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سفر مراثي إرميا (مقدمة سفر مراثي إرميا)

مقدمة سفر مراثي إرميا

عودة لمجدول

قال الجامعة "سميمان الحكيم" الذىاب إلى بيت النوح خير من الذىاب إلى بيت الوليمة ألن ذاك نياية كل إنسان

والحى يضعو فى قمبو .الحزن خير من الضحك ألنو بكآبة الوجو ُيصمح القمب .قمب الحكماء فى بيت النوح
الجيال فى بيت الفرح (جا )4-7:2وىذا الكبلم ىو عكس ما يؤمن بو العالم ،فرأى أىل العالم لنأكل
وقمب ُ
ونشرب ،لنفرح ونضحك ألننا غداً نموت .ولنق أر ثانية ما قالو سميمان الحكيم ثم نأتى لقراءة ىذا السفر فى حزن

مقدس عمى خطايانا التى ىى سبب أالم المسيح وأالمنا وأالم الكنيسة.
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يجب ان تكون لنا تراتيل فييا حزن مقدس عمى خطايانا ،فييا نبكى عمى خطايانا وأثارىا فيذا يحرك

مشاعرنا وقموبنا فنصبح مستعدين لتمقى الحقائق اإلليية .فالتوبة تصير القمب فيكون كالشمع مستعد ألن

تطبع عميو الحقائق اإلليية كالختم .أما اإلنسان البلىى الضاحك ،اإلنسان غير النادم الذى ال يبكى عمى
خطاياه يكون قمبو صمباً غير مستعد ليذا.
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فى ممخص سريع ألحداث سفر أرمياء .فقد أخطأت أورشميم خطايا بشعة كثيرة فأسمميا اهلل لجيش بابل

بقيادة نبوخذ نصر الذى حاصرىا ثم بعد أحداث أليمة من مجاعات وأوبئة سقطت فى يد ممك بابل فدمرىا

ودمر ىيكل الرب وبيت الممك وقتل من قتل وسبا من سبا ولم يترك سوى المساكين
وأحرقيا ونقض أسوارىا َ
فى األرض .فمن يقارن بين حال أورشميم قبل سقوطيا أيام مجدىا وبين حاليا بعد خرابيا البد وسيرثييا كما
فعل النبى ،ورثاء النب ى عمى ما حدث ألورشميم يثبت صدق نبواتو ،ويثبت صدق مشاعره نحو بمده وأىمو
وأنو كان غير راغب فى تحقيق نبواتو بل يتمني توبة شعبو .وحين رأى بروح النبوة ما سيحدث قال "يا ليت
عينى ينبوع ماء ألبكى" .واألن بعد أن حدث ما تنبأ بو ىا ىو يبكى بمشاعر صادقة وىذا يثبت كذب

اإلتيامات التى وجيوىا لوُ بالخيانة وأنو فى صف ممك بابل .وىو لم يفرح بأن صدقت نبواتو وال باإلنتقام
ممن إضطيدوه .بل أن قمبو الممموء حباً وحناناً بكى آلالم من عذبوه فكان خي اًر من يونان النبى الذى غضب
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قدموا توبة.
حين سامح اهلل نينوى إذ َ
إن بنية ىذه القصيدة الرثائية جديرة بالمبلحظة .فاإلصحاحات  4،7،4فى لغتيا األصمية وىى العبرية مرتبة
ف من  77أية شعرية ،تبدأ كل منيا بأحد أحرف األبجدية العبرية عمى
ترتيباً أبجدياً .وكل إصحاح منيا مؤلَ ْ
التوالى أما اإلصحاح الثالث ،حيث نجد أوفى إعتراف بخطيتيم وحزنيم ،فقوامو  66أية ،ثبلث لكل حرف

أبجدى ،أى أن كل واحدة من األيات الثبلث األولى تبتدىء بحرف األلف -وكبلً من األيات الثبلث التوانى
تبتدىء بحرف الباء ....وىكذا أما اإلصحاح الخامس فيو غير ممتزم باألبجدية ولكنو مكون من  77آية

أيضاً وكل أية نصفين مترادفين وفى الجزء الثانى إجابة أو مرادف لمجزء األول .وذلك حتى يسيل حفظيا
غيباً وتستعمل فى صمواتيم .وىناك ممحوظتان:
أ.

ىناك إستثناء فاألبجدية متبعة تماماً فى اإلصحاح األول ولكن فى اإلصحاح الثانى والثالث والرابع

سبق حرف PEحرف AJINبينما ىو يتبعو فى األبجدية فمماذا؟ حرف الـ PEىو الذى يستخدم
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لمتعبير عن رقم ( )27فكأن النبى يريد أن يحفر فى أذىانيم أن عودتيم من السبى ستحدث بعد 27
سنة.

ب.

فى المزمور  441نجد  77قسماً كل منيا مكون من  8أيات شعرية وىى تستخدم كل حروف

األبجدية العبرية .وىذا المزمور كمو يمتدح ناموس الرب الكامل واذا فينا أن إستخدام الحروف

األبجدية كميا فى المزمور  441يشير أننا نستخدم كل المغة البشرية بإمكاناتيا لنمدح ناموس الرب

حتى نسمك فيو فيكون لنا كل الخير ،فإن المراثى تستخدم كل الحروف أيضاً لتعبر عن األحزان

المترتبة عمى إىمال ذلك الناموس وكسره.
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ويصور الفظائع التى إرتكبت بواسطة البابميين واآلالم التى
كاتب سفر المراثى "أرمياء النبى" يرثى أورشميم ُ

عانى منيا الشعب أثناء الحصار .وبعد أن كانت المدينة كاممة الجمال بيجة كل األرض أصبحت محروقة
ومشوىة .وىى كانت كاممة الجمال لوجود اهلل فى وسطيا أما وقد غادرىا اهلل وفارقيا بسبب الخطية فقد

فقدت من يحمييا فسقطت وأذليا البابميون .وممكيا سقط وىكذا كينتيا وتوقفت إحتفاالتيا وأعيادىا وأفراحيا
وتسبيحيا وعبادتيا وأصبحت ببل أنبياء وال رؤى وأرض ييوذا تحولت لمغرباء والناس ماتوا أو أخذوا سبايا

وعبيداً بل حتى من بقى فى األرض كان عبداً لممك بابل .كل ىذا بسبب الخطية .خطية الشعب والقادة

ولكن ىناك معنى روحى ليذا .فأورشميم ىذه تشير آلدم الذى كان كامل الجمال فيو قد ُخمق عمى صورة
اهلل .وكان بيجة كل األرض وكان يرى اهلل ويكممو ولكن بسقوطو فقد كل شىء ومات وسقط مسبياً لمشيطان

ولم َي ُعد يرى الرب ولم َي ُعد يسبح الرب وفقد أفراحو .فصورة أورشميم بعد خرابيا ىى صورة اإلنسان بعد
سقوطو ،وىذه المراثى ترثى خراب أورشميم وترثى أيضاً خراب اإلنسان وحزن اهلل عميو
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تحير عمماء الكتاب المقدس فى الغرب فى من
يبدأ اإلصحاح الثالث بـ "أنا ىو الرجل الذى رأى مذلة" وقد َ
ىو ىذا الرجل فمن قائل أنو أرمياء ،ومن قال أنو شخصية إعتبارية تتكمم عن أورشميم ومن قال أنو ممك
أورشميم صدقيا .ولكن كنيستنا المرتشدة بالروح القدس وجدت ان ىذا الرجل ىو المسيح ولذلك تق أر الكنيسة
ىذا اإلصحاح فى نبوات الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة العظيمة فى أسبوع األالم .فالكنيسة رأت أن

المتألم الحق يقى ليس أورشميم وليس اإلنسان بل المسيح الذى حمل أحزاننا وأوجاعنا تحمميا (أش)4::4
وكأس غضب اهلل التى كانت فى يد اإلنسان أخذىا المسيح (أش )77::4وىو قد سبق وقال ليت عمى

الشوك (أش .)4:72بل ىو الذى كممو اآلب باآلالم (عب )47:7المسيح تكمل باالالم ليشابينا في كل شئ
 ،فنحن بسبب الخطية صرنا تحت االالم ( يع ) 42: :ونحن نتكمل باالالم لنتنقي ونشبو المسيح  .وأرمياء

ىنا ىو لسان اهلل وىكذا قال لوُ اهلل "فمثل فمى تكون" (أر )41:4:فالنبى ىنا فى إحساسو الصادق باأللم،
أالم اليوان واإلضطياد ثم أالم الحزن عمى أورشميم كان لساناً لممسيح الذى كان حزيناً عمى ىبلك البشر

وعمى إضطياد البشر لوُ .وكما أحب المسيح العالم ىكذا أحب أرمياء شعبو فإستحق أن يكون لساناً هلل.
ولنبلحظ أن المسيح لم يضحك أبداً بل كان يبكى".فالرب سر بأن يسحقو بالحزن " وىذا محبةً في البشر،

لنعود نحن الي حضن اآلب ( اش .) 47 : :4
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فى العبرية يسمى كل سفر بأول كممة فيو ولذلك يسمى ىذا السفر كيف .أما فى الترجمة اليونانية فتم

تسميتو بالمراثى .ولكن تسميتو كيف معبرة جداً .والسؤال مازال لؤلن كيف تتحول صورة اهلل أى اإلنسان ليذا

الخراب؟ واإلجابة ...إنيا الخطية.
-7

كيف يكون النبى لساناً هلل "وما معنى"فمثل فمى تكون"

حتى يكون النبى لساناً هلل يشعر بمشاعره ،يسمح اهلل لمنبى بأن تمر بو ظروف شبيية ولنأخذ مثال لذلك .حين

أراد اهلل أن يشرح ألبينا إبراىيم فكرة فداء المسيح طمب منوُ أن ُيقدم إبنو ذبيحة وىو اإلبن الوحيد المحبوب وأحس
إبراىيم كأب بمشاعر رىيبة من األلم وىو يصنع ىذا ولكن مشاعره ىذه كانت مشاعر اآلب وابنو معمق عمى
الصميب ورأى إبراىيم طريقة الفداء لذلك قال السيد المسيح " أبوكم إبراىيم رأى يومى وفرح" ومثال آخر ليشرح

اهلل ليوشع كيف أنو وىو اإللو القدوس يقبل أن يرتبط بشعبو وىو خاطىء طمب من ىوشع أن يتزوج من إمرأة

زانية .فشعر ىوشع المتألم المجروح بمشاعر اهلل.

ولنأتى ألرمياء النبى الباكى المحب لشعبو الذى يصمى ويشفع فى شعبو والذى لم يكف عن إنذار شعبو باألالم

القادمة إذا إستمروا فى خطاياىم ،حتى يدفعيم لمتوبة فبل تأتى ىذه األالم .فماذا كان موقف ىذا الشعب منوُ؟ لقد
ضربوه ووضعوه فى المقطرة مربوط اليدين والرجمين والرقبة وكان ىذا أمام المارة الذين يسخرون منوُ وتآمروا
عمى قتمو ووضعوه فى جب طين عميق ليموت جوعاً .بل أن أىمو تآمروا عميو ليقتموه وأثاروا ضده إشاعات
رديئة وكان ىذا بأوامر من رؤساء الكينة ورؤساء الشعب والمموك والشعب ،ومع كل ىذا حين خربت أورشميم

فمشاعر النبى الرقيقة لم تحتمل وبكى ورثى أورشميم والشعب ،لقد صار أرمياء بإحتمالو ألالمو شريكاً فى صميب

أحب شعبو حتى المنتيى وتقدم بصميبو كشفيع لشعبو
المسيح .ألم يكن أرمياء بيذا لساناً لحال المسيح الذى
َ
بدمو فأ ثاروا ضده شائعات رديئة وحاولوا مرات عديدة أن يقتموه إلى أن تمت مؤامرة الكينة ورؤسائيم وصمبوه،

ظل يشفع فييم حتى عمى الصميب وقال " يا أبتاه إغفر ليم " كان
وعمى صميبو ووسط أالمو سخروا منوُ .ولكنو َ
المسيح باكياً دائماً ولم يشاىده أحد ضاحكاً أبداً .كان يبكى عمى قبر لعازر وعمى أورشميم كان رجل أحزان فكان
أرمياء بخبراتو فى أالمو شاع اًر بنفس مشاعر المسيح فكان نطقو ومراثيو ىى ما يريد اهلل أن يقولو .إذاً كانت ىذه
المراثى ىى مشاعر حزن اهلل عمى شعبو وفييا نبوة عن أالم المسيح.

وكما رثى إرمياء ىنا أورشميم وشعبيا يرثي اهلل اإلنسان ،بل رثى الشيطان (إش +44حز .)78وىكذا بكي

المسيح عمى قبر لعازر .فاهلل خمق الشيطان كامل الجمال ،وخمق اإلنسان ليحيا لؤلبد في فرح (جنة َع ْدن /
وعدن= فرح) والشيطان تغيرت صورتو ،واإلنسان مات وفقد الفرح.
ْ
وبينما يبكي إرمياء ما يراه في خراب أورشميم ،يرثي اهلل لكل ما حدث في الماضي ويحدث اآلن ،بل لما سيحدث

في المستقبل فاهلل ال زمني.
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في بداية خدمة إرمياء قال لو اهلل "ىا قد جعمت كالمي في فمك" ( )1:4وبعد ما تألم إرمياء قال لو اهلل ،إن

إحتممت اآلالم دون تذمر فمثل فمي تكون (إر.)41:4:
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إذاً فإحتمال اآلالم يجعل إرمياء مشابياً لممسيح أو رم اًز لممسيح .وتصير كممات فمو ىي مثل كممات فم اهلل.
ولنبلحظ أن إحتمال الصميب يرفع درجة اإلنسان.
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اإلصحاح األول

عودة لمجدول

ٔ
ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
يرةُ َّ
الس ّْي َدةُ في
ُمِمَّ .
الش ْع ِب! َك ْي َ
آية (ٔ)َ " -:ك ْي َ
ف َ
ف َجمَ َ
س ْت َو ْح َد َىا ا ْل َمدي َن ُة ا ْل َكث َ
يم ُة في األ َ
ص َار ْت َكأ َْرَممَة ا ْل َعظ َ
ا ْلُب ْم َد ِ
ت ا ْل ِج ْزَي ِة! "
ص َار ْت تَ ْح َ
ان َ

قارن مع (أش" )74:4كيف صارت القرية األمينة زانية" وألنيا صارت زانية فيى قد صارت وحدىا .فاهلل فارقيا

خمد ذكرى إنتصاره عمى أورشميم بسك عممة عمييا
فبل شركة لمنور مع الظممة .ولذلك صارت كأرممة (تيطس َ
صورة إمرأة جالسة تحت نخمة ومكتوب عمييا "أسر الييودية ") بعد أن كانت عظيمة فى األمم .فعظمتيا كانت

راجعة لوجود اهلل فييا( .زك )::7والمدينة جمست وحدىا فشعبيا فى السبى أو ىمك موتاً .وحتى ممكيا ذىب

يتصور أن كل ما
تتصور حدوث كل ىذا .ىكذا كل خاطىء ال
لمسبى .والحظ أنيا فى حالة إزدىارىا لم تكن
َ
َ
حولو سيتحول إلى خراب بل أن ىذا العالم سينتيى قارن مع (أش( ،)8:42رؤ )2:48والشك أنيا وىى مآلنة
من الشعب كانت فى فرح ،ولكن الخطية تحول الفرح إلى حزن .تحت الجزية = مستعبدة.

ِ
ِ
ٕ ِ
َص َحا ِب َيا َغ َد ُروا
اءَ ،وُد ُم ُ
يياُ .ك ُّل أ ْ
س لَ َيا ُم َع ّز م ْن ُك ّْل ُمح ّْب َ
وع َيا عمَى َخد َّْي َيا .لَ ْي َ
آية (ٕ) " -:تَ ْبكي في المَّْي ِل ُب َك ً
اء".
ليا أ ْ
ص ُاروا َ
َع َد ً
ِب َياَ ،

من كل محبييا = محبييا ىم األمم الذين كانت أورشميم تنتظر منيم الحماية والذين طالما إتكمت عمييم.
فممعون من يتكل عمى ذراع بشر .وىكذا كل من أفراحو وعزاءه من العالم سي ْغدر ِ
بو العالم ولن يكون ىناك سوى
َ
ُ
البكاء فى الميل فمن يكون ىناك نيار.

