، فحإلهمحا نحار آكلحك )عحب 8:4يو1  مح حك )  -لخص:الم

(.  19:4(. والروح يعمل على أن يو ع فيما صحححححححححورة المسححححححححح ح )رل5:5والروح القدس يسحححححححححاب مح ك   فيما )رو
ح الالنهائ ك وتحول الضحححعا الذم فيما  (. فتعمل فيما قوة المسححح 22،21:  1كو2والروح القدس يثبتما فى المسححح ح )

ْعام ُتْذمملُ إلى قوة   تمي فمي ٱلضححححححححححححَّ منَّ ُقوَّ يممئمٍذ أمنما قموميٌّ   ...  تمْذ م كم نمْعممتمي، ألم عم ف  فمحم ا أمنما ضححححححححححححم يمممم من مي حم :  12كو2  )ألم
ُرونم أمْن  (. ويقول الرب يسحححححححو   ألم 10،9 ْيًئانَُّذْم  مُدونمي الم تمْقدم ُلوا شحححححححم (. ويقول القديس  ولس الرسحححححححول 5:15  )يوتمْفعم

 (.13:4 أستو ع كل شئ فى المس ح الذم يقويمى  )فى
 

اُن ُكلَّ ثَ 7 "  -(:7آية ) ُيوُل اَل َتْغُمُرَها  ِإْن َأْعَطى اِلْنسففَ َتِطيُع َأْن ُتْطِفَئ اْلَمَحبََّة  َوالسففُّ   ْرَوِة َبْيِتهِ ِمَياٌه َكِ يَرٌة اَل َتسففْ
 " َبَدَل اْلَمَحبَِّة  ُتْحَتَقُر اْ ِتَقار ا 

من تذو  مح ك المسحححححح ح     ال تطفئهابحر هذا العالم =  ومياه . نار المح ك المقدسححححححك هذس تحر  كل صو ك داصلها
( يحتقر أم شححهوة عالم ك. هذس مثلما قال المسحح ح  من وجد اللؤلؤة كثيرة الثمن  2:1ووجدها أطيب من الخمر )نأ
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هاذا رف  المسححححححححح ح كل   المحبةهي ترفضحححححححححها إن كانو  دياًل عن    وكل ثروة وبا  ما عمدس من آللئ.مضحححححححححى  
ثروات العالم ألنها تح ه وال تعوضححححححححها ثروات شححححححححهوات و أمجاد العالم، وهاذا كل نفس أحبو المسحححححححح ح تحتقر كل 

ال وال أي شححححححححئ إن لم يسحححححححبن  العالم عن محبته. ودعوة المسحححححححح ح لذل نفس  يا ا مي اعومي قل ك  فهو ال يريد الم
الحب كل شحححححئ. فلو أعوو ال وجك ل وجها كل شحححححئ حتى جسحححححدها لذن  دون مح ك لما فرح ال وج. والرجل الذي 

 يت وج بامرأة ألجل مالها ُيْحتمقمْر. المس ح يولب الحب المت ادل.
 

 " َنْصَنُع أُلْخِتَنا ِف  َيْو   ُتْخَطُب َلَنا ُأْخٌت َصِغيَرٌة َلْيَس َلَها َثْدَياِن  َفَماَذا 8 " -(:8آية )

)أم أصذت   نشحححححححح لو باألمم الوثميين رير المؤممينإقد ياون هذا قول كم سححححححححك العهد القديم إذ = لنا أخت صفففففغيرة
. وقد ياون هذا قول كل نفس أحبو المسححححح ح  تفذر فى طريقك صال  نفوسحححححهم وهم ل س لديهم شحححححريعك وال أنب اء(

ليس يتذو  المعمك ول س له ثمر روحي بعد.   يعرف المسح ح بعد ولم الحب إذ انشح لو بال من لموتذوقو حالوة 
ل س ل.مم الوثم حك نحاموس وال توراة، ل س لهم عهحد جحديحد أو عهحد قحديم، ل س لهم كلمحك   وال رؤيحا  =  لهفا ثفديفان

 رسححححححححححححول أي إذا جاء= و  تخطبفماذا نصففففففففنع ألختنا ف  يإله ك وهاذا كل نفس لم تتذو  لذة الذتاب المقدس.  
فاألصو الذبرم تسمد وتصلي ل.صو الص رم التي لم تذتشا الحن       ك ف ستتعرف عل ه  له،  لمس ح ل خوبهال

ولعل هذس اآليك كانو فى فذر مرقس الرسحححححححول حيمما أتى إلى   النجيلي بعد ولم تتعرف على المسححححححح ح عريسحححححححها.
ا هو المدصل الذم يدصل به لهؤالء الماس ل المهم عن المسحححححححححححح ح  مصححححححححححححر بع ادتها الوثم ك وفلسححححححححححححفتها الوثم ك ، م

ويخوبهم عروسا له ، وكانو هذس اآليك فى فذر  ولس الرسول حيمما وقا أمام فالسفك األريوس باروس فى أثيما  
لرجل . ولذن الروح القدس يعوى فى تلك السحححححححاعك ما نتذلم به . وبولس الرسحححححححول يقول ألهل كورنثوس  صوبتذم  

