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االت             اإلخوةالحقوق محفوظة لمكتبة     وال يجوز إعادة نشر أو طباعة إي من الكتب أو المق
وب من           إذن خاص ومكت بأي طريقة طباعية أو إليكترونية أو وضعها على اإلنترنت إال ب

ط           .  وصفحة  بيت اهللا    اإلخوة يمكنك أن تحتفظ بالكتب أو المقاالت لالستخدام الشخصي  فق
  مهما آانت األسبابوليس بهدف بيعها أو المتاجرة بها بأي طريقة آانت و
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  مقدمة الطبعة العربية

؛ فـالبعض   )هوشع إىل مالخـي   (حيجم الكثريون عن دراسة أسفار األنبياء الصغار        
يتخوف من ذلك اعتقاداً بصعوبة فهمها واستخراج فوائد منها، والبعض اآلخر جيهـل             

ار وإن صغر   والواقع أن هذه األسف   . الدرر والنفائس اليت حتويها هذه األسفار بني دفتيها       
ففيها جنـد مـستودعاً ألفكـار اهللا،        .  عظمت قيمتها  - وهذا سر تسميتها     -حجمها  

ومعرضاً لطرقه ومعامالته املختلفة؛ فنراه داعياً تارة، حمذراً تارة أخرى، معلناً عن حمبته             
لشعبه، موضحاً متطلباته يف هذا الشعب الذي ارتبط به، فاحتاً بالنعمة باب رد شعبه إليه               

 تبـارك   -ولذلك فكل من حيب االطالع على أفكار اهللا كما أعلنها هو            . جل امسه من أ 
 ومن يهمه أمور اهللا وطرقه ومعامالته؛ عليه أال يهمل دراسـة هـذه األسـفار                -امسه  

  .الثمينة، شأا شأن كل كلمة اهللا

وكاتب هذه التأمالت؛ هنري أيرنسايد، كاتب متعلم يف ملكـوت اهللا، وهبـه اهللا              
مفتوحة على احلق، كما منحه أسلوباً سلساً، فتميـز بقدرتـه علـى تبـسيط               بصرية  

وهو، يف هذه التأمالت، يقدم دراسة تأملية يف أسفار         . الصعوبات اليت قد تواجه الدارس    
األنبياء الصغار، ملقياً الضوء على حمتواها، مستخرجاً الكثري من الدروس العملية لنـا             

  .نا وإنذارناحنن الذين كُتبت كل هذه لتعليم

: والكتاب الذي بني يديك هو اجلزء األول من هذه التـأمالت؛ ويـشمل أسـفار       
وهو يعد إضافة ملكتبتنا العربية كنا يف حاجة شـديدة          . هوشع، يوئيل، عاموس، عوبديا   
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لذلك نستودع الكتاب وقراءه بني يدي الرب، ليكون سبب بركة وفهم أعمـق             . إليها
  .للمكتوب
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   ١ أصحاح

  رعيلدم يز

هوشع، صاحب أوىل النبوات الصغرية، معاصراً إلشعياء طوال معظم خدمته، كما           
نتبني ذلك من مقارنـة األعـداد األوىل يف         . أنه عاصر زميله عاموس يف مستهل تارخيه      

النبوات الثالث، ففي خالل احلقبة الطويلة اليت قضاها يف احلكم يربعام الثـاين ملـك               
 وحزقيا ملوك يهوذا؛ حدثت يف كليت اململكتني وقـائع          إسرائيل، وعزيا ويوثام وآحاز   

ويبدو أن هوشع حيصر اجلانب األكرب مـن رسـائله          . وأحداث اقتضت التوبيخ اإلهلي   
املباشرة يف يهوذا، متحدثاً عن العشرة األسباط دون التحدث إليهم، بيد أن أفق نبوءته              

مرسل استطاع أن يرسم خمططاً     والواقع أنه ما من     . يطوي اململكتني معاً وبصورة كاملة    
يـستثىن مـن     مستوفياً لطرق اهللا مع شعبه األرضي مثلما فعل هوشع، حىت دانيآل ال           

فإن قرأنا رؤى هوشع مقارنة برؤى دانيآل، سنجد أن األوىل تلقي بضوء أوضح             . ذلك
  .من األخرية

 تفـصيالت،  أما فيما يتصل بالتاريخ الشخصي هلوشع، فإن اهللا مل يشأ أن يعطينا عنه   
ولئن عرفنا أن أباه هو بئريي، فال شـيء         . إال عن أمر زواجه وما ترتب عليه من نتائج        

يعـين  » هوشـع «واسـم   . نعرفه عن السبط الذي ينتمي إليه، وال عن موطنه األصلي         
الذي يترجم  ” هوشعيا“يقرأ امسه   ) تشكيل(وبإضافة حركة لغوية    . ”معونة“أو  ” خالصاً“
، واجتماع االمسان معاً    ”بئر يهوه “فيقال أن امسه يترجم     » بئريي«ه  أما أبو . ”خالص ياه “
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يذكِّرنا بكلمات الرب مع املرأة السامرية يوم عرض عليها املاء احلي من بئر الرب، ماًء               
  .ينتهي خبالصها احملقق

وال . أول ما كلم الرب هوشع، أمره أن يفعل شيئاً ينفر منه جمرد اإلحساس الطبيعي             
ونظري إشعياء، كان النيب ومن له      . ن اختباراً لقلب عبد الرب بطريقة متميزة      شك أنه كا  

، وهكذا قيل له أن يقترن بزوجة زانية عارية من األخالق، عالمـة             ”آيات يف إسرائيل  “
يف ذلك على حالة إسرائيل التاعسة يف عدم أمانتهم، إسرائيل الذي كـان وال يـزال                

وأية صورة للنعمة   . الة الدنس اليت كانوا عليها    موضوع حمبة الرب، بالرغم من إمثه وح      
فمن حيث الصورة، نعمة تتجه ليس فقط إىل من ال يستحقوا، بل إىل             ! أدعى للعجب 

ومن املهم أن نذكر أن النعمة ليست هي فقط رضى          ! الذين ال يستحقون سوى عكسها    
  .يستحقه اإلنسان، بل هي رضاً على الرغم مما يستحقه من دينونة ال

لك هي رمحة إهلنا العجيبة، أن جيد هدف حمبته ليس بني األبرار والصاحلني، بل بني             وت
يستحقون سوى الدينونة، امللطخني باإلمث، واملدنسني       اخلطاة الضالني اهلالكني، الذين ال    

باخلطية، الذين تاهوا عن الطريق وأصبحوا غري نافعني، بيد أنه يتجه مبحبته إىل التاعسني              
وال تنس أن معامالت اهللا مع إسرائيل قدمياً هي صورة لطرق           . ديهم لنفسه األرذال ليفت 

فهذه األمور مجيعها أصابتهم مثاالً، وكُتبت إلنذارنا حنن الذين         «. نعمته مع املؤمنني اآلن   
  ).١١:١٠كو١(» انتهت إلينا أواخر الدهور
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زوجـة لـه،    » جومر بنت دبـالمي   «ويف طاعة لصوت الرب، ذهب هوشع وأخذ        
لة مكانة الزوجـة يف إسـرائيل، وشـرف         نـزذلك منح تلك اليت كانت قبالً بال م       وب

فإذ قد ماتت حلالة بؤسها القدمية،      . االقتران بإسرائيلي، بل منها أجنب عدداً من األوالد       
تلك احلالة اليت كانت تستحي ا وال ريب، فقد ولدت وأمثرت لذاك الذي ركّز حبـه              

وليس عسرياً أن جتد يف هذا مجيعه صـورة مجيلـة           . ايتهعليها ومنحها امسه ورعايته ومح    
فأي مثر كان لكم حينئذ من األمور الـيت   «٢١:٦،٢٢ألقوال الروح القدس يف رومية     

وأما اآلن إذ أُعتقتم مـن اخلطيـة        . تستحون ا اآلن؟ ألن اية تلك األمور هي املوت        
، كما يف العدد الرابع أيـضاً  »يةوصرمت عبيداً هللا فلكم مثركم للقداسة والنهاية حياة أبد  

إذاً يا إخويت أنتم أيضاً قد متم للناموس جبسد املـسيح لكـي             «من األصحاح السابع    
  .»تصريوا آلخر، للذي قد أُقيم من األموات لنثمر هللا

كان على هوشع أن حيمل عار االقتران بامرأة تاعسة، غري أنه مل يكن عليه أن ميوت                
 يف هذا خيتلف مع ربنا املبارك يسوع كل اختالف؛ ذلك الذي            إال أن األمر  . من أجلها 

مل يأت فقط إىل حيث كنا يف خطيتنا وعارنا، بل إنه على صليب اجللجثة جعل خطيـة                 
لكي يفدينا من كـل إمث،      «، وهناك اشترانا بدمه الكرمي      »لنصري حنن بر اهللا فيه    «ألجلنا  

  .»نةويطهر لنفسه شعباً خاصاً غيوراً يف أعمال حس

وما كان اللطف الذي أبداه هوشع من حنو جومر إال ظالً باهتاً جداً حملبة املـسيح                
القلبية لنا، وكذلك لعواطف الرب إزاء إسرائيل العروس األرضية، تلـك العواطـف             

  .ففي الصليب دفع مثن شراء الشعب السماوي واألرضي كليهما. امللتهبة احلية
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أدع امسه يزرعيل ألنين بعد قليل أعاقب بيـت         قال له الرب    «ومبولد االبن األول    
. وأبيد مملكة بيت إسـرائيل   ) أو أنتقم لدم يزرعيل من بيت ياهو      (ياهو على دم يزرعيل     

إن اسـم   ). ٤،٥ع(» ويكون يف ذلك اليوم أين أكسر قوس إسرائيل يف وادي يزرعيل          
فمعىن كلمـة   . يزرعيل يف حد ذاته يفيد معىن الربكة، ولكنه هنا يتحدث عن الدينونة           

، ويف األصحاح الثاين، كما يف العدد األخري من أصـحاحنا هـذا             ”يزرع اهللا “يزرعيل  
األول، يستخدم هذا اللفظ يف مناسبة ختتلف كل االختالف عن مناسبة اسـتخدامه يف              

  .هذا العدد

عهم من قـدام    نـزلقد كان اهللا مزمعاً أن يطرح إسرائيل، أي اململكة الشمالية، وي          
كان قد افتداهم بالنعمـة     . تتهم بني األمم، وذلك لتأديبهم من أجل آثامهم       بصره، ويش 

ومن هنا كان البـد أن      . وأتى م إليه، أما هم فدلّوا على أم بطّالني وخائنني خمادعني          
والحظ أنه يربط بـني     . يتعلموا عن طريق القضاء، ما مل يشاءوا أن يتعلموه بلطف احملبة          

وهذا أمر له داللته، ألن البيت الذي كـان حيكـم   . »عيلدم يزر«القضاء عليهم وبني    
فعندما اسـتخدم   . عينه» دم يزرعيل «إسرائيل يف ذلك الوقت، اعتلى العرش بوساطة        

الرب ياهو كعصا التأديب إلبادة بيت آخاب عند يزرعيل، اعتلى العرش آنئذ، ومـن              
ا من درس القضاء علـى      إال أنه ال ياهو وال بيت ياهو استفادو       . نسله كان يربعام الثاين   

فهم أنفسهم سلكوا طرق األمم، وتعبدوا آلهلتهم الباطلة، ومن هنا كان البـد             . آخاب
  .من األخذ بثأر دم يزرعيل منهم، فهم أيضاً البد من قطعهم



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨

لكن يرتبط بيزرعيل شيء آخر، فنحن ال ننسى أن يزرعيل يف األصل كان مـرياث            
كان لنابوت اليزرعيلـي كـرم يف       « أنه   ٢١ألولنابوت الرجل البار، فنقرأ يف امللوك ا      

وقد طمع آخاب يف كرم نابوت وسعى لشرائه لتحويله إىل بـستان، لكـن              . »يزرعيل
حاشا يل من قبل الـرب أن أعطيـك         « أن يبيع مرياثه قائالً      - على حق    -نابوت أىب   

اضطجع على سريره وحول وجهـه      «وإذ أكتئب آخاب وأغتم     ). ٣ع(» مرياث آبائي 
، فإن امللك املتعجرف العنيد مل حيتمل أن يرى إنساناً مغمـوراً كهـذا              »أكل خبزاً ومل ي 

لكن زوجته الوثنية إيزابل كتبت بامسه رسائل تقول        . اليزرعيلي يتصدى إلفساد رغباته   
نادوا بصوم وأجلسوا نابوت يف رأس الشعب، وأجلسوا رجلني من بين بليعـال             «فيها  

» مث أخرجوه وارمجوه فيمـوت    . لى اهللا وعلى امللك   قد جدفت ع  : جتاهه ليشهدا قائلني  
فشهد على الرجل البار شاهدا زور،      . وهكذا نفذت الفاجر املكيدة بالتمام    ). ٩،١٠ع(

  .»أخرجوه خارج املدينة ورمجوه حبجارة فمات«وأفقدوه احلياة 

ل آخاب ليضع يده عليه، ويف طريقه       نـزومن مث أُعلن ضياع املرياث بعد نابوت، ف       
 -ذلك بأن عينيه    .  إيليا النيب، الذي كان الرب قد أرسل على شفتيه رسالة قضاء           القاه

 كانتا تريان كل شيء، فأمر عبده أن يعلن للملك الشرير أنه قد ختم عليه             -تبارك امسه   
هكـذا قـال    «بالقضاء، وأن بيته سوف ينقض ويتحطم، وعلّة خرابه هي دم يزرعيل            

كالب دم نابوت تلحس الكـالب دمـك أنـت          الرب يف املكان الذي حلست فيه ال      
وتكلم الرب عن إيزابل أيضاً قائالً إن الكالب تأكل إيزابـل عنـد مترسـة               ... أيضاً

فآخاب قُتل يف معركة رامـوت      . وقد مت هذا الوعيد حبذافريه    ). ١٩،٢٣ع(» يزرعيل
فمات امللك وأُدخل السامرة فدفنوا امللك يف الـسامرة، وغُـسلت           «جلعاد، إذ نقرأ    
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ملركبة يف بركة السامرة فلحست الكالب دمه، وغسلوا سالحه حسب كالم الـرب             ا
هذا ما حدث يف يزرعيل، بيـت االصـطياف         ). ٣٧:٢٢،٣٨مل١(» الذي تكلم به  

  .آلخاب

. واستخلف آخاب على العرش ابنه الفاجر يورام أو يهورام كما يـسمى أحيانـاً             
 رأس برناجمه أن يقتل يهورام،      فوضع ياهو، الذي مسحه أليشع ملكاً على إسرائيل، يف        

ليربأ يف يزرعيل من اجلروح اليت جرحه ا األراميون يف رامـوت            «الذي كان قد رجع     
ويف حقل نابوت التقى االثنان، وانضم إىل       ). ١٥:٩مل٢(» حني قاتل حزائيل ملك أرام    

 أي  أسالم يا ياهو؟ فقال   : فلما رأى يهورام ياهو قال    «. ملك إسرائيل أخزيا ملك يهوذا    
وحاول يهورام أن يهرب، لكن يـاهو       . »سالم مادام زىن إيزابل أمك وسحرها الكثري؟      

وكـذلك  . وإمتاماً لقول الرب ألقيت جثته الدامية يف حصة حقل نـابوت     . طعنه بسهم 
وهكذا متت نقمة الرب علـى بيـت        . ضرب أخزيا لكنه هرب إىل جمدو ومات هناك       

  .آخاب يف حصة حقل يزرعيل

فجاء ياهو إىل يزرعيل، وملا     «ت إيزابل قضاءها املرعب، كما أنبأ النيب        وهنا أيضاً لقي  
وإذ كانت تعريه   » مسعت إيزابل كحلت باإلمثد عينيها وزينت رأسها وتطلعت من كوة         

ويف احلـال تقـدم     . كقاتل، نادى واحداً من الذين كانوا إىل جانبه، وأمره أن يطرحها          
حوها، فسال من دمها على احلـائط وعلـى     فطر«بعض اخلصيان وألقوا عليها األيادي      

مث أرسل ياهو عبيده ليدفنوها، غري أم وجدوا الكالب افترسـتها يف            . »اخليل فداسها 
  ).٣٧-٣٠:٩مل٢(قسم يزرعيل كما تكلم الرب من قبل 
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على العرش بفضل دم يزرعيل، لكنهم      ) األسرة املالكة يومئذ  (إذاً تربعت أسرة ياهو     
درس اخلطري، درس كراهية اهللا للخطية، وامشئزازه من الوثنيـة          لألسف مل يفيدوا من ال    

ومن هنا فإن وادي يزرعيل بالذات كان البد أن يشهد دينونتهم، كمـا             ! بوجه خاص 
ون إسرائيل يف ذات البقعـة وهزمـوهم،        اآلشوريحدث بعد سنوات قليلة حني هاجم       

  .وابتدأ سبيهم

فإن إسرائيل، طبقاً لألصحاح اخلامس     . هذا من الزاوية التدبريية حيمل حقيقة خطرية      
إذاً فعن إسرائيل يتحدث كرم يزرعيل؛ فقد زرعهم اهللا يف          . من إشعياء، هو كَرم الرب    

أرض كنعان ليكونوا حصة الرب، لكنهم استأجروا شهود زور ضد سيد الكرم، البـار            
سـتباحوا  وبأيدي أمثة قتلوا الكـرام، وا     . الذي مل يشأ أن يسلِّم للعدو مرياثه الشرعي       

فأباح اهللا للخصم األممي أن حيطم اململكة، ونقـل الـسلطان           . ملكية الكرم ألنفسهم  
بصورة خميفة  » دمه علينا وعلى أوالدنا   «وهكذا استجيبت طلبتهم القدمية     . أليدي األمم 

ففي املوضع ذاته حيث صلبوا رب اد سالت دماؤهم،         . كما يشهد دم يزرعيل رمزياً    
  .األمم النجسونوافترستهم الكالب؛ 

؟ كال، فإذ قـد     ”زرع اهللا “وهل األمم بدورهم أفادوا من الدرس اخلطري، درس دم          
. استعلوا ومل يبالوا مبطالب اهللا منهم، استمروا يف طريقهم وأبـوا االسـتماع لكالمـه              

  .ولذلك هم أيضاً سيقطعون، وهكذا ينتقم اهللا لدم يزرعيل منهم
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وشع، ونالحظ أن الرب كان مزمعـاً أن يكـسر          نعود إىل التطبيق احلريف ألقوال ه     
فإذ مل يعترب العشرة األسباط يف قلوم حقيقة        ). ٥ع(» قوس إسرائيل يف وادي يزرعيل    «

أن بيت آخاب الشرير إمنا أبيد بسبب اخلطية، بل سلكوا يف طرقهم الدنسة ذاا، كان               
سنة بعد ذلك، يف    هذه نبوءة متت كما نعلم يف مدى مخسني         . البد من سبيهم إىل أشور    

  . وسباه هو وقومهاآلشوريسر امللك اأيام هوشع بن أيلة، امللك الذي أسره شلمن

وقـد  . كقول الرب » لورحامة«ويف العدد التايل نقرأ أن جومر ولدت بنتاً سميت          
أما يهوذا  . ، داللة على حالة إسرائيل منذ طُردوا من األرض        ”غري مرحومة “ترجم امسها   

 يظهر هلم الرمحة وخيلّصهم من أعدائهم، ذلك ألم مل يكونـوا قـد              فقد شاء الرب أن   
  ).٧ع(أعلنوا عصيام ظاهراً كما فعلت العشرة األسباط 

ألنكـم  «، فأعلن الرب حينئذ     ”لستم شعيب “أي  » لوعمي«مث ولدت ثالثة ابناً دعي      
يل عند  ، لقد نقضوا العهد الذي دخلوا فيه من زمان طو         »لستم شعيب وأنا ال أكون لكم     

فمـن جهـة    . ومن مطلعهم كانوا خائنني متمـردين     . سيناء، وأقروه يف سهول موآب    
االستحقاق مل يعد هلم حق يف شيء، ومن هنا ختلى عنـهم اهللا، وأىب أن يقتـرن ـم                   

وقد جاء يهوذا حتت السيب البابلي أيضاً،       . هذا باقٍ إىل اليوم   » لوعمي«وحكْم  . كشعبه
وهذا هو السبب يف إغفال اسم      . »لوعمي«ل كله يف ظل     ومنذ ذلك احلني كان إسرائي    

اهللا يف سفر أستري، الذي حيدثنا عن عنايته م وهم مشتتون بني األمم، إذ مل يستطع أن                 
  .يرتبط م بصورة علنية
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بالعدد التاسع خنتم األصحاح األول طبقاً للترتيب العربي، أما العددان التاليان فهما            
ومها يتحدثان عن رمحة عتيدة، وخيرباننا أنه وإن كان كل          . الثاينمبثابة مقدمة لألصحاح    

شيء قد ضاع على أساس األعمال، فإن اهللا ال يزال حيتفظ مبستودعات نعمة ال تفرغ،               
لكن يكون عدد بين إسرائيل كرمـل  «سوف يدخلون يف االستمتاع ا يف اليوم األخري   

     عدكال وال يقال هلم أبناء         ويكون عوضاً ع  . البحر الذي ال يقال هلم لستم شعيب ين أن ي
اهللا احلي، ويجمع بنو يهوذا وبنو إسرائيل معاً، وجيعلـون ألنفـسهم رأسـاً واحـداً،          

  ).١٠،١١ع(» ويصعدون من األرض، ألن يوم يزرعيل عظيم

ترجع بنا اإلشارة إىل رمل البحر إىل عهد النعمة املطلقة الذي قطعه اهللا مع إبراهيم،               
واهللا ال يرجع عن وعد أعطاه لآلباء مهما تكن كبرية          . ”إيل شداي “بت بقسم   والذي تث 

ولسوف يدخل يف الربكة مجاهري ال تحصى من إسرائيل ويهوذا املتحدين           . سقطة األبناء 
معاً من جديد، يف األرض ذاا اليت منِحت إلبراهيم وإسحاق ويعقوب، واصطبغت بدم             

عهم الذي متَّ يف عهد كـورش، إذ مل يرجـع           لكن الحظ أن هذا ليس هو رجو      . يسوع
آنذاك سوى عدد قليل من العشرة األسباط مع من رجع من السبطني، مث طُردوا مجيعاً               

ولكن مـىت   . من أرضهم بسبب رفضهم املسيا، يوم جاء إليهم كامللك حسب النبوات          
ـ              ا، وال  جاء الوقت املعني من قبل الرب، سيعودون من مجيع األراضي اليت تبددوا إليه