ٖ
ودي ِ
َّةِ .ىي تَس ُك ُن ب ْي َن األ ِ
س ِب َي ْت َي ُيوَذا ِم َن ا ْلم َذلَّ ِة َو ِم ْن َكثْرِة ا ْل ُع ُب ِ
اح ًة .قَ ْد أ َْد َرَك َيا
ُمم .الَ تَ ِج ُد َر َ
َ ْ َ
آية (ٖ) " -:قَد ُ
َ
َ
َ
الضيقَ ِ
طِ
ات" .
ييا َب ْي َن ّْ
ُك ُّل َ
ارِد َ
كل من رفض أن يسوده اهلل سيصير لوُ سادة آخرين غير اهلل مثل الشياطين أو الشيوات وىذه تُذل اإلنسان.

أما من يترك اهلل يسود عميو يحرره اهلل .ولنبلحظ ان الخطية تجمب العبودية .وىى تسكن بين األمم األن = فيى

أى شعبيا فى السبى وأورشميم نفسيا محكومة ومستعبدة لؤلمم .وقارن ىذه مع "واحدة سألت من الرب واياىا
التمس أن أسكن فى بيت الرب كل أيام حياتى لكى أنظر إلى جمال الرب" (مزمور )4:72فالذى حرره الرب من

عبودية الخطية يستطيع أن يرى جمال الرب ويفرح .أما من إستعبد نفسو لمخطية ُيذل ىذا اإلنسان ساكناً بين
األمم مشابياً ليم فى أىوائيم .وال يجد راحة .فمن عاش وسط الخطاة يتعمم طرقيم فبل يجد راحة .وبعد أن
تعودت أورشميم أن تطرد وتيزم أعدائيا ىا ىى قد أدركيا كل طاردييا بين الضيقات = أصبحت ميزومة مطاردة
َ
ممن أحبتيم .وفى ضيقات كثيرة.
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ين إِلَى ا ْل ِع ِ
صييو َن َن ِائح ٌة لِع َدِم ِ
آية (ٗ)ٗ" -:طُر ُ ِ
اىا ُم َذلَّمَ ٌة
ونَ .ع َذ َار َ
يدُ .ك ُّل أ َْب َوا ِب َيا َخ ِرَب ٌةَ .ك َي َنتُ َيا َيتََن َّي ُد َ
اآلت َ
ق ْ َْ
َ َ
ُ
َو ِى َي ِفي َم َرَارٍة" .
طرق صييون نائحة = الطرق التى إعتادت عمى الشعب فى الذىاب واإلياب لمييكل فى أفراحيم وأعيادىم

الدينية ،أصبحت األن ببل شعب وببل أعياد "ىا بيتكم يترك لكم خراباً".
٘
ب أَ ْوالَ ُد َىا إِلَى
اؤ َىا أل َّ
الر َّ
َن َّ
َع َد ُ
ضا ِيقُ َ
ب قَ ْد أَ َذلَّ َيا أل ْ
ْساَ .ن َج َح أ ْ
ص َار ُم َ
َج ِل َكثَْرِة ُذ ُنوِب َياَ .ذ َى َ
وىا َأر ً
آية (٘)َ " -:
َّام ا ْل َع ُد ّْو".
َّ
الس ْب ِي قُد َ

صار مضايقوىا راساً = أى عمى رأسيا (تث )44،44:78وذلك بسبب خطيتيا.

ٙ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ون ِبالَ قُ َّوٍة
سُ
ير َ
ص َار ْت ُر َؤ َ
آية (َ " -:)ٙوقَ ْد َخ َر َج م ْن ِب ْنت ص ْي َي ْو َن ُك ُّل َب َيائ َياَ .
اؤ َىا َكأ ََيائ َل الَ تَج ُد َم ْر ًعى ،فَ َيس ُ
ام الطَّ ِ
ارِد".
أَ
َم َ

ىنا العدو كصياد وأورشميم ىاربة من أمامو .فيؤالء الذين أعطاىم اهلل كرامة بوجوده فى وسطيم فكان ليم بياء

صاروا محتقرين فى إزدراء ،فاهلل لم يعد فى وسطيم فمم يعد ليم بياء.
ٚ
َّام ا ْل ِق َدِمِ .ع ْن َد سقُ ِ
ِ
ِ
شمِ ِ
شتَيي ِاتيا الَِّتي َكا َن ْت ِفي أَي ِ
ِ
وط
يم في أَيَّام َم َذلَّت َيا َوتَطَ ُّوح َيا ُك َّل ُم ْ َ َ َ
ُ
آية ( " -:)ٚقَ ْد َذ َك َر ْت أ ُ
ُور َ ُ
شع ِبيا ِبي ِد ا ْلع ُد ّْو ولَ ْيس م ْن يس ِ
ض ِح ُكوا َعمَى َىالَ ِك َيا" .
اءَ .
اع ُد َىاَ .أرَتْ َيا األ ْ
َع َد ُ
َْ َ َ َ َ َ َ ُ َ

ىذه األية تشبو تماماً قصة اإلبن الضال .فيم عاشوا فى وفرة وتنعم واألن ييمكون جوعاً .وىى فى حزنيا تذكر

كل ما كان ليا سابقاً .واهلل قادر أن يجعمنا نعرف قيمة الشىء بأن نحتاج لوُ.

ٛ
شمِيم َخ ِط َّي ًةِ ،م ْن أ ْ ِ
ييا َي ْحتَ ِق ُروَن َيا ألَنَّ ُي ْم َأر َْوا
َخ َ
آية ( " -:)ٛقَ ْد أ ْ
طأ ْ
س ًةُ .ك ُّل ُم َكّْرِم َ
ص َار ْت َر ِج َ
َج ِل ذل َك َ
َت أ ُ
ُور َ ُ
ضا تَتََن َّي ُد وتَرجع إِلَى ا ْلور ِ
اء".
َع ْو َرتَ َياَ ،و ِى َي أ َْي ً
َ ْ ُ
ََ
ىى صارت رجسة بالدم المسفوك (م ار )4:-44:4وبوثنيتيا (أر )74:7وظمميم لمفقراء ىم جعموا أنفسيم تافيين

لذلك إحتقرىم العدو بعد أن كانوا يكرمونيم .ألنيم أروا عورتيا عموماً الخطية تفضح وتُعرى كما حدث مع آدم.
وبالنسبة لممدن فيذا التعبير يشير أن العدو تجسس نقاط الضعف فى المدينة (تك )44،1:47ىنا النبى يعترف
بخطية المدينة وبان العدو عرف نجاساتيا التى ىى سبب ضعفيا .وترجع إلى الوراء = تنيزم أمام أعدائيا.

ٜ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب
س لَ َيا ُم َع ّز« .ا ْنظُ ْر َيا َر ُّ
استُ َيا في أَ ْذ َيال َيا .لَ ْم تَ ْذ ُك ْر آخ َرتَ َيا َوقَد ا ْن َحطَّت ا ْنحطَاطًا َع ِج ً
يبا .لَ ْي َ
آية (َ " -:)ٜن َج َ
َن ا ْل َع ُد َّو قَ ْد تَ َعظَّ َم»" .
إِلَى َم َذلَِّتي أل َّ

نجاساتيا فى أذياليا -:اى ممتصقة بيا من األرض فيى لم تَ ُع ْد سماوية بل أرضية تدنس نفسيا ولم تذكر
آخرتيا = ىكذا كل من يخطىء يذكر لذة لحظة الخطية ولكن يجعمو الشيطان ينسى آخرة الخطية وىى عبودية
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وذل وحزن عمى األرض وىبلك أبدى بعد الموت .وقد انحطت = بسبب العبودية وليس ليا ُم َعز = فمنيم من ال
يقدر ومنيم من ال يريد فيو شامت فييا .ولكن إذا كان اهلل ال ُيعزى فمن يفعل .ثم دعوى لمراحم اهلل حتى ينظر

لمذلتيا.

ٓٔ
َت األُمم َد َخمُوا م ْق ِدسيا ،الَِّ
شتَيي ِاتيا ،فَِإ َّنيا أر ِ
ّْ
أ
ين
ذ
م
ل
ك
ى
م
ع
ه
د
ي
و
د
ع
ل
ا
ط
س
ب
آية (ٓٔ)" -:
ُّ
ت أَ ْن الَ
ْ
َ
َ
ْ
ُ
َم ْر َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ََ
ِ
اع ِت َك" .
َي ْد ُخمُوا في َج َم َ

أعطى اهلل لئلنسان طاقات ومواىب وقوة ولكن بالخطية وعدم التوبة يستعبد اإلنسان لمشيطان فيبسط يده عمى

كل عطايا اهلل التى ىى مشتييات النفس .بل يدخل الشيطان ليذه النفس التى كانت مقدساً ...قارن مع حادثة
شاول الممك "وذىب روح الرب من عند شاول وبغتو روح ردىء من قبل الرب" (4صم .)44:46وبالنسبة
ألورشميم فاهلل كان قد منع أن األمم يدخمون لممقادس أى داخل بيت اهلل .ولكن األن ىم دخموا بل خربوا البيت

وىدموه .واإلنسان ىو ىيكل الروح القدس ولكن المستعبد لمخطية تتحكم فيو الشياطين وىذا ثمن الخطية فاهلل
ٍ
وحده يعطى بسخاء وال يعير .وألن المسيح لم يقبل أى خطية من يد إبميس قال "رئيس ىذا العالم آت وليس لوُ
فى شىء".
ٔٔ
ون ُخ ْب ًزاَ .دفَ ُعوا م ْ ِ ِ ِ
َج ِل رّْد َّ
الن ْف ِ
ب
س« .ا ْنظُ ْر َي َار ُّ
آية (ٔٔ)ُ " -:ك ُّل َ
ونَ ،ي ْطمُ ُب َ
ش ْع ِب َيا َيتََن َّي ُد َ
شتَ َي َيات ِي ْم لؤلَ ْكل أل ْ َ
ُ
وتَطَمَّع أل َّْني قَ ْد ِ
ت ُم ْحتَقََرةً»".
ص ْر ُ
َ ْ
رد
مشتيياتيم = الكممة المستخدمة تعنى األطفال األعزاء .فيم دفعوا أطفاليم ليحصموا عمى الخبز .ألجل َ

النفس = أى لتحيا النفس وال تموت .ولكن " ليس بالخبز وحده يحيا اإلنسان "مرة ثانية ىذه قصة اإلبن الضال.
أما " الجياع والعطاش لمبر فطوباىم ألنيم يشبعون".

ٕٔ
ِ
ِ
ِ
يع َعا ِب ِري الطَّ ِري ِ
ص ِن َع ِبي،
ق؟ تَطَمَّ ُعوا َوا ْنظُُروا إِ ْن َك َ
َما إِلَ ْي ُك ْم َيا َجم َ
ان ُح ْز ٌن مثْ ُل ُح ْزِني الَّذي ُ
آية (ٕٔ)« " -:أ َ
ض ِب ِو؟ "
الر ُّ
الَِّذي أَ َذلَِّني ِب ِو َّ
ب َي ْوَم ُح ُم ّْو َغ َ

أما إليكم يا جميع عابرى الطريق = المعنى ىل ىو ال شىء لكم يا جميع من يشاىدون منظرى ىذا .تقوليا
أورشميم ألصدقائيا ليواسوىا .ولكن خطايا ييوذا ىى التى جمبت عمييا ىذا الحزن الذى أذليا بو الرب يوم حمو

غضبو .إذاً فيد اهلل ىى السبب فى كل ىذا وىو عادل فيما يصنع .وأنو لشىء مخيف أن يكون سبب األلم ىو
غضب اهلل .وىو فى غضبو يسكب نا اًر .وكان ىذا جزاؤىم العادل عمى تركيم الرب .ولكن المسيح أحنى رأسو
تحت غضب اهلل ىذا وىو البار "الذى لم يعرف خطية صار خطية ألجمنا ،لنصير نحن بر اهلل فيو" فيو رجل

األوجاع وأتصور أن المسيح يردد ىذه الكممات عمى الصميب .يا كل من تشاىدوننى مصموباً أحتمل ىذه النار
ألجمكم اما تيتمون وتقدمون توبة فيذا ُي َس ِكن أالمى .ولكن من إنغمس فى خطايا العالم ال يكاد يشعر باالم
المسيح وال يشعر أنيا ألجمو بل ىى ال تيمو فى شىء وقد قال أحد الممحدين ساخ اًر من أالم المسيح ،لو أن
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ىناك من يوجعو ألم فى أسنانو أثناء مرور موكب الصمب لما شعر بأالم ىذا المصموب والمعنى أنو إن كان

المسيح قد تألم فيذا ال يعنينى ،تكفينى أالمى أنا الشخصية .ولكن ىذا منطق الجاىل الذى ال يعمم ان ىذه األالم
ىى ألجل البشرية ولنا فى تعميق شاعر اليند العظيم طاغور وىو وثنى رداً عمى ذلك ولكنو رد يدين كل مسيحى

مستيتر فقد قال "أنا ال أعمم كيف ينام المسيحيين وىم يعممون أن ليم إلياً جاز كل ىذه األالم ألجميم" لقد شرب
المسيح كأس غضب اهلل الرىيبة ليقدم لى كأس الخبلص.

َّني إِلَى ا ْلور ِ
شب َك ًة لِ ِر ْجمَ َّي .رد ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ٖٔ ِ
اءَ .ج َعمَ ِني
س َل َن ًا
سَ
ط ََ
س َر ْت ف َ
يياَ .ب َ
ار إِلَى عظَامي فَ َ
آية (ٖٔ) " -:م َن ا ْل َعالَء أ َْر َ
ََ
َ
َّ
وم ًة".
َخ ِرَب ًة .ا ْل َي ْوَم ُكم ُو َم ْغ ُم َ
نا ارً إلى عظامى = فاهلل فى حمو غضبو ي ِ
رسل نا اًر .ومعنى نار فى العظام شىء يشبو الحمى الرىيبة ،حمى
ُ
غير طبيعية كما لو كانت تحرق .وفى تصوير آخر أن اهلل أرسل عمييا شبكة كمما حاولت الخروج منيا تزداد
إشتباكاً فييا .فالعدو ما كان ينجح ضدىم إن لم يبسط الرب شبكتو عمييم .وىذه النار التى نزلت عمى المسيح

كانت لتنجينا نحن من نار األبدية.

ٗٔ
ش َّد ِنير ُذ ُنوِبي ِبي ِد ِهِ ُ ،
آية (ٗٔ)" -:
ع قُ َّوِتيَ .دفَ َع ِني َّ
الس ّْي ُد إِلَى أ َْي ٍد الَ
ص ِع َد ْت َعمَى ُع ُن ِقيَ .ن َز َ
َ
ضف َر ْتَ ،
َ َ
ِ
أ ِ
ام ِم ْن َيا" .
ْ
َستَطيعُ ا ْلق َي َ

ىذه اآلية عن البشر الخطاة وىذا النير من صنع خطايانا فنحن ال نسقط تحت أى نير إن لم َي ُكن من صنع
خطايانا (أم )77::وىذا نير ثقيل ،أما نير المسيح فخفيف (مت )47:44والنير ىو الذى يضعو عمى الشيطان

حين أقبل الخطية من يده .اما لو رفضت وقدمت توبة يرحمنى اهلل من نير الخطية وأرتبط معوُ ىو بنيره فأتحرر
من عبودية إبميس.
٘ٔ
ي ِفي وس ِطيَ .دعا عمَ َّي جماع ًة لِح ْطِم ُ ِ
ت
اس َّ
الس ّْي ُد ُك َّل ُم ْقتَِد ِر َّ
آية (٘ٔ)َ " -:رَذ َل َّ
اء ِب ْن َ
َ َ ََ َ َ
الس ّْي ُد ا ْل َعذ َْر َ
شبَّانيَ .د َ
َ َ
ِ
ص َرةً".
َي ُيوَذا م ْع َ

داسيا أعدائيا المتكبرين كما يدوسون معصرة عنب ولم يعطيا اهلل قوة لتقوم فيو الذى أراد ىذا .ولننظر كيف أن

الخطية تضعف القوة = شبانى ومقتدرى رذلوا وتحطموا.