 ح  وكان يشير لدعوتهم لإيمان بارازته .ألقدم عذراء ع  فك للمس واحد  
 

ة   َوِإْن َتُكْن َباب ا َفَنْحُصُرَها ِبَأْلَواِح َأْرز  9 " -(:9آية )  " ِإْن َتُكْن ُسور ا َفَنْبِن  َعَلْيَها ُبْرَج ِف َّ
لو  ححدأت المفس تسححححححححححححححتجيححب لعمححل  ، وههرت أي بححادرة    ...هححذس إجححابححك العريس المومئمححك، ومعمى مححا قيححل همححا

و  له   اسححححتجابك واقتمعو المفس بالجهاد لنسححححابو نعمك   بشححححال ال يمان تصححححورس وسححححاندها   بعمل إيجا ي.
 -وسائله مع كل درجات المؤممين:

 -نوعان:وه   المبتدئين رو يا (أ
لمه مه    نبن  عليه برج ف فةهذا مثل  ، و نفسحه به رافضحا صحوت دعوة   له   يح    كسفوريقاوم عمل   من   .1

فَّاةٍ الفضك ترم  لذلمك     بالمك  . ٍك ُمصم فمضَّ ، كم م  نمقميٌّ الم ُم ٱلرَّب م كم  (.6:12)م   كمالم
يسحححمح ألم شحححئ  مفتوح   كباب  أو شحححهوة صاطئك  فذر صاطئيترك عقله مفتوحا لذل ممدمج في العالم . ومن هو    2
 لحمايته. نحصره بألواح أرز، وهذا نحصرس بقوة المس ح التي تورد إ ل س عمه، يدصل ممه  أنيدصل ممه  أن

 -وأما المتقدمين رو يا  هناك درجات : (ب
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برج   نبن  عليهاإن  دأت كلمك   تحصرها وبدأت تستجيب للوصايا وتمفصل عن صوايا العالم. = إن تكن سورا  
 الف ففففة    يبدأ الروح القدس يعل مم ويذكر هذس المفس بالمات الذتاب المقدس   الفضححححححك تشححححححير لذلمك  =  ف ففففة

( كما  الف فففففة) المات الذتاب فتذون لها كبرج عاٍل ياتشححححححححا الهجمات الفذريك التى لعدوها إ ل س فتجيب إ ل س ب
فعل عريسحححححها حين جربه المجرب. وأيضحححححا تأصذها كلمات الذتاب المقدس للعمن، ومن يدصل للعمن يأتى بصحححححيد  

بعد الخووة =  وإن تكن بابا  أي سححححححححححححتتحول هذس المفس لذارزة بشححححححححححححهادتها بالمك   في العلن.  ( ،4:   5كثير )لو
المؤممون لحب المسحححححح ح أو رير المؤممين لإيمان، لقد شححححححاهد اآلصرين فيها تحواًل  األولى صححححححارت بابًا يدصل ممه  

  .فسألوها عن سبب الرجاء الذي فيها وصارت معبرًا يعبر اآلصرون  واسوتها للمس ح
 بعدما صارت بابًا سيهاجمها العدو ويحاربها ولذن   س س ج حولها بألواح أرز.= فنحصرها بألواح أرز

فهو يمبو على الج ال العال ك، وفى رائحته الجميلك يشحير لرائحك   فى علوس يشحير للسحماويات    األرز   األرزألواح 
فيها حمايك من تفاهك الم ريات   التى األفذار السحماويكويشحير علو األرز إلى   المسح ح ال ك ك التى تجذب اآلصرين.

فتحو المفس با ها لملذات العالم وم رياته يضع    ( أن العريس مش ه باألرز. فإن15:   5وكما رأيما فى )  العالم ك.
(. حقا هو باب  10المسحححححح ح نفسححححححه ك اب من األرز ل حمى صرافه من الهروب من الحظيرة، فهو باب الخراف )يو

الخراف لذمحه ال يممع الخراف من الخروج بحالقوة، فحا  صلقمحا أحرارا. فحإن هحاجمحو أوالد   األفذحار المحاديحك يحذكرهم  
 السماويك واألمجاد المعدة لهم. بالوعود 

  
 " َأَنا ُسوٌر َوَثْدَياَي َكُبْرَجْيِن  ِ يَنِئذ  ُكْنُت ِف  َعْيَنْيِه َكَواِجَدة  َساَلَمة  10 " -(:10آية )

أحمي أوالدي   سففففورعويتمي أن أكون  أ سحححححتواعتك فقد إالذم سحححححك هما ترد على عريسحححححها قائلك أنا أعلم أن هذا في 
الذتاب المقدس بعهديه ترضححححححححححححع  هما أوالدها لتحميهما. والذم سححححححححححححك التي توعم أوالدها  =  وثدياي كبرجينداصلي. 