ينقسمون بعد، بل يصبحون شعباً واحداً سعيداً حتت رأس واحد؛ هو الرب يـسوع،              
حقـل  «ذلك سيكون يوم يزرعيل احلقيقي، حني يكون        . مسيح اهللا الذي رفضوه مرة    

  .كرماً للرب، وحني يزرعهم اهللا يف أرض آبائهم، وال يستأصلون منها قط» دما
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   ٢ أصحاح

  وادي عخور

 طرق نعمة اهللا وحكومته، يف مستهل خدمة النيب اليت يسجلها           توافق عجيب تتالقى  
. هذا األصحاح، الذي يلي الوعد املعطى يف العددين األخريين من األصحاح الـسابق            

قولوا ألخـوتكم   «فبعد أن يؤكد على رجوعهم وبركتهم املستقبلية يهيب الرب بشعبه           
” لـو “ للزمن الذي ترفع فيه      ذلك هو اإلميان متطلعاً متشوقاً    . »عمي وألخواتكم رحامة  

، ويعود يعترف م كشعبه الذي نال رمحة، األمر الذي ينتظـر التحقيـق              ”لستم“أي  
  .»خيلص مجيع إسرائيل«كامالً يف امللكوت األلفي، يوم 

ولكي يقود الرب إسرائيل إىل مركز إدانة الذات هذا، وإىل كراهية طرقهم املاضية،             
م صورة فاحصة خلطيتهم احملزنة حينما حتولوا عنه، وذلك         تأتى يف حكمته املطلقة أن يرس     

ألا بعـد   . فبوصفها زانية شقية، وفاسقة تاعسة، أخالها الرب      . ٥-٢يف األعداد من    
بسبب ذلك  . كل ما أضفى عليها من حمبة ونعمة، حتولت عنه إىل األوثان، يف زنا روحي             

  .سيجعلها تأكل مثار أفعاهلا

ر بأسلوب مؤثِّر خطري، معامالته معهـا يف حكومتـه           يصو ٨-٦ويف األعداد من    
. يوخبك شرك وعصيانك يؤدبك   « وهذا يف متام املوافقة مع أقوال إرميا        . املقدسة البارة 

       روم ذه الطريقـة جيعـل     ). ١٩:٢إر(» فاعلمي وانظري إن تركك الرب إهلك شرو
 الشر، وأصروا على املضي     فإن مل حيول شعبه أرجلهم عن     . اخلطية خادماً ألغراضه تعاىل   
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يف مسالكهم، وأبوا أن يطيعوا صوته، فالبد أن يتعلموا عن طريق خطيتهم الدرس الذي              
لقد تـرك إسـرائيل الـرب إىل        . مل يشاءوا أن يتعلموه من أقواله التحذيرية اإلنذارية       

ته لن جيد   األوثان، إذاً فليتركه زماناً، وليدعه لألوثان اليت اختارها حىت يقومه، ويف مشق           
وإذ ينكسر قلبه، ويتملكه اإلعياء يف آخر املطاف، مؤدباً باختباراته،          ). ٧ع(من جياوبه   

. »أذهب وأرجع إىل رجلي األول، ألنه حينئذ كان خري يل من اآلن           «فإنه يصرخ قائالً    
فبعد هذا اهلجران اجلاف من ناحيتها، فإن الرب بتلك النعمة يفتح           ! عجيبة تلك النعمة  

  .ة أخرى ذراعيه، يف يوم التوبة العجيبهلا مر

تلك هي احملبة عينها والنعمة ذاا، اللتان يعرفهما كل خاطئ أعيا، وكـل قـديس               
فمـا مـن    . تعثر، عندما يطلب وجه اهللا، معترفاً خبطيته نادماً وتائباً عن طريقه الشرير           

 تـوفر االحننـاء     معصية يشق على اهللا غفراا، وما من سوءة تعظُم على رمحته، إذا ما            
  .والتذلل قدامه، وإذا ما برره املخطئ، ويف الوقت عينه يدين ذاته

وبأسلوب فاحص يصور الرب ما وصل إليه إسرائيل من االستهتار مبصدر بركتـه             
وهي مل تعرف أين أنا أعطيتها القمح واملسطار والزيت وكثّـرت هلـا فـضة          «. املاضية

لذي أغدقه عليها بسخاء، سكبته علـى مـذابح         فاخلري ا ). ٨ع(» وذهباً، جعلوه لبعل  
لذلك ال يسعه إال أن مينع خريه حىت تتعلم األمة أن أوثاا مل تصنع هلا خرياً، بل                 ! خزيها

وواحدة فواحدة سوف تتعرى من كل القـيم، إىل أن          . إمنا صنعت حزناً وفقراً وعوزاً    
فقد نـسبت   .  بركة  توجد كل  - الذي أهانته وازدرت به      -تتعلم أنه يف الرب وحده      
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لكنها إذ  ). ١٢ع(» مها أجريت اليت أعطانيها حميب    «األمة عطاياه وهباته إىل أوثاا قائلة       
  .تحرم من كل هذا، فإا تتعلم أا إمنا كانت ختدع ذاا وني الرب

وإذ تعي الدرس يف آخر املطاف، يربز الرب مقاصد نعمته املختزنة من أجلها، واليت              
وهذا هو املوضوع الثمني الكرمي الذي تدور حوله بقيـة          . املة عند توبتها  ستستعلن ك 
، )أي أتكلم إىل قلبـها    (لكن هأنذا أمتلقها، وأذهب ا إىل الربية، وأالطفها         «األصحاح  

وهي تغين هناك كأيام    . باباً للرجاء ) املشقة(وأعطيها كرومها من هناك، ووادي عخور       
وهكذا نرى أن الـرب يعتـز       ). ١٤،١٥ع(» صباها، وكيوم صعودها من أرض مصر     

بذكرى أيام خطبتها األوىل، يوم سارت وراءه يف الربية يف أرض غري مزروعـة، يـوم                
 أيام  -والبد أن أيامها السعيدة تلك      . كانت قدساً للرب وكان قلبها مثبتاً عليه وحده       

اهد سـبيها    تتجدد، ومرة أخرى سوف يتملقها وجيتذا بعيداً عن مش         -حمبتها األوىل   
سوف حياجها  ) ٣٥:٢٠أنظرحزقيال(وإذ تكون وحدها معه يف برية الشعوب        . وهواا

سـيكون مـصدراً    ) وادي املشقة (ويرد هلا مخر أفراحها، ووادي عخور       . وجهاً لوجه 
لقد كان يف وادي عخور مشهد قضاء على عاخان، كمـا يـسجل يـشوع               . للرجاء

 الـدنس عـن إهلهـا ومطامعهـا يف          وإذ تنجست األمة باحنرافها   ). ٢٦-٢٤:٧يش(
       دان وتمات، فإن بركتها ستبدأ من حيث تع تلك اخلطية اليت كانت سـبباً يف        نـزاحملر

كما يف  ) أو تتجاوب (وإذ تعود إىل ذاك الذي ضلَّت عنه مدى طويالً، فستغين           . مشقتها
  .أيام خطبتها األوىل، كما يف أيام صعودها من مصر
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سيط وطبيعي، فإن أوالد اهللا الـذين حتولـوا عنـه، إذ            وتطبيق هذا على األفراد ب    
” عاخانام“يتعلمون محاقة االحنراف عن حمب نفوسهم األبدي، ويرجعون إليه، رامجني           

ونازعني احملرمات، البد أن يعودوا ويتمتعوا بأفراح األيام األوىل، والشركة املخزونـة            
  .هلم

ومن املهم أن نالحظ الفارق     . هيف يوم رجوع إسرائيل سوف يعترف به كامرأة يهو        
فـاألوىل  . ١٩،٢١لة عروس اخلـروف يف رؤيـا      نـزلة األمة اإلسرائيلية وم   نـزبني م 

األوىل ال تدعى عروساً ألا امرأة راجعـة، بعـد أن طـال             . أرضية، واألخرية مساوية  
 يف  أما الثانية فإا تقدم كالعروس للمرة األوىل يف عرس اخلـروف          . ابتعادها عن رجلها  

. ويف امللك األلفي سوف ميلك اخلروف وعروسه السماوية على اخلليقة املفدية          . السماء
وأورشـليم  . وعلى األرض، سيكون المرأة الرب الراجعة موضعها يف أرض فلـسطني          

اجلديدة السماوية ستكون عاصمة اململكة السماوية، بينما تكون أورشليم األرضـية،           
ويكون يف  «ويومئذ تتم األقوال املكتوبة     . ة األرضية املسكونة من جديد، عاصمة اململك    

). أي سـيدي  (ذلك اليوم يقول الرب أنك تدعينين رجلي وال تدعينين بعـد بعلـي              
تلك أيام إشعياء   ). ١٦،١٧ع(» ع أمساء البعليم من فمها فال تذكر أيضاً بأمسائها        نـزوأ

الصبا إذا رذلـت  ألنه كامرأة مهجورة وحمزونة الروح دعاك الرب، وكزوجة         «٦:٥٤
  .، ويومئذ تصبح األرض أرضاً بعولة، ويكون الشعب واألرض للرب»قال إهلك
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وهذا الزمان السعيد يتناوله األنبياء بقدر من اإلفاضة، فهو يوم جمد امللكـوت، إذ              
سيكون هذا زماناً   . يتوج ربنا يسوع من العامل الذي رفضه مرة، كاملبارك العزيز الوحيد          

  .  الروحي والربكةالنتشار النور

       ع من األرض، وتدخل اخلليقـة األوىل       نـزوليس ذلك فقط، بل إن اللعنة سوف ت
وأقطع هلم عهداً يف ذلك اليـوم       «). ٢٢:٨رو(إىل حرية اد اليت طاملا أنت من أجلها         

مع حيوان الربية وطيور السماء ودبابات األرض، وأكسر القوس والسيف واحلرب من            
كل ذلك مثرة متجيد ابـن اإلنـسان،        ). ١٨ع(» يضطجعون آمنني األرض، وأجعلهم   

ويـصور  . ، الذي سوف تنعم كل اخلليقـة حتـت ملكـه          ٨الذي يتحدث عنه مزمور   
، بأسلوب مجيل، بركات ذلك العهد اهلادئ، العصر الذهيب حبـق، الـذي             ١١إشعياء

يفتتحه رجوع الرب يسوع من السماء، ذاك الذي يرعى األمم بقضيب مـن حديـد               
  ).١٩، رؤ٢مز(

والتاريخ القدمي امللطخ سوف ينسى،     . ولن يعود إسرائيل إىل عدم األمانة مرة أخرى       
وأخطبـك لنفـسي إىل األبـد،       «وإن طاف بالذكرى فإمنا لتأكيد النعمة اليت تردهم         
أخطبك لنفسي باألمانة فتعـرفني     . وأخطبك لنفسي بالعدل واحلق واإلحسان واملراحم     

إىل الكنيسة تشري هذه األقوال، بل إىل إسـرائيل احلـريف،     ليس  ). ١٩،٢٠ع(» الرب
سوف يطعم ثانية يف زيتونة املوعد، ويرجـع إىل اهللا وإىل           » أزمنة األمم «الذي بعد اية    

إن قراءة متأنية لبعض الفصول الكتابية      . أرضه، ويرث املواعيد اليت سبق وتثبتت لآلباء      
من شأا أن جتلـو أمـام       . ٣٨؛٣٧-٢٢:٣٦، حزقيال ٣١:٣٠، إرميا ١١مثل رومية 
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القارئ العادي أن اهللا مل يطرح إىل األبد شعبه القدمي، وأنه عندما يعيدهم سيكون ذلك               
ولن يكون هناك   . من خالص النعمة، وعلى قاعدة العهد اجلديد املختوم بدم ابنه الكرمي          
  .ما يفسد تلك الوحدة املقدسة، أو يفرق اخلطيبة األرضية عن الرب

ويكون يف ذلك اليوم أين أستجيب يقـول        «تم األصحاح بصورة ألفية مجيلة      مث يخ 
الرب أستجيب السماوات وهي تستجيب األرض، واألرض تستجيب القمح واملسطار          

وأزرعها لنفسي يف األرض وأرحم لورحامة وأقـول        . والزيت وهي تستجيب يزرعيل   
د املـسيا العتيـد     ففي يوم جم  ). ٢٣-٢١ع(» للوعمي أنت شعيب وهو يقول أنت إهلي      

اليت تكلم عنـها    » أزمنة رد كل شيء   «سوف تتحد معاً السماوات واألرض يف بركة        
  . األنبياء

حينئذ ستتجاوب السماوات، حيث يسكن القديسون املمجدون الـذين أقيمـوا           
وتغريوا عند جميء الرب، مع أفراح األرض املفدية، متاماً كما سـيتجاوب اهللا نفـسه               

اً مباركاً، مفرحاً لشركة مغبوطة هانئة لن يفسدها شيء، بـرغم           سيكون مشهد . معهم
  ).١٠-٧:٢٠رؤ(حماولة الشيطان األخرية ليفسد وخيرب ما عمله اهللا 

واألرض، وقد حتررت من اللعنة القدمية، سوف ال تعود تنبت شوكاً وحسكاً، بـل              
ولـيس  . والربية سوف تبتهج وتزهر   . تتجاوب مع وفرة احلنطة وفيض املسطار والزيت      

بعرق الوجه سوف يأكل اإلنسان خبزاً يف مشقة وعياء، بل إن األرض وكأا شيء حي               
  .متحرك سوف تعطي مكنوزاا ومدخراا ملفديي الرب
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فإسرائيل سوف يكـون    . وكذلك سوف يتجاوب الكل، يستجيب الكل ليزرعيل      
ـ             ا اصـطبغت يف    مزروعاً كبذرة اهللا، يف األرض ذاا اليت اصطبغت مرة بدم البار، كم

هناك سيتعمق جذرهم يف األرض، ويطلع فرعهم سامقاً        . جمازاة عادلة خميفة بدمائهم هم    
، بينمـا حكـم     ”رحامـة “يكون  ” لورحامة“شارقاً للعالء، والشعب الذي دعي مرة       

ويف جتاوب سعيد سوف يرنـون      . ”عمي“سوف ينسخ إىل األبد وهم يدعون       ” لوعمي“
الرب، ويف عميق التوقري والتجرد من الذات سوف يصيحون         بعيوم وقلوم إىل عرش     

  .”إهلي“

هذا هو املشهد البديع اخلتامي ليوم يزرعيل، فال تعـود اخلطيـة واألمل، واحلـرب               
، بل سيصري مشهداً لغبطة غري مشوبة، وبركـة         »حقل الدم «واخلراب لتغشي سهول    

  .مسكوبة، يوم يتوج ربنا يسوع سيداً عظيماً يف سلطة مهوبة
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   ٣أصحاح 

  إسرائيل في حاضره ومستقبله

هذا األصحاح، على إجيازه، يصبح بالغ األمهية إذ ما تيسر لنـا إدراك طـرق اهللا                
وأستطيع أن أقول إن هذا األصحاح إمنا هو روميـة      . بالنسبة لألرض والشعب األرضي   

 العهد القدمي، وإننا إذا ما تفحصناه على هدى ذلك الفصل من رسـالة روميـة،                ١١
سنجده يلقي ضوءاً على سر حالة إسرائيل الراهنة، وعلى النبوءات اخلاصة مبجـدهم             

  .املستقبل

إن تلك اليت كانت شـهرية      . ومرة أخرى يتخذ الرب من رباط النيب بزوجته مثالً        
، والفارق بني اللفظني يتضح عند تطبيقهما على        »زانية«قد أصبحت   » امرأة زىن «بأا  

 الذي كان بال أي حقوق قبل أن حيتـضنهم يهـوه يف نعمتـه               فإن إسرائيل، . إسرائيل
العجيبة، قد أثبت بعد أن ربطه الرب بنفسه خبامت العهد، أنه اليزال غري مستحق لشيء،               
حىت شبهوا، ليس فقط يف نبوة هوشع، بل يف نبوءات أخرى كذلك، بزانية تسعى وراء               

  .الغرباء دون سعي وراء رجلها

، فإا أضاعت كل حقـوق تلـك        ”زوجته“ للنيب أن حيب     واضح هنا أنه ال يقال    
، إذ أا كانت قد اختارت، كما       ”حبيبة صاحب “وهي  ” امرأة“وهي إمنا تدعى    . الرابطة

  .رأينا، رجالً آخر مكان خطيبها الشرعي
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حمبـة الـرب لـبين      “وحمبة هوشع ملثل هذه املرأة التافهة غري املستحقة، إمنا تصور           
 اعترافهم برباط عهد مع الرب، فقد التفتوا إىل آهلـة أخـرى             ، الذين برغم  ”إسرائيل

كانت تعبر عن العالقة    ) أو الكعك (، ذلك ألن األقراص     )١ع(وأحبوا أقراص الزبيب    
فبتقدمي . ١٩:٤٤؛١٨:١٧الوثنية اليت كانوا يتمسكون ا، كما يرى القارئ يف إرميا           

ملكـة  “مل يف يـومهم لقـب       األقراص أو الكعك، كانوا يكرمون تلك اليت كانت حت        
  .، لقباً خلعته املسيحية املرتدة على مرمي أم ربنا، يف حتد مباشر لكلمة اهللا”السماوات

، )اليت يتحدث عنها الفـصل    ” املرأة“إذ ال أرتاب يف أا هي فعالً        (ويبدو أن جومر    
 مثـن   كانت قد تورطت حبيث أنه مل ميكن حتريرها من حالتها التاعسة املنحطة إال بدفع             

، وذلـك   »خبمسة عشر شاقل فضة وحبومر ولثك شعري      «وهكذا اشتراها النيب    . الفداء
وبال فـضة   ) أنفسكم(جمانا بعتم   «هو مثن العبد العادي؛ ويف ذلك تطبيق ألقوال إشعياء          

ارجع «وعن طريق النيب ذاته كان الرب قد توسل إليهم متلطفاً           ). ٣:٥٢إش(» تفكون
 ومع أن مثن الشراء قد دفع على صليب اجللجثة، فإن           ).٢٢:٤٤إش(» إىل ألين فديتك  

  .يهوذا وإسرائيل ال يزاالن شاردين، ورابطة الزواج مل تتجدد بعد وتستأنف

» تقعدين أياماً كثرية ال تزين وال تكوين لرجل وأنا كذلك لك          «يقول هوشع جلومر    
ـ        . فهي فترة اختبار، ال حتديد هلا     ). ٣ع( سترد امتيـازات   فترة البد أن متر قبـل أن ت

ألن بـين إسـرائيل     «والروح القدس يطبق هذه األقوال يف األعداد اخلتامية         . الزواج
. سيقعدون أياماً كثرية بال ملك وبال رئيس وبال ذبيحة وبال متثال وبال أفود وتـرافيم              

بعد ذلك يعود بنو إسرائيل ويطلبون الرب إهلهم وداود ملكهم، ويفزعون إىل الـرب              
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يف هذين العددين إيضاح كامل حلالتـهم كلـها         ). ٤،٥ع(»  آخر األيام  وإىل جوده يف  
خالل هذا التدبري؛ وإيضاح كذلك لربكة املستقبل اليت ستكون هلم يف يوم اململكة حني              

  .يستعلن يف القوة واد

. جتري خالل الفترة احلاضرة كلها، حىت تكمل أزمنة األمـم         » األيام الكثرية «هذه  
 على يد الرومان، فإن حالتهم تطابق الوصـف الـذي نـراه يف              ومنذ خراب أورشليم  

، »بال ملك وبال رئيس   «فقد كانوا، وال يزالون، أمة تائهني، بال قاعدة قومية          . ٣هوشع
شهادة خطرية حلقيقة خطرية، وهي     . ارحتل القضيب من يهوذا واملشترع من بني رجليه       

وا بال ذبيحـة، ألن هيكلـهم       وهكذا ترك . أن شيلوه قد جاء، وإمنا أتى لكي يرفضوه       
ومن أمة إىل أخرى، ومن مدينة إىل سـواها جـالوا خـالل             . نقض، ومذحبهم تدنس  

العصور؛ بغري وطن، شعباً مبغضاً، يرذله الناس، وال وسيلة لديه لالقتراب إىل اهللا علـى             
  .أساس الناموس الذي نقضوه

ـ         ن اهللا، وحمـل سـلطان      والثقافة الطقسية والتلمودية حلت حمل الفرائض املرتبة م
يا ويلتاه، فال   “ومن سنة إىل سنة يقرعون صدورهم معترفني مبرارة         . الشريعة فيما بينهم  

دخان الذبيحة ال يتصاعد للسماء، ودم الكفارة ال يرش داخل احلجاب يف            . ”وسيط لنا 
مقدس أرضي؛ والعمى قد لفَّهم جزئياً يف لفافة من الظالم القضائي، فال يعلمـون أنـه                

ذبيحة الرب يسوع الواحدة اليت قدمها على الصليب قد رفعت املذنوبيـة وطُهـرت              ب
  .اخلطية، إذ وجد فداء أبدي يف ذلك الدم الكرمي
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إذ قد ضاعت   ” أفود“وهكذا، فهم ليسوا فقط بال ذبيحة، بل كذلك بال كاهن، بال            
 -وتيـة  كل السجالت، ومع أنه بقي كثريون أحياء ممن يتفرعون عن السلـسلة الكهن        

 لكنهم ال يستطيعون أن يتعرفوا على سلسلة أنسام،         -كما سيتضح يف يوم رجوعهم      
ويف هذه األثنـاء يقـوم الكـاهن        . وحىت إذا استطاعوا فليس هناك هيكل خيدمون فيه       

  .السماوي باخلدمة يف املقدس يف األعايل، لكن عيوم ممسكة فال يعرفونه

ء القوم وقد تنكروا جلميع امتيازات ديانـة        من الطبيعي أن يفترض اإلنسان أن هؤال      
آبائهم، فالبد أم يعودون ويسقطون يف املمارسات الوثنية لألمم؛ ولكن ال؛ إذ جنـد              

فإن السيب البابلي قد شفاهم من      . »ترافيم«وبال  » بال متثال «أم استطاعوا أن يقعدوا     
صحيح أنـه مل    . هم القومية ومن ذلك الوقت مل تعد العبادة الوثنية إحدى خطايا        . الوثنية

تعد هلم وسائل االقتراب إىل اهللا احلقيقي بينما هم يرفضون مسيحه، لكنهم من اجلهـة               
 إىل  - كما فعلت زوجة النيب املفدية       -األخرى ال يسريون وراء األصنام، بل ينتظرون        