ٔٙ
اىا ألَنَّ ُو قَِد ْابتَع َد ع ّْني ا ْلمعّْزي ،ر ُّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ص َار
ب ِم َي ً
َ َ
س ُك ُ
آية (َ " -:)ٔٙعمَى ىذه أََنا َباك َي ٌةَ .ع ْينيَ ،ع ْيني تَ ْ
اد َن ْفسيَ .
َُ
َ
ين أل ََّن ُو قَ ْد تَ َجب ََّر ا ْل َع ُد ُّو»".
َب ِن َّي َىالِ ِك َ

ما الذى جعل العدو يتجبر عمييا إال أن اهلل إبتعد عنيا = إبتعد عنى المعزى .وىو المعزى الوحيد الذى يرد

النفس ويعزييا .وحتى كينتيا وشيوخيا ال يستطيعون .فيم ببل تعزية أيضاً.

ر ُّ
اد نفسي= من يرد نفسي من الحزن واليأس إلى التعزية.
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ٔٚ
ِ
ضا ِيقُوهُ َح َوالَ ْي ِو.
الر ُّ
َم َر َّ
وب أ ْ
َن َي ُك َ
ون ُم َ
ب َعمَى َي ْعقُ َ
سطَ ْت ص ْي َي ْو ُن َي َد ْي َيا .الَ ُم َعّْز َ
آية (َ " -:)ٔٚب َ
ي لَ َيا .أ َ
صار ْت أُور َ ِ
س ًة َب ْي َن ُي ْم" .
يم َن ِج َ
ُ
ََ
شم ُ

لطالما خمَص اهلل يعقوب من مضايقيو ،أما األن فكل ىذا بسبب عصيان يعقوب .وىنا صييون تمد يدىا

لجيرانيا ،فى يأس تطمب عوناً ولكن إذا إبتعد اهلل فمن يعزى .بل إن من حوالييا إعتبروىا كإمرأة نجسة يخجمون
من اإلقتراب منيا .فقد فضح اهلل خطيتيا.

ٔٛ
ِ
الش ُع ِ
يع ُّ
اي
الر ُّ
آية (َ « " -:)ٔٛب ّّار ُى َو َّ
ص ْي ُ
اس َم ُعوا َيا َجم َ
ت أ َْم َرهُْ .
وب َوا ْنظُُروا إِلَى ُح ْزِنيَ .ع َذ َار َ
ب أل َّْني قَ ْد َع َ
شب ِ
الس ْب ِي".
َّاني َذ َى ُبوا إِلَى َّ
َو ُ

شبانيا الذين كانوا أمميا الوحيد أن ينقذوىا .ذىبوا لمسبى .ولكن ىا ىى تعترف بأن اهلل بار فى أحكامو ضدىا.

وتعترف بعصيانيا ،وأن عصيانيا ىو سبب االميا .

ٜٔ
ِ ِ
ِ ِ
ت م ِح ّْب َّيُ .ىم َخ َدعوِنيَ .كي َن ِتي و ُ ِ ِ
ِ
اما
آية (َ " -:)ٜٔن َ
ُ
َ
َ
ْ
ش ُيوخي في ا ْل َمدي َنة َماتُوا ،إ ْذ طَمَ ُبوا ل َذ َوات ِي ْم طَ َع ً
اد ْي ُ ُ
ِ
س ُي ْم" .
ل َي ُرُّدوا أَ ْنفُ َ

محبى = ىم مصر وأشور .ولكن ويل لمن وضع ثقتو فى إنسان .فيو كمن يضع ثقتو فى سراب .أما من يضع

ثقتو فى اهلل فاهلل لن يخونو ولن يغشو .وكينتيا وشيوخيا ماتوا فيم أيضاً قد إنفصموا عن اهلل فصاروا ببل تعزية

= إذ طمبوا لذواتيم طعاماً ليردوا أنفسيم المعنى أنيم ىم أنفسيم يبحثون عن طريق التعزية ولكن لؤلسف أين
يبحثون ...فى المدينة = ىم كانوا يبحثون عن تعزيات ولذات جسدية لذلك فقدوا التعزية الحقيقية وفاقد الشىء ال

يعطيو.
ِِ
ِ
َح َ ِ
ب ،فَِإ ّْني ِفي ِ
ت ُمتَ َم ّْرَدةً.
آية (ٕٓ)ٕٓ " -:ا ْنظُ ْر َيا َر ُّ
ص ْي ُ
ضيق! أ ْ
شائي َغمَ ْتْ .ارتَ َّد َق ْم ِبي في َباطني أل َّْني قَ ْد َع َ
ِفي ا ْل َخ ِ
فَ ،وِفي ا ْل َب ْي ِت ِم ْث ُل ا ْل َم ْو ِت".
ار ِج َيثْ ُك ُل َّ
الس ْي ُ

أحشائى َغمَت = أى مشاعرى وأحاسيسى إضطربت .ىذا إعتراف بأن ضيقيا سببو التمرد.
ٕٔ
ت .الَ معّْزي لِيُ .ك ُّل أ ْ ِ
ت .تَأ ِْتي ِبا ْل َي ْوِم
آية (ٕٔ)" -:
س ِم ُعوا ِب َبمِي َِّتي .فَ ِر ُحوا أل ََّن َك فَ َع ْم َ
س ِم ُعوا أ َّْني تََن َّي ْد ُ
َع َدائي َ
َُ َ
َ
اد ْي َ ِ ِ
ون ِم ْثمِي" .
الَِّذي َن َ
ير َ
ت ِبو فَ َيص ُ
العمونيين والموأبيين أعدائيا سمعوا ببميتيا وفرحوا وشمتوا .وىذا موقف الشيطان من اإلنسان .وسيأتى اليوم الذى

يصيرون مثمى = ىم يذىبون لمنار األبدية أما أوالد اهلل فيو يفدييم.

ِ ِ
آية (ٕٕ)ٕٕ " -:لِيأ ِ
ْت ُك ُّل َ ِ
َج ِل ُك ّْل ُذ ُنوِبي ،أل َّ
يرةٌ
ام َكَ .واف َْع ْل ِب ِي ْم َك َما فَ َع ْم َ
ت ِبي ِم ْن أ ْ
َ
َن تََن ُّي َداتي َكث َ
َم َ
شّْرى ْم أ َ
َوَق ْم ِبي َم ْغ ِش ّّي َعمَ ْي ِو»".
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إعتراف بذنوبيا .وطمب بعقاب أعدائيا وىذه نبوة بما سيحدث ليم.
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اإلصحاح الثانى

عودة لمجدول

فى األيات األولى ُيظير ان غضب اهلل ىو المسئول عما حدث (من ىنا نفيم أىمية الصميب لنا ،إذ نزع غضب
اهلل الرىيب عنا) فاهلل ىو المسئول عن كل ما يحدث (عا )6:4إذاً ما دفع اورشميم لمخراب الكمى ليس ىو العدو
متصرفا بوحى إرادتو الذاتية ،بل ىو الرب نفسو الذى كان قد أقام طويبلً فى وسطيا.
الذى يأتى من خارج
َ
وتابوت العيد ىو موطىء قدميو.

ٔ
السم ِ
ِ
ِ
الس ّْي ُد ِب َغ َ ِ
َّ ِ
اء إِلَى األ َْر ِ
يلَ ،ولَ ْم
ف َغطَّى َّ
س َرِائ َ
آية (ٔ)َ " -:ك ْي َ
ض فَ ْخ َر إِ ْ
ض ِبو ْاب َن َة ص ْي َي ْو َن ِبالظالَم! أَْلقَى م َن َّ َ
ِ
ض ِب ِو" .
ئ قَ َد َم ْي ِو ِفي َي ْوِم َغ َ
َي ْذ ُك ْر َم ْوط َ

قارن مع ما حدث فى مصر فكان الظبلم فى كل مكان ما عدا األرض التى يسكنيا الشعب .اما األن فاهلل تركيم

لغضبو لذلك ىم فى ظبلم وىبطوا لؤلرض بعد أن كانوا فى السماء .وألن الكنيسة األن فى وسطيا السيد المسيح

فيى سماوية تصمى "أبانا الذى فى السموات" وسيرتيا ىى فى السماويات .وصييون كانت مشرقة أوالً واألن بعد
أن غطاىا الظبلم بطريقة مخيفة لم تعد قادرة أن ترى وجو اهلل .واختفى مجدىا وعظمتيا .وكان قديماً اهلل ليم
كعمود من نور ينير عمييم وتكون الظممة عمى المصريين ولكنو إستدار األن فصار ضدىم ،فصاروا ىم فى

ظبلم .وكانت عبادتيم سابقاً فى ىيكميم ترفعيم لمسماء وتجعل ليم مرك اًز ممتا اًز فى أعين جيرانيم ،كل ىذا

وخرب ىيكميم = فخر إسرائيل وموطىء قدمى اهلل (4اى )7:78وىذا ىو نفس
إختفى األن فاهلل القاىم لؤلرضَ ،
ب ...واال فإنى آتيك عن قريب وأزحزح منارتك (رؤ )::7والحظ تكرار كممة غضب فى
التيديد فى سفر الرؤيا تُ ْ
األيات  6،4،7،4لذلك فما أمامنا األن صورة مخيفة لغضب اهلل وتأديبو.

ٕ
ض ِبس َخ ِط ِو حص َ ِ
ق ُك َّل م ِ
صمَ َيا إِلَى
آية (ٕ)ْ " -:ابتَمَ َع َّ
الس ّْي ُد َولَ ْم َي ْ
ش ِف ْ
ساك ِن َي ْعقُ َ
ون ِب ْنت َي ُيوَذا .أ َْو َ
ُ ُ
وبَ .نقَ َ َ
َ َ
األ َْر ِ
اء َىا".
س َ
َّس ا ْل َم ْممَ َك َة َوُر َؤ َ
ضَ .نج َ

إبتمع السيد = كانوا قديماً محصنين ألن اهلل كان سو اًر ليم أما األن فإبتمعيم العدو فيم ببل حماية .وحصونيم
نقضيا .ونجس المممكة = بدخول األمم الوثنيين فييا ودوسيم إياىا.

ٖ
ِ
ِ ِ
ضب ِبحم ّْو َغ َ ِ
ِ
وب ِم ْث َل
ام ا ْل َع ُد ّْوَ ،وا ْ
س َرِائ َ
شتَ َع َل في َي ْعقُ َ
ض ِبو ُك َّل قَ ْر ٍن ِإل ْ
يلَ .رَّد إلَى ا ْل َو َراء َيمي َن ُو أ َ
آية (ٖ)َ " -:ع َ َ ُ ُ
َم َ
َن ٍ
ار ُم ْمتَ ِي َب ٍة تَأْ ُك ُل َما َح َوالَ ْي َيا" .

َعضب = قطع وأمات كل قرن = القرن رمز لمقوة .فيم فى مجتمع رعاة .والرعاة يعرفون أن قرون الكبش ىى
قوتو .رد إلى الوراء يمينو أمام العدو= اليمين رمز لمقوة .فاهلل ىو الذى أعطى لمعدو سمطاناً ضد أورشميم .ىكذا
قال السيد لبيبلطس "لم يكن لك سمطان إن لم تكن قد أعطيت من فوق" (يو .)44:41واشتعل مثل نار ممتيبة
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= النار تحرق طالما وجدت وقوداً والوقود ىنا ىو الخطية كما إحترقت سدوم من قبل لخطيتيا .ونشكر ربنا
يسوع الذى أزال ىذه العداوة والغضب بدمو.

ِ ِ ِ ِ ِ
ض وقَتَ َل ُك َّل م ْ ِ
ِ
آية (ٗ)ٗ " -:م َّد قَوس ُو َكع ُد ٍّوَ .نص ِ
ب
س َك َ
َ َ
شتَ َي َيات ا ْل َع ْي ِن في خ َباء ِب ْنت ص ْي َي ْو َنَ .
ب َيمي َن ُو َك ُم ْبغ ٍ َ
َ ْ َ َ
ُ
َك َن ٍ
ار َغ ْيظَ ُو".
بسبب الخطية تحول اهلل من صديق إلى عدو يمد قوسو ضد الشعب .ولكن الحظ قولو كعدو فاهلل ال يعادى

لؤلبد ،بل يؤدب ويظير فى تأديبو كعدو .كل مشتييات العين = خيراتيا وجماليا.

٘
صوَن ُوَ ،وأَ ْكثَر ِفي ِب ْن ِت َي ُيوَذا َّ
ص ِ
الن ْو َح
ص َار َّ
س َر ِائ َ
ورِه .أ ْ
الس ّْي ُد َك َع ُد ٍّوْ .ابتَمَ َع إِ ْ
َىمَ َك ُح ُ
يلْ .ابتَمَ َع ُك َّل قُ ُ
آية (٘)َ " -:
َ
َوا ْل ُح ْز َن".

حين تصبح القصور مكانا لمخطية يبتمعيا اهلل أى ُي َدمرىا.
ٙ
ب ِفي ِ
تَ ،و َرَذ َل
الر ُّ
ص ْي َي ْو َن ا ْل َم ْو ِس َم َو َّ
سى َّ
ع َك َما ِم ْن َج َّن ٍة َمظَمَّتَ ُو .أ ْ
الس ْب َ
آية (َ " -:)ٙوَن َز َ
َىمَ َك ُم ْجتَ َم َع ُو .أَ ْن َ
ض ِب ِو ا ْلممِ َك وا ْل َك ِ
اى َن" .
س َخ ِط َغ َ
َ َ
ِب َ
نزع كما من جنة مظمتو = التشبيو ىنا ىو كما لو كان ىناك حارس حديقة لوُ مظمة اى خيمة ولكن حين تنتيى
مدة إقامتو أو فى الميل ينزع خيمتو من أوتادىا .والخيمة ىنا ىى ىيكل الرب وحين دنسوه فيو حرميم منوُ .أىمك

مجتمعو = ليس فقط الييكل بل المجامع ومدارس األنبياء والكينة وكل نظاميم وطقوسيم .بل وكرسى داود
الممك مسيح الرب .والحظ أن من يدنس السبوت واألعياد وأماكن اهلل المقدسة يحرمو اهلل منيا.

ٚ
ِ ِ
ِ
ص ِ
ت ِفي َب ْي ِت
ورَىا .أَ ْطمَقُوا َّ
آية (َ " -:)ٚك ِرهَ َّ
الص ْو َ
ص َر في َيد ا ْل َع ُد ّْو أ ْ
َس َو َار قُ ُ
س ُوَ .ح َ
الس ّْي ُد َم ْذ َب َح ُوَ .رَذ َل َم ْقد َ
ب َك َما ِفي َي ْوِم ا ْل َم ْو ِسِم".
الر ّْ
َّ

حين نجسوا مذبح اهلل بخطاياىم كره اهلل مذبحة .كما كره رائحة بخورىم (أش( + )44:4عا.)74::

حصر فى يد العدو أسوار قصورىا = أي أسمميا لمعدو.

وىكذا ىي مترجمة في اإلنجميزية .أطمقوا الصيحات في بيت الرب كما في يوم الموسم= العدو أطمق صيحات

الفرح إذ دخل بيت الرب منتص اًر ،كما كان الشعب يطمق أصوات الفرح في األعياد.
ٛ
ِ
صييو َن .م َّد ا ْل ِم ْطمار .لَم يرُد ْد ي َده ع ِن ِ ِ
ِ ِ
ب أْ ِ
س َة
الر ُّ
ص َد َّ
َ َ ْ َْ َ ُ َ
ور ِب ْنت ْ َ ْ
اإل ْىالَ كَ ،و َج َع َل ا ْلمتْ َر َ
َن ُي ْيم َك ُ
آية ( " -:)ٛقَ َ
س َ
َ
وح ِ
ان .قَ ْد َح ِزَنا َم ًعا" .
َو ُّ
ور َي ُن َ
الس َ

مد المطمار = المطمار ىو أداة تستخدم فى البناء .ولكن ما معنى إستخداميا ىنا فى اليدم ،معناه أنو وجد

البناء مائبل فيدمو ،أى وجد أورشميم خاطئة فيدميا وقد تفيم اآلية عمى أن ضربات اهلل محسوبة بدقة وليست
عشوائية .ىو لم يردد يده عن اإلىبلك ألنو قصد ىذا ولكننا نجد يده تحفظ أرمياء وعبد ممك الكوشى ومساكين
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األرض الذين لم يكن ليم دور فى الظمم بل كانوا مظمومين .المترسة = التروس وسائل دفاع فى الحروب ،وحين
ال تستطيع التروس وال األسوار أن تدافع عن الشعب تنوح.

