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كلمة تمهيدية
الجســد «  » حســب  إبراهيــم  نســل  المختــار «  » للشــعب  الكاملــة  القصــة 
لنــا صفــات  تعلــن  أنّهــا  واألهميّــة، خاصــًة  الفائــدة  مــن  جانــب عظيــم  علــى  هــي 
هللا المتعــددة الجوانــب فــي ســموها وجاللهــاـ كــدوام رأفتــه وكمــال عدلــه وعمــق 

حكمتــه وعظــم قدرتــه وخلــود محبتــه.
ــًة مــن القســم الــذي  ولكــن فــي تتابــع الحقبــة الطويلــة ل يوجــد قســم أكثــر أهميّ
يتناولــه هــذا المجلـّـد وذلــك منــذ الوقــت الــذي بلــغ فيــه حكــم شــعب هللا الدنيــوي 

الــذروة حتــى ســبيهم ورجوعهــم. 
ليــس غــرُض هــذا الكتــاب عــرُض تاريــٍخ أو ســرُد قّصــٍة مســهبٍة لألحــداث التــي 
آخــرون  فعلــه  مــا  هــذا  منتظــم.  تاريخــي  اســتعراض  أو  الزمــن  ذلــك  فــي  جــرت 
فــي أوقــات مختلفــة. فغايــة الكتــاب إذاً إنجــاُز أمــوٍر أعظــم وهــى إبــراُز الــدروس 
وهزائمهــم  هللا  شــعب  انتصــارات  مــن  اســتخالصها  يمكننــا  التــي  األخالقيّــة 
فــي  للنفــوس  عمليّــة  فائــدة  ذات  وجعلهــا  وإصالحاتهــم  وســبيهم  وارتدادهــم 
مــع  الرحيمــة  معامالتــه  فــي  ورحمتــه  محبّــة هللا  مــلء  وإظهــار  المتحــان  أوقــات 

والمقــاوم. المعانــد  الشــعب  ذلــك 
يبــدأ هــذا المجلــد بشــعب هللا كمملكــة متّحــدة فــي ذروة مجدهــا، بهيكلهــا 
الفخــم العظيــم - الــذي كان آنــذاك مركــز العبــادة الحّقــة. ثــم يتبــع ذلــك انقســاُم 
المملكــة، المملكــة الشــمالية ذات األســباط العشــرة التــي بســبب خيانتهــا، انتهــى 
بهــا األمــُر إلــى النســيان فــي الســبي األشــوري ســنة 722 ق.م. . والمملكــة الجنوبيــة 
بعــد( والتــي وقعــت  بنياميــن فيمــا  إليهــا ســبط  يُهــَوَذا )انضــم  التــي تضــم ســبط  

تحــت الســبي البابلــي ســنة 586 ق.م.
العصيــب  الحكــم  تحــت  لنــا  فيَُقــّدم  المتباينــة  يُهــَوَذا ذو األحــداث  تاريــخ  أمــا 
لملوكهــا األساســيين األخيــار منهــم واألشــرار حتــى أفضــى األمــر بهــذه المملكــة إلــى 
الســبي وبنوهــا يبكــون علــى ضفــاِف نهــر الفــرات حيــث علّقــوا أعوادهــم علــى شــجر 

الصفصــاف وهــم ينظــرون بشــوٍق ولهفــٍة إلــى أورشــليم التــي آلــت إلــى الخــراب.
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ثــم يخبرنــا الكتــاب عــن تغــرّب شــعب هللا آنــذاك فــي بابــل وعــن رجــال هللا 
القديســين وأنبيائــه ورســالة النجــاة والحريـّـة فــي إعــالن نطــق بــه أحــد عظمــاء ملــوك 
األرض وعــن عــودة المســبيين إلــى أورشــليم وإعــادة بنــاء الهيــكل تحــت إرشــاد إلهــّي 

وإعــادة تأســيس شــعب هللا فــي أرضهــم.
والكتــاب زاخــر بدراســات لصفــات شــخصيّات عظيمــة - كســليمان الحكيــم 
الــذي لــم تســتطع حكمتــه وحدهــا أن تحفــظ قلبــه مــن العصيــان، ويربعــام الرجــل 
السياســي الباحــث عــن مصلحتــه، والنتائــج الوخيمــة التــي نتجــت عــن سياســته 
وإيليا القوّي الذي مع أنّه لم يُعرف له أصل أو نســب كان موفداً برســالة، وأليشــع 
نبــي الســالم والشــفاء، وآحــاز الشــّرير الجبــان، وحزقيــا الصالــح الخجــول، ودانيــال 
المحبــوب مــن هللا، وإرميــا النبــي الحزيــن وحَجــي وزكريــا ومالخــي أنبيــاء الســتعادة 
وفــوق هــؤلء جميعــاً يســمو الملــك اآلتــي، فــي مجــد إلهــّي ســماوّي، حمــل هللا، 

البــن الوحيــد، الــذي فيــه تتــّم كّل رمــوز الذبائــح إتمامــاً أبديــاً.
ويصــّور هــذا المجلّــد خطــط هللا التــي ل تخيــب فــإذا لــم يتعــاون شــعب الــرب 
علــى تقديــم إنجيلــه المبــارك إلــى العالــم فســيتّم تقديمــه بوســائل أعظــم وأقــوى 
رغمــاً عنهــم، حتــى لــو كانــوا مســبيين فــي بابــل؟ فعــن طريــق شــهادة أمينــة لجماعــة 
قليلــة التــزم أعظــُم ملــوك بابــل بإذاعــة إعــالن َملَكــي علــى العالــم أجمــع عــن معرفــة 
اإللــه الحقيقــي وفــي نجاتهــم مــن الســبي يعلــن كــورش الملــك الفارســي العظيــم 
رســالة الحريـّـة. فــإذا أراد، هللا ســيضع ثــروة اإلمبراطوريــات وقّوتهــا تحــت تصرّفهــم.

وهكــذا فنحــن نســير إلــى األمــام فــي تدبيــر هللا مــن الرمــز إلــى المرمــوز إليــه. مــن 
الحــّكام الذيــن يموتــون إلــى الملــك الســرمدّي، مــن األمجــاد التــي تـَـْذوي وتــزول إلــى 
إلــى  الــذي يخطــئ ويهلــك  تــزول، مــن الشــعب المائــت  التــي ل  األمجــاد األبديّــة 

الشــعب البــار الباقــي إلــى األبــد.
ونحــن نصلــى إلــى هللا لكــي يبــارك هــذا الكتــاب الــذي كُتــب بقلــم الســيدة إلــن 
هوايــت التــي أنجــزت فصولــه األخيــرة قبــل وفاتهــا. نرجــو أن يكــون بركــة فــي اإلتيــان 
بنفــوس كثيــرة إلــى اإللــه الحقيقــي كمــا كانــت مجلداتُهــا الســابقة - هــذا مــا نرجــوه :-

)الناشرون(
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مقدمة

ب َكْرم الرَّ
كانــت غايــة هللا مــن دعوتــه إلبراهيــم للخــروج مــن وســط عشــيرته التــي كانــت 
تعبــد األوثــان، هــي اإلتيــان بأفضــل هبــات الســماء إلــى كّل شــعوب األرض. ألجــل 
هذه الغاية أخرجه من أرضه وعشيرته وأسكنه في أرض كنعان وقال له: » أَْجَعلََك 
ــًة َعِظيَمــًة َوأُبـَـارِكََك َوأَُعظِّــَم اْســَمَك. َوتَُكــوَن بَرَكَــًة « )تكويــن 2: 12(. كانــت كرامــة  أُمَّ
عظيمــة تلــك التــي ُدعــَي إليهــا إبراهيــم صيرورتــه أبــاً للشــعب الــذي كان مزمعــا أن 
يصيــر حارســاً ومحافظــاً علــى حــّق هللا للعالــم مــدى عصــور طويلــة، الشــعب الــذي 

بواســطته ســتتبارك جميــع أمــم األرض وقبائلهــا بمجــيء المســيّا الموعــود بــه.
أذهانهــم  الوثنيــة  فلقــد أظلمــت  الحقيقــي  اإللــه  يفقــدون معرفــة  النــاس  كاد 
َســٌة َوَعاِدلَــٌة َوَصالَِحــٌة « )روميــة 7:  وحاولــوا أن يبّدلــوا شــرائع هللا التــي هــي » ُمَقدَّ
12( بشــرائع تتفــق مــع أهــواء قلوبهــم القاســية الُمفعمــة باألنانيــة ومــع ذلــك فــاهلل 
فــي رحمتــه لــم يمُحهــم مــن الوجــود بــل قصــد أن يمنحهــم فرصــًة يتعرّفــون بهــا إليــه 
عــن طريــق كنيســته وقصــد أن تكــون الَمبَــاِدئ التــي يعلنهــا شــعبُه واســطة فــي إعــادة 

صــورة هللا األدبيّــة إلــى اإلنســان.
ــة وإعــالء شــأنها والدفــاع عــن ســلطان هللا عــن  ينبغــي اإلشــادة الشــريعة اإللهيّ
طريقهــا فلقــد أوكل هــذا العمــل العظيــم النبيــل إلــى شــعبه الذيــن فصلهــم عــن 
ولصيانــة  لشــريعته  مســتودعات  وجعلهــم  مقّدســة  عهــدة  يســلّمهم  لكــي  العالــم 
معرفتــه بيــن النــاس عــن طريقهــم. بهــذه الكيفيّــة كان يجــب أن يضــيء نــور الســماء 
علــى عالــم اكتنفــه الظــالم، ويســمع صــوت هللا الــذي يطلــب إلــى الشــعوب التحــّول 

عــن الوثنيّــة لعبــادة اإللــه الحــّي.
ٍة َعِظيَمــٍة َويَــٍد َشــِديَدٍة «  لقــد أخــرج هللا شــعبه المختــار مــن أرض مصــر » ِبُقــوَّ
)خــروج 32: 11(. » أرســل موســى عبــده وهــرون الــذى اختــاره أقــام بينهــم كالم آياتــه 
وعجائــب فــي أرض حــام «، » َوانْتََهــَر بَْحــَر ُســوٍف فَيَِبــَس، َوَســيَّرَُهْم ِفــي اللَُّجــجِ « 

15, 16
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التــي كانــوا  لقــد أنقذهــم مــن أغــالل العبوديّــة  )مزمــور 105: 26، 27؛ 106: 9(. 
يعانــون منهــا ليأتــي بهــم إلــى أرض جيّــدة أعّدهــا لهــم بعنايــة كملجــأ يلــوذون بهــا مــن 
أعدائهــم. أراد أن يأتــي بهــم إلــى نفســه ويحيطهــم بــاألذرع األبديـّـة وفــى مقابــل صالحــه 

ورحمتــه كان عليهــم أن يمّجــدوا اســمه ويعترفــوا بــه ســيّدا علــى كّل األرض.
» إِنَّ ِقْســَم الــرَّبِّ ُهــَو َشــْعبُُه. يَْعُقــوُب َحبْــُل نَِصيِبــِه. َوَجــَدُه ِفــي أَرِْض قَْفــٍر  َوِفــي 
َخــالٍَء ُمْســتَْوِحٍش َخــرٍِب. أََحــاَط ِبــِه َولََحظـَـُه َوَصانـَـُه كََحَدقـَـِة َعيِْنــِه. كََمــا يَُحــرُِّك النَّْســُر 
ــِه هَكــَذا  ــِه َويَأُْخُذَهــا َويَْحِملَُهــا َعلَــى َمَناكِِب ــُه َوَعلَــى ِفرَاِخــِه يَــرِفُّ َويَبُْســُط َجَناَحيْ ُعشَّ
الــرَّبُّ َوْحــَدُه اقْتـَـاَدُه َولَيْــَس َمَعــُه إِلــٌه أَْجَنِبــيٌّ « )تثنيــة 32: 9-12(. هكــذا أتــى بشــعبه 
ــة مــن مخاطــر  ــة معجزيّ إلــى كنفــه ليســكنوا تحــت ســتر جناحيــه. وإذ ُحفظــوا بكيفيّ

الجــولن فــي البريـّـة اســتقروا أخيــراً فــي المــكان الــذي أراده لهــم.
إلــى  يثيــر الشــفقة العاطفيّــة أعــاد عــن طريقــه  النبــي إشــعياء مثــالً  وقــد أورد 
أذهانهــم قّصــة دعــوة شــعب هللا وتدريبهــم ليكونــوا ممثليــن لــه مثمريــن فــي كّل 
ــرٌْم  عمــل صالــح، قــال: » ألُنِْشــَدنَّ َعــْن َحِبيِبــي نَِشــيَد ُمِحبِّــي لَِكرِْمــِه: كَاَن لَِحِبيِبــي كَ
ِفــي  بُرًْجــا  َوبََنــى  َســْوَرَق،  كَــرَْم  َوَغرََســُه  ِحَجارَتَــُه  ــى  َونَقَّ فََنَقبَــُه  َخِصبَــٍة،  أَكََمــٍة  َعلَــى 

َوَســِطِه، َونََقــَر ِفيــِه أَيًْضــا ِمْعَصــرًَة، فَانْتَظَــَر أَْن يَْصَنــَع ِعَنبًــا « )إشــعياء 5: 1، 2(.
لقــد قصــد هللا أن يأتــي بالبركــة إلــى بنــي اإلنســان عــن طريــق شــعبه المختــار 
تِــِه رَِجــاُل  فأعلــن النبــي قائــال » إِنَّ كَــرَْم رَبِّ الُْجُنــوِد ُهــَو بَيْــُت إِْســرَائِيَل َوَغــرَْس لَذَّ

يَُهــَوَذا « )إشــعياء 5: 7(.
لقــد ُســلَِّمت أقــوال هللا لهــذا الشــعب وأقيــم حولهــم ســياج وصايــا شــريعته، 
ســياجاً  ســتكون  الَمبَــاِدئ  لهــذه  الطاعــة  كانــت  والنقــاء.  والعــدل  الحــق  َمبَــاِدئ 
يقيهــم ويحفظهــم مــن إهــالك أنفســهم باألعمــال الشــريرة وكبــرج فــي كــرم وضــع هللا 

هيكلــه المقــدس فــي وســط األرض.
البريّــة كان ســيظّل معلّمهــم  لهــم فكمــا كان معهــم فــي  كان المســيح معلّمــاً 
ومرشــدهم وفــى خيمــة الجتمــاع وفــي الهيــكل حــّل مجــده فــي الشــكينا المقــّدس 
فــوق غطــاء التابــوت )كرســي الرحمــة( وألجلهــم أظهــر دائمــا غنــى محبّتــه وصبــره.