  .ذلك اليوم الذي فيه يعترف الرب م علناً مرة أخرى

ر، وختطف الكنيسة إىل السماء، سيشملهم اهللا بنعمتـه         وحينما ينتهي التدبري احلاض   
وبعد أن جيتازوا يف األيام األخرية ضيقة ال مثيل هلا،          . مرة أخرى، ويتمم مواعيده لآلباء    

وسيدنا العزيـز   ) ١٢،١٤ص(وزكريا  ) ١١،١٢ص(ودانيآل  ) ٣٠ص(كما تنبأ إرميا    
طلبون الـرب إهلهـم     يعود بنو إسرائيل وي   «، وفصول كثرية مشاة     ٢٤نفسه يف مىت    

هذا سيكون تتميماً ملا كـان يفـتش        . »وداود ملكهم ويفزعون إىل الرب وإىل جوده      
ويبحث عنه األنبياء، بعد أن ينتهي تيه إسرائيل وتمحى خطاياهم، ويتجـددون هـم،              
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يف ذلك اليوم سوف يكون الرب يسوع ملكاً على كـل األرض،            . وتتثبت هلم اململكة  
وكذلك يبدو، من مقارنة    . بيه وميلك بالقوة ايدة واجلالل    وجيلس على كرسي داود أ    

 ويـدعى   -هذا الفصل باجلزء األخري من نبوة حزقيال، أن واحداً من سلـسلة داود              
 سيمارس على األرض السلطان على األمة الراجعة، حتت سيادة ذاك الذي            -” الرئيس“

اليت هلا األساسات الـيت     «سيكون قصبة ملكه أورشليم السماوية اجلديدة، تلك املدينة         
  .»صانعها وبارئها اهللا

. فهذان أمران مرتبطان معاً   . وهكذا تنتهي أيام مناحة أورشليم، ويأيت يوم جمد املسيا        
فلن تكون هناك بركة تامة إلسرائيل ولألرض إال بعد إعالن الندم على مأساة اجللجثة،              

  .رب اد وقتل رئيس احلياةويتحد اليهود واألمم متضامنني يف اإلقرار خبطية صلب 

وحىت يتم ذلك، فسوف تبقى احلالة التاعسة اليت يتحدث عنها األصحاح التـايل،             
  .فيما خال رفع لعنة الوثنية كما رأينا
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   ٤ أصحاح

  موثق باألصنام

األقوال اليت كنا نتأملها يف اية األصحاح السابق عن إسرائيل، واأليام الكثرية اليت             
ل وال ترافيم، تبدو أكثر عجباً إذ نتذكر الوثنية الثقيلة اليت كـانوا قـد               يقعدها بال متثا  

كانـت  . احندروا إليها وقت أن دعي هوشع من اهللا ليعلن فكر الرب من جهة حالتهم             
الوثنية آنذاك هي ما مييز حالتهم، ومنها كاألصل تفرعت الشرور األخرى اليت كـان              

  .على النيب أن يوخبها

رحل، ورحلت معه الرمحة وكل معرفة عن هللا، فقد كان للرب           وألن احلق كان قد     
خماصمة مع سكان األرض، فإن عينه القدوسة مل تشهد سوى اللعن والكذب والقتـل              

فالعهد الذي دخلوا فيه عنـد جبـل        . والسرقة والفسق، بدالً من القداسة واألمانة له      
فمن . العشر إال ونقضوها  مل تبق كلمة واحدة من      . سيناء، قد نقضوه يف مجيع تفصيالته     

أجل ذلك مجيعه كان البد من أن يتحول ضدهم يف سياسته البارة، كما أنذرهم بفـم                
  ).٣-١ع(املشرع األول 

. وقد صاروا من هوان االحنطاط حبيث مل يعد من بينهم من يصلح لتـوبيخ غـريه               
 الربية، ولـو    فخمرية الوثنية، اليت كانت قد أُدخلت علناً يف       . فالكل سواسية يف اجلرمية   

؛ كانت تعمل عملـها     )٢:٢٤يش (**أم محلوها سراً من مصر، ورمبا من وراء الفرات        
حقـاً  . الدفني التحتاين، غري مقضي عليها، حىت انتهى م املطاف إىل االحنراف الكلي           
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؛ مبعىن  »كمن خياصم كاهناً  «، فقد صاروا    »إن املعاشرات الردية تفِسد األخالق اجليدة     «
  .بوا يف إصرار أن خيضعوا ذوام هللا يوم أعلن هلم فكرهأم أ

وحسناً قال واحد إن الشر ال يشيخ، وال ميوت مـع        . والدرس فيما يتعلق بنا خطري    
فاخلطية غري احملكوم عليها بني شعب اهللا تصبح مثل بـرص مـتفشٍ، أو بـؤرة                . األيام

  ).٤ع(سرطانية، تعمل وتزداد انتشاراً حىت تدنس كل الكيان 

وفيما يتصل بإسرائيل مل يكن اجلهل هو الذي أدى إىل احندارهم أوالً؛ ولو أن النور               
املرفوض ينقلب حتماً إىل ظلمة، فهم نظري من يعثر يف النهار، وهكذا كان احلال مـع                

  ).٥ع(ومن هنا كان البد من قطعهم . أنبيائهم

املعرفة هو النتيجة غري أن عدم . ، تلك مرثاة الرب »قد هلك شعيب من عدم املعرفة     «
لذلك يـضيف   . لقد عرض عليهم حقه، لكنهم أبوا أن يقبلوه       . احملققة لرفض االستماع  

وألنك نسيت شـريعة    . ألنك أنت رفضت املعرفة أرفضك أنا حىت ال تكهن يل         «قوله  
إن النور املرفوض ينقلب إىل ظلمة أكثر عتامة مـن          ). ٦ع(» إهلك أنسى أنا أيضاً بنيك    

  . باجلاين إيل حمن قاسية، ورفضٍ من اهللاذي قبل، وتذهب

وكثرياً ما جند يف تاريخ الكنيسة حاالت مشاة للحالة اليت نرى هنا وصفها، وكان              
فيوم أقام اهللا يف القرن السادس عشر مارتن لوثر ليعلن بصوت واضح            . هلا نفس النتائج  
ملعترفة آذان لسماع اخلرب،    ، مل يكن لغالبية الكنيسة ا     »البار باإلميان حييا  «: نداء اإلصالح 

وبعد ذلك أقام الوسليون وشركاؤهم لينفخوا      . فغرقوا يف خرافات ومحاقات أشد عمقاً     
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يف أنف االعتراف احملتضر يف يومهم داعني للتوبة، لكـن الغالبيـة أبـت أن تـسمع،       
وأصبحت الكنائس النظامية أكثر نظامية، وفازت الكنائس التقليدية حبصاد وفري مـن            

  . اهلالكةالنفوس

ويف مطلع القرن املاضي، حني استعيدت حقائق وحدة جسد املسيح وحضور الروح            
. القدس، سخروا برجال تلك احلقبة التارخيية، واعتربوا هذه احلقائق تعليمـاً جديـداً            

والنتيجة أن املسيحية تسارع اآلن منحدرة إىل االرتداد، وصار حضور الروح القـدس             
والكتاب املقدس مل يعد معترفاً بأنه إعالن اهللا، ووضـع يف           . ثريةحقاً جمهوالً يف أماكن ك    

. مستوٍ واحد مع الكتابات البشرية، بينما صارت الكربياء واإلدعاء عدة اليوم ونظامـه     
إن كان النور الذي فيك ظالماً، فـالظالم كـم          «وهنا تتم أقوال سيدنا بصورة مرعبة       

  ).٢٣:٦مت(» )!أو فما أقساه ظالماً(يكون 

 أن يطيعه؟ اذكر أنـك      - أو يأىب    -هل القارئ واحد ممن جاء النور إليهم، وخيشى         
حينما تتصرف حبسب فكر اهللا املعلن يف حكمته، فإن سبيلك يشرق ويتزايد نـوره إىل               

ومن الناحية األخرى فإن تعمدك جتاهل احلق املعلن، أو رفضك إيـاه،            . النهار الكامل 
 كانوا قد تعلموا من الكتاب جانباً مـن احلـق،           وحنن نعرف أشخاصاً  . يقسي ضمريك 

الذي لو كانوا قد تصرفوا مبقتضاه خللّصهم من طريق العامل ومن الروابط الدينية العاملية،            
لكنهم أحجموا خشية اخلـسارة    . وحلررهم لكي خيرجوا إىل ذاك املرفوض حاملني عاره       

 أيسر من اليت رمسهـا الكتـاب،    وإذ طلبوا سبالً  . املادية احملتملة، أو املشكالت العائلية    
وكانت النتيجة احملزنة أن تلـك احلقـائق الـيت          . اسكتوا ضمائرهم وأطفأوا روح اهللا    
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استمتعوا ا يوماً جتردت من القوة والفعالية الروحية، فقد أصبحت حروفاً ميتة صماء؛             
وعبثاً يتحدثون عـن تـضحيات يبـذلوا        . وتصلبت ضمائرهم وانتهت شهادم هللا    

االستماع أفضل من الذبيحة واإلصغاء     «أسلوم، لكنها ال جتدي عند ذاك الذي قال         ب
  .»أفضل من شحم الكباش

حسناً أن يكون تاريخ إسرائيل اخلطري إنذاراً لنا، وحتذيراً من النتائج الوخيمة ملقاومة             
). ٧ع(» فأُبدل كرامتهم وان  . على حسبما كَثَروا هكذا أخطأوا إيلَّ     «. ومناهضة احلق 

لذلك كان البد أن يعاملـهم  . فالربكات واخلريات، مل حتول قلوم إىل اهللا، بل بالعكس    
لقد ابتهجوا بآثامهم وجتاهلوا كلمة اهللا، فالبد أن يسلمهم للهالك،          . طبقاً ملا يستحقونه  

ويف طريـق أنانيتـهم     . يستوي يف ذلك الكاهن والشعب، كالمها حتت ذات القـضاء         
د أن يتعلموا وعلى حسام، أنه ال شيء يشبع القلب بعيـداً عـن              وإرضاء ذوام الب  

فيعثـرون ويـسقطون    » ختلب القلب «ولن تستطيع الطرق الدنسة إال أن       . السري معه 
  ).١١-٨ع(» ألم قد تركوا عبادة الرب«

كانوا على استعداد ألن يستشريوا أصنامهم، لكنهم تكربوا عن الرجـوع إىل ذاك             
ومن السهل أن نالحظ أنه حينما كان الشعب يتحول عن          . بركةالذي يدينون له بكل     

اهللا كانوا يصبحون أكثر متسكاً بالطقوس املفروضة واخلرافات، بينما حيسبوا مشقة أن            
فإن الـشخص الـذي     . وهذا يصدق أيضاً على الضمري واإلميان     . يطيعوا صوت الرب  

يع يف يسر كـثري أن يتقبـل        يشق عليه أن يثق بأقوال الكتب املقدسة البسيطة، يستط        
فلم يشق عليهم شيء مما كانت تطلبه أوثام؛        . فروضاً وقواعد، ونظريات غري املؤمنني    
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، هكذا قال ذاك الـذي      »شعب ال يعقل يصرع   «لذلك  . أما شريعة الرب فاستثـقلوها   
 من  أال ليت لنا مزيداً   . »كُتب إلنذارنا «وهذه أيضاً مما    ). ١٤-١٢ع(اعتدوا عليه علناً    

وهذا ما حاول النيب أن يشدد به على يهوذا         . النعمة لكي نتعلم ونعمل حبسب ما تعلمنا      
لكننا بكل أسف نرى فيمـا      ). ١٥ع(» إن كنت أنت زانياً يا إسرائيل فال يأمث يهوذا        «

  .بعد أن اململكة اجلنوبية قد احندرت إىل ذات ما ارتدت إليه اململكة الشمالية

، فال يسع اهللا إال أن ميـنحهم        »كبقرة جاحمة «لالرتداد  وألن إسرائيل قد استسلم     
فيصبحون كخروف يرعى يف مكان واسع، مطلق احلرية له أن يذهب يف كل             . طريقهم

اجتاه، ولكن له دينونة آتية عليه ال حمالة، ولو حسبوا أم سعداء مبا هم عليـه، فقـد                  
األصـنام؛ اتركـوه    أفرامي موثـق ب   «! وقد صاروا مثالً  . كانوا كخراف تسمن للذبح   

  ).١٦،١٧ع(» )وحده(

لكأن اهللا قد استنفذ كـل      ! ما أخطرها حقيقة  ! »)وحده(اتركوه  : موثق باألصنام «
وسيلة لشفائهم، ماخال وسيلة واحدة، وهي التخلي عنهم، لكي يتعلموا باالختبار املرير            

د التـسليم   وهذا يقابله يف العهد اجلدي    . ما أبوا أن يضعوه يف قلوم بأية وسيلة أخرى        
فإذا بـين   ). ٥كو١(» للشيطان هلالك اجلسد لكي ختلص الروح يف يوم الرب يسوع         «

أحدنا أنه عنيد بالتمام وإىل النهاية، قد يقول اهللا عنه أحياناً كما قـال عـن إسـرائيل                  
إذاً . عندئذ فكل توبيخ أو حماولة تقومي من إخوته تكون عدمية القيمة          . »موثق باألصنام «

ولكن اهللا  . ده، حىت يتعلم يف غربال الشيطان إىل أي مدى احنرف هو عن اهللا            فليترك وح 
فلما نفذ صربه   . ال يتعامل هكذا مع النفوس حىت تفشل كل األساليب السترداد الضال          
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لقد احتملهم من األول، وخدمهم، وأدم، وتوسـل        . ختلى عن أفرامي  ) نتكلم إنسانياً (
ويف آخر املطاف، وألنه كان حيبهم ـذا        .  بطريقهم لقد تعلقوا . إليهم، لكن بال جدوى   

  .»)وحده(اتركوه «القدر، حىت أنه ال يتخلى عنهم إىل األبد، قال 

واآلن هم يف املكان الذي فيه يتعلمون، عن طريق االختبار احملزن، نتائج االحنـراف              
  ).١٨،١٩ع(ليتركوا لشهوات قلوم إىل أن خيجلوا من ذبائحهم . بالقلب عن اهللا

ما أعمق احملبة اليت تنم عنها كلمات هذا الفصل وهو يصف تلك احلالة البائـسة،               
  !وما أرق النعمة اليت أصرت للنهاية على السعي السترداد أولئك الذين ال يستحقون

أما فيما يتصل بنا حنن، فكم هو أمر مثني أن نعرف أن نعمته ال تتغري؛ فإن كنا قـد                   
  .فنحن أبداً هدف تلك احملبة األمينة الصابرة اليت ال تتحولخلصنا بدم املسيح الكرمي، 

حقاً لن يكون لشيء تأثري فعال على طرقنا نظري هذه احلقيقة؛ وهي أن ضـاللنا مل                
يستطع، ولن يستطيع، أن يطفئ هليب حمبته، كما أن أي تغيري يطرأ علينا لن يقابله تغيري                

 اهللا القدوس الذي بـه ختمـتم ليـوم          ال تحزنوا روح  «لذلك يأمرنا الوحي    . يف إهلنا 
 ديداً، بل هو حتريض احملبة الرقيقة لكـل         - كما تصور البعض     -وهذا ليس   . »الفداء

وإنه ملن الوضاعة أن يستغل إنسان مثل هذه احملبة اليت بال قيـاس             . واحد من أوالد اهللا   
  .ليفعل إرادته، وهكذا يتصرف ضد روح النعمة

   ٥ أصحاح
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  أحجب وجهي

اح حافل باخلدمة الفاحصة لضمائر شعب اهللا يف كل العهود، وخليق بنا، حنن            األصح
ولرمبا كانت  . الذين وقعت قرعتنا يف أزمنة الرخاوة اليت نعيش فيها، أن نعيها يف قلوبنا            

تكون جزءاً من خطاب كان األصحاح السابق مقدمة له، وأن تكون بقية السفر تكملة              
وعلـى أي   . تب يف وقت خمتلف كما قاد روح اهللا النيب        أو رمبا كان كل جزء قد كُ      . له

حال فإن القيمة األدبية هي هي، واهلدف واحد يف خالل مجيع هذه األجـزاء، وهـو                
استحضار الشعب املرتد إىل حضرة اهللا، لكي ترد نفوسهم ويتمتعون حبالوة العـشرة             

  .والشركة مع اإلله األزيل

ة والشعب واألسرة املالكة على السواء؛      والعدد األول من األصحاح خياطب الكهن     
هي مل تقع بعد، غري أا كانت كمالك الغضب يف يده           . وخيربهم بالدينونة املتجهة حنوهم   

  .سيف مسلول معترضاً طريقهم، وال شيء جيعل السيف يعود إىل غمده سوى التوبة

، لقد كانت توبيخاته هلم بال جدوى، ذاك الذي كل شيء عريان ومكشوف لعينيه            
ومع أنه كثرياً ما حاول أن يشفيهم، إال أم أصروا على أفعاهلم            . فقد كان إمثهم قدامه   

... روح الزىن «، ويبدو أن روحاً جنساً قد متلكهم،        »ال تدعهم يرجعون إىل إهلهم    «اليت  
  ).٤-١ع(» وهم ال يعرفون الرب

. كربيـاء وليس ذلك فقط، فباإلضافة إىل حالة بؤسهم، فقد تكبروا متمـنطقني بال           
فيتعثر إسرائيل وأفرامي يف إمثهما ويتعثر يهـوذا        . أُذلَّت عظمة إسرائيل يف وجهه    «لذلك  
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فإن مملكة يهوذا، وقد فشلت يف أن تتعلم من خطية أختها، البـد       ). ٥ع(» أيضاً معهما 
  .أن تطرح هي األخرى خارج األرض حتت قضاء اهللا

فإنه ولو بـدت    . كن أن يلغى  املذكور يف األصحاح األول ال مي     » لوعمي«إن حكم   
  .منهم رغبة من حنو اهللا، فإم لن جيدونه؛ فقد ابغضوا املعرفة

. والشعب حينما يرفض النور، فإن النور ينسحب، أما هم فيسلَّمون لظالم قضائي           
قد . ليطلبوا الرب وال جيدونه   ) لتقدمي ذبائح (يذهبون بغنمهم وبقرهم    «وهكذا نقرأ هنا    

وبذلك تتم الكلمة اليت نطق ا موسى قبـل  ). ٦ع(» )ب عنهمأي انسح (تنحى عنهم   
إم جيل متقلب أوالد    . أحجب وجهي عنهم وأنظر ماذا تكون آخرم      «سنوات طويلة   
  ).٢٠:٣٢تث(» ال أمانة فيهم

الحظ أن اهللا ال ينساهم، وأم ال يطرحون إىل األبد من حضرته، بيد أنه يتنحـى                
  .لروحية واخلراب، حىت يتحققوا حالتهم ويعترفوا ا أمامهعنهم، تاركاً إياهم للمجاعة ا

فإنه على هـذا القيـاس      . ويف تدبري النعمة احلاضر، ال نعدم مثالً على هذه املعاملة         
فإذ وجدهم عاكفني على طريقهم، تركهم إىل حـني، وإذ          . تصرف سيدنا مع اجلَدريني   

لنا رفضه عند جميئـه األول،      والواقع أن هذا احلادث يصور      . عاد رحبوا به واستقبلوه   
مبارك اآليت باسـم    «كما يشري أيضاً إىل يوم يرجع باد فريحبون به هاتفني وصائحني            

  .وهذا مجيعه يتوافق مع نبوءة هوشع. »الرب
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. وإىل أن تبدو يف اجلو أول بوادر التوبة، فإن الرب ال يظل جبانبهم ولصاحلهم علناً              
داً أجنبيني ويفاخرون بالتقدم والتوسع، لكن الكل       قد يسريون يف كربيائهم، يلدون أوال     

  ).٧ع(خواء فراغ ألن الديان واقف قدام الباب 

.  نرى وكأن النيب يرى جيوش الغزاة، ويوم التأديب حياصر إسرائيل          ١٤-٨من ع   
؛ فما ذلك   اآلشوريوعبثاً يضربون بالبوق وحيصنون أنفسهم، وعبثاً يصنعون حتالفاً مع          

هو ألفرامي  . فقد صار اهللا كعدو، وهو الذي معه أمرهم       .  عصا مكسورة  إال استناداً على  
  .ويهوذا كأسد مفترس، ومن قوته ال يفلت أحد

أذهب وأرجـع إىل    «ويف ذلك يقول    . غري أنه يف هذا مجيعه ال يزال يطلب بركتهم        
» يف ضـيقهم يبكّـرون إيلَّ     . ويطلبوا وجهي ) أي يعترفوا جبرميتهم  (مكاين حىت يجازوا    

  ).١٥ع(

فإن مسات األيام اليت عاش فيها      . وليس عسرياً أن نتبني روح املسيح متكلماً يف النيب        
صحيح أن الوثنيـة مل تكـن       . النيب هي عينها اليت عمت حني جاء الرب يسوع نفسه         

موجودة بني الشعب أيام الرب يسوع، غري أن الكربياء والتبجح واألنانية كانت تتعاظم             
أذهب وأرجع  «، لذلك قال    »إىل خاصته جاء وخاصته مل تقبله     «ومن مث   . على كل اجتاه  

وهكذا ترك  . فإذ مل يكن عندهم مكان له، أعطاه اآلب أن جيلس يف عرشه           . »إىل مكاين 
إن الضيقة العظيمـة    . بيتهم خراباً وصعد إىل العالء، وهناك ينتظر حىت يعترفوا جبرميتهم         
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وحينئذ . قلب منكسر منسحق   سوف ختلق بقية تطلب وجهه ب      - زمان ضيق يعقوب     -
  .سوف ال يعود حيجب نفسه، بل يظهر كمنقذهم يف جمد مستعلن
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   ٦أصحاح 

  ماذا أصنع بك؟

األعداد األوىل ترتبط ارتباطاً وثيقاً مبا كنا نعاجله يف األصحاح الـسابق، ويف بقيـة               
  .األصحاح توجيه لضمائر أفرامي ويهوذا

ذه األعداد، على شفاه البقية الراجعة يف       وليس أوفق من التعبري الذي تنطوي عليه ه       
هلم نرجع إىل   «: يوم قوته العتيدة، قوة ذاك الذي بقي وجهه حمجوباً عنهم زماناً طويالً           

حييينا بعد يومني، يف اليوم الثالث يقيمنا       . ضرب فيجربنا . الرب ألنه هو افترس فيشفينا    
. يأيت إلينـا كـاملطر    . لفجرخروجه يقني كا  . لنعرف فلنتتبع لنعرف الرب   . فنحيا أمامه 