هى وجدت السحححالم   هي تح ا في سحححالم وتمشحححر السحححالم وسححح  من حولها.=  كواجدة سففالمةوتحميهم كسحححور تذون  
 إليها . لوجود عريسها ملك السالم فيها وصارت مصدرا للسالم لمن يأتى

 
ي َعْن َثَمرِِه َأْلف  11  "  -(:11آية ) ا ِمَن َكاَن ِلُسَلْيَماَن َكْرٌ  ِف  َبْ َل َهاُموَن  َدَفَع اْلَكْرَ  ِإَلى َنَواِطيَر  ُكلُّ َواِ د  ُيَؤدِ 

ِة    "اْلِف َّ

زوج شحححعب كثير. ولذلك تترجم اآليك  كان كرم لسحححل مان كرب =  ب ل هامون =  كان لسففليمان كر  ف  ب ل هامون 
أم يمظر   ناظرمن    ناطور)=نواطيركم سححححححححته. وهو أعوى الذرم لخدام   ورب   جمهور . فالمسحححححححح ح صححححححححار عريس

 ويقدموا له الثمار في أوقاتها. ولذمه مازال كرمه.  ،  هو لم ي عه لهم  ل سححححححلمهم كرمه ل حرسححححححوس  ويراقب ويحرس(
يشححححير للسححححماويات. إذًا الثمر الذي يول ه   من صدامه أن    1000=  ألفا  من الف فففةوعلى الخدام أن يقدموا له 

  سحماويكصحارت نفوسحًا  و  التى آممو وتا و   مفوسال  ، والثمار التى تفرح قلب   وتشح عه هىيقدموا له ثمارًا لعملهم 
أن المسححححححححححححح ح كان جائعا ل س    18:    21ونالحظ فى مو  .(  19،  18:   21+ مو   34:   4+ يو  11:   53)إش

 . 19:  21للتين  ل ليمان اليهود ، شجرة التين فى مو 
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 " ِر َكْرِم  الَِّذي ِل  ُهَو َأَماِم   اأَلْلُف َلَ. َيا ُسَلْيَماُن  َوِمَئَتاِن ِلَنَواِطيِر ال َّمَ 12 " -(:12آية )

، هو الحارس الحن قى ويعمل من صالل هو مازال صحححاحب الذرم وعيمه مازالو عل ه=  كرم  الذي ل  هو أمام 
  أما عن إحت اجاتهم الماديك فهو متذفل .التى يأتى  ها صدامه المفوس السححماويك  هو  ونصححيب الرب   .صدامه األمماء

المسح ح سحأجعلذم صح ادم ناس أم صدام تجذ ون المفوس لى ( فالتالميذ قال لهم  10،9:21راجع تفسحير )يوو    ها.
(. فلما قام المسح ح وما عادوا يرونه إال  قلياًل عادوا لمهمتهم أم صحيد السحمك كمصحدر رز  لهم. ولذن  19:4)مو 

ولذن الماس الذين تصححححوادونهم بارازتذم هم لى، فالمسحححح ح أصذ  ، أنا الذم سححححأطعمام  ل  ال  ....المسحححح ح قال لهم
( وأعواهم ما يأكلونه و يتعشون به )السمك والخب  وهما  11سماك رم  المؤممين األلا فى آيك   153لححححححححححح )ممهم ا

 أنتم تتفررون لخدمتى وأنا متذفل بال إحت اجاتذم. -وبهذا شرح لهم الرب معمى التذريس  هى المئتان(.
 فما هى هذس المئتان     100+100   200 نجد نصيب الخدام هماو 

أمحًا أو إمرأة أو أوالدا أو حقوال من أجحل أبحًا أو     يوتحا أو إصوة أو أصوات أو  كحل من تركيقول رب المجحد   .1
يترك شحئ من أجل ( فهذا نصحيب كل من  29:   19ويرح الح اة األ ديك   )مو   ضحعامئك يأصذ  إسحمى، 

   الرب.
  .100 صدام العهد الجديد +  100 صدام العهد القديمهى نصيب  200قد تذون  .2
ضححعا. أما من يترك ويخدم ويأتى  مفوس    100وهماك تفسححير آصر للرقم. فمن يترك فق ، ياون نصححي ه   .3

ما من عمل وعلم فهذا أو ضححححححعا. وهذس مثل    200للرب، ياون نصححححححي ه ضححححححعا من يترك وال يخدم أم 
 (.19:  5  )مو يدعى عظ ما في ملذوت السماوات 

(، ونحن فى المسححح ح صحححرنا  كم سحححك أباار ماتوبين  17:   21ال ار كان الضحححعا )تم والحظ أن نصحححيب   .4
هو إشحارة ضحمم ك لميراح السحماء والح اة األ ديك    200(. وبهذا يصح ح رقم 23:    12فى السحماوات  )عب 

  بالضحححافك للماديات التى يتذفل    ها لمن يارس نفسحححه لخدمته. فمن يخدم المسححح ح يهتم المسححح ح بح اته
ويرث     ضففعفمئة  يأخذ لى األرن، وياون له أيضححححا ميراح سححححماوم وح اة أ ديك بحسححححب قول الرب  ع

 الحياة األبدية 
 

 " َأيَُّتَها اْلَجاِلَسُة ِف  اْلَجنَّاِت  اأَلْصَحاُب َيْسَمُ وَن َصْوَتِ.  َفَأْسِمِ يِن  13 " -(:13آية )
العريس أتى لها بالسحححححححححمائ ات على األرن إذ هو  طأطأ السحححححححححموات ون ل   حب العروس لم يعد ص  ًا وال ماتومًا.

واألصحححححاب السححححمائيين صححححاروا يفرحون بصححححوت تسحححح حتها واألرضححححيين يفرحون    (. وفى فرحها سحححح حو،9:18)م 
    الروح القدس حول الذم سححححك إلى جمك الجنات بصححححوت كرازتها. فهو يفرح بصححححوتها واألصحححححاب يفرحون أيضححححًا.

