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سفر نشيذ األناشيذ ( المقذمة)

عودة لمجدول

مقدمة سفر نشيد األناشيد
ٔ -كاتب السفر ىو سميمان الممؾ الذي وضع أناشيد كثيرة (ٔمؿٗ.)ٖٕ2

ٕ -سػػما الس ػ ر نشيييد األناشيييد أي أفضػػؿ نشػػيد يفضػػميبا يػػف اػػا .ايناشػػيد .كمػػا نيػػوؿ ااطػػؿ ايااطيػػؿ أي
أيظـ ايااطيؿ ،وياد العايد أي أحير العايد وكما نيوؿ ممؾ المموؾ ورب ايرااب وسماء السموات.

ٖ -كاف اليهػود ييرأونػا فػ اليػوـ الثػامف مػف ا حب ػاؿ اعيػد ال إػا .فهػو إذاب نشػيد الحػب الميػدـ

الػذي أنيػذ ـ

مف فريوف اخروؼ ال إا ،الذي و ناوة يف المسيا الذي خمإنا مف الشيطاف ومف الموت وحررنا ودخؿ

انػػا إلػػا ح الػػا أي سػػماء السػػموات .فال إػػا كػػاف رم ػ ابز لمإػػميب .واليػػوـ الثػػامف يشػػير ل ادي ػ  .فبكػػوف ػػذ

البساح إشارة لبسايحنا ف السماء.

ٗ -ذا الس ر سيم وني رائع بطرب اها الن س المنطمي مف ياودي العالـ مبحررة مع مسيحها.

٘ -ن ػػد التييدرج فػ ية.ػ سػػميماف مػػع ا خػػةؿ أسػ ار .فسييفر األملييال يمثػػؿ مػػف يسػػمؾ احكمػ فييمػػع شػػهوابا
ال سدي " .إف أحان أحد يح ظ وإاياي" .و ذ الحكم بيود مااشػرة إلػا سيفر الجامةية وفيػا بحبيػر الػن س
ذا العالـ وبحساا ن اي واذلؾ بدخؿ دائرة حب المسيا ف

ذا النشييد و نػا بسػمو الػن س فػوؽ المنظػورات

مرباط ػ اكمم ػ ا مبيمم ػ ف ػ ايمػػور السػػماوي  .فسػػميماف إذ بةمػػس مػػع العػػالـ و ػػد ااطػػؿ ايااطيػػؿ واذ
بةمػػس مػػع السػػماويات و ػػد ا نشػػيد ايناشػػيد .وسػػميماف يعمػػف فػ سػ ر ال امعػ أف المعرفػ لػػـ بشػػاع الػػن س

ولكنا نا و د ما يشاع الن س بماماب أ و و الحب .ف س ر ال امع كاف ياحث ويبحدث يف ما و بحت
بُ ْش ػاِ ْع مثػػؿ الحػػب،
الشػػمس فو ػػد الكػػؿ اػػاطةب و نػػا إرب ػػع لمسػػمويات أي لمػػا فػػوؽ الشػػمس .حي ػاب فالمعرف ػ
فالمحا

بسيط أاداب .ونةحظ أف الشيطاف السا.ط كاف مف رباػ الكػاروايـ المممػوئيف أيينػاب أي معرفػ  ،ولػـ

يسيط أحد مف السيرافيـ الممبهاوف حااب نارياب،

 -ٙو س ر الاالغيف أو الناض يف روحياب ،وكاف اليهود يمنعوف .راءبا لمف ـ أ.ػؿ مػف سػف الثةثػيف سػن حبػا
بشو أفكار ـ ال سدي معان الس ر .و س ر الاالغيف إيمانياب.

 -ٚذا الس ر ادوف ب سير ينطاؽ يميا .وؿ الخإ الحاش "كيؼ أفهـ إف لـ يرشدن أحد"
 -ٛمف وا.ع ية .الحب ف

ذا الس ر ن هـ لماذا بسما ياادة ايوثاف زنا روح .

 -ٜذا الس ر ييدـ ية.ػ حػب اػيف حايػب وحايابػا أو يػريس ويروسػا .و ػذا يشػير لمحػب اػيف المسػيا والػن س

الاشػري  ،أو الكنيسػ ككػؿ .والكبػػاب الميػدس أشػػار لهػػذ العة.ػ فػ يػدة مواضػػع (أؼٕ٘ +ٖٕ2كػػؤٔ+ٕ2

رؤٕٔ +ٕ2رؤٕٕ +ٔٚ2أرٕ +ٕ2إشٕ +٘2ٙػػوٕ +ٕٓ-ٔٗ2خػػر +ٔٗ-ٚ2ٔٙمػػتٕٕ )ٔ٘2ٜ،ٕ2وكمػػا

.اؿ المعمداف مف لا العروس فهو العريس (يوٖ .)ٜٔ2فالمسيا إبخذنا لا يروساب .ومػف و ػب ن سػا لممسػيا

كعروس سيبرنـ ا هـ اكممات ذا النشيد.
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ٓٔ -ن د ف

ذا الس ر حوا ابر ايف العريس ويروسا .فالعريس يعمف حاا ،ون د ياحث يف يروسػا اػاذ ب كػؿ

هػد لبيامػػا يريسػاب لهػػا ،معمنػاب مالػا اللهػ مادحػاب مالهػػا مػػع أنػا مػػف يمػؿ يديػػا ون ػػد سػاب ابر يميهػػا .أمػػا

العػػروس ف ػ فب ػرات ضػػع ها

بيامػػا ،ثػػـ ين ػػبا .ماهػػا فبنا يػػا وم ػرة أخػػرك بعاباػػا وم ػرة ثالث ػ بشػػكو ن سػػها

(ميدمػ بوا ػ ) وأخي ػ ابر ف ػ هم ػرة فرحهػػا وبمػػذذ ا احاػػا ن ػػد ا

بنسػػا إخوبهػػا ،لػػذلؾ سػػم

ػػذا الس ػ ر .ػػدس

أ.داس العة.ػ اػيف الػن س واػيف ا  .ون ػد ا انػب العػروس ويريسػها شخإػيات أخػرك مثػؿ العػذارك وانػات
أورشميـ و ؤ ء يشيروا لشعب ا (اليهود ف العهد اليػديـ) و نػاؾ ايخػت الإػغيرة لمعػروس (ايمػـ الػذيف لػـ

يعرفوا ا اعد) و ناؾ أإد.اء العريس (المةئك والسمائييف) .ون هـ ذ الشخإيات أيضاب كالبال 2
بنات أورشميم 2يمثمف مف لـ يبذوؽ محا المسيا اعد و ف مديوات لمبذوؽ.

الةذارى

 2ف مف بذو.ف محا المسيا وم ف مإاايحهف زيباب.

األخت الصغيرة2

بمثؿ هير المؤمنيف أإةب.

أصدقاء الةريس 2يمثموف السمائييف الذيف ي رحوف اخاطئ واحد يبوب.
الحرس الطائف فى المدينة :فا إإحاح ثةث
خمسػ ػ

ـ خداـ يرشدوف الن س يف مف و المسيا وفا إإحاح

ػػـ أدوات ف ػػا ي ػػد ا ي ض ػػحوف ال ػػن س فبع ػػود لممس ػػيا .إذف ن ه ػػـ أنه ػػـ يمومػ ػاب أدوات ف ػػا ي ػػد ا

لبإحيا مسار الن س لبعود لممسيا إذا ضمت سواء االويظ أو االبيديب.

ٔٔ -العريس نا ػو سػميماف ومعنػا اسػما سػةـ فهػو رمػز لممسػيا ممػؾ السػةـ .ون ػد أنػا أطمػؽ اسػما يمػا
يروسا (الكنيس أو الن س الاشري ) فيسما ا شولميث (مؤنث سةـ).

ٕٔ -السفر ىو أنشودة حب ،مس م ارموز هزلي ولكنها بحمؿ ٍ
معاف سمائي أكثر يمياب لمػا يحممػا ظا ر ػا،
ومف ي همها يبرنـ اها روحياب ،ولكف ذا لمف إارت لا الحػواس مدراػ (يػب٘ .)ٔٗ2والبيد مين فييم السيفر

رمزياً فهناؾ أوإاؼ لمعروس يسػبحيؿ بو يههػا لعػروس يمػا المسػبوك ال سػدي ونيخػذ اعػض ايمثمػ يمػا

ذلؾ2

أ-

ػػؿ بطمػػب يػػروس وب بخػػر اػػيف العػػذارك يحاػػوف يريسػػها ،اينمػػا كػػؿ يػػروس بريػػد أف بسػػبيثر احػػب
يريسها لوحد ا (ٔ.)ٖ2

ب -ولن رض أنها ب بخر اهذا ،أف العذارك يحاوف يريسها ،و
أف بيوؿ "إ ذان وراءؾ فن ري" (ٔ ،)ٗ2ؿ

.د أخذبا منهف ،لكف أليس مف الع يب

بريد ايخريات معها.

ج -ؿ ييوؿ يريس لعروسػا "ينيػؾ كاػرج داود المانػ ل سػمح " (ٗ )ٗ2أو "أنػت مر اػ ك ػيش ايلويػ "
( )ٗ2ٙأو "أن ؾ كارج لاناف" ( .)ٗ2ٚػذا الكػةـ

ييػاؿ لعػروس يمػا المسػبوك ال سػدي ،اػؿ ييػاؿ

لمكنيس الب أر ات أمـ وأر ات إاميس.

ٖٔ -لماذا استخدم الوحي اإلليي ىيذا األسيموب ن ػد أف ا فػ الكبػاب الميػدس يسػبخدـ أسػموب الاشػر فػ
البعامؿ والكةـ ،فكما نيوؿ ييف ا ويد ا ويرش ا  .وكما نيوؿ أف ا يغضب إيةناب يف و.وينا بحػت
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العدؿ الله  ،كذا ليعار الوح الله يف ية .الحب الروح والسػري اػيف ا والػن س الاشػري اسػبخدـ

ن س ايسموب الذي نبعامؿ اا ف حيابنا الاشري .

كيف يفسر الييود ىذا السفر

ـ ييولوف أف العروس

شعب اليهود ،وأف العريس و ا الذي أخر هـ مف

أرض مإر ،و ـ يروف أف إبحاد الشعب مع ا سيكمؿ االمسيا ،الذي مازالوا ينبظرونا!!
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عودة لمجدول

اإلصحاح األول
ٔ
يد األَ ْن َ ِ ِ ِ
ان" :
آية (ٔ)َ " -:ن ِش ُ
سمَ ْي َم َ
شاد الَّذي ل ُ

ب ِم َن ا ْل َخ ْم ِر "
آية (ٕ)ٕ " -:لِ ُيقَّْب ْم ِني ِبقُ ْبالَ ِت فَ ِم ِو ،أل َّ
َن ُحب َ
َّك أَ ْط َي ُ
الب ببكمـ ،و ػ الكنيسػ أو الػن س الاشػري الناضػ
العروس نا
حبك أطيب ..و

اآلف بطمب أف ببمذذ امحا اآلب،؟

روحيػاب والبػ إخباػرت حػب المسػيا ألن

اعد أف بذو.ت حب ا اف الذي ابضػا يمػا الإػميب

بريد أف ببذوؽ حب اآلب ،لذلؾ بطمب .ائم ليقبمني= وبيولها اإيغ الم هوؿ ،فه بكمـ يريسها المسػيا الػذي
و الطريؽ لكؿ ن س لك ببذوؽ حب اآلب (اؼٔ )ٙ-ٖ2وا اف و الذي أيمف محا اآلب "فا اف الوحيد الذي

خار" .و.وؿ الن س ليقبمني= نيارنػا ايامػ ايب لةاػف الضػاؿ اعػد ر ويػا ،فكػيف الػن س
و ف حضف اآلب و ّ
بطمب البيكد مف الغ راف ويودة المحا اللهي و حظ أنها بشاع مف .ام واحدة اؿ بطمب الكثير قيبالت فميو

فهػ بريػػد أف ب ػػرح احاػػا اياػػوي وايحضػػانا اياويػ  .حبييك أطيييب ميين الخميير= ػػذ يػػف المسػػيا ،والخمػػر بشػػير
لم ػػرح ،وحػػب المسػػيا يسػػكر الػػن س فبػػنس كػػؿ مػػا ػػو أرض ػ لبهػػيـ ف ػ حػػب ا وحػػد  .وحػػب المسػػيا .ػػدـ يمػػا
الإميب كسر فرح (إشٖ .)ٗ-ٔ2ٙلذلؾ كاف الخمر ييػدـ مػع الػذاائا ( ٖٕ.)ٖٔ2حػب الػن س لممسػيا ػو حػب
يروس لعريسها.
آية (ٖ)ٖ " -:لِرِائح ِة أ َْد َى ِان َك الطَّ ّْيب ِة اسم َك ُد ْى ٌن مير ٌ ِ ِ
َح َّبتْ َك ا ْل َة َذ َارى "
اق ،لذل َك أ َ
َ
َ َ
ُ َْ
ُْ
لرائحة أدىانك الطيبة ما نشبما منؾ و الحب والاذؿ والطاي حبا الإميب لذلؾ أحابؾ العذارك .اسمك

دىن= نا بةيب مال اايل اظ كما ف ( ا .)ٔ2ٚفاالعاري (اسـ  Shemود ف  .)shemenوا سـ يدؿ
ٌ
يما إاحاا فحينما نذكر اسـ يهوذا نذكر الخيان وحينما نذكر اسـ يسوع نذكر محابا الب فاحت رائحبها ف
العالـ كما ،فنحف اذكر ا سـ نذكر أيماؿ الشخص ،ويمؿ المسيا لا رائح أذكا مف كؿ رائح  ،نذكر أماـ

الناس فيذكروا محابا في رحوا "محاوب و اسمؾ يا رب فهو طوؿ النهار بةوب " فالمسيا سكب كماؿ حاا يما

الإميب ،سكب ن سا ف احت رائح طايبا واشبمها أاو كرائح يطرة (بؾ+ .. ٖٔ2ٔ +ٜ2ٔ + ٕٔ2ٛ

ٕكوٕ .)ٔ٘2فرائح يمؿ المسيا الذكي كانت لآلب ولنا.

أمػػا الػػد ف فهػػو خمػػيط مػػف زيػػت ويطػػور و ػػو مػػف أفضػػؿ البنعمػػات فػ أيػػاـ سػػميماف ،وكػػاف د ػػف المسػػح يسػػكب
يمػػا رأس رئػػيس الكهن ػ فينػػزؿ يم ػا لحيبػػا (مػػزٖٖٔ) .والزيػػت رمػػز لمػػروح اليػػدس ،والعطػػور برمػػز لممسػػيا ذو
الرائحػ ػ الذكيػ ػ  .وح ػػيف ح ػػؿ ال ػػروح الي ػػدس يم ػػا المس ػػيا رأس الكنيسػ ػ ي ػػوـ يم ػػاد ك ػػاف ػػذا لحس ػػاب الع ػػروس
(الكنيس ) لب وح منها رائح المسيا ،فمحي

روف رئيس الكهن بشير لشػعب المسػيا ،كنيسػبا الم بمعػ فػ حػب
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(روٕ٘ + ٘2كوٕ )ٔ٘2ونةحػظ أف يمػؿ الػروح اليػدس ػو أف يشػهد لةاػف (يػو٘ٔ .)ٔٗ2ٔٙ،والمسػيا ممسػوح
االد ف مف .اؿ اآلب لخةإنا ليإير رئيس كهن ييدـ ذايح ن سا ينا (أعٗ .)ٕٚ2دىن مييراق= أي منسػكب

ا يض (يؤ .)ٕٛ2ٕ،ٕٜونةحظ أف الد ف مشاع ويمػنا ال مػد رطواػ والػروح اليػدس يعطػ امعرفػ المسػيا فرحػاب

وشػاعاب .والةييذارى= أي الن ػػوس المكرسػ لممسػػيا و بحػػب العػػالـ ،و بايػػع ن سػػها لمحاػ هرياػ  ،فمػػا أف .ػػدـ دمػػا
يمػ ػػا الإػ ػػميب حبػ ػػا إن ػ ػػذات لػ ػػا العػ ػػذارك امإػ ػػاايحهف .و كػ ػػذا .ػ ػػاؿ اػ ػػولس الرسػ ػػوؿ "خطاػ ػػبكـ ي.ػ ػػدـ يػ ػػذراء"

(ٕكػػؤٔ .)ٕ2وفػػداء المسػػيا كػػاف سػػاب إنسػػكاب الػػروح .اسييمك دىيين مييراق فاعػػد ال ػػداء إنسػػكب الػػروح يمػػا
الكنيسػ لعيطيهػػا محاػ لممسػػيا ويعطيهػػا فػػرح  ..يعرفهػػا اسػػما أي شخإػػا فبحاػػا وبشػػاع اػػا وب ػػرح اػػا فهػػو د ػػف

مهراؽ.

ٗ ِ
ي أ َْد َخمَ ِني ا ْل َممِ ُك إِلَى ِح َجالِ ِو َن ْبتَ ِي ُج َوَن ْف َر ُح ِب َك َن ْذ ُك ُر ُح َّب َك أَ ْكلََر ِم َن ا ْل َخ ْم ِر
اء َك فَ َن ْج ِر َ
آية (ٗ) " -:اُ ْج ُذ ْبني َو َر َ
ق ُي ِحبُّوَن َك "
ِبا ْل َح ّْ
فنجري= حيف ي ذب المسيا ن ساب ببحوؿ لكارزة ب ذب آخريف لا (السامري  /زكػا )..والسػاب أف النػاس يػروا فػ

ذ الن س مالها اساب المسيا الذي فيها فين ذاوف كمهـ لممسيا .وي ري الكؿ وراء  .والعػروس سػيلت المسػيا

إجذبني وا سب اا كانت سريع أدخمني الممك إلى حجالو= حيػاب "إسػيلوا بعطػوا" وح الػا أي ايػت العػرس المػزيف
االثيػػاب وايس ػرة والسػػبائر ،و ػػذا يشػػير لعة .ػ المخػػدع الس ػري اػػيف المسػػيا والػػن س الاش ػري  .فمػػف أراد أف يإػػم

فميدخؿ إلا مخديا ،وماذا ي د ناؾ؟ نبتيج ونفرح بك نذكر حبك.

ات أُور َ ِ
آية (٘)٘ " -:أََنا سوَداء وج ِميمَ ٌة يا ب َن ِ
شقَ ِ
ان "
يد َارَ ،ك ُ
يمَ ،ك ِخ َي ِام ِق َ
سمَ ْي َم َ
َ َ
َْ ُ َ َ
ق ُ
ُ
شم َ
الكنيسػ بو ػػا حػػديثها نػػا لبنييات أورشييميم= فهػػف أريػػف ب اراهػػا وآ مهػػا واضػطهاد ا فظنػوا أنهػػا مبروكػ  ،اػػؿ أروا
فيهػػا إنشػػياؽ ..وانػػات أورش ػميـ يمػػثمف كػػؿ مػػف لػػـ يبػػذوؽ مػػاؿ العش ػرة مػػع المسػػيا و ػ بيػػوؿ لهػػـ أنييا سييوداء
وجميمة=

سوداء اطايعبها يننا كمنا مولوديف االخطي  ،و

سوداء اساب ب اراهػا ومشػاكمها كخييام قييدار=

و.يدار كاف إاناب لسمعيؿ وكانت خيامهـ لونها أسوداب مف الخارج .ولكنها ميم كشقق سميمان أي سبائر .إور
سميماف الممون  ،و ػذ بظهػر مػف الػداخؿ "فكػؿ م ػد اانػ إػهيوف مػف داخػؿ" سػر مالهػا الػداخم و ػود المسػيا

فيها .وشيؽ سميماف

إشارة لخيم ا

بمػاع حيػث يسػكف ا مػع شػعاا كسػر مػاؿ لهػـ .و ػ اهػذا بػرد يمػا

انات أورشميـ اليائةت "لماذا نيب لممسيا اينما الحياة معا كمها وإػايا و.يػود وب ػارب وآ ـ" .وكينهػا بنػادي مػع
داود "ذو .ػوا وانظػػروا مػػا أطيػػب الػػرب" الػػرب الػػذي يعط ػ ف ػ الػػداخؿ فػػرح وم ػػد وي ػزاء (ٕكػػوٗ-ٛ2ٙ +ٔٔ-ٚ2

ٓٔ) .والن س بػذكر سػواد ا فببضػع وبػذكر مالهػا فػة بإػغر ن سػها ن ػد نػا البػزاف .و كػذا بضػع الكنيسػ فػ

ميدم كؿ إػةة ،إػةة الشػكر والمزمػور الخمسػوف ف ػ إػةة الشػكر نػذكر يمػؿ المسػيا ونشػكر ينػا أيطانػا
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ما ب وف المزمور الخمسيف نذكر سواد خطايانا والع يب أنا إف و .نا أماـ المسيا ااكيف يما سػوادنا ي ارنػا ػو

ف ماؿ و اذاي  .حول ين يينيؾ فينهما .د همابان (نش.)٘2ٙ
ٙ
ُميي ََ ِ
ِ
ِ
َن َّ
اء ،أل َّ
س قَ ْد لَ َّو َحتْ ِني َب ُنو أ ّْ
ورةَ
ِ ُيبوا َعمَ َّ
الش ْم َ
س ْوَد َ
آية ( " -:)ٙالَ تَ ْنظُ ْر َن إِلَ َّي ل َك ْوِني َ
يي َج َةمُيوني َنياطُ َ
ا ْل ُك ُر ِ
َما َك ْرِمي َفمَ ْم أَ ْنطُ ْرهُ "
وم أ َّ
بحكمف احسب المظا ر .فالشمس قد لوحتني أي الب ػارب البػ كالشػمس

إلي لكوني سوداء= أي
ال تنظرن َّ
حولت لون لمسواد ،ولكف [ٔ] ذا خار ياب فيط ]ٕ[ .و شئ و.ب  ،فاعد أف نابعد مف بحت الشمس ( ذا العالـ)
سينبه

ذا الموف ايسود ويعود لنا لوف اشػربنا ايإػم فػ

سػدنا المم ػد ،فهنػاؾ نإػير مثمػا يننػا سػن ار كمػا

و (ٔيوٖ )ٕ2بنو أمي= حيف .امت الكنيس المسيحي كػاف أوؿ مػف ا مهػا واضػطهد ا ػـ اليهػود .واعػد ػذا

.ػػاـ يمػػا الكنيس ػ كثيػػر مػػف الهراطي ػ الػػذي أذا.و ػػا م ػ اررة النيسػػاـ والخإػػوم  .ليػػد عػػؿ ا الكنيسػ ػ نييياطورة

الكروم= أي حارس لمكروـ كمها فمـ بحرس حبا كرمها وانشيت.

ممحوظة لمخدام= ناؾ مف يهبـ امخدوميا و يهبـ ايف يريا كرما و (حيابا الروحي ).
ٚ
ين تُيرِب ُ ِ
َخ ِبرِني يا م ْن تُ ِحب ُ ِ
َّ
يون َك ُمقَ َّن َة ٍية ِع ْن َيد
ييرِة لِ َميا َذا أََنيا أَ ُك ُ
ُّو َن ْفسي ،أ َْي َن تَْر َعيى ،أ َْي َ ْ
ض ع ْن َيد الظ ِي َ
آية ( " -:)ٚأ ْ ْ َ َ
قُ ْط َة ِ
َص َحا ِب َك "
ان أ ْ

حينما بذكرت شدبها وسواد ا و ياج اييداء يميها ،احثت يف الراي  ،المسػيا الػذي ييود ػا لمم اريػ الخضػراء.

يا من تحبو نفسي= فه بحاا ينا أحاها أو ب االرهـ مف سواد ا .و ػو اليػادر أف يشػاعها ويعزيهػا أيين ترعيي

ويحميها أين تربض و.ت اشبداد الب ارب عند الظيييرة= ينػدما بشػرؽ الشػمس البػ بموحهػا .ون ػد العػروس
نابموـ ن سها أنها ف اعض ايحياف ببرؾ راييهػا الحيييػ وتكيون كمقنةية عنيد قطةيان أصيحابك= كممػ مينعػ

بعنػ مػػف بربػػدي .نايػاب واالبػػال بكػػوف هيػػر .ػػادرة يمػػا الرؤيػ

يػػداب لػػذلؾ ببػػر ـ الكممػ أيضػاب "بائهػ " أو "مغشػػا

يميها" أو ف الساعيني "خ ي " أي بهز ا البعاليـ الغريا لآلخريف،

إن ذات وراء فكر آخر هير فكر المسػيا

الواحد ،خر ت مف كنيسبا الواحدة الوحيدة وذ ات وراء .طعاف آخػريف ،و نػا ن ػد ا بمػوـ ن سػها يمػا ذلػؾ .ومػف

يديوف أنهـ أإحاب يريسها قطةان أصحابك (ٔيوٕٕ.)ٜٔ2ٕ،
إن ذات وراء ـ ّ

ٛ
ار ا ْل َغ َنِم ،وارعي ِج َداء ِك ِع ْن َد مس ِ
النس ِ
ِ
اخ ُر ِجي َعمَى آلَ ِ
اك ِن
اء ،فَ ْ
َ َ
َ
آية ( " -:)ٛإِ ْن لَ ْم تَ ْة ِرِفي أَيَّتُ َيا ا ْل َجميمَ ُة َب ْي َن ّْ َ
ََْ ْ
الرع ِ
اة "
ُّ َ

أن لم تةرفي

فاخرجي عمى آلار الغنم= كثي ابر ما َّ
ندي يدـ المعرف لذلؾ ييوؿ العريس نا ولماذا البو ػاف

أيبها الن س ويندؾ ف كنيسبؾ ايااء واليديسيف ،ما يميػؾ سػوك أف بخر ػ مػف ن سػؾ وذابػؾ واي ااػؾ اكػؿ مػا
ػػو ديػػد (وموض ػ ) وسػػيري يمػػا أثػػار اليديسػػيف واياػػاء (يػػبٖٔ.)ٜ-ٚ2

ببرك ػوا إيمػػاف اياػػاء المسػػمـ م ػرة

لميديسػػيف (يػػاٗ .)ٖ،أيتيييا الجميميية= سػػيبكرر وإػػؼ العػريس لهػػا اينهػػا ميمػ و ػػذا لمحاػ يريسػػها لهػػا ،اػػؿ لػػـ
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نسمع طواؿ السػ ر كممػ بػوايا واحػدة لمعػروس .إرعيي جيداءك= يمػؿ الػن س البػ يرفػت المسػيا أف بشػهد أمػاـ

الجداء= الخطاة ايف يريسها ه ر لها وأحاها .ولكف بيود ـ لمساكن الرعاة= لمكنيس وليس لمغرااء.

ٜ
س ِفي مرَكب ِ
شب ِ
يب ِتي ِبفَ َر ٍ
ات ِف ْر َع ْو َن "
َْ َ
َّيتُك َيا َح ِب َ
آية ( " -:)ٜلَقَ ْد َ ْ
ف حرب ولكنها .وي ك رس ييود مسيحها (رؤ .)ٕ2ٙو ػ فػ
خةؿ هاد ا ليست وحد ا ضعي اؿ

موكب (الكنيس ) ولكنها مازالت يما ايرض لذلؾ .يؿ مركاات فريوف [ٔ] اشبهر فريوف ا ودة ياد [ٕ] هرؽ
فرساف فريوف ف الاحر ايحمر إشارة لموبنا ودفننا مع المسا ف المعموديػ لنخػرج منهػا فرسػاب أاػيض ييػود

وليس فريوف [ٖ] ال رس مشهور اينا يدخؿ المعارؾ اة خوؼ (أي.)ٕٔ2ٖٜ

ػو

ٓٔ
َجم َل َخد َّْي ِك ِبسم ٍ
وطَ ،و ُع ُنقَ ِك ِبقَالَ ِئ َد! "
ُُ
آية (ٓٔ)َ " -:ما أ ْ َ
السيموط= إػػنؼ مػف ال ػوا ر فػتذ إػػارت الػن س مسػػكناب لمػروح اليػػدس يػنعكس مػػاؿ المسػيا يمػػا و ههػػا أي

خديها .وحيف بغمب الن س يماسها المسيا ذ ال وا ر إذ عمها ممك  .وعنقك بقالئد= كاف ينيها هميظػاب رافضػاب

أف ينيػاد  ،واآلف .امػت نيػػر  ،و ػذا ػػو يمػؿ الػػروح اليػدس الػػذي ياكػت ويينػػع .واذ .امػت كافي ػػا ايػةدة ػ روح

الطاي .

ٔٔ
ان ِم ْن ِفِ ٍ
ِ
سالَ ِس َل ِم ْن َذ َى ٍب َم َع ُج َم ٍ
َّة "
آية (ٔٔ)َ " -:ن ْ
ص َنعُ لَك َ
نصيينع= الثػػالوث ػػو المػػبكمـ نػػا .و ػػذ اآليػ بػػدؿ يمػػا رمزيػ السػ ر فػػة يو ػػد يػػدة ر ػػاؿ يحاػػوف امػرأة واحػػدة.

والسالسييل= بظهػػر مػػف الخػػارج كينهػػا .يػػود ولكنهػػا لم مػػاؿ .فه ػ مييين ذىييب= أي سػػماوي (الييػػود ػ ا لب ػزاـ
االوإ ػػايا والإ ػػةة والإ ػػوـ  )..و .ػػد البزم ػػت الع ػػروس اه ػػا االح ػػب .وجميييان= أ ػ ػراس ك ػػالب بعم ػػؽ فػ ػ سمس ػػم

الشوري  .والفِة برمز لكمم ا  .فهذ الن س لها يمؿ بنايا وويظ اآلخريف اكمم ا (مزٕٔ.)ٙ2
ٕٔ
ارِد ِ
ِِِ
ِ ِ
اح َن ِ
يني َرِائ َحتَ ُو "
ام ا ْل َمم ُك في َم ْجمسو أَفَ َ
آية (ٕٔ)َ " -:ما َد َ

الممك في مجمسيو= ػو ممػؾ اإػمياا يمػا .ماػ  ،ولمػا إػار .ماػ م مسػاب ومسػكناب لػا فاحػت رائحبػا .ومػا ي عػؿ
رائحػ الػػن س ب ػػوح كنيياردين ػػو أف بياػػؿ الػػن س أف بُسػػكب يػػف المسػػيا فبشػػبرؾ معػػا فػ إػػمياا .وبظهػػر الػػن س
كياام لمإميب دائس العالـ مع يريسها.

ٖٔ
يت "
آية (ٖٔ)" -:
ص َّرةُ ا ْل ُمّْر َح ِبي ِبي لِي َب ْي َن لَ ْد َي َّي َي ِب ُ
ُ
المر= يشير ل لـ (اطعما المر) ويشير لمرائح العطرة ،فاحبماؿ ايلـ ي ؿ المسيا لػا رائحػ يطػرة .بيين ليديي

يبيت= يما إدري ا انب .ما يايت. .ما

و موضع راحبا .كذا كاف يإنع يوحنا الحايب .ومػا الػذي يػدفع

الن س لبحبمؿ ايلـ والإميب؟
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ٔ -أف مسػػيحها بػػيلـ وكػػاف صييرة ميير (مممػػوء أ م ػاب) واي مػػا فاحػػت رائح ػ محابػػا حػػيف فبحػػت ػػذ الإ ػرة يمػػا
ُيمِ َف أو ب.
الإميب ،فمة حاا .ماها ينها شعرت ايف حاا أ ْ
ٕ -اعػػد أف إػػار المس ػػيا داخػػؿ الػػن س إ ػػار ثػػديا ا (العهػػد الي ػػديـ والعهػػد ال ديػػد) مإ ػػد ابر لبعمػػيـ كػػؿ الن ػػاس
لب ذاهـ لمسيحها .و

.طعاب يزلت خطايا ا مف ايف ثدييها ( وٕ.)ٕ2

ٖ -كانػت العػادة أف الزو ػ بعمػػؽ إػورة زو هػا الغائػب فػ ينيهػا يةمػ محابهػا وو ئهػػا لػا هػذ بسػبير إػػوربا
يما إدر ا.

ٗ -إرة المر أيضاب بشير لعػادة ينػد الانػات فػ بمػؾ اييػاـ .إذ كػف يماسػف إػرة مػر يمػا إػدور ف في ػوح منهػا
رائح يطرة .كذا كؿ مف .اؿ المسيا وإمياا ب وح رائحبا.