  .»كمطر متأخر يسقي األرض

تلك صيحة البقية الراجعة اليت تعلّمت أن تعرف الرب يف األتون املشتعل، أتـون              
فها هي تلتمس الطريق إىل صهيون، وبأرواح جازت التأديب يرجعون إىل           . فترة الضيق 

نبوءة زكريا ترتبط   والحظ أن يقظة األصحاح الثاين عشر من        . ذاك الذي طاملا ازدروه   
ونظري نعمي، سوف يدركون أنه هـو الـذي افترسـهم           . ارتباطاً وثيقاً مبا جنده أمامنا    

وبعد يومي الشهادة اخلطرية    . وضرم، بيد أن اإلميان يعتمد عليه للشفاء ونوال الربكة        
ا هذ. لضمائرهم، تلك الشهادة اليت قادم إىل التوبة الواضحة، حيييهم يف اليوم الثالث           

، حـىت تعلـن     )١٩عدد  (اليوم يقابل اليوم الذي يرش فيه ماء النجاسة على املتنجس           
ل يف يوم نـزوإذ ي. طهارته يف اليوم السابع، وهكذا ميكن ملن تنجس مليت أن حييا قدامه           
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جمده كالوابل على العشب، فإم جيدون احلياة والربكة، وسيكون هلم منـو يـومي يف               
  .لدهر اآليتمعرفته يف ملكوته خالل ا

 لألسف  -ومع أن هذا هو ما سوف يتحقق فعالً حني ينتدبون يف يوم قوته، لكنهم               
لذلك مل تقدم هلـم تلـك       .  مل يكونوا يف تلك احلالة السعيدة يوم أُرسل إليهم هوشع          -

الصورة املشتهاة للملك األلفي إال يف عبارة وجيزة، قبل أن ميضي روح اهللا يف تعاملـه                
 سقوطهم التاعسة، ويف توسالت لطيفة حيرضهم على الرجوع عـن           معهم بسبب حالة  
  .طرقهم الشريرة

لقد مرت عليهم فترات حمدودة بدت فيها الرغبة يف اإلخالص للرب، لكنها عربت             
ماذا أصنع بك يا أفرامي؟     «لذلك يصرخ بينهم قائالً     . سريعاً وظهر أا كانت رغبة وقتية     

» كم كسحاب الصبح وكالندى املاضـي بـاكراً       ماذا أصنع بك يا يهوذا؟ فإن إحسان      
وهم يشبهون كنيسة أفسس يف يوم تالٍ، فإم إىل أجل قصري متسكوا مبحبتهم             ). ٤ع(

إن عواطف تلك األيام الباكرة، على رقتها، يوم ذهبوا وراءه يف الربيـة، قـد               . األوىل
 أن  ولذلك، وبـدالً مـن    . تبخرت، تبددت ومضت كالندى إذ تطلع الشمس يف قوا        

يرسل إليهم أنبياء لبهجة أرواحهم، اضطر أن يرسل هلم خدمة نظري تلك اخلدمة الـيت               
أُعطيت بواسطة يوحنا املعمدان فيما بعد، حني وضع الفأس على أصل الشجر، القضاء             

لكن جيب أن نالحظ إن أنبياء العهـد القـدمي          ). ٥ع(الذي يف كربيائهم خرج عليهم      
 الستئصال احلشائش القاتلة، ويقلّمـون أغـصاا،        كانوا كمن ينقبون حول األشجار    

لكن جهودهم باءت بالفشل، فجاء يوحنـا ليـضع         . وذلك لتنقية األشجار حىت تثمر    
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واإلنـسان  . أجل، فالبد من إسقاطها، إذ ال أمل يف الشفاء        . الفأس على أصل الشجر   
وهـذا هـو   . األول مل يأت هللا بشيء ما، ومن مث البد أن يفسح اال لإلنسان الثـاين           
  .الفارق الكبري بني آخر أسفار العهد القدمي، وبني ما يبدأ به العهد اجلديد

إين أريد «إن جمرد إصالح وتقومي الصورة الشكلية والطقسية ال يقنع اهللا، هلذا يقول          
وباملثل نرى إشعياء يكشف عدم     ). ٦ع(» رمحة ال ذبيحة ومعرفة اهللا أكثر من حمرقات       

الشكليات الطقسية، والقلب املبتعد عن الرب، فاهللا يريد احلقيقـة،   التوافق بني إصالح    
  .»أطهر من أن تنظرا الشر«وما عداها فإنه سخرية فارغة قدام ذاك الذي عيناه 

لقد أعلن اهللا مشيئته هلم، غري أم نقضوا كل وصية،          ). ٧ع(» كآدم تعدوا العهد  «
وهكذا غدروا به، غدر به أولئـك       . تابعيني شهوة اجلسد وشهوة العيون وتعظم املعيشة      

  .الذين أقروا بأم عبيده

وجلعاد اليت طاملا كانت موطن اخلريات الطبيعية، قد أصبحت قرية إمث، وتلطخـت             
 أن تكون قدساً للرب، غـري أن        - بوصفها مدينة كهنوتية     -كان جيب   ). ٨ع(بالدم  

 قُطّاع طرق يكمنـون     أولئك غري األتقياء، بالرغم من تقديسهم ككهنة، مل يكونوا إال         
للسائرين يف الطريق املستقيم؛ يعيشون يف النجاسة عوضاً عن أن يعيشوا يف طـرق اهللا               

  .إن زعماء الشعب أضلوهم، وقادوهم بعيداً عن سبل احلق. املقدسة

ومن ذا الذي ال يستطيع أن يلمس احلالة عينها، حالة اإلمث والفجور الـيت تتطـور                
ستانتية؟ إن الفجور العلين الذي كان متفـشياً يف العـصور           اآلن بني ما يسمى بالربوت    
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املظلمة قد وجد رادعاً يف النور الساطع من الكتاب املفتوح، الذي جعل الناس خيـزون             
ويستحون مما كانوا يفاخرون به قبالً منغمسني يف ظالم وجهـل الرومانيـة والقـرون               

و تسميم أفكار الناس بتلـك      غري أن هدف الشيطان األعظم يف هذه األيام ه        . الوسطى
التصورات غري املقدسة، لقيادات دينية ملحدة، يطلقـون العنـان لـدنس الـروح،              

 ليـستغنوا   - على حد تعبريهم     -ويستغلون مراكزهم كزعماء وقادة الفكر املسيحي       
ويقيمون رعاة من أولئك الذين وإن كانوا       . هم، بينما قطيع املسيح احلقيقي ميوت جوعاً      

وما أظلم مصريهم يـوم غـضب       . اء مسيحية، ولكنهم رافضون لنعمة اهللا     حيملون أمس 
  .الرب، الذي فيه حيكم على الديانة الزائفة

وبال جدوى يعلو يف يومنا؟ فقد مضت الغالبية        . وبال جدوى عال صوت النذير قدمياً     
ل يف بيت إسرائي  «. يف عهدهم وعهدنا على السواء يف طريقها، ال تعبأ بتوبيخاته اخلطرية          

  ).١٠ع(» هناك زىن أفرامي، تنجس إسرائيل. رأيت أمراً فظيعاً

يسمح بتفسري مزدوج، فليهوذا قد يأ حـصاد        ) ١١ع(يبدو وكأن العدد األخري     
وهذا قد يعىن أن اهللا سوف حيصل على حصاده مهما تكـن خيبـة              . حني جيتمع سبيهم  

ذا وحده هو الـذي     ولكن حيث أن يهو   . اإلنسان، ذلك عندما يرجعون إليه آخر األمر      
يذكر هنا، بينما أعلن الرب إمث اململكتني، فأستطيع أن أتبين أن احلصاد املشار إليه هو               

والبد أن جيتاز يهوذا    . حصاد الدينونة املرعبة، اليت سوف حيصدوا بسبب رفض املسيا        
م دور  ألن العشرة األسباط مل يكن هل     . يف هذه الدينونة العارمة، قبيل رجوعهم وبركتهم      

يف رفض الرب يسوع، وليس على رؤوسهم تنصب اللعنـة الـيت أثارهـا الـشيوخ                
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ومن مث فإن يهوذا ينتظره حـصاد       . »دمه علينا وعلى أوالدنا   «املسعورون يوم صاحوا    
لقد زرعوا الريح، فليحصدوا الزوبعة، يوم تنسكب جامات غـضب اهللا علـى             . مريع

  .األرض النبوية
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   ٧ أصحاح

   ُيقلبخبز َملـّة لم

وما كانت لديه رغبة قط يف معاقبة الـشعب الـذي           . الدينونة هي فعل اهللا الغريب    
فكم عرض عليهم الربكـة  . أدخله معه يف عالقة عهد، مع أم من البداية نقضوا العهد         

والرجوع مشروطني بالتوبة، وكثرياً ما أراد أن يشفي إسرائيل، عندما بـدرت بينـهم              
فإم . إمث أفرامي وشرور السامرة   «نئذ كان البد أن يعلن      حي. بادرة للحكم على الذات   

  ).١ع(» الغزاة بوا يف اخلارج. السارق دخل. قد صنعوا غشاً

ولكن ما من أي انسحاق بسبب آثامهم استطاعت عني القدوس أن تـرى؛ إمنـا               
. اخلطية واإلمث الذي أصروا على ممارسته، برغم مجيع التوسالت لإلقالع والكف عنهما           

 طمأنينة جسدية مل يفكروا بقلوم أن آثامهم مجيعاً خمزونة، حىت أحاطت م أفعاهلم              ويف
بينما رؤساؤهم مبتهجون يف شرورهم اليت احنـدروا إليهـا،          . فصاروا مكشوفني أمامه  

  .راضون حبالة الشر وعدم األمانة اليت سادت يف الشعب

لهم فاسقون كتنور حممـى     ك«والعدد الرابع يرسم أمامنا صورة واضحة هلذه احلالة         
كانت مخرية الشر تعمل    . »يبطِّل اإليقاد من وقتما يعجن العجني إىل أن خيتمر        . من اخلباز 

إذاً فقـد   . يف األمة سراً منذ زمن بعيد، أما اآلن فقد أوشكت أن تفسد العجني كلـه              
ا فقد  جنحت جهود الشيطان، لقد دخلت مخرية الوثنية بينهم مبكراً، وإذ مل حيكموا عليه            

وال ريب يف أن الرسول كان يوجـه أنظـار وأفكـار            . عملت بتأثريها يف األمة كلها    
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القديسني يف كورنثوس إىل هذه احلقيقة وهو يقتبس من هذه األقوال فيكتـب إلـيهم               
كذلك يشدد علـى ذات هـذه   . »ألستم تعلمون أن مخرية صغرية ختمر العجني كله؟       «

واخلمري يف الكتاب ما كـان      ). ٩: ٥، غل ٦: ٥كو١(احلقيقة يف رسالته إىل الغالطيني      
وحنن هنا نرى إسـرائيل     . لريمز إىل شيء حسن، هو دائماً دليل على أحد أشكال الشر          

وإذا . خمتمراً بنظام الوثنية الدنس، وبتأثرياته الفاسدة، عامالً عمله املميت جيالً بعد جيل          
بد تعمل حبسب طبيعتـها، فينـام       ما وضعت اخلمرية يف العجني، فإن اخلباز يعلم أا ال         

  .ولكن تنور الدينونة معد للصباح. الليل

فقد أخربنا الرب يسوع عن امرأة أخذت       . ويف املسيحية االمسية جند ذات هذا األمر      
وجيب أن نالحظ أنـه ال      . مخرية صغرية وخبأا يف ثالثة أكيال دقيق حىت اختمر اجلميع         

إمنا حيذرنا الكتاب من مخري الفريسيني والصدوقيني       ، و "مخرية اإلجنيل "يوجد ما يسمونه    
واهلريودسيني؛ ويبدو أن هؤالء يشريون إىل الرياء والتعليم الفاسد والروح العاملية على            

أمـا مـا    . نقرأ عن مخرية الشر واخلبـث     ) ٥ص(ويف رسالة كورنثوس األوىل     . التوايل
إذاً نفهم مـن هـذا أن       .  املقدس فال ذكر هلا إطالقاً يف الكتاب     " مخرية النعمة "يسموا  

مخرية الوثنية دخلت إىل إسرائيل يوم صنعوا العجل يف الربية، وإذ مل حيكمـوا عليهـا                
هكذا استطاعت امرأة   . ويقضوا عليها متاماً فقد ظلت تعمل، حىت اختمرت األمة كلها         

عب يف بكور تاريخ الكنيسة، وهي الكنسية الزائفة، أن تدخل مخرية الضالل يف خبز ش             
فهي . اهللا، وهي اخلمرية اليت مل تنتزع إىل اليوم، بل هي تعمل بنشاط لتخمر العجني كله              

الذي حيذرنا منه الروح القدس يف تسالونيكي الثانية، والذي سيكمل          » سر اإلمث «تشبه  
  .يف بابل العظيمة وىف ضد املسيح
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.  اجتماعـام  كلما ظهرت يف  » اخلمرية العتيقة «واملؤمنون مطالبون بأن ينقوا منهم      
على أنه مىت كانت الغالبية قد أُفسدت حىت مل يعد هناك عمل الطاعة لكلمـة الـرب،                 

أن » إناًء للكرامة مقدساً نافعاً للسيد مستعداً لكل عمل صاحل        «فعلى من يريد أن يكون      
يطهر نفسه من كل شركة غري مقدسة، وأن يسلك باالنفصال عن كل ما ال يتفق مـع                 

يق ببيت اهللا، وأن ينشئ شركته مع الذين يتبعون الرب واإلميان واحملبـة             القداسة اليت تل  
  ).٢٠-١٦: ٢يت٢(والسالم، الذين يدعون الرب من قلب نقي 

فقد كانت اهليئة السياسية، ممثَّلة يف امللك       . وفيما يتعلق بإسرائيل، مل يكن هناك رجاء      
بـسط يـده مـع      الذي على رأسها، الذي ميرض من سورة مخر افتخار اجلـسد، وي           

وكانت قلوم كتنور اخلباز الذي ينام طوال الليل واخلمري يفعل فعله، بينما            . املستهزئني
وهكذا هم يتممون دينونتهم إذ ليس بينهم من يـدعو          . التنور يحمى خلبيز اليوم التايل    

  ).٧-٥ع(إىل اهللا 

) أو قوته (باء ثروته   أكل الغر . أفرامي خيتلط بالشعوب، أفرامي صار خبز ملّة مل يقلَب        «
وقد أُذلَّت عظمـة إسـرائيل يف       . وهو ال يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو ال يعرف         

هـذا  ). ١٠-٨ع(» وجهه وهم ال يرجعون إىل الرب إهلهم وال يطلبونه مع كل هـذا       
موضـوع  ) كعك(مثل خبز ملة    . اجلزء ينبر على حقيقة عدم إحساسهم حبالتهم احلقيقة       

وقد نسيته ربة البيت حىت احترق من أحد جانبيه ألا مل تقلبه؛ هكذا          على مجرات النار،    
احلال معهم، فقد كانوا غري مباليني حبقيقة أمرهم أمام اهللا، وإذ مل يستمع جمموع الشعب               
إىل حتذيرات النيب، فقد مضوا يف طريقهم بال اكتراث، معتقدين أن أمورهم علـى مـا                
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إن هذا االرتداد الال شـعوري الواضـح هـو          . أيرام، بينما كانت كلها خطأً يف خط      
وإذ . اخلاصية احملزنة يف كثريين اليوم، فهم مبتعدون عن الرب، وإن كانوا يعترفون بـه             

هم راضون عن حالتهم فإم كخبز ملة مل يقلب، فنظرم هذه اليت من زاوية واحـدة                
وكم مـن   . ذرياًحلالتهم هي اليت تكشف لصاحب العني املمسوحة أن يف األمر خطأً ج           

قديسني ينظرون إىل احلق كمجرد تعليم، بينما يتساهلون يف السلوك يف ذلك احلق من              
إم خبز ملة مل يقلب، فاسود أحد جانبيه، بينما اجلانب اآلخر عجـني مل              . يوم إىل يوم  

قد يكونون من الناحية التعليمية أصحاء، لكنهم من زاوية االختبار العملي هـم             . يستوِ
  .لون، وغري مبالينيمتساه

وىف بعض األحيان ينعكس الوضع، فيبلغ االهتمام بناحية االختبار مبلغاً كبرياً، بينما            
بـصورة  «إن التمـسك    ". التعليم اجلاف "يكون قليالً أو منعدماً من جهة ما يسمونه         

والواقع أن التعليم هو األصـل      . له ذات األمهية اليت للعيشة بالتقوى     » الكالم الصحيح 
 ممارسة، وما حنصله من اختبارات قد يكون من النوع املغلوط إذا كانـت هـذه                لكل

فال ننس قَط أن احلق     . االختبارات غري ناجتة عن معرفة فكر اهللا كما هو معلن يف كلمته           
  .واملمارسة يسريان معاً، كما أن املركز واحلالة ال ينفصالن عن أحدمها عن اآلخر

فلقد دعا اهللا إسـرائيل     .  هو اختالطه بالشعوب   أن أول خطأ مروع سقط فيه أفرامي      
ومل ينتج من االختالط بأولئك الذين كانوا قد        . ليسكن وحده، وبني الشعوب ال حيسب     

هو أول من جلـب علـيهم       " اللفيف"وحنن نعلم أن    . انفصلوا عنهم يوماً سوى الشر    
دالً من اخلبز النـازل  املشقة والعناء يف الربية، بعد تذمرهم وحنينهم إىل املآكل املصرية ب 
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مث حني فشل بلعام    . من السماء، رمز ربنا يسوع املسيح آتياً بالنعمة ملواجهة حاجة شعبه          
يف أن يلعن ألن اهللا قد بارك، فإنه علَّم باالق أن يلقي معثرة أمام بين إسرائيل بواسـطة                  

يت أوقعهـا   اختالطهم ببنات موآب، األمر الذي كانت مثرته إيقاع الدينونة املرعبة، ال          
وهذا النوع من االختالط كان علة حتطيم مششون النذير اجلبار، الـذي            . رمح فينحاس 

ومنذ ذلك املثل كم من خادم هللا جبار قد         . ختلى عن سر قوته يوم نام على ركبيت دليله        
وهكذا نـستطيع أن    !  وضعف كواحد من الناس بطريقة كهذه      - بكل أسف    -ختاذل  

ذا الشر خالل تاريخ األمة املختارة، حىت انتهى ا املطاف إىل           نتعقب آثار السلوك يف ه    
أن يطرحها الرب حتت القضاء، لتختلط باألمم حىت يشبعوا من االختالط بالغرباء الذين             

  .وخلفوهم للخراب) قوم(أكلوا ثروم 

والدرس خطري بالنسبة لنا، حنن الذين دعينا دعوة عليا، لكي نسلك باالنفصال عن             
وال ننس أن عدم التمييز فيما يتعلق باالنفصال بني الطاهر          . شرير وكنيسة فسدت  عامل  

ومع ذلك فمـا    . والنجس كم كان له من اآلثار احملزنة على شهادة اآلالف واختبارام          
أخرجوا من  «أال ليت لنا قلوباً بني جوانبنا، تتعلق بالرب وتسمع قوله           . أبطأنا يف التعلُّم  
  !»وسطهم واعتزلوا

نه ملن العبث أن نرجو إصالحاً أو عالجاً ملا ليس من اهللا إذا امتزجنا واختلطنا به                وإ
يف شركة وعالقة وثيقة، متاماً كما هو بال جدوى أن حناول تعليم العصفور املزقـزق أن                

فالنتيجة الوحيدة هلذا املزج    . يقلد غناء العندليب، وذلك بوضعهما معاً يف قفص واحد        
ف العندليب عن أنشودته، بينما يظل العصفور على حاله يزقـزق           غري الطبيعي أن يتوق   
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قـد  ! وكم من قديس ضاعت منه أغانيه يوم اختلط بأهل العامل وكنيسة العامل           .    بال تأثر 
يفاخر مثل هذا القديس بروحه املتحررة وبسعة أفقه، لكنه مثل أفرامي ال يشعر حبقيقـة               

أكل الغرباء  «ن الرأس حزناً وهم يقولون      األمور؛ بينما الذين هلم الذهن الروحي خيفضو      
  .»قوته وهو ال يعرف، وقد رش عليه الشيب وهو ال يعرف

وهو هنا حيدثنا عن أن صاحبه      . والشيب هو مظهر القوة الذابلة اآلخذة يف الرحيل       
لكن أفرامي، نظريه نظـري     . يف طريق االحندار، وأن الشيخوخة والتحلل يف طريقهما إليه        

ويف هذه احلالة يرى اآلخرون     . دين بالقلب، كان جيهل متاماً حقيقة األمور      غريه من املرت  
فريون اإلمهال يف ناحية، وعدم املباالة يف ناحية أخرى، يـرون           . الشيب وقد رش عليه   

فتتناقص الفرص اليت تقضى يف الـصالة ودرس        . غراماً وحنيناً وراء الصداقات العاملية    
 هو مبهج وطائش، واسم يسوع قلّمـا يكـون علـى            كلمة اهللا، مع شغف متزايد مبا     

الشفاه، بينما هناك ميل متزايد للمباحثات غري النافعة، ولكن اقـرأ تيموثـاوس األوىل              
  .  لترى املباينة الكبرية١٥:٤،١٦

إسـرائيل  ) أو كربياء(عظمة «ويصاحب هذا بالضرورة ادعاء باالستعالء والتسامي     
 إىل اهللا وال رغبة يف معرفة فكره بشأن هـذا           ومع هذا فال رجوع   . »تشهد على وجهه  

  .مجيعه، حىت يذلُّوا بالتأديب

لكن أفرامي يشبه احلمامة الرعناء، ال قلب له من حنو ذاك الذي محلهم يف حضنه، قد                
غري أن حمبة الرب هلم جعلته      . حتولوا إىل مصر مث إىل أشور طلباً للعون يف ساعة التجربة          
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لذلك بسط  . يف أمور العامل ومظاهره وعظمته اجلوفاء اخلاوية      ال يدعهم جيدون استقراراً     
ولن يدع أولئك الذين هم يف عالقة عهد        . عليهم شبكته كمن يصطاد عصفوراً بشراك     

  ).١١،١٢ع(معه أن ميضوا يف طريقهم طويالً 

لقد أذنبوا إليه مع أنه فداهم، هذا يذكِّرنا بقوم، يف يوم تال، احنرفوا عن اهللا ونسوا                
ويف عدم مباالة حبقيقة حاهلم يعودون باللوم على اهللا بسبب ما           . تطهري خطاياهم السالفة  