وقــد وضــع هللا أمامهــم قصــده عــن طريــق نبيــه موســى وتوّضحــت لهــم شــروط 
ٌس لِلرَّبِّ إِلِهَك. إِيَّاَك قَِد اْختَاَر الرَّبُّ إِلُهَك  نجاحهم حيث قال: »أَنَْت َشْعٌب ُمَقدَّ
ــُعوِب الَِّذيــَن َعلـَـى َوْجــِه األَرِْض « )تثنيــة 7 :6(. لِتَُكــوَن لـَـُه َشــْعبًا أََخــصَّ ِمــْن َجِميــعِ الشُّ

» قَــْد َواَعــْدَت الــرَّبَّ الْيَــْوَم أَْن يَُكــوَن لَــَك إِلًهــا، َوأَْن تَْســلَُك ِفــي طُرُِقــِه َوتَْحَفــَظ 
الَِّتــي  الَْقبَائِــِل  َجِميــعِ  َعلَــى  ُمْســتَْعلِيًا  يَْجَعلَــَك  َوأَْن  َوأَْحَكاَمــُه  َوَوَصايَــاُه  فَرَائَِضــُه 

16, 17, 18, 19
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إِلِهــَك، كََمــا  ًســا لِلــرَّبِّ  تَُكــوَن َشــْعبًا ُمَقدَّ ِفــي الثََّنــاِء َوالْســِم َوالْبََهــاِء، َوأَْن  َعِملََهــا 
قَــاَل « )تثنيــة 26: 17- 19(. 

كان سيســتقّر شــعب هللا فــي المناطــق المعيّنــة لــه مــن قبــل الــرب. أّمــا األمــم 
الذيــن رفضــوا عبــادة اإللــه الحقيقــي وخدمتــه فكانــت ســتُطرد. لكــّن هللا كان يقصــد 
أن يجتــذب النــاس إليــه بواســطة إعــالن صفاتــه عــن طريــق شــعبه. كانــت دعــوة 
اإلنجيــل مزمعــة أن تصــل إلــى كّل العالــم. فعــن طريــق تعليــم الخدمــات الكّفاريــة 
كان المســيح ســيرفع أمــام الشــعوب وكّل مــن يلتفــت إليــه ســيحيا وكّل مــن تركــوا 
عبــادة األوثــان ليعبــدوا اإللــه الحقيقــي كراحــاب الكنعانيــة وراعــوث المؤابيــة كانــوا 
ســينضمون إلــى شــعبه المختــار ويتّحــدون بهــم. وعلــى قــدر مــا تكاثــر شــعب هللا 

قديمــاً كان يجــب أن يوّســعوا تخومهــم حتــى تبلــغ إلــى أقصــى األرض.
ولكــّن شــعب هللا القديــم لــم يتمــم قصــد هللا فقــد أعلــن الــرب قائــال: » َوأَنَــا 
َجْفَنــٍة  ُســُروَغ  لِــي  لْــِت  تََحوَّ فََكيْــَف  كُلََّهــا.  َحــّق  َزْرَع  ُســوَرَق  كَرَْمــَة  َغرَْســتُِك  قَــْد 
ٌة . يُْخــِرُج ثََمــرًا لَِنْفِســِه « ، » َواآلَن يَــا ُســكَّاَن  َغِريبَــٍة؟ «، » إِْســرَائِيُل َجْفَنــٌة ُمْمتَــدَّ
ــا  ــُع أَيًْضــا لَِكرِْمــي َوأَنَ ــَن كَرِْمــي. َمــاَذا يُْصَن ــَوَذا اْحُكُمــوا بَيِْنــي َوبَيْ أُورَُشــلِيَم َورَِجــاَل يَُه
لَــْم أَْصَنْعــُه لَــُه. لَِمــاَذا إِِذ انْتَظَــرُْت أَْن يَْصَنــَع ِعَنبًــا َصَنــَع ِعَنبًــا رَِديئًــا. فَــاآلَن أَُعرِّفُُكــْم 
ْوِس.  ــُه فَيَِصيــُر لِلــدَّ ــِزُع ِســيَاَجُه فَيَِصيــُر لِلرَّْعــِي. أَْهــِدُم ُجْدَرانَ َمــاَذا أَْصَنــُع ِبَكرِْمــي أَنْ
َوأَْجَعلُــُه َخرَابًــا لَ يُْقَضــُب َولَ يُْنَقــُب فَيَطْلَــُع َشــْوٌك َوَحَســٌك. َوأُوِصــي الَْغيْــَم أَْن 
تِــِه رَِجــاُل  لَ يُْمِطــَر َعلَيْــِه َمطَــرًا. إِنَّ كَــرَْم رَبِّ الُْجُنــوِد ُهــَو بَيْــُت إِْســرَائِيَل َوَغــرَْس لَذَّ
ــا فَــِإَذا َســْفُك َدٍم َوَعــْدلً فَــِإَذا ُصــرَاٌخ « )إرميــا 2: 21؛ هوشــع  يَُهــَوَذا. فَانْتَظَــَر َحقًّ

10 :1؛ إشــعياء 5: 7-3(.
لقــد كشــف الــرب لشــعبه بواســطة نبيّــه موســى عــن نتائــج الخيانــة وعواقبهــا 
ولــن  حيــاة هللا  مــن  أنفســهم  فســيفصلون  عهــده  يرفضــون حفــظ  فــإذ  الوخيمــة. 
ونتيجــة  اإلنــذارات  هــذه  إلــى  أحيانــاً  يلتفتــون  كانــوا  الــرب.  بــركات  عليهــم  تحــّل 
لذلــك كانــت تمنــح لألمــة بــركات غنيّــة وكانــت بواســطتهم تفيــض علــى الشــعوب 
المحيطــة بهــم. ولكّنهــم كانــوا ينســون هللا فــي غالــب األحيــان فــي تاريخهــم الطويــل 
ويغيــب عــن أنظارهــم امتيازهــم الســامي كممثليــن لــه ونــواب عنــه. فقــد ســلبوه 
ــة والمثــال  الخدمــة التــي طلبهــا منهــم كمــا ســلبوا بنــي جنســهم ميــزة القيــادة الدينيّ
المقــّدس. كانــوا يتوقــون لمتــالك ثمــار الكــرم الــذي ُجعلــوا وكالء لــه. إّن جشــعهم 
وطمعهــم جعلهــم محتقريــن حتــى فــي أعيــن ا لوثنييــن. وهكــذا أعطيــت للعالــم 

الوثنــي ذريعــة إلســاءة تفســير صفــات هللا وشــرائع ملكوتــه.

19, 20, 21
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وقــد صبــر هللا علــى شــعبه صبــر األب الرحيــم وتوّســل إليهــم بواســطة المراحــم 
الممنوحــة لهــم والمراحــم المســحوبة منهــم وبــكل أنــاة صــّف خطاياهــم أمــام عيونهــم 
وأنتظــر لعلهــم يعترفــون بهــا كمــا أرســل لهــم األنبيــاء والرســل لكــي يؤكّــدوا ألولئــك 
مــن الترحيــب بهــم عومــل هــؤلء الرجــال ذوو  الكرّاميــن حقــوق الــرب. ولكــن بــدلً 
الفطنــة والقــّوة الروحيّــة معاملــة األعــداء. فاضطهدهــم الكرامــون وقتلوهــم. فاضطــر 
هللا إلرســال رســل آخريــن ولكّنهــم عوملــوا المعاملــة ذاتهــا التــي عومــل بهــا ســابقوهم 
إنّمــا فــي هــذه المــرة زاد الكرامــون فــي إصرارهــم علــى إظهــار روح الحقــد والعــدوان.

لكّن انسحاب رضى هللا عن تلك األمة في فترة السبي اقتاد كثيرين إلى التوبة 
ومــع ذلــك فبعــد عودتهــم كــررت األمــة اليهوديـّـة أخطــاء أســالفها وجعلــت نفســها فــي 
حالــة صــراع سياســي مــع األمــم المحيطــة بهــا. وقــد قوبــل األنبيــاء الذيــن أرســلهم هللا 
إلصالح الشــرور المتفشــيّة بالريبة والحتقار ذاتهما اللذين قوبل بهما من ســبقوهم 

وهكــذا مــن جيــل إلــى جيــل كان حــرّاس الكــرم يضيفــون إلــى ذنوبهــم ذنوبــاً أخــرى.
لقــد احتقــر شــعب هللا الكرمــة العظيمــة التــي غرســها الكــرام اإللهــي علــى تــالل 
فلســطين بحيــث أُلقــَي بهــا أخيــراً مــن فــوق ســور الكــرم مرضضــة مداســة بأقدامهــم 
وهــم يرجــون أنّهــم قــد أتلفوهــا ّمــرة والــى األبــد. وقــد نقــل الكــرّام الكرمــة وأخفاهــا 
بعيــداً عــن أنظارهــم ثــم عــاد فغرســها ولكــن علــى الجانــب اآلخــر مــن الســور بحيــث 
ــاً عــن العيــان وقــد تدلّــت أغصانهــا فــوق الســور بحيــث أمكــن أن  كان ســاقها مخفيّ
تُطّعــم فيهــا بعــُض األغصــان ولكــّن الجــذع نفســه صــار بعيــداً عــن متنــاول قــّوة النــاس 

كــي ل يتناولــوه بــأذى.
إّن رســائل المشــورة واإلنــذار التــي أُعطيــت بواســطة األنبيــاء الذيــن قــد أوضحــوا 
لكنيســة هللا  بالنســبة  قيمــة خاّصــة  هــي ذات  البشــر  األزليّــة ألجــل  مقاصــد هللا 
علــى األرض اليــوم والتــي هــي بمثابــة حــرّاس الكرمــة. ففــي تعاليــم األنبيــاء أُعلنــت 
محبّتــه للجنــس الســاقط وتدبيــره ألجــل خالصهــم بــكّل وضــوح وقّصــة دعــوة شــعب 
هللا قديمــاً ونجاحهــم وإخفاقهــم وإعادتهــم إلــى رضــى الــرب ورفضهــم لــرّب الكــرم 
وتنفيــذ خطــة الدهــور بإبقــاء بقيّــة صالحــة تتحقــق لهــا كّل مواعيــد العهــد — كان 
موضــوع رســل هللا لكنيســته مــدى العصــور التــي خلــت. واليــوم فــإّن رســالة هللا 
إلــى كنيســته — ألولئــك الذيــن يمتلكــون الكــرم بوصفهــم كرّاميــن أمنــاء — ليســت 
ــوا لِلَْكرَْمــِة  ــم بــه  النبــي ذاتــه فــي القديــم عندمــا قــال : » َغنُّ رســالة أخــرى بــل مــا تكلّ
لَيْــالً  أَْحرُُســَها  ِبَهــا  يُوقَــَع  لِئَــالَّ  لَْحظَــٍة.  كُلَّ  أَْســِقيَها  َحارُِســَها.  الــرَّبُّ  أَنَــا  الُْمَشــتََهاِة. 

َونََهــاًرا « )إشــعياء 27: 2، 3(.
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ليــرُج إســرائيل الروحــي هللا. إّن رّب الكــرم يجمــع حتــى اآلن مــن بيــن النــاس، 
مــن كّل األمــم والشــعوب، الثمــر الثميــن الــذي ظــّل ينتظــره طويــالً. وســرعان مــا 
ســيأتي إلى خاصته وفى ذلك اليوم الســعيد ســتتم نهائياً مقاصده األزلية لشــعبه 
ــُل يَْعُقــوُب. يُزِْهــُر َويُْفــِرُع إِْســرَائِيُل، َويَْمــألُوَن َوْجــَه الَْمْســُكونَِة  » ِفــي الُْمْســتَْقِبِل يَتَأَصَّ

ثَِمــاًرا « )إشــعياء 6:27(.
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الباب األول
من قّوة إلى ضعف 



» لَ يَْفتَِخرَنَّ الَْحِكيُم ِبِحْكَمِتِه، َولَ يَْفتَِخِر الَْجبَّاُر ِبَجبَُروتِِه َولَ يَْفتَِخِر 

الَْغِنيُّ ِبِغَناُه. بَْل ِبهَذا لِيَْفتَِخرَنَّ الُْمْفتَِخُر ِبأَنَُّه يَْفَهُم َويَْعرِفُِني أَنِّي 

انُِع رَْحَمًة َوقََضاًء َوَعْدلً ِفي األَرِْض، ألَنِّي  أَنَا الرَّبُّ الصَّ

 ِبهِذِه أَُسرُّ يَُقوُل الرَّبُّ «

 )إرميا 9: 23 ، 24(.



1
سليمان

األمــم.  بيــن  قويّــًة  اإلســرائيليُة  األّمــُة  غــدت  وســليمان  داود  حكــم  إبّــان  فــي 
كانــت لديهــا فــرص كثيــرة لتحســن اســتخدام نفوذهــا العظيــم علــى أفضــل وجــه 
فــي ســبيل الحــّق والعــدل وتمجيــد اســم الــرب وإكرامــه. كان الغــرض الــذي مــن 
أزيلــت الحواجــز ولــم  بأنّــه ســيتُم. وقــد  يبّشــر  فــي أرض الموعــد  أجلــه اســتقّروا 
هللا  إلــى  كثيــرون  فاهتــدى  خائبــا  الوثنيّــة  البلــدان  مــن  الحــّق  ابتغــى  مــن  يرجــع 

ونجحــت. األرض  علــى  كنيســته  واتّســعت 
وقــد ُمســح ســليمان ونُــودَي بــه ملــكاً فــي أواخــر ســني حيــاة الملــك داود أبيــه 
الــذي تنــازل لــه عــن العــرش. وكانــت ســنواته األولــى مشــرقًة وتبّشــر بالخيــر. كان 
قصــد هللا أن يتقــّدم ســليمان مــن قــّوة إلــى قــّوة ومــن مجــد إلــى مجــد وأن يــزداد 
تشــبّهاً بــاهلل مــع الوقــت. بذلــك كان يلهــم شــعبه إلتمــام عهدتــه المقّدســة بوصفــه 

مســتودعاً للحــق اإللهــي.
وقــد أدرك داود أّن قصــد هللا الســامي مــن نحــو شــعبه يمكــن إتمامــه علــى قــدر 
مــا يجتهــد الحــّكام والشــعب فــي الوصــول إلــى المقيــاس الموضــوع أمامهــم بيقظــة 
مســتمرّة وســهٍر متواصــٍل وعــرف أنّــه لكــي يقــوم ابنــه ســليمان بواجبــه نحــو األمانــة 
كامالً التي ســّر هللا بأن يكرمه بإســنادها إليه، يتعين على ذلك الملك الشــاب ألّ 
يكــون محاربــاً وجبــاَر بــأٍس وسياســيّاً وملــكاً وحســب، بــل عليــه أيضــاً أن يكــون رجــالً 