آية (ٗٔ)ٔٗ " -:طَاقَ ُة فَ ِ
اَ َي ٍة َح ِبي ِبي لِي ِفي ُك ُر ِ
وم َع ْي ِن َج ْد ٍي "
طاقة= حزم  .فاَية= ناات نور الحناء .ولا ز ر رائحبا طيا داب و.د اشبهر و ود ذا الناات ف عين جدي

ومازالت ذ العادة لمعروس مو ودة فػ مإػر واعػض الامػداف ،أف بيػاض العػروس يمػا حزمػ مػف ز ػر الحنػاء
ليم يرسها فبإاغ يد ا اموف أحمر ويإاا ليد ا رائح حموة يوـ زفافها .العروس نػا حممػت يةمػات الإػميب

(الموف ايحمر) ف يد ا وإارت لها الرائح الزكي (حمؿ الإميب).
ِ
ِ ِ
آية (٘ٔ)َ ٔ٘ " -:ىا أَ ْن ِت ج ِميمَ ٌة يا ح ِب ِ
امتَ ِ
ان "
َ َ َ
َ
يبتيَ ،ىا أَ ْنت َجميمَ ٌة َع ْي َناك َح َم َ
عيناك حمامتان= [ٔ] كحمام نوح

بسبريا خارج ال مؾ (ال مؾ رمػز الكنيسػ ) [ٕ] اسػيط ووديعػ " .واذا كانػت

يينؾ اسيط ف سدؾ كما يكوف ني ابر" (مت ]ٖ[ .)ٕٕ2ٙلهما اسبنارة االروح اليدس .إذاب ذ الن س .د بحررت مف
الشهوات ال سدي وحممت السمات الروحيػ وإػ اء الػن س لػذلؾ يػديو ا ىيا أنيت جميمية ييا حبيبتيي

ػذ الػن س

الب حممت سمات المسيا و.امت أف بشبرؾ معا ف إمياا .ولكف مػازاؿ لهػذ الػن س خطايا ػا ،ورهمػاب يػف

ذلؾ ي ار ا ا

ميم  ..كما .اؿ الشاير "ييف المحب يف كؿ ييب كميم " .فالمحب

يرك سوك ال ماؿ ف مػف

يحاها" .يادي أيوب ر ؿ كامؿ".
آية (َ ٔٙ " -:)ٔٙىا أَ ْن َ ِ
ِ ُر "
يرَنا أ ْ
َخ َ
ت َجمي ٌل َيا َح ِبي ِبي َو ُح ْمٌوَ ،و َ
س ِر ُ
.ػػاؿ لهػػا الع ػريس يينػػاؾ حمامبػػاف ،فمػػاذا أيطػػا الػػروح اليػػدس لعينا ػػا أف بػ ار ؟ ليػػد رأت مػػاؿ يريسػػها ىييا أنييت

جميل= ليد أدركت أنا ميؿ وأنا ػو سػر مالهػا .اػؿ ػو مإػدر كػؿ .ػوة وكػؿ .داسػ فينػا،
ين سػنا أي شػئ إػالا (يػػعٔ .)ٔٚ2سيريرنا أخِير= نبي ػ

ي ػب أف ننسػب

ػذا الدراؾ الروحػ دخمػت الػػن س مػع مسػيحها فػ

إبحاد أيمؽ .والسرير و ال سػد الػذي فيػا بمبيػ الػن س مػع ا  ،ويبحػوؿ ال سػد لمكػاف يسػكف فيػا ا اػؿ يربػاح
فيػا ا  ،سػدنا لػػـ يعػد ممػؾ لنػػا ولػـ يعػد مسػػكناب لمػن س الاشػري فيػط ،اػؿ يسػػكف ا فيػا ،و نػا بظهػػر ثمػار الػػروح
ِ
ػا الس ػرير أخضػػر أي مثمػػر .ليػػد ديػػا اػػولس أ سػػادنا أنهػػا أيضػػاء المسػػيا (ٔكػػو )ٔ٘2ٙينهػػا
اليػػدس لػػذلؾ ُديػ َ
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حممت إنعكاساب لموحدة الداخمي ايف الكمم اللهػ والػن س .ليػد سػاؽ المسػيا وأخػذ سػدنا فهػو أخػذ مالنػا ليعطينػا
مالػػا ،ليػػد إػػار سػػدنا سػػد  ،وإػػار سػػد سػرير لنػػا ،إذ لنػػا فيػػا ارحػ  ،نػػرك فيػػا ابحادنػػا معػػا .ليػػد أثمػػر سػػد

الرب طاي لآلب يوض يإياننا ونياوة يوضاب يف ن اسابنا وهما يما الشيطاف يوضاب يػف زيمبنػا .يمومػاب
الخضرة يةم الحيوي والثمار يف الن س م بمع مع ا .

ِ
ِ ِ ٔٚ
س ْرٌو "
آية (َ " -:)ٔٚج َوائ ُز َب ْيت َنا أ َْرٌزَ ،و َرَواف ُد َنا َ
كنيسػ المسػػيا بشػػاا نػػا االايػػت .والايػػت لػػا أيمػػدة سػػاع أرسػػي
اييمػػدة ال أرسػػي هالاػاب لمكنيسػ المنبإػرة البػ

الجيوائز= ولػػا يػوارض أفييػ

روافييد وبشػػير

ػ اآلف فػ السػػماء ،لػػذلؾ فػػال وائز مػػف أرز= و ػػذا يمػػر طويػػؿ

(فػػتا ار يـ واسػػحؽ ويعيػػوب أحيػػاء) ورائحبػػا حمػػوة و كػػذا سػػير أاائنػػا اليديسػػيف .وبشػػير الع ػوارض ايفيي ػ لمكنيس ػ

الم ا ػػدة يمػػا ايرض ونةحػػظ أنهػػا مػػف سييرو و ػػو مشػػهور ايوبػػا وأنػػا
كنيس المسيا ،فه كنيس .وي

يهبػػز اػػالريا و كػػذا يناغ ػ أف بكػػوف

يسبطيع أحد أف يحطمها ،ويناغػ أف يكػوف المػؤمنيف واثيػيف فػ حمايػ راهػا

لها فة يهبزوف مع أي رياح اضطهاد أو بعاليـ هريا  .ونةحظ أف الايت مكػوف مػف أيمػدة أرسػي ومػف يػوارض
أفيي ػ و كػػذا إػػميب المسػػيا ،فالمسػػيا اإػػمياا وحػػد الس ػمائييف اايرضػػييف .وإػػارت الكنيس ػ مػػف .سػػميف. ،سػػـ

رأس  ،ممبد رأسياب و

الكنيس المنبإرة و.سـ أفي ممبد أفيياب ف كؿ ايرض و

الكنيس الم ا دة.

ممخص اإلصحاح األول

س ػ ر النشػػيد ػػو س ػ ر المحا ػ  .أوالً ػػا محا ػ ا مثمػػث اي.ػػانيـ .الػػروح اليػػدس (الػػد ف المه ػراؽ) ي ػػذانا لإلاػػف

العريس اينا2

ٔ .يسكب محا ا فا .موانا (رو٘.)٘2

ٕ .ويإور لنا الاف "ييخذ مما لا ويخاركـ" (يو )ٔ٘2ٔٙفنن ذب لا يف محابا يسهؿ إكبشافها مػف حيابػا
وإمياا فن د محابا أطيب مف الخمر.

ٖ .والروح اليدس يثابنا فا الاف فنشباؽ يحضاف اآلب.

فالاف يسبعمف اآلب .وحينما نشعر امحا اآلب نشػباؽ لمحابػا الغػافرة وأحضػانا فنيػوؿ لإلاػف يػف اآلب "لييامنػا
ايػػاةت فمػػا" .و ػػذ المحا ػ براطنػػا اسةسػػؿ محا ػ (آي ػ ٔٔ) و ػػذ السةسػػؿ ػػا ح ػػظ الوإػػي يننػػا نحػػب ا

(يػػوٗٔ )ٕٖ2و ػػذ المحا ػ

بيبإػػر يمػػا محا ػ ا اػػؿ لاني ياً بمبػػد لمحا ػ الخػػوة فنشػػباؽ أف بن ػػذب العػػذارك

لمحا العريس (آي ٖ .)ٗ،اؿ نكبشؼ فا آخر الإحاح أف المحا

ا لكؿ الكنيس  ،الكنيس الم ا دة (الروافد

آي  )ٔٚوالكنيس المنبإرة فا السماء (ال وائز آي  .)ٔٚفها كنيس واحدة مرباط االمحا  ،نحػف نإػما لمػف
فا ايرض ومف فا السماء و ـ يبش عوف فينا.
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والكنيس بشاا ايباب واحداب يسكف فيا المسيا (سريرنا أخضر) فبكوف الكنيس مثمرة .ولكف كيؼ يسكف المسيا فا
الكنيس  .كاف اد مػف الب سػد (موضػوع الإػحاح اليػادـ) ليمػوت المسػيا اهػذا الب سػد وييػوـ وبسػكف حيابػا فػا

الكنيس "لا الحياة ا المسيا" (فأ.)ٕٔ2
ممحوظ
يادأ يمؿ الروح اليد س مع هير المؤمف ايف يينعا االمسيا أنا الرب ا لا المخمص فيسبحيؿ أف ييوؿ اف

المسيا رب ا االروح اليدس ( أر ٕٓ  ٔ + ٚ 2كو ٕٔ  )ٖ 2واعد المعمودي والميروف يسكف فيا الروح
اليدس ويادأ يمؿ اخر اف ينم ا يماف و ذا مف مف ثمار الروح اليدس ( هؿ ٘  ) ٕٖ + ٕٕ 2ثـ يادأ

يسكب محا ا ف .موانا (رو٘  ) ٘ 2ايف يحك لنا يف مف و المسيا وحينما نعرفا حييي نحاا وحيف
نشعر امحابا يزداد ف داخمنا الر اء ( رو ٘.) ٘ 2
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عودة لمجدول

اإلصحاح اللاني

ػػذا الإػػحاح يحػػدثنا يػػف الب سػػد .ونحػػف اآلف أمػػاـ يػريس ويروسػػا فػ اسػػباف اعػػدما مػ ّػر الشػػباء ،الػػذي يشػػير
لارودة العواطؼ .إذف و الب سد لينه ارودة العواطؼ الب سادت ف العهد اليديـ.
ٔ
س َن ُة األ َْوِد َي ِة "
س َ
س ْو َ
ش ُارو َنَ ،
آية (ٔ) " -:أََنا َن ْر ِج ُ

نييرجس شييارون= شػػاروف ػػو وادي  .ػػر ضػػيؽ هيػػر مػػي وؿ ،كػػاف يسػػبخدـ كطريػػؽ اػػيف مإػػر وسػػوريا .وكػػاف
ػوءاَ اهػػذا النػػر س الممبػػاز الػػذي .ػػاؿ ينػػا المسػػيا "و سػػميماف كػػاف يمػػاس كواحػػدة منهػػا" و ػػذا النػػر س ينمػػو
مممػ َّ
ٍ
وم ْح ِ ْػر .و كػذا
طايعياب ،أحػد يبعػب فػ زرايبػا ،فمػـ يكػف أحػد ليبعػب ويػزرع فػ واد ضػيؽ هيػر مػي وؿ و .ػر ُ
السيد المسيا الذي أبا لهذا العالـ دوف زرع اشػر ليكػوف سوسينة األوديية= أو النػر س المممػوء مػا ب فهػو أاػرع
ما ب مف ان الاشر َوُو ِ َد وسط ذا العالـ الممموء خطي  ،فايودي أماكف مح رة.

ٕ
الشو ِك َكذلِ َك ح ِبيب ِتي ب ْي َن ا ْلب َن ِ
السو ِ
ات "
َ
َ َ َ
س َنة َب ْي َن َّ ْ
آية (ٕ)َ " -:ك َّ ْ َ

المسيا و السوسف ،وينعكس مالا يمينا فبإير حايابا كالسوسنة= فهػ بحمػؿ إػوربا .ولكنهػا مػا ازلػت فػ
وسط العالـ ببيلـ مػف شػهوات ال سػد وآ ـ ػذا العػالـ وحػروب الشػيطاف ضػد ا والهرطيػات البػ بحاراهػا ،و مػوـ

الحياة وهنا ا ولذابها (لو )ٔٗ2ٛو.د بسيط ف الخطي اساب كؿ ذا ،والع يب أف يريسها حمؿ الشوؾ ينها.

ٖ
َن أ ْ ِ
آية (ٖ)َ " -:كالتُّفَّ ِ
سَ ،ولَ َم َرتُ ُو ُح ْم َوةٌ
ت ِظمّْ ِو ا ْ
اح َب ْي َن َ
ت أْ
شتَ َي ْي ُ
ين تَ ْح َ
ش َج ِر ا ْل َو ْع ِر َكذلِ َك َح ِبي ِبي َب ْي َن ا ْل َب ِن َ
َجم َ
لِ َح ْم ِقي "

الكنيسػ بشػاا حاياهػا بالتفياح بيين شيجر اليوعر= شػ ر الػوير لػا شػكؿ و اذايػ ولكنػا اػدوف ثمػر ،شػ ر الػػوير
يشير لآلله الكثيرة الب يعاد ا الناس مثؿ شهوة الاطف وحب الماؿ وحب المػديا والك ارمػ  .ولكػف كػؿ ػذ اػدوف
ثمػػر ،أمػػا المسػػيا فهػػو وحػػد المشػػاع ،آله ػ العػػالـ

بػػروي و بشػػاع ،اػػؿ مػػف يشػػرب مػػف ػػذا المػػاء يعطػػش أمػػا

المسيا فيػد .ػدـ لنػا ن سػا سػر شػاع .و حػظ أف العػريس مشػاا االب ػاح ولػيس شػ ر الب ػاح ،فالمسػيا لػـ يعطنػا أف

نيكؿ مف ثمر  ،اؿ أيطانا ن سا ميكةب ومشرااب ليشاع ن وسنا .لذلؾ فالب اح نا إشارة لمب سد .تحت ظمو اشيتييت

أن اجمس= ف العهد اليديـ مسػنا بحػت ظػؿ المػوت إذ أكمنػا مػف شػ رة العإػياف (وادي ظػؿ المػوت) واآلف فػ

العهػػد ال ديػػد مسػػنا بحػػت ظػػؿ المسػػيا وا ػػب الحيػػاة إذ نيكػػؿ مػػف سػػد (إشٔ٘+ٕ2ٜٗ +ٔٙ2٘ٔ +ٔٗ-ٜ2
ٕٖ .)ٕ2فالمسيا مشاا اإخرة بحمينا مف شمس آ ـ ذا العالـ نبمػذذ االبيمػؿ فيػا .لمرتيو حميوة لحمقيي= الثمػرة
سد الذي أيطانا لنيكما ،فماذا أيطانػا العػالـ؟! و حػظ أنهػا وسػط الشػوؾ مشػغول اعريسػها ولػيس االشػوؾ.

12

سفر نشيذ األناشيذ ( اإلصحاح الثاني)

.يػػؿ يػػف ايش ػرار أف حن ػربهـ .اػػر م بػػوح ،يخػػرج منهػػا كممػػات المػػوت والهػػةؾ ،أمػػا يػػروس المسػػيا فحن ربهػػا
وحميها

يو د فيهما إ كؿ ما و حمو .وكمما ببذوؽ ذ الحةوة بطمب الدخوؿ إلا "ايت الخمر" .

تأمل 2ف وسط ب ارب وآ ـ ذا العالـ ما أحما أف يظمؿ يمينا مسيحنا فنبعزي ،ومف بػذوؽ ػذ البعزيػات ييػوؿ

"تحت ظمو اشتييت أن أجمس" و يعود يطمب بعزيات ذا العالـ .و.ولا أ مس إشارة لمراح الكامم .

آية (ٗ)ٗ " -:أ َْد َخمَ ِني إِلَى َب ْي ِت ا ْل َخ ْم ِرَ ،و َعمَ ُم ُو فَ ْوِقي َم َح َّب ٌة "
بيت الخمر= و المكاف الذي ييدـ فيا الطعاـ والشراب لممسافريف ،و الكنيس الب بيدـ لنػا سػد المسػيا ودمػا

يو فييوقي محبيية= الإػػورة نػػا أف
كسػػر فػػرح ،المسػػيا أدخمنػ لعة.ػ كمهػػا فػػرح ،أدخمنػ ييمػػاؽ حػػب ا  .وعممي ُ
العريس أخذ يروسبا إلا داخؿ ايت ليعطيها أف ببذوؽ محابا الب كالخمر ووضع يمماُ فوؽ ذا الايت فما و
ذا العمـ؟

ٔ -يةم ممكي ا لهذ الن س.

ٕ -يةم حمولا ف ايبا الممك (اليمب) فحيثما يو د الممؾ برفع رايبا.

ٖ -يةم حمايبا لهذا المكاف فة يسبطيع أحد أف يعبدي يما مكاف يميا يمـ ممؾ .وي.
ٗ -حوؿ العمـ ب بمع يوش الممؾ لبحارب .وا
اؿ

و رب ال نود .ون س حايابا

مر ا ك يش ايلوي (نش.)ٔٓ2ٙ

أيضاب ن س م ا دة محاراػ

٘
الزِب ِ
اص َّ
َس ِن ُدوِني ِبأَق َْر ِ
يِ ٌة ُحبِّا "
شوِني ِبالتُّفَّ ِ
يب أَ ْن ِة ُ
اح ،فَِإ ّْني َم ِر َ
آية (٘) " -:أ ْ
فيا مف فػرح فيالػت أنهػا مريِية حبياً= وفػ
ليد بذو.ت الن س حب يريسها ،ولكنها أدركت الثمف الاا ظ لما

بر م أخرك " م روح حااب" فه حيف رأت راحات المحب و دت ن سها وكينهػا رحػت اهػذا الحػب .والع يػب

أنها بطمب اسيندوني بيأقراص الزبييب أنةشيوني بالتفياح= فهػؿ الزايػت والب ػاح يػداوياف ارحػات الحػب؟! ػذ

يمكػػف فهمهػػا سػػوك رمزيػاب .فإػػرخات الػػن س الب ػ اكبشػ ت حػػب المسػػيا الع يػػب ػ إػػرخات طالاػ أف بعػػرؼ
المزيد يف حاا ويف شخإا،

بطمب أف بدخؿ ف الشرك معا وا بحاد اا اايكثر ،لذلؾ

بطمب البناوؿ

الذي ي با يينيها يما حاياها أكثر كسر انبعاش روحػ  .فالزايػب نحإػؿ يمػا الخمػر منػا ويشػير لمػدـ .والب ػاح

يشير لم سد (آي ٖ).

ت أر ِ
ِٙ
ْسي َوَي ِمي ُن ُو تُ َة ِانقُِني "
آية ( " -:)ٙش َمالُ ُو تَ ْح َ َ
شمالو=

يد العناي اللهي الب بؤدب وبيطع فينا محا ايرضيات والزمنيػات .ويمينو= ػ يػد النعمػ البػ

بحبضػػف وسػػط ايلػػـ لبعػػزي وببرفػػؽ ،وبعطينػػا أف نػػرك ون ػػرح االسػػماويات فنشػػباؽ إليهػػا .الشػػماؿ بسػػما االب را ػ
وبسما اال رح ،واليميف بعإب وب ذب لمسماويات(ا سما اشمالا أف يميػ الثةثػ فبيػ فػ النػار وايمينػا أبػ

وحؿ وسػطهـ) .و حػظ المنظػر أننػا فػا الب راػ نحػف فػا أحضػاف ا  ،فػا يحيطنػا امحابػا ,ويعانينػا اكمبػا يديػا،
و ذ يةم حب .فالب را

ا حب مف ا يو د "فالذك يحاا الرب يؤداا" (يب ٕٔ .)ٙ 2
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شمِيم ِبالظّْب ِ
ِ
اء َوِبأ ََي ِائ ِل ا ْل ُحقُ ِ
آية (ٚ " -:)ٚأ َ ّْ
اء "
يب َحتَّى َي َ
ول ،أَالَّ تَُيقّْ ْظ َن َوالَ تَُن ّْب ْي َن ا ْل َح ِب َ
َ
ش َ
ُحمفُ ُك َّن َيا َب َنات أ ُ
ُور َ َ
ف ػ آي ػ ( )ٜشػػاهت العػػروس يريسػػها "بيييالظبي وَفييير األيائيييل" ويف يريسػػها ػػو أثمػػف شػػئ ينػػد ا ،ولػػا ػػذ
الإ ات ،فه بحمؼ بنيات أورشيميم اػيهما مػا ينػد ـ أي مػا لػا ن ػس الإػ ات ،أف ال تييقظن الحبييب= ػ

بريد يحد أف ييطع ذ الشرك ويحرمها مف ذا ال رح .ذ مثػؿ .ػوؿ اطػرس " يػد يػا رب أف نكػوف هنػا" و ػذ
اآليػ

يمكػػف فهمهػػا حرفي ػاب ،أي اػػيف يػػروس ويريسػػها مػػف أ ػػؿ العػػالـ ،فهػػؿ يمػػؿ انػػات أورشػػميـ أي إػػاحاات

العروس أف يدخمف لمعريس ليو.ظو  ،و ؿ العروس
المسػػيا وبطمػػب أف

الب بطمب ذا .ذا إوت الن س الب بحيا ف فرح مع

ينبه ػ اسػػاب إي إزيػػاج يػػالم  .و ػػذا إػػوت الكنيس ػ بػػديو أو د ػػا أ يػػزي ف المسػػيا

المسبريا ف .مواهـ اخطايا ـ .ذ ديوة الكنيس " بحزنوا الروح" ار ع ب سير آي (.)ٜ2ٚ
ٛ
ال ،قَ ِ
ٍ ِ
اف ار َعمَى ا ْل ِج َب ِ
اف ًاز َعمَى التّْالَ ِل "
ص ْو ُ
آية (َ " -:)ٛ
ت َح ِبي ِبي ُى َوَذا آت طَ ً

ذ اآلي ب هـ اطرييبيف ،بيولها الن س ف العهد اليديـ ،وبيولها اآلف2

ٔ -كانت الن س ف العهد اليديـ بحس أف حاياها .ادـ ،اؿ و مشػباؽ لمب سػد (إش٘ )ٗ2ٕٚ،ػ ببعػرؼ يمػا
إوبا مف اعيػد ،وبشػعر أنػا ٍ
أت اسػري (سػري ا ليسػت مثػؿ سػري الاشػر فػا يعػرؼ أنسػب و.ػت ،ويعػد

ك ػػؿ ش ػػئ احكمب ػػا ،ل ػػذلؾ .ي ػػؿ أف المس ػػيا أب ػػا فػ ػ م ػػؿء الزم ػػاف والمس ػػيا  .ػػاؿ ليوحن ػػا ػػا أن ػػا أبػ ػ سػ ػريعاب

(رؤٕٕ .)ٕٓ2ولـ ييب لآلف ،فمـ ييب مؿء الزماف لهػذا) وكيػؼ بعرفػت الػن س فػ العهػد اليػيـ يمػا إػوت
يريسها وأنا سييب

اليوـ وفرح.

شعرت اهذا مف الناوات (الجبيال= الشػريع واليتالل= الناػوات) كمػا رأي إاػ ار يـ ػذا

ٕ -مازالت الن س ف العهد ال ديد ادراسبها لمكباب الميدس برك المسيا .والجبال اآلف

العهد ال ديد والتالل

العهد اليديـ .وببرنـ الن س "رفعت يين إلا ال اػاؿ مػف حيػث يػيب يػون " وببيمػؿ فػ الكبػاب الميػدس
كمم ا فينكشؼ لها المسيا كمم ا  ،وأنا يحاها وأيد لها مكاناب ،وأنا ٍ
آت لييخػذ ا لمم ػد ،والػن س مشػبا.
ليػػوـ يػػيب يريسػػها لييخػػذ ا .و ػػذ اآليػ .ػػد بيولهػػا الػػن س البػ بسػػمع إػػوت ا يناديهػػا .وا فػ كثيػػر مػػف
ايو.ات يديونا لنسب يب لػا كمػا ديػا إاػ ار يـ ليبػرؾ أور اوثنيبهػا ،وكمػا ديػا لػوط مػف سػدوـ اسػاب خطيبهػا

و.اػػؿ أف يػػدمر ا .ومػػازاؿ إػػوت ا ف ػ أذف كػػؿ منػػا أف "إ ػػرب لحيابػػؾ" وابػػرؾ ػػذا المكػػاف المعثػػر الػػذي
ي إػمؾ يػف ا  .وإػػوت ا .ػد يػيب اػػالبوايا كمػا حػدث مػػع إيميػا و ػو ػػارب مػف و ػا إي ازاػػؿ الممكػ  ،و.ػػد

ييب االبش يع كما أبا لزكا "يا زكا يناغ أف أكوف اليػوـ فػ ايبػؾ "و.ػد يػيب االنػذار "فػ

ن سؾ".

ػذ الميمػ بؤخػذ

ٜ
ِ
ِِ
ص
آية (َ " -:)ٜح ِبي ِبي ُى َو َ
يو ِبالظَّ ْب ِي أ َْو ِب ُغ ْف ِر األ ََي ِائ ِل ُى َوَذا َو ِاق ٌ
ش ِب ٌ
اء َحائط َناَ ،يتَطَمَّعُ م َن ا ْل ُك َوىُ ،ي َو ْ
ص ِو ُ
ف َو َر َ
الشبا ِب ِ
ِ
يك "
م َن َّ َ
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اء حاياها حامةب طايعبنا النساني ومخب يػاب وراء حائطنػا النسػان أي ال سػد ىيوذا واقيف وراء الحيائط وىيو

يتطمع مين الكيوي= أي يظهػر ن سػا مػف خػةؿ شػااايؾ ضػيي  .ويوصيوص مين الشيبابيك= يوإػوص أي يعمػؿ
خر.اب ف السبر اميدار ييف بنظر منا .فهو يظهر ن سا ف م ػد مػف خػةؿ سػد النسػان  .ف أرينػا م ػد كمػا
ف لغز كما ف مػرآة .ولكػف فػ الػد ر اآلبػ سػن ار كمػا ػو (ٔكػؤٖٔ +ٕٔ2يػوٖ )ٕ2فػ الب مػ كػاف المسػيا
يوإوص ويظهر

وبا اميدار اسيط .شبيو بالظبي= ييف الظا حادة .وَفر األيائيل= أي اييائػؿ الإػغيرة.

و ػػذ بشػػبهر اينػػا س ػريع  .بػػرك الحيػػات مػػف اعيػػد فب ػػري إليهػػا وبدوسػػها اي.ػػدامها ،واسػػاب ػػذ المعرك ػ بعطػػش

فب ػػري فرحػ لم ػػاري الميػػا لبشػػرب (مػػزٕٗ .)ٔ2وكػػؿ ػػذا يشػػير لعمػػؿ السػػيد المسػػيا الػػذي ب سػػد وإػػار ط ػةب
(ه ر اييائؿ) ليدوس يما يدونا الشيطاف (الحيػ اليديمػ ) ويعطينػا المػاء الحػ الػروح اليػدس ،الػذي يشػرب منػا
يعطش أاداب .و و

يحكـ احسب المظهر (إشٔٔ )ٖ2اؿ و يعػرؼ كػؿ شػئ (النظػر اليػوي) اػؿ ػو فػاحص

اليمػػوب والكمػػا .اػػؿ أيطانػػا ن ػػس السػػمطاف ،أف نػػدوس يمػػا الحيػػات والعيػػارب ،ونػػرك السػػماويات ونشػػباؽ إليهػػا،
ونرك خدايات الخطي فنهرب منها.
آية (ٓٔ)ٔٓ " -:أَجاب ح ِبي ِبي وقَ َ ِ
يب ِتيَ ،يا َج ِميمَ ِتي َوتَ َةالَ ْي "
ال لي« :قُو ِمي َيا َح ِب َ
َ َ َ
َ
ػػذ اآلي ػ مو ه ػ لكػػؿ ن ػػس اػػدأت ببعػػرؼ يمػػا المسػػيا ،مػػف خػػةؿ الكبػػاب الميػػدس أو كمم ػ ا يموم ػاب ،واػػدأ
المسيا يوإوص لها ،لكنها مازالت مبرددة وخائ شايرة أنها ضعي وأف الخطي أ.ػوك منهػا .نػا ن ػد العػريس

يطمئف يروسا ،ايف ب سد أيطا ا .يام ونإرة يما الخطي  ،و ياشر ا "ثي أنا همات العالـ" فبعال وبذو.

إلا.
لى= إر ع
حياة الييام  .قومي فاداي الطريؽ الييام مف موت الخطي  .وتَ َةاَ ْ
ّ
َن ّْ
ال "
آية (ٔٔ)ٔٔ " -:أل َّ
ِىَ ،وا ْل َم َ
ط َر َم َّر َو َز َ
اء قَ ْد َم َ
الشتَ َ
الشتاء= .د يشير [ٔ] نهاي العهد اليديـ وظهور شمس الار ]ٕ[ .شباء خار

أي ب ارب محيط االن س ولكػف

أيف البعزيات البا ذكرنا ا فا آي ( .)ٙلماذا لـ ببعزك ذ الن س أثناء الب ارب؟
يف ذ الن س كانت بعبرض يما الب ارب وببذمر يما ا  .ومثؿ ذ الن س

و ػػذا ي يػػد الػػن س بعزيابهػػا .فاػػدوف إيمػػاف

يمكػػف إرضػػاء ا (يػػبٔٔ .)ٙ2لكػػف الػػن س البػػا بحيػػا حيػػاة البسػػميـ

ب رح االبعزيات .والبسميـ معنا أف ما يسػما اػا ا

"بركت الن س محابها ايولا" نبي

بػؤمف اػيف ا إػانع خيػرات،

ػو لمخيػر (رو ]ٖ[ .)ٕٛ2ٛشػباء داخمػ أي اػرودة المشػاير

يواطؼ الشػهوات واضػطرااات الرذائػؿ .ونهايػ الشػباء بشػير لنبهػاء هضػب

السماء يما النساف االب سد .والمطر= يشير ل وحاؿ والزوااع ،والن س الب يرفت المسيا ما يادت بضػطرب
اكؿ رياح بعاليـ هريا .

ديوة لممسيا لمن س ك اؾ اروداب اعيداب ين  ،فميد ئت يإالحؾ يما اآلب.

واألمطار بشير لمػروح اليػدس إذا أبػت مػف ينػد ا  .لكنهػا بشػير لمممػذات العالميػ البػا يعطيهػا رئػيس ػذا العػالـ.
والبا ب عؿ الن س بسيط فا طيف ذا العالـ مابعدة يف ا .
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ت ا ْليمام ِة س ِمع ِفي أَر ِ
ور ظَ َي َر ْت ِفي األ َْر ِ
آية (ٕٔ)ُّ ٕٔ " -:
ِ َنا "
ان ا ْلقَ ْ
ض َبمَغَ أ ََو ُ
ص ْو ُ َ َ َ ُ َ
ِ ِب َ ،و َ
ْ
الزُى ُ
الزىور ظيرت في األرض= ايرض برمز لم سػد المػيخوذ مػف بػراب ايرض ،وحػيف بػروي ايرض ايمطػار الػروح
اليػػدس ،بظهػػر ثمػػار الػػروح .و.ػػد بشػػير الثمػػار لم ضػػائؿ الداخمي ػ والز ػػور لممظهػػر الخػػار

(هػػؿ٘ .)ٕٕ2وأوان

القِييب= اليضػػب ػػو بيمػػيـ ايش ػ ار الب ػ اخضػػرت وأثمػػرت و ػػذا يشػػير لإػػميب الب ػػارب الب ػ بكمػػؿ الػػن س.

وصييوت اليماميية= اليمػػاـ طػػائر يحػػب الوحػػدة والعزل ػ و يحػػب الزحػػاـ وإػػوبا ح ػزيف .و ػػذا يشػػير لمكنيس ػ الب ػ
س ِم َع في أرِنا وإوت بسايحها فيا اكاء البوا وليس بهميؿ
ايبزلت العالـ (اخطايا ) ميدم ك ارزة لمعالـ كما ُ
العالـ.
ٖٔ
ِ
َخرج ْت ِفجَّيا ،وقُةا ُل ا ْل ُكر ِ ِ
يب ِتيَ ،يا َج ِميمَ ِتي َوتَ َةالَ ْي "
يح َرائ َحتَ َيا قُو ِمي َيا َح ِب َ
وم تُف ُ
آية (ٖٔ) " -:التّْي َن ُة أ ْ َ َ
َ َ َ
ُ
الفج= ارايـ ثمار البيف .القةال= الحإرـ و و العنب ف ادايبا .فالكنيس ادأت ثمار ػا ومعنػا اآليػ فػالن س أو

الكنيس ػ ام ػ ء المسػػيا وبعرفهػػا يميػػا ،اعػػد أف كانػػت ش ػ رة ميب ػ اػػدأت بظهػػر فيهػػا الثمػػار (الكنيس ػ ام ػ ء
المسػػيا إػػارت مثم ػرة ،وكػػؿ ن ػػس ببعػػرؼ يمػػا المسػػيا بإػػير مثم ػرة) .و حػػظ البربيػػب .قييومي= ابرك ػ مػػوت

الخطي  .يا حبيبتي= مف يسمع الوإي يحاا ا يا حمامتي= إمبةء االروح.

وأيضاب نا نرك أ مي اليضب .فالثمار ظهرت اعد اليضب المذكور فا آي (ٕٔ).
يني و ْجي ِك ،أ ِ ِ ِ
اق ِل ،أ َِر ِ
الص ْخ ِرِ ،في ِستْ ِر ا ْلمة ِ
آية (ٗٔ)َ ٔٗ " -:يا َحمام ِتي ِفي م َح ِ
َن
ص ْوتَ ِك ،أل َّ
اج ِئ َّ
ْ
َ َ
َسمةيني َ
ََ
َ
َ َ
يف َو َو ْج َي ِك َج ِمي ٌل "
ص ْوتَ ِك لَ ِط ٌ
َ
المحاجئ= نيػر فػ الصيخر= فالمسػيا إػخربنا نخباػئ فيػا كمػا اخب ػا موسػا فػ نيػرة الإػخرة ليػرك م ػد ا .
والنيرة بشير ل ناا المطعوف .والشارة نا لنػوع مػف الحمػاـ يخباػئ فػ الإػخور العاليػ ويسػما حمػاـ الإػخور.