. حدث هلم، كأنه ال يد هلم يف األمر، ومن هنا يتهمهم بأم تكلموا عليـه بالكـذب                
كم من مرة أفكر يف أن اهللا كان قاسياً معـي،           " األخ احلبيب وجيرام     ونذكر كلمة قاهلا  

وهذه هي دائماً حالة القلب الـذي ال        ". ناسياً كم من مرة كنت أنا فيها قاسياً مع اهللا         
  ).١٣ع(يتضع قدام اهللا يف احلكم على الذات 

وهكذا ظلوا لسنوات، فال هم يطلبونه وهم خمتلون ألنفسهم أو على مضاجعهم يف             
بيوم، وال حني جيتمعون معاً يف مناسبات كان جيب أن يكون حمفالً مقدساً، فـصارت               

، لكن ليس يف توبـة، وإمنـا يف         »يولولون على مضاجعهم  «. موامسهم لالنطالق واملرح  
كان الـرب قـد     . شكوى من تأديبه عوض أن تنصب شكواهم على طرقهم الشريرة         

خصومهم، بيد أم كافئوه شراً، يرجعون إىل       درم على الثقة فيه، وشدد أذرعهم ضد        
وهكذا ما أفسد قلب اإلنسان، حىت القديس، عنـدما         . أية مناسبة دون الرجوع إىل اهللا     

يتحول عن اهللا، ولذلك البد من تركهم ليختربوا أعمق احلزن واملذلة نظـري إنـسان               
. يف يوم الرب  ، الذي سلِّم للشيطان هلالك اجلسد لكي ختلص الروح          ٥كورنثوس األوىل 
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فرؤساؤهم يسقطون، وهم أنفسهم يصريون هزءاً وسخرية يف أعني حلفائهم املـصريني            
  ).١٦-١٤ع(الذين اعتمدوا عليهم باطالً 

ومن . ليس إلنسان أن يهدى خطواته    . إن طريق اإلنسان بكل تأكيد ليست يف ذاته       
نا يف سبل الرب من     هنا احلاجة إىل انسحاق الروح واحلكم على الذات قدام اهللا كي يهدي           

  .أجل امسه



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٤٨

   ٨ أصحاح

  إناء ال مسرة فيه

وكأن اهللا يستنفذ كل أساليب التشبيه، يف تصوير احلالة التاعسة اليت انتهى إليهـا              
شعبه املخدوع، وقلوم اليت ثبتوها على االحنراف عن ذاك الذي كان خريهم احلقيقي             

ة البائسة، ممثلني يف الزوجة الزانيـة،       لقد تأملناهم قبالً يف حالة سقوطهم الشقي      . الوحيد
ويف السكارى بسورة اخلمر، ويف البقرة اجلاحمة، ويف العجني املختمر، ويف خبـز امللـة               

واآلن حيذرهم أنـه بـسبب      . الذي مل يقلب، ويف احلمامة الرعناء، ويف القوس املخطئة        
  .»كإناء ال مسرة فيه«خطاياهم سوف يتبددون بني األمم 

نتيجة املنطقية لعهد سيناء، حيث ألزموا أنفسهم بأن يطيعوا كل كلمات           تلك هي ال  
. الشريعة، اليت وعدت بالربكة ملن حيفظوا، وتوعدت باللعنة على ناقـضي وصـاياها            

وعلى هذا األساس مل    ! وإسرائيل، طبقاً هلذا األصحاح، قد نقضوا الشريعة من كل اجتاه         
ارد نعمة عجيبة عتيدة أن تفتح أبواا، فـذلك         أما أن عند اهللا مو    . يبق هلم حق يف شيء    

ما يوضحه األصحاح األخري، لكنهم إمنا يدخلون يف خريه حينما يعترفـون خبطيتـهم،              
  .ويتخلون عن كل إدعاء بأي استحقاق

وكأن النيب نفخ يف الصور ليستدعي اجلماعة كلها إىل حضرة الرب، لكي يواجهوا             
  ).١ع(ى على الشريعة حقيقة حالتهم كشعب جتاوز العهد وتعد
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إيلَّ يصرخون، يا إهلي نعرفـك، حنـن        «ومن العدد الثاين نشتم رائحة رجوع عتيد        
لكنه قول حيمل يف طياته عدم اإلحساس حبقيقة حـاهلم يومئـذ، وخـالل              . »إسرائيل

، بينما يـسريون  »نعرفك، حنن إسرائيل«هم يقولون . سنوات ضالهلم وهم حتت يد اهللا    
أقـاموا ملوكـاً    . بائهم، إذ طرحوا كل بر فهربوا من قدام أعدائهم        طوال الزمان يف غ   

حبسب قلبهم، وأقاموا رؤساء دون مشورة الرب ويف كل مكان تفـشت الوثنيـة، ومل               
وهكذا هم يعترفون بأم يعرفون اهللا، لكنهم       ). ٣،٤ع(تكن خدمة اهليكل إال سخرية      

 مثل هذه احلالة اليت يرثى هلـا،        وكم هو يسري باألسف االحندار إىل     . باألعمال ينكرونه 
فاليوم ما أكثر الذين يقولون إم شعب الرب، أو الـذين           ! واليت يصورها روح اهللا هنا    

؛ بينما هم يتساهلون مـع اإلمث       ”يف خط الشهادة  “ إم   - على حد تعبريهم     -يقولون  
س على كرسي موسى جل   «ولقد قال سيدنا يف يومه      . ويسلكون غري طائعني لكلمة اهللا    

ولكـن حـسب    . فكل ما قالوا لكم أن حتفظوه فاحفظوه وافعلوه       . الكتبة والفريسيون 
فقد كان يف مقدورهم أن يتكلموا بأقوال       . »أعماهلم ال تعملوا ألم يقولون وال يفعلون      

حسنة طبقاً للناموس، لكن التصرف كان دليالً على حالة نفوسهم؛ وما كان أبعدها عن              
ه ولو كان على درجة كربى من األمهية أن يكون اإلنـسان يف             وينبغي أن نذكر، أن   ! اهللا

موقف سليم من الناحية التعليمية وغريها من نواحي احلق، غري أن جمرد اختاذ موقـف               
صحيح إن إغفـال    . صحيح شيء ال قيمة له إذا كان غري مصحوب حبالة قومية للنفس           

لتفاخر على أساس اختاذ    أي من اجلانبني جيلب خسارة، لكن ليس هناك ما هو أردأ من ا            
، بينما احلياة مدنسة والقلـب غـري        ”خط الشهادة “ومواصلة السري يف    ” قاعدة إهلية “

  .خاضع للحق
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لكن النفس اليت تتحول عن اإلله احلي احلقيقي إىل األوثان من أي نوع، البـد أن                
 عجـل   إن. تتعلم آخر األمر معىن احلرمان والنسيان، عندما تعوزها املعونة عند احلاجة          

السامرة طوح م، فصرخوا كما فعل كهنة البعل يف أيام إيليا، لكن مل يكن من مـصغٍ                 
  ).٥،٦ع(وهل يكون غري هذا وهم الذين وثقوا بأعمال أيديهم؟ . وال من جميب

على أنـه  . لقد زرعوا الريح، فليحصدوا الزوبعة، وهذا عني ما حيدث مع كل نفس     
 النظرية جند أن مجيع القديسني يعرفون أنـه ال توجـد            فمن الناحية ! ما أبطأنا يف التعلم   

بركة حقيقية بعيداً عن السري مع اهللا، ولكن من الناحية االختبارية كم ينخدع الكثريون              
أما أخرياً، فيتحقـق    . وينقادون وراء آهلة أخرى حني تسنح الفرصة لكسب امتيازات        

زرع «. ا هي الفـشل واحلـزن     اجلميع أن الثمرة الوحيدة ملثل هذا النوع من الزرع إمن         
  ).٧ع(» وإن صنع فالغرباء تبتلعه. ليس له غلَّة ال يصنع دقيقاً

قـد  . دعنا نطبق هذا على كل نواحي احلياة، وحينئذ جندها قاعدة ال تقبل استثناء            
نرى جناحاً ظاهرياً منظوراً، جييء يف أعقاب التمرد، ولكن جيب أال نؤخذ باملظهر، فليس              

د نتخيل أنه يف اإلمكان عدم اعتبار اهللا وكلمته، ولكننا البد أن نتبني يف              وق. املنتهى بعد 
  .مرارة النفس أنه يف الواقع شر عظيم أن خنتار بأنفسنا سبيالً نسلكه

وإننا لنستطيع أن نذكر كم زوجة انكسر خاطرها، كمثال على املبدأ املذكور هنا،             
لقد ى اهللا يـاً صـرحياً عـن الـنري     ف. وكم زوجاً تاعساً صار عينة حية للمبدأ ذاته       

املتخالف؛ والكلمة يف هذا الشأن واضحة، والقديس الشاب يعرفها وهي يف ضـمريه،             
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غري أنه حيدث أن يعترض سبيل أيهما شاب أو فتـاة، يبـدو             . وكذلك القديسة الشابة  
 ومن  فيتطور االحترام إىل عاطفة، وتنضج العاطفة لتصبح حباً،       . حسناً كشريك املستقبل  

إن كلمة اهللا واضحة كـل      . مث يطرح اقتراح الزواج، وعندئذ تبدأ فترة الشك والتردد        
تـذكر إال صـفات املالحـة        الوضوح، ولكن وصاياها الواضحة كثرياً ما تنسى، وال       

قـد يكـون    . أما أن الطرف اآلخر مل خيلص بعد، فتلك مسألة يتجاوز عنها          . واحلسن
تماعات املؤمنني، ورغبة يف مساع أقـوال الكتـاب،         للطرف اآلخر استعداد حلضور اج    

وأخرياً يقـع   . فيحسب املؤمن أو املؤمنة أن ذلك برهان على بداية عمل اهللا يف النفس            
الشريك املؤمن يف الفخ ويدخل حتت ضغط النري املخالف، األمر الذي تتبعه فوراً حياة              

مور اإلهلية وميـوت مـع      ويف معظم احلاالت سرعان ما يتبدد االهتمام باأل       . كلها ندم 
األسابيع األوىل من احلياة الزوجية، وحيل يف مكانه، إن مل تكن مقاومة علنية مكـشوفة،            
فعلى األقل برود وعدم مباالة باألمور األبدية اليت ال ميكـن أن يعوضـها اللطـف أو                 

وهكذا يقع اجلانب املولود من اهللا يف تعاسة مزدوجة، فمن جهـة يستـشعر              . االحترام
ريه، الذي البد أن يستيقظ بعد فوات األوان، حبالة عدم الطاعة اليت وضع نفـسه               ضم

ومن اجلهة األخرى فما    . فيها؛ إذ يتحقق أن الشريك الذي أحبه ال يهتم باهللا أو مسيحه           
مل ينتبه هذا الشريك البائس ويقبل إىل املسيح فيخلص، فإن هذين اللذين أحب كالمها              

  .ينفصل أحدمها عن األخر طوال األبديةاآلخر على األرض البد أن 

وهكذا وعلى عديد من صور العالقات واملمارسات يتم هذا الناموس عينه، سـواء             
أال ليتنا نتعلم مما أوضحه اهللا لنا جبـالء         . يف حياة العمل، أو احلياة االجتماعية أو الدينية       
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قديـسني، ومـن    يف كلمته، ومن االختبارات غري السعيدة اليت عاناها اآلالف مـن ال           
  !خطورة العبث بالضمري، والتالعب باحلق الذي يقدس النفس الطائعة

وملا أىب الشعب األرضي أن يطيع كلمة اهللا، مل يسع اهللا، آخر األمر، إال أن يقـول                 
يف عدد واحـد    ). ٨ع(» قد ابتلع إسرائيل، اآلن صاروا بني األمم كإناء ال مسرة فيه          «

فإذ طُردوا من أرضهم، وتبـددوا بـني        . فني من السنوات  يصف النيب تارخيهم خالل أل    
وهنا تتجلى املفارقة بني أولئك وبني ذاك الذي        . األمم، كانوا كإناء مل جيد اهللا فيه مسرة       

هذا هو ابين احلبيب الـذي بـه        «فقد أعلن اآلب إعالنه املشهور      ! جاء لكي خيلصهم  
هو . يف كل حني ما يرضي اآلب     ، يوم قدم نفسه يف املعمودية كمن جاء ليفعل          »سررت

  !ويا هلا مفارقة. إناء مسرة ومرضاة اهللا، أما إسرائيل فقد صار إناًء ال مسرة فيه

إذ ال معونة ترجى هلـم وهـم   . عبثاً اجتهوا حنو أشور أو سواه من الشعوب ااورة 
. ضومثل محار وحشي أظهروا طبيعتهم اليت ال تقبل التروي        . حتت لعنة الناموس املنقوض   

مل يتعلموا كيف يطيعوا، ومن مث البد أن حيزنوا حتت سلطان الظامل األممي، نبوخذ نـصر                
وواضـح أن اهللا يتجـاوز      ). ٩،١٠ع(» ملك الرؤسـاء  «ملك بابل، الذي جعله اهللا      

  .، ويضع عينه على الشخصية اليت عهد إليها ملك األمم مجعاء ألول مرةاآلشوري

وخطيتـه البـد أن     . حني ذحبوا للشياطني وليس هللا    لقد أكثر أفرامي مذابح اخلطية،      
  ).١١ع(ترجع على رأسه 
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) أي عظـائم (أكتب لـه كثـرة   « جند أساس وسبب خماصمة الرب هلم      ١٢ويف ع 
كان لزاماً عليهم أن يتصرفوا علـى هـدى         . »حتُسب أجنبية ) أو لكنها (شرائعي، فهي   

وكمـا كـان    . دام الباب ولذلك فإن الديان واقف ق    . الكلمة املكتوبة، ولكنهم فشلوا   
فـإن  . معهم، هكذا احلال مع النصرانية اليت مل تتجلَّ مفضوحة مثلما تتجلى يف زماننـا             

  .والعاقبة ليست بعيدة. كلمة اهللا حمتقرة، وغري ذات موضوع من كل النواحي

وما دامت الكلمة حمتقرة، فمن العبث أن يأتوا بتقدمات ويذحبوا ويأكلوا حلماً قدام             
هو يذكر خطاياهم، والبد أن يقتص      .  لن يقبل عبادة من شعب متمرد مفترٍ       فإنه. الرب

فإىل مصر البد أن يرجعوا، كما حدث بالفعل، إذ رجعـت           . منهم ألم رفضوا شريعته   
أي (فقد نسي إسرائيل صـانعه وبـىن قـصوراً          «بقية إىل مصر يف أيام إرميا األخرية        

ك أقاموا هياكل تقام فيهـا عبـادة        طرحوا وصاياه وراء ظهورهم، ومع ذل     . »)هياكل
. فإن هذه األقوال تصلح وصفاً لألمور السائدة يف يومنا        . والتاريخ يعيد نفسه  . مزعومة

 نار مـن عنـد اهللا تأكـل         - كما يف املاضي     -ل  نـزلكن يوم الرب قادم، ولسوف ت     
املشاريع الباطلة اليت أقامها املتكربون املتبجحـون، عنـدما تـدق سـاعة الغـضب               

  ).١٣،١٤ع(

أذاً فما أخطر فترتنا احلاضرة،     . إن املسؤولية تعظم طبقاً حلق اهللا املعلن      : لنذكر هذا 
  .وما أخطر النتائج إذا كنا خنتزن احلق يف األذهان، فهذا ال ميكن أن يغير احلياة
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   ٩أصحاح 

  أيام العقاب

لبه عـن    أسعد من القديس الذي يبتعد يف ق       - نسبياً   -الشخص العاملي الفاجر، هلو     
ال تفرح يـا إسـرائيل      «.وهذا ما يعززه العدد االفتتاحي ألصحاحنا     . اهللا الذي هو أبوه   

فالشعوب اليت مل تعرف اهللا قـد تواصـل         . »طرباً كالشعوب ألنك قد زنيت عن إهلك      
فإنه وقد  . أما إسرائيل فلن يكون له هكذا     . طريقها يف شيء من البهجة، جهالً وخرافة      

اهللا الذي أعلن هلم ذاته كاإلله احلقيقي احلي، ال ميكن أن يسعد            صار يوماً موضوع رمحة     
  .إذا عاد إىل خطيته

بل إن ذكريات األفراح املاضية، والساعات واأليام اليت طاملا ابتهجت فيها الـنفس            
باهللا، ووجدت يف كلمته طعاماً شهياً، تزيد من فراغ وكآبة تلك االختبارات املؤملة اليت              

  . به، وهو مملوء بابتكاراتهجيوزها املرتد بقل

فإننا خليقون بأن حنمد اهللا اآلب ألننا ال نقدر أن نتمتع بالسالم            ! وكم هي رمحة لنا   
احلقيقي والسعادة الصحيحة بينما ال نكون يف شركة مع ذاك الذي حنن مدينون له بكل               

 محاقـات   صحيح أن النفس البعيدة عنه قد جتد نوعاً معيناً من النشوة يف           . خري يف أيدينا  
ال ميكن أن يقارن بتلك احلقائق الكرمية اليت        » متتع وقيت باخلطية  «األرض، لكنها إمنا هي     

  .»إىل األبد) أي مباهج أو مسرات(يف ميينك نِعم «كانت نصب عيين املرمن وهو ينشد 
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وهكذا نقرأ عن إسرائيل العاثر، فال البيدر واملعصرة كفيالن بـأن يـشبعام، وال              
كما أم لن يبقوا يف أرض الرب، بل يرجعون إىل مصر، ومـن طعـام               . ادراملسطار بق 

وإذ هم احتقروا خدمة الرب، فالبد يقطعون مـن هيكلـه وال            . أشور النجس يأكلون  
  ).٤-١ع(يأكلون من ذبائحه 

، حني  »ماذا تصنعون يف يوم املوسم ويف يوم عيد الرب؟        «مث حياصرهم ذا السؤال     
ني الوثنني مواسم الربكة املاضية، ويذكرون أنه قـد عـادت           يتذكرون وهم متبددين ب   

وعون عن امتيازاته، ماذا عساهم يصنعون، وكيـف        نـزالدورة مبوسم جديد، لكنهم م    
  يتسىن هلم أن يشبعوا نفوسهم؟

فكم يـا تـرى   ! وإنه لعلى قدر كبري من األمهية أن يتفكر شعب اهللا يف هذه األمور     
تهم محاسة الطموح واملطامع غري املقدسـة، وتـستثريهم         مؤمنون غرر م العامل، وشغل    

أولئـك الـذين    ! الكربياء، فيسمحون ألنفسهم أن تتخلى عن البساطة اليت يف املسيح         
كانت هلم األحاديث العذبة معاً وهم يف طريقهم إىل االجتماع، الذين كانت هلم حمبـة               

امتلئوا بالتأمالت املعزيـة    أولئك الذين مرة    ! ملخلِّصهم وللحق اإلهلي، ولكنهم تشتتوا    
وهم جالسون حول مائدة الرب، يتذكرون حمبته لنا يف آالمه حىت املوت، قد طـواهم               

وماذا عساهم تكون مشاعر أناس كهؤالء، وهم يف يوم الرب يـستعيدون إىل             ! الظالم
سبات أذهام من خالل مشاهد التدين العاملي، أو العاملية غري املتدنية، تلك احملافل واملنا            

الروحية اليت كانوا يقضوا أمام الرب يف جة مقدسة؟ فحتما يذكرون هذا، يف الوقت              
يقره الرب، يتذكر أولئك القديسون الـذين كـانوا يومـاً            الذي ينهمكون فيه مبا ال    
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معروفني بني األحباء الذين هلم شركة واحدة، الواحد مع أخيه، ومجيعهم مـع الـرب               
يف . مسه قلبه احملب ليذكرنا بشخصه وقد غاب عن عيوننـا         نفسه، عند املوسم الذي ر    

مثل هذه الذكريات املؤثرة البد أن ختتلط مشاعر من احلزن والتبكيت، ليس من اليسري              
  .التغلب عليها

 طبيعة ذكريات إسرائيل عندما حتاصـرهم       - على قياسهم    -هكذا البد أن تكون     
ال البهيج، وهم قد تبددوا بني الغرباء    مناسبات الفصح ويوم الكفارة العظيم أو عيد املظ       

لقـد  . وليس يف مقدورهم أن يسامهوا ويشاركوا يف االمتيازات اليت استخفّوا ا يوماً           
نفائس (، ومقدسام   )رمز العامل الذي أُنقذ منه املؤمن مرة      (ذهبوا من أرضهم سلباً ملصر      

). ٦ع(أحزان كثرية   أُخذت فريسة ألعدائهم، وهم أنفسهم جيرحهم العوسج ب       ) فضتهم
  !لكنها صورة حية لكل نفس مرتدة! يا له خراباً

أي (النيب أمحق، إنسان الروح     «لقد قالوا   . ويف هذا مجيعه إمنا حيصدون ما قد زرعوا       
ومبثل هذا القول كانوا يسكّتون ويهدئون ضمائرهم بسبب        !! »جمنون) اإلنسان الروحي 

جاءت أيام العقـاب، جـاءت أيـام        «نه  ومىت جاء هذا كله سيعلمون أ     . كثرة آثامهم 
  ).٧ع(» اجلزاء

 مع اهللا، ولكنهم قالوا     - النيب الذي يريد إرجاعهم عن شرهم        -كان رقيب أفرامي    
). ٨ع(قالوا هذا بسبب حقدهم على بيت اهللا        . »النيب فخ صياد على مجيع طرقه     «عنه  

قـف االحنـالل يف     من اليسري التشهري باإلنسان الذي يوبخ اخلطية بأمانة، وجياهـد لو          
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غري أن مخري شر جبعة، الذي نقرأ عنه يف األصحاحات األخـرية مـن سـفر                . النفس
فاخلطية ال متـوت موتـاً   . القضاة، كان ال يزال يعمل بينهم، وبعد تلك احلقب الطوال 

هي مثل اخلمرية، توقفها النار، أي الدينونـة، سـواء          . طبيعياً، بل ينبغي أن تدان متاماً     
وإذ ما سـقط    . ألن اخلطية تظل تعمل حىت تدان     . س لنفسه أو دينونة اهللا    دينونة القدي 

فيها الفرد، أو أدخلت إىل اجلماعة، فإا تظل تعمل إىل أن حيكم عليها الفرد نفسه، أو                
ال شـك أن    . هذا هو الدرس اخلطري الذي أمامنا     . حيكم عليها شعب اهللا، أو اهللا نفسه      
 نسوا كل ما يتصل بأيام جبعة، أو قد حيتجوا بـأن            هؤالء الذين كان خياطبهم النيب قد     