قويـّـاً وصالحــاً ومعلّمــاً للبــر ومثــالً فــي الــولء.
التمــس داود مــن ســليمان بــكّل غيــرٍة ولطــف أن يكــون رجــال شــهماً نبيــالً يعامــل 
رعايــاه بالرحمــة والرأفــة والحنــان. وفــى كّل معامالتــه مــع أمــم األرض يكــرّم اســم 
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القاســية  الكثيــرة  القداســة. فالتجــارب والختبــارات  هللا ويمّجــده ويظهــر جمــال 
التــي جــاز فيهــا داود مــدى حياتــه علّمتــه قيمــَة الفضائــل النبيلــة وجعلتــه يُعلــن فــي 
وصيّتــه التــي أوصــاه بهــا عنــد موتــه قائــال: » إَِذا تََســلََّط َعلَــى النَّــاِس بَــارٌّ يَتََســلَُّط 
ــْمُس. كَُعْشــٍب ِمَن األَرِْض ِفي َصبَاٍح  بَاِح إَِذا أَْشــرَقَِت الشَّ ِبَخْوِف هللِا،  وَكَُنوِر الصَّ

َصْحــٍو ُمِضــيٍء ِغــبَّ الَْمطَــِر « )2 صموئيــل 23: 3، 4(.
يــا لهــا مــن فرصــة ذهبيّــة أُتيحــت لســليمان فلــو اتبّــع وصيّــة أبيــه التــي تلقاهــا 
بوحــي مــن هللا، لــكان ملُكــه قــد  صــار ملــَك البــرِّ الــوارد وصفــه فــي المزمــور الثانــي 
َوِبــرََّك لبْــِن الَْملِــِك.  أَْعــِط أَْحَكاَمــَك لِلَْملِــِك،   ، والســبعين حيــث يقــول: » اَلَّلُهــمَّ
الُْجــزَاِز،  َعلَــى  الَْمطَــِر  ِمثْــَل  يَْنــزُِل   ... ِبالَْحــقِّ  َوَمَســاكِيَنَك  ِبالَْعــْدِل،  َشــْعبََك  يَِديــُن 
ــالَِم  السَّ وَكَثْــرَُة  يــُق،  دِّ الصِّ أَيَّاِمــِه  ِفــي  يُْشــرُِق  األَرِْض.  َعلَــى  ارِفَــِة  الذَّ الُْغيُــوِث  َوِمثْــَل 
إِلَــى أَْن يَْضَمِحــلَّ الَْقَمــُر. َويَْملِــُك ِمــَن الْبَْحــِر إِلَــى الْبَْحــِر، َوِمــَن النَّْهــِر إِلَــى أَقَاِصــي 
ُمــوَن  يَُقدِّ َوَســبَأٍ  َشــبَا  ُملُــوُك  تَْقِدَمــًة.  يُرِْســلُوَن  َوالَْجزَائِــِر  تَرِْشــيَش  ُملُــوُك  األَرِْض .. 
ــي الَْفِقيــَر الُْمْســتَِغيَث  َهِديَّــًة. َويَْســُجُد لـَـُه كُلُّ الُْملـُـوِك. كُلُّ األَُمــِم تَتََعبَّــُد لـَـُه ألَنَّــُه يَُنجِّ
َوالَْمْســِكيَن إِْذ لَ ُمِعيــَن لـَـُه .. َويَُصلِّــي ألَْجلِــِه َدائًِمــا. الْيَــْوَم كُلَّــُه يُبَارِكـُـُه.. يَُكــوُن اْســُمُه 
بُونَُه «. ــْمِس يَْمتَدُّ اْســُمُه، َويَتَبَاَركُوَن ِبِه. كُلُّ أَُمِم األَرِْض يُطَوِّ اَم الشَّ ْهِر. قُدَّ إِلَى الدَّ

اْســُم  َوُمبَــارٌَك  َوْحــَدُه.  الَْعَجائِــَب  انِــُع  الصَّ إِْســرَائِيَل،  إِلــُه  هللُا  الــرَّبُّ  » ُمبَــارٌَك 
ْهــِر، َولْتَْمتَلِــِئ األَرُْض كُلَُّهــا ِمــْن َمْجــِدِه. آِميــَن ثـُـمَّ آِميــَن « )مزمــور 72(. َمْجــِدِه إِلـَـى الدَّ

ســنين  بالســتقامة  فســار  أبــوه  داود  اختــاره  مــا  شــبابه  فــي  ســليمان  اختــار 
كثيــرة فامتــازت حياتــه بالطاعــة الدقيقــة لوصايــا هللا. وفــى أوائــل ســني حكمــه 
التــي  كانــت خيمــة الجتمــاع  إلــى جبعــون حيــث  مــع مشــيري حكومتــه  ذهــب 
المختاريــن  مشــيريه  مــع  اشــترك  وهنــاك  ســابقاً  البريــة  فــي  مقامــة  كانــت 
ُرُؤوَس  إِْســَرائِيَل  كُلِّ  ِفــي  َرئِيــٍس  َوكُلَّ  َوالُْقَضــاَة  َوالِْمئَــاِت  األُلُــوِف  » ُرَؤَســاَء 
وفــى  تقديــم محرقــاِت هلل  فــي  معــاً  اشــتركوا   .)2  :1 األيــام  أخبــار   2( اآلبَــاِء « 
عــن  شــيئاً  يــدرك  ســليمان  كان  وإذ  الــرب  لخدمــة  بالتمــام  ذواتهــم  تكريــس 
أحمــالً  يحملــون  مــن  أّن  َعلِــَم  كملــٍك  بوظيفتــه  المرتبطــة  الواجبــات  جســامة 
أن  أرادوا  إذا  اإلرشــاد  طلــب  فــي  الحكمــة  نبــع  إلــى  يتّجهــوا  أن  عليهــم  ثقيلــة 
مستشــاريه  تشــجيع  علــى  حملــه  مّمــا  مقبولــة  بكيفيّــة  بمســؤولياتهم  يضطلعــوا 

هللا. لــدى  قبولهــم  مــن  التأكّــد  فــي  إخــالص  بــكّل  معــه  لالشــتراك 
أي خيــر  مــن  أكثــر  والفهــم  الحكمــة  علــى  الحصــول  إلــى  يشــتاق  الملــك  كان 
زمنــي ألجــل إتمــام العمــل الــذي قــد أوكلــه هللا إليــه. كان يشــتاق للحصــول علــى 

26, 27, 28
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ســرعة البديهــة والقلــب الكبيــر وروح الحنــو وتــراءى الــربُّ لســليمان فــي حلــم فــي 
تلــك الليلــة وقــال لــه: » اْســأَْل َمــاَذا أُْعِطيــَك «. وقــد عبّــر ذلــك الملــُك الشــابُّ 
غيــر المحّنــك فــي جوابــه عــن شــعوره بالضعــف والعجــز واشــتياقه إلــى المســاعدة 
فقــال: » إِنَّــَك قـَـْد فََعلـْـَت َمــَع َعبْــِدَك َداُوَد أَِبــي رَْحَمــًة َعِظيَمــًة َحْســبََما َســاَر أََماَمــَك 
ِبأََمانَــٍة َوِبــّر َواْســِتَقاَمِة قَلْــٍب َمَعــَك، فََحِفظْــَت لَــُه هــِذِه الرَّْحَمــَة الَْعِظيَمــَة َوأَْعطَيْتَــُه 

ابًْنــا يَْجلِــُس َعلَــى كُرِْســيِِّه كَهــَذا الْيَــْوِم «.
» َواآلَن أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلِهــي، أَنـْـَت َملَّْكــَت َعبْــَدَك َمــَكاَن َداُوَد أَِبــي، َوأَنـَـا فَتــًى َصِغيــٌر 
ُخــوَل. َوَعبْــُدَك ِفــي َوَســِط َشــْعِبَك الَّــِذي اْختَرْتـَـُه، َشــْعٌب كَِثيــٌر  لَ أَْعلـَـُم الُْخــُروَج َوالدُّ
لَ يُْحَصــى َولَ يَُعــدُّ ِمــَن الَْكثـْـرَِة. فَأَْعــِط َعبْــَدَك قَلْبًــا فَِهيًمــا ألَْحُكــَم َعلـَـى َشــْعِبَك َوأَُميِّــَز 

ــرِّ ألَنَّــُه َمــْن يَْقــِدُر أَْن يَْحُكــَم َعلـَـى َشــْعِبَك الَْعِظيــِم هــَذا؟ «. بَيـْـَن الَْخيْــِر َوالشَّ
» فََحُســَن الْــَكالَُم ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ ألَنَّ ُســلَيَْماَن َســأََل هــَذا األَْمــَر «. » فََقــاَل 
ــْم تَْســأَْل ِغًنــى َولَ أَْمــَوالً َولَ كَرَاَمــًة َولَ  ــُه هللِا ِمــْن أَْجــِل أَنَّ هــَذا كَاَن ِفــي قَلِْبــَك، َولَ لَ
أَنُْفــَس ُمبِْغِضيــَك، َولَ َســأَلَْت أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة، بـَـْل إِنََّمــا َســأَلَْت لَِنْفِســَك ِحْكَمــًة َوَمْعرِفـَـًة 
تَْحُكــُم ِبِهَمــا َعلَــى َشــْعِبي «. » ُهــَوَذا قَــْد فََعلْــُت َحَســَب كَالَِمــَك. ُهــَوَذا أَْعطَيْتُــَك 
قَلْبًــا َحِكيًمــا َوُمَميِّــزًا .. َوقَــْد أَْعطَيْتُــَك أَيًْضــا َمــا لَــْم تَْســأَلُْه، ِغًنــى وَكَرَاَمــًة «، » لَــْم 
يَُكــْن ِمثْلَُهــا لِلُْملُــوِك الَِّذيــَن قَبْلَــَك، َولَ يَُكــوُن ِمثْلَُهــا لَِمــْن بَْعــَدَك «. » فَــِإْن َســلَْكَت 
ِفــي طَِريِقــي َوَحِفظْــَت فَرَائِِضــي َوَوَصايَــاَي، كََمــا َســلََك َداُوُد أَبُــوَك، فَِإنِـّـي أُِطيــُل 

أَيَّاَمــَك « )1 ملــوك 3: 5-14؛ 2 أخبــار األيــام 1: 12-7(.
لقد وعد هللا سليمان أن يكون معه كما كان مع داود فإذا سار الملك باستقامة 
أمام الرب وأنجز أوامره فإّن كرسيه سيكون ثابتاً وسيكون ملكه سبب تعظيم لشعب 

هللا » كََشْعٌب َحِكيٌم َوفَِطٌن « )تثنية 4: 6( ونوراً لألمم المحيطة به.
كشــفت اللغــة التــي اســتعملها ســليمان وهــو يصلــى إلــى هللا أمــام المذبــح 
القديــم فــي جبعــون عــن وداعتــه وشــوقه الشــديد إلكــرام هللا. فقــد تحقــق مــن أنّــه 
مــن دون معونــة هللا كان عاجــزاً كفتــى صغيــر عــن القيــام بالمســؤوليات الموكلــة 
إليــه. وأدرك أنّــه يعــوزه التمييــز وقــد قــاده اإلحســاس بحاجتــه العظمــى إلــى طلــب 
الحكمــة مــن هللا. لــم يكــن فــي قلبــه أّي طمــوح أنانــي فــي طلــب معرفــة ترفــع مــن 
قــدره فــوق اآلخريــن. كان يصبــو إلــى القيــام بــكّل أمانــة بالواجبــات التــي آلــت إليــه 
فاختــار الهبــة التــي ســتكون ســبباً فــي جعــل ملكــه ممّجــداً هلل. لــم يكــن ســليمان قــط 
غنيــاً أو حكيمــاً أو عظيمــاً مثلمــا كان عندمــا اعتــرف قائــال: » أَنـَـا فَتــًى َصِغيــٌر لَ أَْعلـَـُم 

ُخــوَل « )1 ملــوك 3: 7(. الُْخــُروَج َوالدُّ
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يجــب علــى أولئــك الذيــن يشــغلون اليــوم مراكــز ذات مســئولية الســعي فــي 
يشــغله  الــذي  المركــز  يكــون  مــا  قــدر  فعلــى  ســليمان.  صــالة  مــن  الــدرس  تعلّــم 
اإلنســان ســامياً ثقلــت عليــه المســؤوليّة التــي يضطلــع بهــا. وكلّمــا اتّســع مــدى تأثيــره 
عظمــت حاجتــه إلــى العتمــاد علــى هللا. عليــه أن يذكــر دائمــاً أّن الدعــوة للعمــل 
ترافقهــا الدعــوة للســلوك بتدقيــق أمــام بنــى جنســه وان يقــف أمــام هللا موقــف مــن 
يريــد أن يتعلّــم. فالمركــز ل يكســب الخلــق قداســة فاإلنســان إذ يكــرم هللا ويطيــع 

أوامــره يمكنــه أن يصيــر عظيمــاً حقــاً.
إّن إلهنــا الــذي نخدمــه ل يحابــي الوجــوه فــذاك الــذي منــح ســليمان روح التمييــز 
قائلــة:  تعلــن  اليــوم. فكلمتــه  البركــة ذاتهــا ألولده  منــح هــذه  فــي  يرغــب  الحكيــم 
الَْجِميــَع  يُْعِطــي  ـِذي  الّـَ هللِا  ِمــَن  فَلْيَطْلُــْب  ِحْكَمــٌة  تُْعــِوزُُه  أََحُدكُــْم  كَاَن  إِْن  » َوإِنََّمــا 
ِبَســَخاٍء َولَ يَُعيِّــُر فََســيُْعطَى لـَـُه « )يعقــوب 1: 5(. عندمــا يطلــب ذوو المســؤوليات 
الحكمــة أكثــَر ممــا يطلبــون الغنــى أو الســلطان أو الشــهرة فلــن يخيبــوا. مثــل هــؤلء 
كيــف  بــل  فعلــه  عليهــم  يجــب  مــا  فقــط  ليــس  األعظــم  المعلّــم  مــن  ســيتعلّمون 

يفعلونــه بالطريقــة التــي تظفــر باستحســان هللا.
اإلنســان الــذي منحــه هللا تمييــزا ومقــدرة لــن يبــدي شــغفاً للحصــول علــى مركــٍز 
ســاٍم طالمــا بقــى مكرّســاً هلل وهــو لــن يحــاول أن يحكــم أو يتســلّط. علــى النــاس 
الفهــم  بالحــّق ســيصلّي طالبــا  الــذي هــو قائــد  بالضــرورة، ولكــّن  التبعــات  تحّمــل 

للتمييــز بيــن الخيــر والشــّر بــدلً مــن الســعي فــي طلــب الســيادة.
الطريــق الــذي يســير فيــه أولئــك ليــس ســهالً أو ممهــداً. عليهــم أن يــروا فــي كّل 
صعوبــة أو معضلــة نــداًء للصــالة وألّ يتوانــوا فــي استشــارة نبــع الحكمــة العظيــم. 
يعينهــم  الســيد فذلــك  المبــدع  المســيح  إلــى  باللتجــاء  يتقــّوون ويســتنيرون  فــإذا 
علــى الثبــات فــي وجــه التأثيــرات الشــّريرة وتمييــز الصــواب مــن الخطــأ والخيــر مــن 
الشــّر ويستحســنون مــا يستحســنه هللا ويجاهــدون بــكّل غيــرة ضــّد إدخــال الَمبـَـاِدئ 