سييتر المةاقييل= سػػبر ايمػػاكف المنحػػدرة .أرينييي وجيييك=

بػػديري لػػا الي ػػا .اسييمةيني صييوتك= كػػـ ي ػػرح ا

اإةبنا وبساايحنا .و حظ نا أف ا ييدـ ن سا كحإف نمب ئ لا ونحبم فيا .امحا السػماويات والر ػاء فيهػا

(محاجئ الصخور الةالية) حبا

نشبه ايرضيات المنحدرة فهو ستر المةاقيل وجييك جمييل= يحمػؿ إػورة

المسيا.
٘ٔ
ِ
ِ
الص َغ َار ا ْلم ْف ِس َدةَ ا ْل ُك ُر ِ
وم َنا قَ ْد أَق َْةمَ ْت "
وم ،أل َّ
ب ّْ
ب ،اللَّ َةال َ
آية (٘ٔ)ُ " -:خ ُذوا لَ َنا اللَّ َةال َ
َن ُك ُر َ
ُ

اللةالب اللةالب الصغار= بكرار كمم الثعالب
الكػػرـ ف ػ ادايػ نمػػو  ،ػػذ

لمبحذير .والثعالػب الإػغار بػدخؿ مػف الثيػوب الإػغيرة فب سػد

ػ الخطايػػا الإػػغيرة البػ نسػػما اهػػا إذ نشػػعر أنهػػا إػػغيرة (كػػذب أاػػيض /أإػػد.اء

ظرفػػاء لكػػف كةمهػػـ معثػػر ) .. ..فالشػػيطاف الخايػػث ييػػدـ لنػػا الخطايػػا الاسػػيط لييودنػػا لمخطايػػا الكاي ػرة ،فيهػػدـ
العة .الحموة مع ا  ،والخطايػا الإػغيرة

بظهػر إ وسػط ا نبعػاش الروحػ  ،و ػذا مػا حػدث لهػذ الػن س البػ

اػدأت اػرايـ الثمػار بظهػر فيهػا ،الثعالػب الإػغيرة .ػد بكػوف ايفكػار البػ

ػ الخطػوة ايولػا البػ بيػود لمخطيػ ،
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والثعالب مشهورة االخداع ،فما ييدـ لهذ الن س يخديها ايف ذ الخطي إغيرة ولف بغضب ا  .ولكنها ل سؼ

تفسييد الكييروم= أي بخسػػر الػػن س سػػةمها وفرحهػػا .اعػػد أف كانػػت ثمػػار الػػروح (فػػرح. )..ػػد ظهػػرت .ولنػػذكر .إػ

شمشػػوف حػػيف أحػػرؽ الثعالػػب (.ػػض٘ٔ ،)ٛ-ٔ2فحػػيف أحػػرؽ الثعالػػب كػػاف مػػف الممكػػف أف يضػػرب ال مسػػطينييف
(الخطايا الكايرة) .فمنحذر مف الخطايا الإغيرة وا سػيح ظنا مػف الكايػرة .لكػف لمػاذا لػـ يطمػب أف نبػرؾ الخطايػا

الكايرة .إاميس يبعامػؿ احكمػ شػيطاني فهػو .طعػاب إذا أراد إسػياط إنسػاف لػا ثمػار الحمػوة (آيػاتٕٔ )ٔٗ-لػف ياػدأ

االخطايػػا الكايػرة فهػػو .طعػاب سيرفضػػها ،لكنػػا ياػػدأ االخطايػػا الاسػػيط ومػػف ييامهػػا يإػػؿ معػػا لمكايػرة "اله ػوات مػػف
يشعر اها ومف الخطايا المسببرة يا رب أارئن ".

وأقةمت بعنا ظهر الحإرـ فيها أك ادأت الثمار.
ٔٙ
الر ِ
س ِن "
اعي َب ْي َن َّ
آية (َ " -:)ٔٙح ِبي ِبي لِي َوأََنا لَ ُو َّ
الس ْو َ

ن د الن س نا و.د اسب اات سريعاب لػديوة يريسػها حػيف .ػاؿ لهػا ".ػوم " .حبيبيي ليي= مػا أحمػا أف بُيَّػدـ الػن س
كمها  ،ييػدـ النسػاف ن سػا  .كػذا ن هػـ (ٔكػو )ٗ2ٚروحيػاب .اػؿ أف المسػيا .ػدـ سػد لعروسػا و ػ بيػدـ لػا
سد ا ذايح حي (رؤٕ .)ٔ2وأنا ليو الراعيي بيين السوسين= إذا ا بمػع اثنػيف أو ثةثػ ااسػم فينػا أكػوف فػ

وسطهـ .و حظ أف الكنيس إارت "سوسف" مثؿ يريسها ،فه إارت يما شاها.
آية (ٔٚ " -:)ٔٚإِلَى أ ْ ِ
ش ِب ْو َيا َح ِبي ِبي الظَّ ْبي أ َْو َُ ْفر األ ََي ِائ ِل َعمَى ا ْل ِج َب ِ
يح َّ
ال
جع َوأَ ْ
الن َي ُار َوتَ ْن َي ِزَم الظّْالَ ُلْ ،ار ْ
َن َيف َ
َ
َ
ش َّة َب ِة "
ا ْل ُم َ
اآلف نحف يما الجبال المشةبة ف
فنحف ما زلنا

ذا العالـ ،أي ف حياة الب ارب واآل ـ .وببر ـ أيضاب " ااؿ الن إاؿ"

نبمبع اعريسنا االكامؿ .حتى يفيح النيار= نهار الحياة ايادي إرجع=

شهوة الن س يف

ييب المسيا ف م يئا الثان اعد أف بذو.ت حةوة الييام ايولا.
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عودة لمجدول

اإلصحاح اللالث

اخ مف الن س الاشري فمرت اب را مؤلم لنسحاب يريسها وحاياها ينها.
حدث نا بر ٍ
آية (ٔ)ِ ٔ " -:في المَّْي ِل عمَى ِفر ِ
ُّو َن ْف ِسي طَمَ ْبتُ ُو فَ َما َو َج ْدتُ ُو "
ت َم ْن تُ ِحب ُ
اشي طَمَ ْب ُ
َ
َ
في الميل= أي وسط الب ارب والضييات ،وسط الخطايػا والسػيطات يمػا ال اػاؿ المشػعا طمبيت الػن س يريسػها.

اخ وبواكؿ أو إيبداد االذات .ومف الطايع ف
ولكف عمى فراشيا= أي فر بر ٍ

ذ الحال أنها

ب د ( .ف اداي

النساف الروحي يمر امحظات ضعؼ ،ذا شئ طايع ).

ِ ِ ِ
آية (ٕ)ٕ " -:إِ ّْني أَقُوم وأَطُ ُ ِ
ق َوِفيي َّ
الش َيو ِ
َس َيوا ِ
يو فَ َميا
ُّيو َن ْف ِسيي َ
طمَ ْبتُ ُ
يب َم ْين تُ ِحب ُ
ار ِع ،أَ ْطمُ ُ
وف في ا ْل َمدي َنية ،فيي األ ْ
ُ َ
َو َج ْدتُ ُو "
المدينة واألسواق= أي وسط العػالـ ،أو كمػا احػث ينػا أهسػطينوس فػ كبػب ال ةسػ و ػذا مكػاف هيػر مناسػب
لماحػػث ،فمػػف أراد أف ييااػػؿ حاياػػا ف ػ مخديػػا وف ػ ليػػاء شخإ ػ وسيكبشػػؼ مػػع أهسػػطينوس أنػػا أ.ػػرب ممػػا

يبإور ،فهو ف داخما .فما وجدتو= و ذا كاف مبو.عاب.

ٖ ِ
ُّو َن ْف ِسي » "
ت« :أ َأ
س الطَّ ِائ ُ
َر َْيتُ ْم َم ْن تُ ِحب ُ
ف ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة ،فَ ُق ْم ُ
آية (ٖ)َ " -:و َج َدني ا ْل َح َر ُ
وجدني الحرس الطائف= ػؤ ء ػـ خػداـ المسػيا أرسػمهـ لحايابػا الضػال ليرشػدو ا اػد ب مػف ضػيايها .فو ػدو ا
وشرحوا لها فسيلبهـ ينا أرأيتم من تحبو نفسي

ٗ
ت م ْن تُ ِحب ُ ِ
ِ َّ ِ
ُميي
يت أ ّْ
يو َب ْي َ
س ْكتُ ُو َولَ ْم أ َْر ِخ ِوَ ،حتَّيى أ َْد َخ ْمتُ ُ
ُّو َن ْفسي ،فَأ َْم َ
آية (ٗ) " -:فَ َما َج َاو ْزتُ ُي ْم إال َقميالً َحتَّى َو َج ْد ُ َ
َو ُح ْج َرةَ َم ْن َح ِبمَ ْت ِبي "

شرح لها الخداـ .ولكف الخادـ يسند المخدوـ ولكنا

يسػبطيع اف يػدخؿ معػا .ولػذلؾ ومػع سػؤالها كانػت لػـ ب ػد

اعد .فما أن جياوزتيم إال قمييالً= ػ دخمػت فػ خاربهػا الخاإػ مػع حاياهػا داخػؿ مخػديها واخباػرت إػدؽ مػا
.الا لهػا الخػداـ ،و ػ لػـ ببعمػؽ االخػداـ ،اػؿ طماػت العمػؽ ،يمػؽ الخاػرة الشخإػي  .ونةحػظ أف المسػيا مو ػود

دائماب .ريااب مف وسائط النعم  .واآلف و دبا .ولكنها كانت ذكي

داب فأمسكت بو= أي اسػبمرت فػ ية.بهػا معػا

داخػؿ هرفبهػػا .وليم أرخييو= لػػـ بعػود لمب ارخػ  .حتييى أدخمتييو بيييت أمييي= ايػػت أمهػا ػ الكنيسػ فػة بو ػػد ية.ػ
شريي مع المسيا خارج الكنيس  .فنحف نولد ف الكنيس

حبمت بي= وفيها نيخذ الحؿ مف خطايانا والش اء مف

أمراضنا ونبغذك يما سد المسيا.
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ِ
ِ
ات أُور َ ِ
آية (٘)٘ " -:أُحمّْفُ ُك َّن يا ب َن ِ
اء "
يب َحتَّى َي َ
يم ِبالظّْ َباء َوِبأ ََيائ ِل ا ْل َح ْق ِل ،أَالَّ تَُيقّْ ْظ َن َوالَ تَُن ّْب ْي َن ا ْل َح ِب َ
َ َ
َ
ش َ
ُ
شم َ
لمم ػرة الثاني ػ ببكػػرر ن ػػس اآلي ػ  .فاالبوا ػ بسػػبعيد الػػن س أفراحهػػا ،وببػػذوؽ العة .ػ الحمػػوة مػػع يريسػػها ف ػ حيػػاة

السكوف والإةة ف خ ي  ،فة بريد أف يزي ها شئ أو يشغمها شئ ( ار ع ب سير أي .)٘2ٚ

ىذ ِه الطَّالِة ُة ِم َن ا ْلبّْري ِ
آية (ٙ " -:)ٙم ْن ِ
ان َوِب ُك ّْل أ َِذ َّرِة التَّ ِ
انُ ،م َةطَّ َرةً ِبا ْل ُمّْر َوالمُّ َب ِ
َع ِم َد ٍة ِم ْن ُد َخ ٍ
اج ِر "
َّة َكأ ْ
َ
َ
َ
اعد أف بياامػت الػن س مػع الحايػب طماػت مػا ػو فػوؽ ،فاإػاحت سػماوي  ،و ػذ ثمػرة ية.بهػا مػع المسػيا "الػذي

أ.امنا معا وأ مسنا معا ف السماويات" وإارت بشبه أف بنطمؽ وبكوف معا فذاؾ أفضؿ ف نظر ػا .والعػريس

ف فرحا اها ييوؿ مين ىيذه الطالةية ليشػ عها فػتذا ػ اعػد يمػا ايرض إػارت بشػباؽ لمسػماء ،اػؿ بحيػا حيػاة
سماوي  .و.د بكوف ياارة من ىذه الطالةة=
برديد ل رح العريس اها .و

فرح السمائييف ابوابها ،يموماب ف رحػ السػمائييف اػالن س البائاػ

طالةة من البرية= الاري بشير لهذا العالـ .و ناؾ مف يإعد مف الاري فيحيا

ف السماويات مثؿ ذ العروس و نػاؾ مػف يشػبه حيػاة الخطيػ السػااي (.ػدور المحػـ فػ مإػر )..فيمػوت فػ

الاري و يطمع منها اساب يإيانا وبذمر .ولكف ذ الن س داست العالـ اير مهػا محبيػرة إيػا  .وفػ طمويهػا لػـ

بكف ضعي اؿ كأعمدة من دخان= داخمها نار بمبهب اروح ايحراؽ (إش٘ )ٗ2ٗ،بحرؽ خطايا ا داخمها فيخرج
دخػػاف ،والنػػار ػ نػػار الػػروح اليػػدس .فػػالن س البػ بااػػت لػػـ يعػػد الػػروح مط ئػاب فػ داخمهػػا ،فالبواػ أضػػرمبا ،اػػؿ
الروح أشعؿ الحب ف

ذ الن س فإارت إموابها وبساايحها طالع كػالاخور ،وحينهػا .ػدمت ن سػها ذايحػ حيػ

وأطايت وإايا يريسها ،إار دخاف حرييها يمذذ الرب ويبنسـ اهذا رائحػ الرضػا (بػؾ )ٕٔ2ٛو حػظ أنهػـ كػانوا
يحر.وف الدخاف المعطر والاخور أماـ مواكب المموؾ .والعطور نا

2

المر= احبممت الػن س الإػمب وايلػـ مػع المسػيا ،فيإػاحت رائحػ المسػيا الزكيػ  .والمػر كػاف مػف ضػمف أك ػاف

المسيا ،فهذ الن س .امت أف بإمب مع المسيا وبدفف معا لبيوـ معا.

والمبان= و ذا يشير لمإػةة .ومنػا يإػنع الاخػور .و ػذا يشػير لمإػةة الإػايدة إلػا فػوؽ أي الإػةة المياولػ .
أذرة التاجر= أي ال ضػائؿ البػ بحمَّػت اهػا الػن س البػ بعممػت الإػةة و.امػت إػميب المسػيا .وأذرة البػا ر ػ
كؿ ايإناؼ المعطرة مف يند العطار إشارة لبنوع ال ضائؿ (محا  ،وداي  ،بواضػع ،بسػميـ  .) ..ليػد كػاف ايناػا
أنطونيػوس ومػػار ر س ..ػـ حاػػات اخػور بوضػػع فػ الم مػرة ويشػبـ ا رائحػػبهـ وي ػرح وب ػػرح اهػـ مةئكبػػا أمػػا
رائح الخطي فبزكـ اينوؼ (إشٔ +ٖٔ2أر.)ٕٓ2ٙ

الطالةة كأعمدة من دخان

مةطرة بالمر والمبان وبكل أذرة التاجر

ار ػػع ميدم ػ س ػ ر طوايػػا لب ػػد أف حػػرؽ اليمػػب والكاػػد .ػػد راػػط الشػػيطاف امعنػػا البغإػػب يمػػا إح ػراؽ الشػػهوات
ال سدي أو الممذات ال سدي لدك طوايا وزو با سارة الشػاايف والػراط نػا معنػا حرمػاف إامػيس مػف أسػمحبا البػا
ا الممذات ال سدي  .و ذا معنا أف ذا ال نس

سةح إاميس .والإةة ا سةح فا يدنا ضد .

يخرج إ ّ االإةة والإوـ فالإوـ و ز د فا ممذات الدنيا
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واهػذا ن هػػـ أف ػذ الػػن س البػػا اػدأت اػػيف بياامػت مػػع يريسػػها اػدأت طريػػؽ الممكػوت (االبغإػػب) (مػػتٔٔ)ٕٔ2
وحرمت ن سها مف ممذابها ال سدي  .وكاف ذا

بيديـ ال سد ذايح حي (رؤٕ.)ٔ2

والذايح لها دخان .ذا فا الاداي (كيف يعرؼ شخص المسيا فبإير ذ الن س طالةة من البرية .ويكوف ذا

الشخص لديا مثةب إور .ايح فييوـ احر.ها شاي ابر اينا خسر كؿ ذا .ولكػف ػذا ػو اليدخان) .ومػع أف الػن س

بشػػعر اػػالم اررة لخسػػاربها إ ّ أف ػػذا المػػر (المشػػاير البػػا نب ػػت يػػف البغإػػب) لهػػا رائح ػ حمػػوة ينػػد المسػػيا و

السػػماء

مةطييرة بييالمر (والم ػر لػػا طعػػـ مػػر لكػػف رائحبػػا حمػػوة ػػداب) واالإػػةة

ويحػػؿ محمهػػا رفػػض لمخطي ػ ونيػػاوة وفػػرح ارفػػض لمشػػاير المػػذة الخاطئ ػ

المبييان بخب ػػا مشػػاير الم ػ اررة

أذرة التيياجر و ػػذا مػػا نسػػميا النعم ػ

وال هاد فال هاد و البغإب.
ٚ
ون ج َّب ا ِ
ِ
يل "
س َرِائ َ
آية (ُ " -:)ٚى َوَذا تَ ْخ ُ
سمَ ْي َم َ
ار م ْن َج َبا ِب َرِة إِ ْ
ت ُ
ان َح ْولَ ُو ستُّ َ َ ً

تخييت= ببػػر ـ نػػا  .BEDو نػػا البخػػت إشػػارة لمإػػميب الػػذي نػػاـ ييػػا رب الم ػػد مإػػموااب ،ف ػ الظػػا ر ضػػعؼ
ولكنا كاف .م اليوة ف الحرب ،وفيا انبإار يما يدو ويدونا الشيطاف .ونسمع يعيوب ف ناوبا يػف المسػيا

(بػػؾ )ٜ2ٜٗييػػوؿ " ثػػا وراػػض كيسػػد وكماػػوة" فايسػػد ػػو المسػػيا المإػػموب الػػذي ثػػا ولكنػػا ثػػا ف ػ .ػػوة ينػػا
يحارب لذلؾ .يػؿ وراػض .ومعػا يروسػا الماػؤة البػ .امػت الإػميب معػا ،فػالحرب والمعركػ

ػ معركػ مسػبمرة.

والن س الب .امت أف بدفف مع المسيا بشبرؾ معا ف إمياا ،و و فيها سر مالها وسر نإػربها ،فهػو يحػارب

فيها خةؿ رحم

ذا العالـ .والمسيا معنا اإمياا حولا يممؾ يمينا ويحارب فينػا كسيتون جبيا ارً= فػنحف اػاارة

اا ،و يغمب إاميس فينا لحساانا .ولكف يمينا أف نحارب ون ا د حبا الدـ وحبا نغمػب .ونةحػظ أف سػ ر العػدد

الػػذي أحإػػا ا فيػػا شػػعاا لػػـ يعػػد النسػػاء و ايط ػػاؿ و الشػيوخ اػػؿ ر ػػاؿ الحػػرب .ور.ػػـ ٕٓٔ ،٘×ٕٔ ٙ
ٖ×ٗ فهػػـ أانػػاء الممكػػوت الػػذيف يممػػؾ ا (مثمػػث اي.ػػانيـ) يمػػيهـ ف ػ

ػػذا العػػالـ (ٗ) .والعهػػد اليػػديـ (ٕٔسػػاط)

والعهد ال ديد (ٕٔ بمميذ) ور.ـ (٘) يشير [ٔ] لمنعم  ،يمؿ المسيا ال اار الم ػان الػذي يعطيػا لشػعاا (مع ػزة

الخمػػس خاػزات لشػػااع ٓٓٓ٘ ٘×ٓٓٓٔ شػػعب ا السػػماوي) [ٕ] لممسػػئولي (٘حػواس  ٘+أإػػااع) والمعنػػا
أف نعمؿ فبسندنا نعم المسيا (ال هاد والنعم ) .إذا ا دنا ايف نمنع حواسنا مف أف ببمبػع امػذات العػالـ بنسػكب

نعم المسيا فينا فنإير ااارة .وبني الحواس وبدراها وبيدسها .وكما حولت النعم ٘ خازات لكػؿ ػذا الطعػاـ
المشاع ،كذا بسند النعم

هادنا فنإير ااارة.

ٛ
س ْيفُ ُو َعمَى فَ ْخ ِذ ِه ِم ْن َى ْو ِل المَّْي ِل "
س ُيوفًا َو ُمتَ َةمّْ ُم َ
ِ َ
آية (ُ " -:)ٛكمُّ ُي ْم قَا ِب ُ
ون ا ْل َح ْر َ
ب ُك ُّل َر ُجل َ
ون ُ
سييوفاً= ا أيطانػا أسػػمح (اؼ )ٙلبسػند ضػعؼ ال سػد الفخييذ مػف ىييول المييل= ػوؿ الخطايػػا البػ بػيب فػ

الظمم  .فحرانا ليست مع لحـ ودـ( ..أؼ )ٕٔ2ٙمتةممون الحرب= ذا يمؿ الػروح اليػدس الػذي يعممنػا ويػذكرنا

اكؿ ما .الا المسيا.
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ِ ٜ
ان "
ان َع ِم َل لِ َن ْف ِس ِو تَ ْختًا ِم ْن َخ َ
ش ِب لُ ْب َن َ
سمَ ْي َم ُ
آية ( " -:)ٜاَْل َمم ُك ُ
رأينا ف آي ( )ٙالمسيا ف .يادبا لشػعاا يمػا ايرض و ػـ حولػا ك اػاارة واآلف نػرك الموكػب اياػدي .فػالحرب
والإميب نا يما ايرض ،وكؿ ذا سينبه ام

ء المسيا ليممػؾ يمينػا فػ م ػد أاػدي .المميك سيميمان= ػو

المسػػيا ممػػؾ السػػةـ عمييل لنفسييو تختيياً= نػػا كمم ػ بخػػت مبر م ػ  CHARIOTأي مركا ػ مموكي ػ  ،أي مح ػ

محمول يما ايكباؼ .فهو همب وسيغمب .و و اآلف يممؾ يمينا ،ولكننا ف السماء سن ار يما يرشا وكما كاف

الةويػوف يحممػػوف بػػااوت العهػػد .ػػديماب يمػا أكبػػافهـ .كػػذا نحػػف نحممػػا ممكػاب يمػا .موانػػا .اػػؿ الكنيسػ كمهػػا بممكػػا
يميها احب فهو أحاها أو ب .والكنيس يرش المسيا موإوف اينها مف خشب لبنان=
وممؾ ا يميها

يعبريا فساد و يسػوس.

ينبه (دا ٗ .)ٖ2وايرز مسبييـ ورائحبا طيا  .والخشػب رمػز لمإػميب الػذي اػا ممػؾ المسػيا

يما كنيسبا .والخشب مف ثمار ايرض و كذا أ سادنا .ليػد إػار .اػوؿ الكنيسػ لمإػميب يػرش ا سػر حيابهػا

ايادي ووحدبها مع المسيا في مها

أ ما.

ٓٔ
ط ُو مرصييوفًا مح َّب ي ًة ِمي ْين ب َني ِ
ِ
يات
يو ِف َّ
َع ِم َدتَي ُ
آييية (ٓٔ)َ " -:ع ِمي َيل أ ْ
َ
ََ
سي َ َْ ُ
ِ ي ًةَ ،و َرَوافي َيدهُ َذ َى ًبيياَ ،و َم ْق َةي َيدهُ أ ُْر ُجوا ًنيياَ ،و َو َ
أُور َ ِ
يم "
ُ
شم َ
مواإ ات يرش ا  .أعمدتو فِية= ال ضػ ػ كممػ ا الحيػ (يػبٗ +ٕٔ2مػزٕٔ )ٙ2وبشػير أيضػاب لم ػداء،

بيسػػس ػػذا العػػرش .وروافييده ذىب ياً= الػػذ ب يشػػير لمسػػماويات فشػػعب الكنيس ػ إػػار سػػماويا .ومقةييده
الػػذي اػػا َّ

أرجواناً= اير واف لاس المموؾ .ووسطو مرصوفاً محبة= فا سيممؾ ويممػؾ االمحاػ  ،ممكػا داخمنػا اسػاب فدائػا
"نحف نحاا ينا أحانا أو ب ،و و أسس فينا ممكاب سماوياب ،ويممؾ االحب وليس االيهر مرصوفاً محبة

ٔٔ
ِ
ِ ِ
ُم ُو ِفي َي ْوِم ُع ْر ِس ِو،
ان ِبالتَّ ِ
اج الَِّذي تََّو َجتْ ُو ِب ِو أ ُّ
سمَ ْي َم َ
آية (ٔٔ) " -:اُ ْخ ُر ْج َن َيا َب َنات ص ْي َي ْو َنَ ،وا ْنظُ ْر َن ا ْل َمم َك ُ
َوِفي َي ْوِم فَ َر ِح َق ْم ِب ِو "

ذ ديوة ا لكنيس لمعالـ كما ليبمبع اذايح الإميب فيياؿ أف يممؾ المسيا يميا ،و

إماو  ،ويروا ما يممو اا نبي
نا

ديػوة لميهػود ليؤمنػوا امػف

أحياد ـ .وماذا .دـ الشعب اليهودي لممسيا التاج الذي توجتو بيو أميو= أمػا

الشعب اليهودي الذي كمؿ رأس المسيا اتكميؿ شوؾ يوـ يرسا يما كنيسبا فهو اشب ار ا ودفع دما يما

الإميب مه ابر لها .ويوـ يرسا كػاف ػو يػوـ الإػميب .ييوم فيرح قمبيو= اخةإػها .و ػذا المنظػر أربػا فعػةب انػات
أورشميـ يوـ الإميب.

أليس مف الغريب أف يذكر أكميؿ الشوؾ مع البخت (.)Chariot
ألـ يكف مف المناسب أف يضاؼ مع البخت (.)Bed

ولكف نحف .د ممكنا المسيا اساب محابا البا ظهرت يما الإميب اتكميؿ الشوؾ.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الرابع

ِ
ِ ِ
آية (ٔ)َ ٔ " -:ىا أَ ْن ِت ج ِميمَ ٌة يا ح ِب ِ
امتَ ِ
يع ِم ْة ٍز
ش ْة ُرِك َكقَ ِط ِ
ان ِم ْن تَ ْح ِت َنقَا ِب ِك َ
َ َ َ
َ
يبتيَ ،ىا أَ ْنت َجميمَ ٌة! َع ْي َناك َح َم َ
َارِب ٍ
اد "
ض َعمَى َج َب ِل ِج ْم َة َ
العريس يإؼ ماؿ يروسا البا يادت ل هاد ػا وسػارت فػا موكػب النإػرة السػمائا و.ػد ممكػت العػريس يمػا

.ماهػػا فػػتنعكس يميهػػا مالػػا .و.ػػد اسػػب اب لطمابهػػا فػػا (ٔ )ٗ2حينمػػا .الػػت إ ػػذانا وراءؾ فن ػػري فن ػػد ا و.ػػد
مبػػئـ (ٗ )ٕ2وكػػارزة (ٗ )ٖ2ومعمم ػ اكمم ػ ا (ٗ )٘2وكمهػػا

إػػارت خادم ػ لعريسػػها ب ػػذب لػػا ن ػػوس كثي ػرة

ثمػػار ورائحبهػػا حمػػوة فػػنحف رائح ػ المسػػيا الزكي ػ (ٕكػػوٕ )ٔ٘2ويحػػذر ا مػػف السػػيوط فهػػا ما ازلػػت يمػػا ال اػػاؿ

المشعا (ٗ.)ٛ2

حمامتييان= الحمػػاـ لػػا اب ػػا واحػػد يطيػػر إليػػا و ػػذا مػػا عمهػػـ يسػػبخدموف الحمػػاـ ال از ػػؿ فػػا نيػػؿ الرسػػائؿ .و ػػذا

معنػػا أف الحمػػاـ يشػػير لماسػػاط فكممػ اسػػاط ببػػر ـ فػػا الكبػػاب الميػػدس  .Singleness of heartوالحمػػاـ

أيضاَ معروؼ اطهاربا فالذكر يعرؼ سوك أنثا .
عيناك حمامتيان مين تحيت نقابيك= ل ِػؾ يينػاف اسػيطباف

بطماػاف إ ّ كػؿ مػا ػو

و بعرفػاف الشػر ،باإػراف

المسيا االروح اليدس الوديع .ولكف رؤيبؾ ليست كامم فه مف بحت نياب ال سد ،فالن س الب يكممها العػريس

ما ازلػت فػ ال سػػد يمػػا ايرض ،وو ودنػػا فػ ال سػػد يمنػع ينػػا رؤيػ ايم ػػاد (ٔكػػؤٕ )ٜ2ٖٔ،ومػػا بدركػػا ػػذ
الػن س يكػػوف كمػػا بحػػت نيػػاب .فالعػػالـ يػػدرؾ مػػا أدركبػػا مػف أم ػاد .شي ِ
يةرك= الشػػعر يشػػير لشػػعب ا  ،فالشػػعر
يمبإؽ االرأس سواء شعر الرأس أو المحي والرأس و المسيا ،وشعاا ممبإؽ اا .وحينمػا أراد ا أف يعاػر يػف
حكما ضد أورشميـ ورفضا لها أمػر حز.يػاؿ الناػ أف يحمػؽ شػعر ويضػراا االسػيؼ ويحػرؽ اعضػا .والعكػس فػ

(مزٖٖٔ) ،فحينما يبيدس الشػعب ويكػوف فػ محاػ ينسػكب الػروح اليػدس كالػد ف مػف يمػا الػرأس المسػيا يمػا
شعاا (لحيبا) .كقطيع ماعز= شعب ا مشاا نا ايطيػع مػايز ،والمػايز لونػا أسػود يػادة .وكممػا ارب ػع اليطيػع
يمػػا ال اػػؿ ي ػ ار النػػاظر كينػػا وحػػدة واحػػدة،

يميػػز الواحػػدة يػػف ايخػػرك .ولػػوف الشػػعر ايسػػود يشػػير لمشػػااب

والكنيس ػ يب ػػدد مثػػؿ النسػػر شػػاااها .إ أف نػػاؾ بيمػػؿ آخػػر ف ػ .طيػػع المػػايز فه ػ بسػػير مطمئن ػ آمن ػ وراء

راييهػػا ،رؤوسػػها إلػػا ايرض باحػػث يػػف طعامهػػا.
و ذا ما ي ب أف ن عما كشعب لممسيا ،أف

بػػرك منهػػا سػػوك أ سػػاماب اػػة رؤوس ،فيػػد اخب ػػت رؤوسػػها.

ن كر ف الغد ،إذ لنا ثي ف رايينا أنا يدار كؿ شئ .ولكف إذا ما

حدث ما يزيج اليطيع فتنؾ ب د الرؤوس برب ع كمها ف الحاؿ وبنظر العيوف شاخإ

إلا مإدر الخطر اػؿ

إلػػا ال اريػ  ،بمػػبمس ينػػد الػرأي والمشػػورة والعػػوف .ودليػػؿ أف السػ ر مكبػػوب اإػػيغ رمزيػ أنػػا نػػا يشػػاا اليطيػػع

اشعر المايز ايسود وكينا اة رؤوس ،وف آي (ٕ) يشاها ايطيع مايز بـ ز شعر .و ذا اليطيع رابض عمى
جبل جمةاد= و و اؿ ٍ
ف السماويات.
ياؿ مشهور امريا  ،إشارة يف رايينا ييودنا لمسماويات فسيربنا
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ٕ
ِ
اح َد ٍة متْ ِئم ،ولَ ْي ِ
الص ِادرِة ِم َن ا ْل َغس ِل ،المَّو ِاتي ُك ُّل و ِ
ِ
يم "
َس َنا ُن ِك َكقَ ِط ِ
ْ
آية (ٕ) " -:أ ْ
ُ ٌ َ َ
َ
َ
يع ا ْل َج َزائ ِز َّ َ
س في ِي َّن َعق ٌ
أسنانك= نا إشارة لمخداـ الذيف يمضغوف الطعاـ كالمرضعات وييدمونا لاناب لحديث اليمػاف ،الػذيف يحبممػوف

الطعػػاـ الدسػػـ .الصييادرة ميين الغسييل= أي ػػـ خػػار وف مػػف المعمودي ػ  .و ػػـ مغسػػولوف االبوا ػ

جزائييز= فت ازل ػ

الشػػعر بشػػير ل ازل ػ أيمػػاؿ ال سػػد .والمعنػػا أنػػا أزيػػؿ يػػنهـ كػػؿ مػػا إلبإػػؽ اهػػـ مػػف خطايػػا وأوسػػاخ العػػالـ ف ػ

(بػػثٕٕ " )ٔٔ2بمػػاس ثوا ػاب مخبمط ػاب إػػوؼ مػػع كبػػاف .فالإػػوؼ و ػػو شػػعر مػػايز يشػػير لمخطي ػ اينمػػا الكبػػاف
ايايض يشير لمار ،فة شرك لمنور مع الظمم " (ٕكو٘ٔ .)ٔٗ2ٙ،واآلف نحف أماـ معمديف بائايف لهـ .درة يما
أكػػؿ الطعػػاـ اليػػوي ويحولونػػا إلػػا لػػاف فمػػف المؤكػػد سػػيكوف لهػػـ أو د فػ اليمػػاف .كييل واحييدة متييئم وليييس فييييا

عقيم= أي كؿ واحدة بمد بوأـ إشارة لوفرة اياناء .فالسامري أبت اشعب السامرة لممسيا.

فا الإػحاح الثالػث و ػدنا العػروس ب ػرح اعودبهػا لعريسػها اعػد أف و دبػا ،وإػارت م ا ػدة .و نػا نػرك يةمػ

المحا الحيييي و ا أنها إارت كارزة وخادم بيبا ان وس يذارك لحاياها (ٔ .)ٗ2و ػذا مػا سػيظهر فػا إػورة
أخػػرك فػػا ( ،)ٚ،ٙ2ٙإذ اعػػد أف يػػادت العػػروس االبوا ػ (إإػػحاح٘) يمػػدح الع ػريس نػػا مالهػػا كخادم ػ ب ػػذب
الن وس لحساب يريسها ،فالخدم يةم المحا .