َّ
مد المطمار= المطمار خيط في نيايتو ثقل رصاص يعمق بجانب الحائط الذي تم بناءه ،فإن وجد مائبلً ُييدم.
واهلل وجد أورشميم خاطئة فقرر أن ييدميا.

ٜ
ِ
اخ ْت ِفي األ َْر ِ
َىمَ َك َو َحطَّ َم َع َو ِ
يع َة.
آية ( " -:)ٜتَ َ
ُمِم .الَ َ
سُ
ض أ َْب َو ُاب َيا .أ ْ
ار َ
ش ِر َ
ض َياَ .مم ُك َيا َوُر َؤ َ
اؤ َىا َب ْي َن األ َ
ب" .
الر ّْ
ون ُر ْؤَيا ِم ْن ِق َب ِل َّ
أَ ْن ِب َي ُ
ضا الَ َي ِج ُد َ
اؤ َىا أ َْي ً

تاخت فى األرض أبوابيا = أى سقطت ليس لمستوى األرض فقط بل غاصت فى األرض كما تغوص رجبل

رجل فى الطين فبل يستطيع السير .ىكذا فقدت األبواب وظيفتيا .ال شريعة = فمماذا يبقى ليم اهلل شريعة وىم

يحتقرونيا .واألنبياء ال يجدون رؤيا = فيم أعطوا أذانيم لصوت شيواتيم وتنبأوا كذباً ولذلك ىم ال يسمعون
صوت اهلل األن .فمن إحتقر نبوات األنبياء الحقيقيين مثل أرمياء ال يسمعو اهلل نبوات بعد ذلك .ومن يحتقر خدام

اهلل يحرمو اهلل من خدامو.

ٓٔ
ون التُّراب عمَى ر ُؤ ِ
ضسِ
ِ
ِ ِ
ون
آية (ٓٔ)ُ " -:
وس ِي ْمَ .يتََنطَّقُ َ
اك ِت َ
س َ
ون َعمَى األ َْر ِ َ
ش ُيو ُخ ِب ْنت ص ْي َي ْو َن َي ْجم ُ
ينَ .ي ْرفَ ُع َ َ َ َ ُ
وح .تَ ْح ِني ع َذارى أُور َ ِ
وس ُي َّن إِلَى األ َْر ِ
ض".
س ِ
يم ُر ُؤ َ
ِبا ْل ُم ُ
ُ
َ َ
شم َ

قارن ىذه األية بـ (أش .)46:4فالشيوخ خمعوا أرديتيم ولبسوا المسوح ،خمعوا لباس القضاء وجمسوا فى التراب ،ال
يقضون ألحد بل ىم فى حزن .وياليتيم فعموا ىذا مبك اًر.

ش ِائي .ا ْنس َكب ْت عمَى األَر ِ ِ
ٔٔ َّ ِ
س ْح ِ
ش ْع ِبي،
ق ِب ْن ِت َ
َح َ
ايَ .غمَ ْت أ ْ
َ َ َ
ض َك ِبدي َعمَى َ
ُّموِع َع ْي َن َ
ْ
آية (ٔٔ)َ " -:كم ْت م َن الد ُ
َّع ِفي ساح ِ
ان األَ ْطفَ ِ
ش َي ِ
ات ا ْلقَ ْرَي ِة".
الرض ِ
ال َو ُّ
َج ِل َغ َ
أل ْ
َ َ
األحشاء تشير لمركز العواطف وكذلك الكبد ،كما يقال اليوم " قمبى يئن عمى كذا."...
ومع أن خراب أورشميم كان فيو تحرير أرمياء ورفع مكانتو إال أنو لمحبتو لشعبو لم يكف عن البكاء.
ٕٔ
يح ِفي ساح ِ
ات ا ْل َم ِدي َن ِة ،إِ ْذ
شى َعمَ ْي ِي ْم َك َج ِر ٍ
ون أل َّ
ُم َي ِات ِي ْم« :أ َْي َن ا ْل ِح ْنطَ ُة َوا ْل َخ ْم ُر؟» إِ ْذ ُي ْغ َ
آية (ٕٔ)َ " -:يقُولُ َ
َ َ
ضِ
ُم َي ِات ِي ْم".
ان أ َّ
َح َ
س ُي ْم ِفي أ ْ
س َك ُ
تُ ْ
ب َن ْف ُ

األطفال يسألون عن الحنطة والخمر = الحنطة ليأكموا والخمر يداوا بو جراحاتيم وألنو ال حنطة وال خمر فيم

يموتون = تُس َكب نفسيم فى أحضان أمياتيم .والحنطة والخمر يشيران لجسد المسيح ودمو المذان يعطيان نمواً
اء وفرحاً وحياة لمكل لذلك يقول السيد "من يأكمنى يحيا بى" (يو ):2:6ال يوجد سبلم وحياة
لؤلطفال روحياً ،وعز ً
سوى فى الشركة مع المسيح.
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شمِيم؟ ِبما َذا أُقَا ِيس ِك فَأ ِ
آية (ٖٔ)ِ ٖٔ " -:بما َذا أُْن ِذرِك؟ ِبما َذا أُح ّْذرِك؟ ِبما َذا أُ َ ِ
اء
َ
ُعّْزيك أَيَّتُ َيا ا ْل َعذ َْر ُ
ُ
ش ّْب ُيك َيا ْاب َن َة أ ُ
َ ُ
ُ
ُور َ َ َ
َ
َ
َ
ش ِف ِ
ت ِ
يك؟ "
ص ْي َي ْو َن؟ أل َّ
س ْحقَ ِك َع ِظي ٌم َكا ْل َب ْح ِرَ .م ْن َي ْ
ِب ْن َ
َن َ
نعزى إنسان حين تُمم بو مصيبة بأن ىناك مصائب أكبر من ىذه .ولكن النبى
بماذا أقايسك فأعزيك = كثي اًر ما َ
ىنا ال يجد مصيبة اكبر من مصيبة أورشميم فيعزييا بيا .وىى بحسب الفكر البشرى األن ببل أمل .فسحقيا

عظيم كأن البحر طغا عمييا وغمرىا.

ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
آية (ٗٔ)ٔٗ " -:أَ ْن ِبي ُ ِ
س ْب َي ِكَ ،ب ْل َأر َْوا لَ ِك َو ْح ًيا َكا ِذ ًبا َوطَ َو ِائ َح" .
َ
اؤك َأر َْوا لَك َكذ ًبا َوَباطالًَ ،ولَ ْم ُي ْعم ُنوا إِثْ َمك ل َي ُرُّدوا َ
أنبياؤىا الكذبة عوضاً عن أن يدعونيا لمتوبة أروا ليا طوائح = أى بنبواتيم الكاذبة طوحوا بيا بعيداً لمسبى .ولو
كانوا قد تابوا لما ذىبوا لمسبى.

٘ٔ
ون ر ُؤوسيم عمَى ِب ْن ِت أُور َ ِ
ق َعمَ ْي ِك ِباأل ََي ِادي ُك ُّل َعا ِب ِري الطَّ ِري ِ
يم
صفّْ ُ
ص ِف ُر َ
ون َوَي ْن ُغ ُ
ض َ ُ َ ُْ َ
قَ .ي ْ
آية (٘ٔ)ُ " -:ي َ
ُ
شم َ
ين« :أ ِ
ون إِ َّن َيا َكما ُل ا ْل َجم ِ
الَ ،ب ْي َج ُة ُك ّْل األ َْر ِ
ض؟» "
َىذ ِه ِى َي ا ْل َم ِدي َن ُة الَِّتي َيقُولُ َ
قَ ِائمِ َ
َ
َ

بعد أن كان ألورشميم شكل مجيد واسم كبير كانوا يحسدونيا عميو ،أصبح األن جيرانيا يشمتون فييا ويضحكون
عمييا ويفرحون بما غنموه منيا .وىذا العار إحتممو المسيح عنا فبعد ان أخذ جسداً مخمياً ذاتو فى صورة عبد

صمب وفى صميبو قيل عنو نفس ىذا الكبلم.
ُ
راجع (مت .)44-41:72وىى كانت كمال الجمال حين كان اهلل فييا وىكذا كانت فى أعين األخرين.

ٔٙ
اىيم ُك ُّل أ ْ ِ ِ
ِ
اىاَ .حقِّا إِ َّن
ون« :قَ ْد أ ْ
َىمَ ْك َن َ
انَ .يقُولُ َ
َس َن َ
ون َوَي ْح ِرقُ َ
ص ِف ُر َ
ون األ ْ
َع َدائكَ .ي ْ
آية (َ " -:)ٔٙي ْفتَ ُح َعمَ ْيك أَف َْو َ ُ ْ
ى َذا ا ْل َي ْوَم الَِّذي َر َج ْوَناهُ .قَ ْد َو َج ْد َناهُ! قَ ْد َأر َْي َناهُ»" .

ىؤالء األعداء ظنوا أنيم بقوتيم أىمكوىا ولم يعمموا أن السبب ىو أن اهلل أسمميا ليدىم.

بل ظنوا أن ىذا ىو يوميم الذى ترجوه.
ٔٚ
ب ما قَص َد .تَ َّمم قَولَ ُو الَِّذي أَوع َد ِب ِو م ْن ُذ أَي ِ
ت ِب ِك
آية ( " -:)ٔٚفَ َع َل َّ
ق َوأَ ْ
َّام ا ْل ِق َدِم .قَ ْد َى َد َم َولَ ْم َي ْ
ش ِف ْ
ش َم َ
َْ
َ ْ
الر ُّ َ َ
ُ
َع َد ِائ ِك" .
ب قَ ْر َن أ ْ
صَ
ا ْل َع ُد َّوَ .ن َ

قوة أعداء أورشميم كانت من الرب بل ىم سيف الرب .واهلل سبق وحذرىم بيذا (ال( + )46:76تث .)4::78

ِ ِ
اآليات (ٔٛ " -:)ٜٔ-ٔٛصر َخ َق ْمبيم إِلَى َّ ِ
َّم َع َك َن ْي ٍر َن َي ًا
ار َولَ ْيالً .الَ
ور ِب ْنت ص ْي َي ْو َن ْ
الس ّْيدَ .يا ُ
اس ُك ِبي الد ْ
س َ
ُ ُْ
ََ
ٜٔ
اى ِت ِفي ِفي المَّْي ِل ِفي أ ََّو ِل ا ْلي ُز ِع .اس ُك ِبي َك ِمي ٍ
ِ
ِ
اح ًة .الَ تَ ُك َّ
اه َق ْم َب ِك قُ َبالَ َة َو ْج ِو
ف َح َدقَ ُة َع ْي ِن ِك .قُو ِمي ْ
َ
تُ ْعطي َذاتَك َر َ
ْ
ُ
س أَ ْطفَالِ ِك ا ْل َم ْغ ِش ّْي َعمَ ْي ِي ْم ِم َن ا ْل ُجوِع ِفي َأر ِ
َج ِل َن ْف ِ
شِ
ار ٍع".
َّ
ْس ُك ّْل َ
الس ّْي ِدْ .ارفَ ِعي إِلَ ْي ِو َي َد ْي ِك أل ْ
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قمب الشعب صرخ ولكنيا صرخة حزن وشكوى وليست توبة .لذلك يطمب منيم النبى أن ال يكفوا عن الصبلة

واإلتجاه إلى اهلل بالتوبة فيذا طريق الشفاء .اسكبى كمياه قمبك أى صمواتك بدموع بإستمرار ليبلً ونيا اًر .يا سور

بنت صييون :إسكبى الدمع ىما جممتان بينيما فاصمة .والمعنى أن ىدم سور أورشميم أثار عواطف النبى جداً
وكأنو فى حزنو يناجيو ياسور بنت صييون ما العمل لقد فقدنا الحماية فالسور الحقيقى الذى يحمينا ىو اهلل وىو

تركنا .فماذا نعمل؟ والرد إسكبى الدمع ليبلً ونيا اًر .واهلل بالتأكيد سيستجيب ألجل المجاجة .قومى إىتفى فى الميل

فى أول اليزع = ساعات النيار  47ساعة والميل  47ساعة والميل يبدأ الساعة  6مساء وينتيى الساعة 6

صباحاً وىو مقسم إلى  4ىزع ،اليزيع األول يبدأ من الساعة  6إلى الساعة  1اى ثبلث ساعات وىكذا الباقى

ألن الحراسة تكون ليبلً فى نوبات المحرس األول والثانى ...ألخ.
كل ىزيع  4ساعات ويسمى اليزيع محرس َ
والمعنى أنو بينما الناس تستعد لمنوم إستعدوا أنتم لمصبلة وطمب مراحم اهلل.
آية (ٕٓ)«ٕٓ " -:اُْنظُ ْر َيا
الس ّْي ِد ا ْل َك ِ
اى ُن َو َّ
َم ْق ِد ِ
الن ِب ُّي؟
س َّ

ت ى َك َذا؟ أَتَأْ ُك ُل ّْ
ضا َن ِة؟ أ َُي ْقتَ ُل ِفي
َر ُّ
ب َوتَ َ
اء ثَ َم َرُى َّن ،أَ ْطفَ َ
طمَّ ْع ِب َم ْن فَ َع ْم َ
ال ا ْل َح َ
س ُ
الن َ
"

أسوأ ما نسمعو عن المجاعات أن تأكل األم أطفاليا ولكن العقوبة من جنس الخطية ألم ُيقدموا أوالدىم ضحايا

حية لئللو مولوك ،وكانوا يمقونيم فى النيران أحياء .وكان ما حدث تحقيقاً لنبوة موسى النبى (تث ):4:78وىذا

ما حدث فى حصار السامرة (7مل.)71:6

ٕٔ
اضطَ َج َع ْت َعمَى األ َْر ِ
ان َو ُّ
ض ِفي َّ
الش َو ِ
اي
اآليات (ٕٔ" -:)ٕٕ-
ار ِع ّْ
ْ
الص ْب َي ُ
الش ُيو ُخَ .ع َذ َار َ
ٕٕ
الس ْي ِ
ت َك َما ِفي َي ْوِم َم ْو ِسٍم َم َخ ِ
اوِفي
ِب َّ
ت َولَ ْم تَ ْ
ش ِف ْ
ق .قَ ْد َد َع ْو َ
ض ِب َكَ .ذ َب ْح َ
ف .قَ ْد قَتَ ْم َ
ت ِفي َي ْوِم َغ َ
اى ْم َع ُد ّْوي»".
ب َن ٍ
الر ّْ
ض ِب َّ
ض ْنتُ ُي ْم َو َرب َّْيتُ ُي ْم أَ ْف َن ُ
اج َوالَ َباق .اَلَِّذ َ
ين َح َ
ِفي َي ْوِم َغ َ

وُ ِ
سقَطُوا
شبَّاني َ
َ
َح َوالَ َّيَ ،فمَ ْم َي ُك ْن

صورة لميبلك الجماعى .الصبيان والشيوخ مقتولين عمى األرض ،بل فى داخل المقادس حيث التمسوا الحماية.