الباطلــة إلــى دعوتــه وعملــه.
لقــد منــح هللا ســليمان الحكمــة التــي طلبهــا وفّضلهــا علــى الغنــى والكرامــة وطول 
األيــام ومــا ألــّح فــي طلبــه مــن ســرعة بديهــة ورحابــة قلــب وحنــّو وعطــف أُعطــَي لــه 
ــَة قَلْــٍب كَالرَّْمــِل الَّــِذي َعلَــى  ا، َورَْحبَ » َوأَْعطَــى هللُا ُســلَيَْماَن ِحْكَمــًة َوفَْهًمــا كَِثيــرًا ِجــدًّ
بَِنــي الَْمْشــرِِق وَكُلَّ ِحْكَمــِة  ُســلَيَْماَن ِحْكَمــَة َجِميــعِ  الْبَْحــِر. َوفَاقَــْت ِحْكَمــُة  َشــاِطِئ 
ــاِس، ِمــْن إِيثَــاَن األَْزرَاِحــيِّ َوَهيَْمــاَن وَكَلُْكــوَل َوَدرْدََع  ِمْصــَر. وَكَاَن أَْحَكــَم ِمــْن َجِميــعِ النَّ

بَِنــي َماُحــوَل. وَكَاَن ِصيتُــُه ِفــي َجِميــعِ األَُمــِم َحَوالَيْــِه « )1 ملــوك 4: 31-29(.
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ِبــِه الَْملِــُك َخافُــوا الَْملِــَك، ألَنَُّهــْم رَأَْوا  ـِذي َحَكــَم  » وَجِميــُع إِْســرَائِيَل ِبالُْحْكــِم الّـَ
ِحْكَمَة هللِا ِفيِه إلِْجرَاِء الُْحْكِم « )1 ملوك 3: 28(. لقد اتّجهت قلوب الشعب إلى 
َد ُسلَيَْماُن  سليمان كما اتجهت من قبل إلى داود فأطاعوه في كّل شيء: » َوتََشدَّ

ا « )2 أخبــار األيــام 1: 1(. ..َعلـَـى َمْملََكِتــِه، وَكَاَن الــرَّبُّ إِلُهــُه َمَعــُه َوَعظََّمــُه ِجــدًّ
هلل  والتكريــس  بالتعبــد  ســليمان  حيــاة  تميّــزت  كثيــرة  ســنوات  مــدى  وعلــى 
فــي  الموّجــه  هــو  كان  أوامــره.  إطاعــة  فــي  والدقّــة  الثابــت  والمبــدأ  والســتقامة 
كّل مشــروع هــام وأدار الشــؤون التجاريّــة الخاصــة بالمملكــة بحكمــة فائقــة. هــذا 
وأّن ثروتــه وحكمتــه والمبانــي الفخمــة والمشــاريع العامــة التــي أقامهــا فــي غضــون 
ســنوات حكمــه األولــى والنشــاط والتقــوى والعــدل والشــهامة التــي كشــف عنهــا 

بلــدان كثيــرة وإكرامهــم. بالــكالم والعمــل أكســبته ولَء رعايــاه وإعجــاب حــّكام 
ثــم إنّــه اكــرم اســم الــرب إكرامــاً عظيمــاً إبّــان الفتــرة األولــى مــن حكمــه كمــا 
لــكّل األمــم بعظمــة صفــات اإللــه  أّن الحكمــة والعــدل اللذيــن أظهرهمــا شــهدا 
كمشــعٍل  الوقــت  لبعــض  قديمــاً  هللا  شــعب  أضــاء  وقــد  يخدمــه.  كان  الــذي 
فــي  ســليمان  الملــك  مجــُد  ينحصــر  ولــم  الــرب.  بإذاعتــه عظمــة  للعالــم  وّهــاٍج 
وســلطانه  قّوتــه  فــي  أو  المذهــل  غنــاه  أو  الفائقــة  حكمتــه  فــي  األولــى  ســنيّه 
اســتخدامه  التــي جلبهــا لســم هللا بســبب  الكرامــة  فــي  بــل  الذائعــة،  وشــهرته 

الســماء. لهبــات  الحكيــم 
وإذ مرّت السنوات وزادت شهرة سليمان فقد طلب أن يكرم هللا بالستزادة 
ــة والمداومــة علــى إشــراك اآلخريــن معــه فــي البــركات  ــة والروحيّ مــن قّوتــه الذهنيّ
التــي حصــل عليهــا. ولــم يــدرك أحــد، أفضــل منــه، أّن امتالكــه للســلطان والحكمــة 
والفهــم مرجعــه رضــى الــرب، وأّن هــذه الهبــات ُمنحــت لــه ليقــّدم معرفــة ملــك 

الملــوك أمــام كّل العالــم.
وقــد شــغف ســليمان واهتــم اهتمامــاً خاّصــاً بالتاريــخ الطبيعــي إلّ أّن بحوثــه 
باجتهــاد  دراســِته  طريــق  فعــن  بذاتــه  العلــم  فــروع  مــن  فــرع  أّي  فــي  تنحصــر  لــم 
ــة والجامــدة، حصــل علــى إدراٍك جلــّي عــن الخالــق. ففــي  لــكّل المخلوقــات الحيّ
وشــجيرة  شــجرة  كّل  وفــى  والحيوانيّــة  المعدنيّــة  المملكــة  وفــي  الطبيعــة  قــّوات 
وزهــرة رأى إعالنــاً لحكمــة هللا. وإذ كان يطلــب المزيــد مــن العلــم فــإّن معرفتــه 

بــاهلل ومحبتــه لــه ظلــت تتزايــد يومــاً بعــد يــوم.
إّن حكمــة ســليمان الموحــى إليــه بهــا مــن هللا عبّــر عنهــا فــي أناشــيد الحمــد 
أَلًْفــا  نََشــائُِدُه  َوكَانَــْت  َمثَــل  آلَِف  ِبثاَلَثَــِة  ـَم  التــي كتبهــا » تََكلّـَ األمثــال  مــن  وكثيــر 
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ـِذي ِفــي لُبَْنــاَن إِلَــى الزُّوفَــا النَّاِبــِت ِفــي  ـَم َعــِن األَْشــَجاِر ِمــَن األَْرِز الّـَ َوَخْمًســا َوتََكلّـَ
 1( ــمِك «  السَّ َوَعــِن  ِبيــِب  الدَّ َوَعــِن  الطَّيْــِر  َوَعــِن  الْبََهائِــِم  َعــِن  ـَم  َوتََكلّـَ الَْحائِــِط. 

ملــوك 4: 32، 33(. 
ــاِدئ الحيــاة المقّدســة والســعي الســامي التــي  وقــد لّخــص ســليمان بأمثالــه َمبَ
هــي وليــدة الســماء وتقــود إلــى التقــوى بحيــث ينبغــي أن تســود علــى كّل أعمــال 
الُخلُقــي  بالســمو  تتّســم  األولــى  الملــك ســليمان  فالــذي جعــل ســنوات  الحيــاة. 
والنجــاح المــادي هــو نشــر مثــل هــذه الَمبَــاِدئ إلــى مــدى بعيــد والعتــراف بــاهلل 

الــذي لــه وحــده يليــق الحمــد والكرامــة والســجود.
ـِذي يََنــاُل  ـِذي يَِجــُد الِْحْكَمــَة، َولِلرَُّجــِل الّـَ وقــد كتــب يقــول » طُوبَــى لإِِلنَْســاِن الّـَ
الَْخالِــِص.  َهــِب  الذَّ ِمــَن  َخيْــٌر  َوِربَْحَهــا  ــِة  الِْفضَّ تَِجــارَِة  ِمــْن  َخيْــٌر  تَِجارَتََهــا  ألَنَّ  الَْفْهــَم 
ـاٍم، َوِفــي  ِمــَن الَّآللِــِئ، وَكُلُّ َجَواِهــرَِك لَ تَُســاِويَها. ِفــي يَِميِنَهــا طُــوُل أَيّـَ ِهــَي أَثَْمــُن 
يََســارَِها الِْغَنــى َوالَْمْجــُد. طُرُقَُهــا طُــرُُق نَِعــٍم وَكُلُّ َمَســالِِكَها َســالٌَم. ِهــَي َشــَجرَُة َحيَــاٍة 

َمْغبُــوٌط « )أمثــال 3: 18-13(. ِبَهــا  ــُك  َوالُْمتََمسِّ لُِمْمِســِكيَها، 
» الِْحْكَمــُة ِهــَي الــرَّأُْس. فَاقْتَــِن الِْحْكَمــَة َوِبــُكلِّ ُمْقتََنــاَك اقْتَــِن الَْفْهــَم «. » رَأُْس 
بُْغــُض  الــرَّبِّ  )أمثــال 4: 7؛ مزمــور 111: 10( » َمَخافَــُة  الــرَّبِّ «  َمَخافَــُة  الِْحْكَمــِة 
ــرِّ َوفـَـَم األَكَاِذيــِب أَبَْغْضــُت « )أمثــال 8: 13(. . الِْكبِْريـَـاَء َوالتََّعظُّــَم َوطَِريــَق الشَّ ــرِّ الشَّ

الحكمــة  هــذه  أقــوال  إلــى  األخيــرة  ســنوات حكمــه  فــي  تنبّــه  ســليمان  ليــت 
» ِشــَفاُه   : قائــال  أعلــن  الــذي  وهــو  وعبــرة  درســاً  منهــا  لنفســه  واتّخــذ  العجيبــة 
أن  األرض  ملــوك  علّــم  الــذي  وهــو   .)7  :15 )أمثــال  َمْعرِفَــًة «  تَــُذرُّ  الُْحَكَمــاِء 
يقّدمــوا لملــك الملــوك الحمــد الــذي كانــوا يرغبــون فــي تقديمــه لحاكــم أرضــي. 
المجــد  لنفســه  ينســب  كــي  قــاداه  اللــذان  والتعظّــم  الكبريــاء  يتقلّــد  لــم  وليتــه 

بــاهلل وحــده. إلّ  يليــق  الــذي ل 
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وهــو  طويــال  بــه  يعتــّز  داود  ظــّل  الــذي  المشــروع  حكمــة  بــكّل  ســليمان  نّفــذ 
بعّمــال  أورشــليم  جوانــب  امتــألت  ســنوات  ســبع  فلمــدى  للــرب.  هيــكل  إقامــة 
مجّديــن اشــتغلوا فــي تســوية الموقــع المختــار وفــي بنــاء أســوار فســيحة وافيــة، 
ووضــع أساســات عريضــة » ِحَجــارًَة كَِبيــرًَة، ِحَجــارًَة كَِريَمــًة.. ِحَجــارَة ُمَربََّعــًة « )1 
ملــوك 5: 17(. وفــى تشــكيل األخشــاب الثقيلــة التــي جــيء بهــا مــن غابــات لبنــان 

وفــى إقامــة المقــدس الفخــم.
أثــاث الهيــكل تحــت قيــادة حــورام  كان الصّنــاع يتقدمــون بنشــاط فــي صنــع 
ــِة َوالنَُّحــاِس َوالَْحِديــِد َوالِْحَجــارَِة  َهــِب َوالِْفضَّ الصــوري وهــو » َماِهــٌر ِفــي َصَناَعــِة الذَّ
ـاِن َوالِْقرِْمــِز « )2 أخبــار األيــام 2: 13،  َوالَْخَشــِب َواألُرُْجــواِن َواألَْســَمانُْجونِيِّ َوالَْكتّـَ
14(. فــي ذات الوقــت الــذي كانــت تُعــّد فيــه األخشــاب واألحجــار وهــو العمــل 

الــذي اشــتغل فيــه عــّدة آلف وبذلــوا فيــه كّل قواهــم وجهودهــم.
» ِبِحَجــارٍَة  ويُبنــى  ضجــة  بــال  الُمريّــا  جبــل  علــى  يقــام  البنــاء  كان  إذ  وهكــذا 
ــِه ِمْنَحــٌت َولَ ِمْعــَوٌل َولَ أََداٌة ِمــْن  ــِت ِعْنــَد ِبَنائِ ــْم يُْســَمْع ِفــي الْبَيْ َصِحيَحــٍة ُمْقتَلََعــٍة َولَ
َحِديــٍد « )1 ملــوك 6: 7(. وقــد أكملــت التركيبــات الجميلــة حســب النمــاذج التــي 
ســلّمها داوُد لبنه — » كُلَّ اآلنِيَِة الَِّتي لِبَيِْت هللِا « )2 أخبار األيام 4: 19(. وكان 
مــن ضمنهــا مذبــح البخــور ومائــدة خبــز الوجــوه والمنــارة والســرج واألوانــي واألدوات 
الخاصــة بخدمــة الكهنــة فــي القــدس - كل هــذه كانــت » ِمــْن َذَهــٍب َوُهــَو َذَهــٌب 
كَاِمــٌل « )2 أخبــار األيــام 4: 21(. أّمــا األوانــي النحاســية لمذبــح المحرقــة والمرحضــة 
والمراحــض  ثــوراً  أثنــى عشــر  علــى  كان محمــولً  الــذي  النحــاس  بحــر  أي  الكبيــرة 
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األصغــر حجمــاً واألوانــي الكثيــرة األخــرى » فِفــي َغــْوِر األُرُْدنِّ َســبََكَها الَْملِــُك ِفــي 
أَرِْض الَْخــزَِف بَيْــَن ُســكُّوَت َوَصــرََدَة « )2 أخبــار األيــام 4: 17(. وقــد اعــّد مــن هــذا 

األثــاث عــدداً كبيــراً كيــال تمــّس الحاجــة إلــى شــيء.
كان الهيــكل، ذلــك  البنــاء الفخــم فائقــاً فــي جمالــه ول يُبــارى فــي بهائــه وهــو 
البنــاء الــذي أقامــه ســليمان ورفاقــه لعبــادة هللا مزيّنــاً بحجــارة كريمــة ومحاطــا بأروقــة 
فســيحة وممــرات فخمــة ومبطّنــاً بــأرز منقــوش وذهــب مصقــول وهكــذا كان الهيــكل 
بســتائره المنقوشــة وزخارفــه وأثاثــه الثميــن هــو رمــز مناســب لكنيســة هللا الحيّــة 
على األرض التي ظلّت تُبنى  مدى العصور حســب المثال اإللهي بمواد شــبّهت 
» بالذهــب والفضــة والحجــارة الكريمــة «، » َمْنُحوتَــاٍت َحَســَب ِبَنــاِء َهيْــَكل « )1 
كورنثــوس 3: 12، مزمــور 144: 12(. وفــي هــذا الهيــكل الروحــي نجــد أّن الَْمِســيُح 
ًســا ِفــي  ـِذي ِفيــِه كُلُّ الِْبَنــاِء ُمرَكَّبًــا َمًعــا يَْنُمــو َهيْــَكالً ُمَقدَّ نَْفُســُه » َحَجــُر الزَّاِويَــِة الّـَ