ْدْن كلمك عبريك تعمى   مملوءة ثمارا.  مح ك فرح ..  وبهذا أعاد الروح القدس الذم سحححححححك لما كانو عل ه جمك عدن )عم
فرح(. وحيثمحا إجتمع إثمين أو ثالثحك بحإسححححححححححححححم المسحححححححححححححح ح ياون المسحححححححححححححح ح فى وسححححححححححححححوهم فيتحول الماحان إلى جمحك  

 (. إذًا هماك جمات فى كل ماان.20:18)م 
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ح ك مت ادلك  ين   وآدم، فا  مح ك، وآدم مخلو  على صحححححححححورة  . ونت جك المح ك  وماذا كان حال جمك عدن  م
لذى يفرح(. وبعد الفداء  -كانو ح اة آدم كلها فرح )وهذا معمى جمك عدن،  ل نقول أنه لهذا صلن   النسححححححححححححان  

 ان عل ه حاله فى الجمك.أرسل   الروح القدس وكانو من ثمارس  المح ك والفرح ..  فأعاد النسان لما ك
 

 "ُاْهُرْب َيا َ ِبيِب   َوُكْن َكالظَّْبِ  َأْو َكُغْفِر اأَلَياِئِل َعَلى ِجَباِل اأَلْطَياِب 14 " -(:14آية )

المسححححح ح اآلن يشحححححفع في عروسحححححه ويمتظرها وهي مشحححححتاقك ليوم      ه  تشحححححير للماان السحححححماوي الذي=  جبال األطياب
وفى السحماء ما عاد هماك ج ال مشحع ك وال ج ال نمور وأسحود ، فال تجارب وال أالم وال ضح قات وال حروب  اللقاء.

 .أطياب( ،  ل فرح ال يمون به ومجيد    27:   21من إ ل س المجس فأورشل م السماويك ال يدصلها شئ دنس )رؤ
يا حبيبى وتعال فى مجيئك الثانى   أسححححححححر   بمعمى إهرب سححححححححريعا أو  make hasteجاءت فى النجلي يك    =إهرب

  أسحححر  وتعال دائسحححا على كل محاربات العدو ضحححد كم سحححتك، فأنو   كالظبى أو كغفر األيائل  لتأصذنى معك وكن
وهذا نفس ما رددته المفوس التى تحو المذبح فى   .حاد ال صحححححححححر كالظبى ترم ما يفعله عدو الخير فى كم سحححححححححتك

 مين تعال أيها الرب يسو  .آهذس المهايك تش ه  و  (.10:  6)رؤ
  

 نظرة شاملة على الصحاح ال امن 
صححاح الثانى إلى أم مدم يصحل هذا  دأ السحفر بقصحك ُحب  دأها   تجاس المفس ال شحريك، ويشحرح فى ال 

الُحب أم للتجسحد، ولذن ُمشحالك آدم الذم سحق  ونسحله لن تمتهى بالتجسحد، فمحن مازلما فى الجسحد فى العالم على  
به د من جمال عريسحها  ل تصحير ُمثمرة  ، وفعال نجد المفس تسحُق  وُيدركها   فتعود لجمالها الُمسحتمَّ الجبال الُمشفعَّ
( ويعود عريسحححححححها ليمتشحححححححلها وتعود لمحبتها له، وتسحححححححتعيد  5كثير، لذن تعود وتمتفخ فتسحححححححق  )    وصادمك لها ثمر

( ورقص هما ُتشححير للتعبير عن  رقص صففينصححورتها وتح ا فى السححماويات ُمتهللك ُمرن ممك ُمسحح  محك مع السححمائيين )
 ،  واحدة  كم سحك  أنها صحارت ( نرم فرحك العريس  ها وب7( وفى )  6الفرح والتسحب ح بسحبب ح اتها السحماويك )  

يجمع الُحب  ين أفراد الذم سحححك الُمجاهدة والذم سحححك الُممتصحححرة )الجوائ  والروافد(، وهذس الوحدة هى هدف المسححح ح  و 
(.  17:1  أم تراُب  أعضحححائها بالمح ك )راجع نأ ما أجمل دوائر فخذي.ر عمها هما بقوله  ( وعبَّ 23- 20:17)يو

 فالذم ستين صارا  يتًا واحدًا.
تمفتح عيما العروس على مح ك   وتشحتهى يوم التجسحد لترم المسح ح الذم هو رسحم إذ ثم نصحل ُهما لقمَّك العالقك،  

ترم   ه أم فى المسححححححححح ح صحححححححححورة أوضحححححححححح مما عرفته حتى اآلن أم قبل و (،  3:1جوهر اآلب وبهاء مجدس )عب 
،  أقبل. وال يخ وننى ن محبتها أمام الجم ع   التجسحححححححححححد، في داد ُحبَّها هلل ولعمل مح ك عريسحححححححححححها وُتريد أن ُتعلن ع

شفففففماله تحت   ل تتلذذ باآلالم   أدخل ب. بيت ُأمى، وبوحدتها مع كم سححححححححته  أسفففففقي. من الخمرُتفر محه بمحبتها    
( التى يسححححححمح  ها لصححححححالحها إذ أدركو أن ما يسححححححمح به هو لخيرها ول يادة لمعان إكليلها ولذى 3:8  )نأرأسففففى