بل حتى العذارى الذين فى كل معركة كانوا يتركوىن .ولكن ىذا قتل جماعى بأمر من اهلل .وكانوا كذبائح فى
يوم َم ْو ِسم من كثرتيم .فالموت نتيجة الخطية الطبيعية.
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدول

في إصحاحات ( )7-4رأينا ماذا صنعت الخطية باإلنسان ،وكان يبدو أنو ال يوجد حل ،فاهلل أسمم أورشميم

لمسيف واليدم .وبروح النبوة نطق النبي إرمياء بيذا اإلصحاح ليعمن أن اهلل أسمم الخميقة لمباطل لكن أسمميا عمى

الرجاء .والرجاء سيكون في مخمص يجددىا ىو إبن اهلل.
واإلصحاح مكون من  66آية .ورقم  6ىو رقم اإلنسان الناقص بسبب خطيتو .وابن اهلل تجسد ليصير خطية
ليحمل خطيتنا ،ونصبح نحن بر اهلل فيو ،ونصير فيو خميقة جديدة (7كو)77-42::

ٔ
الرج ُل الَِّذي أرَى م َذلَّ ًة ِبقَ ِ
ض ِ
س َخ ِط ِو" .
آية (ٔ) " -:أََنا ُى َو َّ ُ
يب َ
َ
أنا ىو الرجل = قد يكون ىذا الرجل ىو أرمياء الذى أذلو شعبو وقد يكون ىو َرجل صار نموذج لؤلمة بأن
تحمل األالم كبديل لنا فرأى مذلة.
جاءت عميو كل أالميا .ومن يكون ىذا الرجل سوى السيد المسيح الذى َ

وتحمل قضيب سخط اآلب بدالً من ان نتحممو نحن.

ٕ
اد ِني و ِ ِ
َّ ِ
ور".
آية (ٕ) " -:قَ َ َ َ
سي ََّرني في الظالَم َوالَ ُن َ
بالنسبة ألرمياء فقد وضعوه فى ُجب مظمم .وبالنسبة لمشعب فغضب اهلل عمييم حرميم من نوره فتخبطوا فى

ظبلم .فيم كانوا فى مشاكل وزادت ىذه المشاكل بسبب تخبطيم وحرمانيم من نور اهلل وىذا ما يحدث مع كل
خاطىء .اما األية بالنسبة لممسيح فيى نبوة عن دفنو فى قبر بعد موتو.

ٖ
ود َوَي ُرُّد َعمَ َّي َي َدهُ ا ْل َي ْوَم ُكمَّ ُو".
آية (ٖ)َ " -:حقِّا إِ َّن ُو َي ُع ُ
رأى المسيح طوال مدة حياتو أالم كثيرة أما يوم الصميب فيو غالباً المقصود بقولو اليوم كمو.
ٗ
سر ِعظَ ِ
ِِ
ِ
امي".
آية (ٗ) " -:أ َْبمَى لَ ْحمي َوج ْمديَ .ك َّ َ
عد ببل أمل فى إصبلح ،بل أن عظامو قد تكسرت فبل يستطيع
مج ْ
يشبو األمة الييودية ىنا رجل عجوز جمده َ

وجرح فى كل
يعد ىناك شىء سميم فى جسد ىذه األمة .وبالنسبة لممسيح فقد ُجمد ُ
القيام لمساعدة نفسو .لم ُ
جسمو وتألمت عظامو .حقاً لم يكسر منو عظم لكن األالم التى رآىا جعمتو غير قادر عمى أن يتحامل عمى
نفسو فأتوا لوُ بمن يحمل معوُ الصميب (م ار .)44:4واألمة إنقسمت إلى دولتين ،وذىبت واحدة لمسبي وىا الثانية
تتحطم ،فاأل مة الييودية ىي التي تكسرت عظاميا ،وىكذا اإلنسان الذي يموت ويتحول إلى تراب .ولكن المسيح
ال ُيكسر لو عظم فالكنيسة أبدية ولن تقوى عييا أبواب الجحيم.
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٘
شقَّ ٍة" .
َحاطَ ِني ِب َع ْمقٍَم َو َم َ
آية (٘)َ " -:ب َنى َعمَ َّي َوأ َ
ِ
عمى = بالنسبة ألورشميم فالكممة تعنى حاصرنى فالمدينة حوصرت حتى سقطت .وقد حاصرىا الممك
ُبن َى َ

بالمخاوف وبأعدائيا .وبالنسبة ألرمياء فقد حاصره الجميع ،الممك والكينة ورؤساء الكينة والشعب واألنبياء

الكذبة واىمو فكان رم اًز لممسيح الذى أحاط بو الكل يعادونو حتى صمبوه.

آية (ٙ " -:)ٙأَس َك َن ِني ِفي ظُمُم ٍ
ات َك َم ْوتَى ا ْل ِق َدِم" .
ْ
َ
ىذه أية واضحة كنبوة عن قبر المسيح (مى )8:2وبالنسبة لبنى إسرائيل فيم الذين إختاروا الظبلم أوالً فحرميم
اهلل من نوره وىذا ما يحدث مع كل من يختار طريق الخطية.

آية (ٚ " -:)ٚسيَّج عمَ َّي فَالَ أ ِ
وج .ثَ َّق َل ِس ْم ِسمَ ِتي".
َستَطيعُ ا ْل ُخ ُر َ
َ َ َ
ْ
ُح ْكم اهلل عمى أورشميم كان ال رجعة فيو لخطاياىا والتصوير ىنا أنيا مقيدة بسبلسل كمجرم حتى ال يستطيع
اليرب من الحكم ضده .وىكذا إقتادىم الكمدانيين مربوطين بسبلسل سبايا إلى بابل .وبالنسبة لممسيح حمل ىو

عنا ىذه السبلسل األبدية أو الموت ليعطينا الحرية.
ٛ
صالَ ِتي" .
َستَِغ ُ
ضا ِح َ
آية ( " -:)ٛأ َْي ً
َص ُر ُخ َوأ ْ
ين أ ْ
ص ُّد َ
يث َي ُ
بالنسبة لمخاطىء قد يطمب التوبة بدموع وال يجدىا ألنو طمبيا متأخ اًر مثل عيسو وبعد أن يكون قرار اهلل بالعقوبة

قد صدر وبالنسبة لممسيح فقد قال "إن أمكن تعبر عنى ىذه الكأس" ولكن كان يجب أن يشربيا حتى ال نشربيا

نحن.

ٜ
ٍ
ِ
سُبمِي".
َّج طُُرِقي ِبح َج َارٍة َم ْن ُحوتَةَ .قمَ َ
سي َ
ب ُ
آية (َ " -:)ٜ
بالنسبة لمخاطىء الذى رفض السير فى طريق اهلل يعوق اهلل طريقو ويمنعو من اليرب من أحكاموُ.

ام ٌن ،أ ِ
ب َك ِ
ىء" .
آية (ٓٔ)ُ ٔٓ " -:ى َو لِي ُد ّّ
َس ٌد في َم َخا ِب َ
َ
الدب واألسد ىما أخطر وأقوى أعداء اإلنسان .والمعنى صار اهلل كعدو لى ،يتربص بى وفى ىذه األيات نجد
صدى ليا فى صرخة المسيح "إليى إليى لماذا تركتنى" فأالم المسيح كانت حقيقية.

ٔٔ
َّل طُُرِقي َو َم َّزقَ ِنيَ .ج َعمَ ِني َخ َر ًابا" .
آية (ٔٔ)َ " -:مي َ
ميل طرقى = بدد كل مشو ارتى وأفسد خططى.
ٖٔ
ٕٔ
ص َب ِني َك َغ َر ٍ
ال ُج ْع َب ِت ِو".
ض لِ َّ
مس ْيِم .أ َْد َخ َل ِفي ُك ْم َيتَ َّي ِن َب َ
س ُو َوَن َ
اآليات (َٕٔ " -:)ٖٔ-م َّد قَ ْو َ
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ىذه تشير لمموت.
ِ
ِ
شع ِبي ،وأُ ْغ ِني ًة لَيم ا ْليوم ُكمَّ ُؤ٘ .أَ ْ ِ
ِ
اآليات (ِٗٔ ٔٗ " -:)ٔ٘-
ْس ْن ِتي ًنا،
ص ْر ُ
ت ُ
ض ْح َك ًة ل ُك ّْل َ ْ
ش َب َعني َم َرائ َر َوأ َْرَواني أَف َ
َ َ ُ ُ َْ َ
"
فى األيات ( )44،47المعنى أن اهلل قصد موت المسيح ولكن ىنا تشرح األيات أنو كان موتاً صعباً فالشعب

يي أز بو (مت .)44-41:72وفى عطشو سقوه خبلً ممزوجاً بالمر.

ٔٚ
ٔٙ
ش ِبا ْلحصى أ ِ
يت
ت َع ِن َّ
س ِني ِب َّ
اآليات (َ " -:)ٔٚ-ٔٙو َج َر َ
السالَِم َن ْف ِسيَ .ن ِس ُ
الرَم ِادَ .وقَ ْد أ َْب َع ْد َ
ْ
َس َنانيَ .ك َب َ
َ َ
ا ْل َخ ْي َر".

تصوير لؤلالم الشديدة غير المحتممة وكأن اهلل سمح بأن يضع لوُ حصى يأكمو بأسنانو والرماد يوضع عمى
تصور فى أية ( )42يائسة جداً ببل امل.
الرأس عبلمة الحزن عمى ميت .والحالة كما َ

ٔٛ
ب»" .
الر ّْ
اد ْت ِثقَ ِتي َو َر َج ِائي ِم َن َّ
تَ « :ب َ
آية (َ " -:)ٔٛوُق ْم ُ
المعنى أن ال أمل ان يسمع الرب صوتى فيو لن يستجيب لى وىو ال يشعر باى تعزية أو تشجيع من اهلل .ىذا

رأى البشر حين يقعون فى تجربة أليمة ،لكن مراحم اهلل ببل نياية وقمت = كنت أظن.

ِ
ِ
ِ ٜٔ
ين َو َع ْمقَ ٌمِ ٕٓ .ذ ْك ًار تَ ْذ ُك ُر َن ْف ِسي َوتَ ْن َح ِني ِف َّي".
ْس ْن ِت ٌ
اآليات ( " -:)ٕٓ-ٜٔذ ْك ُر َم َذلَّتي َوتََي َياني أَف َ
ذكر أالمو مر كاإلفسنتين والعمقم .بل كل ما يذكر أالمو تنحنى نفسو (مز" ):،4:442ىذه األيات واضح أنيا

نبوءة بأالم المسيح وموتو لذلك تق أر الكنيسة ىذا اإلصحاح فى نبوات الساعة الثانية عشرة من يوم الجمعة

العظيمة من البصخة المقدسة وىى ساعة دفن المسيح".

ومن األية  74حتى األية  46تبدأ السحب تنقشع فبعد أن ساد الجزء األول من اإلصحاح نغمة الحزن ،بدأت
ىنا نغمة الرحمة وبدأ يوجد رجاء فيما ىو ٍ
آت .فموت المسيح ودفنو ىو بداية الرجاء وىو أعمى درجات مراحم
اهلل وكنيستنا بطقوسيا الرائعة ترتدى السواد والمبلبس التى تشير لمحزن حتى الساعة الثانية عشرة فتبدأ فى خمع

مبلبس الحزن ىذه.

ٕٔ
َج ِل ذلِ َك أَرجوٕٕ :إِ َّن ُو ِم ْن إِ ْحسا َن ِ
َن
ب أ ََّن َنا لَ ْم َن ْف َن ،أل َّ
الر ّْ
ات َّ
اآليات (ٕٔ " -:)ٕٖ-أ َُرد ُ
ّْد ى َذا ِفي َق ْم ِبيِ ،م ْن أ ْ
ُْ
َ
ٖٕ
يدةٌ ِفي ُك ّْل صب ٍ ِ
مر ِ
َما َنتُ َك" .
اح َم ُو الَ تَُزو ُلِ .ى َي َج ِد َ
ََ
احَ .كث َ
ََ
يرةٌ أ َ
ميما كان قضيب اهلل شديداً فإن من إحساناتو اننا لم نفن .وميما بدت األمور سيئة فأكيد كان ىناك األسوأ الذى

نشكر اهلل أننا لم نصل إليو .فعمينا فى ضيقاتنا أن ال نذكر فقط ما ىو ضدنا بل ان نذكر ما ىو ليس ضدنا

لنشكر اهلل عميو .واذا إضطيدنا الناس نشكر اهلل الذى لم يتركنا بمراحمو .ونشكر اهلل عمى كل الضيقات فيى
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لمتنقية ولكنيا ال تحرق وتفنى .واأليات ىنا تشير أنيم مازالوا فى عمق أحزانيم يختبرون رقة ومحبة المراحم

اإلليية .وقد سبق واشتكى أن اهلل لم يشفق ( )74 ،42:7وىا ىو ُيعمن أن مراحم اهلل ال تتوقف وىى جديدة كل
صباح .ىو بدأ باآلالم وينتيى بالمراحم فاآلالم ليست نياية كل شىء .والصميب ىو قمة المراحم.
ٕ٘
ب ،قَالَ ْت َن ْف ِسيِ ،م ْن أ ْ ِ
اآليات (َٕٗ ٕٗ " -:)ٕ٘-ن ِ
ين
الر ُّ
الر ُّ
ب ُى َو َّ
صي ِبي ُى َو َّ
ب لِمَِّذ َ
َج ِل ذل َك أ َْر ُجوهُ .طَ ّْي ٌ
َّوَن ُو ،لِ َّمن ْف ِ
س الَِّتي تَ ْطمُ ُب ُو" .
َيتََرج ْ

نصيبى ىو الرب = فنصيبى فى العالم سيزول يوماً ما أما نصيبى فى الرب فمن يزول لؤلبد وحينما يفشل المال
واإلنسان يبقى الرب دائماً (مز .)76:24اهلل سيبقى لؤلبد فرح شعبو وكفايتيم لذلك عمينا أن نختاره ونعتمد عميو

فمو فقدت كل مالى فى العالم من أفراح وثروات بل الحياة ذاتيا فمن أفقد شيئاً إذا كان نصيبى ىو الرب .فعمينا
أن ننتظر الرب بإيمان ونفتش عميو بالصبلة.

ٕٙ
ٍ
َّ
َن َي ْنتَ ِظ َر ِ
ب" .
الر ّْ
ص َّ
آية (َ " -:)ٕٙج ّْي ٌد أ ْ
س ُ
س ُكوت َخالَ َ
ان َوَيتََوق َع ِب ُ
اإل ْن َ
من يفعل ذلك يجد ىذا جيد .فمنقل بإيمان "لتكن مشيئتك".ومن يفعل يزداد ايمانو

(كو ) 2 : 7

النير ِفي ِ
آية (ٕٚ " -:)ٕٚج ّْي ٌد لِ َّمرج ِل أ ْ ِ
ص َباهُ".
ُ
َ
َن َي ْحم َل ّْ َ
النير بالنسبة لمشعب ىو السبى وبالنسبة ألى إنسان متألم ىو ألمو وصميبو واذا إحتمل اإلنسان النير بصبر

فيو يحتمل تأديب اهلل ويكون إبناً لوُ فيستفيد من التأديب .فوراء كل ألم وكل تأديب مراحم من اهلل .وعمى كل
إنسان أن يبدأ فى شبابو فى حمل وصية المسيح وىذا جيد لؤلنسان ليشب متواضعاً وجاداً وال يكون كثور غير
مروض عمى تحمل النير .واذا سمح اهلل بألم يكون ىذا نير عمى اإلنسان يستفيد من بركاتو لو لم يشتكى لمناس
َ
بل يحتممو فى صبر.

ِ ٕٛ
ض َع ُو َعمَ ْي ِو".
س ُك ُ
ت ،أل ََّن ُو قَ ْد َو َ
س َو ْح َدهُ َوَي ْ
آية (َ " -:)ٕٛي ْجم ُ
فالشكوى لمناس تضاعف األلم .فمنشتكى هلل وحده فيو القادر أن يعطى عزاء واحتمال.
آية (َ ٕٜ " -:)ٕٜي ْج َع ُل ِفي التُّر ِ
اء" .
اب فَ َم ُو لَ َعمَّ ُو ُي َ
وج ُد َر َج ٌ
َ
يجعل فى التراب فمو = أى يتضع ويعترف بأن خطيتو ىى السبب فى ألمو وال يبرر نفسو بل يعترف بأنو
يستحق ما ىو فيو وال يستحق شيئاً حسناً من اهلل .بذلك نستفيد من التجربة .وىكذا فعل أيوب بعد التجربة

(.)6:47
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ٖٓ
ضِ
ش َبعُ َع ًارا" .
ارِب ِوَ .ي ْ
آية (ٖٓ)ُ " -:ي ْع ِطي َخدَّهُ لِ َ
ىناك أدوات لتنفيذ مشيئة اهلل فالبابميين كانوا أدوات اهلل لتأديب الشعب وكان عمى الشعب أن يتضع أماميم

خدهُ ليم .بيذا يستفيدون من النير" .والسيد المسيح صنع ىذا
ويطيعيم فيم سيف اهلل .وبروح متسامحة يدير َ
كمو فى أالمو كشاة تساق لمذبح".