الــرَّبِّ « )أفســس 2: 20، 21(. 
أخيــراً اكمــل الهيــكل الــذي رســمه الملــك داود وبنــاه ســليمان ابنــه » وَكُلَّ َمــا 
... نََجــَح ِفيــِه « )2 أخبــار األيــام 7:  َخطَــَر ِببَــاِل ُســلَيَْماَن أَْن يَْعَملَــُه ِفــي بَيْــِت الــرَّبِّ
11(. أّمــا اآلن فلكــي يكــون ذلــك القصــر الــذي يتــوج شــوامخ جبــل المريـّـا هيــكالً كمــا 
كان داود يشــتهي » لَيْــَس إلِنَْســاٍن بَــْل لِلــرَّبِّ اإِللــِه « )1 أخبــار األيــام 29: 1(، فقــد 

بقــي الحتفــال المقــّدس للهيــكل الــذي تــّم تدشــينه رســمياً لعبــادة الــرب.
لقــد ظلّــت البقعــة التــي بنــى الهيــكل عليهــا ُمعتبَــرة ألمــٍد طويــل مكانــاً مقّدســاً 
ففــي هــذا المــكان أعلــن إبراهيــم أبــو المؤمنيــن اســتعداده لتقديــم ابنــه الوحيــد ذبيحــة 
إطاعــة ألمــر الــرب وفــى هــذا المــكان جــدد هللا مــع إبراهيــم عهــد البركــة الــذي تضّمــن 
الوعــد بالخــالص بواســطة ذبيحــة ابــن العلــي ) تكويــن 22: 9، 16-8(. وفيــه أيضــاً 
أجاب هللا بنار من الســماء عندما قّدم داود ذبائح ســالمة ومحرقات إليقاف ســيف 
نقمة المالك  الُمهلِك عن إهالك الشعب )1 أخبار األيام 21(. واآلن فأّن عابدي 

الــرب مزمعيــن علــى مالقــاة إلههــم فــي المــكان ذاتــه وتجديــد ولئهــم لــه مــرّة أخــرى.
كان الوقــت المختــار لتدشــين الهيــكل أي الشــهر الســابع هــو انســب األوقــات 
وهــو الوقــت الــذي كان الشــعب معتــادا فيــه لالجتمــاع فــي أورشــليم وافــدا مــن 
كل أنحــاء المملكــة إلحيــاء عيــد المظــال. وكان هــذا العيــد مناســبة عظيمــة للفــرح 
كانــت أعمــال الحصــاد قــد انتهــت أّمــا أشــغال العــام الجديــد فلــم يكــن قــد بُــديء 
يســتطيعون  كانــوا  الشــعب.  أذهــان  تشــغل  همــوم  هنــاك  تكــن  ولــم  بعــد   فيهــا 

الشــتراك بقلوبهــم وحواســهم فــي أفــراح تلــك الســاعة المقّدســة.
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وفــى الوقــت المعيّــن اجتمــع بنــو إســرائيل فــي أروقــة الهيــكل ومعهــم ممثلــون 
مــن أمــم أجنبيّــة كثيــرة وهــم متســربلون بأغلــى الحلــل. كان المنظــر غايــة فــي البهــاء. 
وقــد عــاد الملــك ســليمان ومعــه شــيوخ الشــعب وأعظمهــم نفــوذاً مــن بعــض أقســام 
المدينــة ومعهــم تابــوت العهــد. وقــد نقلــت خيمــة الجتمــاع » َمــَع َجِميــعِ آنِيَــِة الُْقْدِس 
الَِّتــي ِفــي الَْخيَْمــِة « )2 أخبــار األيــام 5: 5(. هــذه التــذكارات العزيــزة لختبــارات بنــي 
إســرائيل المبكــرة، خــالل تيهانهــم فــي البريــة واحتاللهــم لكنعــان، وجــدت لهــا اآلن 

مقــرّاً دائمــاً فــي ذلــك المبنــى الفخــم الــذي اســتعيض بــه عــن المســكن المتنّقــل.
الحجــر  لوحــي  علــى  يحتــوي  كان  الــذي  المقــدس  التابــوت  إحضــار  وعنــد 
المكتــوب عليهمــا الوصايــا العشــر بإصبــع هللا إلــى الهيــكل، اتّبــع ســليمان مثــال 
داود أبيــه. فبعــد كّل ســت خطــوات كان يقــّدم ذبائــح. فبأصــوات الغنــاء وآلت 
ِفــي  َمَكانِــِه  إِلَــى  الــرَّبِّ  َعْهــِد  تَابُــوَت  الَْكَهَنــُة  » أَْدَخــَل  عظيــم  وباحتفــال  العــزف 
ِمْحرَاِب الْبَيِْت ِفي قُْدِس األَقَْداِس « )2 أخبار األيام 5: 7(. وعند خروجهم من 
المقــدس الداخلــي اتّخــذوا األمكنــة المعيّنــة لهــم فقــد وقــف المغّنــون والالويــون 
فــي  والعيــدان  والربــاب  الصنــوج  آلت  وبأيديهــم  بيضــاء  كتــان  ثيــاب  الالبســون 
أقصــى الناحيــة الشــرقية للمذبــح ومعهــم مــن الكهنــة مئــة وعشــرون ينفخــون فــي 

األبــواق )2 أخبــار األيــام 5: 12(.
قُــوَن َوالُْمَغنُّــوَن كََواِحــٍد َصْوتًــا َواِحــًدا لِتَْســِبيِح الــرَّبِّ  َت الُْمبَوِّ ــا َصــوَّ » َوكَاَن لَمَّ
ـُه  ألَنّـَ لِلــرَّبِّ  َوالتَّْســِبيِح  الِْغَنــاِء  َوآلَِت  ُنــوِج  َوالصُّ ِباألَبْــَواِق  َصْوتًــا  َورَفَُعــوا  َوَحْمــِدِه 
يَْســتَِطعِ  َولَــْم  َســَحابًا  اْمتَــألَ  الــرَّبِّ  بَيْــَت  البَيْــَت  أَنَّ  َرْحَمتَــُه  األَبَــِد  إِلَــى  ألَنَّ  َصالِــٌح 
ــَحاِب ألَنَّ َمْجــَد الــرَّبِّ َمــألَ بَيْــَت هللِا « )2  الَْكَهَنــُة أَْن يَِقُفــوا لِلِْخْدَمــِة ِبَســبَِب السَّ

أخبــار األيــام 5: 13، 14(. 
فــإذ علِــم ســليمان عــن يقيــن معنــى حلــول هــذه الســحابة أعلــن قائــال » قَــاَل 
بَــاِب. َوأَنَــا بََنيْــُت لَــَك بَيْــَت ُســْكَنى َمَكانًــا لُِســْكَناَك إِلَــى  ـُه يَْســُكُن ِفــي الضَّ الــرَّبُّ إِنّـَ

األَبَــِد « )2 أخبــار األيــام 6: 1، 2(.
ــُعوُب. ُهــَو َجالـِـٌس َعلـَـى الَْكُروِبيــِم. تَتَزَلـْـزَُل األَرُْض.  » اَلــرَّبُّ قـَـْد َملـَـَك. تَرْتَِعــُد الشُّ
ــُعوِب. يَْحَمــُدوَن اْســَمَك الَْعِظيــَم  الــرَّبُّ َعِظيــٌم ِفــي ِصْهيَــْوَن َوَعــال ُهــَو َعلـَـى كُلِّ الشُّ
وٌس  وٌس ُهــَو.. َعلُّــوا الــرَّبَّ إِلَهَنــا َواْســُجُدوا ِعْنــَد َمْوِطــِئ قََدَميْــِه. قـُـدُّ َوالَْمُهــوَب . قـُـدُّ

ُهــو « )مزمــور 99: 5-1(.
اِر «، دار الهيــكل صنــع منبــراً مــن نحــاس طولــه خمــس أذرع  » َو ِفــي َســَط الــدَّ
وعرضــه خمــس أذرع وارتفاعــه ثالثــة أذرع. وقــد وقــف ســليمان علــى هــذا المنبــر، 
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وإذ رفــع يديــه بــارك ذلــك الجمهــور العظيــم » وَكُلَّ ُجْمُهــوِر إِْســرَائِيَل َواِقــٌف « )2 
أخبــار األيــام 6: 13، 3(.

ـَم  كَلّـَ ـِذي  إِْســرَائِيَل « » الّـَ إِلــُه  الــرَّبُّ هللُا  يقــول » ُمبَــارٌَك  ثــم هتــف ســليمان 
ِبَفِمــِه َداُوَد أَِبــي َوأَكَْمــَل ِبيََديـْـِه قَائـِـالً ... اْختـَـرُْت أُورَُشــلِيَم لِيَُكــوَن اْســِمي ِفيَهــا « )2 

أخبــار األيــام 6: 4، 6(.
ثــم جثــا ســليمان علــى المنبــر وقــدم صــالة التكريــس فــي مســامع الشــعب. 
فــإذ رفــع يديــه نحــو الســماء خــّر الجميــع بوجوههــم علــى األرض وتضــرع الملــك 
ــَماِء َواألَرِْض، َحاِفــُظ الَْعْهــِد  ــَك ِفــي السَّ ــَه ِمثْلُ ــُه إِْســرَائِيَل، لَ إِل قائــال » أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِل

ِبــُكلِّ قُلُوِبِهــُم «. أََماَمــَك  ــائِِريَن  لَِعِبيــِدَك السَّ َوالرَّْحَمــِة 
ــَماَواُت َوَســَماُء  ــا َمــَع اإلِنَْســاِن َعلَــى األَرِْض؟ ُهــَوَذا السَّ » َهــْل يَْســُكُن هللُا َحقًّ
ــَماَواِت لَ تََســُعَك، فََكــْم ِباألَقَــلِّ هــَذا الْبَيْــُت الَّــِذي بََنيْــُت! فَالْتَِفــْت إِلَــى َصــالَِة  السَّ
الََة الَِّتي يَُصلِّيَها َعبُْدَك  رَاَخ َوالصَّ َعبِْدَك َوإِلَى تََضرُِّعِه أَيَُّها الرَّبُّ إِلِهي َواْسَمعِ الصُّ
أََماَمــَك. لِتَُكــوَن َعيَْنــاَك َمْفتُوَحتَيْــِن َعلَــى هــَذا الْبَيْــِت نََهــاًرا َولَيْــالً َعلَــى الَْمْوِضــعِ 
ــالََة الَِّتــي يَُصلِّيَهــا َعبْــُدَك ِفــي هــَذا  الَّــِذي قُلْــَت إِنَّــَك تََضــُع اْســَمَك ِفيــِه لِتَْســَمَع الصَّ
هــَذا  ِفــي  ـوَن  يَُصلُـّ الَِّذيــَن  إِْســرَائِيَل  َوَشــْعِبَك  َعبْــِدَك  تََضرَُّعــاِت  َواْســَمْع  الَْمْوِضــعِ 
ــَماِء، َوإَِذا َســِمْعَت فَاْغِفــْر.. الَْمْوِضــعِ، َواْســَمْع أَنْــَت ِفــي َمْوِضــعِ ُســْكَناَك ِفــي السَّ

» َوإِِن انَْكَســَر َشــْعبَُك إِْســرَائِيُل أََمــاَم الَْعــُدوِّ لَِكْونِِهــْم أَْخطَــأُوا إِلَيْــَك، ثُــمَّ رََجُعــوا 
َماِء  َواْعتَرَفُوا ِباْسِمَك َوَصلَّْوا َوتََضرَُّعوا أََماَمَك نَْحَو هَذا الْبَيِْت،  فَاْسَمْع أَنَْت ِمَن السَّ

ــَة َشــْعِبَك إِْســرَائِيَل، َوأَرِْجْعُهــْم إِلَــى األَرِْض الَِّتــي أَْعطَيْتََهــا لَُهــْم َوآلبَائِِهــْم. َواْغِفــْر َخِطيَّ
ِفــي  ـْوا  َصلّـَ ثُــمَّ  إِلَيْــَك،  أَْخطَــأُوا  لَِكْونِِهــْم  َمطَــٌر  يَُكــْن  َولَــْم  ــَماُء  السَّ أُْغلَِقــِت  » إَِذا 
ـَك َضايَْقتَُهــْم.  فَاْســَمْع  هــَذا الَْمــَكاِن َواْعتَرَفُــوا ِباْســِمَك َورََجُعــوا َعــْن َخِطيَِّتِهــْم ألَنّـَ
الـِـَح الَّــِذي  ــَماِء َواْغِفــْر َخِطيَّــَة َعِبيــِدَك وشــعبك فَتَُعلَِّمُهــُم الطَِّريــَق الصَّ أَنـْـَت ِمــَن السَّ

يَْســلُُكوَن ِفيــِه، َوأَْعــِط َمطَــرًا َعلَــى أَرِْضــَك الَِّتــي أَْعطَيْتََهــا لَِشــْعِبَك ِميرَاثًــا.
» إَذا َصــاَر ِفــي األَرِْض ُجــوٌع إَِذا َصــاَر َوبَــأٌ أَْو لَْفــٌح أَْو يَرَقَــاٌن أَْو َجــرَاٌد أَْو َجــرَْدٌم 
فَــُكلُّ  َمــرَض  َوكُلِّ  َضْربَــٍة  كُلِّ  ِفــي  ُمُدنِِهــْم،  أَرِْض  ِفــي  أَْعَداُؤُهــْم  َحاَصرَُهــْم  إَِذا  أَْو 
ٍع تَُكــوُن ِمــْن أَيِّ إِنَْســاٍن كَاَن أَْو ِمــْن كُلِّ َشــْعِبَك إِْســرَائِيَل الَِّذيــَن  َصــالٍَة َوكُلُّ تََضــرُّ
يَْعرِفُــوَن كُلُّ َواِحــٍد َضْربَتَــُه َوَوَجَعــُه فَيَبُْســُط يََديْــِه نَْحــَو هــَذا الْبَيْــِت  فَاْســَمْع أَنْــَت 
ــَماِء َمــَكاِن ُســْكَناَك َواْغِفــْر َوأَْعــِط كُلَّ إِنَْســاٍن َحَســَب كُلِّ طُرُِقــِه كََمــا تَْعــرُِف  ِمــَن السَّ
قَلْبـَـُه.. لَِكــْي يََخافـُـوَك َويَِســيُروا ِفــي طُرُِقــَك كُلَّ األَيَّــاِم الَِّتــي يَْحيَــْوَن ِفيَهــا َعلـَـى َوْجــِه 