. حادثة جبعة وقعت قبل مولدهم بأجيال، ولذلك فمن العبث حتميلهم وزر ما مـضى             
لكن عني اهللا القدوس رأت ما هو أعمق، فقد رأى أن الفساد وإرادة اجلـسد اللـذين                 

الـذات قُـدام    يزاالن سائدين عليهم، مما يتطلب تذلالً وحكماً على          ظهرا يف جبعة ال   
  ).٨،٩ع(وهذا ما جتاهلوه، ولذلك البد أن يفتقدهم ويذكر خطاياهم . وجهه

هذا أمر خطري، ومن شأنه أن ينبهنا إزاء حالة فشل الكنيسة وخراـا الـذريع يف                
أو لسنا بعضاً من بيت اهللا املقام على األرض يف املسؤولية؟ هل علـى              . الوقت احلاضر 

اهللا من هوان يف ذلك البيت، الذي حنن بعض منه؟ ليـت اهللا             قلوبنا اإلحساس مبا حلق     
يعطي نعمة للقارئ والكاتب، حىت يتغلغل احلق يف القلب ويستثري الـضمري، وهكـذا              
يهدينا إىل أن منيز بتقوى ما يناقض القداسة اليت تليق ببيته، وإىل احلكم علـى الـذات                 

من اليـسري   . ى ما ليس من اهللا    بسبب الدور الذي أسهم به كل واحد منا يف اإلبقاء عل          
بيد أن احلكم الـصحيح     . أن حنكم على اآلخرين، لكننا مطالبون أن حنكم على ذواتنا         

يعود بنا إىل تعقب طريق االحنالل الذي سار فيه شعب الرب الذين ارتبط م واحتـد                
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وهذا يقتضي ضمرياً حياً، وهو على النقـيض متامـاً مـن     . معهم يف الربكة واملسؤولية   
  .الدعاء اإلكلرييكي والكربياء الروحيةا

 يستعيد اهللا، يف حب عميق، ذكرى التاريخ األول لـشعبه، يـوم وجـد               ١٠يف ع 
أسرع ما   ولكن ما . إسرائيل كعنب يف الربية، مثرة مشتهاة لذاته يف أرض ناشفة بال ماء           

ر جاءوا إىل بعل فغو   «فبعد زمان ليس بطويل     ! تالشت بكل أسف تلك النضارة الباكرة     
، فلقد نفّذوا حرفياً مشورة بلعام اللعني الذي علَّم بـاالق أن            »ونذروا أنفسهم للخزي  

يلقي معثرة أمام األمة املنفصلة املفترزة، ذلك أن بنات موآب أفلحن فيما خابت فيـه               
  .»وصاروا رجساً كما أحبوا«كل رقى األنبياء الكذبة 

لك فلتكن كرامته كطائر، وليثكلوا     فمن البداية أثبت أفرامي أنه غري جدير بالثقة، لذ        
» ويل هلـم أيـضاً مـىت انـصرفت عنـهم          «أجل، يقول اهللا    . هم حىت ال يبقى أحد    

  ).١١،١٢ع(

 الذي خيتم مجيع    - الروح القدس الساكن فينا      -لنضع يف بالنا أبدا أن روح التبين        
كـن  املؤمنني يف تدبري النعمة احلاضر، لن ينصرف عمن ميزهم اهللا كخاصـته مهمـا ي              

فشلهم، لكن هناك ما يناظر احلالة املوصوفة هنا، أي أن املؤمنني إذ حيزنـون الـروح                
القدس تنقطع شركتهم، ويكُف الرب عن االعتراف بالقديس كشاهد له مـىت صـار              

  .احنرافه سلوكاً مميزاً
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، "مثمر"إن أفرامي معناه    . لقد كان أفرامي مرة مغروساً يف مرعى، لكن سيحرم البنني         
 سوف يكونون بال مثر، عقيمني، وحىت إن أعطوا بنني فـإم يعـدون للمـوت         لكنهم

فإذا انعدمت األوىل، انعدمت    . فالشركة مع اهللا، والثمر هللا، يسريان معاً      ). ١٣،١٤ع(
  .بالتايل الثانية

إن اجللجال، املوضع الذي تدحرج فيه عار مصر، والشاهد على تكريسهم لقدوس            
وحينمـا  . وى شهادة على شرهم، وذلك بسبب متردهم عليه       إسرائيل، مل يكن اآلن س    

فليس معىن هذا أن قلبه أو قصده قد تغير، وإمنا املقصود أنـه             » ال أعود أحبهم  «يقول  
سوف ال يتدخل علناً من أجلهم، يسلمهم ألعدائهم، وعلى قدر ما يرون يكون كمـن               

  ).١٥ع(ال يعود حيبهم 

وإن » ال يـصنعون مثـراً    «إذ يضربون بالتأديب    وهكذا أساء أفرامي إىل معىن امسه، ف      
وـذا األسـلوب يـربر اهللا قداسـته،         . صنعوا، فإن يد الرب ستكون عليهم لإلبادة      

ومنذ البدايـة كـان     ). ١٦،١٧ع(فيطردهم من أمام عينيه ليكونوا تائهني بني األمم         
أن يبقـى   موسى قد حذّرهم من هذا، لكنهم مل يسمعوا ومل ينتبهوا إىل ما كان جيـب                

وهلذا البـد أن يتعلمـوا      . أمامهم لو كانت هلم عيون ترى وآذان تسمع وقلب يفهم         
وهل حنن، ولدينا نور أعظم، أحكم من أولئـك؟         . بالتأديب ألم احتقروا كلمة الرب    

لنمتحن ذواتنا قدام ذاك الذي عيناه كلهيب نار، وجنيب على هذا التـساؤل كمـا يف                
  .حضرته املقدسة
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   ١٠أصحاح 

  نة ممتدةجف

يف األصحاح السابق نستمع إىل النيب وهو يستعيد ذكرى تاريخ إسـرائيل، يـوم              
ففي تلك األيام السعيدة خلالصهم األول أخرجوا مثراً قليالً         . وجده اهللا كعنب يف الربية    

واآلن نقرأ قضاءه اخلطري عليهم كشهود خـابوا يف شـهادم إىل            ). ١٠:٩ص(للرب  
  ).١ع(» خيرج مثراً لنفسه) أو فارغة(دة إسرائيل جفنة ممت«التمام 

إن درس اجلفنة درس هام، نفعل حسناً إن حنن تتبعناه خـالل العهـدين القـدمي                
كرمـة  « وابتداء من عدده الثامن نقرأ أقواالً ذات داللة هامة           ٨٠ففي مزمور . واجلديد

 .هيأت قدامها فأصلت أصوهلا فمـألت األرض      . طردت أمماً وغرستها  . من مصر نقلت  
إىل البحر، وإىل النـهر   ) أو أغصاا (غطى اجلبال ظلها وأغصاا أرز اهللا، مدت قضباا         

هذا هو إسرائيل حبسب فكر اهللا كشهادته على األرض، وكـان جيـب أن              . »فروعها
يظلوا هكذا لو كان هلم فكر التواضع والقلب اخلاضع، ممـا يقـود إىل الثقـة يف اهللا                  

. م أظهروا العكس، والكتاب جيلـو ذلـك بوضـوح         لكنه. واالتكال عليه باستمرار  
لقد جاء اهللا يطلب    ). ١٣:٨٠مز(» ير من الوعر ويرعاها وحش الربية     نـزيفسدها اخل «

وهوشع يصف الكرمة بأا    ). ٥إش(مثراً، فنظر إىل كرمته منتظراً عنباً، لكنه وجد رديئاً          
  .للذاتمل يكن فيها مثر للرب، بل كان كل ما فيها ! أي فارغة» ممتدة«
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من أجل هذا طُرحت كرمة األرض وهدمت جدراا، وسوف تـدان يف القطـاف              
وترتيباً على رفض اجلفنة املمتدة، أدخل اهللا كرمـة         ). ٢١-١٨:١٤رؤ(املريع العتيد   

وهكذا يقول الرب يسوع، إنسان مقاصـد       . كرمة جيد عليها مثراً متواصالً    . حتمل مثراً 
، فيأخذ مكان إسرائيل لالحتفـاظ      »الكرمة احلقيقة  « إنه هو  ١٥اهللا، لتالميذه يف يوحنا   

:  يضم معه مفدييه يف هذا املـشهد       - تبارك امسه    -على أنه   . بشهادة اهللا على األرض   
رمبا ميكن إقحام أغصان خاوية ضمن األغصان، فتنتسب        . »أنا الكرمة وأنتم األغصان   «

 أولئك هـم املعترفـون      .للكرمة دون أن تكون هلا ا عالقة، ولكن ال يرجى منها مثر           
أما األغصان املثمرة فإا    . الزائفون الذين قُطعوا وطُرحوا كأغصان ذابلة، ايتها احلريق       

  .فاآلب يتمجد عندما تأيت بثمر كثري. تنقَّى لكي تأيت بثمر أكثر

فهي شهادة اهللا يف العامل، اليت سلِّمت       . نفهم من هذا أن الكرمة رمز مرتبط باألرض       
. مرة، واآلن حيفظها ويصوا املسيح نفسه يف شعبه احملبوب يف املشهد احلاضر           إلسرائيل  

لقد طُرِحت اجلفنة املمتدة بالدينونة، وحلّت حملها الكرمة احلقيقة اليت لن تطرح، ألـا           
الـشاهد  «ولذلك فمهما يكن الفشل الفردي فإن املسيح هو         . املسيح نفسه وشعبه فيه   

  ).١٤:٣رؤ(» األمني الصادق

إن األصحاح العاشر هذا إمنا هو ختام األدلة الصارخة على فشل إسرائيل الـذريع              
أجل، فقد ضاع يف الوقت احلاضر كل       . وسقوطه وحالته احملزنة اليت يصفها العدد األول      

والبد أن جيوزوا املذلة والضيق، مث التوبة كنتيجة حتمية، قبل أن يعودوا            . أمل يف الشفاء  
ادوا واحتلوه، فإمنا يعودون كأغصان يف الكرمة احلية، مرتبطني         إىل مركزهم، وإذا ما ع    
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ال حتـت العهـد     . مبسياهم الذي رفضوه مرة، بوصفه شهادة اهللا يف امللكوت األلفـي          
بل حتت العهد اجلديـد،     ) حيث فشلوا من البداية   (القدمي، وال على أساس مسؤوليتهم      

ية اليت ال تقوم علـى اسـتحقاقات        عهد نعمة اهللا اخلالق املتجهة حنوهم، النعمة السام       
  .بشرية

أي » قـسموا قلـوم   «ومطلع العدد الثاين يذكِّرنا يف عبارة موجزة بأصل الداء،          
كـانوا  . هنا علة كل حزن وخيبة، فهم مل يثبتوا يف الرب بعزم القلب           . توزعت قلوم 

ورة لكن القلب املوحد ـد اهللا هـو الـضر         . ذوي رأيني، ومن مث تقلقلوا يف طرقهم      
اجلوهرية للحياة املقدسة، األمر الذي أغفلوه، ومن مث كان عليهم أن يأكلوا من مثـرة               

  .اختراعهم

 ال يطالب باملكان    - له اد    -فهو  . إن السري مع الرب بقلب موزع، أمر مستحيل       
لذلك يقـول   . األول، أو باالهتمام األول يف القلب، كما يقول الناس، بل يطلب الكل           

وعندما يتم هذا الشرط، وعندئذ     . ، القلب كامالً بدون أي حتفظ     » قلبك يا ابين أعطين  «
وهنا جتلت خيبة إسرائيل، كمـا تـشهد        . فقط، يكون سلوكنا وطريقنا حبسب فكره     

وحينما أدم اهللا على خطيتهم، وعوض أن يعترفوا بعدالـة معاملتـه            . مذاحبهم الوثنية 
وإذ مل يكن هلم رئـيس      . ا من التأديب  معهم، سعوا ليقطعوا عهداً مع األمم لكي يفلتو       

خيلصهم، بذلوا جهوداً بائسة ليكفلوا ألنفسهم ذراع بشر يستندون إليها، لكـن اهللا مل              
  ).٣،٤ع. (يسمح بذلك
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فسكان السامرة، الذين ظلوا لسنوات طويلة يتقـون الـرب ويعبـدون آهلتـهم              
ـ   » على عجول بيـت آون    «، سوف يرعبهم فيخافون     )٣٣:١٧مل٢( دوا الـيت اعتم

” إخيابود“عليها، إذ يف آخر املطاف، وبعد اختبارات وامتحانات طويلة املدى، كتب اهللا             
ومن مث فالبد أن    ). ٥ع(وهكذا ارحتل اد وانتهى عنهم      . على اململكة الشمالية برمتها   

يحملوا إىل أشور كهدية، ويأخذ أفرامي خزياً وخيجل إسرائيل علـى رأيـه، أي مـن                
يفاً ملك السامرة كغثاء على وجه املاء، قد يبدو إىل حلظة كحقيقة،            ويبدو ضع . مشورته

  .لكنه يذهب جفاء

غري أن العدد الثامن ينظر إىل تطبيق قضائي آخر أخطر وأكمل من هـذا التطبيـق                
فاالصطالحات اليت يستخدمها العـدد تربطـه       . الثانوي األول على انتصار األشورى    
. ٦أليام األخرية، كوصف اخلتم السادس يف رؤيـا       بالتحطيم الشامل للنظام القائم يف ا     

يقولون للجبال والصخور اسقطي علينا واخفينا عـن وجـه اجلـالس علـى              «حينئذ  
، هذا عندما ينالون من يد الرب ضعفني عن خطاياهم، ويتحققـون يف مـرارة        »العرش

  .النفس من محاقتهم يف االنتقال عن اهللا احلي

فإن ذلك الشر الـذي     . م أخطأوا من أيام جبعة     بأ ٩مث يعود ويذكِّرهم كما يف ص     
الزمهم مل يكونوا قد حكموا عليه وأدانوه بالتمام، بل باحلري استمر كاخلمري، يفعـل              

لذلك البد من تأديبهم، رغبة منـه يف     . فعله طوال كل السنني، حىت اختمر العجني كله       
  .لقد أحبهم، وهلذا فالبد من تأديبهم على خطاياهم. بركتهم
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اللـذان  » الشران«مها  » يف ارتباطهم بإمثيهم  «املشار إليهم بالقول    » اإلمثني«  ولعلَّ
فقد تركوا ذاك الذي هـو الينبـوع احلـي، ونقـروا        ). ١٣:٢إر(حيدثنا عنهما إرميا    

: ويوجه إليهم إشعياء ااماً شبيهاً بذلك، حيث يتهمهم مبعصيتني        . ألنفسهم آباراً مشققة  
  .لعبادة الوثنيةرفض مسيح اهللا، وإقامة ا

 حيمالن الثمرة السعيدة لطرق تأديب الرب، وقـد ورد          ١١،١٢على أن العددين    
العددان كجملة اعتراضية قبل أن يعود النيب ويستأنف يف األعداد اخلتاميـة موضـوع      

فإن يهوذا وأفرامي، كثورين متمرنني، سوف خيضعان للنري، وجيدان         . خطيتهم وقصاصها 
وإمنا ذلك يكـون    . ندما يكونا قد تعلما الدرس يف حضرة اهللا       مسرة يف درس احلنطة، ع    

إن األرض البور البد أن تفتتها قـوة        . عندما يزرعان بالرب والتقوى، فيحصدان بالرمحة     
الكلمة يف نشاط الروح القدس، البد من عملية احلرث حىت يتم التجاوب مىت حـان               

 يتعلق بنا، فإن هلذا القـول       وفيما. »وميطر عليكم الرب  «الوقت لطلب الرب حىت يأيت      
  .تطبيقه احلاضر، لو أن لنا القلوب اخلاضعة

ومع أن الربكة تنتظر إسرائيل ويهوذا، فإن الثالثة األعداد األخرية تصف حالتـهم             
  .الشقية إىل أن ينتدبوا يف يوم قوته

ا لقد حرثوا النفاق فلن حيصدوا إال اإلمث، ولن يأكلوا إال مثر الكذب، ألم مل يثقـو               
وتكون النتيجة احلتمية التخريب واإلتالف بدالً      . فيه بل وثقوا بطرقهم وبكثرة أبطاهلم     

إن بيت إيل اليت كانت مركزاً لوثنيتـهم،        ). ١٢:٥٨انظر إشعياء (من إصالح الثغرات    
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أما يهوذا  . سوف تصبح برهان خرام، إذ تتحدث، كما من قبل، عن ارتدادهم احملزن           
.  حني، حفظت كسراج من أجل داود إىل أن يظهر املـسيا           فقد حفظت، كما نعلم، إىل    

لكن ملك إسرائيل آنذاك كان البد أن يقطع متاماً ويهدم عرشه، وال يعود إىل مكانـه                
ويومئذ سيلتئم الشرخ الذي بني إسرائيل ويهوذا، كمـا         . حىت يأيت الذي له حق امللك     

اجلفنـة  «وإذ ذاك لن تكـون      . الربتنبأ مجيع األنبياء، حينما تأيت أيام الفرج من وجه          
وصفاً للشعب األرضي، بل يكونون كرمة مزهرة تتأصل وتنبت أغصاناً حمملة           » املمتدة

  .أمثاراً، أغصاناً مرتفعة، ملدح جمد نعمة الرب
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   ١١أصحاح 

  ُرُبط المحبة

ملا كان إسرائيل غالماً أحببته، ومن مـصر دعـوت           «١ مع ع  ١٥:٢مقارنة مىت   
 اهللا كان ينظر، والنيب ينطق ذه األقوال، إىل ابنه العزيز ربنا يـسوع              ، يتضح أن  »ابين

وواضح مبا ال يقبل الشك أن اغتراب الطفل املقدس يف أراض مـصر كـان               . املسيح
علـى أن النظـرة   . »من مصر دعوت ابـين : لكي يتم ما قيل من الرب بالنيب القائل «

 أن النيب نفسه مل يكن أمامه سـوى         املدقِّقة لألعداد األوىل من أصحاحنا تكشف جبالء      
فقد كان يتناول خالص إسرائيل قدمياً من بيت        . إسرائيل قومياً وهو ينطق ذه األقوال     

  .العبودية، يوم أحبه يهوه ودعاه كابنه من أرض سيادة الفراعنة

بل قُلّ إنه هناك توافقاً ومطابقة كاملة تفرزهـا         . فهل بني االعتبارين تناقض؟ حاشا    
، إذاً قرأناه فيما يتـصل      ١٧:٣كورنثوس٢فنحن نتعلم من    . خرى من الكتاب  عبارة أ 

باألصحاح برمته، أن الرب هو روح العهد القدمي، وهو يرى يف كل أجزائـه للعـني                
ومن هنا كانت كلمات مىت يف إجنيله بوحي إهلي حني قرر أن أقوال هوشع              . املمسوحة

 شاء يف نعمة عجيبـة      - تبارك امسه    -ه  فكأن. حتدثت نبوياً عن خروج ابن اهللا من مصر       
أن يبدأ اغترابه األرضي بنفس بداية شعبه، ولذلك يطلب هريودس نفسه وهـو بعـد               
طفل، فيحمل على مدى الطريق ذاا اليت سلكها يعقوب، حني دفعته ااعة إىل مصر،              
ـ       ا ومن تلك األرض اليت منها جنا شعبه وهم حتت ثقل فرعون، يرجع إىل فلـسطني فيم
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وهكذا شاء أن يندمج معهم يف تيهام، لكي يفهموا كيف أن الروح القدس كان              . بعد
  .»يف كل ضيقهم تضايق ومالك حضرته خلصهم«يعنيه بالقول 

وعلى النقيض متاماً مع    . ومنذ دعي من مصر، كان أبداً الشخص الذي به سر اآلب          
 فابتعدوا عنه، مع أنه نـاداهم       فإذ قد افتداهم يهوه بقوته من الطغيان املصري       ! إسرائيل
  ).٢ع(وإذ حتولوا عنه ذحبوا للبعليم وعبدوا متاثيل من صنع اإلنسان . بأرق حمبة

. يومئذ درج أفرامي، علَّمه كيف خيطو خطواته األوىل، ممسكاً بذراعه، موجهاً طريقه           
فوا أنـه  ولكنهم، كطفل جاحد، سرعان ما تناسوا ذاك الذي يدينون له بالكثري، ومل يعر            

ويف لطف بالغ يعيد على أمساعهم قصة تلك السنوات اخلوايل، حني كان            . كان يشفيهم 
جيذم حببال البشر وبربط احملبة، رافعاً النري عنهم، مهيئاً هلم كل ما يلـزم إلعالتـهم                

وما من قديس إال ويرى يف هذه األقوال اجلميلة قصة خالصه           ). ٤ ٣ع(ومتتعهم باخلري   
وإذ كنـا   . خلطية والشيطان، يوم جِيء به ألول مرة إىل معرفـة املـسيح           شخصياً من ا  

مستعبدين طويالً فيما هو أردأ من االسترقاق املصري، فكم كان كرمياً مبا ال يقاس ذلك               
اإلعالن األول عن نعمة اهللا لنفوسنا، يوم اجتذبنا لذاته من شرنا وضاللنا بربط احملبـة،               

 حبال إنسان، اإلنسان يسوع املسيح، الذي بذل نفسه         تلك الربط اليت كانت يف الواقع     
وأي ! مباذا قابلنا حمبة عميقة رقيقة ذا القدر      : هيا بنا نتحدى قلوبنا   ! فدية ألجل اجلميع  

بعلٍ هذا الذي غرر بالبعض منا، فابتعدنا عن ذاك الذي كان مرة كل شيء لقلوبنا، يوم                
 الذي حنن مدينون له بالكثري والكثري جـداً؟         كنا خنطو خطواتنا األوىل يف الربية مع ذاك       

وكن على ثقة يا أخي املؤمن أنه إىل أن حنطم كل وثن، فإننا لن نستطيع أن خنترب مـرة                   
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أخرى طالوة وحالوة تلك السنني اخلاليات، إذا كنا نسمح ألرباب أُخـر أن تـسيطر         
  .علينا

ولكن بسبب  . ع إليها وإذ حترر إسرائيل قومياً من مصر، مل يكن يف مقدوره أن يرج           
، كما ستكون احلال، وعلى نطاق أكثر رعباً، يف األيـام           اآلشوريخطاياهم أُسلموا ليد    

  ).٥،٦ع(» من أجل آرائهم«األخرية حني يستقر عليهم السيف 

فمـن  . تلك هي النتيجة املُرة لنسيام إهلهم وسريهم يف طريقهم األمحق اخلـاطئ           
د عنه، ومع أنه دعاهم للتوبة مرة أخرى، غـري أـم            البداية كانوا جاحنني إىل االرتدا    