َح َز َن يرحم حسب َكثْرِة مر ِ
ِ ٕٖ ِ َّ
الس ّْي َد الَ َي ْرفُ ُ ِ
اح ِم ِو".
اآليات (ٖٖٔٔ " -:)ٖٕ-أل َّ
َن َّ
ض إلَى األ ََبد .فَإن ُو َولَ ْو أ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َ
اهلل سيعود بالمراحم عمى شعبو ويعطيو عزاء وىو لن يرفض لؤلبد بل ىو الذى يجرح ويعصب يضرب ويجبر
(ىو )4:6وىو يعطى بحسب مراحمو وليس إلستحقاقنا .فمنقبل التأديب بصبر.

آية (ٖٖ)ٖٖ " -:أل ََّن ُو الَ ُي ِذ ُّل ِم ْن َق ْم ِب ِوَ ،والَ ُي ْح ِز ُن َب ِني ِ
سِ
ان" .
اإل ْن َ
اهلل ال يريد أن يحزن اإلنسان وان أحزنو ال ُيسر بيذا فيو ليس من قمبو .ولكن ىذا لصالح اإلنسان .فيو يعاقب
ويؤدب من مكانو عمى كرسى الرحمة وىو فى كل ضيقنا تضايق.

ٖ٘
ٖٗ
ِ
ق َّ ِ
َس َرى األ َْر ِ
ف َح َّ
ام َو ْج ِو
َن ُي َحّْر َ
ض ،أ ْ
اآليات (ٖٗ " -:)ٖٙ-أ ْ
َح ٌد تَ ْح َ
وس أ َ
ت ِر ْجمَ ْيو ُك َّل أ ْ
َن َي ُد َ
الر ُجل أ َ
َم َ
ا ْلعمِ ّْيٖٙ ،أ ْ ِ
ب ِ
الس ّْي ُد الَ َي َرى! "
ان ِفي َد ْع َواهَُّ .
س َ
َن َي ْقم َ
اإل ْن َ
َ
مع أن اهلل يستخدم أدوات لتأديباتو مثل ممك بابل الطاغية إال أن قمبو ال يرضى بأساليبيم فممك بابل أبى أن

يطمق األسرى واهلل ال يسر بيذا ولكن يرى اهلل أن ىذا ىو الطريق لخبلص شعبو من وثنيتيم .مثل أب يحمل

إبنو لمطبيب ليجرى لوُ عممية تنقذ حياتو فيو كان ال يود أن يجعمو يتعذب ولكن ىذا ثمناً لحياتو .ومع ان وحشية
ىؤالء األشرار تحقق غرض اهلل فبل يفيم من ىذا أن اهلل يشجعيم عمى ذلك .فيو لم يشجع الييود عمى صمبو.
وىو ال يرضى بأن يدوس طاغية أسراه ( )44وال أن يعتدى أحد عمى شعبو بإسم القانون وبإسم العدالة وىى

مزيفة .وذلك معنى أن ُيحرفوا حق الرجل ( )4:فبل يستطيع أن يعرف أحد حقوقو أو أن يصل ليا .وال يسر اهلل

أن تُحرف قضية إنسان ويحكم عميو زو اًر ( )46وعمى ىؤالء الذين يظممون ويتصورون أن السيد ال يرى أن
يعرفوا أن اهلل فوقيم جميعاً وىو يستفيد من ظمميم لتصحيح أوضاع شعبو ولكنو سرعان ما سيتصرف مع الظالم

ويحاسبو .واهلل ال يؤدب لكى ُيسر ،فيو ال يفرح بأالمنا .بل لنكون شركاء فى قداستو .وىو أحن من أن يضع
عمى كاىمنا حمبلً ال لزوم لوُ ،ولكنو أقدس من أن ُيمغى جمدة واحدة فيو ال يطيق اإلثم.

ٖٚ
ْم ْر؟ ِ ٖٛم ْن فَِم ا ْل َعمِ ّْي أَالَ تَ ْخ ُر ُج ُّ
ور َوا ْل َخ ْي ُر؟
الر ُّ
ون َو َّ
اآليات (َ " -:)ٖٛ-ٖٚم ْن َذا الَِّذي َيقُو ُل فَ َي ُك َ
الش ُر ُ
ب لَ ْم َيأ ُ
"

يجب أن نرى يد اهلل فى كل األالم التى تقع عمينا بسماح منوُ (يو )44:41فيذا ُيساعد عمى تيدئة نفوسنا بل
وتتقدس األالم فينا .فنحن لسنا فى يد إنسان بل يد اهلل .وأى إنسان لوُ سمطة عمينا لم تكن لوُ ىذه السمطة إن لم
تكن من فوق ولخيرنا .فاألمور كميا تعمل لمخير لمن يحبون اهلل.
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ٖٜ
ان ا ْلح ُّيِ ِ َّ ،
ص ِ
شتَ ِكي ِ
اص َخطَ َاياهُ؟ "
آية ( " -:)ٖٜلِ َما َذا َي ْ
س ُ َ
الر ُج ُل م ْن ق َ
اإل ْن َ
عمينا أن ال نتشاجر مع اهلل بسبب أالمنا وأن نعترف أنيا بسبب خطايانا .فعمينا أن نحتمل فى صبر فاهلل بار

ويتبرر فى كل ما يعممو .وبدالً من الشكوى عمينا ان نتوب .فعمينا إذن أن نجمس ونتساءل لماذا سمح اهلل بيذا

األلم .فمكى يصطمح اهلل معنا عمينا أن نقبل مشيئتو المقدسة .تنقسم اآلية ىكذا:

لمــاذا يشتكــي اإلنســان الحــي  .. ..الرجــل من قصــاص خطايــاه
= لماذا تشتكي أييا اإلنسان الحي

= لماذا تشتكي يا رجل من قصاص خطاياك

بٗٔ .لِ َنرفَع ُقمُوب َنا وأ َْي ِدي َنا إِلَى ِ
ِ
ٓٗ ِ
اهلل ِفي
الر ّْ
جع إِلَى َّ
ْ ْ
ص طُُرقَ َنا َوَن ْمتَح ْن َيا َوَن ْر ْ
َ َ َ
اآليات (ٓٗ " -:)ٗٔ-ل َن ْف َح ْ
السماو ِ
ات" :
َّ َ َ
لنفحص حياتنا فى نور إرشاد الروح القدس وال نخضع لشيواتنا فى الحكم فنبرر أنفسنا وندين اهلل .واذا كانت

ىناك كارثة عامة فبل يجب أن نمقى الذنب عمى اآلخرين بل لنفحص ذواتنا ونعرف نصيبنا فى ىذه الكارثة ولو
أصمح كل واحد نفسو إلنصمح حال الجميع .ويكون الطريق الوحيد أمامنا فى الضيقة ال أن نشتكى لمناس بل

نرفع القمب واليدين هلل ونصمى.

ٖٗ
ٕٗ
ق.
ت َولَ ْم تَ ْ
ش ِف ْ
ض ِب َوطَ َرْدتََنا .قَتَ ْم َ
ت لَ ْم تَ ْغ ِف ْر .ا ْلتَ َح ْف َ
ص ْي َنا .أَ ْن َ
ت ِبا ْل َغ َ
اآليات (َٕٗ « " -:)٘ٗ-ن ْح ُن أَ ْذ َن ْب َنا َو َع َ
ٗٙ
٘ٗ
ٗٗ
ِ
الش ُع ِ
الس َح ِ
س ِط ُّ
اى ُي ْم
اب َحتَّى الَ تَ ْنفُ َذ َّ
ت ِب َّ
َع َد ِائ َنا أَف َْو َ
ا ْلتَ َح ْف َ
وب .فَتَ َح ُك ُّل أ ْ
س ًخا َو َك ْرًىا في َو َ
الصالَةَُ .ج َع ْمتََنا َو َ
ٗٛ
ٗٚ
ٍ
س ْح ِ
ش ْع ِبي.
ق».
َعمَ ْي َنا.
ق ِب ْن ِت َ
ص َار َعمَ ْي َنا َخ ْو ٌ
س ْح ٌ
ف َوُر ْع ٌ
اي َي َنا ِب َ
يع َماء َعمَى َ
س َك َب ْت َع ْي َن َ
َ
بَ ،ىالَ ٌك َو َ
َ
ِ ٔ٘
ٓ٘
ِ ٜٗ
ب َوالَ تَ ُك ُّ
َج ِل ُك ّْل
الس َم
الر ُّ
ط ٍ
ب ِم َن َّ
ف ِبالَ ا ْن ِق َ
ف َوَي ْنظُ َر َّ
اع َحتَّى ُي ْ
ش ِر َ
اءَ .ع ْي ِني تُ َؤثُّْر ِفي َن ْف ِسي أل ْ
س ُك ُ
َع ْيني تَ ْ
ٖ٘
ادتْ ِني أ ْ ِ
ِ ِ ِ ٕ٘ ِ
صفُ ٍ
ب َح َي ِاتي َوأَْلقَ ْوا َعمَ َّي ِح َج َارةً.
ضوا ِفي ا ْل ُج ّْ
اصطَ َ
س َب ٍب .قَ َر ُ
َع َدائي َك ُع ْ
َب َنات َمدي َنتي .قَد ْ
ور ِبالَ َ
ق أر ِ
ٗ٘ ِ ِ
ت!»" .
ضُ
ت« :قَ ْد قُ ِر ْ
ْسيُ .ق ْم ُ
طَفَت ا ْلم َياهُ فَ ْو َ َ

لنبلحظ أن طول مدة التجربة فييا غواية من الشيطان ان اهلل ال يسمع صمواتنا .فيو ىنا عاد ليشتكى من

أالميم ويعترف ان ذنوبيم ىى السبب .ولكن النبى ىنا يسمك المسمك الصحيح فيو يشتكى هلل وليس لمناس ثم
إنو ينسب األلم لذنوبيم .غير أن طريقة البشر غير طريقة اهلل .فاهلل غير مطالب بأن يستجيب مباشرة بعد

الصبلة ،فيو وحده الذى يعرف متى يكون الوقت مناسباً حتى تؤتى التجربة ثمارىا واال أصبحت ببل فائدة .وال
يجب أن يكون طول أناة اهلل فى حل المشكمة مدعاة لنا أن نتصور أن اهلل يعبس بوجيو لنا أو أنو ال يسمع لنا

أو ال يشفق عمينا ألن أعدائنا مازالوا مسيطرين عمى حياتنا .أنت لم تغفر = اهلل يغفر بمجرد أن نقدم توبة ولكن
ال يرفع التجربة فو اًر حتى ينصمح الداخل .واأليات ( ):4-4:فييا تصوير أليم ألالميم الناتجة عن خطاياىم

وسخرية أعدائيم منيم (4كو )44:4ولكن ىذه صورة واضحة أخرى ألالم المسيح الذى سخر منوُ الشعب فى
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أالمو وىو الذى فى وسط أالمو بكى عمى بنات أورشميم = عينى تؤثر فى نفسي ألجل كل بنات مدينتى .وىو

الذى أصطاده أعداؤه كعصفور برىء ببل ذنب ثم صمبوه ودفنوه = قرضوا فى الجب حياتى .ثم فى ( ):4طفت

المياه فوق رأسى ،ىذه صورة تصويرية لمموت .وفى ( ):7،41آية تعممنا أن ال نكف عن الصبلة حتى
يستجيب الرب .أى نصمى ببل إنقطاع.

٘٘
ِ ٘ٙ
ستُْر أُ ُذ َن َك َع ْن
اس ِم َك َيا َر ُّ
ب ِم َن ا ْل ُج ّْ
س ِم ْع َ
اآليات (َ٘٘ " -:)ٙٙ-د َع ْو ُ
ت« :الَ تَ ْ
ب األ ْ
ت ِب ْ
ص ْوِتي َ
َس َف ِل .ل َ
٘ٛ
٘ٚ
ت يا س ّْي ُد ُخصوم ِ
صي ِ
ِ
ت
ت« :الَ تَ َخ ْ
ات َن ْف ِسي .فَ َك ْك َ
ت َي ْوَم َد َع ْوتُ َكُ .ق ْم َ
احي»َ .د َن ْو َ
َزف َْرِتيَ ،ع ْن َ
اص ْم َ َ َ
ف!»َ .خ َ
ُ َ
ٔٙ
ٓٙ
ٜ٘
ِ
ت يا ر ُّ ِ
ِ
س ِم ْع َ ِ
ت ُك َّل َن ْق َم ِت ِي ْمُ ،ك َّل أَ ْف َك ِ
بُ ،ك َّل
يرُى ْم َيا َر ُّ
ايَ .أر َْي َ
ارِى ْم َعمَ َّيَ .
ب ظُ ْممي .أَق ْم َد ْع َو َ
ت تَ ْعي َ
َح َياتيَ .أر َْي َ َ َ
او ِم َّي وم َؤامرتُيم عمَ َّي ا ْليوم ُكمَّ ُوٖٙ .اُْنظُر إِلَى جمُ ِ
ارِى ْم َعمَ َّيَ ٕٙ .كالَم ُمقَ ِ
أَ ْف َك ِ
وس ِي ْم َوُوقُوِف ِي ْم ،أََنا أُ ْغ ِن َيتُ ُي ْم! ُٗ ٙرَّد
ُ
َ ُ ََ ُْ َ
ْ
َْ َ
ُ
٘ٙ
ِٙٙ
َىمِ ْك ُي ْم ِم ْن تَ ْح ِت
اء َيا َر ُّ
َع ِط ِي ْم ِغ َ
ض ِب َوأ ْ
ش َاوةَ َق ْم ٍب ،لَ ْع َنتَ َك لَ ُي ْم .اتْ َب ْع ِبا ْل َغ َ
ب َع َم ِل أ ََي ِادي ِي ْم .أ ْ
سَ
ب َح َ
لَ ُي ْم َج َز ً
سماو ِ
ب".
الر ّْ
ات َّ
ََ َ

نبلحظ فى ىذا اإلصحاح صراع بين مشاعر النبى وايمانو وىذا الصراع يعتمل فى نفسو بين أالمو ومخاوفو من
ناحية ورجاؤه من ناحية أخرى .فيو كان يشتكى فى األيات السابقة ثم ىنا نجد الرجاء ينتصر وىو يعزى نفسو

ىنا بخبراتو السابقة فى مراحم اهلل وصبلحو فبالرغم من األالم الحالية فيو يصمى حتى وىو فى جب سفمى وىذا
حدث مع أرمياء فعبلً وحدث من يونان فى بطن الحوت .واذا كانت الصبلة ىى صمة مع اهلل ،فالمسيح فى قبره
لم تنقطع صمتو باهلل فبلىوتو لم يفارق ناسوتو لحظة واحدة وال طرفة عين .وفى ( ):6ال تستر أذنك عن زفرتى

= أى تنفسي ألننا فى صبلتنا نتنفس تجاه اهلل .فالصبلة ىى تنفس اإلنسان الجديد فينا .اإلنسان الروحى الذى
فى شييقو يتنفس مراحم اهلل وشفقتو .وزفيره تسبيح اهلل وشكره .وفى ( ):2اهلل يستجيب لصبلتو بأن يسكت

مخاوفو وفى ( ):8خصوماتنا ىى مع إبميس .فيذه األية بداية الوعد بالفداء بأن المسيح إلينا ىو الذى

سيخاصم إبميس ويدحره ويفك حياتنا ويحررنا وفى ( ):1اهلل العادل الذى يرى ان الشياطين خدعتنا وأسقطتنا ىو
سيقيم دعواى كمحامى ألنيم ظممونا .ومن ( )64-67تظير نقمة الشياطين وتعييرىم ورمز لذلك أعمال

البابميين ضد شعب اهلل ومعيم األدوميين والعمونيين ....الخ .وربما أن ىؤالء ألفوا أغنية ىزلية تسخر من

الشعب فى أالمو ولكن ىذه سخرية الشيطان منا بعد أن يوقعنا فى خطية .وىنا بروح النبوة يطمب اإلنتقام من

األعداء ولكن ىو فى الحقيقة يشرح فعل الصميب ضد الشياطين ( )66-64غشاوة قمب = أى حزن فى قموبيم
وضبلل فى قموبيم وسيحيطيم غضب اهلل من كل ناحية ولعنتو وىبلكو ضدىم (كولوسى .)4:،44:7
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدول

ٔ
َّ
س ِفي َأر ِ
يز ا ْل َج ّْي ُد! ا ْن َيالَ ْت ِح َج َارةُ ا ْلقُ ْد ِ
ب ،تَ َغي ََّر ِ
شِ
ار ٍعَ ٕ .بنُو
اإل ْب ِر ُ
ْس ُك ّْل َ
اآليات (َٔ " -:)ٕ-ك ْي َ
ف ا ْك َد َّر الذ َى ُ
ٍ
ون ِب َّ
ِ
الذ َى ِب َّ
ي فَ َّخ ِ
ف ُح ِس ُبوا أ ََب ِ
ي! "
ار ٍّ
الن ِق ّْيَ ،ك ْي َ
ار َ
اء ا ْل َم ْوُزوُن َ
يق َخ َزف َع َم َل َي َد ْ
ص ْي َي ْو َن ا ْل ُك َرَم ُ
الذىب رمز لمسماويات .وىكذا خمق اهلل اإلنسان وىكذا أراد اهلل ألورشميم وشعبيا أن يكون أراد اهلل لئلنسان أن

يكون صورتو وأن يكون حجارة مقدسة يبنى بيا ىيكمو .ولكن الخطية جعمت ىذا اإلنسان ييبط لؤلرض وصاروا

بدالً من الذىب ،أباريق خزف .وكانوا أنقى أنواع الذىب = اإلبريز الجيد فإكدروا أى دخل فييم شوائب كثيرة من
العالم بل الحجارة المقدسة ممقاة فى رأس كل شارع بعد أن خرب الييكل .فحين يغادر اهلل ىيكمو ال عجب أن
يحدث ىذا كمو .ونحن األن ىيكل اهلل وىذا معنى من يفسد ىيكل اهلل يفسده اهلل (4كو )42:4إذن لنق أر ىذه

األيات وفى أذىاننا نرثى لكل من إبتعد عن اهلل وليس أورشميم فقط.