األَرِْض الَِّتــي أَْعطَيْــَت آلبَائَِنــا.
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ـِذي لَيْــَس ُهــَو ِمــْن َشــْعِبَك إِْســرَائِيَل َوقَــْد َجــاَء ِمــْن أَرٍْض  » وَكَذلِــَك األَْجَنِبــيُّ الّـَ
ـِة َوِذرَاِعــَك الَْمْمــُدوَدِة، فََمتَــى َجــاُءوا  بَِعيــَدٍة ِمــْن أَْجــِل اْســِمَك الَْعِظيــِم َويَــِدَك الَْقِويّـَ
َماِء َمَكاِن ُسْكَناَك َوافَْعْل َحَسَب كُلِّ  َوَصلَّْوا ِفي هَذا الْبَيِْت. فَاْسَمْع أَنَْت ِمَن السَّ
َمــا يَْدُعــوَك ِبــِه األَْجَنِبــيُّ لَِكــْي يَْعلَــَم كُلُّ ُشــُعوِب األَرِْض اْســَمَك فَيََخافُــوَك كََشــْعِبَك 

إِْســرَائِيَل َولَِكــْي يَْعلَُمــوا أَنَّ اْســَمَك قَــْد ُدِعــَي َعلَــى هــَذا الْبَيْــِت الَّــِذي بََنيْــُت.
ـْوا  ـِذي تُرِْســلُُهْم ِفيــِه َوَصلّـَ » إَذا َخــَرَج َشــْعبَُك لُِمَحاَربَــِة أَْعَدائِــِه ِفــي الطَِّريــِق الّـَ
إِلَيْــَك نَْحــَو هــِذِه الَْمِديَنــِة الَِّتــي اْختَرْتََهــا، َوالْبَيْــِت الَّــِذي بََنيْــُت لْســِمَك فَاْســَمْع ِمــَن 

ــَماِء َصالَتَُهــْم َوتََضرَُّعُهــْم َواقْــِض قََضاَءُهــْم. السَّ
» إَِذا أَْخطـَـأُوا إِلَيـْـَك ) ألنـّـه ليــس إنســان ل يخطــيء( َوَغِضبْــَت َعلَيِْهــْم َوَدفَْعتَُهــْم 
أََمــاَم الَْعــُدوِّ َوَســبَاُهْم َســابُوُهْم إِلَــى أَرٍْض بَِعيــَدٍة أَْو قَِريبَــٍة  فَــِإَذا رَدُّوا إِلَــى قُلُوِبِهــْم 
ِفــي األَرِْض الَِّتــي يُْســبَْوَن إِلَيَْهــا َورََجُعــوا َوتََضرَُّعــوا إِلَيْــَك ِفــي أَرِْض َســبِْيِهْم قَائِلِيــَن: 
أَنُْفِســِهْم  كُلِّ  َوِمــْن  قُلُوِبِهــْم  كُلِّ  ِمــْن  إِلَيْــَك  َورََجُعــوا  َوأَْذنَبَْنــا   َوَعوَّْجَنــا  أَْخطَأْنَــا  قَــْد 
ـوا نَْحــَو أَرِْضِهــِم الَِّتــي أَْعطَيْتََهــا آلبَائِِهــْم  ِفــي أَرِْض َســبِْيِهِم الَِّتــي َســبَْوُهْم إِلَيَْهــا َوَصلُـّ
ــَماِء َصالَتَُهــْم  َوالَْمِديَنــِة الَِّتــي اْختـَـرَْت َوالْبَيْــِت الَّــِذي بََنيْــُت لْســِمَك فَاْســَمْع ِمــَن السَّ
َوتََضرَُّعُهــْم َواقـْـِض قََضاَءُهــْم. ... ِمــْن َمــَكاِن ُســْكَناَك َصالَتَُهــْم َوتََضرَُّعاتِِهــْم، َواقـْـِض 

قََضاَءُهــْم، َواْغِفــْر لَِشــْعِبَك َمــا أَْخطَــأُوا ِبــِه إِلَيْــَك.
هــَذا  لَِصــالَِة  ُمْصِغيَتَيْــِن  َوأُُذنَــاَك  َمْفتُوَحتَيْــِن،  َعيَْنــاَك  لِتَُكــْن  إِلِهــي  يَــا  »اآلَن 
الَْمــَكاِن. َواآلَن قُــْم أَيَُّهــا الــرَّبُّ اإِللــُه إِلَــى َراَحِتــَك أَنْــَت َوتَابُــوُت ِعــزَِّك. كََهَنتُــَك أَيَُّهــا 
الــرَّبُّ اإِللــُه يَلِْبُســوَن الَْخــالََص َوأَتِْقيَــاُؤَك يَبْتَِهُجــوَن ِبالَْخيْــِر. أَيَُّهــا الــرَّبُّ اإِللــُه لَ تَــرُدَّ 

األيــام 6: 42-14(. أخبــار  َعبْــِدَك « )2  َداُوَد  َمرَاِحــَم  اذْكُــْر  َمِســيِحَك.  َوْجــَه 
ــَماِء َوأَكَلَــِت الُْمْحرَقَــَة  ــاُر ِمــَن السَّ ولّمــا انتهــى ســليمان مــن صالتــه : » نَزَلَــِت النَّ
بَائِــَح «. ولــم يســتطع الكهنــة أن يدخلــوا الهيــكل » ألَنَّ َمْجــَد الــرَّبِّ َمــألَ بَيْــَت  َوالذَّ
الــرَّبِّ «. » وَكَاَن َجِميــُع بَِنــي إِْســرَائِيَل يَْنظُــُروَن ِعْنــَد نُــزُوِل النَّــاِر َوَمْجــِد الــرَّبِّ َعلَــى 
ِع، َوَسَجُدوا َوَحَمُدوا  الْبَيِْت، َوَخرُّوا َعلَى ُوُجوِهِهْم إِلَى األَرِْض َعلَى الْباَلَِط الُْمَجزَّ

ــُه «. الــرَّبَّ ألَنَّــُه َصالِــٌح َوإِلَــى األَبَــِد رَْحَمتُ
وَكُلُّ  الَْملِــُك  ــَن  » َوَدشَّ  : الــرب  أمــام  ذبائــح  والشــعب  الملــك  قــدم  حينئــذ 
ــْعِب بَيْــَت هللِا «. )2 اخبــار األيــام 7: 1-5( ولمــدى ســبعة أيــام عيّــدت جمــوع  الشَّ
غفيــرة مــن كّل أنحــاء المملكــة » ِمــْن َمْدَخــِل َحَمــاَة إِلَــى َواِدي ِمْصــَر «. » ُجْمُهــوِر 
َعِظيــٌم « عيّــدوا العيــد بفــرح. أّمــا األســبوع التالــي فقــد قضــاه ذلــك الجمهــور الَفــِرح 
فــي الحتفــال بعيــد المظــال. وفــي نهايــة فتــرة األفــراح وإعــادة التكريــس هــذه عــاد 
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الشــعب إلــى بيوتهــم : » فرحيــن وطيبــي القلــوب ألجــل الخيــر الــذي عملــه الــرب 
لــداود وســليمان وإلســرائيل شــعبه «. )2 أخبــار األيــام 7: 8، 10(.

هلل  ذواتهــم  تســليم  علــى  الشــعب  لتشــجيع  مقــدوره  كّل  الملــك  بــذل  لقــد 
ولخدمتــه بالتمــام ولتعظيــم اســمه القــدوس. واآلن فهــا هــو الملــك ســليمان يحصــل 
علــى البرهــان علــى قبــول الــرب وبركتــه مــرّة أخــرى كمــا حــدث فــي بــدء حكمــه فــي 
الرســالة: » قَــْد  لــه هــذه  الليــل وقــّدم  فــي  رؤيــا  فــي  الــرب  لــه  جبعــون فقــد ظهــر 
ــَماَء َولـَـْم  َســِمْعُت َصالَتـَـَك، َواْختـَـرُْت هــَذا الَْمــَكاَن لـِـي بَيْــَت َذِبيَحــٍة. إِْن أَْغلَْقــُت السَّ
يَُكــْن َمطـَـٌر، َوإِْن أََمــرُْت الَْجــرَاَد أَْن يـَـأْكَُل األَرَْض، َوإِْن أَرَْســلُْت َوبـَـأً َعلـَـى َشــْعِبي، فـَـِإَذا 
ـْوا َوطَلَبُــوا َوْجِهــي، َورََجُعــوا َعــْن  تََواَضــَع َشــْعِبي الَِّذيــَن ُدِعــَي اْســِمي َعلَيِْهــْم َوَصلّـَ
ــَماِء َوأَْغِفــُر َخِطيَّتَُهــْم َوأُبـْـِرئُ أَرَْضُهــْم. اآَلَن َعيَْنــاَي  طُرُِقِهــِم الرَِّديــِة فَِإنَِّنــي أَْســَمُع ِمــَن السَّ
ــرُْت  ــِد اْختَ ــِن إِلَــى َصــالَِة هــَذا الَْمــَكاِن. َواآلَن قَ ــِن، َوأُُذنَــاَي ُمْصِغيَتَيْ ــاِن َمْفتُوَحتَيْ تَُكونَ
ــَت لِيَُكــوَن اْســِمي ِفيــِه إِلَــى األَبَــِد، َوتَُكــوُن َعيَْنــاَي َوقَلِْبــي ُهَنــاَك  ْســُت هــَذا الْبَيْ َوقَدَّ

ـاِم « )2 أخبــار األيــام 7: 16-12(. كُلَّ األَيّـَ
األبــد  إلــى  قائمــاً  المجيــد  الصــرح  هــذا  لبقــي  لــه  أمينــا  شــعب هللا  ظــّل  لــو 
كعالمــة دائمــة علــى رضــى هللا الخــاص علــى شــعبه المختــار. وقــد أعلــن هللا 
الــرَّبِّ  اْســَم  َولِيُِحبُّــوا  لِيَْخِدُمــوُه  بـِــالرَّبِّ  يَْقترِنُــوَن  الَِّذيــَن  الَْغِريــِب  » َوأَبَْنــاُء  قائــالً: 
َويَتََمَســُكوَن  ُســوُه  يَُنجِّ لِئَــالَّ  ــبَْت  السَّ يَْحَفظُــوَن  الَِّذيــَن  كُلُّ  َعبـِــيداً  لَــُه  لِيَُكونُــوا 
َوتَُكــوُن  َصالَتِــي  بَيْــِت  ِفــي  َوأُفَرُِّحُهــْم  قُْدِســي  َجبَــِل  إِلَــى  ِبِهــْم  آتِــي  بـِــَعْهِدي 
ــالَِة يُْدَعــى لِــُكلِّ  ُمْحرَقَاتُُهــْم َوَذبَائُِحُهــْم َمْقبُولَــًة َعلَــى َمْذبَِحــِي ألَنَّ بَيِْتــي بَيْــَت الصَّ

.)7  ،6  :56 )إشــعياء  ــُعوِب «  الشُّ
طريــق  للملــك  الــرب  أوضــح  فقــد  بالقبــول  التأكيــدات  بهــذه  يختــص  وفيمــا 
الواجــب. فقــد أعلــن قائــال لــه : » َوأَنـْـَت إِْن َســلَْكَت أََماِمــي كََمــا َســلََك َداُوُد أَبـُـوَك، 
أُثَبِّــُت  َوأَْحَكاِمــي، فَِإنِـّـي  ِبــِه، َوَحِفظْــَت فَرَائِِضــي  أََمرْتُــَك  َمــا  َوَعِملْــَت َحَســَب كُلِّ 
كُرِْســيَّ ُملْــِكَك كََمــا َعاَهــْدُت َداُوَد أَبَــاَك قَائِــالً: لَ يُْعــَدُم لَــَك رَُجــٌل يَتََســلَُّط َعلَــى 

إِْســرَائِيَل « )2 أخبــار األيــام 7: 17، 18(. 
لــو ظــّل ســليمان يخــدم الــرب بوداعــة ألمكــن أن يكــون ملكــه قويّــاً فعــالً للخيــر 
أبيــه  داود  ملــك  بســبب  بمؤثــرات صالحــة  تأثــرت  التــي  المحيطــة  لألمــم  بالنســبة 
وبســبب األقــوال الحكيمــة واألعمــال العظيمــة التــي حدثــت فــي أوائــل ســنّي ملكــه. 
وإذ ســبق هللا فــرأى التجــارب المخيفــة التــي تــالزم النجــاح والعظمــة الدنيويـّـة فقــد 
أنــذر ســليمان مــن شــّر الرتــداد وســبق وأخبــره بالعواقــب المخيفــة للخطيئــة فقــد 
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أعلــن لــه أنـّـه حتــى الهيــكل الــذي قــد دّشــن منــذ عهــد قريــب قــد يصيــر » َمثـَـالً َوُهــزْأًَة 
الــه آبائهــم « وأصــّروا علــى  تــرك شــعب هللا » الــرب  لــو  ــُعوِب «  الشُّ ِفــي َجِميــعِ 

التعلّــق باألوثــان )2 أخبــار األيــام 7: 20، 22(.
بــأّن  القائلــة  الســماء  برســالة  عظيمــا  فرحــاً  وفــرح  ســليمان  قلــب  تشــّدد  إذ 
صالتــه ألجــل إســرائيل قــد ُســمعت  فقــد دخــل اآلن فــي أمجــد عهــد فــي ملكــه 
ِحْكَمتَــُه  » لِيَْســَمُعوا  وجهــه  يلتمســون  األَْرِض«  ُملُــوِك  » َجِميــُع  بــدأ  عندمــا 
الَِّتــي َجَعلََهــا هللُا ِفــي قَلِْبــِه « )2 أخبــار األيــام 9: 23(. وقــد أتــى كثيــرون منهــم 
ليــروا أســلوب هــذه الدولــة وعــادات شــعبها وليتلقــوا منــه المعرفــة عــن كيفيّــة 

. المســتعصية  المشــاكل  مــع  التعامــل 
وإذ أتــى أولئــك الرجــال لزيــارة ســليمان علّمهــم عــن هللا خالــق كّل األشــياء 
للجنــس  محبتــه  وأدركــوا  أوضــح  معرفــة  هللا  عرفــوا  وقــد  أوطانهــم  إلــى  فعــادوا 
وإعالنــاً  محبتــه  عــن  تعبيــراً  الطبيعــة  أعمــال  فــي  يــرون  هــم  هــا  واآلن  البشــرى 