ٖ
اك َك ِس ْم َك ٍة ِم َن ا ْل ِقرِم ِز ،وفَم ِك ح ْمو َخد ِ
شفَتَ ِ
ت َنقَا ِب ِك "
آية (ٖ)َ " -:
ُّك َك ِف ْمقَ ِة ُرَّما َن ٍة تَ ْح َ
َ ُ ٌُ
ْ
شفتاك كسمكة القرمز= مػا دمنػا .ػد بكممنػا يػف الكػ ارزة فيشػير نػا لمشػ باف الكارزبػاف اػدـ المسػيا (اليرمػز) .و ػ

كسمك  ،أي ر.يي

ب رح أحد .فنحف نكرز االمسيا دوف أف نها ـ أحداب .اػؿ كممػات العػروس كمهػا ر.ػ ويذواػ

ويطػػؼ وحػػب ،و بنطػػؽ امػػا

يميػػؽ اهػػا كعػػروس .وأيض ػاب فهابػػاف الش ػ باف

يمكػػف أف يكونػػا كارزبػػاف إف لػػـ

يغبسػػة ويبيدسػػا اػػدـ المسػػيا ،و ػػذا مػػا حػػدث مػػع إشػػعياء (إش .)ٚ-٘2ٙويف الشػ باف ميدسػػباف االػػدـ .يػػؿ أنهمػػا
.رمػػز .وفمي ِيك حمي ٌيو= يخػػرج بسػػاايا وإػػموات .وخييدُّك كفمقيية رمانيية تحييت نقابييك= أي ػ ف ػ حال ػ خ ػػؿ مػػف
خطايا ػػا ،والخػػد أو الو ػػا يظهػػر مػػا فػ الػػداخؿ .وخػػد ا أحمػػر مػػف خ مهػػا وحيائهػػا واحبشػػامها .واحمػرار و ههػػا
يشػػاا رمان ػ ميطوي ػ (لونهػػا أحمػػر) .أمػػا الرمان ػ هيػػر الميطوي ػ أو هيػػر الم مو .ػ يكػػوف لونهػػا نحاسػػياب ،والمػػوف
النحاس يشير لإةا الو ا وال اهػ  ،أي يخطػئ و يهػبـ .تحيت نقابيك= سػر خ مهػا و.داسػبها ػو فػ م ػد ا

الداخم (مز٘ٗ.)ٖٔ2
ِ
ِ ِ
ٗ ِ
اس ا ْل َج َبا ِب َرِة "
َسمِ َح ِة أَْل ُ
ف ِم َجن ُعمّْ َ
آية (ٗ)ُ " -:ع ُنقُك َك ُب ْر ِج َد ُاوَد ا ْل َم ْبن ّْي لأل ْ
ق َعمَ ْيوُ ،كمُّ َيا أَتْ َر ُ
عنقيك كبيرج داود المبنيي لألسيمحة= ل ِػؾ ينػؽ مرب ػػع اػا بسػبطيع بمييػز العػدو حػيف يػيب مػف اعيػد (فاػػرج داود
كانوا ينظروف منا لميباؿ مف اعيد ويرا.اوف منا اييداء) .و

ألف يشير لمسماويات .والمجن واألتراس

بميز اييداء فيط ،اؿ لها أسمح سماوي فر.ـ

لمدفاع ضد ضراات سهاـ الشػرير المو هػ لمعػروس (ٕكػوٓٔ.)ٗ2

ون د العريس نا مسبم ابر ف شرح ماؿ يروسبا ،وسر مالها نا أنها يروس م ا دة.
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ٍ
آية (٘)٘ " -:لَ ْدي ِ
َم ْي ِن َي ْر َع َي ِ
س ِن "
ان َب ْي َن َّ
اك َك ِخ ْ
َ
الس ْو َ
شفَتَ ْي ظَ ْب َية ،تَ ْوأ َ
خشيييفتي ظبيييية= أي أو د الظايػ ػ البػ ػوأـ الإػػغار ،و ػػـ لهػػـ يي ػػوف ح ػػادة .والليييديان= اهمػػا برض ػػع ايـ أو د ػػا
الإػػغار .والكنيس ػ برضػػع أو د ػػا اكممػػات الكبػػاب الميػػدس ف ػ العهػػد ال ديػػد والعهػػد اليػػديـ ،و مػػا بوأمػػاف فمهمػػا

مإػػدر واحػػد ػػو الػػروح اليػػدس ،و مػػا مبكػػامةف فالعهػػد اليػػديـ بناػػي يػػف العهػػد ال ديػػد والعهػػد ال ديػػد شػػرح العهػػد
اليديـ .وييوف الظا الحادة بشير لما سيكبساا المػؤمف فهػو سػيرك يػدو ويعػرؼ طر.ػا وحراػا وحيمػا ،فكممػ ا

بعرفنا ما لنا مف أسمح  .يرعيان بين السوسن= السوسف يشير لمكنيس الب بشػاهت اعريسػها ،وكممػ ا برضػع
وبريا السوسف.
آية (ٙ " -:)ٙإِلَى أ ْ ِ
يح َّ
ب إِلَى َج َب ِل ا ْل ُمّْر َوِالَى تَ ّْل
الن َي ُار َوتَ ْن َي ِزَم الظّْالَ ُل ،أَذ َ
ْى ُ
َن َيف َ
المُّ َب ِ
ان "

أمػػاـ مػػديا العػريس لعروسػػبا ،ن ػػد العػػروس نػػا بعمػػف لعريسػػها اسػػبعداد ا يف بباعػػا حبػػا إلػػا الإػػميب الميير

وبسبعيف يما آ مها االإةة المبان إلى أن يفيح نيار ايادي

أي يشرؽ.

آية (ُ ٚ " -:)ٚكمُّ ِك ج ِمي ٌل يا ح ِبيب ِتي لَ ْيس ِف ِ
يك َع ْي َب ٌة "
َ َ َ
َ
َ
ماؿ الن س ظهر اساب .اولها الإميب ،واساب حياة الإةة.
ٛ
ْس َ ِ
َما َن ي َةِ ،مي ْين َأر ِ
يان! ا ْنظُي ِيري ِمي ْين َأر ِ
ير
وسَ ،م ِةييي ِمي ْين لُ ْب َني َ
آييية (َ " -:)ٛىمُ ّْمييي َم ِةييي ِمي ْين لُ ْب َني َ
يان َيييا َعي ُير ُ
شيين َ
ْس أ َ
ودِ ،م ْن ِج َب ِ
ُس ِ
ال ُّ
الن ُم ِ
ونِ ،م ْن ُخ ُد ِ
ور "
َو َح ْرُم َ
ور األ ُ

ىممي مةيي مين لبنيان

مةيي مين لبنيان= لانػاف مكػاف مػف أ مػؿ مػا يمكػف ،االػا خضػراء فػتلا مػاذا يشػير

لاناف ولماذا يكرر مع مف لاناف.
ٔ -يشير لاناف لمعالـ اتهراءابا وخدايابا .وكيف ا ييوؿ لعروسبا مم مع و يخديؾ العالـ اممذابا و مالا
فهػػو كالحيػ لهػػا مظهػػر ػ ّذاب لكنهػػا سػػام  ،اػػؿ ػػذ ال اػػاؿ ال ميم ػ خطػرة ػػداب .فاهػػا خييدور األسييود وبيييا
نمور= و ذا يشير لمحروب الب سن د ا ف

ذا العالـ مثؿ الخطي الساكن ف ال سد ولاميس ايسد الزائر

وسةحا لذات العالـ.

ٕ. -د يشير لاناف لحياة البعزي وال رح وال ارحػ فػ اػدء الحيػاة الروحيػ  ،ولكػف ا يعمػف اػيف نػاؾ حػروب ي ػب
أف ن باز ا فميست الحياة الروحي كمهػا بعزيػات ،اػؿ مػف المؤكػد سػن د أسػود ونمػور فػ الطريػؽ .و نػا ديػوة

لمخػػروج مػػع العػريس ،فػػالحرب الروحي ػ

ػ لمػػرب ولحسػػااا وااسػػما ،لػػذلؾ اػػد وسننبإػػر ،اػػؿ سػػننمو اتننػػا

نحػػارب وننبإػػر .ولكػػف كيػػؼ نحػػارب؟ أنظييري ميين رأس أمانيية= أي بنظػػر مػػف .مػ

محػػرـ أو ميػػدس
إيمػػاف أي بنظػػر اعػػيف اليمػػاف .وميين رأس حرمييون= حرمػػوف أي ّ

اػػؿ أمانػ الػػذي يعنػ

ومكػػرس لػػا .و ػػذا ػػو

24

سفر نشيذ األناشيذ ( اإلصحاح الرابع)

المطموب مف كؿ ن س أف بحرـ ذابها مف ممذات العالـ وشهوات العالـ اؿ بحسب ن سها أنها مكرس
ليست لمعالـ مؤمن أنها سبنبإر يف يريسها معها.

و

رأس شنير بعنا المنير نعكاس نور الشمس يما .مبا الثم ي  .ورأس شنير و أحد .مـ اؿ حرموف و حػظ
برااط البكريس

مع أف يكوف النساف مني ابر.

ٜ
ُخ ِتي ا ْلةروس قَ ْد سب ْي ِت َق ْم ِبي ِبِإ ْح َدى ع ْي َن ْي ِكِ ،بقَالَ َد ٍة و ِ
اح َد ٍة ِم ْن ُع ُن ِق ِك "
س َب ْي ِت َق ْم ِبي َيا أ ْ
َ
ََ
َ
َُ ُ
آية ( " -:)ٜقَ ْد َ
بإحدى عينيك= فكؿ واحد لا ييناف ،ييف سدي وييف روحي  .وحيف ببضع العيف الداخمي الروحي وباكػ فػ

ػت ورفعػت لممسػيا يػيف
بوا إاد .تسبي قمب اهلل أي بغماا كما .اؿ اعد ذلػؾ ( .)٘2ٙالػن س خػةؿ هاد ػا َّأن ْ
يحبمػػؿ العػػيف الااكي ػ اػػؿ ين ػػذب االرحم ػ والحػػب إليهػػا (ٔمػػؿٕٔ .)ٕٜ-ٕٗ2وا
ااكي ػ (مػػزٖٕٔ .)ٔ2وا
ُيساا أيضاب اطاي الن س .بقالدة واحدة من عنقك=  .with one link of your necklaceالعنؽ الغميظ ػو
إشػارة لمػػف يػرفض الطايػ اػػؿ يبػذمر يمػػا ا  .أمػػا الػػذي يطيػػع ا فيإػػاا ينيػا سػػهؿ النييػػاد ،اػػؿ ي ػػرح اػػا ا
ويماسا .ةدة ،وكمما زادت طاي الن س يزيد ا اليةدات  .Linksبقالدة واحدة= ا ي رح اطايبنا حبا لوإػي

واحدة.

ون هػػـ إحييدى عينيييك أف العػػيف ال سػػدي

( .))ٛأما العيف الروحيػ

ػػا البػػا بػػرك مػػاؿ العػػالـ فبن ػػذب لػػا (البػػا يشػػار لهػػا امانػػاف فػػا آيػ

ػا البػا إن بحػت لنياوبهػا فػرأت ا (يػريس ن سػها) فبركػت لانػاف أك العػالـ لػذلؾ كػرر

اليوؿ مف لاناف فا آي ( )ٛيف خدايات العالـ .ادرة يما ذب العروس لذلؾ يحذر ا مف أف بسير وراء ما ب ار
اعينها ال سدي  .وبسعا لنياوة .ماها فبرك ا (مت٘ + )ٛ2يب(ٕٔ.)ٔٗ2

ٓٔ
ِِ
ِ
ُخ ِتي ا ْلةروس! َكم محبَّتُ ِك أَ ْطي ِ
َحس َن حب ِ
ب ِم ْن
َّك َيا أ ْ
ب م َن ا ْل َخ ْم ِر! َو َك ْم َرائ َح ُة أ َْد َىانك أَ ْط َي ُ
َُ
َُ ُ ْ َ َ
آية (ٓٔ)َ " -:ما أ ْ َ ُ
ُك ّْل األَ ْط َي ِ
اب! "

كما ب رح الن س اعريسها أكثر مف الخمر ،كذا العريس ي ػرح اػالن س البائاػ  .وسػط اآل ـ يعمػف العػريس لعروسػا

اكممات مش ع حاا لها ،وأنها ف م د رهـ آ مها .و حظ أف أوإػاؼ المسػيا لعروسػا نػا ػ ن ػس أوإػافا
ف (ٖ )ٕ2ٔ،فيد أيطانا مالا ،ورائح أطياانا

ثمػر أطيااػا العاممػ فينػا ،ػو يعطينػا مػا لػا ثػـ يعػود فينسػاا

لنا .ما أحسن حبك= و الذي سكب فينا ذا الحب (رو٘ )٘2ويعود وي رح إذ ي د داخمنا لـ يبسرب لمعالـ.

ت لِ ِ ِ
آية (ٔٔ)ِ َ ٔٔ " -:
وس تَ ْقطُ َر ِ
ان "
ان َ
س ٌل َولَ َب ٌنَ ،و َرِائ َح ُة ِل َيا ِب ِك َك َرِائ َح ِة لُ ْب َن َ
سانك َع َ
ش ْي ًدا تَ ْح َ َ
شفَتَاك َيا َع ُر ُ
شييداً= ػو بسػاح ػذ الػػن س وإػراخها فػ وسػط ايلػـ ،والشػهادة أمػػاـ اآلخػريف .والشػهد ػو ثمػار يمػػؿ

النحؿ ،والنحؿ إشارة لمن س الم ا دة ،الب ب مع مف ز ور الكباب الميػدس شػهداب ،ب مػع الػن س مػف ػذ الز ػور
فبمبمئ الن س حكم بظهر يما شفتييا والةسل= يشير لكمم ا البػ ذا.هػا حز.يػاؿ وأرميػاء وداود ويوحنػا فػ

الرؤيا فو دو ا كالعسؿ (حزٖ +ٖ2مػز +ٖٔٓ2ٜٔٔرؤٓٔ .)ٜ2وكػاف المػف كرمػز لممسػيا طعمػا كر.ػاؽ اعسػؿ.
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ولبن= طعاـ الإغار .فػالن س البػ بحػب المسػيا ينػد ا طعػاـ مناسػب لكػؿ شػخص .ليػد ويػد ا شػعاا اػيرض
راح يسيؿ منها العسؿ والماف واآلف بحولت الن س مكاناب لراح ا  ،مكاف راح الثػالوث فهػ ب ػيض لانػاب ويسػةب.
رائحة ليابك كرائحة لبنان= فه خمعت ثيػاب الخطيػ ولاسػت المسػيا ،خمعػت ثيااهػا ايرضػي ولاسػت السػمائي ،
لاست ثمار الروح اليدس ،ولاناف أرض مثمرة.

لاست المسيا ن سا.

ٕٔ
ُخ ِتي ا ْل َةر ُ َّ
وم "
آية (ٕٔ) " -:أ ْ
ُ
وس َجن ٌة ُم ْغمَقَ ٌةَ ،ع ْي ٌن ُم ْق َفمَ ٌةَ ،ي ْن ُبوعٌ َم ْختُ ٌ
جنة مغمقة= امعنا مسيج حولها .ن بعن حديي اها ثمار و مغمي أي مكرس

فػػا سػػور لهػػا يحميهػػا .حواسػػها

والكاػػار ،اػػؿ كػػؿ وحػػش م بػػرس ،ػ

مغاليؽ أاوااؾ"

مغمي

،

بن با لمعػالـ ،مغميػ

بياػػؿ أي شػػئ ،فالػػذي يبػػرؾ حواسػػا م بوح ػ بػػدخؿ منهػػا الثعالػػب الإػػغار اػػؿ
بياػػؿ أي شػػئ ديػػد يػػيب اػػا العػػالـ "سػػاح الػػرب يػػا أورشػػميـ ينػػا .ػػوك

ببػرؾ ن سػها لكػؿ فكػرة ديػدة أو مػذ ب ديػد يػدخمها ويدوسػها .عيين مقفمية= يػيف

أي ب ػػيض مػػاء لهػػذ ال ن ػ  .ومي مػ

نػػا امعنػػا أنهػػا

ب ػػيض إلػػا الخػػارج ،أي الش ػوارع .والمعنػػا أنهػػا

باعثػػر

موا اها وطا.ابها ف الخطايا كما ضيع ا اف الضػاؿ ثػروة أايػا .وينبيوع مختيوم= مخبػوـ نػا بشػير لعمػؿ الػروح

اليػػدس مػػع الػػن س(أؼٕٗ +ٖٓ2كػػؤ .)ٕٕ،ٕٔ2وفػ امبةئهػػا ب ػػيض يمػػا اآلخػريف (يػػو )ٖٛ2ٚابعزيػػات وكػػةـ
ا  .ليد إار لمن س إمكانيػات الػروح اليػدس السػاكف فيهػا ،ولكنهػا اهػذ المكانيػات بعمػؿ لحسػاب م ػد ا ن سػا

فه مخبوم أي مكرس

.

ونةحظ أف المسيا دخؿ العمي واياواب مغمي  ،ودخؿ اطف العذراء وأاوااا كانت وظمت مغمي  ،ودخؿ .ار ديػد

لـ يدخما أحد .والمسػيا يربػاح داخػؿ الػن س ذات اياػواب المغميػ لمعػالـ ،ي بحهػا ػو لن سػا و أحػد يغمػؽ .ونحػف
اح ظنا لموإايا نغمؽ يما أن سنا ،و ي ػبا ليػدخؿ سػوك المسػيا ،و نػا نإػير نػ مغميػ  ،و نعػود ناػدد وزنابنػا

وموا انا ف العالـ فنإير ييف مي م ثـ نبحوؿ ليناوع مخبوـ ن يض يما اآلخريف لحساب م د ا .

ار َن ِفيس ٍة ،فَ ِ
آية (ٖٔ)ٖٔ " -:أَ َْر ِ ِ
ارِد ٍ
اَ َي ٍة َوَن ِ
ان َم َع أَلْ َم ٍ
س ُرَّم ٍ
ين "
َ
اسك ف ْرَد ْو ُ
َ ُ
نػػرك نػػا ثمػػار الػػروح فػ ال نػ المغميػ  .ومػػف الثمػػار مػػا ػػو ل كػػؿ (الرمػػاف) ومػػا ػػو لمعطػػور (فاهيػ ) ومػػا ػػو
ل طياب (لااف).

يروس هني فػ كػؿ شػئ .لػديها طعػاـ يشػاع وشػراب يػروي وأطيػاب ثمينػ وأدويػ لمعػةج.

و حظ بكرار كمم كؿ ف آي (ٗٔ) فه هني

ينيإها شئ (ٕكو +ٛ2ٜكؤٔ .)ٜ2ٔ،والرمان= يإير ف

ل ػػوف ال ػػدـ ،فعإ ػػير ا إذاب ػػو ن ػػس يإ ػػير دـ حاياه ػػا ،أي أف ثمار ػػا ثم ػػار الح ػػب الا ػػاذؿ .وال اهيػ ػ والن ػػارديف
يسبخدموا كيطياب ولمزين و ما هاليا الثمف فرائح ثمار ا حموة ومعطرة.

ين و ُكرُكٍم قَص ِب َّ
الذ ِريرِة َوِق ْرفَ ٍة ،م َع ُك ّْل ُع ِ
ط َي ِ
ود َم َع ُك ّْل أَ ْنفَ ِ
ود المُّ َب ِ
آية (ٗٔ)َ ٔٗ " -:ن ِ
اب "
س األَ ْ
ان ُمّّر َو ُع ٌ
َ
ارِد ٍ َ ْ
َ
َ
يسبرسػػؿ ف ػ وإػػؼ ثمار ػػا .كييركم= لونػػا أإ ػ ر يةم ػ الضػػعؼ الاشػػري فمػػع أف رائحبهػػا حمػػوة لكنهػػا ضػػعي ،

فكنز ا ف أو ٍ
اف خزفي (ٕكوٗ .)ٚ2وقصب الذريرة والقرفة=

ناابات يطري بدخؿ ف د ف المسح وبسبخدـ
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كيدوي ػ مػػع الكػػركـ .وعيييود المبييان بإػػير أفراحهػػا إػػموات وبسػػاايا فالماػػاف يسػػبخدـ ف ػ إػػنع الاخػػور .عيييود=
يسبخدـ لبعطير المنازؿ فما رائح زكي حيف يحرؽ( .يو.)ٖٜ-ٖٚ2ٚ

ولكف لماذا ببكرر كمم ناردين؟

المعنا أف العريس ييوؿ ...نعـ أ.ػوؿ أنػا سػيكوف لكػـ ػذ الرائحػ (النػارديف) اػالرهـ مػف ضػع كـ الكيركم .فػنحف

رائح المسيا الزكي (ٕكوٕ .)ٔ٘2والمعنا أف رائحبؾ الحموة يا يروس ا ليست منؾ ولكف لو ودك فيؾ.
٘ٔ
ِ ٍ ٍ
ٍ
ان "
س ُيو ٌل ِم ْن لُ ْب َن َ
آية (٘ٔ)َ " -:ي ْن ُبوعُ َج َّناتِ ،ب ْئ ُر م َياه َحيَّةَ ،و ُ
حينمػػا نحمػػؿ يسػػوع ف ػ داخمنػػا ب ػػيض مػػف داخمنػػا سػػيوؿ الػػروح ب ػػذب اآلخ ػريف ل ادي ػ كمػػا ب ػػذانا نحػػف أن سػػنا

ل ادي .

ن ذب اآلخريف2

ٔ .ارائحبنا البا ا رائح المسيا (النارديف والعود وال اهي وأن س ايطياب).
ٕ .االحب الااذؿ الذك يرو فينا (الرماف) واحبماؿ ايلـ (المر).

ٖ .اكممػػات الكبػػاب الميػػدس المعزي ػ البػػا فيهػػا ش ػ اء ي ـ وأح ػزاف اآلخ ػريف (اليرف ػ والكػػركـ) ،ار ػػع أيػػات
ٖٔ ٔٗ،فا ن س الإحاح.

يوب! َى ّْبيي عمَيى ج َّن ِتيي فَتَ ْقطُير أَ ْطيابييا لِييأ ِ
آية (ِٔٙ " -:)ٔٙا ِ ِ
الشيم ِ
ييح ا ْل َج ُن ِ
ْت
َ َ َُ َ
َ
َ
الَ ،وتَ َةيالَ ْي َييا ِر َ
ستَ ْيقظي َيا ِر َ
ْ
يح َّ َ
ح ِبي ِبي إِلَى ج َّن ِت ِو ويأْ ُك ْل لَمره َّ ِ
يس "
ََُ
َ ََ
َ
النف َ
ا

يهبـ اعد كؿ ما .يؿ أف بيب رياح الب ارب وبهب يما الن س ،ورياح الب ارب أنواع فمنها ما ييب مف

الشمال (ارودة روحي ) ومنها ما ييب مف الجنوب أ ـ ساخن مف الظروؼ الخار ي  .اؿ إف ذ الرياح سبثات
خارابها وبنم إيمانها ايف المسيا يريسها يسند ا ف ب اراها .وحينما بزداد خاربها وية.بها مع يريسها ويزداد

إيمانها تقطر أطيابيا وييكؿ يريسها من لمره النفيس (إشٖ٘.)ٔٔ2
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عودة لمجدول

اإلصحاح الخامس
ٔ
ت
آية (ٔ) " -:قَ ْد َد َخ ْم ُ
ِ
ُّيا
َخ ْم ِري َم َع لَ َبني ُكمُوا أَي َ

ت َ ِ
ج َّن ِتي يا أ ْ ِ
ت
سمِي َ
ش ِرْب ُ
ت ُمّْري َم َع ِطي ِبي أَ َك ْم ُ
وس قَطَ ْف ُ
َ
َ
ش ْيدي َم َع َع َ
ُختي ا ْل َة ُر ُ
ِ
َّاء "
اب ا ْ
َص َح ُ
ش َرُبوا َو ْ
األ ْ
اس َك ُروا أَي َ
ُّيا األَحب ُ

ف آخر الإحاح السااؽ ديت العروس يريسها لييب إلا نبا و ا و .د اسب اب فو ابر ونزؿ إلها فهو يشبه

ػذا .مرى مع طيبي= المػر يشػير لمإػميب أمػا الطيػب فيشػير لمػدفف فػ الياػر وكػيف أحػداث الخػةص ممبػدة فػ

حياة يروسا ،فهو يرك أف كيس المػر الػذي بشػراا إنمػا ػو كيسػا .أكميت شييدي ميع عسيمي= كينػا دخػؿ أرض

الميعػػاد وو ػػد ف ػ يروسػػا راحبػػا ،فه ػ أرض الميعػػاد االنسػػا لػػا ،كػػؿ مػػا فيهػػا حمػػو .شييربت خمييري مييع لبنييي=
الخمػػر ػػو خمػػر الحػػب والمػػاف ػػو لػػاف اليمػػاف الاسػػيط يػػديـ الريػػاء (ٕبػ ٔ .)٘2و ػػذا اليمػػاف ناشػػئ مػػف بعػػاليـ

إحيح شرانا ا مف كمم ا  .كموا أييا األصحاب= ـ السمائييف "يإير فرح ف السماء اخاطئ يبوب".

ُخ ِتي ،يا ح ِب ِ
آية (ٕ)ٕ " -:أََنا َن ِائم ٌة وَق ْم ِبي م ِ
ت َح ِبي ِبي قَ ِ
ام ِتيَ ،يا
ار ًعاِ« :افْتَ ِحي لِي َيا أ ْ
ص ْو ُ
َ َ َ
ُ ْ
ستَ ْيقظٌ َ
َ َ
يبتيَ ،يا َح َم َ
ْسي امتَألَ ِم َن الطَّ ّْل ،وقُص ِ
َن أر ِ
ِِ
صي ِم ْن ُن َدى المَّْي ِل» "
َ َ
ْ
َكاممَتي! أل َّ َ
يادو أف الحال الروحي

بسػير يمػا وبيػرة واحػدة .فهػا ػ .ػد يػادت وناميت ولػـ بسػبطع أف بسػهر معػا سػاي

واحدة " كذا النساف دائماب يميؿ لمبراخ ف حب ا االرهـ مف كؿ ما ييدما لا ا " ل سػؼ محابنػا فػابرة اػالرهـ

مف كؿ ما يمما ويعمما لنا .ولكف يحسب لهذ الن س أف قمبيا مستيقظ= ويف ا رأك .ماهػا أنػا مػازاؿ مسػبييظاب
فهو لف يكؼ يف نداء يميها .اػؿ ينػزؿ لييػرع يمػا اااهػا ولكنػا

ييػبحـ الػن س ا.بحامػاب فػا يحبػرـ حريبنػا ،ػو

ينػػادي لي ػػبا واف اسػػب انا وفبحنػػا يػػدخؿ (رؤٖ +ٕٓ2يػػو .)ٕٓ2ٙويف .ماهػػا كػػاف مسػػبييظاب كانػػت بسػػمع صيييوت

حبيبيا قارعاً (رؤٖ .)ٕٓ2ومف يسمع ذا الإوت و مف يكوف .ماا مسبييظاب. .ارف مع رسال

ودكي فا س ر

الرؤيا إإحاح (ٖ) فالحالباف مبشااهباف .ما حال فبور وفا كة الحالبيف برؾ المسيا الن س وأابعػد .مػيةب حبػا
بسبييظ وببوب .فهنا .اؿ إف الحايب بحوؿ ويار وفا رسال
ذا العةج أبا انبي

إي ااي .

ودكي .اؿ أنا مزمػع أف أبييػيؾ .لكننػا نػا ن ػد أف

بعميؽ 2نحف أماـ حال فبور وليست حال موت روح  ،إنساف أ مؿ خةص ن سا و يهبـ اهذا. .د يكػوف اسػاب

سػػعيا وراء شػػهوة يالميػ  ..الػػا ولكػػف مػػا زاؿ ضػػمير حيػاب .ولكػػف نػػاؾ مػػف يإػػؿ لدر ػ المػػوت ،مػػوت الضػػمير
فيشرب الثػـ كالمػاء .ولكػف حبػا ػذا فالمسػيا .ػادر أف يييمػا كمػا أ.ػاـ لعػازر .ودليػؿ أف ػذ الػن س لهػا ضػمير

مػػازاؿ حي ػاب أنهػػا بحركػػت حينمػػا يرفػػت أف ا هاضػػب منهػػا وحػػيف رأت راحابػػا .ولكػػف مثػػؿ ػػذ الػػن س بكػػوف

إرادبها ضعي  ،ولذلؾ يو.ظها ا ايف ييرع يما اااها .ونةحظ كممات البش يع لمن س ييا أختيي ييا كياممتي فػا

يواا "أيوب ر ؿ كامؿ" رأسي امتأل من الطل وقصصي من ندى الميل= ذ إيةف لمػن س أف فبور ػا سػاَّب

لػا ػذ اآل ـ ،فالميػػؿ يشػير لخطايانػػا ،و ػو حمػؿ خطايانػػا يمػا أرسػػا (إشٖ٘ )٘،ٗ2و ػذ الػن س فػ الميػؿ ،ليػػؿ
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العالـ وليؿ الضييات وايحزاف وليؿ ال بور والخطي و.د دخػؿ يريسػها ػذا الميػؿ مػف أ مهػا وحمػؿ أحزانهػا وحمػؿ

الغضب الله .
حميامتى

كمػا .منػا مػف .اػؿ فػاف الحمػاـ مهمػا أابعػد يػف ايبػا فهػو يعػود دائمػاب إلػا ايبػا و ػذ

ػا إػ الحمػػاـ

ال از ؿ .فما ي عؿ .مب المسيا فرحا و يودة يروسا إليا مهما أابعدت كما يادت حمامػ نػوح إلػا ال مػؾ نهػا
و دت ال يؼ والنبان خار اب.

يا حمامتى يا كاممتى = حيف يػادت الػن س لممسػيا إػارت فيػا واهػذا بحسػب كاممػ و ػذا ػو مػا يمَّػـ اػا اػولس

الرسوؿ (أؼٔ  + ٗ 2كؤ  )ٕٛ 2ولذلؾ طمب المسيا منا أف نثات فيا (يو٘ٔ . )ٗ 2

نائميية وقمبييى مسييتيقظ = الػػن س نػػا دخمػػت فػػا حالػ فبػػور  ،ويةمػ ال بػػور حالػ إسػػبرخاء فػػا ال هػػاد ( إػػةة
وبسػايا وخدمػ واػػذؿ ذات )  .والنػائـ كسػػوؿ
عمبها مسبييظ  ،لكنها

يريػد أف يعمػػؿ  ،ولكػف محاػ

بريد اف بعمؿ مع حاياها  .اينما المحا الحيييي

ػذ الػػن س محاػ نظريػ فػا اليمػػب

ا اذؿ وبعب  ،و ذا ما ياَّر ينػا

اولس الرسوؿ ايولا " يف الرادة حاضرة يندك وأما أف أفعؿ الحسنا فمسػت أ ػد (رو . )ٔٛ 2 ٚو ػذا مػا يممػا

المسػػيا اإػػمياا  .أمػػا ػػذ الػػن س الكسػػول

بريػػد أف ببعػػب وبعبػػذر اينهػػا

بريػػد أف ببسػػا ر ميهػػا مػػف الخدم ػ

(آي ػ ٖ) أك حػػيف بإػػطدـ االنػػاس واعوائػػؽ الخدم ػ واػػالعثرات  ،و بعمػػـ أف المسػػيا يغسػػؿ أر ػػؿ بةميػػذ الػػذيف
يبعاوف معا .
ٖ
س ُخ ُي َما
ف أ َُو ّْ
ت ِر ْجمَ َّي ،فَ َك ْي َ
ت لَْوِبي ،فَ َك ْي َ
س ْم ُ
آية (ٖ) " -:قَ ْد َخمَ ْة ُ
س ُو قَ ْد ََ َ
ف أَْل َب ُ

يػا لهػػا مػف أيػػذار وا يػ بيػدمها الػن س فػ فبور ػا الروحػ وبنشػػغؿ ا ارحػ

"

سػػد ا .خمةييت ليوبي= ليػػد ألاسػػها ا

رجميي= هسػمبهما امػاء ار ػا الػذاب ليسػبريا
ثوب الاػر "الاسػوا الػرب يسػوع" ( +لػو٘ٔ +ٕٕ2هػؿَٖ .)ٕٚ2سيمت
ّ
ضمير ا إلا حيف ولكف لغ راف الخطي اد مف هسؿ اليدميف اواسط الرب (يؤٖ.)ٛ2
ٗ
ش ِائي "
َح َ
آية (ٗ)َ " -:ح ِبي ِبي َم َّد َي َدهُ ِم َن ا ْل َك َّوِة ،فَأ ََّن ْت َعمَ ْي ِو أ ْ
من الكوة= كاف لمايوت ف ذلؾ الو.ت فبح فوؽ الي ؿ لدخاؿ الم باح ،وببسع لدخاؿ اليػد ،وكانػت بو ػد فبحػ

أخرك يطؿ منها الساكف ليبكمـ ويرك اليارع (شراي ) .حبيبي مد ييده= البػ اهػا أثػار ال ارحػات .ولمػا رأبهػا أنيت

فييا أحشائيا حينما مد يد أي أظهر آ ما وأدركت العروس أف كؿ ذا اسااها بحركت يواط ها نحو .