ٖ
شع ِبي فَج ِ
اف َي ٌة َك َّ
الن َع ِام ِفي
اء َىا .أ َّ
ضا أ ْ
َما ِب ْن ُ
اآليات (َٖ " -:)٘-ب َن ُ
ض َع ْت أ ْ
اء َىا ،أ َْر َ
آوى أ َْي ً
َ
ت َْ
َج َر َ
َخ َر َج ْت أَ ْط َب َ
ات َ
٘
الر ِ
صَ ِ
َّةٗ .لَ ِ
ا ْلبّْري ِ
اض ِع ِب َح َن ِك ِو ِم َن ا ْل َعطَ ِ
ين َكا ُنوا
ش .اَألَ ْ
ان َّ
س َم ْن َي ْك ِس ُرهُ لَ ُي ْم .اَلَِّذ َ
سأَلُ َ
س ُ
َ
طفَا ُل َي ْ
ون ُخ ْب ًاز َولَ ْي َ
ق لَ
آك َل ا ْلفَ ِ
ون ا ْلم ِ
اخ َرةَ قَ ْد َىمِ ُكوا ِفي َّ
الش َو ِ
ضنُوا ا ْل َم َازِب َل".
ار ِع .الَِّذ َ
احتَ َ
ين َكا ُنوا َيتََرب َّْو َن َعمَى ا ْل ِق ْرِم ِز ْ
َيأْ ُكمُ َ َ
اهلل ىو الذى يشبع ومن إبتعد عن اهلل يصبح فى مجاعة وىنا تصوير لممجاعة أن األميات ال يرضعن أطفالين
بينما بنات أوى يرضعن أطفالين .أَ ْط ِ
بائيا = ثديييا .فصارت األميات كالنعام = يترك بيضو ببل رعاية فى

الصحراء (أى .) 44:41ولكن األميات ال يرضعن أطفالين فين ليس ليم ما يعطينو ألطفالين .والصورة ىنا
ىى صورة اإلبن الضال الذى أصبح فى مجاعة .ولكن المجاعة الروحية أشد وأقسى حين يفتقر الناس لكممة اهلل

وتعزيتو.

(يتربون عمى القرمز = أى ليم حياة المموك ،فالقرمز ىو لبس المموك).
ٙ
ظم ِم ْن ِقص ِ ِ ِ
ِ
ظ ٍةَ ،ولَ ْم
وم الَِّتي ا ْن َقمَ َب ْت َكأ ََّن ُو ِفي لَ ْح َ
اب ِب ْن ِت َ
ش ْع ِبي أ ْ
ص َار عقَ ُ
اص َخطيَّة َ
َ
آية (َ " -:)ٙوقَ ْد َ
س ُد َ
َع َ َ
ق َعمَ ْي َيا أ ََي ٍاد" .
تُ ْم َ

عقاب سدوم أسيل فيم ىمكوا فى لحظة ولم يعانوا حصا اًر وال جوعاً .والسبب أن أورشميم كان ليا ناموس و

ىيكل وكينة وشريعة وأنبياء واهلل فى وسطيا لذلك عقابيا كان أشد.

ٚ
ش َّد ُح ْم َرةً ِم َن ا ْل َم ْر َج ِ
انَ .ج َرُزُى ْم
ام ُي ْم أَ َ
آية (َ " -:)ٚك َ
اضا ِم َن المَّ َب ِنَ ،وأ ْ
ان ُن ُذ ُرَىا أَ ْنقَى ِم َن الثَّْم ِج َوأَ ْكثََر َب َي ً
َج َ
سُ
َكا ْلياقُ ِ
وت األ َْزَر ِ
ق" .
َ
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ُنذرىا = أى النذيرين الذين ينذرون أنفسيم هلل .ىؤالء كانوا أنقياء كالثمج .وكان ليم حيوية = أجساميم أشد

حمرة = ىذه مثل حبيبى أبيض وأحمر (نش )47::فاهلل يعطى نقاوة وحياة (تغسمنى فأبيض أكثر من الثمج).

واألن ىذا عمل دم المسيح (رؤ )44:2الذى يجعل أيضاً حياتنا سماوية = جرزىم كالياقوت األزرق = اى

لمعانيم .فحياة أوالد اهلل ليا لمعان سماوى.

ٛ
ِ
ار ِع .لَ ِ
الس َو ِاد .لَ ْم ُي ْع َرفُوا ِفي َّ
الش َو ِ
ص َار
ش َّد ظَالَ ًما ِم َن َّ
ورتُ ُي ْم أَ َ
صَ
ق ِج ْم ُد ُى ْم ِب َع ْظم ِي ْمَ .
ص َار ْت ُ
آية (َ " -:)ٛ
ص َ
ش ِب".
سا َكا ْل َخ َ
َيا ِب ً

ماذا تفعل الخطية؟ ىذه صورة عكسية لآلية السابقة = النور يتحول لظممة والحياة إلى موت.

ٜ
َن ُ ِ
الس ْي ِ
ين لِ َع َدِم أَثْ َم ِ
ار ا ْل َح ْق ِل" .
ف َخ ْي ًار ِم ْن قَ ْتمَى ا ْل ُجوِع .أل َّ
آية (َ " -:)ٜكا َن ْت قَ ْتمَى َّ
ون َم ْط ُعوِن َ
وب َ
ىؤالَء َي ُذ ُ
صورة لممجاعة فالحقل ال يثمر وذلك ألنو مداس من األمم .وأرض حياتنا لوديست من العالم تموت.

ِ
ِ
الن ِ
ٓٔ ِ
س ْح ِ
ش ْع ِبي.
ق ِب ْن ِت َ
اما لَ ُي َّن في َ
ساء ا ْل َح َنائ ِن طَ َب َخ ْت أ َْوالَ َد ُى َّنَ .
اآليات (ٓٔ " -:)ٕٔ-أ ََيادي ّْ َ
ص ُاروا طَ َع ً
ٕٔ
ٔٔ
شع َل َن ا ِ ِ
ظ ُو .س َكب حم َّو َغ َ ِ
ّْق ُممُو ُك األ َْر ِ
ض َو ُك ُّل
الر ُّ
أَتَ َّم َّ
صد ْ
س َيا .لَ ْم تُ َ
ُس َ
ار في ص ْي َي ْو َن فَأَ َكمَ ْت أ ُ
ض ِبو َوأَ ْ َ ً
ب َغ ْي َ َ َ ُ ُ
ض ي ْد ُخالَ ِن أ َْبواب أُور َ ِ
ِ
س َّك ِ
يم".
س ُكوَن ِة أ َّ
َن ا ْل َع ُد َّو َوا ْل ُم ْبغ َ َ
ان ا ْل َم ْ
ُ
َ َ ُ
شم َ
من قدموا أوالدىم ضحايا وبخروا لممكة السماوات يصبحوا قادرين عمى ذلك بل ىذا ىو عقابيم (رو )76:4نزع

الرحمة من قموبيم وكل كرامة إنسانية تفارقيم ويكمل خرابيم بخراب أورشميم الذى كان مذىبلً لدرجة أن مموك

األرض لم ُيصدقوا إقتحام أسوار أورشميم مدينة الرب فكان ظن المموك أن أورشميم ال يقدر أحد عمى دخوليا

لمناعة أسوارىا وألن اهلل القدوس ساكن فييا .ولكن اهلل غادرىا فدمرت وىكذا سيحرق اهلل العالم كمو لخطيتو

(تث.)77:47

ٗٔ
ٖٔ
الصد ِ
اف ِك َ ِ
الس ِ
اىوا
َج ِل َخطَ َايا أَ ْن ِب َي ِائ َياَ ،وآثَ ِام َك َي َن ِت َيا َّ
س ِط َيا َد َم ّْ
ين ،تَ ُ
ّْيق َ
اآليات (ِٖٔ " -:)ٕٓ-م ْن أ ْ
ين في َو َ
٘ٔ
ار ِع ،وتَمَطَّ ُخوا ِبالدَِّم حتَّى لَم ي ِ
َك ُع ْم ٍي ِفي َّ
ون إِلَ ْي ِي ْم.
َن َي َم َّ
َح ٌد أ ْ
س!» ُي َن ُ
س ُي ْمِ « .ح ُ
اد َ
ستَط ْع أ َ
َ
ْ َْ
يدوا! َن ِج ٌ
س َمالَ ِب َ
الش َو ِ َ
ٔٙ
ب
الر ّْ
يدوا الَ تَ َم ُّ
ون»َ .و ْج ُو َّ
سوا!» .إِ ْذ َى َرُبوا تَ ُ
ُمِم« :إِ َّن ُي ْم الَ َي ُع ُ
يدوا! ِح ُ
« ِح ُ
س ُكنُ َ
ود َ
اىوا أ َْي ً
ون َي ْ
ضا .قَالُوا َب ْي َن األ َ
ٔٚ
ود َي ْنظُُر إِلَ ْي ِي ْم .لَ ْم َي ْرفَ ُعوا ُو ُجوهَ ا ْل َك َي َن ِةَ ،ولَ ْم َيتََأرَّ فُوا َعمَى ُّ
َع ُي ُن َنا
الش ُي ِ
وخ .أ َّ
س َم ُي ْم .الَ َي ُع ُ
َما َن ْح ُن فَقَ ْد َكمَّ ْت أ ْ
قَ َ
ٔٛ
ظ ِر إِلَى عوِن َنا ا ْلب ِ
ِم َن َّ
ط َو ِات َنا َحتَّى الَ َن ْم ِش َي ِفي
اخا لِ َخ َ
اط ِلِ .في ُب ْر ِج َنا ا ْنتَ َ
الن َ
ظ ْرَنا أ َّ
ص ُبوا ِف َخ ً
َ
َْ
صَ .ن َ
ُم ًة الَ تُ َخمّْ ُ
ٜٔ
السم ِ
َخ َّ ِ
ِ
س ِ
س ِ
ص َار طَ ِ
اءَ .عمَى
َن ِن َي َايتََنا قَ ْد أَتَ ْت.
َّام َنا أل َّ
ارُدوَنا أ َ
َ َ
ف م ْن ُن ُ
َ
ور َّ َ
احات َنا .قَُرَب ْت ن َي َايتَُناَ .ك ُممَ ْت أَي ُ

ٕٓ
ب ،أ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ا ْل ِج َب ِ
ُخ َذ ِفي ُحفَ ِرِىِم .الَِّذي ُق ْم َنا َع ْن ُو« :
الر ّْ
يح َّ
س أُنُوِف َناَ ،مس ُ
ال َجدُّوا في أَثَ ِرَنا .في ا ْل َبّْريَّة َك َمنُوا لَ َناَ .نفَ ُ
ُمِم»".
ِفي ِظمّْ ِو َن ِع ُ
يش َب ْي َن األ َ

25

سفر مراثي إرميا (اإلصحاح الرابع)

ىذه األيات تنظر ألحداث قريبة ىى خطايا الكينة واألنبياء الكذبة الذين سفكوا وتسببوا فى سفك دماء بريئة كثيرة
وبروح النبوة تنظر ألحداث صمب الكينة لممسيح وسفك دمو وىو البار ( )44فالذى أثار الجماىير ضد المسيح

كانوا ىم ىؤالء الكينة أيضاً .وصرخ الشعب دموُ عمينا وعمى أوالدنا " فكان القادة عميان وقاد ىؤالء القادة
العميان الشعب فيم عميان قادة عميان ( )44فيم نجسوا أنفسيم بالدم البرىء دم القديسين من ىابيل الصديق

لدم ذكريا إبن براخيا لدم األطفال المسفوك كذبيحة لؤلوثان وانتيوا بدم المسيح نفسو .لذلك صاروا نجاسة فى

العالم كمو ( )46-44صاروا مشتتين فى العالم كمو .ورذليم العالم كمو ما يقرب من  7777سنة تحقيقاً ليذه
النبوة ولم يحترم العالم ال شيوخيم وال كينتيم .وكانوا سخرية العالم كمو .وسيعرف العالم أن اهلل طردىم من كنعان
كما طرد الكنعانيون قبميم بسبب نجاساتيم ىذه وىى سفك الدم البرىء .وفى ( )42ىم كانوا فى بميتيم يرجون

عون مصر باطبلً وىم فى حصارىم كانوا ينتظرون فى أبراج المراقبة من يأتى ليخمصيم من حصار بابل ولكن

ببل أمل حتى كمت أعينيم من إنتظار ىذه المعونة .وىم حتى األن ما زالوا ينتظرون المسيح ليأتى ويعينيم ولكنو
إنتظار باطل فالمسيح قد أتى .وىم فى برجيم أى خبلل كتبيم أى الكتاب المقدس بنبواتو التى تشيد بأن المسيح
ٍ
آت .ىم ليم البرج أى الكتاب المقدس (العيد القديم طبعاً) ومن خبللوُ ينظرون وينتظرون ان يأتى المسيح
الموعود بو ولكن باطبلً فيو قد أتى ولذلك كمت عيونيم .وىم ينظرون أمة ال تخمص = ىم األن يتصورون أن
تكوينيم دولة اى أمة سيخمصيم بدون اإليمان بالمسيح ولكنيا دولة ال تخمص.