يعبدونــه. منهــم  كثيــرون  فبــدأ  لصفاتــه 
عندمــا  الحكــم  بأعبــاء  يضطلــع  بــدأ  عندمــا  ســليمان  أبداهــا  التــي  الوداعــة 
اعتــرف أمــام هللا قائــال: » أَنَــا فَتــًى َصِغيــٌر « )1 ملــوك 3: 7( ومحبتّــه الممتــازة 
الســرمدي  لإللــه  وتمجيــده  نفســه  فــي  ثقتــه  وعــدم  اإللهيــة  لألمــور  وتوقيــره  هلل 
أثنــاء  وتوّضحــت  ظهــرت  تُحتــذى،  بــأن  الجديــرة  هــذه  الخلــق  ســمات  كّل   —
الخدمــات المتّصلــة بتكملــة الهيــكل  عندمــا جثــا متوّســالً فــي تذلــل أثنــاء صــالة 
الوقــار  روح  يفقــدوا  كيــال  يتحّفظــوا  أن  اليــوم  المســيح  أتبــاع  علــى  التدشــين. 
والخــوف المقــّدس. تُعلّمنــا الكتــب المقدســة وتُعلّــم جميــع النــاس كيــف يدنــون 
أعلــن  لقــد  اإللهــي.  بالوســيط  اإليمــان  خــالل  مــن  وخــوف  بوداعــة  خالقهــم  مــن 
المرنــم يقــول » الــرَّبَّ إِلــُه َعِظيــُم َملِــُك كَِبيــُر َعلـَـى كُّل اآللَِهــِة .. َهلـُـمَّ نَْســُجُد َونَْركـَـُع 

.)6-3  :95 )مزمــور  َخالِقَنــا «.  الــرَّبِّ  أََمــاَم  َونَْجثُــو 
إنـّـه امتيــاز لنــا أن نجثــو علــى ركبنــا أمــام هللا فــي كلتــا العبــادة الجماعيــة والفرديــة 
ـى «  فيمــا نقــّدم لــه صلواتنــا وتضرعاتنــا فيســوع مثالنــا » َجثَــا َعلَــى ُركْبَتَيْــِه َوَصلّـَ
)لوقــا 22: 41(. قــال الكتــاب عــن تالميــذه أنّهــم أيضــاً جثــوا علــى ركبهــم وصلــوا 
)أعمــال 9: 40(. وبولــس الرســول يعلــن قائــال » أَْحِنــي ُركْبَتـَـيَّ لـَـَدى أَِبــي َربَِّنــا يَُســوَع 
الَْمِســيِح « )أفســس 3: 14(. وعــزرا وهــو يعتــرف بخطايــا إســرائيل أمــام هللا جثــا  
ـى  َوَصلّـَ الْيَــْوِم  ِفــي  َمــرَّاٍت  َــالََث  ثث ُركْبَتَيْــِه  َعلَــى  )انظــر عــزرا 9: 5( ودانيــال: » َجثَــا 

اَم إِلِهــِه « )دانيــال 6: 10(. َوَحَمــَد قُــدَّ
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يلهمنــا إحساســنا بحضــور هللا وبعظمتــه غيــر المحــدودة إلــى تقديــم التوقيــر 
الحقيقــي لــه. بهــذا اإلحســاس  باإللــه غيــر المنظــور ينبغــي لــكّل قلــب أن يتأثــر تأثــراً 
عميقــاً. فســاعة الصــالة ومكانهــا مقدســان ألن هللا هنــاك. وإذ يظهــر الوقــار فــي 
موقــف اإلنســان وتصرفــه يتعمــق اإلحســاس الــذي أوعــز بــه. لقــد أعلــن المرنــم قائــال: 
وٌس َوَمُهــوٌب اْســُمُه « )مزمــور 111: 9(. والمالئكــة إذ ينطقــون بذلــك الســم  » قُــدُّ
لنــا نحــن الخطــاة الســاقطين أن ننطــق  ينبغــي  يُغطّــون وجوههــم. فبــأي وقــار إذاً 

باســمه علــى شــفاهنا؟
يحســن بالكبــار والصغــار التأمــل فــي أقــوال الكتــاب التــي ترينــا كيــف ينبغــي لنــا 
احتــرام األماكــن التــي تمتــاز بحضــور هللا الخــاص. لقــد أمــر هللا موســى مــن وســط 
العليقــة التــي كانــت تتوقــد بالنــار قائــال: » اْخلـَـْع ِحــَذاَءَك ِمــْن رِْجلَيْــَك ألَنَّ الَْمْوِضــَع 
َســٌة « )خــروج 3: 5(. ويعقــوب بعدمــا رأى منظــر  الَّــِذي أَنـْـَت َواِقــٌف َعلَيـْـِه أَرٌْض ُمَقدَّ
ــا إِنَّ الــرَّبَّ ِفــي هــَذا الَْمــَكاِن َوأَنَــا لَــْم  المالئكــة )فــي بيــت ايــل( هتــف يقــول » َحقًّ

ــَماِء « )تكويــن 28: 22-16(. أَْعلَــْم . َمــا هــَذا إِلَّ بَيْــُت هللِا َوهــَذا بَــاُب السَّ
لقــد حــاول ســليمان فــي كّل مــا قيــل فــي أثنــاء خدمــات التدشــين أن يزيــل 
مــن أذهــان الحاضريــن الخرافــات التــي نُســبت للخالــق التــي قــد أظلمــت أذهــان 
باأليــدي  المصنوعــة  الهيــاكل  فــي  محصــورا  ليــس  الســماء  إلــه  إّن  الوثنييــن. 
كآلهــة الوثنييــن. ومــع ذلــك فهــو يتقابــل مــع شــعبه بروحــه عندمــا يجتمعــون فــي 

لعبادتــه. المكــرّس  البيــت 
وبعــد ذلــك بعــدة قــرون علّــم بولــس الرســول هــذا الحــّق عندمــا قــال: » اإِللــُه 
ــَماِء َواألَرِْض لَ يَْســُكُن ِفــي  ـِذي َخلَــَق الَْعالَــَم وَكُلَّ َمــا ِفيــِه. هــَذا إِْذ ُهــَو رَبُّ السَّ الّـَ
إِْذ  َشــْيٍء  إِلَــى  ُمْحتَــاٌج  ـُه  كَأَنّـَ النَّــاِس  ِبأَيَــاِدي  يُْخــَدُم  َولَ  ِباألَيَــاِدي  َمْصُنوَعــٍة  َهيَــاكَِل 
ُســونَُه  ُهــَو يُْعِطــي الَْجِميــَع َحيَــاًة َونَْفًســا وَكُلَّ َشــْيٍء .. لَِكــْي يَطْلُبُــوا هللَا لََعلَُّهــْم يَتَلَمَّ
ـُه َعــْن كُلِّ َواِحــٍد ِمنَّــا لَيْــَس بَِعيــًدا ألَنََّنــا ِبــِه نَْحيَــا َونَتََحــرَُّك َونُوَجــُد «  فَيَِجــُدوُه َمــَع أَنّـَ

الرســل 17: 28-24(. )أعمــال 
لَِنْفِســِه.  ِميرَاثًــا  اْختَــارَُه  ـِذي  الّـَ ــْعِب  الشَّ إِلُهَهــا،  الــرَّبُّ  الَِّتــي  ــِة  لأِلُمَّ » طُوبَــى 
ـَع إِلَــى  . َرأَى َجِميــَع بَِنــي الْبََشــِر. ِمــْن َمــَكاِن ُســْكَناُه تَطَلّـَ ــَمَواِت نَظَــَر الــرَّبُّ ِمــَن السَّ
َعلَــى  َوَمْملََكتُــُه  كُرِْســيَُّه،  ثَبَّــَت  ــَماَواِت  السَّ ِفــي  األَرِْض «. » اَلــرَّبُّ  ُســكَّاِن  َجِميــعِ 
أَنْــَت  ِمثْــُل هللِا.  َعِظيــٌم  إِلــٍه  أَيُّ  طَِريُقــَك.  الُْقــْدِس  ِفــي   ، » اَلَّلُهــمَّ تَُســوُد «  الْــُكلِّ 
تَــَك « )مزمــور 33: 12-14؛ ــُعوِب قُوَّ بَيْــَن الشُّ انِــُع الَْعَجائِــَب. َعرَّفْــَت   اإِللــُه الصَّ

 103: 19؛ 77: 13، 14(.
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مــع كــون هللا ل يســكن فــي هيــاكل مصنوعــة باأليــدي فهــو بحضــوره يكــرم محافــل 
شــعبه. وقــد وعــد أنّهــم عندمــا يجتمعــون ليطلبــوه ويعترفــون بخطاياهــم ويصلــون 
بعضهم ألجل بعض فسيلتقي بهم بروحه. ولكن يجب على من يجتمعون لعبادته 
أن يطرحــوا عنهــم كّل شــّر. فمــا لــم يســجدوا لــه بالــروح والحــّق فــي زينــة مقّدســة فــإّن 
ــْعُب  اجتماعهــم معــا ل يُجــدي. لمثــل هــؤلء يقــول الــرب : » يَْقتَــرُِب إِلَــيَّ هــَذا الشَّ
ــي بَِعيــًدا. َوبَاِطــالً يَْعبُُدونَِنــي « )متــى  ــُه فَُمبْتَِعــٌد َعنِّ ــا قَلْبُ ِبَفِمــِه َويُْكرُِمِنــي ِبَشــَفتَيِْه َوأَمَّ
15: 8، 9(. فالذين يســجدون هلل ينبغي لهم أن يســجدوا » ِبالرُّوحِ َوالَْحقِّ ألَنَّ اآلَب 
ا اَلرَّبُّ فَِفي َهيَْكِل قُْدِســِه.  ــاِجِديَن لَُه « )يوحنا 4: 23(. » أَمَّ طَالٌِب ِمثَْل هؤُلَِء السَّ

اَمــُه يَــا كُلَّ األَرِْض « )حبقــوق 2: 20(. فَاْســُكِتي قُدَّ
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عندمــا كان ســليمان يعظـّـم شــريعة الســماء ويكرمهــا كان هللا معــه وأُعطيــت 
األمــر  بــاديء  فــي  وظــّل  والرحمــة.  باإلنصــاف  شــعبه  علــى  ليحكــم  حكمــة  لــه 
عندمــا أتــاه الغنــى والكرامــة األرضيّــة متواضعــاً وامتــّد تأثيــره إلــى أبعــد األماكــن 
إِلَــى  (الفــرات(  النَّْهــِر  ِمــَن  الَْمَمالِــِك  َجِميــعِ  َعلَــى  ُمتََســلِّطاً  ُســلَيَْماُن  » َوكَاَن 
أَْرِض ِفلِْســِطيَن َوإِلَــى تُُخــوِم ِمْصــَر .. َوكَاَن لَــُه ُصلْــٌح ِمــْن َجِميــعِ َجَوانِِبــِه َحَوالَيْــِه. 
َوَســَكَن يَُهــوَذا َوإِْســَرائِيُل آِمِنيــَن، كُلُّ َواِحــٍد تَْحــَت كَرَْمِتــِه َوتَْحــَت تِيَنِتــِه.. كُلَّ أَيَّــاِم 

ُســلَيَْماَن « )1 ملــوك 4: 21، 24، 25(. 
ولكــن بعــد صبــاٍح كان يُرجــى منــه خيــر عظيــم، اكتنفــت حياتـَـه ظلمــُة الرتــداد. 
ـا « أي  والتاريــخ يســجل الحقيقــة المحزنــة وهــى إّن ذاك الــذي قــد ُدعــَي » يَِديِديّـَ
» َحِبيــُب الــرَّبِّ « )2 صموئيــل 12: 25( ذاك الــذي أكرمــه هللا بعالمــات الرضــى 
اإللهــي العظيمــة جــّداً بحيــث أّن حكمتــه واســتقامته أكســبتاه شــهرة عالميّــة واســعة 
النطــاق، ذاك الــذي قــاد آخريــن ألن ينســبوا المجــد والكرامــَة هلل وحــده ارتــّد عــن 

عبــادة الــرب ليســجد أمــام آلهــة األمــم الوثنيّــة.
إذ ســبق الــرّب فــرأى المخاطــر المزمعــة أن تحــدق بالذيــن قــد تــّم اختيارهــم 
حكامــاً علــى شــعبه أعطــى موســى تعليمــاً إلرشــادهم وذلــك قبلمــا ارتقــى ســليمان 
العــرش بمئــات الســنين. وقــد صــدرت األوامــر بــأّن مــن يجلــس علــى عــرش شــعب 
هللا ينبغــي أن » يَْكتُــُب لَِنْفِســِه نُْســَخًة « مــن الشــريعة اإللهيّــة » ِفــي كِتَــاٍب ِمــْن 
ـاِم  أَيّـَ كُلَّ  ِفيَهــا  » َويَْقــَرأُ  الــرب  قــال  َمَعــُه «  » فَتَُكــوُن  الالَِّويِّيــَن «،  الَْكَهَنــِة  ِعْنــِد 
ــِريَعِة  َويَْحَفــَظ َجِميــَع كَلَِمــاِت هــِذِه الشَّ إِلَهــُه  الــرَّبَّ  يَتَِّقــَي  أَْن  ـَم  يَتََعلّـَ لَِكــْي  َحيَاتِــِه، 
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َعــِن  يَِحيــَد  َولِئَــالَّ  إِْخَوتِــِه  َعلَــى  قَلْبُــُه  يَرْتَِفــَع  » لِئَــالَّ  ِبَهــا «  لِيَْعَمــَل  الَْفرَائِــَض  َوهــِذِه 
َوَســِط  ِفــي  َوبَُنــوُه  ُهــَو  َمْملََكِتــِه  َعلَــى  ـاَم  األَيّـَ يُِطيــَل  لَِكــْي  ِشــَمالً  أَْو  يَِميًنــا  الَْوِصيَّــِة 

.)20-18  :17 )تثنيــة  إِْســرَائِيَل« 
وفيما يختّص بهذه الوصيّة حّذر الرّب بكيفيّة خاّصة َمن قد يُمسح ملكاً: » أَلّ 

ًة َوذََهبًا لَ يَُكثِّْر لَُه كَِثيرًا « ) تثنية 17: 17(. يَُكثِّْر لَُه نَِساًء لِئاَلَّ يَِزيَغ قَلْبُُه َوِفضَّ
كان ســليمان علــى علــٍم بهــذه اإلنــذارات كمــا ظــّل لبعــض الوقــت حريصــاً علــى 
العمــل بهــا. كانــت أســمى غاياتــه أن يعيــش ويحكــم طبقــا للوصايــا المعطــاة فــي 
عــن  ســيناء. وقــد اختلفــت طريقتــه فــي تدبيــر شــؤون مملكتــه اختالفــاً مدهشــاً 
شــريعته  حكاُمهــا  داس  بــل  هللا  يتّقــوا  لــم  الذيــن  عاصــروه  الذيــن  األمــم  عــادات 

أقدامهــم. تحــت  المقّدســة 
الواقعــة  القويّــة  المملكــة  مــع  لتقويــة عالقاتــه  محاولتــه  فــي  ســليمان  جــازف 
فــي الجنــوب وذلــك بالدخــول إلــى األرض المحرّمــة. وقــد عــرف الشــيطان نتائــج 
الطاعــة. فــي خــالل الســنوات األولــى التــي كان فيهــا ســليمان ملــكاً، الســنوات 
المجيــدة بســبب حكمــة الملــك وإحســانه واســتقامته، حــاول الشــيطان إدخــال 
مؤثـّـرات شــّريرة مــن شــأنها أن تقــّوض ولءه للمبــدأ وتباعــد بينــه وبيــن إلهــه. ونحــن 
نعلــم مــدى نجــاح العــدو فــي هــذا المســعى ممــا ســجله الكتــاب فــي هــذا الصــدد 
إذ يقــول: » َوَصاَهــَر ُســلَيَْماُن ِفْرَعــْوَن َملِــَك ِمْصــَر َوأََخــَذ ِبْنــَت ِفْرَعــْوَن َوأَتَــى ِبَهــا 