٘
ان م ِّرا ،وأَصا ِب ِةي مّّر قَ ِ
ِ
اطٌر َعمَى َم ْق َب ِ
ض ا ْلقُ ْف ِل "
آية (٘) " -:قُ ْم ُ
اي تَ ْقطُ َر ِ ُ َ َ
ت ألَفْتَ َح ل َح ِبي ِبي َوَي َد َ
ُ
قمت ألفتح= ليد اسب اات كما اسب اب ا اف الضػاؿ .ويداىا تقطران م ارً= المػر طعمػا مػر ورائحبػا حمػوة .فهػ

ار ع ابغإب اعد اسبهبار وفبور ،يادت ادموع بوابها الحيييي وفيها ألـ وبغإب لمن س ،فيها .اوؿ يف بموت

مػػع المسػػيا باركػ لػػذات العػػالـ وشػػهوابا الخاطئػ  .ولكػػف ػػذا ايلػػـ و ػػذا الإػػميب لػػا رائحػ طياػ أمػػاـ ا  .ولكػػف

حال البغإب

بسبمر كثيػ ابر ،والشػعور االحرمػاف مػف لػذة الخطايػا

يسػبمر كثيػ ابر وسػرياف مػا يعػزي ا الػن س
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فبكبشؼ أف ما بركبػا مػا ػو إ ن ايػ ا انػب معرفػ المسػيا .و حػظ أنهػا بغإػات ومنعػت ن سػها يػف ممػذابها

يداىا تقطران م ارً= و ذا البغإب اشبما ا كرائح حموة.

ٙ
ت لِح ِبي ِبيِ ،
يو
لك َّن َح ِبي ِبي تَ َح َّو َل َو َع َب َر َن ْف ِسي َخ َر َج ْت ِع ْن َيد َما أ َْد َب َير َ
يو َد َع ْوتُ ُ
يو فَ َميا َو َج ْدتُ ُ
طمَ ْبتُ ُ
آية ( " -:)ٙفَتَ ْح ُ َ
َج َاب ِني "
فَ َما أ َ
تحول وعبر= نا ا يؤدب الن س يما براخيها ينها اسبهانت امراحما فالن س الب بعرؼ أف ا رحيـ فبإػنع

الشر وبيػوؿ أف ا سػيغ ر لػو .مػت لػا ارحمنػا ،مثػؿ ػذ الن ػوس المسػبهبرة حػيف بعػود

يشػعر ا ا اػالبخم

دعوتو فما أجابني اؿ راما يسما لها ا اضرا بيديب حبػا بسػبييظ مثػؿ سػماحا امػرض أو فشػؿ فػ مشػروع
ما .ولكف بخما ا يكوف إلا حيف..
أف إػموابها هيػر مياولػ وأنهػػا

ببركن إلا الغاي (مز .)ٛ2ٜٔٔوأمػاـ ػذا المو.ػؼ ،حػيف بشػعر الػن س

ب ػد ا  ،نػاؾ مو .ػػاف [ٔ] أف بمػوـ الػن س ا يمػا بخميػػا فبػزداد .سػاوة اليمػػب

وينحرؼ النساف اايكثر ]ٕ[ .أف يموـ النسػاف ن سػا وييػوؿ "أنػا السػاب يػا رب" وييػدـ بواػ  ،ويكبشػؼ أنػا اػدوف
ا

و

شئ ،وف منبها الضعؼ فبزداد إموابا لماحث يف ا ويبخما يف ار الذاب و يعود ييوؿ "هسمت

ر م ّ " اؿ ييوؿ "إهسؿ يا رب ر م ّ واه ر وهطين اػدمؾ" إذاب ػذا البػرؾ والبخمػ كػاف فيػا محاػ وينايػ إلهيػ .
و ذ الن س الب أمامنا (يروس النشيد) أبخذت المو.ؼ الثان فعادت لمكانبها.
ِ ٚ
ار َرفَ ُةوا إِ َز ِ
َس َو ِ
اري َع ّْني "
س الطَّ ِائ ُ
ف ِفي ا ْل َم ِدي َن ِة َ
ِ َرُبوِني َج َر ُحوِني َحفَظَ ُة األ ْ
آية (َ " -:)ٚو َج َدني ا ْل َح َر ُ
الحرس الطائف= نا ب سيريف لمف ـ الحرس الطائؼ.

بحوؿ وياػر ،ضػراو ا و رحو ػا ورفعػوا إزار ػا أي يرو ػا .نػا ا
ٔ -ىم الشياطين :الذيف إذ أحسوا أف حاياها َّ
بركها لببذوؽ م اررة اسبهبار ا فػا

يريػد بػدليؿ الػن س .و ػذا درس لكػؿ واحػد ،فحػيف

يكػوف يريسػنا معنػا

نإاا فريس سهم لمشياطيف الب بضرب وب رح وب ضا .ولكف نةحػظ أيضػاب خطػي آخػر لهػذ الػن س فهػ
خر ت باحث يف يريسها مرة أخرك وسط الشوارع اينما و ف داخمها.

ٕ -ىييم خييدام اهلل :الػػذيف اسػػيؼ كممػ ا فضػػحوا ار ػػا الػػذاب وكشػ وا لهػػا خطيبهػػا أي فضػػحو ا ،حبػػا بكبشػػؼ
احبيا ها لممسيا وبيدـ بوا إاد. .

ٖ -رأينػػا مػػف .اػػؿ ف ػ أإػػحاح ٖ اف الحػػرس الطػػائؼ ػػـ الخػػداـ الػػذيف ارشػػدوا ال ػن س لممسػػيا و نػػا رأينػػا إنهػػـ
الشػػياطيف .إذا الحػػرس الطػػائؼ ػػـ كػػؿ مػػف يإػػحا مسػػيرة الػػن س ويعيػػد ا  .و.ػػد أسػػبخدـ ا الشػػيطاف

ليإحا مسيرة أيوب و كذا مع اولس.

ات أُور َ ِ
آية (ٛ " -:)ٛأُحمّْفُ ُك َّن يا ب َن ِ
يِ ٌة ُحبِّا "
يم إِ ْن َو َج ْدتُ َّن َح ِبي ِبي أ ْ
َن تُ ْخ ِب ْرَن ُو ِبأ َّْني َم ِر َ
َ َ
َ
ُ
شم َ
لػػـ يكػػف البيديػػب والبػػرؾ وسػػماح ا لمشػػياطيف أف بضػػرب اػػة سػػاب ،فكػػؿ ايمػػور بعمػػؿ مع ػاب لمخيػػر ..لبكميػػؿ

النساف ..و ا

يادت مريِة حباً أي حاها ياد كايوؿ.

30

سفر نشيذ األناشيذ ( اإلصحاح الخامس)

ٜ
الن ِ
ِ
يب ِك ِم ْن َح ِب ٍ
يب ِك ِم ْن َح ِب ٍ
يب َحتَّى تُ َحمّْ ِفي َنا ى َك َذا! "
ساء! َما َح ِب ُ
آية (َ " -:)ٜما َح ِب ُ
يب أَيَّتُ َيا ا ْل َجميمَ ُة َب ْي َن ّْ َ

ذ الن س البائا بحولت إلػا كػارزة (مثػؿ السػامري ) فحػيف ظهػر حاهػا لعريسػها سػيلها اآلخػروف ميا حبيبيك= أي
اخارينا ينا ،مف و ولماذا بحاينا كذا؟ "لك بكونوا مسبعديف لم اوا كػؿ مػف يسػيلكـ يػف سػاب الر ػاء الػذي

فيكـ" (ٔاطٖ .)ٔ٘2ذا السؤاؿ يو ا مثةب لمشهداء ،لماذا بموبوف كذا مف أ ؿ المسيا؟!

و نػػا يسػػميها أإػػحااها الجميميية بييين النسيياء= فػػالرب ي عػػؿ كنيسػػبا ميم ػ ف ػ أيػػيف اآلخ ػريف .ونةحػػظ أ مي ػ

الخارة الشخإي ف الك ارزة.

ٓٔ
َح َم ُر ُم ْةمَ ٌم َب ْي َن َرْب َوٍة "
آية (ٓٔ)َ " -:ح ِبي ِبي أ َْب َي ُ
ض َوأ ْ
أبيييض= المػػوف اياػػيض يشػػير لمطهػػارة والاػػر ،لػػذلؾ .ػػاؿ المسػػيا "مػػف مػػنكـ ياكبنػ يمػػا خطيػ " والايػػاض كانػػت

مةاسا يوـ الب م فه إشارة لم د الة وت .ومع كؿ م د َّ
.دـ ل دما أحمر يما الإميب ليغسمن فيايض
أكثر مف الثمج .يهسػؿ ثيػاا وأايضػها فػ دـ الخػروؼ (رؤ .)ٔٗ2ٚولػوف العػريس اياػيض نػا لػيس ػو المػوف
الشاحب الذي يدؿ يما الموت (كػالياور المايضػ  +أعٖٕ .)ٖ2ولكػف ايػاض مخمإػنا مشػوب اػالحمرة ممػا يػدؿ
يما الحياة .كذلؾ الموف ايحمر

يشير لمخطي والدمويػ (رؤ + ٗ2ٙإشٔ )ٔٛ2اػؿ ػو إحمػرار دمػا المسػ وؾ

ف ػ اػػر اياػػيض (إشٖ )ٔ2ٙاػػؿ ليايضػػنا فنحمػػؿ إنعكاسػػات اهائػػا فينػػا .فكمم ػ أاػػيض نػػا ػػاءت امعنػػا اه ػ

(رؤ )ٗ2ٖ،ٜ2ٚوف ػ الييام ػ كانػػت مةاػػس المةئك ػ ايضػػاءُ .م ْةمَي ٌيم بييين ربييوة= أي مميػػز حبػػا لػػو كػػاف وسػػط
ٓٓٓٔٓ.شػخص. .اػؿ أف بػدخؿ الػن س فػ ية.ػ حػب مػػع حاياهػا كػاف ػذا الحايػب مثمػا مثػؿ اػا .اآلخػريف،
لهـ ميعاب ن س .وة ال ذب .أما اعد أف أحابا فيد و دبا ممي ابز حبا أف كاف ايف ٓٓٓ ٔٓ.شخص.

ٔٔ
ستَْر ِسمَ ٌة َحالِ َك ٌة َكا ْل ُغر ِ
اب "
ب إِ ْب ِر ٌ
ْس ُو َذ َى ٌ
ص ُو ُم ْ
ص ُ
يز قُ َ
آية (ٔٔ)َ " -:أر ُ
َ
رأسو ذىب إبريز= أي خالص وني  .والذ ب يشير لة وبا فرأس المسيا و ا (ٔكؤٔ ،)ٖ2وممكا السػماوي

ليس مف ذا العالـ ،اػؿ ػو ي عػؿ كنيسػبا سػماوي اابحػاد معهػا .قصصيو مسترسيمة حالكية= شػعر ػو كنيسػبا

و

سوداء

بشيا فهو ي دد كالنسر شاااها .والكنيس مشاه االشعر أيضاب ينا لف بسيط شعرة إ اتذف منا.

ِ
آية (ٕٔ)ٕٔ " -:ع ْي َناه َكا ْلحم ِام عمَى مج ِ ِ ِ
ستَ ِ
سولَتَ ِ
ان ِفي َوق َْب ْي ِي َما "
َ ُ ََ َ ََ
ان ِبالمَّ َب ِنَ ،جال َ
اري ا ْلم َياهَ ،م ْغ ُ
عيناه كالحميام= أي ينظػر اودايػ يمينػا كمػؤمنيف أمػا أيػداء كنيسػبا فنظربػا لهػـ مثػؿ لهيػب النػار .ويينػا يمينػا
طػػوؿ السػػن

يػػنعس و ينػػاـ .عينيياه عمييى مجيياري المييياه= الميػػا بشػػير لمػػروح اليػدس .إذاب ػػو يينػػا يمػػا ػػذ

الم اري فهو مهبـ أف نولد مػف المػاء والػروح وأف نمبمػئ اػالروح .ا

يهػبـ اػيف نكػوف أهنيػاء مػثةب اػؿ اكػؿ مػا

ي عؿ م اري الميا مسبعدة دائماب أف ب يض يمينا .و ذا ما ن ار ف س ر الرؤيا ( )٘2ٗ،ٙفنحف ن د أماـ العرش
أي أماـ يينػ ا أي محػؿ ا بمامػا [ٔ] سػاع مإػاايا نػار ػ سػاع أرواح ا [ٕ] احػر ز ػاج ػو الكنيسػ .
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فػػا مهػػبـ اػػيف الػػروح اليػػدس يكمػػؿ كنيسػػبا ،يروسػػا ،ويعػػد ا لمسػػماء .مغسييولتين بييالمبن= ا مهػػبـ اػػيف ييػػدـ
لمؤمنيا اليماف الخالص والبعاليـ الخالإػ هيػر المغشوشػ هػذاء لن وسػهـ و ػذا ػو يمػؿ الػروح اليػدس "يعممكػـ

ويػػذكركـ" (يػػوٗٔ +ٕٙ2يػػب .)ٔٔ2ٛوالمػػاف يشػػير لهػػذا البعمػػيـ واليمػػاف الخػػالص الػػذي يضػػرـ فينػػا مو اػ الػػروح
فبكوف م اري الميا مسبعدة أف ب يض .و.د بشير العيناف لمخداـ الذيف ينظروف لشعب ا ويعطونهـ احبيا ابهـ

مػػف البعمػػيـ .جالسييتان فييي وقبييمييا= الو.ػػب كػػؿ نيػرة فػ ال سػػد كنيػرة العػػيف والكبػػؼ .ومعنػػا أف ا

ػػالس أي

ادئ هير مضطرب .نحف الاشػر ننظػر لممسػبياؿ ايمػؽ أمػا ا فاهػدوء وثيػ ينظػر لنػا نحػف أو د ليريانػا ويػدار

لنا كؿ أمور حيابنا.

واذا فهمنا أف الحماـ لا إب ػا واحػد فكػوف أف المسػيا يينػا حمامبػاف فهػذا يشػير أف لػا إ بمػاـ واحػد ػو م ػارك

الميا و ذا إشارة لمروح اليدس (يو )ٖٜ-ٖٚ2ٚوالمعنػا أف المسػيا مهػبـ اػيف يمػ الػروح اليػدس الكنيسػ  .وكػوف
العيناف مغسولباف االماف فيولا مغسولباف إشارة لمإاغ البا بإاغ اليماش اػالموف الػذك نريػد  .فػالروح اليػدس لػا

أيمػاؿ كثيػرة فػػا الكنيسػ والمسػيا أكثػػر مػا يهػبـ اػػا ػو يمػؿ البعمػػيـ فالشػعب يهمػؾ مػػف يػدـ المعرفػ ( ػػوٗ)ٙ2
والمػػاف يشػػير لمبعمػػيـ (ٔكػػوٖ )ٕ2ويمػػؿ الػػروح اليػػدس ػػو البعمػػيـ (يػػوٗٔ .)ٕٙ2و.ولػػا أف العينػػاف السػػباف فػػا
و.ايهمػػا إشػػارة يف المسػػيا اعػػد أف أنهػػا يمػػؿ ال ػػداء إػػعد إلػػا السػػماء و مػػس يػػف يمػػيف اآلب وأرسػػؿ الػػروح

اليدس.

ٖٔ
ين َذ ِكي ٍ
يب وأَتْالَِم ري ِ
ِ ِ
س ٌن تَ ْقطُ َر ِ
ان ُم ِّار َم ِائ ًةا "
َّة َ
اح َ
ََ
س ْو َ
شفَتَاهُ ُ
آية (ٖٔ)َ " -:خدَّاهُ َك َخميمَة الطّْ ِ َ
ييداه= أي مظهػػر .ومػػا ف ػ الػػداخؿ يظهػػر ف ػ الخػػارج .وخػػد المسػػيا بحمػػة الهػػزء (إشٓ٘ .)ٙ2واآلف ب ار مػػا
خي ّ

الكنيسػ حػػامميف د ئػػؿ الحػػب .وكيػػؼ يشػػاا الخػػداف كخميميية الطيييب= الخميمػ

ػ م مويػ أشػ ار لهػػا رائحػ

طياػ مػػف كػػؿ نػػوع .وأتييالم رييياحين= أي اا.ػػات ز ػػور ،و.ػػد بشػػير لرائحػ المسػػيا البػ ب ػػوح مػػف كنيسػػبا .شييفتاه

سوسن= بنسكب منهما النعم مثمما بنسكب نعم ال ماؿ مف منظر السوسف( .يو )ٗٙ2ٚفكةـ المسػيا لػـ يكػف

لا مثيؿ وسط الاشر .والسوسف يشير لم ماؿ وشاا اا مةاس سميماف .يقطران م ارً نسمع منا أخاار إػمياا البػ
فاحت منها رائح محابا الحموة فنشبه مف محابنا أف نشبرؾ معا ف إمياا ثـ ف م د .

ف ِبا ْلياقُ ِ
ان ِب َّ ِ
ص َةتَ ِ
آية (ٗٔ)َ ٔٗ " -:ي َداهُ َح ْمقَتَ ِ
وت األ َْزَر ِ
ق "
ان ِم ْن َذ َى ٍبُ ،م َر َّ
اج أ َْب َي ُ
ض ُم َغمَّ ٌ َ
الزَب ْر َجد َب ْط ُن ُو َع ٌ
ثـ فعطايا
يداه حمقتان= الحمي اة اداي و نهاي  ،ومف َّ

حدود لهػا .والحميبػاف مػف ذىيب إشػارة يف يطايػا

سماوي  .ويطايا اغن .ادرباف أف بشاعنا روحياب و سدياب .مرصةتان بالزبرجد= الزار د ح ر كريـ لونا أخضر.
والخضرة رمز لمحياة فعطايا محييػ  .بطنيو عياج أبييض= اطنػا أو أحشػاؤ بشػير لمشػاير وأحاسيسػا و ػذ كمهػا

حػػب وحنػػاف (ف ػ ٕ .)ٛ2ٔ،ٔ2والػػا أي حػػد وإػػمت ػػذ المشػػاير؟ وإػػمت لممػػوت ينػػا ولػػذلؾ شػػاهت يواط ػػا
االعاج ايايض ،فالعاج ينزع مف ال يؿ اعد موبا ،و كذا ظهرت محا المسيا ف موبا "ليس حب أيظـ مف ذا
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أف ياذؿ أحد ن سا "..مغمف بالياقوت األزرق= أي أف حاا لا سم سماوي  ،وأ دافا سماوي ويرفعنا لمسماويات.
أما الاشر لو أيطوا سيعطوا ماديات .د ببساب ف ضياع السماء منا.
٘ٔ
ان عمَى قَ ِ
اع َدتَ ْي ِن ِم ْن إِ ْب ِر ٍ
ان فَتًى َكاأل َْر ِز "
ودا ُر َخ ٍامُ ،م َؤ َّ
يز َ
ساقَاهُ َع ُم َ
ط ْم َةتُ ُو َكمُ ْب َن َ
ستَ ِ َ
سَ
آية (٘ٔ)َ " -:
ساقاه عميودا رخيام= أك سػا.ا ثااببػاف يهبػزاف أمػاـ ايحػداث مهمػا كانػت .سػوبها فايحػداث كمهػا اسػماح منػا

وذلؾ دفا خةص الكنيس و ذا معنا .وؿ أشعياء "إنا أ دا وأنظر فا مسػكنا كػالحر الإػافا (الب ػارب البػ

يسما اها ا ) يما الايؿ (حبا ينمو الايؿ وذلؾ إشارة لثمػار الكنيسػ ) وكغػيـ النػدك فػا حػر الحإػاد (بعزيػات

ا وسط الضييات لشعاا)" (أش .)ٗ2ٔٛوا يهدأ أماـ ايحداث ينا يعرؼ المسػبياؿ ونهايػ ايحػداث أمػا نحػف
فة نعرؼ .ولكف يمينا االيماف أف نهدأ يالميف أف ا

و ضااط الكؿ.

و و أسس مممكبا االخةص الذي بػـ يمػا الإػميب ،وكػاف يممػا .ويػاب مؤسسػاب يمػا الإػخر (الرخػاـ) .وكػؿ مػف

يبحد االمسيا بكوف لا اليدرة يما السير نحو السماء اثاات (لو .)٘ٔ2ٜعمى قاعدتين إبرييز= الخػةص .ايدبػا

أي دفا سماوي يرفعنا يف ايرضيات .واذا فهمنا مف اآلي ٔٔ أف الاريز يشير لة وت فالخةص مانػا يمػا
أف المسػػيا

وبػػا (الاريػػز) لػػـ ي ػػارؽ ناسػػوبا فيكػػوف فدائػػا

نهائي ػاب يغ ػػر خطايػػا ال ميػػع لػػذلؾ طػػوب المسػػيا

اطرس حينما .اؿ لا أنت المسيا إاف ا (مت )ٔٚ2ٔٙوايباػر أف ػذا ػو الإػخرة (اليمػاف) البػا بانػا يميهػا

الكنيس (مت .)ٔٛ2ٔٙطمةتو كمبنان= و ها ميؿ دائـ الاشاش " و أارع مػا ب مػف انػ الاشػر" .فتيى كياألرز
ايرز شاما مسبييـ طويؿ العمر داب

يشيا ودائـ الخضرة ،ومو ػود يمػا اػاؿ لانػاف الشػا ي ورائحبػا زكيػ .

و.ولا فبا إشارة يف المسيا شارؾ الاشري كؿ مراحمها ما يدا الشيخوخ  ،فهػو كػاف ط ػؿ وإػا فشػاب فر ػؿ،
ولكنا لـ يشيا .حبا

بحمؿ كنيسبا إورة الشػيخوخ (مػزٖٓٔ .)٘2فال سػد .ػد يضػعؼ ويشػيا لكػف الػروح

بشيا أاداب يو د ا ولكنيس المسيا.
ٔٙ
ات أُور َ ِ
ات ى َذا ح ِبي ِبي ،وى َذا َخمِيمِي ،يا ب َن ِ
يم "
آية (َ " -:)ٔٙح ْمقُ ُو َحالَ َوةٌ َو ُكمُّ ُو ُم ْ
شتَ َي َي ٌ
َ َ
َ
َ
ُ
شم َ
حمقييو حييالوة= كةمػػا كمػػا حػػةوة( .مػػز )ٖٔٓ2ٜٔٔوفيػػا روح وحيػػاة ،مػػف ييكػػؿ منػػا يشػػباؽ إليػػا وطػػواا لم يػػاع

والعطاش إلا الار فتنهـ يشاعوف" .لكؿ كماؿ و دت منبها أما وإاياؾ فواسع

داب" و و يعط مػع كةمػا .ػوة

لمبن يػػذ ،فبرب ػػع الوإػػي االنسػػاف ليػػدخؿ إلػػا معرف ػ أس ػرار السػػموات فبنطمػػؽ الػػن س مػػف م ػػد إلػػا م ػػد .وكمييو

مشتييات فالمسيا كما يعمنا الروح اليدس لمن س و ذاب لكف

ن د نا سيط

يمكف البعاير ينا ،نا ي ز يف البعاير.

نظرة شاممة عمى األصحاح الخامس

ديدة لهذ الن س ببمخص فا كمم  2األنا وليس المسييح ،و ػا .إػ الكبػاب الميػدس .فػ دـ

أكؿ مف الش رة ومػات ( ػذ خطيػ مركاػ  ،حممهػا .داسػ الاااػا فػا كبااػا يػف آدـ اينهػا أكثػر مػف يشػروف خطيػ
معػاب) .مػػات آدـ يف ا .ػػاؿ لػػا إف أخطػػيت موبػاب بمػػوت .فػػة شػػرك لمنػػور مػػع الظممػ (ٕكػػو .)ٔٗ 2 ٙوالخطيػ
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ظمم ػ إذاب ػػا إن إػػاؿ ي ػف ا واالبػػالا مػػوت فػػا حيػػاة .ويحػػاوؿ آدـ أف يسػػبُر ن سػػا اػػيوراؽ البػػيف إذ إفبضػػا
وبعرك .وا ييوؿ  2ال .فالذايح ا البا بسبر ،و و ب سد ومات و.اـ ليعطينا حيابا .وكما .ػاؿ اػولس الرسػوؿ
"إػػولِحنا مػ ِ
ػص اِ َح َيابِػ ِػا(".رو٘  ...)ٔٓ2و ػػذ الػػن س نػػا ن ػػد ا إذ إكبش ػ ت موا اهػػا
ػع ا اِ َمػ ْػو ِت ْاانِػ ِػاَ ...
ون ْخمُػ ُ
ُ َْ َ َ
والنعمػ البػػا ببمبػػع اهػػا .الػػت أنػػا ولػػيس المسػػيا .و ػػذ الخطيػ كانػػت اسػػاب كثػرة ثمار ػػا (صٗ) فتنب خػػت و ػػذ
خطي ػ شػػهيرة بحػػدث لمخػػداـ النػػا حيف .ػػذ ض ػرا يميني ػ اينمػػا خطايػػا (صٖ) ػػا ض ػراات يسػػاري  .اػػؿ ػػا

ت ايف ثوب الار و ثواها وأنها ا البػا بغسػؿ أر مهػا .فػالار ار ػع لهػا .والعػريس ييػوؿ اػؿ أنػا الػذك ألػاس
َش َع َر ْ
ِ
ػيا" (رؤٖ  .)ٔٗ2وأخػػذ الع ػريس
ثػػوب الاػػر يحاػػائا فػػة بيػػولا كيييف ألبسييو ،إذ أف الاػػر ػػو اػػرك "اْل َا ُس ػوا اْل َمسػ َ
ورامػا ػا .ػد ّأنػت اسػاب آ مػا
ُيريها يديا لبشعر أف الار و ادـ يريسها الذك ساؿ مػف يػد  ..حبيبيى ّ
ميد ييدهُ .
ويحسػب لهػا أف .ماهػا مػازاؿ
لكنها لـ بُدرؾ أف آ ما ا الساب فا بارير ا إذ أف اينا فا داخمها عمبهػا نائمػ ُ .
مسػبييظاب .ويبػوارك ينهػا يريسػها ليظهػر لهػا أنهػا ادونػا ياريػ (( ار ػع رؤٖ ٔٙ2و )ٔٚفهػا ن ػس الحالػ إذ .ػػاؿ
ودكيػ .ػاؿ المسػيا

المسيا لهذا المةؾ لست بعمـ أنؾ شيا واائس وفيير وأيمػا ويريػاف) .وفػا رسػال كنيسػ
َؾ ِم ْف فَ ِم " أك يعود فى المسيح في بضا يريا .كما حػدث مػع الاػف الضػاؿ إذ بػرؾ نعمػ
َف أَبَيََّيي َ
"أ ََنا ُم ْزِمع أ ْ
وخ ِسر أموالا (أك كؿ النعم ) البا كاف يبمبع اها إذ كػاف فػا ايػت أايػا = فيى المسييح،
ايت أايا اع وافبضا َ
ون س ما يمما ا مع الاف الضاؿ يمما مع ػذ الػن س يػف طريػؽ الحػرس الطػائؼ أك سػما ا لهػا االسػيوط

يى وأنييا
لبشػػعر أف َّار ػػا كػػاف االمسػػيا وفػػا المسػػيا ،ولػػيس منهػػا فبظػػؿ حريإػ يمػػا ثاابهػػا فػػا المسػػيا "إلبتيوا في ّ
فيكم" .وكاف بحوؿ المسيا ينها لبشعر اضع ها ادوف نعمبا فبُش ا مف كاريائها وبُش ا مف اينا .المهـ أف .ماها
كاف مسبييظاب فشعرت اباكيت الروح اليدس فيالػت نفسى خرجت عندما أدبير روحػا ارحػت منػا أو إنخمػع .ماػا
منا ذ ب سةما منا يندما خسرت حاؿ النعم  .وكانت و ا فػا حػاؿ خطيبهػا وكاريائهػا .ػد إظممػت يينا ػا
فينيياء اليمب فيط ـ الذيف يعاينوف ا  .وحينما يادت رأت أف يريسها و ساب نعمبها فوإ با .ائم 2

َح َمي ُير"= الاػػر لػيس ػػو ار ػا اػػؿ اػر ػػو ( أاػيض) وادمػػا اررنػا ( أحمػػر) .لػذلؾ نمػػاس المعمػػد
"ح ِبي ِبيي أ َْبي َيي ُ
ض َوأ ْ
َ
ثوب أايض ( البارير) وزنار أحمر (البارير االدـ).

يز"= و السماوك وسيرفعنا لمسماويات.
ب إِ ْب ِر ٌ
ْس ُو َذ َى ٌ
" َأر ُ
ستَْر ِسمَ ٌة َحالِ َك ٌة َكا ْل ُغر ِ
اب"= عؿ يروسا أك كنيسبا َّ
شاا ُممبإي اا.
ص ُو ُم ْ
ص ُ
"قُ َ
َ
ِ
وي دد شاااها.
ويحييها ُ
"ع ْي َناهُ َكا ْل َح َمام"= ُيرسؿ روحا لكنيسبا يم ا ُ
َ
ان عمَييى قَ ِ
يودا ر َخي ٍ
اعي َيدتَ ْي ِن ِمي ْين إِ ْب ِريي ٍيز"= ػػذا الخػػةص مانػػا يمػػا أف
يام ُم َؤ َّ
سييتَ ِ َ
سَ
َ
"سيياقَاهُ َع ُمي َ ُ
ف دائا هير محدود.

وبػػا هيػػر محػػدود

وكمػػا ألػػاس اآلب الاػػف الضػػاؿ الثػػوب ايوؿ ألػػاس ػػذ الػػن س إذ بااػػت يػػف كاريائهػػا ،ومايػػادت بيػػوؿ

لوبى أنػا ،ويػدـ و ػود ثػوب الاػر ػذا ػو السػاب فػا أف نخػرج مػف يػرس إاػف الممػؾ (مػتٕٕ) .ومايػادت بيػوؿ

رجمى اعد أف أدركت أف المسيا و الذك هسؿ أر ؿ بةميذ أك ارر ـ مف خطايا ـ ليكػوف لهػـ نإػيب
َسمت
َّ
معا

34

سفر نشيذ األناشيذ ( اإلصحاح الخامس)

(يؤٖ .)ٛ2

قصة ىذا األصحاح ىى قصة الكتاب المقدس كمو

ؿ أنا أشعر اذابا وامكانيابا وارك و.وبا و مالا االن إاؿ يف ا  ،أـ أنا أشعر أننا فػا ا واػا  ،وأنػا
حمامتى.

إإطُما يما بسميبا االاساط إ الحماـ
اكامما .و ذا الب ا الواحد
و ما ْ
الن إاؿ يف ا والشعور االذات و الشعور االمحدود الذك و أنا ،وكؿ محدود لا نهاي  .إذاب النهاي موت

نهائي وحياة أادي  .و ذا و ايكؿ مف ش رة الحياة ،أك

لو أكمت موباب بموت .والبحاد اا ُيعطينا إمكانيات
فمبنا ،و ذا ما ُيسما
ب سد المسيا ليبحد انا ُ
ويعطينا سد اعد أف ياررنا لنحيا اا اعد أف إن إمنا ينا االخطي ُ
يا الَِّذي ُييَوينِ " (فاٗ " ،)ٖٔ2أََنا
َسبَ ِطيعُ ُك َّؿ َش ْ ٍء ِف اْل َم ِس ِ
وت اولس الرسوؿ " 2أنا فى المسيح"" ،أ ْ
لِ َح ِبي ِبي َو َح ِبي ِبي لِي" (نش  .)ٖ2 ٙنا إكبش ت أف حاياها أيطا ا كؿ شئ فييطبا ن سها و نا ياد لها مالها
وفرحها وبسايحها

ملل رقص صفين ( .)ٖٔ2ٙليد إارت فا وحدة مع السمائييف .فالكنيسبيف ما كنيس

واحدة رأسها ومإدر نعمبها وفرحها و العريس.
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عودة لمجدول

اإلصحاح السادس

النس ِ
ِ
آية (ٔ)ٔ " -:أ َْي َن َذ َىب ح ِب ِ
يب ِك فَ َن ْطمُ َب ُو َم َة ِك "
اء أ َْي َن تََوج َ
َّو َح ِب ُ
َ َ ُ
يبك أَيَّتُ َيا ا ْل َجميمَ ُة َب ْي َن ّْ َ
إذ شهدت الن س لعريسها ادأ هير المؤمنيف يبساءلوف ينا ويطماونا معهػا .أيتيا الجميمية ليػد ظهػر يميهػا مػاؿ
يريسها .و و ماؿ مف نوع ي يب ،فهـ لـ يطماو ا

لذلؾ يسيلونها ،ونحػف نعػرؼ المسػيا خػةؿ الكنيسػ  .و ػذ

اؿ طماوا يريسها و ـ أدركوا أنهـ سيعرفونا مف خةلها
ػا الكػ ارزة المطمواػ مػف الكنيسػ أف يػرك النػاس فينػا

إورة المسيا فيطماونا.
ٕ
يب ،لِيرعى ِفي ا ْلج َّن ِ
ِ
ِِ
س َن "
اتَ ،وَي ْج َم َع َّ
َ
آية (ٕ)َ " -:ح ِبي ِبي َن َز َل إِلَى َج َّنتو ،إِلَى َخ َمائ ِل الطّْ ِ َ ْ َ
الس ْو َ
نزل إلى جنتو= أي بواضػع ػذا أف ينػزؿ العػريس السػماوي ،ػو بواضػع المحاػ أف ينػزؿ ليإػعدنا معػا لمسػماء.