أية ( ) 48ألنيم خدعوا أنفسيم ورفضوا المسيح الحقيقى فسيخدعيم إبميس = نصبوا فخاخاً وسيرسل ليم من

يدعى أنو المسيح ولكنو ىو الذى ُيكمل نياية من لم يؤمن بالمسيح إبن اهلل .قربت نيايتنا وكممت أيامنا = فيذه
األحداث مرتبطة بنياية األيام .ىم خدعوا أنفس يم لذلك فمن السيل أن يخدعيم عدو الخير .ومن ينخدع ويسير
وراء ىذا المسيح الكاذب يكمل كأس غضب اهلل عميو ومن يرجع ويؤمن بالمسيح إبن اهلل ستكون لوُ حياة .وأما
تفسير األية عمى المدى القريب فالباًبميين نصبوا فخاخاً ومجانيق (قاذفات أحجار) ضد أورشيم لينيوا مقاومتيا.
وكانت حين تنصب ىذه األحجار يصبحون غير قادرين عمى السير فى ساحات المدينة .آية ( )41عقب ثغر

سور المدينة أنقض عمييم البابميون أسرع من النسور فمم يستطيعوا اليرب ومن ىرب لمجبال لحقوا بو .وفى
( )77حتى ممكيم الذى قالوا عنو فى ِظمو نعيش .أخذ فى حفرىم = قد يعنى ىذا الممك صدقيا الذى أمسك بو
ممك بابل وكان أمميم أن يعيشوا تحت حمايتو وحكمو وسط األمم ولكن ىذا األمل ذىب عنيم .ولكن ىذه األية

تنظر أيضاً ألحداث بعيدة .فمسيح الرب تشير لممسيح إبن اهلل وىو نفس أنوفيم الذى كانوا ينتظرونو كممك
يعطييم ممكاً وسط العالم ولكنيم صمبوه ِ
فأخ َذ فى حفرىم .وتعبير "نفس أنوفنا" ىو تعبير كنعانى فيو مبالغة
يستخدم لوصف المموك .وأيضاً ىناك تعبير آخر يستخدم عن المموك وىو الظل = اي انيم يعيشون في ظمو

ليحمييم .وقد ُوجد التعبيران فى اإلصطبلحات الكنعانية وأيضاً عن رمسيس الثانى فرعون مصر .ولكن المعنى
أن الشعب الييودى ينتظر المسيح المخمص بشوق يصل أن يصبح نفس أنوفيم ،فيم يتنفسون ىذا اإلشتياق
ومساء ولكن عمى المدى القريب قد يكون صدقيا ىو نفس أنوفيم ليعيشوا تحت حكم بابل فى سبلم.
صباحاً
ً
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ِٕٔ
ت أ َُدوم ،يا س ِ
ِ
اك َن َة َع ْو ٍ
ين".
ين َوتَتَ َع َّر َ
س َك ِر َ
صَ .عمَ ْي ِك أ َْي ً
ْس .تَ ْ
ضا تَ ُم ُّر ا ْل َكأ ُ
آية (ٕٔ) " -:ا ْط َرِبي َواف َْرحي َيا ِب ْن َ َ َ َ
إذا كانت أية ( )77تحدثنا عن أن مسيح الرب قد ُدفن فنياية إبميس أصبحت حتمية .واألية ( )74تستعمل
أسموب رمزى لمحديث عن إبميس فتستخدم إسم آدوم وذلك لمعداوة التقميدية بين آدوم(عيسو) ويعقوب (شعب

اهلل) .فآدوم كانت فَ ِر َحة فَ ْر َحة شامتة فى خراب إسرائيل وأورشميم وىذا يزيد من أالم الييود .ولكن النبى ىنا
بأسموب تيكمى يقول ألدوم إطربى وافرحى = فكأس آالمك قادم وسيخربك ممك بابل كما خرب أورشميم.

وستسكر وتتعرى من ىذا الكأس = أى ستتخبط فى كل مشوراتيا وتفتضح مؤامراتيا ضد شعب اهلل .وىكذا مع
الشياطين فقد فضح اهلل كل مؤامراتيم وعداوتيم لمبشر ،وأفشل كل مؤامراتيم وخططيم ليبلك أوالده.
ت أ َُدوم ويعمِ ُن َخطَاي ِ
ِ
ِ
ود ي ِ
آية (ٕٕ)ٕٕ " -:قَ ْد تَ َّم إِثْم ِك يا ِب ْن َ ِ
اك".
َ
س ُي َعاق ُ
ُ َ
ب إِثْ َمك َيا ِب ْن َ َ َ ُ ْ
ت ص ْي َي ْو َن .الَ َي ُع ُ َ ْ
س ِبيكَ .
قارن مع (أش )7:47قد تم إثمك يا بنت صييون = بالفداء سامح اهلل شعبو وال يعود إبميس يسبيو فقد دفع اهلل
الثمن من دمو ليحررنا .وسيعاقب إثمك يا بنت آدوم = أما الشيطان فسيفضحو اهلل ويعاقبو عقاب أبدى فى
البحيرة المتقدة بالنار ببل أمل فى نجاة.
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اإلصحاح الخامس

عودة لمجدول

ف َوا ْنظُ ْر إِلَى َع ِ
ارَنا" .
آية (ٔ)ٔ " -:اُ ْذ ُك ْر َيا َر ُّ
ص َار لَ َنا .أَ ْ
ش ِر ْ
ب َما َذا َ
ىذا اإلصحاح إصحاح صبلة وتضرع ،أحزين أحد بينكم فميصمى ويسكب شكواه أمام اهلل فيكون لوُ عزاء بعد أن يترك
الموضوع فى يدى اهلل وىكذا فعل النبى ىنا.
ِ
ِ
آية (ٕ)ٕ " -:قَ ْد صار ِم ا ِ
َج ِان ِب".
يرثَُنا ل ْم ُغ َرَباءُ .ب ُيوتَُنا لؤل َ
ََ َ
ميراثنا = ىى أرض كنعان التى أعطاىا ليم اهلل كنعمة (يش( + )78:74تث )74:4وعمى كل خاطىء إمتمك الشيطان
منوُ جزءاً أن يصمى ويتضرع هلل حتى يمحو ىذا العار.
ُمياتَُنا َكأَر ِ
آية (ٖ)ِ ٖ " -:
ص ْرَنا أ َْيتَاما ِبالَ أ ٍ
ام َل".
َب .أ َّ َ
َ
ً
حالتيم صارت كاأليتام واألرامل = أى عاجزين عن حماية أنفسنا فاهلل فارقنا وممكنا فى السبى وأوالدنا وشباننا قتموا
"أنظر يارب إلى ضعفى وذلى ومسكنتى ونجنى".
ٗ
ش ِرْب َنا ماء َنا ِبا ْل ِفض ِ
َّةَ .حطَ ُب َنا ِبالثَّ َم ِن َيأ ِْتي".
آية (ٗ)َ " -:
َ َ
نقص الماء يشير إلنعدام التعزية وأفراح الروح .ولكن فمنبلحظ أنيم تركوا اهلل ينبوع الماء الحى وذىبوا لينقروا ألنفسيم

أبا اًر مشققة ال تضبط ماء" ىم تركوا اهلل الذى عنده التعزية الحقيقية وذىبوا لمعالم يبحثون عنده عمى ممذاتيم .والشيطان

دائماً يقنع اإلنسان بأن العيشة مع اهلل مكمفة وسيعيش اإلنسان مع اهلل فى حياة جافة ويعرض الشيطان عمى اإلنسان
ممذات كثيرة تقنعو فى أول الطريق .ولكن بعد أن يفقد اإلنسان كل شىء ،يجد أن تكمفة ممذاتو ىذه كبيرة فيى كمفتو كل

عمره بل وأبديتو .ىذا معنى شربنا ماءنا بالفضة (قارن مع أر.)44:7
٘
َع َن ِ
اح َة لَ َنا" .
ضَ
اق َنا ُن ْ
آية (٘)َ " -:عمَى أ ْ
ب َوالَ َر َ
ط َي ُدَ .نتْ َع ُ
عمى أعناقنا = ىذا ىو نير العبودية .فمن وضع عنقو تحت يد الشيطان يشعر بثقل ىذا النير .وال يجد راحة = فبل راحة
سوى مع المسيح الذى يحمل عنا أثقالنا ونيره َىين.
ٙ
ِِ
ين َواأل ُّ
َش ِ
ش َب َع ُخ ْب ًزا".
ين لِ َن ْ
ورّْي َ
ص ِرّْي َ
آية ( " -:)ٙأ ْ
َعطَ ْي َنا ا ْل َي َد ل ْمم ْ
عبوديتيم وذليم لممصريين واألشوريين ألجل الخبز ىى عبودية الخاطىء لمشيطان.
ٚ
ين ،وَن ْح ُن َن ْح ِ
سوا ِبم ْو ُجوِ
ام ُي ْم" .
ث
آ
ل
م
د
ي
ل
و
ا
و
ُ
أ
ط
َخ
أ
ا
ن
اؤ
آب
آية (" -:)ٚ
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
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ىذه ليست مثل (أر )71:44أو مثل (حز )7:48فيؤالء يتمردون عمى أحكام اهلل ضدىم قائمين إننا لم نخطىء بل أباؤنا

أخطأوا فمماذا تعاقبنا نحن .أما قول أرمياء ىذا فيو مختمف ألنو ىنا يعترف بخطاياه فى أية ( )46ويل لنا ألننا أخطأنا.

ولكن ىذه األية ىى شكوى اإلنسان عموماً من ان آدم أخطأ ونحن نحمل ذنبو ولكن بعد المسيح لم َي ُعد ىناك مجال ليذه
الشكوى فالمسيح أزال عنا عقوبة وخطية آدم .ولكن أيضاً أرمياء فى ىذه األية يعترف بأنيم ىم وأباؤىم قد أذنبوا ىذه
تشبو صبلة دانيال (دا.)47-4:1

ٛ
ص ِم ْن أ َْي ِدي ِي ْم" .
آية (َ " -:)ٛع ِب ٌ
س َم ْن ُي َخمّْ ُ
يد َح َك ُموا َعمَ ْي َنا .لَ ْي َ
العبيد الذين يحكمونيم ىم البابميين وحين يحكم عبد يصير حكمو أشر أنواع الحكم وبذلك لحقت لعنة كنعان بشعب

ييوذا .فكانت لعنة كنعان "عبد العبيد يكون إلخوتو" فمن رفض حكم اهلل عميو ومشورات رجالوُ من األنبياء سيحكميم
آخرين يذلونيم .ومن رفض الخضوع هلل يتسمط عميو إبميس .وىم ال يرون طريقاً لمخبلص = ليس من يخمص من

أيدييم.

ف ا ْلبّْري ِ
آية (ِ ٜ " -:)ٜبأَ ْنفُ ِس َنا َنأ ِْتي ِب ُخ ْب ِزَنا ِم ْن جرى س ْي ِ
َّة".
َ
ََ َ
ىناك من يخسر حياتو ليحصل عمى الخبز .وكان ىذا فى أثناء الحصار .فمن يحاول الخروج يقتمو الكمدانيون وىم ىنا

سيف البرية .ففى أية ( )6وجدنا أنيم يمدون أيدييم ليأكموا وىنا نجدىم يخسرون حياتيم ليأكموا .واذا فيمنا أن ىذا يرمز

فيعرض نفسو لمموت.
لمن يمد يدهُ لمشيطان ويقبل الخطايا لممذاتيا ُ
ٔٔ
ٓٔ
النساء ِفي ِ
ِ
َّت َكتَُّن ٍ ِ
ير ِ
ص ْي َي ْو َن ،ا ْل َع َذ َارى ِفي ُم ُد ِن
اس َود ْ
اآليات (ُٓٔ " -:)ٔٙ-جمُ ُ
ود َنا ْ
ان ا ْل ُجوِع .أَ َذلُّوا ّْ َ َ
ور م ْن َج َرى ن َ
ٖٔ
ٕٔ
َخ ُذوا ُّ
ونَ ،ولَ ْم تُ ْعتََب ْر ُو ُجوهُ ُّ
ط ِب.
َي ُيوَذا.
الش ُي ِ
َّان لِمطَّ ْح ِنَ ،وا ّْ
ت ا ْل َح َ
ُّ
وخ .أ َ
ان َعثَُروا تَ ْح َ
لص ْب َي َ
الشب َ
اء ِبأ َْي ِدي ِي ْم ُي َعمَّقُ َ
س ُ
الر َؤ َ
ٔٙ
٘ٔ
ط إِ ْكمِي ُل أر ِ
الش ُيو ُخ َع ِن ا ْل َب ِ
ابَ ،و ُّ
ٗٔ َكفَّ ِت ُّ
ْس َناَ .وْي ٌل لَ َنا
سقَ َ
الشب ُ
َّان َع ْن ِغ َن ِائ ِي ْمَ .م َ
ْص َنا َن ْو ًحاَ .
ص َار َرق ُ
ضى فَ َر ُح َق ْم ِب َناَ .
َ
َخطَأْ َنا" .
أل ََّن َنا قَ ْد أ ْ

وصف لممجاعة ( )47وليؤالء الذين طالما تمتعوا باألفراح فجمودىم إسودت من الجفاف وكرامة نساؤىم إنحطت ()44

ورؤساؤىم ُعمقوا بعد قتميم كما حدث مع شاول الممك ( )47وفى ( )44عمل الطحن ىو إىانة لمشباب(فيو عمل النساء
فقط) مثل ما حدث مع شمشون .والحظ أن ىذا حدث مع ظالمييم من البابميين بعد ذلك (أش )6:42وفى عبوديتيم كانوا
ببل أفراح ويشير ليا الرقص والغناء "كيف نسبح تسبحة الرب فى أرض غريبة" وذىب عنيم مجدىم وبياءىم (ىيكميم

وقصر ممكيم) كل ىذا ألن اهلل فارقيم = سقط إكميل رأسنا وشيوخيم لم يعد ليم مكانة فيم إما قتموا أو ذىبوا لمسبى،

وىكذا ممكيم.

ٔٚ
َج ِل جب ِل ِ
ِ ٔٛ
َج ِل ى َذا ح ِز َن َق ْمب َناِ .م ْن أ ْ ِ ِ
ص ْي َي ْو َن ا ْل َخ ِر ِب.
اآليات (ِ " -:)ٜٔ-ٔٚم ْن أ ْ
َج ِل ىذه أَ ْظمَ َم ْت ُع ُيوُن َنا .م ْن أ ْ َ َ
ُ
َ
ِ ِ ٜٔ
ِ ِ
الثَّعالِب م ِ
ُّك إِلَى َد ْو ٍر فَ َد ْو ٍر" .
اش َي ٌة ف
ت َيا َر ُّ
سُ .ك ْر ِسي َ
يو .أَ ْن َ
ب إِلَى األ ََبد تَ ْجم ُ
َ ُ َ
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ىنا شكوى خا صة بخراب الييكل وىذا ما جعل النبى يتألم باألكثر ويكتئب قمبو .فجبل صييون ىو جبل الييكل أى
المبنى عميو الييكل .وقد خرب األعداء ىذا الجبل حتى أن الثعالب كانت تجرى فيو .ولنبلحظ أن اإلنسان ىو ىيكل اهلل

ت فيو الثعالب أى الشياطين الماكرة المخادعة فيذه صفة الثعالب .والنبى ىنا يعزى نفسو
فحين غادر اهلل ىذا المكان حمَ ْ
بأن ممك اهلل أبدى ( ) 41وىذا يعزينا فى كل ضيقاتنا أن " اهلل ليس عنده تغيير او ظل دوران " وأن سمطانو أبدى ال

يتغير من جيل إلى جيل .وحين تزول كل عروش المموك الظالمين فعرش اهلل باقى .وقد تعنى الثعالب فى الييكل =

البابميون الذين دمروه وخربوه وداسوه بأقداميم قارن مع (أش( + )77-41:44ال.)44:76
ٕٓ ِ
ول األَي ِ
َّام َنا َكا ْلقَِد ِيم.
َّام؟ ٕٔاُْرُد ْد َنا َيا َر ُّ
سا َنا إِلَى األ ََب ِد َوتَتُْرُك َنا طُ َ
ب إِلَ ْي َك فَ َن ْرتَدََّ .جد ْ
اآليات (ٕٓ " -:)ٕٕ-ل َما َذا تَ ْن َ
ّْد أَي َ
ٕٕ
ضتََنا؟ َى ْل َغ ِ
الرف ِ
ت َعمَ ْي َنا ِجدِّا؟ "
َى ْل ُك َّل َّ
ض ْب َ
ْض َرفَ ْ
ىى صبلة تضرع واستعطاف .وأرددنا يا رب فنرتد = أى توبنا يا رب فنتوب وال تحرمنا من أن نفرح بك مثل األول.
"واهلل بالتأكيد يقبل مثل ىذه الصبلة وىذه التوبة".
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