  ).٧ع(واصلوا محاقتهم، حىت مل يكن شفاء 

قد ... يا أفرامي؟ ) أي أختلى عنك  (كيف أجعلك   «لكن قلبه احلاين يهتف يف الداخل       
عز عليه أن جيعلهم كمدن األمـم       ). ٨ع(» اضطرمت مرامحي مجيعاً  . انقلب علي قليب  

) ٨:١٤تك(إن أدمة وصبومي كانتا من مدن السهل        . به بال رمحة  اليت انصب عليها غض   
ومن قضاء مثل هذا    ). ٢٣:٢٩تث(اليت محيت يوم هوت سدوم وعمورة حتت قضائه         

إذاً فبحق أوقع عليهم    . كان موسى قد حذَّر إسرائيل إن هم مل حيفظوا شريعة اهللا املقدسة           
ال أجري محو غضيب، ال أعـود       «ر  ولكن اهللا، مستنداً إىل سلطانه، يقر     . احلكم الرهيب 

  ).٩ع(» أخرب أفرامي ألين اهللا ال إنسان، القدوس يف وسطك فال آيت بسخط

وهذا شيء مبارك جداً أن نتحقق أن اهللا الذي أعطى كلمة بالنعمة لـن ينـدم، أو                 
ومع ذلك فإنه حيـتفظ لنفـسه حبـق         ) كما أوضح لبلعام  (يسمح بلعن لشعب باركه     
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به، مهما كان استحقاقهم، بل يظهر رمحته لشعب اختياره علـى           الرجوع عن محو غض   
وهلذا ومع أنه كان يستطيع حبق أن يهلك أفرامي عن بكره أبيهم، فقـد              . أساس توبتهم 

أبقى بقية بالنعمة، بقية تكون ملدح جمده يف أرض آبائهم حني ميشون وراء الـرب، يف                
المه، بعد أن كانوا مرة عميانـاً،  جيعل شعبه يرتعد من ك» كأسد يزجمر «اليوم الذي فيه    

يعيد يده ثانية ليقتين بقية شعبه اليت بقيت من أشور ومن مصر ومن فتروس ومن               «حني  
وتلبيـة  ). ١١:١١إش(» كوش ومن عيالم ومن شنعار ومن محاة ومن جزائر البحـر          
كعـصفور مـن مـصر      «لندائه سيعودون، نائحني بسبب خطيتهم، فرحني يف حمبتـه          

ويسكنهم يف بيوم حبيث ال يتزعزعون مرة أخـرى كمـا    » ض أشور وكحمامة من أر  
  ).١١ع(تكلم الرب 

إن هذا العدد يستكمل جزءاً حمدداً من النبوءة، ميتد من دعوم األوىل من مـصر،               
  .إىل رجوعهم إىل اهللا يف األرض يف أيام امللكوت األلفي

 موضـوعاً جديـداً      الذي يفتتح  ١٢أما العدد األخري فإنه مقدمة موافقة ألصحاح        
ملا كان هوشع يتنبأ، مل يكن شر يهوذا قد أُعلـن وجتلـى             . ١٣ينتهي بنهاية األصحاح    

مثلما جتلى شر األسباط العشرة، الذين أضلهم يربعام من البداية، وحوهلم عن الـرب،              
فقد كانوا وثنني من البداية، وسار مجيـع ملـوكهم يف           . وأقام العجول الذهبية لعبادا   

ولذلك فقد أُعلن احلكـم علـيهم     . ربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل خيطئ      خطوات ي 
، ومل  »قد أحاط يب أفرامي بالكـذب وبيـت إسـرائيل بـاملكر           «مبكراً، ألن اهللا يقول     

لكن األمر خيتلـف    . يستجيبوا لإلنذارات والتوسالت الكثرية اليت أرسلها إليهم الرب       
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ومل يزل يهـوذا    «ومن هنا نقرأ    . ان بطيئاً بينهم  فإن االحنالل ك  . كثرياً فيما يتعلق بيهوذا   
ففي زمان نبوءة هوشع كان ال يزال يف يهوذا قدر         ). ١٢ع(» سائراً مع اهللا وأميناً للعلي    
وإىل جانب ذلك فقد تتابعت النهضات، استجابة لنـداءات         . معني من التكريس للرب   

ا هم أيضاً أقل جتاوباً مـع       ولكن لنالحظ أم، مبرور السنني، صارو     . التوبة بفم األنبياء  
لذلك ظهر الرياء بصورة خاصة يف      . صوت اهللا، حىت فقدوا كل اعتبار واهتمام بقداسته       

وهنا اخلطـر حيـث   . »هذا الشعب يكرمين بشفتيه، أما قلبه فمبتعد عين بعيداً       «يهوذا  
 هذا هـو . يكون التعليم صحيحاً، والصورة الظاهرية حسنة، بينما القلب مبتعد عن اهللا     

  .، فليتحذر منه كل ابن هللا)١٢:١لو(مخري الفريسيني 
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   ١٢أصحاح 

  موازين الغش

 قسم جديد مـن النبـوءة، قـسم         - كما قلنا    - من األصحاح السابق يبدأ      ١٢
يستعرض اهللا فيه بأسلوب فاحص تفاصيل مفاسد أفرامي، ويعرى ينابيع كيام األدبيـة،    

  .اهللا إهلهمتلك اليت انطلقت منها فجور متردام على 

 يف سعيه الباطل وراء ما ميأل القلب ويشبعه      - نظري اجلامعة امللكي     -لقد كان أفرامي    
بعيداً عن اهللا، إمنا يرعى الريح، يتغذى عليها، يتبع الريح الشرقية املخربة وبذلك يثبت              

إذ يكون القلب مبتعداً عن املصدر      » )أو انقباض الروح  (الكل باطل وقبض الريح     «أن  
 القوى الذي كانوا يرهبونه،     اآلشوريويف حماولتهم ألن يتحالفوا مع      . يقي لكل خري  احلق

 الزيت إىل مصر ليشتروا معونة عدوهم القدمي، كـانوا  - كرشوة يف الواقع     -ويرسلوا  
. يقصدون بذلك أن حيولوا اليوم الشرير، لكنهم إمنا كانوا يتبعون األكاذيب والتخريب           

لفطنة البشرية أن حتول أو تلغي يوم معامالت الرب معهـم           نعم ولن يكون يف ميسور ا     
  ).١ع(من أجل خطاياهم 

 ١٢وكانت له كذلك مع يهوذا خصومة، فإن كلمة التشجيع اليت محلها إلـيهم ع             
فإن ذرية يعقوب يف جمموعها كانت تتباهى       . ، ال تعين حتماً أن اهللا شبعان م       ١١من ص 

ومن هنا فالبد من معاقبتـهم حبـسب        . منهباعوجاجات والتواءات ذاك الذي طلعت      
  ).٢ع(طرقهم، وجمازام حبسب أفعاهلم 
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 نرى يعقوب شخصياً أمامنا، صورة من كل الوجوه للـشعب           ٦-٣يف األعداد من    
وإذ هو منذ مولده متعقب، فقد أظهر من البطن روح الطمع، قابـضاً             . الذي تفرع منه  

 دخلت يف امليدان، ويف ضيقته متسك       بيد أن النعمة  . ٢٦:٢٥بعقب أخيه كما يف تكوين    
، مترمجـاً   ")تصرف مع اهللا كأمري   "أو كما يف هامش إحدى الترمجات       (باهللا، وجاهد معه    
  . إسرائيل، أمري مع اهللا-عن امسه اجلديد 

وإذ عجز عن مواصلة املصارعة تعلق بذاك الذي كان يتصارع معه، وهذه القـوة              
قوة الضعف اليت ال    "ي اليت يقول عنها واحد      تلك ه . اليت ا غلب، إذ بكى واسترمحه     

، »حينما أنا ضعيف، فحينئذ أنا قوى     «، فتعلق بذلك القوي، كما يقرر الرسول        "تقاوم
. وذلك هو سر غلبته مع اهللا الذي وجده يف بيت إيل، طريداً شريداً بـسبب خطيتـه                

 تلك الليلة   يفترض ويتضمن أن كلمة الرب له يف      » هناك تكلم معنا  «وأعتقد أن القول    
فمهما . حني كان يتوسد األحجار، كانت موجهة كذلك لكل بيته، حىت إىل اية الزمن            

  .»يهوه ذكره«أو . »والرب إله اجلنود، يهوه امسه«تكن سقطام فإن عينه أبداً عليهم 

ليت إسرائيل تعلم، من هذا مجيعه، أن يرجع إىل إهله وحيفظ الرمحة واحلق وينتظـره               
م عوض ذلك إمنا سلكوا يف طرق أبيهم، ومن هنا يطلق اهللا علـى أفـرامي                لكنه! دائماً

وهو فعالً كنعاين، وهل مـن      . أي التاجر الذي يف يده موازين الغش      » الكنعاين«تشبيه  
وصف أدق من هذا للعرباين منذ كان؟ فضمريه ال يؤنبه إن هو استغل حاجة ضحاياه،               

مجيـع  «نئ نفسه على زيادة ثروته قـائالً        وهو يطمع دائماً فيما لدى غريه، حىت أنه يه        
  ).٨ع(» أتعايب ال جيدون يل فيها ذنباً هو خطية
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) أي منذ أيام هوشع حـىت اآلن      (ولكن مهما تكن عتامة الصورة يف الوقت احلاضر         
ويف نعمة خالـصة    . »من أرض مصر  «فإن الرب مل يطرح إىل التمام األمة اليت هو إهلها           

ة متمماً مواعيده، آتياً م إىل كامل االستمتاع بعيـد          سوف يعيدهم إىل أرضهم القدمي    
املظال، يوم جيلسون كل واحد حتت كرمته وحتت تينته بال خوف من أحد، إذ تكـون                

  ).٩ع(أتعام وقد انتهت، والدروس وقد استوعبوها، واحلروب وقد أكملوها 

األمثال، ليضغط على   وألجل هذه الغاية تكلم اهللا باألنبياء، وكثَّر الرؤيا مستخدماً          
). ١٠ع(ضمائر الشعب حبالتهم التاعسة، مشجعاً إياهم بوعد الربكة على أساس التوبة            

وعند قراءة خدمة أولئك األنبياء، من املهم أن نضع يف بالنا تعليم العهد اجلديد الـذي                
يقول إنه ما من نبوءة يف الكتاب من تفسري خاص، بل ينبغي أن نقرأ الكل على ضـوء                  

فإن اية وحي نبوءات رجلي اهللا هذين، هي        . ق اهللا كما أعلنها متاماً هوشع ودانيآل      طر
فتح الباب ليوم الرب وإقامة امللكوت باد على األرض، يوم يرجع إسرائيل بالقلـب              

  .إىل الرب الذي مرة رفضوه، ويقترنون مبسيحهم كابن داود الذي له طال انتظارهم

نبياء هي الكشف عن حقيقة حالة األشـياء وهكـذا      لقد كانت الغاية من خدمة األ     
ففي اجللجال، حيث تدحرج عنهم     ". بطل"لقد كتب على اجلميع     . كشفوا إمث اجللجال  

كانت املذابح يف كل موضع مثـل أكـوام         . عار مصر، ذحبوا ذبائح، لكن ليس للرب      
مز سابق  والبد أن يكون لعملهم ر    ). ١١ع(احلجارة يف أتالم احلقل، ولكن ليس ده        

يف يعقوب الذي بسبب خديعته هرب إىل أرام، وهناك رعى غنم البان ليشتري زوجته              
ويوم جاء وقت الرب املعين إلخراج إسرائيل من مصر، فإنـه           ). ١٢ع(باملال واجلهد   
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فإىل هذا النوع   ). ١٣ع(بنيب أصعدهم، وبنيب قادهم يف الربية وحفظهم يف كل جتارم           
تفتوا مرة أخرى قبل أن ينقَذوا من عبودية خطاياهم ويؤتى ـم            من اخلدمة ينبغي أن يل    

  .إىل االستمتاع باملرياث املوعود

لكنهم عوض االنتباه إىل كلمة اهللا واالتضاع قدامه حني أرسل إليهم عبيده، جند أنه              
إن ). ١٤ع(» أغاظه إسرائيل مبرارة، فيترك دماءه عليه ويرد سيده عـاره عليـه           «قد  

ضوع للخدمة املرسلة من اهللا يؤدي إىل االتساع والربكة، أما رفض شهادة            االنتباه واخل 
هـذه قاعـدة    . الروح فإمنا يضاعف ذنب من يقسي قلبه إزاءها، ويزيد من سوء حاله           

ومن هنا تـأيت احلاجـة إىل ضـمري    . صحيحة أن النور املرفوض يزيد من كثافة الظالم      
  .حساس حي، يتجاوب مع كل كلمة من اهللا
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  ١٣ أصحاح

  فيَّ عونك

ملا تكلم أفرامي برعدة ترفّع يف إسرائيل، وملـا         «الكلمات االستهاللية هلذا األصحاح     
، اليت هي خري استطراد للوحي الذي بدأه العدد األخري مـن ص             )١ع(» أمث ببعل مات  

، تطرق أبواب ذاكرتنا بكلمات الرب لشاول يـوم أىب أن يـستمع لـصوته يف                ١١
  .١٧:١٥صموئيل األول 

ه األقوال تسرد لنا التاريخ الروحي آلالف ممن بدأوا بداية طيبة، ولكن كانت             وهذ
ولو أننا تتبعنا دراسة تاريخ     . ايتهم حمزنة، حني فشلوا يف الثبات يف الرب بعزم القلب         

كثري من ملوك يهوذا لوجدنا جتسيداً هلذا الوصف، ولكن خيتلف األمر فيما يتعلق مبلوك              
أن واحداً منهم مل يبدأ مع اهللا قط، فجميعهم كـانوا يعبـدون             إسرائيل وذلك، مرده    

واحد فقط من تلك الكوكبة الوثنية، هو يهوآحاز، قيل عنه إنـه تـضرع إىل               . األوثان
  .الرب وذلك عندما كان يف ضيقة شديدة

ولكن وجد بني ملوك يهوذا كثريون بدأوا حسناً، ويصح أن نطبق عليهم ما قيل يف               
، على أن الفشل كان يف طريق معظمهم، فشوه         »به الرب أجنحه اهللا   يف أيام طل  «أحدهم  

  .شهادم وجلب عليهم احلزن واملشقة
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، أي أنـه،    »وتكلم برعدة «ملا تبىن اهللا أفرامي ألول مرة كان صغرياً يف عيين نفسه            
ويقـول اهللا   . وقد استشعر هوان قدره وعدم كفايته، اتضع حينما أتت إليه كلمة الرب           

وهكذا ). ٢:٦٦إش(»  أنظر إىل املسكني واملنسحق الروح واملرتعد من كالمي        إىل هذا «
ترفع إسرائيل، وملا أمث ببعـل      «وإذ كانت هذه حالته     . كان أفرامي يف طالوة أيامه األوىل     

كان أسعد أفرامي، وما كان أسـعد        ما! ، وكم يؤسفنا أن تكتب العبارة األخرية      »مات
     وهذه مجيعها كُتبت مثـاالً     ! م مل يتركوا حمبتهم األوىل    اآلالف من القديسني اآلن، لو أ

لنا، وليت إهلنا يعلمنا ا أن ال نثق بقلوبنا اخلداعة، بل نسلك قدامه يف هدوء، يف توقري                 
وبغري هذا السبيل لن نحفظ من اهلزمية األدبية والروحية، فإن الثقة بالذات هي             . وخوف

  .بداية اهلزمية النكراء القاصمة

حظ بوجه عام أنه بعد اخلطوة األوىل يف البعد عن اهللا، تكون كل خطوة تتلوها               واملال
أيسر من اليت قبلها؛ فتقِّل لسعات الضمري، وختفت نبضاتنا إزاء جماهدات الروح القدس             

واآلن «وهذا ما كان مـع أفـرامي        . احملزون يف داخلنا، إذ تتقسى قلوبنا بغرور اخلطية       
 النيب مستطرداً يف تصويره للوثنية الشنيعة الـيت مـألت           ، هكذا يقول  »يزدادون خطية 

لذلك «. والنتيجة أم يحملون بالدينونة   ). ٢ع(األرض، وغشت كل طبقات الشعب      
يكونون كسحاب الصبح وكالندى املاضي باكراً، كعصافة تخطف من البيدر وكدخان           

  .»ينقي بيدره«وذه الطريقة كان الرب ). ٣ع(» )املدخنة(من الكوة 

ولكن، كما هي العادة، مل يشأ أن يقضي قضاًء ائياً على شـعب اختيـاره، بـل                 
. بالعكس، بقي هلم اإلله الوحيد احلقيقي، الرب الذي كان إهلهـم مـن أرض مـصر               
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ولسوف يأيت اليوم الذي يعترفون به وحده، وال يعرفون إهلاً سواه، ألنه وحده خملـص               
 كان يعوهلم حىت ارتفع قلبهم، وملـا        -واليابسة   األرض الناشفة    -ففي الربية   . إسرائيل

شبعوا من كل شيء نسوه، ولذلك فإن الذي منحهم تلك املراحم سيكون هلم كنمر يف               
وقد أعد وحش الربية لكي     . الطريق، وكدبة ثكلى تشق شغاف قلوم، ومتزقها كأسد       

  ).٨-٤ع(يفترسهم 

أكثر من جمرد إشارة إىل طـابع       من التشبيهات اليت يستخدمها النيب يبدو أننا أمام         
واملقارنة مع  . اإلمرباطوريات األممية، اليت كان البد أن تتعاقب على إسرائيل مضايقة هلم          

 تفتح ذهننا إىل أنه ليس من قبيل املصادفة أن األسد يذكر هناك رمزاً لبابل،               ١:٧دانيآل
هـو  » الربيـة وحش  «وأعتقد أن الوصف    . والدب ملادي وفارس والنمر لدولة اليونان     

إشارة متقنة للحيوان األخري املوصوف بأنه هائل وقوى وشديد، الذي يكىن بـه عـن               
اإلمرباطورية الرومانية اليت ظلّت تضطهد إسرائيل سنوات طواالً، والـيت وإن كانـت             

 اخلارج من البحر، عندما تـأتى النهايـة،         ١٣اليوم ساقطة فسوف حتيا يف وحش رؤيا        
  . أوجاع يعقوبوختتم الضيقة العظيمة؛

يقول اهللا  . على أم هم املسؤولون وحدهم عن كل ما حدث هلم وما سوف حيدث            
لقد كانت أنانيتـهم علّـة      ). ٩ع(» قد أهلكت نفسك يا إسرائيل، ولكن إينَّ عونك       «

غري أنه تأىن عليهم لكي خيلِّصهم، وكان على اسـتعداد أن يـستعلن ذراعـه               . خرام
فإن كانوا ال يرجعون إليـه      . ة التوبة واحلكم على الذات    إلنقاذهم لو بدت منهم بادر    

وهل وجد مـن    » أين هو ملكك؟  «ومن هنا يتساءل    . فلن جيدوا غريه يصلح خلالصهم    
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خيلصهم يف مجيع مدم؟ لقد طلبوا ملكاً ليكونوا كسائر الشعوب حـوهلم، فأعطـاهم              
  .بة مرضوضةلقد كانوا يثقون بقص. ولكن أين كانت قوة ملكهم وقضام. سؤهلم

قد يبدو غريباً أنه بعد قيام اململكة بقرون كثرية، ويف اية تاريخ العشرة األسـباط               
يلومهم اهللا على خطية طلبهم ملكاً يف أيام صموئيل، على أن هذا يربز الفكرة اليت كنا                

فإن روح االستقالل عنه، اليت حفـزم أن        . نعرضها وحنن نتأمل يف األصحاح السابع     
لكاً خيرج ويدخل قدامهم يوم كان الرب ملكهم، كانت ال تـزال تـسيطر              يشتهوا م 

أنا أعطيتك ملكاً   «وما أخطر األقوال    . عليهم، ومن أجل هذا استحقت عليهم الدينونة      
وهكذا يسمح اهللا أن يعطي أوالده مـا يـشتهون          ). ١١ع(» بغضيب وأخذته بسخطي  

على أن  . رسل هزاالً يف نفوسهم   يعطيهم سؤل قلوم وي   . عندما تكون قلوم بعيدة عنه    
األمور تكون إىل أحسن مىت كان اإلرادة خاضعة، وما دمنا نقول يف صلواتنا وطلباتنـا               

وحيث يتوفر خضوع القلـب فإنـه       . إنه يعرف خرياً مما نعرف حنن     . »لتكن مشيئتك «
وإال، . تعاىل يرد علينا ليس حسب أدعيتنا الناقصة املغلوطة، بل حسب رمحته وحكمته           

وقـد متـضي    . وقد اختلفت احلال، فإنه قد جياوب طلباتنا وصلواتنا بالدينونة والقضاء         
  .علينا سنوات نقضيها آسفني على محاقتنا إذ مل نترك مصاحلنا بني يديه

            ـرأمثـه،  ) أو كـتم  (وقد أضاف أفرامي على هذه السقطات سقطة أخرى، فإنه ص
حال واحد، فإن يد اهللا البد أن       وطاملا كانت هذه    ). ١٢ع(خطيته  ) أو غطى  (نـزوك

ومن الناحية األخرى، إذا عـرض      . »من يكتم خطاياه ال ينجح    «تكون عليه للتأديب؛    
كل شيء يف النور ودان اخلطية واعترف ا، فإن اهللا نفسه يسترها، وإىل األبد تـزول                
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 طوىب لرجل ال حيسب له الـرب      . طوىب للذي غُفر إمثه وسترت خطيته     «من أمام عينيه    
  .»خطية وال يف روحه غش

ويف . وبسبب إصرار أفرامي على كتمان خطيته البد أن يأيت عليه خمـاض الوالـدة             
وهكذا . تشبيه آخر، هو ابن غري حكيم، إذ وقف موقف األمحق الذي يقوده إىل احلرية             

  ).١٣ع. (ظل سائراً يف محاقته بينما يسمع التحذير تلو التحذير بالرجوع عنها

ين استئناف واستطراد للموضوع العام، وإعالن ملدى الـدينونات         والعددين األخري 
على أننا قبل أن نصطدم ذه املشاهد اخلطرية، نقرأ كلمة          . اخلطرية اليت البد أن جيوزها    

. ١٤نعمة، هي كقوس قزح ظهر يف اجلو اخلانق احململ بالغضب، تلك هي كلمـات ع              
ن الرمحة والشفقة، واعـداً بنظـرة     فإن ذاك الذي يزمع أن يفتقدهم بغضبه، يتحدث ع        