(، وهذا معمى  8:3  )نأَوَيِميُنُه ُتَ اِنُقِن ل الُمشحححعَّ ه،  ل تفرح  تع ياته صالل هذس اآلالم  تمتصحححر فى حروب الج ا
ُموا بمهم فمقمْ ،  مْل أمْيضححًا أمْن تمتمأملَُّموا ألمْجلمهم  (،  ل أن  29:1)فى  قول  ولس الرسححول  ُوهمبم لمُذْم ألمْجلم اْلممسححم حم الم أمْن ُتْؤمم
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ه،  هو قول ال يفهمه سحححوم من أحب فعاًل، إذ يشحححتهى أن يتألم ألجل من ُيحم َّ  ،  بم مك أنه  لمقول الرسحححول فى هذا األ
م ذاتها باليتها لعريسححححححححها   العروس   ل هو قمك الُحْب الحن قى يظهر   ما قالته بعد ذلك، إذ نجدها تشححححححححتهى أن ُتقد م

ُه س وم صال  نفوس ال شر، فمحبته لل شر عجي ك  إعالنًا عن محبتها،  ولذن ك ف ، ال شئ ُيفر مح عريسها وُيْش معم
ويفرح عريسححها    ،  شححا هته فإهتمو بمن ال يعرفونه وتريد أن تعلن لهم مسحح حها فيؤمموا  اوال نهائ ك، وهى فى محبته

، ولذن ك ف تمجح هذس الخدمك  األخت الصفغيرةبإيمانهم، إذًا فلتخدم عريسحها فى هذا وتجذب له الذين ال يعرفونه  
: 

 أن أذوب   ك فُأعلمن محبتك للماس   حبونك أنو.  .1
 وأذوب فى قوتك فتذون صدمتى بقوتك ول س بقوتى .2

ْلممي   تصحححير محبتك هى الُمعلمك )مثل  ف  الماريك فآصذ صحححورتك    أذوب فى محبتك  َكَخاِت   َعَلى َقْلِب.َ وهذا معمى امْجعم
   أذوب وأعمل  بقوتك.   وَكَخاِت   َعَلى َساِعِدكَ ما حدح مع الشهداء(،  

بوريقك أصرم، فهى حين ذا و فى مح ك   صحححححارت ت ير على ال شحححححر،  الغيرة قاسفففية كالهاويةوهما نفهم معمى  
ْن يمْضُعُا ومأمنما الم أمْضُعُا  ممْن   ُب   )كما قال  ولس الرسول  مم (. وما ُيساعدها على  29:11كو2يمْعُثُر ومأمنما الم أمْلتمهم

ُبونَ نجاح صدمتها السحالم الذم يم.ها فصحارت عيميها   ( وهى تعرف قوة عمل عريسحها  4:7  )نأَكاْلِبَرِك ِف  َ شفْ
ايته  من صبرتها هى نفسححححححححححححححها معه. فهى فى محبتها إنفتحو عيماها فأدركو أن كل ما هى   ه هو عمله هو وحم

 (. ويمتهى السفر بإعالن شهوة المفس للقاء عريسها ع انًا فى األ ديك.10:8هو لها )نأ
 

 هذا السفر ُيلخِ صه بولس الرسول فى مبدأين :
 (.14:5كو2ألمنَّ ممحم َّكم اْلممسم حم تمْحُصُرنما ) .1
ُلمما عمْن ممحم َّكم اْلممسم حم  )رو .2  (.35:8ممْن سم مْفصم

ْوكم  )إشوهذا ما سبن إشع اء و  لميَّ الشَّ اةم، لمْيوم عم ُموا لمْلذمْرممكم اْلُمْشتمهم  (5-2:27تم أ عمه قائاًل  رم
تمْم مُل )إش مماوماتم وم م ُحْب المس ح وشهوته للصلب ألجل عروسه   لمْيتمكم تمُشُن السَّ  (.1:64ويض ف إشع اء إذ فمهم

ك بعروسححه وُيخ ق اً لمْ سم  ُحْب العريس وشححهوته للتجسححد والصححلب ل مْمسححم ل مصححها عبَّر عمها  ولس الرسححول قائاًل  ألمنَُّه حم
ُك نمْسلم إمْ رمابم مم  )عب  ُك اْلممالمئمذمكم،  مْل ُيْمسم  (.16:2ُيْمسم

َأَنا وُحب العروس ُمتممث مل فى الهتمام باآلصرين إتضححح من نهايك األصحححاح السححابع  تقديم ذاتها بالذامل لعريسححها  
ِتَياُقهُ ِلَحِبيِب  َوِإلَ  الم  10:7  )نأ َّ اشفففففففففْ َيا (، والتعبير العملى عن هذا الُحْب ههر فورًا فى نفس اآليك إذ قالو  تمعم

(،  12:7)نأ  "ِلَنْنُظَر َهْل َأْزَهَر اْلَكْر ُ "(، فهى ال تسحححححححححتو ع الخدمك  دونه   11:7  )نأَ ِبيِب  ِلَنْخُرْج ِإَلى اْلَحْقلِ 
 الذرم هو الذم سك. و 
وهذا ما ط َّقه  ،   عريسها تذوب فى حب   الروح القدس أشعل مح ك المس ح فيها فصارت مح ك    َكَخاِت   َعَلى َقْلِب.َ  