والمسػيا داخػؿ كنيسػػبا دائمػاب وداخػؿ كػػؿ ن ػس آمنػت اػػا .ومػا داـ المسػيا داخػػؿ كنيسػبا فمػف العاػػث الاحػث ينػػا

خار ها .والكنيس كانت  .ابر (أو الن س) أو ب ولكف اعد أف روا ا ماء الروح بحولت إلا نػ  ،بيا خمائيل طييب=

ليد .يؿ فػ (٘ )ٖٔ2أف خػدا كخميمػ الطيػب واآلف نػرك أف ػذا وإػؼ لعروسػا (الكنيسػ ) فهػ أخػذت إػوربا

و ػ خميمػ طيػػب أي م مويػػات مخبم ػ مػػف ايشػ ار ،ثمار ػػا مبنويػ وكثيػرة وكمهػػا طيػػب .ويجمييع السوسيين=
السوسف كاف إ لمعريس فيإاا إ العػروس "يػا أو دي الػذيف أبمخػض اكػـ إلػا أف يبإػور المسػيا فػيكـ".

والمسػػيا أب ػ لي مػػع أو د ف ػ كنيسػػبا ،ي مػػع أو د ا المب ػر.يف إلػػا واحػػد( .يػػؤٔ + ٕ٘2يػػو.)ٕٙ-ٕٓ2ٔٚ
ف ن ػ المسػػيا ػ أو د ا الػػذيف إػػارت لهػػـ إػػورة المسػػيا ،وكمهػػـ م بمعػػيف ف ػ وحػػدة ومحا ػ داخػػؿ كنيسػػبا

( نبا) و و ف وسط ذ ال ن "إذا ا بمع إثنيف أو ثةث ااسم فينا أكوف ف وسطهـ".
ٖ
الر ِ
س ِن "
اعي َب ْي َن َّ
آية (ٖ) " -:أََنا لِ َح ِبي ِبي َو َح ِبي ِبي لِي َّ
الس ْو َ

أنا لحبيبي وحبيبي لي= (ٕ .)ٔٙ2مػف المهػـ أف يشػعر كػؿ واحػد أف لػا ية.ػ شخإػي االمسػيا والعػروس نػا
بعط ن سها لحاياهػا اكامػؿ حريبهػا،

(ٔكو .)ٗ2ٚو يطاء كامؿ مباادؿ.

بعطػ لػا فيػط مػا بممكػا اػؿ بعطػ ن سػها لػا ينػا سػاؽ وأيطا ػا ن سػا.

آية (ٗ)ٗ " -:أَ ْن ِت ج ِميمَ ٌة يا ح ِب ِ ِ
شمِيمُ ،م ْرِى َب ٌة َك َج ْي ٍ
ش ِبأَْل ِوَي ٍة "
َ َ َ
َ
ص َةَ ،ح َ
يبتي َكت ْر َ
س َن ٌة َكأ ُ
ُور َ َ
كترصية= العػريس يشػاا يروسػا امدينػ ميمػ و ػ برإػ  ،و ػذ كانػػت ياإػم لسػرائيؿ لمػػدة ٓ٘سػن ومعنػػا
اسمها فػرح .و ػو اسػـ أإػغر انػات إػم حاد المػواب كػاف لهػف إإػرار يمػا الحإػوؿ يمػا الميػراث (يػد-ٔ2ٕٚ
ٔٔ) .والع ػريس يػػرك أف مػػاؿ كنيسػػبا ػػو إيمانهػػا و هاد ػػا واإ ػرار ا أف بحإػػؿ يمػػا ميراثهػػا السػػماوي .وىييي

كأورشييميم= ػ مدينػ الممػػؾ السػػمائ العظػػيـ وبمثػػؿ اي.ػػداس السػػماوي  .و.ػػد عمهػػا سػػميماف اه ػ كػػؿ ايرض
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وفخر العالـ وك ا ا أنها المدين الميدس  .و ذا ما إنعا سميماننا المسيا ممؾ السةـ الذي عؿ كنيسبا سػماوي

ميدس وممؾ يميها .وىي مرىبية كجييش بألويية= ف مالهػا ممبػزج اػاليوة ،واليػوة ار عػ لممسػيا الػذي فينػا ،وحػيف
يكوف المسيا فينا نكوف مريايف لمشياطيف ولنا سمطاف أف ندوسهـ (لوٕٓٔ +ٜٔ2كو٘ .)ٗ2ٔٓ،و.ولا ألوي يدؿ
يما أنها يش منظـ فتلهنا إلا نظاـ وليس إلا بشويش "إ مسو ـ خمسيف خمسيف." ..
٘
الرِب ِ
اد "
يع ا ْل َم ْة ِز َّا
ش ْة ُرِك َكقَ ِط ِ
آية (٘)َ " -:ح ّْولِي َع ّْني َع ْي َن ْي ِك فَِإ َّن ُي َما قَ ْد ََمَ َبتَ ِاني َ
ض ِفي ِج ْم َة َ
حولي عنيي عينييك فانيميا قيد َمبتياني= فاكػاء المػرأة الخاطئػ وبنهػدات المػص اليمػيف ا بػذاا لهمػا مػراحـ السػيد

المسيا .فا

يحبمؿ إنسحاؽ إنساف (ٔمؿٕٔ.)ٜٔ2

اج ص ِادرٍة ِم َن ا ْل َغس ِل ،المَّو ِاتي ُك ُّل و ِ
اآليات (ٙ " -:)ٚ-ٙأَس َنا ُن ِك َكقَ ِط ِ ِ
اح َد ٍة ُمتْ ِئ ٌم
ْ
ْ
َ
َ
يع ن َة ٍ َ
رَّما َن ٍة َخد ِ
ت َنقَا ِب ِك "
ُّك تَ ْح َ
ُ

ِ
ولَ ْي ِ
ييم َ ٚك ِف ْمقَ ِية
سف َ
َ َ
ييا َعق ٌ

حظ بكرار الإ ات ،فالعروس اسبعادت مكانبها ايولا اعد البوا مف حال ال بور .و كذا أياد ا اطرس

لدر

الرياي اعد أف أنكر.

ٛ
سّْريَّ ًة َو َع َذ َارى ِبالَ َع َد ٍد "
ون َممِ َك ًة َولَ َما ُن َ
آية (ُ " -:)ٛى َّن ِستُّ َ
ون ُ

نػػا يمبػػدح المسػػيا كنيسػػبا خػػةؿ لغ ػ اير.ػػاـ .ور .ػػـ (ٓ )ٙسػػاؽ ب سػػير .ولكػػف كػػاف ر.ػػـ (ٓ )ٙسػػااياب ميرونػ ػاب

اال ااارة ف الحرب .و نا ن د ميبرناب امف إاروا ممكػات .ون هػـ أف الػذيف كػانوا اػاارة فػ الحػرب إػاروا اآلف

ممكات فهـ إاروا يرائس المسيا الممؾ .لمانون سرية= السري

مف ياشت بسبعاد ن سها لوإايا المسػيا.

والسري ليسػت لهػا حيػوؽ الزو ػ البػ فػ العمػف ولكػف لهػا شػرك سػري مػع زو هػا أو سػيد ا .و كػذا شػركبنا مػع

المسيا ػ شػرك سػري اآلف .ور.ػـ ٓ .ٔٓ×ٛ ٛور.ػـ  ٛيشػير لمم ػد اياػدي ور.ػـ (ٓٔ) يشػير لموإػايا .فمػف
اسػػبعاد ن سػػا لوإػػايا ا سػػيبذوؽ الم ػػد اياػػدي .عييذارى بييال عييدد= ػػف يػػذارك امعنػػا أف اليمػػب  ،ػػذ حالػ

بكريس .و ّف اة يدد يف مف ف السماء لـ يسبطع أحد أف يعد ـ (رؤ.)ٜ2ٚ
ِ ِ ِ
ِ
ييدةُ أل ّْ ِ
حميام ِتي َك ِ
يات فَطَ َّوْب َن َييا
يي َأرَتْ َييا ا ْل َب َن ُ
ياممَ ِتي ا ْل َو ِح َ
ََ َ
يي َعقيمَي ُة َوال َيدت َيا ى َ
ُم َييا ى َ
"

اح َيدةٌ ِ
آية (ٜ " -:)ٜو ِ
يي
ى
َ
َ
الس َر ِ
ي فَ َم َد ْح َن َيا
ار ُّ
ات َو َّ
ا ْل َممِ َك ُ
لندرؾ رمزي الس ر .فيػد .يػؿ سػااياب أنهػـ ٓ ٙثػـ .يػؿ ٓ ٛثػـ .يػؿ اػة يػدد واآلف ػ واحيدة= فهػ كنيسػ واحػدة
وحيدة ،سد واحػد وروح واحػد ،إيمػاف واحػد يوحػد الكنيسػ واحيدة ىيي حميامتي= فالػذي يوحػد الكنيسػ

ػو الػروح

اليػػدس الػػذي يعط ػ لممػػؤمنيف شػػرك مػػع ا وشػػرك اػػيف اعضػػهـ الػػاعض .كيياممتي= إذ بمػػاس الكنيس ػ المسػػيا

الكامػػؿ بإػػير كامم ػ  .و.يػػؿ أف ػػذ الواحػػدة الكامم ػ

ػ العػػذراء م ػريـ ،ويموم ػاب فالعػػذراء ػ أـ الكنيس ػ عقيميية

37

سفر نشيذ األناشيذ ( اإلصحاح السادس)

والييدتيا ىييي= أي مخبػػارة والػػدبها .وكػػيف أورشػػميـ السػػماوي

ػ الوالػػدة لمكنيسػ الم ا ػػدة والوالػػدة بنبظػػر وإػػوؿ

وحيدبها لمسماء .وحيدبها الب خطاها المسيا لن سا .والبنات طوبنيا= فالسمائيف فرحوا اها.

ٓٔ
ط ِ
سُ ،م ْرِى َب ٌة َك َج ْي ٍ
الش ْم ِ
اى َرةٌ َك َّ
ش ِبأَْل ِوَي ٍة "
الص َب ِ
ش ِرفَ ُة ِم ْل َل َّ
احَ ،ج ِميمَ ٌة َكا ْلقَ َم ِرَ ،
آية (ٓٔ)َ " -:م ْن ِى َي ا ْل ُم ْ

مشرفة كالصباح= كما ين ر نور الإااح ويظهر ،كذا ظهػور نػور الكنيسػ يػروس المسػيا .جميمية كيالقمر=

لنعكػػاس نػػور يريسػػها (شػػمس الاػػر يميهػػا) .طيياىرةٌ كالشييمس= ػػو طهر ػػا امػػيةد منهػػا وابحػػاد اهػػا وبطهير ػػا

ادما ،وايف أرسؿ لها روحا المعزي روح الحراؽ.

ٔٔ
ان "
ِ ِر ا ْل َو ِاديَ ،وألَ ْنظُ َرَ :ى ْل أَق َْة َل ا ْل َك ْرُم َى ْل َن َّو َر ُّ
آية (ٔٔ)َ " -:ن َزْل ُ
الرَّم ُ
ت إِلَى َج َّن ِة ا ْل َج ْو ِز ألَ ْنظُ َر إِلَى ُخ َ
أمػاـ مػديا المسػيا لكنيسػػبا أو لمػن س ،نزلػت الػػن س البػ أحاػت المسػػيا لمعمػؿ لحسػاب يريسػػها لب ػرح .ماػا ،ػ

نزلت لماسباف لب رح االثمار وبطمػئف يمػا بواػ الكثيػريف ور ػويهـ .جنية الجيوز= ال ػوز يشػير لمكبػاب الميػدس،

فهو لغير المؤمنيف كثمرة ال وز لها .شر يااس مف الخارج .ولممؤمنيف الذيف يدخموف إلا العمؽ فالكباب الميػدس
َكمُػػب ال ػػوز الحمػػو الم يػػد .ومػػف يي ػ أر الكبػػاب الميػػدس اػػروح الإػػةة يكبشػػؼ حةوبػػا .وسػػميت الكنيس ػ

نػػا ن ػ

ال وز ينها بعيش بيبات يما الكباب الميدس "ليس االخاز وحػد يحيػا النسػاف اػؿ اكػؿ كممػ بخػرج مػف فػـ ا "

و ػػذا البعايػػر اسػػبخدـ نػػا االػػذات فػػالعروس نزلػػت لبخػػدـ فمػػاذا بسػػبخدـ فػ ك ارزبهػػا وخػػدمبها إ كممػ ا ب سػػر ا
لمف يسمع أي بكسر ثمرة ال وز حبا بظهر حةوبها لمف يسمع.
ٕٔ
ش ِر ٍ
شةر إِالَّ وقَ ْد جةمَتْ ِني َن ْف ِسي ب ْي َن مرَكب ِ
يف "
ات قَ ْوِم َ
َ َْ َ
َ ََ
آية (ٕٔ)َ " -:فمَ ْم أَ ْ ُ ْ

ليد رأينا الن س العروس ب ا د وببوب وبعػود لمركز ػا السػااؽ اػؿ بعمػؿ فػ كػرـ يريسػها ،ػ ب ا ػد فػ حيابهػا

ضد الخطيػ  ،بنضػـ لموكػب الم ا ػديف الشػريؼ والخػداـ ايمنػاء و ػذا الموكػب موكيب شيريف فيائػد الموكػب ػو
المسػػيا ن سػػا ممػػؾ الممػػوؾ .و ػػذا عمهػػا كمػػا لػػو كانػػت ممكػ لهػػا مركاػ وسػػط المركاػػات  .CHARIOTSفػػالن س

الم ا دة يكرمها ا .

ٖٔ
يثِ ،م ْل َل َرق ِ
ْص
شولَ ّْم َ
شولَ ّْم ُ
يث ْار ِج ِةيْ ،ار ِج ِةي فَ َن ْنظُ َر إِلَ ْي ِك َما َذا تََر ْو َن ِفي ُ
آية (ٖٔ)ِ " -:ا ْر ِج ِةيْ ،ار ِج ِةي َيا ُ
صفَّ ْي ِن "
َ

رحمػ

هػػاد العػػروس ػ رحمػ ر ػػوع دائػػـ إلػػا ا . .ػػد بن ػػذب ل رضػػيات فبسػػمع حػػا ب إػػوت يريسػػها إرجةييي

إرجةي يا شولميث= ليد أيطا ا العريس اسما فشولميث ػو مؤنػث شػالـ أو سػميماف .فػالعروس حممػت شػخص
يريسػػها المسػػيا ف ػ داخمهػػا .وسػػر فرح ػ المسػػيا اهػػا ػ أنهػػا ف ػ حال ػ ر ػػوع دائػػـ إليػػا ومهمػػا سػػيطت بر ػػع

"الإديؽ يسيط ف اليوـ ساع مرات وييوـ" .فننظر إليك= نا الثالوث يػبكمـ ا ػرح ينهػا ،و ػ أيضػاب فػ يودبهػا

ور ويها ب رح وكينها بر.ص ملل رقص صفين= ر.ص داود أماـ بااوت العهد ور.إت مػريـ اعػد ياػور الاحػر
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ُيعاَّر ينػا ،ػذا ػو يمػؿ البواػ فػ الػن س.
ايحمر وحإولهـ يما الحري  .و.ولا مثؿ ر.ص أي فرح داخم
و.ولػػا صييفين ،أي يشػػيف ووردت الكممػ ايإػػمي "محنػػايـ" (بػػؾٕ .)ٔ2ٖٕ،فيعيػػوب أطمػػؽ يمػػا المكػػاف محنػػايـ
ينػػا كػػاف نػػاؾ يشػػيف "ال ػػيش ايوؿ ػػو أسػربا" "وال ػػيش الثػػان كػػاف المةئكػ " والمسػػيا ينظػػر ا ػػرح ل يشػػيف
"ايوؿ و الكنيس المحارا الم ا دة يما ايرض" "والثان

و الكنيس المنبإرة ف السماء االضاف لممةئكػ

السمائييف" .والمسيا ينظر ا رح لبسايا كؿ ؤ ء بعاي ابر يف فرحهـ الداخم  .و ذا البسايا مر ػب ػداب لمشػياطيف

كيف يشيف يحاراانهـ.

والكنيس بردد بساح الساي الثاني يشرة يوـ ال مع العظيم ك يشيف أحػد ما فػ الهيكػؿ (الشمامسػ ويمثمػوف

السماء) واآلخر ف إحف الكنيس (ويمثؿ الكنيس يما ايرض) الكؿ يساا ا .

واآلف ن هػـ معنػا اليػوؿ سػبوف ممكػ وثمػانوف سػري فالسػبوف ػـ الكنيسػ الم ا ػدة يمػا ايرض فػر.ـ سػب يشػير
لإلنسػػاف يمػػا ايرض والثمػػانوف ػػـ الكنيس ػ المنبإ ػرة فػػا السػػماء و ػػؤ ء ػػـ الإ ػ يف المػػذيف يسػػاحاف ا و ػػف

واحػػدة فكنيس ػ ا الم بهػػدة والمنبإ ػرة مػػا كنيس ػ واحػػدة ور.ػػـ يش ػرة يشػػير لمكمػػاؿ فالكنيس ػ بحسػػب كامم ػ فػػا
المسيا.

ِ
ُور َشػمِيـ ُم ْرِ َاػ َك َ ْػي ٍ
ش
َكب ْر َ
إػ َ َح َس َػن َكي ُ َ
أورشػػميـ بمثػػؿ أورش ػميـ السػػماوي  .فالسػػيد

وأيضاب ن هـ .ولا فا آي (ٗ) مف ن س ا إػحاح "أ َْن ِ
ػت َ ِميمَػ َيػا َحاِ َيابِػ
ِ ٍ
الم ا ػػدة يمػػا ايرض اينمػػا
ايَْل ِوَي ػ " (نػػش .)ٗ2ٙفبرإ ػ بمثػػؿ الكنيس ػ ُ
ِ
ػت ِر ْ مَ ْيػ ِػا" (مػػز .)ٜ2ٔٛأك أحنػػا السػػموات و عمهػػا يمػػا
ط ػيَ َّ
ط ْي َ
المسػػيا .يػػؿ ينػػا " َ
ضػ َػااب بَ ْحػ َ
السػ َػم َاوات َوَنػ َػز َؿ َو َ
ايرض .ليد أيطانا أف نحيػا فػا السػماويات و ػو وسػطنا "وأََ.ام َنػا معػا ،وأَ ْ مَس َػنا معػا ِفػ السَّػم ِاوي ِ
ػيا
َّات ِفػ اْل َم ِس ِ
َ َ ََُ َ َ ََُ
َ
يسوع" (اؼٕ" + )ٙ2و ا أ ََنا مع ُكـ ُك َّؿ ايََّي ِػاـ إِلَػا ْان ِي ِ
ػع اثَْن ِ
ػاف أ َْو
ََ
َ
َُ
ََ ْ
ضػاء ال َّػد ْ ِر» (مبػا" + )ٕٓ2ٕٛيََّنػاُ َح ْيثُ َمػا ا ْ بَ َم َ
ِ
ػاؾ أَ ُكػ ِ
ػماء،
اسػ ِػم فَهَُنػ َ
ُ
ثَةَثَػ اِ ْ
ػوف ف ػ َو َسػػط ِه ْـ" (مبػػا .)ٕٓ2ٔٛوحيثمػػا ُو ِ ػ َػد المسػػيا فالمكػػاف الػػذك فيػػا يإػػير سػ ب
.إارت الكنيس الم ا دة لها ماؿ الكنيس المنبإرة .يننا مازلنا يما ايرض و ناؾ حروب بحاوؿ أف ب ذانا
الرؤس ِ
ٍ
ٍ
السةَ ِط ِ
يفَ ،م َع
اءَ ،م َع َّ
إ َارَيبََنا لَ ْي َس ْ
ت َم َع َدـ َولَ ْحـَ ،ا ْؿ َم َع ُّ َ َ
مف الحياة السماوي  ،فنحف فا حرب مع "فَِت َّف ُم َ
وحَّي ِ ِف السَّم ِاوي ِ
الر ِ
الد ْ ِر ،مع أَ ْ َن ِاد َّ
و َ ِة اْل َعالَِـَ ،يمَا ظُْم َم ِ َ َذا َّ
َّات" (أؼ .)ٕٔ2ٙويممنا السيد المسػيا أف
الشر ُّ
َ
ََ
ُ
ُنإما َ"و َ بُ ْد ِخْم َنا ِف بَ ْ ِرَا ٍ لَ ِك ْف َن َنا ِم َف الشر ِ
ير" (لؤٔ ،)ٗ2حبا نسبمر فا حيابنا السماوي ونإما مف أ ؿ
ض" (لػػؤٔ ،)ٕ2واهػػذا ي ػػرح المسػػيا اكنيسػػبا وييػػوؿ ينهػػا "أ َْنػ ِ
السػػم ِ
اء َكػ َذلِ َؾ َيمَػػا اي َْر ِ
ػت َ ِميمَػ َيػػا
ػػذا " َك َمػػا ِفػ
َّ َ
ِ ِ
الم ا ػػدة لهػػا مػػاؿ ولكػػف يإػػؼ السػػماء اينهػػا حسػػن و ػػو وإػػؼ
َحا َياب ػ " (نػػش،)ٗ2ٙمثػػؿ السػػماء .والكنيس ػ ُ
ُييػاس
الكباب لمعالـ .اؿ السيوط والمعن  .و.طعاب فالحاؿ فا السماء والكمػاؿ حينمػا بخب ػا أثػار الخطيػ والمعنػ
ا ماؿ ال ن ايرضػي (يػدف) (بػؾٕ .)ٔ،فهاػ المسػيا أيظػـ امػا ييػاس انبػائج الخطيػ "2ولَ ِكف لَ ْػيس َكاْل َخ ِطَّيػ ِ
َ ْ َ
اح ػ ٍػد م ػ َ ِ
َكػ ػ َذا أ َْيضػ ػاب اْل ِهاػ ػ ُ .يََّن ػػا إِف َك ػػاف اِ َخ ِطَّيػ ػ ِ و ِ
وف فَاِػػاي َْولَا َكثِيػ ػ ارب نِ ْع َمػ ػ ُ ا ِ َواْل َع ِطَّيػ ػ ُ اِالن ْع َمػ ػ ِ الَّبِػ ػ
َ
َ
ػات اْل َكثي ػ ُػر َ
ُ ْ َ
َ
َ
اف اْلو ِ
ِ ِ
ت لِْم َكثِ ِ
يف" (رو٘.)ٔ٘2
احِد َي ُسوعَ اْل َم ِس ِ
يا َِ.د ْازَد َاد ْ
ير َ
اال ْن َس ِ َ
ونةحظ اف العذراء مريـ حػيف حػؿ يميهػا الػروح اليػدس وحػؿ المسػيا فػ أحشػائها انطميػت الػ ال اػاؿ فمػف يحيػا

المسيا فيا يحيا ف السماء .و كذا يممنا السيد المسيا
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اف نإم 2

أاانا الذي ف السموات 2أاونا سماوي.
ليبيدس اسمؾ 2اليداس أإمها المغوي و الة أرضيات والمعن انا اتيمالنا يبم د أاونػا السػماوي ويظهػر لمنػاس

يمو وسمو .

لبكف مشيئبؾ 2واهذا نحيا ف السماويات كما ف السماء.
كذلؾ يما ايرض 2لنحيا السماويات يم ايرض.

خازنا الذي لمغد ايطنا اليوـ 2والمعن اف نشاع االمسيا واهذا نز د ف ايرضيات ونحيا ف السماويات.

واه ر لنا ذنوانا  2واذا لـ يغ ر لنا ا كيؼ نحيا ف السماويات.

كما نغ ر 2فكيؼ نحيا ف السماويات و.موانا فيها ك ار ي .

و بدخمنا ف ب را لكف ن نا مف الشرير 2اينا يا رب حب لو أدخمنا العدو الشرير

نسػيط وبضػيع منػا الحيػاة

السماوي فهذا و دؼ الشرير مف الب را (اؼ.)ٕٔ2 ٙ

ف لؾ الممؾ 2و ذا و الحاؿ ف السماويات (يب ٕ ) ٛ 2

و ناؾ مف يرفض ذ الحياة السماوي ظنا منا اف الممذات ايرضي فيها الشاع  .ؤ ء .يؿ ينهـ ( اش ٘ 2 ٛ
–  ) ٛاف الشعب رذؿ ميا شيمو ال اري اسكوت وأرادوا اف يربووا اميا النهر اليوي و ؤ ء سيعودوف لمعاودي
وشيمو نا إشارة لمممذات الروحي السماوي وميا النهر اليوي

إشارة لممذات العالـ الخاطئ و ذ يعطيها

الشرير رئيس ذا العالـ ( يو ٗٔ  ) ٖٓ ٓ2لكف ذا الشرير يعط ويعير ويذؿ واهذا ي يد النساف سةما اما

ا فيعط اسخاء و يعير ( يع ٔ  ) ٘ 2وا يعط سةما ي وؽ كؿ ييؿ وفرح ( ف ٗ  ) ٚ – ٗ2و ذا و
المشار اليا اميا شيمو .
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عودة لمجدول

اإلصحاح السابع

ٔ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َجم َل ِر ْجمَ ْي ِك ِب َّ
ص َّنا ٍع "
الن ْةمَ ْي ِن َيا ِب ْن َ
ص ْن َةة َي َد ْ
ي َ
ت ا ْل َك ِريم! َد َوائ ُر فَ ْخ َذ ْيك م ْل ُل ا ْل َحم ّْيَ ،
آية (ٔ)َ " -:ما أ ْ َ
السػػيد المسػػيا يػريس الكنيسػ مػػازاؿ ُيعاػػر يػػف حاػػا لعروسػػبا حػػيف وإػ با (نػػش٘) اػػدأت ا أرسػػا فهػػو النػػازؿ مػػف

السماء ل رض و و يإ ها مابدئاب ايدميها والساب أف سر مالهػا ػو الطريػؽ الػذي بيخػذ "سػراج لر مػ كةمػؾ
ونػػور لسػػايم " إذاب ػ ااب ا هػػا بإػػعد لمسػػماء مػػف ايرض .بنييت الكييريم= كنػػا .ػػد فيػػدنا انوبنػػا وانبسػػاانا

اعػػد

الخطي  ،واالمسيا ر عت الكنيسػ لانوبهػا ،ونحإػؿ يمػا ػذ الناػوة مػف المػاء والػروح فػ المعموديػ  .ميا أجميل
رجميييك بييالنةمين= .ػػارف مػػع "حػػاذيف أر مكػػـ ااسػػبعداد إن يػػؿ السػػةـ" (أؼ .)ٔ٘2ٙفػػن هـ أف سػػر مػػاؿ العػػروس
أنهػا بسػير فػ الطريػؽ الممػػوك  ،طريػؽ الر ػوع إليػا ،مسػب يا لندائػػا إر عػ إر عػ ( )ٖٔ2ٙأي طريػؽ البواػ ،
دائس أشواؾ وب ارب العالـ ،كارزة االن يؿ "ما أ مؿ يما ال اػاؿ .ػدم الماشػر المخاػر االسػةـ" (إشٕ٘+ٚ2

روٓٔ .)ٔ٘2نػػا الع ػريس ياػػدأ اػػالر ميف المبػػيف سػػاربا ف ػ طريػػؽ المسػػيا احسػػب الن يػػؿ (بوا ػ  /ك ػ ارزة /دائس ػ
أشواؾ العػالـ وخطايػا ) .دوائير فخيذيك= دوائػر بعنػ م اإػؿ ( JOINTSأؼٗ +ٔٙ2كػوٕ )ٜٔ2مػاؿ الكنيسػ
ف برااطها ووحدبها الب يإنعها الروح اليدس الص ّناع و ذ الوحدة ف نظػ ار

كيالحمي ببػر ـ سةسػؿ بػراط

ايف ال ميع .والروح اليدس ي مع ايف أيضاء ال سد (الكنيس ) االمحا .

شراب مم ُزوج ب ْط ُن ِك ص ْبرةُ ِح ْن َ ٍ
آية (ٕ)ِ ٕ " -:
س ِن "
َّج ٌة ِب َّ
سي َ
ْس ُم َد َّو َرةٌ ،الَ ُي ْة ِوُزَىا َ َ ٌ َ ْ ٌ َ
الس ْو َ
طة ُم َ
س َّرتُك َكأ ٌ
ُ
ُ َ
السي َّيرة= بيطػػع مػػف سػػد ايـ حيػػث كػػاف الط ػػؿ يحإػػؿ يمػػا هذائػػا ،رم ػ ابز لاػػدء حيػػاة ديػػدة .وف ػ (حػػز)ٗ2ٔٙ
ُ
اسػػبخدـ بإػػوير يػػدـ .طػػع السػرة ليشػػير لاشػػاي مػػا وإػػؿ إليػػا النسػػاف مػػف محابػػا لمعػػالـ البػ أدت اػػا لممػػوت.
واالبال فيطع السرة نا يشير يف ذ العروس .طعت ية.بها االعالـ ولكنا ييوؿ السرة وليس ال ػـ فهػ ما ازلػت

مرباط اا وليس حرة ف مإادر فرحها .والسرة برشـ االميروف يف الروح اليػدس ييػدس ايحشػاء الداخميػ كمػا

الخار ي ػ ليكػػوف النس ػاف اكميبػػا لمػػرب .و ػ مسيييتديرة= اػػة اداي ػ و نهاي ػ  ،أي حممػػت سػػمات السػػماء أي أف
يطايا السماء لها اػة نهايػ  .وال يةوزىيا شيراب=

بعوز ػا أفػراح العػالـ .بطنيك صيبرة حنطية= إػارة أي كومػ .

ف ػػداخؿ الكنيسػ ػ مخ ػػازف ه ػػذاء روحػ ػ  .والحنطػ ػ بش ػػير ل س ػػد المس ػػيا " ك يػ ػراء ونح ػػف نغنػ ػ كثيػ ػريف ".مسييييجة

بالسوسن= يريسها يحميها فالسوسػف إػ العػريس ،ولكنػا إػار إػ لمعػروس ،واهػذا بشػير اآليػ أف الكنيسػ
بإير .وي ايو د ا الذيف بمد ـ ويإاحوا يما إورة ا .
آية (ٖ)ٖ " -:لَ ْدي ِ
ظ ْب َي ٍة "
َم ْي َ
اك َك َخ ْ
َ
شفَتَ ْي ِن ،تَ ْوأ َ
ار ع (ٗ.)٘2
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ٗ
الن ِ
شب َ ِ
ِ ِ
ِ
ان َّ
ِ ّْ
اظ ِر
آية (ٗ)ُ " -:ع ُنقُ ِك َك ُب ْر ٍج ِم ْن َع ٍ
يم أَ ْنفُ ِك َك ُب ْر ِج لُ ْب َن َ
اج َع ْي َناك َكا ْل ِب َرك في َح ْ ُ
ون ع ْن َد َباب َبث َرّْب َ
ق "
تُ َجاهَ ِد َم ْ
شَ

عاج= ما أيطا ا البمذذ االسماويات وموبها يف العػالـ .عنقك كبيرج عياج= نػاؾ ينػؽ كعنػؽ الحيوانػات دائمػاب
ينظر يس ؿ ،ل رض يشبهيها .و ناؾ ينؽ إنحنا اايكثر ودفف فػ البػراب (خطيػ العػالـ) .ولكػف ػذ العػروس
برفػػع ينيهػػا دائمػاب ل ػػوؽ فهػ دائمػاب ببطمػػع لعريسػػها الػػذي مػػف فػػوؽ،

بنظػػر لمبػراب أي بحيػػا فػ طهػػارة و.داسػ .

وبشػػايا العنػػؽ اػػالارج نػػا يػػدؿ يمػػا أنهػػا ف ػ طهاربهػػا ػ ارسػػخ .وي ػ  ،و ػػذ ا ار ػػع لثيبهػػا وايمانهػػا اعريسػػها.

والبشايا االعاج (الذي يحإموف يميا مف ال يؿ اعد موبا) يشير سبعداد ا لمموت دفاياب يف إيمانهػا وطهاربهػا.
و حظ لوف العاج ايايض الذي يشير لمطهارة والع .

عينيياك كييالبرك= الاػػرؾ اػػة أمػواج أو اضػػطرااات والاػػرؾ فيهػػا يمػػؽ وإػ اء ،مػػا م بوحبػػاف وبػػرك اهمػػا السػػماء،
خإوإػاب ػػذا اسػػاب ينيهػػا المرفػػوع ييمػػا ينػػا مػػف يػػاج .فهػ لهػػا نظػرة روحيػ

ادئػ  .فييي حشييبون حشػػاوف

إحدك مدف المم ي و ذا يشير يف دوئها وسةمها ار ع ينها محبمي ف مم ي ا الرب يسوع ،اػؿ بإػير الػن س

الب ػ لهػػا ػػذ الإ ػ ات كالمم ػػي لمػػف يريػػد أف يػػنعـ االهػػدوء ػػذ الػػن س المممػػوءة سػػةماب إػػارت مإػػدر ػػذب

لآلخريف ،باب بث ربيم= أي ااب انت ال ماي  ،إشارة لم موع الكثيرة الب بدخؿ مف ذا الااب .ػذ الػن س فػ

سػػةمها إػػارت مإػػدر ػػذب لكثيػريف ليبػػذو.وا حالػ السػػةـ البػ بحيا ػػا .أنفييك كبييرج= اينػػؼ لمشػػـ أي البمييػػز

فهػ بسػبطيع أف بميػز أيػداء ا اليػادميف مػف أب ػا دمشيق= ودمشػؽ بشػير لمعػالـ والزمنيػات (يػدد مدينػ دمشػػؽ
ٗٗٗ) ػ امػػد ب ػػاري .وهالا ػاب اػػرج لانػػاف كػػاف ار ػاب شػػهي ابر لممرا.ا ػ  .وكػػيف الكنيس ػ أو الػػن س الب ػ لهػػا الاإػػيرة
الروحيػ بسػػبطيع أف بنظػػر لمعػػالـ وبحكػػـ يمػػا كػػؿ شػػئ (ٔكػػوٕ ،)ٔ٘2ػ بسػػبطيع أف بميػػز اػػيف رائحػ المسػػيا
الزكي ورائح العالـ وأطاياا الزائم  ،و

بسبطيع أف بوا ا كؿ بيار زمن .