أين أوباؤك يا موت،    . من يد اهلاوية أفديهم، من املوت أخلصهم      «. حمبته يف آخر األمر   
  ).١٤ع(» ختتفي الندامة عن عيين.أين شوكتك يا هاوية 

وأي شيء أمسى بركة من وعد كهذا، يف وسط حماكمة خطرية كهذه؟ ففي الغضب              
يظهر كفادي خمتاريه، حمرراً من املوت واهلاوية أسالما        وهكذا سوف   . يذكر اهللا الرمحة  

ويومئـذ  . وضحايامها، خملَّصاً لكل الذين يتحولون إليه بروح منكسرة، معترفني بذنبهم         
  .لن يندم عن مقاصد نعمته، ولذلك فإم يثبتون إىل األبد يف جوده ورمحته

عاً يف وسـط األمـم،      لقد كان إسرائيل منذ قرون، وال يزال، كإنسان ميت، مدفو         
تائهاً كأخيلة اهلاوية، لكن الساعة ليست بعيدة حني تتم رسالة دانيآل األخرية ونبـوءة              
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يف ذلك الوقت يقوم ميخائيل الـرئيس العظـيم          «٣٧وادي العظام اليابسة يف حزقيال    
ويف ذلك  . القائم لبين شعبك، ويكون زمان ضيق مل يكن منذ كانت أمة إىل ذلك الوقت             

وكثريون من الراقدين يف تـراب      . جى شعبك كل من يوجد مكتوبا يف السفر       الوقت ين 
» األرض يستيقظون، هؤالء إىل احلياة األبدية وهؤالء إىل العـار لـالزدراء األبـدي             

حتيـا  «). ١٩:٢٦ص(وهناك شهادة لنيب أقدم بكثري، هـو إشـعياء          ). ١:١٢،٢دا(
 ألن طلك طل أعشاب واألرض      استيقظوا ترمنوا يا سكان التراب    . أمواتك، تقوم اجلثث  

كل هذه األقوال سوف تتم بصورة جميدة يوم تستيقظ بقية إسـرائيل            » تسقط األخيلة 
ويهوذا من نومة املوت، وخترج عند نداء اهللا لترجع إىل صهيون باألغاين، وفرح أبـدي            

تأتى ساعة فيها   «وكذلك سوف تتم حرفياً أقوال سيدنا بصورة عجيبة         . على رؤوسهم 
فيخرج الذين فعلوا الصاحلات إىل قيامـة احليـاة         . يع الذين يف القبور صوته    يسمع مج 

مبارك ومقدس من   «ويتم كذلك قول الرائي     » والذين عملوا السيئات إىل قيامة الدينونة     
  ).٦:٢٠، رؤ٢٨:٥،٢٩يو(» له نصيب يف القيامة األوىل

غري . مة خملِّصنا اهللا  وقد كان يسعدنا حقاً أن خنتم أصحاحنا ذه التذكرة الكرمية لنع          
أنه نافع وضروري أن نتذكر أن يوم قوة يهوه وظهور املسيا مل يأت بعد، ومن هنا نرجع                 
  .لنتأمل يف حالة إسرائيل اليت يرثى هلا، ويف األيام السوداء اليت تنتظرهم قبل فجر اد

شبه «اليت هي   » قوس قزح « اخلطرية، نتصور أن     ١٥،١٦وإذ نتأمل يف كلمات ع      
قد أخذت تتالشى، وأن سحب الدينونة السوداء تتجمع وتتكاثف على أرض           » الزمرد

، نذُر العاصفة املخيفة العتيدة     »من العرش خترج بروق ورعود وأصوات     «املوعد، بينما   
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أن ب على أولئك الذين كانت هلم عيون تبصر، فلم يبصروا، وآذان تـسمع فلـم                
ومـن عنـد الـرب      .  فاتتهم الفرصة لالختباء   يسمعوا قعقعة يوم السخط القادم، حىت     

. ستطلع من القفر ريح شرقية جتفف عيون الرجاء وينابيع الفرح وتنهب كـل متـاع              
ألا قد متـردت علـى      «واخلراب يطوى السامرة يف لفافة الليل البهيم والويل العظيم          

  السفاح الذي ال يبقي على شيخ وال شـاب وال          اآلشوري، فيسقطون حتت يد     »إهلها
لكنه سيتم بـصورة    . صحيح أن هذا مت يف زحف جيوش شلمنأسر على األرض         . امرأة

  . األخري كالطوفان املتمرد حىت توقفه نفخة الرباآلشوريأخرى حينما يكتسحها 

أما األصحاح التايل واألخري فينطوي على دعوة رقيقـة         . ذا تنتهي أجزاء النبوءة   
ىل ذاك الذي هـو رجـائهم الوحيـد         موجهة للشعب املرتد، حترضهم على الرجوع إ      

  .الصاحل
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   ١٤أصحاح 

  الرجوع والبرآة

ذلك احلنني عينه الذي أدمع عيين املسيا املرفوض، وأبكاه على أورشليم يوم قـال              
يتخلـل أصـحاحنا هـذا      » لو علمت أنت أيضاً حىت يف يومك هذا ما هو لسالمك          «

ني تلك التوسالت األمينة اليت     فهو حقاً ينطوي على أرق التوسالت املؤثرة من ب        . األخري
حيفل ا كتاب اهللا، ويذكِّرنا بتلك الفرائد املؤثرة من التوسالت اليت نطق ا الـروح               

فهذا األصحاح ليس يطالعنا فقط بتوسالت الـرب إىل         . القدس يف فترة تالية بفم إرميا     
تصرفوا، شعبه ألن يستمعوا إىل صوته ويرجعوا إليه، بل يعلن بوضوح كيف ينبغي أن ي             

إىل حد أنه يضع يف أفواههم وعلى شفاههم أقواالً، لو خرجت من قلوم لَسر الرب أن                
وكذلك حيفل أصحاحنا مبواعيد الربكة اليت ستنسكب عليهم حني خيـضعون           . يسمعها

  .وينحنون قدامه توبة وانسحاقاً

رب يرفع  ال«نقرأ  ). ١ع(» ارجع يا إسرائيل إىل الرب إهلك ألنك قد تعثرت بإمثك         «
، فلو أم سلكوا سبل االستقامة اليت خطّها هلم إهلهم          »شأن األمة وعار الشعوب اخلطية    

وكانت . لكنهم أبو االستماع وحولوا الكتف    . األمني احلافظ العهد، لتغير وجه تارخيهم     
ي بيد أن ذاك الذ   . فقد احنطوا أميا احنطاط   . النتيجة سقوطاً وخراباً من البداية إىل النهاية      

أخطأوا إليه بصورة خمزية ال يزال يستطيع أن يتجه إليهم حباً لريجعـوا إليـه، إىل ذاك                 
  .الذي هو إهلهم من أرض مصر
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. فلنتعلم من منهاجهم التاعس أن نتجنب خطايانا، وأن نعرف نعمة اهللا املتفاضـلة            
 على أنه مهمـا تكـن     . لكن الكنيسة، شهادة الرب الغائب، فشلت متاماً كما إسرائيل        

عتامة اليوم، فإنه حني يتحول القلب الصادق إىل اهللا، حاكماً على ذاتـه كمـن هـو                 
مشترك يف اخلطية اليت وقع فيها أولئك الذين أعطيت هلم االمتيازات السامية العجيبة،             
فإن ذاك الذي كان اخلطأ يف حقه، وأُحلق بامسه الكرمي هواناً ثقيالً يسره أن يقبله، بـل                 

  .ب املفتوح ليدخل ويتعشى بالشركة، ولو يف ساعة متأخرةإنه يف انتظار البا

لكنين أخطأت خطأً شنيعاً، وال أعرف كيف اقترب مـن إلـه            "وإن قالت النفس    
حينئذ يـضع   ". قدوس كهذا بعد اهلوان الذي أحلقته بامسه الكرمي إىل هذا احلد املخيف           

ثباتاً على استعداده    صالة على شفاه عبده الراجع اخلاضع، إ       - تبارك امسه    -هو بنفسه   
. خذوا معكم كالماً وارجعـوا إىل الـرب       «. ألن يسمع كل نفس تطلبه أو تسعى إليه       

ال . ، فنقدم عجـول شـفاهنا     )أي بإحسان (حسناً  ) اقبلنا(قولوا له ارفع كل إمث واقبل       
آهلتنا، إنه بـك    ) أنت(خيلصنا أشور، ال نركب على اخليل، وال نقول أيضاً لعمل أيدينا            

  ).٢،٣ع(» اليتيميرحم 

وهيا بنا نتبادهلـا مقطعـاً      . إن هذه الصالة اليت أمالها اهللا نفسه خليقةً بكل اعتبار         
هكـذا  » ارفع كل إمث واقبل بإحسان    «. مقطعاً، وازنني كل واحد منها يف حمضر الرب       

وإذ طال عليها الدنس، حىت كاد الضمري يصاب بالشلل، فـإن           . تصرخ النفس النادمة  
وهذا ينشئ بغضة ونفوراً من االحنراف      . اآلن يكشف األمور على حقيقتها    نور اهللا أخذ    

ومن مث ينقلب عدم املباالة     . والضالل الذي طاملا سايرناه وتساحمنا معه كأنه ليس ضالالً        
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فتـصبح اخلطيـة    . »ارفع كل إمث  «وإذا بالنفس تنفس عن حقيقتها      . إىل تدريب عميق  
وبعد ذلك حتـس باحلاجـة إىل       . ىل حمضر اهللا  كريهة يف ذات اللحظة اليت تدخل فيها إ       

ويا هلا من رمحة أننا ندعى لالقتراب       » اقبلنا بإحسان «النعمة ومن مث تنطلق منها الصيحة       
  !»إله كل نعمة«إىل 

ولن يكون هناك رجوع طاملا يتهاون اإلنسان ويعبث باخلطية، فتبقى غـري مقـضي              
ف كامالً، ونتحول يف أمانة عـن اإلمث،       ولكن يف اللحظة اليت يصدر فيها االعترا      . عليها

إن اعترفنا خبطايانا فهو أمني وعـادل       «. فإن الكلمة تضمن لنا وتؤكد املغفرة السريعة      
، هذا مبدأ ينطبق على اخلاطئ اهلالك الـذي  »حىت يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إمث      

واخلطيـة  . يطلب اخلالص، كما على القديس الذي يضلُّ والذي يطلـب رد الـنفس            
املقضي عليها، خطية عربت، ويف متناول النفس أن جتدد متتعها بالشركة اليت كانت قد              

وإذ نعرف هذا معرفة    . توقفت منذ اللحظة اليت مسحت فيها للشر أن يتسلل إىل الضمري          
مبعثها، ال مشاعرنا، بل شهادة الكتب، حينئذ تصعد من القلب التسابيح والـسجود             

  .»فنقدم عجول شفاهنا«

. وعندما تستقيم احلياة ويصفو الضمري من الدنس، يكون السجود بالروح واحلـق           
ومن مث يتسىن للقديس السعيد أن يسكب يف أذن اهللا، دون عائق، تسبيحات عرفـان               

. اجلميل، وينطلق سجوده كبخور متصاعد من القلب الذي صار املسيح كل شيء لـه             
وا إىل أرضهم بعد تيهان التأديب،      وسيدخل إسرائيل يف هذا حينما يصرخون، وقد عاد       
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قدام ذاك الذي يسكن يف وسطهم، بعد أن يكون قد نقَّاهم بروح اإلحراق من كل ما                
  .يعطل اعترافهم الكامل بنعمته

صيحة من الشعب الذي تعلم أن يكُف عن اإلنسان الـذي           . »ال خيلصنا أشور  «مث  
م يف ساعة الشدة رجعوا، ليس      لقد رأينا، من خالل الِسفر كله، كيف أ       . يف أنفه نسمة  

إىل اهللا الذي متردوا عليه، بل إىل أشور، اململكة الشمالية املتعجرفة اليت كانت معينـة               
ومن مث سيقولون يف يوم اقتدار يهـوه        . وهكذا تعلموا أن عون اإلنسان باطل     . خلرام

  .ولكن يف اهللا وحده جيدون خملصهم» ال خيلصنا أشور«

ال نركـب علـى     «دون يف ذلك اليوم على جيوشهم هم،        كما أم سوف ال يعتم    
واملالحظ خالل هذا التاريخ أن قوم للمعارك مل تكن كامنة يف تقليد عادات              . »اخليل

 -وحينما كان يقودهم يهوذا     . وأحوال األمم، بل يف االعتماد على اهللا يف روح احلمد         
تمدون يف معونتـهم علـى       كانت تكتب هلم النصرة، إذ كانوا يع       -" محد"الذي معناه   
ويوم التقى يهوشافاط بالعدو وضع يف مقدمة اجلبهة مغنيني ال فرسـاناً،            . الرب وحده 

وإىل هذا سوف يرجعون حينما يتذللون قـدام اهللا بـسبب           . ومن مث فاز بنصرة عظيمة    
واإلميان، ولو بدا أنه يـضاعف      . »باطل هو الفرس ألجل اخلالص    «عثرام وخطيتهم   

رى يف القتال ويزيد من ضراوته، ولكنه خري لنا أن نتعلم أن نستند علـى               اهود البش 
  .ذارع الرب ذاكرين أن احلرب له وليست لنا
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لكنهم يف يومهم املوعود  . لقد كانت عبادة األوثان علّة خرام وهالكهم فيما مضى        
 عجـز   وإذ اختربوا . »آهلتنا) أنت(وال نقول أيضاً لعمل أيدينا      «القادم سوف يصيحون    

اآلهلة الكثريين اليت كانت تسيطر عليهم، فإن الرب سوف يتعظم ويتعـاىل يف ذلـك               
وإا لَصورة مشتهاة للنفس اليت استيقظت، أنه ما من قوة، منظورة أو مستورة،             . اليوم

وإذ ينكشف يف حـضرته كـل       . »عزيز يعقوب «تنفع يف مشروع اخلالص سوى قوة       
ون أنه يزيدوا على قوهلم ذاك مقولة يقني أخرى       شيء، وال يبقى يف أرواحهم غش، يقدر      

لقد كان إسرائيل ابناً للرب، دعاه مـن        » )أي فيك جيد اليتيم رمحة    (بك يرحم اليتيم    «
ومن هنـا حكـم علـيهم بلـوعمي         . مصر، لكنهم نسوه، وتصرفوا ضد روح نعمته      

مة اخلالصة  فإذ يرجعون، فإمنا على أساس النع     . ولورحامة، كما رأينا يف مستهل النبوءة     
، ليس لكي يطالبوا حبقوق األبناء، بل ليكونوا رعايا تلك          "كاليتيم"يأتون إليه   . والرمحة

ما أوفق كلمات هذه الصالة على شفاه البقية يف األيام          . الرمحة اليت هي أفضل من احلياة     
  !األخرية

أنا أشفي ارتدادهم، أحبـهم فـضالً، ألن        «وبعد ذلك يتتابع جتاوب الرب الكرمي       
لكأن قلب حمبته الكبري قد امتأل، حىت يكاد ينشق، لوال أن          ). ٤ع(» غضيب قد ارتد عنه   

واآلن قد رفع احلاجز، ومثل جـدول متـدفق         . خطاياهم أعاقته عن التعبري بكل ما فيه      
. انطلق جوده ولطفه، قاهراً كاسحاً كل عقبة أو معثرة قد يضعها أو يثريها عدم اإلميان              

ناً، سيقودهم يف سبل الرب، شافياً نفوسهم، راجعاً م مـن كـل             وإذ أحبهم فضالً، جما   
  .لقد غُفر املاضي الداكن وانتهى، وتالشى سخطه، فنعمته ال تعرف حدوداً. ارتدادهم
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. ولن يكونوا فيما بعد أرضاً قحالً خواء، بل كجنة مروية، يقلمها وحيفظها بنفـسه             
والنـدى  ). ٥ع(» ه كلبنان أكون إلسرائيل كالندى، يزهر كالسوسن ويضرب أصول      «

يف الكتاب يرمز إىل تأثريات الروح القدس الرطبة الندية احمليية، إذ يقدم احلق بالنعمـة               
ومن هذا القبيل ما نقرأه يف أمر جدعون يوم سأل عالمتني من الرب، حيـث               . للنفس

ففي املرة األوىل كان الطل، أي      . جند، وعلى قياس عجيب، صورة ملختلف معامالت اهللا       
ويف املرة الثانية جفت اجلزة وحدها بينما      . الندى على اجلزة، وجفاف على األرض كلها      

وهكذا كان إسرائيل مباركاً بفضل شهادة الروح، بينمـا         . اكتست األرض كلها ندى   
لكن إسرائيل رفض مسيحه عند جميئه األول،       . كان العامل كله رازحاً يف اجلهالة والوثنية      

لكنـه  . افة اليوم وخربة، بينما يعمل روح اهللا وسط األمـم         واألمة املختارة صارت ج   
سوف يسكب يف العصر األلفي على كل بشر، يومئذ تنتشي اجلـزة واألرض سـواء،               

 يصور نفس الـصورة الـيت       ١٣٣وندى حرمون يف مز   . حييهما الندى اإلهلي الرطيب   
الراجع، واهبـاً   فاهللا نفسه سيكون الندى لشعبه      . يصفها هوشع، قوة احلياة واالنتعاش    

وبفضل اهتمامه احلاين، سريفلون يف مجـال       . حياة جديدة وطالوة ليفرحوا به إىل األبد      
  . ولن يكون من نصيبهم جمد زائل، بل اء دائم ال يبور. السوسن، وهلم عراقة أرز لبنان

إن خراعيب  ). ٦ع(»متتد خراعيبه ويكون اؤه كالزيتونة وله رائحة كلبنان       «يومئذ  
ل السامقة إىل السماء كاألرز العتيد سوف متتد يف جالل، وعطرها الزكي سوف             إسرائي

ليس األمر قاصـراً    . يضوع شذاه، ليعرف الكل معاً أن الرب عاد واحتضنهم كخاصته         
. على اد والرائحة الزكية، بل سوف يتصفون مبا تتصف به الزيتونة من مالحة وإمثار             

كلمة العربية، تتحدث هي األخرى عن الـروح        فالزيتونة، شجرة الزيت كما تترجم ال     
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القدس الذي سينساب يف األمة كما يسري الزيت يف شجرة الزيتون، ليجعل منها منشأ              
وهكـذا يـستخدم    ). ٧ع(» كخمر لبنان «بركة روحية لكل األرض، فيكون ذكرهم       

. نيـه النيب تشبيهاً يف أثر تشبيه ليصور فرحة الرب بشعبه، ويرسم مجاهلم وقدرهم يف عي             
وليس فقط أن يعقوب يعود ويتجمع، بل إنه سيكون وسيلة بركة لآلخرين طبقاً للوعد              

، ليلقوا راحة من وراء     »ساكنني يف ظله  «لآلباء، وهذا معىن القول إن كثريين يكونون        
فيومئذ سـوف  . وحنن نعلم أن احلنطة واخلمر رمزان للقوة والفرح . اخلدمة املسلَّمة إليه  

فإم إذ يغرسون من جديد يف األرض       . »جفنة ممتدة، خيرج مثراً لنفسه    إسرائيل  «ال يقال   
بوصفهم كرمة الرب، فإم يزهرون ويفرخون أغصاناً حمملة بالعناقيد املشتهاة، لكـي            

  .ميدوا األرض كلها خبمرة األفراح

فإذ يـسكنون يف شـركة مـع اهللا،         » ما يل أيضاً ولألصنام؟   «حينئذ سيقول أفرامي    
وهكـذا  . مبحبته ونعمته اليت ال مثيل هلا، فإم يتنكرون حلماقات املاضـي          ويتمتعون  

تتملكهم العواطف اجلديدة يف القلب، حىت يكرهوا وينسوا تلك األصنام الباطلة الـيت             
أنا قد أجبـت    «مرة ركعوا قدام مذاحبها، ويف رضى مقدس يتطلع الرب إليهم ويقول            

ولكـن ال   » أنا كسروة خضراء  « ال تداىن    فريد إسرائيل ببهجة  . »فأالحظه) أو مسعت (
سيكونون يف عينيه سروة طيبـة  . خضرة مومسية فقط، بل هم كشجرة دائمة االخضرار  

غري أن هذا اخلري كله، وتلك احملاسن كلها، إمنا هـي منـه،             . مشتهاة على مدى الدهر   
ـ «يف البعد عنه العقم كما قال سيدنا        . »من قبلي يوجد مثرك   «وهكذا جياوم    دوين ال  ب

لكنهم إذ يثبتون بغري انقطاع متمتعني مبحبته، فإن مثرهم لـن          . »تقدرون أن تفعلوا شيئاً   
  .خييب، وحالوم لن تربح



Arabic Bible Outreach Ministry       http://www.arabicbible.com    الخدمة العربية للكرازة باإلنجيل 
 

P.O Box 486, Dracut MA 01826 USA                                   Email: info@arabicbible.com 
© Copyright 1998−2005, All rights reserved. 

 ٨٩

هنا خامتة النبوءة، لكن الشيء الذي يلفتنا بوجه خاص هو أن الرب يشدد على كل               
 من هو حكيم حىت يفهم هـذه األمـور        «قارئ أمهية تقييم ووزن كل شيء يف حمضره         

وأمـا املنـافقون    . فإن طرق الرب مستقيمة واألبرار يسلكون فيها      . وفهيم حىت يعرفها  
وما أسعدنا إذا كنا،    . لقد كانت طرق الرب هي موضوع السفر      ). ٩ع(» فيعثرون فيها 

بنعمة اهللا، معدودين ضمن احلكماء واملتفطنني الذين يعرفون ويفهمون، واألبرار الذين           
  ! يسلكون فيها

  آمني. ب يعطي فعالية لكلمته من أجل امسهأال ليت الر

 تعال أيها الرب يسوع. آمني
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 نشر كلمة   اخلدمة العربية للكرازة بالإلجنيل هي هيئة إرسالية مسيحية شغفها        
وتقـوم  .  أخـرى  العريب عرب اإلنترنت وعرب وسائل إلكترونية      اهللا يف العامل  

زيع الكتاب املقدس جماناً للجالية العربية يف أمريكا الـشمالية وبلـدان            بتو
 باإلضافة إىل جمموعة من األقراص املضغوطة اليت حتتوي على كتـب            .العامل

  .روحية، عظات، تراتيل والكتاب املقدس
  .د من املعلومات الرجاء اإلتصال بناللمزي

  
  .حيفظكم اهللا وميأل حياتكم بالصحة والسعادة والسالم

  أسرة اخلدمة العربية للكرازة باإلجنيل