الم حتى الموت، تمامًا أباؤنا الشححححححححهداء فأعلموا مح ك المسحححححححح ح من صالل محبتهم ُهْم التى ههرت فى إحتمالهم ل.
 (.6:8  )نأبََّة َقِويٌَّة َكاْلَمْوتِ أَلنَّ اْلَمحَ فآمن الذثيرون وإنتشرت المس ح ك،  
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ْب لذى  فالموت عدو قوم لم يقا أمامه أحد، لذن المح ك ههر أنها أقوم  ل هى تدفع للموت فى سبيل من ُتح م 
وإنتصروا على الموت بمحبتهم لعريسهم   ُتمقمذس وهذا ما فعله المس ح لعروسه، وهاذا فعل الشهداء إذ ماتوا

وصارت لهم ح اة أ ديك. 
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 عودة للجدول تراب  سفر نشيد األناشيد

 

 تراب  السفر 
 قصة  ب -الصحاح األول:

  يحب كم سحححته. والذم سحححك تحب    ل الذم سحححك مترابوك بالحب وهى كم سحححك واحدة )سحححماويك + أرضححح ك(. الروح 
 القدس ي او ويعين   عويما ث ات فى العريس والعريس ال ن يحملما لحضن أ  ه.

 يسان فى كم سته.والعريس 
 وك ف حدح هذا  هى قصك التجسد وهى قصك حب.

 
 التجسد وبركاته -الصحاح ال انى:

المسححححححححححح ح يعويما جسحححححححححححدس مأكاًل حقًا... وهو يحمى كم سحححححححححححته وياملها. وهى تعرفه فتح ه وال تريد أن ي عجه أحد 
ي عجه أحد بخو ك أو بعدم إيمان. هى  )بخو ك أو عدم إيمان(. والمعمى أنها فى محبتها لعريسححححححححها تريدس فرحا ال 

تريحدس فرححا كمحا يريحد هو أن يراهحا فرححك. وهو يسححححححححححححححاعحدهحا على أن تح حا فى السححححححححححححححمحاويحات   الج حال . ولذن ألنها  
مازالو على األرن فهذس الج ال مشحححع ك )شحححراك وأحجار وأشحححواك ...(. والمفس فى إنتظار رجو  عريسحححها ترجوس 

ئل ليرم هو هذس الشححححححححححراك ويدوس على الح ات )الشحححححححححح اطين( ويم.ها من الروح أن ياون لها كالظبى ورفر األيا
 الذم يثبتها فى عريسها.

 
 سقوط وِيا  -الصحاح ال الث:

 ألن المفس مازالو على الج ال المشع ك سقوو فى بع  الشراك:
 التذاسل )السرير( وكفو عن الجهاد. .1
 ى ت ا  فيها أم بضاعك فاسدة.عادت لمح ك العالم بفلسفاته وملذاته )األسوا ( الت .2

 فما عادت تجد عريسها وتفرح به فى عالقك مح ك.
ولذن ألن العريس هو كالظبى ورفر األيائل أدركهحا بخحدامه )عيونه( فعحادت كاألول طالعحك من البريك على الج حال  

 ومجاهدة كالج ا رة.
 

 الصحاح الرابع
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تمرار فى السحقو  على الج ال المشحع ك إذ عادت له العريس معجب بعروسحه صصحوصحًا بعد نجاحها فى عدم السح
، ونجحدس يت مى بجمحالهحا وفى مح حك يحولهحا ل سححححححححححححححتحان مثمر يفرح  ثمحارس. ويححذرهحا من المخحاطر فى أثمحاء طلوعهحا  

 )صعودها( على الج ال المشع ك.
 

 الصحاح الخامس
حين رأت ثمارها الذثيرة نسححححححححبتها  العروس معج ك بعريسححححححححها وتت مى بجماله وتصححححححححفه بعد أن مرت  تجربك فتور إذ 

لمفسححها وهذس ضححربك يميم ك )فهى على الج ال المشححع ك( والتوبك فتحو عيماها عل ه فوصححفته. والعريس سححبن وقال 
 الصدين يسق  فى اليوم س ع مرات ويقوم.

 
 الصحاح السادس

ون ملذك( وعودتها لحالك  بعد الرجو  العروس تسحتعيد نفس صحورتها التى فرح  ها عريسحها، صصحوصحًا جهادها )سحت
(. وهى متجهه نحو السحححححححححماء. نصحححححححححفها وصحححححححححل للسحححححححححماء  17:1الوحدة )واحدة هى حمامتى( جوائ  وسحححححححححرو )نأ

 )الجوائ ( والمصا مازال يجاهد طالعًا على الج ال المشع ك وبمفس المفهوم فهما صفين هما.
 

 الصحاح السابع
 ك )المفاصحححل(   دوائر فخديك. وألنها واحدة فهى تهتم   اقى  العريس يت مى  هذس الوحدة، الذم سحححك المرت وك بالمح

 أعضاء الجسد.
 