ِ
ْس ِك َكأُرجو ٍ ِ
شةر أر ِ
ِ ِ
آية (٘) ٘ " -:أر ِ
ِ
ص ِل "
ان َمم ٌك قَ ْد أُس َر ِبا ْل ُخ َ
ْ َُ
َ ُ
ْسك َعمَ ْيك م ْل ُل ا ْل َك ْرَملَ ،و َ ْ ُ َ
الكرمييل= ػػو اػػؿ يػ ٍ
ػاؿ مثمػػر ،إمبػػاز االخضػرة الكثي ػ والغااػػات ذات الثمػػار الكثيػرة رأسي ِيك عميييك ملييل الكرمييل=
الرأس و المسيا السماوي العال المثمر ف كنيسبا فالكرمؿ اؿ ٍ
ياؿ داب وكما خضرة مثمرة.
شةر ر ِ
أسك كأرجوان= الشعر يشير يفراد الكنيس الممبإييف االرأس .واير واف و لاس المموؾ ،فعػروس الممػؾ
بإير ممك  .ممك ِ
أس َر بالخصل= الممؾ و العػريس و.ولػا أسػر أي ػو يريػد أف يبػرؾ كنيسػبا (الخإػؿ) مػف
محابا لها.
ٙ
َحالَ ِك أَيَّتُيا ا ْلح ِبيب ُة ِبالمَّ َّذ ِ
ات! "
َج َممَ ِك َو َما أ ْ
آية (َ " -:)ٙما أ ْ
َ َ َ
بالمذات= ا يبمذذ اشعاا المحب لا الممبؼ حولا "لذاب مع ان آدـ" (أـ.)ٖٔ2ٛ
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اق ِ
اك ِبا ْلة َن ِ
الن ْخمَ ِة ،ولَ ْدي ِ
آية (ٚ " -:)ٚقَامتُ ِك ِ
يي ٌة ِب َّ
يد "
ىذ ِه َ
َ َ
ش ِب َ
َ
َ
النخمة= بمباز اطولها واسبيامبها وايف لها ػذور .ويػ بحإػؿ اهػا يمػا المػاء مػف العمػؽ .ولػذلؾ شػاا اليديسػيف
االنخػػؿ "الإػػديؽ كالنخم ػ يز ػػو" فهػػو يعػػيش مسػػبييماب ويػػدخؿ لمعمػػؽ ،وكممػػا دخػػؿ لمعمػػؽ يربػػوي مػػف ميػػا الػػروح
اليػػدس .ونةحػػظ أف السػػاعيف رسػػو ب ُرِمػ َػز لهػػـ اسػػاعيف نخمػ فػ العهػػد اليػػديـ (خػػر٘ٔ .)ٕٚ2ولػػذلؾ كػػاف ايػػت ا
م ػ ػزيف االنخيػ ػػؿ (ٔمػ ػػؿٖ٘ .)ٖٙ2ٚ +ٕٜ2ٙ،ٖٕ،ورأينػ ػػا ف ػ ػ س ػ ػ ر الرؤيػ ػػا السػ ػػمائييف و.ػ ػػد حمم ػ ػوا سػ ػػعؼ النخيػ ػػؿ

(رؤ )ٜ2ٚيةم النإرة .و كذا .ااؿ الشػعب المسػيا اسػعؼ النخيػؿ فػ دخولػا يورشػميـ (يػؤٕ ،)ٖٔ2إذ كػانوا

يسبيامونا كممؾ منبإر .ولدياك بالةناقيد= الثدياف اهما ُيطعموف ايط اؿ .والثدياف يرمػزاف لمعهػد اليػديـ وال ديػد
اهمػػا بشػػاع الكنيسػ أو د ػػا .و حػػظ أف الثػػدياف نػػا مشػػاهاف االعنا.يػػد فهمػػا مممػػوءاف خمػ ابر رمػػز ال ػػرح لػػذلؾ ييػػوؿ
اولس "إف كاف ويظ ما بسمي ما ف

المحا ف المسيا" فادوف المسيا

فرح (ف ٕ.)ٔ2

ٛ
اق ِ
اك َكة َن ِ
ون لَ ْدي ِ
ِ
ت« :إِ ّْني أَصة ُد إِلَى َّ ِ
يد ا ْل َك ْرِمَ ،و َرِائ َح ُة أَ ْن ِف ِك
آية (ُ " -:)ٛق ْم ُ
الن ْخمَة َوأ ُْمس ُك ِب ُة ُذوِق َيا» َوتَ ُك ُ َ
َ
َْ
اح" ،
َكالتُّفَّ ِ

عذوقيا= و ريد النخمػ والميإػود نػا الػرخص الضػعيؼ ،والعػريس ا رحبػا اعروسػا المثمػرة يشػباؽ أف يمسػؾ
اػػا حبػػا

يخط ػػا أحػػد (الػػذيف أيطيبن ػ ح ظػػبهـ ولػػـ يهمػػؾ مػػنهـ أحػػد إ ااػػف الهػػةؾ" (يػػو )ٕٔ2ٔٚفال ريػػد

الػػرخص إشػػارة ييضػػاء الكنيس ػ  .و.ولػػا أصييةد إلييى النخميية= يشػػير شػػبيا.ا واسػػبعداد لبحمػػؿ أي أ ـ ليحم ػ

أو د  .فهو نزؿ وب سد وإمب ومات ليحم أو د وي ديهـ .و.ولا أإعد يعار يػف فرحبػا اػيف كنيسػبا ارب عػت.

نح ػػف نمس ػػؾ االس ػػعؼ ينن ػػا ا ػػالرب ننبإ ػػر ػػو يمس ػػكننا كع ػػذوؽ (س ػػعؼ أخض ػػر) ونح ػػف نمس ػػؾ االس ػػعؼ رم ػػز
انبإػػارنا (رؤ .)ٜ2ٚوالمسػػيا يمسػػؾ انػػا كسػػعؼ ليحمينػػا .ويف انبإػػارنا ػػو لحسػػاب م ػػد اسػػما فهػػو ي ػػرح اكػػؿ
انبإار لنا .إذاب انبإارنا كاف ينا يمسكنا .بكرار يكون لدياك كةناقيد (اينهما نسمع أف المسيا يمسؾ اعػذو.ها)
= ادون

بيدروف أف ب عموا شيئاب فاعد أف أمسؾ اعذو.ها إار لها أف بكػوف فعػةب مإػدر فػرح يو د ػا .رائحية

أنفك كالتفاح= دائماب بشبـ الب سد .فالب اح يشير لمب سد (ٕ .)ٖ2أو
المسيا حيابها.

ببن س المسيا دائماب والبن س و حياة أي

.ارف مع (يبٕ )ٔٙ2وفيها نرك المسيا يب سػد ليمسػؾ اػيو د ا الػذيف ضػموا اعيػداب ينػا فمػابوا و مكػوا أك ذريػ
آدـ .ولكنا لـ يب سد ي ؿ المةئك السا.طيف الذيف إاروا شياطيف.

أصةد إلى النخمة وأمسك

.ارف مع (يبٕ )ٔٙ2وفيها نرك المسيا يب سد ليمسؾ اػيو د ا الػذيف ضػموا اعيػداب

ينا فمابوا و مكوا أك ذري آدـ .ولكنا لـ يب سد ي ؿ المةئك السا.طيف الذيف إاروا شياطيف.

ٜ
الس ِائح ُة عمَى ِشفَ ِ
َجوِد ا ْل َخم ِر لِح ِبي ِبي َّ ِ
ِ
اه َّ
ين "
الن ِائ ِم َ
السائ َغ ُة ا ْل ُم َرق ِْرقَ ُة َّ َ َ
َ
آية (َ " -:)ٜو َح َن ُكك َكأ ْ َ
ْ
حنكك كأجود الخمر= حنكها أي سيؼ حميها .فه ف فرحها بسػاا مػف العمػؽ ولػيس االشػ بيف فيػط اينمػا اليمػب

مابعػػد اعيػػداب .سييائغة= سػػاغ الشػراب فػ الحمػػؽ أي يسػػهؿ دخولػػا فيػػا .مرقرقيية= ي ػػري ريػاب سػػهةب .سػػاؽ لمػػن س
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و.الػػت

بػػييظف الحايػػب حبػػا يشػػاء (ٕ )ٗ2ٛ +٘2ٖ +ٚ2و نػػا نػػرك الحايػػب نائم ػاب و ػ

بزي ا .و ؿ يناـ الحايب حياب؟ ا

بريػػد أف بو.ظػػا أو

يناـ و ينعس (مزٕٔٔ )ٗ2ولػـ يػذكر الكبػاب سػوك مػرة واحػدة أف المسػيا

ناـ ،وكاف ذلؾ ف الس ين والاحر ائج .وذ ب البةميذ ليو.ظو و ـ ف حال خوؼ مػف ايمػواج .ػائميف "يػا رب

أما يهمؾ أننا نهمؾ" (مرٗ .)ٖٛ2و.اـ المسيا وانبهر الريا و.اؿ لهـ ،ما االكـ خائ يف كذا .كيؼ
إذاب .م اليماف ذ

إيماف لكـ"

الب بزيج المسيا .فكيػؼ بغػرؽ السػ ين وكيػؼ نهمػؾ طالمػا المسػيا مو ػود .المسػيا

يناـ اؿ يادو ف اعض ايحياف أنا نائـ إذ

يبدخؿ اينما ايمواج بشبد والب ارب بزداد وما الذي ي رح الحايب؟

حنكك كأجود الخمر – لحبيبي السائغة= أي بساايا الن س ف وسط الب ارب واثي أف الرب سيبدخؿ ف الو.ػت
المناسب .أما يدـ إيماننػا واضػطراانا فهػذا يزي ػا .والخمػر برمػز لم ػرح وأ ػود أنػواع ال ػرح االنسػا

ػو بسػايا

ن ػػس مبيلم ػ واثي ػ ف ػ يريسػػها وف ػ محابػػا هيػػر مهبم ػ اػػايمواج و ػػذ الػػن س الب ػ أحاػػت يريسػػها بطمػػب مػػف
ال ميع أ يو.ظو اعػدـ إيمػانهـ

بػييظف الحايػب حبػا يشػاء .أي ابركػوا المسػيا يبػدخؿ لينبهػر ايمػواج و.بمػا

يشػػاء و بزي ػػو اإػػياحكـ ويػػدـ إيمػػانكـ .و.ولهػػا " بػػييظف الحايػػب حبػػا يشػػاء" ف ػ آي ػ ( )ٗ2ٛمو ػػا لمخػػداـ
حبا

يضطراوا ويييسوا مف مشاكؿ الخدم .

ٓٔ
ش ِت َياقُ ُو "
آية (ٓٔ) " -:أََنا لِ َح ِبي ِبيَ ،وِالَ َّي ا ْ

يي اشييتياقو فهػ إذ سػػمعت أف يريسػػها فػػرح اسػػاب
اعػػد أف سػػمعت الػػن س ػػذ ايوإػػاؼ .الػػت أنييا لحبيبييي والي ّ
فرحبها .الت "إف كؿ ما وإ بن اا إنما و منؾ ولؾ.
ٔٔ
ال َيا َح ِبي ِبي لِ َن ْخ ُر ْج إِلَى ا ْل َح ْق ِلَ ،وْل َن ِب ْت ِفي ا ْلقَُرى "
آية (ٔٔ) " -:تَ َة َ
لنخييرج إلييى الحقييل= العػػروس بكب ػ ا رحهػػا ،فمػػف بشػػاهت اعريسػػها بنغمػػؽ يمػػا ذابهػػا اػػؿ بخػػرج مػػف ذابهػػا

وراحبها الشخإي إلا م اؿ خدم شعب المسػيا ،وبهػبـ اػينهـ يبػذو.وا مػا بذو.بػا ػ  .و.ولهػا لنخيرج= إذ كيػؼ

بخرج لمخدم ادونا (يوٗٔ +ٖ٘2كوٖ )ٜ-ٙ2ورامػا أيضػاب بريػد الػن س أف بخػرج مػف العػالـ ومسػرابا لبشػبرؾ مػع
يريسػػها ف ػ خدم ػ الن ػػوس .لنبيييت فيييي القيييرى= أي نسػػهر يمػػا خدم ػ الن ػػوس .واليػػرك بشػػير لمكػػاف الاسػػطاء

وال يراء.
آية (ٕٔ)ٕٔ " -:لِ ُن َب ّْك َر َّن إِلَى ا ْل ُك ُر ِ
ييك
وم ،لِ َن ْنظُ َرَ :ى ْل أ َْزَى َر ا ْل َك ْرُم َى ْل تَفَتَّ َح ا ْلقُ َةا ُل َى ْل َن َّو َر ُّ
ُع ِط َ
الرَّم ُ
ان ُى َنالِ َك أ ْ
ُح ّْبي "

لنبكرن= ذ أمان الخدم  ،ليد بخمت يف كؿ أناني وانغػةؽ لباكػر لمخدمػ  .فنإػيح لكػؿ خػادـ " ببػيخر وا

ضػػاع المخػػدوـ" ىنيياك أعطيييك حبييي= الػػن س ايمينػ فػ الخدم ػ بعطػ ااػػذؿ نػػابج يػػف الحػػب لعريسػػها ويو د
وشعاا .ىل أزىر الكيرم

= ػؿ ظهػرت ثمػار الخدمػ فػ المخػدوميف .ىنياك أعطييك حبيي= الحػب العامػؿ فػ

الخدم .
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ٖٔ
س ِم ْن ج ِد َ ٍ ِ
وح رِائ َح ًةَ ،و ِع ْن َد أ َْب َوا ِب َنا ُك ُّل َّ
النفَ ِائ ِ
يم ٍةَ ،ذ َخ ْرتُ َيا لَ َك َيا َح ِبي ِبي "
َ
آية (ٖٔ) " -:اَلمُّفَّ ُ
اح َيفُ ُ َ
يدة َوقَد َ
المفاح= نوع مف أ مؿ الز ور وأاها ا .يشػير لمحػب الزي ػ اػيف ر ػؿ وزو بػا .وكػاف اليػدماء يبإػوروف أف فيػا

ش اء لمعيـ( .بؾٖٓ .)ٔٙ-ٔٗ2والمعنا نا أف الحب ايف العروس وحاياها المسػيا فاحػت رائحبػا .و ػذ الوحػدة

لها ثمار كمها نفائس=

ثمار يمؿ كمم ا ف الن س .جديدة= فكؿ يوـ ناؾ إضافات ديدة و

قديمة

أي أإػػيم ويمييػ  .ذخرتيييا لييك يييا حبيبييي= .ػػارف اػػيف ػػذ الػػن س البػ ذخػػرت لحاياهػا ن ػػائس ديػػدة و.ديمػ

وحينما بيااما ف السماء ي د معها ذا الكنز مػف الن ػائس في ػرح اهػا .واػيف ن ػس أخػرك بػذخر لن سػها هضػااب فػ

يوـ الغضب يوـ الدينون (روٕ .)٘2فمف يبياؿ يمؿ المسيا ويمؿ الروح اليدس فيا يذخر ن ائس بكوف لا كنو ابز

ف السماء .ويكوف اليوـ ايخير لا ػو يػوـ يػرس ومػف

يبياػؿ يمػؿ الػروح اليػدس فيػا ويياومػا ويحزنػا يإػير

ذا اليوـ يوـ دينون لا.
لى إشتياقو
تةميق عمى آية ٓٔ أنا لحبيبى وا ّ
حظ بطور العطاء ينػد العػروس لعريسػها فهػا .الػت فػا (ٕ )ٔٙ2حبيبيى ليى وأنيا ليو أك ػا اعػد أف إكبشػ ت
يمما فا الب سد .ررت أف بهب ن سها لا فا ميااؿ يطائا .ثـ إربيت الن س فا يطائها ن سػها لعريسػها اعػد أف

يرفبػػا ك ػػادك يارر ػػا فػػا ( )ٖ2ٙو.الػػت أنييا لحبيبييى وحبيبييى لييى فهػػا اػػدأت اينهػػا أيطػػت حاهػػا ثػػـ .الػػت ينػػا

أيطػػانا ن سػػا .ووإػػمت نػػا ليمػ العطػػاء فيييى تةطييى نفسيييا وتشييتاق لييو إذ أحاػػت شخإػػا ومػػا يػػادت بػػذكر
يطايا اؿ محابها لشخإػا اعػد أف رأت محابػا الع ياػ لهػا كػن س  ،وأف ػذ المحاػ

عمبػا يشػباؽ لهػا ،فيحابػا

ينا أحاها أو (ٔيوٗ .)ٔٓ 2

وبر م ػػت ػػذا يمميػ ػاب اتش ػػبيا.ها لخدمػ ػ ايخػ ػريف .و ػ ػػذا م ػػا .ال ػػا ا ػػولس الرس ػػوؿ "إنييييى مييييديون لميونييييانين "

(رؤ" + )ٔٗ:كنيت أود ليو أكيون محروميا مين المسييح ألجيل إخيوتى" (رو )ٖ:ٜفهػو يشػباؽ أف يخػدـ ال ميػع
يهوداب وأمـ ليعرؼ الكؿ المسيا كما يرفا و .رأينا مف .اؿ أف ػذ الػن س نائمػ

بريػد أف ببعػب ي ػؿ حاياهػا

(نػػش٘  )ٖ 2ولكنهػػا اعػػد أف إشػػبعمت حاػػا إػػارت بشػػباؽ لخدمبػػا والعمػػؿ معػػا (نػػش. )ٙ 2 ٛ + ٕٔ ، ٔٔ 2 ٚ
ف ا حال ال بور

بود الن س أف ببعب والعكس .

ونةحظ أف اذؿ الذات ويطاء الن س فا خدم ايخريف و المحا الحيييي

حب إادر مف الشخص ب ػا

ايخر .و ذا النوع يشاا محاػ المسػيا لنػا .واذا شػااهنا المسػيا نعمػؿ مثمػا ويكػوف المسػيا فينػا و ػذ

فاػػذؿ الػػذات

ػا الحيػاة.

حيػػاة والعػػروس نػػا البػػا إنعكػػس مػػاؿ المسػػيا يميهػػا فإػػارت لهػػا إ ػ ابا (السوسػػف وخمائػػؿ

الطيب) اؿ إسما (شولميث) إارت لها إ ابا فا المحاػ الااذلػ وخدمػ اآلخػريف وذلػؾ يف يريسػها يحيػا فيهػا
فبيوؿ لا الحياة ا المسيا و ناؾ حال يكسػي يسػمونها خطػي حػب لكنهػا شػهوة ونمثمهػا كػذا

النساف

 .و نػا يريػد

أف ياذؿ مف أ ؿ مف يحاػا ولكػف أف يبمػذذ اػا ويمبمكػا .وطالمػا ػا محاػ مب هػ لمػداخؿ فهػا بكػوف

كمف ينغمؽ يما ن سا كالشرني ويموت.
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أما العروس نا فوإمت ليم المحا لعريسها و ذا ما سن ار فا إإحاح ()ٛ
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اإلصحاح اللامن

عودة لمجدول

ػػذا الإػػحاح ػػو إإػػحاح الخدم ػ الب ػ أساسػػها بمبػػع الخػػادـ االمسػػيا .فمػػف شػػعر احػػةوة يش ػرة المسػػيا

يسبطيع أف يهدأ إف لـ يعرفا كؿ واحد (روٖٕ +ٕ2ٜ،كؤٔ )ٕٜ2ومف الناحي ايخرك يرك اآلخريف الن س الب
بمبعػػت االمسػػيا ويشػػبموف رائحػ المسػػيا البػ فيهػػا فين ػػذاوف لممسػػيا .ون ػػد العػػروس نػػا اعػػد أف بيكػػدت ايل ػ

اينها وايف يريسها أخذت ب اوضا ف أمر أ مها ،فيوإبا ايخبها الإغيرة (كنيس ايمػـ هيػر المؤمنػ و نػا ن ػد

[ٔ] العروس بشباؽ اايكثر لعريسها ]ٕ[ .ولكنها مف خةؿ حاها لا أإاحت ب كر ف اآلخريف.
واهذا إارت بشاا يريسها الذي أخما ذابا لينزؿ إلينا وي بش يمينا.
ٔ
الر ِ
ُمي ،فَأ ِ
َج َد َك ِفي ا ْل َخ ِ
ار ِج َوأُقَّْبمَ َك َوالَ ُي ْخ ُزوَن ِني "
آية (ٔ) " -:لَ ْيتَ َك َكأ ٍ
َخ لِي َّ
اِ ِع لَ ْد َي ْي أ ّْ

كأخ ليي= إذ كػاف ػذا الإػحاح ػو إإػحاح الخدمػ  ،ن ػد أف الخػادـ يميػا أو ب أف يبمبػع امسػيحا يػريس
ليتك ٍ
الكنيس  .و ذا النداء و نداء كنيس العهد اليديـ لمرب يسوع ليب سد" .ويكوف اك ابر ايف أخوة كثيريف" (رو.)ٕٜ2ٛ
و و ن س النػداء الػذي ردد إشػعياء اعػد ذلػؾ "ليبػؾ بشػؽ السػموات وبنػزؿ" (إشٗ .)ٔ2ٙالراِيع ليديي أميي= أي

العروس بشباؽ أف يكوف الرب المب سد شييياب لها (رو .)ٕٜ2ٛو.د حػدث ػذا فعػةب َوُوِلػد المسػيا مب سػداب وإػار
إنساناب كامةب ورضع مف العذراء مريـ الب إارت أماب لمكنيس سد المسيا .وأقبميك وال يخزوننيي= فاعػد الب سػد
واعػػدما رأينػػا مػػف يمػػؿ المسػػيا الع يػػب دخمنػػا معػػا ف ػ ية .ػ حػػب .والانػػت

يإػػما لهػػا أف بياػػؿ هريا ػاب أمػػاـ

النػػاس فييي الخييارج واآلف اعػػد يمػػؿ المسػػيا إػػارت الكنيسػ كػػارزة اهػػذا الحػػب أمػػاـ ال ميػػع الػػذيف ف ػ الخػػارج.
فكنيس العهد اليديـ كانت كنيس منغمي هير كارزة أما كنيس العهد ال ديد فييمنت حاها لمف ب سػد ي مهػا أمػاـ

ال ميع ادوف خزي.

ٕ
يك ِم َن ا ْل َخم ِر ا ْلمم ُزوج ِة ِم ْن سالَ ِ
ِ
ف ُرَّم ِاني "
ت أ ّْ
َس ِق َ
ود َك َوأ َْد ُخ ُل ِب َك َب ْي َ
آية (ٕ)َ " -:وأَقُ ُ
ْ َْ َ
ُميَ ،و ِى َي تُ َةمّْ ُمني ،فَأ ْ
ُ
بيت أميا= الكنيس  .فهناؾ تتةمم كيؼ بيااؿ حب المسيا احاها .و ناؾ بنكشؼ لها أسػرار السػماوي  .فحػيف بػرد

الحػػب االحػػب فكينهػػا تسييقي المسػػيا مػػف خميير حاهػػا لي ػػرح .وحاهػػا ػػذا ممػػزوج اعإػػير سييالف رميياني= أي
اسػػبعداد ا لاػػذؿ حيابهػػا حبػػا الػػدـ مثمػػا .واذا كانػػت ثمار ػػا رمػػاف (ٗ )ٖٔ2فمػػا ي ػػرح المسػػيا محابهػػا الااذل ػ أي
ببشاا اا.

حيػاب مػػا ي ػػرح المسػػيا أف بكػػوف ية.بنػػا معػػا احسػػب مػػا نبعممػػا مػػف ييائػػد سػػميم بعممهػػا لنػػا الكنيس ػ  .وكمػػا .ػػاؿ

ايااء مف ليست الكنيس أما فا ليس أاا .

ٗ
يات أُور َ ِ
ين يييا ب َني ِ
ْسييي ،وي ِمي ُني ُ ِ ِ
يت أر ِ
ِٖ
يم أَالَّ تُي َييقّْ ْظ َن َوالَ تَُني ّْيب ْي َن
ُحمّْفُ ُكي َّ َ َ
يو تُ َةييانقُني أ َ
ََ
ُ
اآليييات (ٖ " -:)ٗ،شي َيمالُ ُو تَ ْحي َ َ
شييم َ
اء "
يب َحتَّى َي َ
ا ْل َح ِب َ
ش َ
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لمػػاذا بػػذكر ػػذا ثاني ػ ؟ ف ػ ايولػػا ن ػػس ببعػػرؼ يمػػا المسػػيا وببػػيلـ ف ػ العػػالـ والثاني ػ ن ػػس خادم ػ ببػػيلـ ف ػ

الخدم ػ  .شيييمالو تحيييت رأسيييي= نػػا ػ مبايػػب الخدم ػ فه ػ نزلػػت لبخػػدـ ولكػػف نػػاؾ بعزيػػات ف ػ ية.بهػػا
الخاإ ػ  .وم ػرة أخػػرك فه ػ

بريػػد أف بػػزيج حاياهػػا امشػػاكؿ الخدم ػ (اػػيف بيػػيس اسػػاب المشػػاكؿ) اػػؿ بنشػػغؿ

ابسايحها واثي ف بدخما ف الو.ت المناسب.

ذا الإحاح و .م الحب الذك فيا ببمذذ الن س ااي ـ ي ؿ يريسها وأيضاب ابعزيابا.

٘
ِ
ِ ِ
ِِ
اك َخطَ َب ْت لَ َك
ش َج َرِة التُّفَّ ِ
ش َّوقْتُ َكُ ،ى َن َ
اح َ
ت َ
ستَِن َدةً َعمَى َح ِبي ِب َيا تَ ْح َ
آية (٘)َ " -:م ْن ىذه الطَّال َة ُة م َن ا ْل َبّْريَّة ُم ْ
اك َخطَ َب ْت لَ َك َوالِ َدتُ َك "
أ ُّ
ُم َكُ ،ى َن َ

من ىذه الطالةة= العالـ نا يبع ب لسمو الكنيس وسػيربها البػ فػ السػماويات ورفضػها لمعػالـ اممذابػا وك ارزبػا
وشهادبها لا حبا الموت .ولكف كؿ ذا ينها مستندة عمى حبيبيا تحت شجرة التفاح شوقتك= الب اح .منػا ينػا

أنا يشير ل سد المسيا الذي أيطا لنا ميكةب ولذلؾ شاهت العػروس يريسػها االب ػاح وسػط شػ ر الػوير (ٕ.)ٖ2

فمػا ػ شػ رة الب ػػاح .ػػذ

ػ الكنيسػ اييضػػائها الػػذي إػػار كػػؿ واحػػد مػنهـ يضػواب فػ

سػػد المسػػيا ،إػرنا

أيضاء سد مف لحما ومف يظاما (أؼ٘ .)ٖٓ2وكؿ ن س بدخؿ لمكنيس سواء االمعمودي أو االبوا اعد ذلؾ

(يف البوا معمودي ثاني ) بشوؽ المسيا لها .و ابخذ لا سداب ينا كاف يشباؽ لعروسا ،و و ياذؿ سد لكؿ
ن س بائا ببغذك يميا فهو يعط لغ راف الخطايا .فالن س بشوؽ المسيا ابوابها واطهاربها وو دبها ال ديدة.

ىناك خطبت لك أمك= ناؾ أي بحت ش رة الب اح .فمـ يكف ناؾ خطا اػيف العػريس ويروسػا إ يمػا أسػاس
الب سػد .ولننظػر المهػػر المػدفوع لمعػروس (ٖ )ٔٔ2فػػالمهر كػاف دمػا الػػذي سػاؿ اهػذا الكميػػؿ وهيػر مػف الطعنػػات
البػ طعػػف اهػػا .نػػا ايـ ػ الشػػعب اليهػػودي الػػذي خػػرج منػػا المسػػيا ثػػـ إػػماا ،و ػ أي ايـ اهػػذا خطاػػت لػػا

كنيس

ديدة لبإير يروسا .ىناك خطبت لك والدتك= والدبؾ مبر م "الب حممت اؾ" أو حممبؾ .نا الشػارة

لكنيس العهد ال ديد الب مازالت بيوؿ مع اولس الرسوؿ "خطابكـ لر ؿ واحػد" (ٕكػؤٔ .)ٕ2و ػ كنيسػ ولػود،

وبحمػػؿ المسػػيا فيهػػا .واسػػاب الب سػػد تحييت شييجرة التفيياح= أمكػػف لمكنيس ػ أف بإػػاا أم ػاب ولػػود بمػػد أو داب .

فالمسيا ولد سدياب لنولد نحػف روحيػاب .الكنيسػ ما ازلػت بيػدـ كػؿ يػوـ

مكرسيف أن سهـ لا.

أو داب ولممسػيا يػرائس يخطػاهف كعػذارك

مف ذ الطالع  2ساؽ ا و.الها فا (ٖ )ٙ2ولكف نا ييولها العالـ الذك رأك فيها ماؿ يريسها.

شػ رة الب ػػاح 2فػػا (صٕ) كػػاف الب ػػاح يشػػير ل سػػد المسػػيا .أمػػا شػ رة الب ػػاح نػػا فبشػػير لمكنيسػ

سػػد المسػػيا.

و ا بشوؽ المسيا االن وس البا بديو ا لإليماف أك بخطاها لممسيا .فعة.بنا االمسيا ببـ يما ٖ مراحؿ-2
ٔ .الخطبة
ٕ .الةرس

ا ديوة الكنيس لنا لإليماف.

اعد العماد يادأ البحاد االمسيا.

ٖ .اإلتحيياد الكامييل يك ػوف فػػا السػػماء اعػػد أف نػػبخمص مػػف سػػد الخطي ػ ونمػػاس ال سػػد المم ػػد
فبإير الكنيس إمرأة المسيا (رؤ.)ٚ2ٜٔ
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َن ا ْلمح َّب َة قَ ِويَّ ٌة َكا ْلمو ِت ا ْل َغ ْيرةُ قَ ِ
ِِ
ِ ِٙ
ٍِ
ٍِ
اس َي ٌة
ساعد َك أل َّ َ َ
َْ
آية ( " -:)ٙا ْج َة ْمني َك َخاتم َعمَى َق ْم ِب َكَ ،ك َخاتم َعمَى َ
َ
َكا ْلي ِ ِ
يب َن ِ
ب "
الر ّْ
ار لَ َ
ظى َّ
يب َيا لَ ِي ُ
اوَية لَ ِي ُ
َ
ن ػػد ف ػ

ػػذ اآلي ػ أ.ػػوك ياػػارات بُإػػور حػػب العػػروس لعريسػػها .إجةمنيييي كخييياتم عميييى قمبيييك= الخػػابـ يحممػػا

الشخص إما يما إدر مدلّا مف ر.ابا ،أو ناؾ مف يحب شخص فيضػع إػوربا يمػا إػدر أو يمػا سػايد

ف سوار .واي.ػرب لمبإػور ،فهنػاؾ طرييػ .ديمػ وما ازلػت مسػبخدم  ،اتذااػ الشػمع ثػـ وضػع الخػبـ يمػا الشػمع
المذاب فيبشكؿ اشكؿ الخبـ .و ذ العروس عمها حاها اليػوك أف بشػبعؿ وبػذوب ،وأيػف بريػد أف يضػعها حاياهػا؟
يما .ماا.

بريد أف بم .مب حاياها كما ،فة يسبطيع أحد أف ييبػرب إليهػا ويمحػو اسػمها مػف أمػاـ و ػا ا .

والخبـ يف طريػؽ الشػمع الػذائب بخػبـ اػا ايوراؽ الهامػ حبػا يظػؿ محبوا ػا سػرياب ،و ػ بريػد أف بكػوف ية.بهػا
احاياها سري

بم كؿ .ماا ،و أحد يعرؼ ذ العة.ػ  .والشػمع المػذاب

يعرفها أحد ،و يم كؿ .ماها ،و

يبشكؿ احسب إورة الخبـ .ونحف مخبوميف اخبـ الروح اليدس ليبإور فينا المسيا ونيخػذ إػوربا (أؼٗ+ٖٓ2

ٕكػػوٕٕ +ٕٔ2ٔ،هػػؿٗ )ٜٔ2كخيياتم عمييى سيياعدك= .ػػاؿ ا "نيشػػبكـ يمػػا ك ػ " لظهػػار ريايبػػا .ولكػػف ػػذ

العػػروس البػ اشػػبعمت حاػاب بريػػد أف بكػػوف فػ .ماػػا مركػػز يواط ػػا ولػػيس ػػذا فيػػط اػػؿ يمػػا سػػايد مركػػز العمػػؿ

لبعمػػؿ معػػا،

اػػؿ ايوبػػا .واذا فهمنػػا أف السػػايد يشػػير لممسػػيا "اسػػبييظ اسػػبييظ إلاسػػا .ػػوة يػػا ذراع الػػرب"

(إشٔ٘ )ٜ2ن هػػـ أف الػػن س بريػػد إبحػػاداب كػػامةب مػػع المسػػيا المب سػػد .و ػػذ الدال ػ ف ػ طماهػػا نااع ػ مػػف المحبيية

القوييية كييالموت= كػػاف أ.ػػوك شػػئ. .اػػؿ المسػػيا ػػو المػػوت ،فيخػػذ كمثػػاؿ كػػي.وك شػػئ ،فكػػؿ اػػار مهمػػا زادت
يظمبػػا و اروبػػا ُػ ِػزَـ أمػػاـ المػػوت( .اعػػد المسػػيا بغيػ َّػر ػػذا فييػػؿ "أيػػف شػػوكبؾ يػػا مػػوت") .والعػػروس نػػا بػػود أف
بيوؿ أف حاها .وياب داب كي.وك شػئ أي المػوت ،اػؿ حبػا المػوت يسػبطيع أف يو.ػؼ حاهػا لػا (رو.)ٖٛ2ٛ،ٖٜ

والمػػوت .ػػوي ػػداب فػ البػػدمير ،أمػػا الحػػب فيػػوي ػػداب فػ النيػػاذ والخػػةص ،و شػػئ يو.ػػؼ أو ياطػػؿ ػػذا الحػػب.