 الصحاح ال امن
( فعالمك المح ك رعايك قو ع المسح ح. هما نرم العروس فى محبتها لعريسحها تمسحى  21 أتحبمى... إر  صرافى  )يو

 نفسها باحثك عن قو ع المس ح.
  قا  هذا السفر هو قصة  ب
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 عودة للجدول الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيد
 

 الكنيسة عروس المسي  فى سفر النشيد

 
 (.9:6  ) هى كنيسة وا دة و يدة
( روافد( ونصحححفها فى األرن )جوائ   هى كم سحححك واحدة نصحححفها فى السحححماء )  مجاهدةكنيسففة منتصففرة وكنيسففة  

  دوائر فخذي.(، والذم سححححتين فى وحدة، لذلك يقول 13:6) م ل رقص صففففين(. وكليهما يسحححح حان فى فرح 17:1)
وج ء    ( والدوائر هى المفاصححححل )أم المح ك( التى تجمع ج ء الجسححححم العلوم الذم يشححححير للذم سححححك الممتصححححرة1:7)

( على الج ال العال ك. قدمه على األرن 15:   5) فتى كاألرزالجسححححححم السححححححفلى الذم يشححححححير للمجاهدة. عريسححححححها  
  سففتون ملكةورأسححه فى السححماء. كم سححته ممتدة من األرن حتى السححماء تح ا فى السححماويات. التى على األرن 

(. ولذمها  8:  6) ع العريس السحححححححححماوم فى حب وفرح ال يمتهى مثمانون سففففففرية  تجاهد بقوة، والتى فى السحححححححححماء  
 (.9:  6) وا دةكم سك 

(، لذلك يقول عمها  9:2ب 1( لذن الُملك هو ُملك روحى )6:1وهى قد جعلها عريسححححححححها كم سححححححححك ملوك وكهمك )رؤ
 (.9:6( + )8:6) هن ستون ملكةسفر المشيد 

فال ملك دون أن نجاهد    (.7:3( )سفففففففففتون جبارا  ولذن من الذم يحصحححححححححححححل على لقب ملك  هو المجاهد الج ار )
  مركبات قو  شففففريف(. ومن يجاهد ويصححححححير ملذًا ياون له 5:2تى2قانون ًا )فال أحد يالل إن لم يجاهد قانون ًا( )

( وياون لها نفس جمال الذم سححك الممتصححرة  ترصففة(. والذم سححك التى تجاهد تحر  على ميراثها السححماوم )12:6)
 (.4:6( )أورشلي  السماوية)
 

 ماويةهى كنيسة س
(، وهو فى 11:5قوعًا الذم سحك الممتصحرة هى سحماويك ولذن أيضحًا الذم سحك المجاهدة هى سحماويك فرأسحها سحماوم )

 (.14:5( وعواياس لذم سته سماويك )12:  1وسوها إذ ملذته وهو فى مجلسه فى كم سته )
ها هما بأنها على ج ال عال ك  والج ال فى علوها وث اتها تشحححححير لمن يح ا فى السحححححماويات. لذلك فالذم سحححححك يشحححححار ل

( فجلعاد مراع ه صصحح ك. وإحتمالها ل.لم  ث ات يجعلها فى نظر عريسححها تحمل  1:4ويرعاها عريسححها فيها )  جل اد
صححفك السححمائيين الذين حملوا الصححليب وراء عريسححهم فصححاروا سححماويين كما صححعد عريسححهم للسححماء بعد صححل ه    

فالصحححححححالة هى صحححححححلك مع عريسححححححها    جبل اللبان(  6:4لها سحححححححماويك )(. وصحححححححلواتها تجع6:4)  جبل المرصحححححححعودها  
رأس والتذريس لعريسححححححها      رأس أمانةالسححححححماوم. وما يرفعها لقمم هذس الج ال هو إيمانها وثقتها فى عريسححححححها   
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(. والتذريس هو تذريس القلب بالذامل للعريس، وهذا يعويها إسححححم عذراء  8:4)  رأس شفففنير. والقداسححححك     رمون 
 (.3:1كالعذرام الحا مات )

( وهو موجود وسححح   20:28( وهذا معمى أنه معما كل األيام )مو 12:1وما يجعلها سحححماويك وجود عريسحححها فيها )
 فالماان الذم هو   ه يصير سماء.أم إثمين أو ثالثك يجتمعون بإسمه. ومادام العريس موجود 

(   عدو الخير يحاول جذب المؤممين صارج  12:6 ل أن الحروب ضحححد الذم سحححك هى حروب فى السحححماويات )أف
السماويات التى صاروا يع شون فيها ، بأن يعرن عليهم ملذات األرن من شهوات وصوايا ، ولذلك أطلن عل ه  

(.  17:2)  جبال مشففعبة( ويقول أنها  8:4)  جبال النمورذا هما بأنها  رب المجد لقب رئ س هذا العالم . ويشححير له
والمعمى أنما صالل جهادنا أن نح ا فى السححماويات ونتلذذ  ها )صححعود الجبل( تهاجمما األسححود والممور )الخوايا(.  

 (.8:4حيم ال صو ك وال حروب وال صدور أسود ) جبال األطيابأما الذم سك فى السماء فهى 
(  7- 5:6( وهذا كان حالها قبل السحححقو  ، مع )3-1:4عود الذم سحححك المجاهدة وتصحححير سحححماويك. قارن )وبالتوبك ت

 (.6:3) طال ة من البريةوهذا كان بعد التوبك . فمجد أنها بالتوبك عادت إلى ج ال جلعاد العال ك وبالتوبك تصير 
(  8:1( وقارن مع )7:13لرسححححححححححول )عب و الذم سححححححححححك المجاهدة عليها أن تتمثل بالممتصححححححححححرة، وهذا ما قاله  ولس ا

فرقم  األلف ل. يا سفففليمان(  12:8. وكل من يأتى للمسححححح ح يصحححححير له الوابع السحححححماوم )أخرجى على أثار الغن 
 يشير للسماويات. 1000

 والكنيسة تأخذ شكل عريسها
 

(  19:   4ليقول القديس  ولس الرسححححححول  يا أوالدم الذين أتمخ  بام أيضححححححا إلى أن يتصححححححور المسحححححح ح   ام  )ر
 ونرم توبين هذس اآليك  وضوح فى سفر المشيد، وك ف تتحول المفس لتتشابه مع المس ح.

 (. 2:6( + )1:2) السوسنوالعروس لها أيضًا شال السوسن  له شال* ال ريس 
 (.2:6( وهى أيضًا )13:5) خمائل الطيب* يش ه العريس  ح 

(. ومن ي لب ويحصل على صورة المس ح يم ل  12:8( + )13:6) سليمانوهو    شولميث*  ل يصير لما إسمه  
 . يجمع السوسنويعو ه ماانه فى السماء    جنتهالمس ح ليمقله من الذم سك المجاهدة   

 . شمس البر( وهو 10:  6) كالشمس*  ل طهر العريس كم سته وجعلها مثله 
 ، فمحن أعضاء جسد المس ح ونشبهه. التفاح( والعريس هو 5:  8) بشجرة التفاح* والذم سك مشبهك 

( فى حب مهتمك بال نفس  13 -  10:    7)  بذل الذات* وهى حين تشححححبهو بعريسححححها ههر ذلك فى صدمتها فى 
 عن كم سته. وبذل ذاتهكما يهتم عريسها بال نفس 

ذل دمها  تبألجل عروسحه. وهى أيضحا تريد أن   بذل ال ريس دمه*  ل أن  ذل الذات لم يان فى الخدمك فق ،  ل 
( وكان هذا الحب ال اذل حتى الدم من  2:    8لتفرحه   أسحححححححن ك من الخمر المم وجك من سحححححححالف رمانى )ألجله 

 (.13:  4الثمار التى فرح  ها العريس )



( الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيد)  األناشيدنشيد سفر   
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  وهذا يممو على ج ال لبمان مشبهة باألرز سماويكفال روس  .عروسه سماويةوجعل  عريس سماوى * هو 
( وجعلما  6:2للسماويات. حقًا فعريسما أقامما معه وأجلسما معه فى السماويات )أفالعال ك، والج ال العال ك رم   

(. وهذا كان ألنه  طأطأ  20:3نصلى أبانا الذم فى السماوات وجعل سيرتما )أم جمسيتما( فى السماوات )فى
م سك رري ك  (. فأعوى لذم سته إماان ك أن تح ا فى السماويات. وصارت الذ9:   18السموات ون ل   تجسدس )م 

قأْلمْرزقيل عمه    مشبه باألرز  سماوم  وال ريسفى هذا العالم.  . فمًتى كم ُلْبممانم ُتُه كم  (. 15:5  )نأطمْلعم
، وال ون تشير للمشاعر. والعاج يؤصذ من الفيل بعد موته. ولقد ههرت مح ك  عاج * والعريس نجد بومه من

، فهى حيمما رأت محبته كبرج من عاجالعريس ومشاعرس تجاس عروسه فى موته فعال. والعروس نجدها لها عمن 
وإنفتحو عيماها على السماويات قررت أن تموت مع عريسها عن مح ك العالم  صال ك الجسد مع األهواء 

 (. هى مح ك مت ادلك تصل إلى الموت.12:  2( +  مدفونين معه فى المعموديك  )كو24:  5الشهوات  )رلو 
. والعريس أيضا مش ه  األرز ( بأنها التخو المصمو  من صشب لبمان أم 9:  3* والذم سك مشبهك فى )نأ 

والذم سك جسدس ماونك من   ( فالمس ح رأس الذم سك فى السماء عن يمين اآلب 15:   5  )نأ "فتى كاألرزباألرز 
 مجاهدة ما زالو على األرن وممتصرة وهى اآلن فى الفردوس السمائى.  -كم ستين :

محبت. أطيب من الخمر ورائحة أدهان. أطيب من    أن أوصاف المس ح لعروسه هما تجد ( 10:  4* فى )نأ 
 ا ما هي ثمر أط ابه العاملك  ( فقد أعوانا جماله، ورائحك أط3،  2:1في )  هو هي نفس أوصافه كل األطياب"

 فيما، هو يعويما ما له ثم يعود فيمس ه لما.
(، تريد العروس فى 4:  2+   4،  2:   1) فرح * كما يريد العريس فى محبته لعروسه أن تح ا عروسه فى

 (.4:  8+   5:   3+   7:  2(. وأن ال ي عجه أحد )9:  7)يفرح   محبتها لعريسها أن
:  6+   1:   4+   10:   2+  15:  1)  جميلة(. والعريس يرم عروسه 16:  1) جميل* العروس ترم عريسها 

 ( ولذمها المح ك.7:  4بالررم من عيوبها ) بال عيب(  ل يراها 6:  7+   10،  4
 (.7،   6:  8)  محبتهما أقوى من الموت* العريس والعروس تشا ها فى أن 
( ألنه يرم العدو الش وان من بعيد ويدوسه. والعريس 17:  2ورفر األيائل ) * العروس شبهو عريسها بالظبى 

( ترم العدو من بعيد ولها أسلحك  4:  4أعواها نفس الصفات وقال عمها عمقك كبرج داود المبمى ل.سلحك )
    (.19:   10ته مه  ها   أعويتذم سلوانا أن تدوسوا الح ات والعقارب )لو

 