والغيرة قاسيية كالياويية= الػن س البػ بحػب لػو شػعرت أف حاياهػا سػيبركها ب ضػؿ أف بميػا فػ الهاويػ أو الياػر
يف أف يبركها .ومف أشعؿ ذا المهيب و الرب

لييبيا لييب نيار لظيى اليرب و كػذا حػؿ الػروح اليػدس يمػا

شكؿ ألسن نار وسكب محا ا ف .موانا (رو٘.)٘2
آية (ِ ٚ " -:)ٚمياه َك ِليرةٌ الَ تَستَ ِطيع أ ْ ِ
َعطَى ِ
يان ُك َّيل لَي ْرَوِة َب ْي ِت ِيو
ئ ا ْل َم َح َّب َةَ ،و ُّ
س ُ
الس ُيو ُل الَ تَ ْغ ُم ُرَىا إِ ْن أ ْ
ْ ُ
اإل ْن َ
َن تُ ْطف َ
ٌَ َ
ب َد َل ا ْلمحب ِ
ار "
اح ِتقَ ًا
َّة ،تُ ْحتَقَُر ْ
ََ
َ
نار المحا الميدس

ذ بحرؽ كؿ خطي داخمها ومياه= احػر ػذا العػالـ ال تطفئييا وكػؿ ثػروة ػ برفضػها إف

كانت اديةب يف المحبة

كذا رفض المسيا كؿ أم اد العالـ ،و كػذا كػؿ ن ػس أحاػت المسػيا بحبيػر كػؿ ثػروات

العالـ ينها بحاا و بعوضها ثروات العالـ يف محابػا .وديػوة المسػيا لكػؿ ن ػس "يػا اانػ ايطنػ .ماػؾ" فهػو

يريد الماؿ و أي شئ إف لـ يساؽ الحب كؿ شئ .فمو أيطػت الزو ػ لزو هػا كػؿ شػئ حبػا سػد ا لكػف اػدوف

محا لما فرح الزوج .والر ؿ الذي يبزوج اامرأة ي ؿ مالها ُي ْحبَيَ ْر .المسيا يطمب الحب المباادؿ.
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ٛ
ت ِ
س لَ َيا لَ ْد َي ِ
ب "
ُخ ِت َنا ِفي َي ْوٍم تُ ْخ َ
ص َنعُ أل ْ
آية ( " -:)ٛلَ َنا أ ْ
طُ
ان فَ َما َذا َن ْ
يرةٌ لَ ْي َ
ُخ ٌ َ
صغ َ

لنا أخت صغيرة= .د يكوف ذا .وؿ كنيس العهد اليديـ إذ انشغمت اايمـ الوثنييف هير المؤمنيف .و.ػد يكػوف ػذا
.وؿ كؿ ن س أحات المسيا وبذو.ت حةوة الحب إذ انشغمت اكؿ مف لـ يبذوؽ النعم وليس لا ثمر روح اعد.

ليس ليا لديان= ليس ل مـ الوثنيػ نػاموس و بػوراة ،لػيس لهػـ يهػد ديػد أو يهػد .ػديـ ،لػيس لهػـ كممػ ا و

رؤيػػا إلهي ػ و كػػذا كػػؿ ن ػػس لػػـ ببػػذوؽ لػػذة الكبػػاب الميػػدس .فميياذا نصيينع ألختنييا فييي يييوم تخطييب= أي إذا ػػاء
المسػػيا ليخطاهػػا كيػػؼ سػػببعرؼ يميػػا .فايخػػت الكاػػرك بسػػند وبإػػم ل خػػت الإػػغرك الب ػ لػػـ بكبشػػؼ الحػػؽ
الن يم اعد ولـ ببعرؼ يما المسيا يريسها.
ِ ٍ
آية (ٜ " -:)ٜإِ ْن تَ ُك ْن س ا ِ
ص ُرَىا ِبأَْل َوا ِح أ َْر ٍز "
ور فَ َن ْبني َعمَ ْي َيا ُب ْر َج فَِّة َوِا ْن تَ ُك ْن َب ًابا فَ َن ْح ُ
ُ ً
ذ إ اا العريس المطمئن  ،ومعنا ما .يؿ نػا لػو اػدأت الػن س بسػب يب لعمػؿ ا  ،وظهػرت أي اػادرة اسػب اا
وا.بنعت الن س اال هاد لنسكات نعم ا اشكؿ

يمكف بإور وساند ا ا اعمؿ إي اا .

إن تكيين سييو ارً= إف اػػدأت كممػ ا بحإػػر ا واػػدأت بسػػب يب لموإػايا وبن إػػؿ يػػف خطايػػا العػػالـ .نبنييي عمييييا

برج فِة= ال ض بشير لكمم ا  ،أي سببحوؿ ذ الن س لكارزة اشهادبها اكمم ا ف العمف .وان تكن باباً=
اعد الخطوة ايولا إارت ااااب يدخؿ منا المؤمنوف لحػب المسػيا أو هيػر المػؤمنيف لإليمػاف ،ليػد شػا د اآلخػريف

فيها بحو ب فسيلو ا يف ساب الر اء الذي فيها وإارت معا ابر يعار اآلخػروف اواسػطبها لممسػيا فنحصيرىا بيألواح

أرز= اعػػدما إػػارت ااا ػاب سػػيها مها العػػدو ويحاراهػػا ولكػػف ا سيسػػيج حولهػػا اػػيلواح أرز .و نػػاؾ بيمػػؿ آخػػر أف
هير المؤمنيف نوياف2

ٔ .يياوـ يمؿ ا كسور ،و ذا نان يميا ارج فض لنهزما اكمم ا .

ٕ .مندمج ف العالـ يدخؿ منا كؿ فكر خاطئ كااب ،و ذا نحإر ايوة المسيا الب بطرد إاميس ينا ،نحإػر
ايلواح أرز لحمايبا.

األرز فا يمو يشير لمسماويات وايفكار السماوي فيها حماي مف ب ا

المغريات العالمي .

ٓٔ
ت ِفي ع ْي َن ْي ِو َكو ِ ٍ
سالَ َم ًة "
اي َك ُب ْر َج ْي ِن ِحي َن ِئ ٍذ ُك ْن ُ
َ
اج َدة َ
َ
ور َولَ ْد َي َ
آية (ٓٔ) " -:أََنا ُ
س ٌ

الكنيس

نػا بػرد يمػا يريسػها .ائمػ أنػا أيمػـ أف ػذا فػ اسػبطايبؾ فيػد ايطيبنػ أف أكػوف سيور أحمػ أو دي

داخمػ  .ولييدياي كبييرجين= الكبػػاب الميػػدس اعهديػػا برضػػع اهمػػا أو د ػػا لبحميهمػػا .والكنيس ػ الب ػ بطعػػـ أو د ػػا
وبحميهـ كسور بكوف كواجدة سالمة=

بحيا ف سةـ وبنشر السةـ وسط مف حولها.
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اطيرُ ،ك ُّل و ِ
ِ
ِ
آية (ٔٔ)َ ٔٔ " -:ك َ ِ
ِ
اح ٍد ُي َؤدّْي َع ْن لَ َم ِرِه أَْلفًا ِم َن
ام َ
سمَ ْي َم َ
َ
ان ل ُ
ون َدفَ َع ا ْل َك ْرَم إلَى َن َو َ
ان َك ْرٌم في َب ْة َل َى ُ
ا ْل ِفِ ِ
َّة "
كان لسميمان كرم في بةل ىامون= بةل ىامون= زوج شعب كثير .ولذلؾ ببػر ـ اآليػ "كػاف كػرـ لسػميماف كػرب
مهػور" .فالمسػػيا إػػار يػريس كنيسػبا .و ػػو أيطػػا الكػػرـ لخػػداـ نيواطير= ػػو لػػـ ياعػا لهػػـ اػػؿ سػػممهـ كرمػػا

ليحرس ػػو ويي ػػدموا ل ػػا الثم ػػار فػ ػ أو.ابه ػػا .ولكن ػػا م ػػازاؿ كرم ػػا .ويم ػػا الخ ػػداـ أف يي ػػدموا ل ػػا ألفييياً مييين الفِييية=

ٓٓٓٔيشير لمسماويات .إذاب الثمر الذي يطماا ا مف خداما أف ييدموا لا ثما ابر لعممهـ ػو ن ػوس إػارت ن وسػاب

سماوي .

ان لِ َنو ِ
آية (ٕٔ)َ ٕٔ " -:كرِمي الَِّذي لِي ُىو أَم ِ
اط ِ
ير اللَّ َم ِر "
امي األَ ْل ُ
سمَ ْي َم ُ
انَ ،و ِم َئتَ ِ َ
ف لَ َك َيا ُ
ْ
َ َ
كرمييي الييذي لييي ىييو أمييامي= ػػو مػػازاؿ إػػاحب الكػػرـ ويينػػا ما ازلػػت يميػػا .ونإػػيب الػػرب الن ػػوس السػػماوي .
ونإيب الخداـ ٕٓٓ ٓٓٔ( ٔٓٓ+كؿ مف برؾ أااب أو  ..ييخذ ٓٓٔضعؼ) فهذا نإيب كؿ مػف يبعػب لمػرب

ويبرؾ مف أ ما ،وٕٓٓ (لخداـ العهد اليديـ وخداـ العهد ال ديد).

ار ػػع ب سػػير (يػػؤٕ )ٔٓ،ٜ2فالبةميػػذ .ػػاؿ لهػػـ المسػػيا سػػي عمكـ إػػيادك نػػاس أك خػػداـ ب ػػذاوف الن ػػوس لػػا

(متٗ .)ٜٔ2فمما .اـ المسيا وما يادوا يرونا إ ّ .ميةب يادوا لمهنبهـ أك إيد السمؾ كمإدر رزؽ لهػـ .ولكػف
المسػػيا .ػػاؿ لهػػـ

أنػػا الػػذك سػػيطعمكـ ولكػػف النػػاس الػػذيف بإػػطادونهـ اكػ ارزبكـ ػػـ لػػا ،فالمسػػيا أخػػذ مػػنهـ ال ػ

(ٖ٘ٔ سػػمك رمػػز المػػؤمنيف ايلػػؼ فػػا آي ػ ٔٔ) وأيطػػا ـ مػػا ييكمونػػا و يبعشػػوف اػػا (السػػمؾ والخاػػز و نػػا ػػا
المئباف).

ون صوتَ ِك ،فَأَس ِم ِة ِ
ِ
آية (ٖٔ)ٖٔ " -:أَيَّتُيا ا ْلج ِال ِ
يني "
َص َح ُ
ْ
س َم ُة َ َ ْ
اب َي ْ
س ُة في ا ْل َج َّنات ،األ ْ
َ َ َ
حب العروس لـ يعد خ ياب و مكبوماب .وايإحاب السمائييف إاروا ي رحوف اإوت بساحبها وايرضييف ي رحوف

اإوت ك ارزبها .فهو ي رح اإوبها وايإحاب ي رحوف أيضاب.

آية (ٗٔ)ٔٗ " -:اُ ْىر ْب َيا َح ِبي ِبيَ ،و ُك ْن َكالظَّ ْب ِي أ َْو َك ُغ ْف ِر األ ََي ِائ ِل َعمَى ِج َب ِ
ال األَ ْط َي ِ
اب "
ُ
جبييال األطييياب= بشػػير لممكػػاف السػػماوي الػػذي المسػػيا فيػػا اآلف يش ػ ع ف ػ يروسػػا وينبظر ػػا و ػ مشػػبا .ليػػوـ

المياء .إىرب= أسرع .ذ النهاي بشاا "أميف بعاؿ أيها الرب يسوع".

نظرة شاممة عمى اإلصحاح اللامن
ادأ الس ر ايإ ُحب ادأ ا ا ب ا الن س الاشري  ،ويشرح فا ايإحاح الثانا إلا أك مدك يإؿ ذا
الحب أك لمب سد ،ولكف ُمشكم آدـ الذك سيط ونسما لف بنبها االب سد ،فنحف مازلنا فا ال سد فػا العػالـ يمػا
ُ
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سبمد مف ماؿ يريسها اػؿ بإػير ُمثمػرة
الم َّ
شةبو ،وفعة ن د الن س بسيُط ُ
الم َ
ويدركها ا فبعود ل مالها ُ
الجبال ُ
وخادم ػ لهػػا ثمػػر كثيػػر ،لكػػف بعػػود وبنػػب ا فبسػػيط (ص٘) ويعػػود يريسػػها لينبشػػمها وبعػػود لمحابهػػا لػػا ،وبسػػبعيد
إوربها وبحيا فا السماويات ُمبهمم ُمرنم ُمساح مع السػمائييف (رقص صيفين) ور.ػص نػا بُشػير لمبعايػر يػف
ال رح والبسػايا اسػاب حيابهػا السػماوي (ص )ٙوفػا (ص )ٚنػرك فرحػ العػريس اهػا واينهػا إػارت واحػدة ي مػع

المنبإػ ػرة (ال ػ ػوائز والرواف ػػد) ،و ػػذ الوح ػػدة ػػا ػػدؼ المس ػػيا
ُ
الم ا ػػدة والكنيسػ ػ ُ
الح ػػب ا ػػيف أفػ ػراد الكنيسػ ػ ُ
ويار ينها نا ايولا ما أجمل دوائر فخذيك أك برُااط أيضائها االمحا ( ار ع نشٔ.)ٔٚ2
(يوّ )ٕٖ-ٕٓ2ٔٚ
فالكنيسبيف إا ار ايباب واحداب.

ليمػ العة.ػ  ،بن ػبا يينػا العػروس يمػا محاػ ا وبشػبها يػوـ الب سػد لبػرك فػا المسػيا الػذك ػو
ثـ نإؿ ُنا َّ
رسـ و ر اآلب واهاء م د (يبٔ ،)ٖ2بػرك فيػا أك فػا المسػيا إػورة أوضػا ممػا يرفبػا حبػا اآلف أك .اػؿ
الب سػػد ،فيػػزداد ُحَّاهػػا ولعمػػؿ محاػ يريسػػها وبُريػػد أف بُعمػػف يػػف محابهػػا أمػػاـ ال ميػػع
بُ رحا امحابها أسيقيك مين الخمير ،واوحػدبها مػع كنيسػبا أدخيل بيك بييت أُميى اػؿ ببمػذذ اػاآل ـ "شيمالو تحيت

أقبمييك وال يخزوننييى،

رأسييى" (نػػش )ٖ2ٛالبػػا يسػػما اهػػا لإػػالحها إذ أدركػػت أف مػػا يسػػما اػػا ػػو لخير ػػا ولزيػػادة لمعػػاف إكميمهػػا ولكػػا
المشعَّاا ،اؿ ب رح ابعزيابا خةؿ ذ اآل ـ " َوَي ِمي ُن ُو تُ َة ِانقُِني" (نػشٖ ،)ٛ2و ػذا معنػا
بنبإر فا حروب ال ااؿ ُ
َف بَبَيَلَّ ُموا يَ ْ مِ ِا" (فأ ،)ٕٜ2اػؿ أف
ب لَ ُك ْـ يَ ْ ِؿ اْل َم ِس ِ
َف بُ ْؤ ِمُنوا اِ ِا فَيَ ْ
طَ ،ا ْؿ أ َْيضاب أ ْ
يا َ أ ْ
.وؿ اولس الرسوؿ ُ"وِ َ
.وؿ الرسوؿ فا ذا ايلـ ِ َا و .وؿ ي هما سػوك مػف أحػب فعػةب ،إذ يشػبها أف يبػيلـ ي ػؿ مػف ُي ِح َاػا ،اػؿ
ػب الحيييػػا يظهػػر فيمػػا .البػػا اعػد ذلػػؾ ،إذ ن ػػد ا بشػػبها أف بُيػػدـ ذابهػػا اكميبهػػا لعريسػػها إيةنػاب يػػف
الحػ ْ
ػػو .مػ ُ
ِ
وي ْش ػاِ َعاُ سػػوك خػػةص ن ػػوس الاشػػر ،فمحابػػا لماشػػر ي يا ػ و
محابهػػا ،ولكػػف كيػػؼ؟ ،شػػئ ُي ػػر ح يريسػػها ُ
نهائي ػ  ،و ػػا فػػا محابػػا شػػااهبا فت بمػػت امػػف يعرفونػػا وبريػػد أف بعمػػف لهػػـ مسػػيحها فيؤمن ػوا وي ػػرح يريسػػها
اتيمانهـ ،إذاب فمبخدـ يريسها فا ذا وب ذب لا الذيف

2

يعرفونا األخت الصغيرة ،ولكف كيؼ بن ا ذ الخدم ؟

ٔ .أف أذوب فيؾ فيُيمِف محابؾ لمناس فيحاونؾ أنت.

ٕ .وأذوب فا .وبؾ فبكوف خدمبا ايوبؾ وليس ايوبا
و ػػذا معنػػا ِا ْ عْمنِ ػ َك َخي ِ
المعمن ػ (مثػػؿ مػػا حػػدث مػػع
يياتٍم َعمَيييى َق ْم ِبي َ
َ
ييك أذوب فػػا محابػػؾ وبإػػير محابػػؾ ػػا ُ
الشهداء) ،و َك َخ ِاتٍم عمَى س ِ
اع ِد َك أذوب وأيمؿ ايوبؾ.
َ
َ
و نا ن هـ معنا الغيرة قاسية كالياوية اطريي أخػرك ،فهػا حػيف ذااػت فػا محاػ ا إػارت بغيػر يمػا الاشػر،

ػب؟" (ٕكػػؤٔ .)ٕٜ2ومػػا ُيسػػايد ا
َضػ ُػع ُ
ضػ ُػع ُ
ؼ َوأ ََنػػا َ أ ْ
"مػ ْػف َي ْ
ؼ؟ َمػ ْػف َي ْعثُػ ُػر َوأ ََنػػا َ أَْلبَ ِهػ ُ
كمػػا .ػػاؿ اػػولس الرسػػوؿ َ
ون" (نػش )ٗ2ٚو ػا بعػرؼ .ػوة يمػؿ
يما ن اح خدمبها السػةـ الػذك يم ػا فإػارت يينيهػا " َكيا ْل ِب َرِك ِفيي َح ْ
ش ُيب َ
يريسها مف خاربها ا ن سها معػا .فهػا فػا محابهػا إن بحػت يينا ػا فيدركػت أف كػؿ مػا ػا فيػا ػو يممػا ػو

وحمايبا و لها (نش .)ٔٓ2ٛوينبها الس ر اتيةف شهوة الن س لمياء يريسها يياناب فا ايادي .
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ىذا السفر ُي ّْ
مخصو بولس الرسول فى مبدأين :
ٔ .ي َّ
إ ُرَنا (ٕكو٘.)ٔٗ2
َف َم َحَّا َ اْل َم ِس ِ
يا بَ ْح ُ
ٕ .مف سي ْ ِ
يا؟ (رو.)ٖ٘2ٛ
إمَُنا َي ْف َم َحَّا ِ اْل َم ِس ِ
َ ْ ََ
ت َيمَ َّ َّ
الش ْو َؾ" (إش)٘-ٕ2ٕٚ
و ذا ما ساؽ إشعياء وبناي ينا .ائةب َ
"هُّنوا ِلْم َك ْرَم ِ اْل ُم ْشبَهَ ِاة ،لَ ْي َ
ؽ السَّماو ِ
ب المسيا وشهوبا لمإمب ي ؿ يروسا "لَ ْيبَ َؾ بَ ُش ُّ
ات َوبَْن ِزُؿ"(إشٗ.)ٔ2ٙ
ويضيؼ إشعياء إذ فَ ِهـ ُح ْ
ََ
ِ
ويخمإػها َّ
ياػر ينهػا اػولس الرسػوؿ .ػائةب "يََّنػاُ َحيّػاب لَ ْػي َس
ُح ْ
ب العريس وشهوبا لمب سد والإمب َلي ْمسػؾ اعروسػا ُ
ِ ِ
يـ" (يبٕ.)ٔٙ2
ؾ اْل َمةَئِ َك ََ ،ا ْؿ ُي ْم ِس ُ
ُي ْم ِس ُ
ؾ َن ْس َؿ إ ْا َار َ
وحب العروس ُمبَمثؿ فا ال بماـ ااآلخريف إبضا مف نهاي ايإحاح السااع ابيديـ ذابهػا االكامػؿ لعريسػها "أََنيا
ُ
ِلح ِبي ِبي وِالَ َّي ا ْ ِ
ػاؿ َييا
ػب ظهػر فػو ابر فػا ن ػس اآليػ إذ .الػت "بَ َع َ
الح ْ
شت َياقُ ُو" (نش ،)ٔٓ2ٚوالبعاير العمما يػف ػذا ُ
َ
َ
َح ِبي ِبي لِ َن ْخ ُر ْج إِلَى ا ْل َح ْق ِل" (نش ،)ٔٔ2ٚفها بسبطيع الخدم ادونػا "لِ َن ْنظُ َر َى ْيل أ َْزَى َير ا ْل َك ْيرُم " (نػش،)ٕٔ2ٚ
الكرـ و الكنيس .

تذوب فى حبو و ذا ما َّ
طايػا بمامػاب أااؤنػا الشػهداء فػييمنوا محاػ المسػيا مػف خػةؿ محاػبهـ ُ ْػـ البػا ظهػرت فػا
َن ا ْل َم َح َّب َة قَ ِوَّي ٌة َكا ْل َم ْو ِت" (نش.)ٙ2ٛ
إحبمالهـ لآل ـ حبا الموت ،ف مف الكثيروف وانبشرت المسيحي " ،أل َّ
ب لكا
فالموت يدو .وك لـ ييؼ أماما أحد ،لكف المحا ظهر أنها أ.وك اؿ ا بدفع لمموت فا سايؿ مف بُ ِح ْ
بُ ِنيذ و ذا ما فعما المسيا لعروسا ،و كذا فعؿ الشهداء إذ مابوا وانبإروا يما الموت امحابهـ لعريسهـ
وإارت لهـ حياة أادي .
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ترابط سفر نشيد األناشيد

عودة لمجدول

اإلصحاح األول -:قصة حب
ا يحب كنيسبا .والكنيس بحب ا اؿ الكنيسػ مبرااطػ االحػب و ػا كنيسػ واحػدة (سػماوي  +أرضػي ) .الػروح

اليدس ياكت ويعيف فيعطينا ثاات فا العريس والعريس الاف يحممنا لحضف أايا.
والعريس يسكف فا كنيسبا.

وكيؼ حدث ذا؟ ا .إ الب سد و ا .إ حب.
اإلصحاح اللانى -:التجسد وبركاتو
المسػػيا يعطينػػا سػػد مػػيكةب حي ػاب ...و ػػا يحمػػا كنيسػػبا ويكممهػػا .و ػػا بعرفػػا فبحاػػا و بريػػد أف يزي ػػا أحػػد
(اخطيػ أو يػػدـ إيمػػاف) .و ػػا يسػػايد ا يمػػا أف بحيػػا فػػا السػػماويات ال اػػاؿ ولكػػف ينهػػا ما ازلػػت يمػػا ايرض

فهذ ال ااؿ مشعا (شراؾ وأح ار وأشواؾ  .)...والن س فػا إنبظػار ر ػوع يريسػها بر ػو أف يكػوف لهػا كػالظاا
وه ر اييائؿ ليرك و ذ الشراؾ ويدوس يما الحيات (الشياطيف) ويم

ا مف الروح الذك يثابها فا يريسها.

اإلصحاح اللالث -:سقوط وقيام
يف الن س مازالت يما ال ااؿ المشعا سيطت فا اعض الشراؾ2
ٔ .البكاسؿ (السرير) وك ت يف ال هاد.

ٕ .يادت لمحا العالـ ا مس ابا وممذابا (ايسواؽ) البا بااع فيها أك اضاي فاسدة.

فما يادت ب د يريسها وب رح اا فا ية .محا .

ولكف يف العريس و كالظاا وه ر اييائؿ أدركها اخداما (ييونا) فعادت كايوؿ طالع مف الاري يما ال ااؿ

وم ا دة كال ااارة.

اإلصحاح الرابع

العريس مع ب اعروسا خإوإاب اعد ن احها فا يدـ السيوط يما ال ااؿ المشعا ويبغنا ا مالها وفػا محاػ
يحولها لاسباف مثمر ي رع اثمار .ويحذر ا مف المخاطر فا أثناء طمويها (إعود ا) يما ال ااؿ المشعا .

اإلصحاح الخامس
العروس مع ا اعريسها وببغنػا ا مالػا وبإػ ا اعػد أف مػرت اب راػ فبػور (فهمػا يمػا ال اػاؿ المشػعا ) والبواػ
فبحت يينا ا يميا فوإ با .والعريس ساؽ و.اؿ الإديؽ يسيط فا اليوـ ساع مرات وييوـ.
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اإلصحاح السادس
اعد الر وع العروس بسبعيد ن س إوربها البا فرح اها يريسها ،خإوإاب هاد ا (سبوف ممك ) ويودبهػا لحالػ

الوح ػػدة (واح ػػدة ػػا حم ػػامبا) ػ ػوائز وس ػػرو (ن ػػشٔ .)ٔٚ2و ػػا مب ه ػػا نح ػػو الس ػػماء .نإػ ػ ها وإ ػػؿ لمس ػػماء
(ال وائز) والنإؼ مازاؿ ي ا د طالعاب يما ال ااؿ المشعا وان س الم هوـ فهما إ يف نا.
اإلصحاح السابع
العريس يبغنا اهذ الوحدة ،الكنيس المرباط االمحا (الم اإؿ)

دوائر فخديؾ .وينها واحدة فهػا بهػبـ ااػا.ا

أيضاء ال سد.
اإلصحاح اللامن
"أبحانا ...إرع خرافا" (يؤٕ) فعة .المحا رياي .طيع المسيا .نا نرك العروس فا محابها لعريسػها بنسػا
ن سها ااحث يف اليطيع.

حقاً ىذا السفر ىو قصة حب
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الكنيسة عروس المسيح في سفر النشيذ
ىى كنيسة واحدة وحيدة

عودة لمجدول

(.)ٜ2ٙ

كنيسة منتصرة وكنيسة مجاىدة

ا كنيس واحدة نإ ها فا السماء (جوائز) ونإػ ها فػا ايرض (روافيد) (ٔ.)ٔٚ2

وكميهما يساحاف فا فرح ملل رقص صفين ( ،)ٖٔ2ٙوالكنيسبيف فا وحدة ،لذلؾ ييوؿ دوائر فخذيك ( )ٔ2ٚوالدوائر ا
الم اإؿ البا ب مع زء ال سـ العموك الذك يشير لمكنيس المنبإرة و زء ال سـ الس ما الذك يشير لمم ا دة.

الممػػؾ ػػو ُممػػؾ روحػػا (ٔاػػطٕ ،)ٜ2لػػذلؾ ييػػوؿ ينهػػا س ػ ر
و ػػا .ػػد عمهػػا يريسػػها كنيس ػ ممػػوؾ وكهن ػ (رؤٔ )ٙ2لكػػف ُ
النشيد ىن ستون ممكة (.)ٜ2ٙ( + )ٛ2ٙ
ولكف مف الذك يحإؿ يما ليب ممػؾ؟ ػو الم ا ػد ال اػار (سػبوف اػا ابر) (ٖ .)ٚ2فػة ممػؾ دوف أف ن ا ػد .انونيػاب (فػة

أحد يكمؿ إف لـ ي ا د .انونياب) (ٕبإ .)٘2ومػف ي ا ػد ويإػير ممكػاب يكػوف لػا مركبيات قيوم شيريف ( .)ٕٔ2ٙوالكنيسػ

البا ب ا د بحرص يما ميراثها السماوك (ترصة) ويكوف لها ن س ماؿ الكنيس المنبإرة (أورشميم السماوية) (.)ٗ2ٙ

ىى كنيسة سماوية

.طعاب الكنيس المنبإرة ا سماوي ولكف أيضاب الكنيس الم ا دة و ا سماوي فرأسها سماوك (٘ )ٔٔ2وميةد ا سػماوك

فيمها والدبها سماوي ( )ٜ2ٙويطايا لكنيسبا سماوي (٘.)ٔٗ2

وال اػػاؿ فػػا يمو ػػا وثاابهػػا بشػػير لمػػف يحيػػا فػػا السػػماويات .لػػذلؾ فالكنيسػ يشػػار لهػػا نػػا اينهػػا يمػػا اػػاؿ ياليػ جمةيياد

ويريا ػػا يريسػػها فيهػػا (ٗ )ٔ2ف معػػاد مراييػػا خإػػا  .واحبمالهػػا ل لػػـ ي عمهػػا فػػا نظػػر يريسػػها بحمػػؿ إ ػ السػػمائييف
الذيف حمموا الإػميب وراء يريسػهـ فإػاروا سػماوييف كمػا إػعد يريسػهـ لمسػماء اعػد إػماا جبيل المير (ٗ )ٙ2وإػموابها

ب عمها سماوي (ٗ )ٙ2جبل المبان فالإةة ا إم مع يريسها السماوك .وما يرفعها ليمـ ػذ ال اػاؿ اليمػاف

أمانية والبكػريس لعريسػها

رأس حرمييون واليداسػ

رأس

رأس شينير (ٗ .)ٛ2والبكػريس ػو بكػريس اليمػب االكامػػؿ لمعػريس،

و ذا يعطيها إسـ يذراء كالعذراك الحكيمات (ٔ.)ٖ2
وما ي عمها سماوي و ود يريسها فيها (ٔ )ٕٔ2و ذا معنا أنا معنا كؿ ايياـ (مت )ٕٓ2ٕٛو و مو ود وسػط إثنػيف أو
ثةث ي بمعوف اتسما .وماداـ العريس مو ود فالمكاف الذك و فيا يإير سماء.

اػؿ أف الحػروب ضػػد الكنيسػ

ػػا حػروب فػػا السػماويات (أؼ )ٕٔ2ٙو نػا يشػػير لهػذا اينهػػا جبيال النمييور (ٗ )ٛ2وييػػوؿ

أنهػػا جبييال مشييةبة (ٕ .)ٔٚ2أمػػا الكنيس ػ فػػا السػػماء فهػػا جبييال األطييياب حيػػث

خطي ػ و حػػروب و خػػدور أسػػود

(ٗ.)ٛ2
واالبوا بعود الكنيس الم ا دة وبإير سماوي . .ارف (ٗ )ٖ-ٔ2و ػذا .اػؿ السػيوط مػع ( )ٚ-٘2ٙو ػذا اعػد البواػ فن ػد

أنها االبوا يادت إلا ااؿ معاد العالي واالبوا بإير طالةة من البرية (ٖ.)ٙ2
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و الكنيس الم ا دة يميها أف ببمثؿ االمنبإرة ،و ذا ما .الا اولس الرسوؿ (يػبٖٔ )ٚ2و.ػارف مػع (ٔ )ٛ2أخرجيى عميى

أليييار الغييينم .وك ػػؿ م ػػف ي ػػيبا لممس ػػيا يإ ػػير ل ػػا الط ػػااع الس ػػماوك ( )ٕٔ2ٛاألليييف ليييك ييييا سيييميمان فػ ػر.ـ ٓٓٓٔ يش ػػير
لمسماويات.

والكنيسة تأخذ شكل عريسيا

لو شكل السوسن ولييا أيِياً (ٕ )ٕ2ٙ( + )ٔ2ػو خمائيل الطييب (٘ )ٖٔ2و ػا أيضػاب ( )ٕ2ٙو ػذا يمػؿ الػروح اليػدس
الػذك يعطينػػا إػػورة المسػػيا (هػػؿٗ .)ٜٔ2اػػؿ يإػػير لنػػا إسػػما شييولميث و ػػو سييميمان ( .)ٕٔ2ٛ( + )ٖٔ2ٙومػػف يغمػػب
ويحإػػؿ يمػػا إػػورة المسػػيا ينػػزؿ المسػػيا لينيمػػا مػػف الكنيس ػ الم ا ػػدة

السوسن.

جنتييو ويعطيػػا مكانػػا فػػا السػػماء

يجمييع

حياب فعريسنا أ.امنا معا وأ مسنا معا فا السماويات (أؼٕ )ٙ2و عمنا نإما أاانا الذك فا السماوات و عؿ سيربنا (أك
نسيبنا) فا السماوات (فاٖ.)ٕٓ2
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