إِلَــى َمِديَنــِة َداُوَد « )1 ملــوك 3: 1(.
لقد بدا هذا الزواج، رغَم تناقضاته الظاهرة لشريعة هللا وتعاليمها، أنّه سيكون 
من وجهة النظر البشــريّة بركة ألّن زوجة ســليمان الوثنيّة اهتدت إلى الدين اليهودي 
واشــتركت معــه فــي الســجود لإللــه الحقيقــي. وفــوق هــذا فــإّن فرعــون قــّدم للشــعب 
اكِِنيَن ِفيَها « وأعطاها  اإلسرائيلي خدمة جليلة إذ أخذ جازر وقتل » الَْكْنَعانِيِّيَن السَّ
» َمْهرًا لبَْنِتِه زَْوَجُة ُســلَيَْماَن « )1ملوك 9 : 16(. وقد عاد ســليمان فجّدد بناء هذه 
المدينــة. وبــدا كأنّــه قــّوى مملكتــه الممتــدة علــى شــواطئ  المتوســط إلّ أّن ســليمان 
إذ عقــد محالفــة مــع أّمــٍة وثنيّــة وختــم ذلــك التحالــف بالــزواج بأميــرة وثنيّــة فقــد نقــض 
الشــرط الــذي ســّنه هللا لحفــظ نقــاوة شــعبه. ولــم يكــن األمــل فــي إمكانيّــة اهتــداء 

زوجتــه المصريـّـة إلــى اإليمــان إلّ عــذراً واهيــاً فــي الدفــاع عــن هــذه الخطيئــة.
ســيطر هللا فــي رحمتــه ورأفتــه علــى هــذا الخطــأ الرهيــب لبعــض الوقــت. ولــو 
كان الملــك قــد تصــرف  بحكمــة ألمكنــه علــى األقــّل أن يصــّد إلــى حــّد كبيــر، قــواِت 
الشــّر التــي آثارهــا طيشــه. ولكــّن ســليمان كان قــد بــدأ يغيــب عــن نظــره نبــُع قّوتــه 
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ومجــده. وإذ ســيطرت علــى عقلــه األهــواُء والميــول، فقــد زادت ثقتــه فــي نفســه 
وحــاول تنفيــذ مقاصــد هللا بطريقتــه الخاّصــة. فــكان يتــذّرع بالقــول بــأّن التحالفــات 
السياســيّة والتجاريّــة مــع األمــم المحيطــة بــه كفيلــة بــأن تهــدي هــذه األمــم لمعرفــة 
اإللــه الحقيقــي، فاشــترك فــي تحالفــات آثمــة مــع أمــة بعــد أمــة. وفــي غالــب األحيــان 
كانــت هــذه التحالفــات تنتهــي بالــزواج بأميــرات وثنيــات. فألقــى بذلــك أوامــر الــرّب 

جانبــاً مســتعيضاً عنهــا بعــادات األمــم والشــعوب المحيطــة.
كان ســليمان يخــدع نفســه بالقــول بــأّن حكمتــه وقــّوة مثالــه ســتجعل نســاءه 
هكــذا  تكّونــت  التــي  التحالفــات  وأّن  الحقيقــي  اإللــه  ويعبــدن  الوثنيّــة  يتركــن 
باطــل!  أمــل  مــن  لــه  يــا  الــرب.  بشــعب  لالختــالط  المحيطــة  األمــم  ســتجذب 
تأثيــِر  مقاومــة  يســتطيع  بحيــث  القــّوة  مــن  نفَســه  اعتبــار  فــي  ســليمان  غلطــة  إّن 
العشــراء الوثنييــن كانــت خطــأً قاتــالً. كذلــك األمــُل الخــادع الــذي ســاقه لالعتقــاد 
وصايــاه  إلطاعــة  اآلخــرون  ينجــذب  فقــد  هللا  لشــريعة  احتقــاره  مــن  بالرغــم  أنّــه 

واحترامهــا. المقّدســة 
جــاءت تحالفــات الملــك وعالقاتــه التجاريـّـة مــع الشــعوب الوثنيّــة إليــه بالشــهرة  
والكرامــة وغنــى هــذا العالــم. فاســتطاع أَْســِتيراد الذهــب مــن أوفيــر والفضــة مــن 
َة ِفي أُورَُشــلِيَم ِمثَْل الِْحَجارَِة َوَجَعَل  ترشــيش بكثرة عظيمة: » َوَجَعَل الَْملُِك الِْفضَّ
فلقــد   .)15  :1 األيــام  أخبــار   2( الَْكثْــرَِة «  ِفــي  ــْهِل  السَّ ِفــي  ـِذي  الّـَ يْــِز  كَالُْجمَّ األَْرَز 
ســيطرت الثــروة فــي أيــام ســليمان بــكّل مــا يصحبهــا مــن تجــارب ومغريــات علــى 

عــدد كبيــر مــن النــاس أّمــا الذهــب الُخلُقــي النقــي فقــد تكــّدر وفســد.
عــن هللا  بعيــداً  حــّداً  فــي ضاللــه  بلــغ  بحيــث  تدريجيّــاً  ســليمان  ارتــداد  كان 
قبلمــا فَِطــن إلــى ذلــك. وبــدأ يقلّــل، بكيفيّــة لــم يدركهــا أو يشــعر بهــا، مــن ثقتــه فــي 
اإلرشــاد اإللهــي ومــا عــاد يكتــرث كثيــراً لبركــة هللا واتّــكل علــى قّوتــه. وبــدأ يتباعــد 
عــن هللا ويمتنــع عــن الطاعــة التــي ل ميــل فيهــا ول انحــراف، تلــك الطاعــة التــي 
كانــت ســتجعل شــعبه، شــعباً خاصــاً، وجعــل يتشــبّه بعــاداِت األمــم المحيطــِة بــه 
إلــى أقصــى حــّد. وإذ استســلم للتجــارب المالزمــة لنجاحــه ومركــز الكرامــة الــذي 
كان يشــغله نســَي مصــدر نجاحــه الحقيقــي. وقــد ســاقه طموحــه للتفــوق علــى كّل 
األمــم األخــرى فــي الســيادة والعظمــة والجــالل إلــى الســتخفاف بهبــات الســماء 
التــي كان يســتخدمها ســابقاً لمجــد هللا بحيــث أخــذت تخــدم أغراَضــه األنانيّــة. 
وقــد ابتلعــت مشــاريعه الجشــعة المــاَل الــذي كان وديعــًة مقّدســة معطــاًة لــه لخيــر 

مســتحّقيه مــن الفقــراء ولنشــر مبــاديء الحيــاة المقّدســة فــي كّل العالــم.
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وإذ اســتولت علــى نفســه واســتبّدت بــه رغبــة قويّــة للتفــوق علــى األمــم فــي 
المظاهــر واألبّهــة الخارجيــة فقــد أغفــل الملــك حاجتــه للحصــول علــى جمال الُخلُق 
وكمالــه. وفــي محاولتــه لتمجيــد نفســه أمــام أنظــار العالــم بــاع كرامتــه واســتقامته. 
وأضيفــت إلــى الثــروة الضخمــة التــي جمعهــا بالمتاجــرة مــع بلــدان عديــدة ضرائــب 
فــي  والنغمــاس  واإلســراف  والطمــوح  الكبريــاء  نضجــت  وهكــذا  وثقيلــة.  كثيــرة 
الشــهوات واإلفــراط فــي الُمتــع وأتــت ثمارهــا فــي اللجــوء إلــى الســتبداد والبتــزاز. 
وتلــك الــروح المســتقيمة الرصينــة الُمنصفــة التــي اتّصــف بهــا ســليمان فــي عهــد 
حكمــه األّول تغيّــرت وتبّدلــت. فقــد انحــّط بعدمــا كان أحكــم الملــوك وأعظمهــم 
رحمــًة وصــار طاغيــًة مســتبّداً. والــذي كان قبــالً حارســاً لشــعبه مشــفقاً خائــَف هللا 
أمســى اآلن ظالمــاً متعّســفاً. وقــد فُرضــت علــى الشــعب ضريبــُة بعــد أخــرى لكــي 

تتوفّــر األمــوال لتلبيــة حاجــة بالطــه الُمتــرَف.
يكنونهمــا  النــاس  كان  اللــذان  واإلعجــاب  فالحتــرام  يتذمــرون.  النــاس  وبــدأ 

واشــمئزاز. نفــور  إلــى  تبــدل  لمليكهــم 
كان الــرّب قــد أنــذر حــّكام شــعبه ألّ يكثــروا ألنفســهم الخيــل لوقايتهــم مــن 
» كَاَن  األمــر  لهــذا  ظاهــٍر  اســتخفاٍف  فــي  ولكــن  البشــر.  ذراع  علــى  الســتناد 
ُســلَيَْماُن  » َوَجَمــَع  األََراِضــي «،  َجِميــعِ  َوِمــْن  ِمْصــَر  ِمــْن  ُســلَيَْماَن  َخيْــِل  ُمْخــَرُج 
فَــارٍِس.  أَلْــَف  َعَشــَر  َواثَْنــا  َمْركَبَــٍة  ِمئَــِة  َوأَْربَــُع  أَلْــٌف  لَــُه  فَــَكاَن  َوفُرَْســانًا  َمَراكِــَب 
ِفــي أُوُرَشــلِيَم « )2 أخبــار األيــام 1:  َوَمــَع الَْملِــِك  ُمــُدِن الَْمَراكِــِب  ِفــي  فَأَقَاَمُهــْم 

.)26  :10 1ملــوك  28؛   :9 16؛ 
وصــار الملــك بالتدريــج يعتبــر البــَذَخ واإلفــراَط فــي المتعــة ورضــى العالــم مــن 
وأدوم  وفينيقيــة  مصــر  مــن  وجّذابــات  بنســاء حســناوات  وجــاء  العظمــة.  دلئــل 
ومــوآب ومــن أماكــن أخــرى كثيــرة، وبلــغ عددهــن المئــات. وكــن يتعبّــدن لألوثــان، 
بجمالهــّن  الملــك  افتتــن  وإذ  ومنحطّــة.  فاجــرة  طقــوس  ممارســة  تعلّمــن  وقــد 

أهمــل واجبــه نحــو هللا ومملكتــه.
كان لزوجاتِه تأثير عظيم عليه وقد انتصرن عليه تدريجيّاً ليشاركهّن عبادتهّن. 
فقــد أهمــل ســليمان الوصيّــة التــي أعطاهــا هللا لتكــون ســياجا يمنــع النــاس مــن 
زََمــاِن  ِفــي  : » وَكَاَن  الكاذبــة  اآللهــة  لعبــادة  نفســه  يســلّم  هــو  هــا  الرتــداد. واآلن 
ــُه كَاِمــالً َمــَع  ــُه َوَراَء آلَِهــٍة أُْخــَرى َولَــْم يَُكــْن قَلْبُ َشــيُْخوَخِة ُســلَيَْماَن أَنَّ نَِســاَءُه أََملْــَن قَلْبَ
يُدونِيِّيــَن  الــرَّبِّ إِلِهــِه كََقلْــِب َداُوَد أَِبيــِه. فََذَهــَب ُســلَيَْماُن َوَراَء َعْشــتُورََث إِلَهــِة الصِّ

ونِيِّيــَن « )1 ملــوك 11: 4، 5(. َوَملُْكــوَم رِْجــِس الَْعمُّ
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وقــد أقــام ســليمان عــّدة مبــاٍن مهيبــة علــى تــالل جبــل الزيتــون الجنوبيّــة مقابــل 
جبــل الُمريّــا حيــث بنــى هيــكُل الــرّب الجميــل لتكــون محاريــب للعبــادة الوثنيّــة. 
وأقــام تماثيــل هائلــة الحجــم مصنوعــٍة مــن الخشــب والحجــر قبيحــَة الشــكل — فــي 
وســط حدائــق اآلس والزيتــون وذلــك إرضــاء لزوجاتــه. وهنــاك أمــام مذابــح اآللهــة 
ــوَن « مورســت أحــط  الوثنيــة - » كَُمــوَش رِْجــِس الُْموآِبيِّيــَن وُملُــوْك رِْجــِس بَِنــي َعمُّ

طقــوس الوثنيّــة )1 ملــوك 11: 7(.
وقــد أوقــع مســلك ســليمان عليــه قصاصــه األكيــد. كان انفصالــه عــن هللا عــن 
لــه  عــاد  مــا  بعابــدي األوثــان علّــة دمــاره. وإذ تخلّــى عــن ولئــه هلل  اتّصالــه  طريــق 
ســلطان علــى نفســه. فلقــد تجــرد مــن قّوتــه األدبيّــة وتبّدلــت أحاسيســه وأمســت 
بــدء ملكــه حكمــًة وعطفــاً  فــي  الــذي أظهــر  فــذاك  ميّتــاً.  كليلــة وأضحــى ضميــره 
الحــظ )1 ملــوك 3: 28-16(  أّمــه المنكــودة  إلــى  عظيميــن إذ أعــاد طفــالً عاجــزاً 
انحــّط إلــى حــّد أن ســمح بإقامــة تمثــال كان يقــّدم علــى مذبحــه األطفــال الصغــار 
ذبائح حيّة. ذاك الذي في شبابه أُعطيت له فطنة وفهم الذي أوحى إليه في قّوة 
رجولتــه بــأن يكتــب هــذا القــول: » تُوَجــُد طَِريــٌق تَظَْهــُر لإِِلنَْســاِن ُمْســتَِقيَمًة َوَعاِقبَتَُهــا 
طـُـرُُق الَْمــْوِت « )أمثــال 14: 12( انحــرف فــي الســنوات الالحقــة عــن النقــاوة بحيــث 
شــّجع الطقــوس الخليعــة العاصيــة المتصلــة بعبــادة كمــوش وعشــتروث. وذاك 
الــذي عنــد تدشــين الهيــكل قــال لشــعبه : » لِيَُكــْن قَلْبُُكــْم كَاِمــالً لـَـَدى الــرَّبِّ إِلِهَنــا « 
)1 ملــوك 8: 61( صــار هــو نفســه مذنبــاً إذ أنكــر أقوالــه بقلبــه وحياتــه المشــينة. لقــد 
اخطــأ إذ فهــم الســتباحة علــى أنّهــا حريـّـة. وحــاول أن يوّحــد بيــن النــور والظلمــة بيــن 

الخيــر والشــّر بيــن الطهــارة والنجاســة بيــن المســيح وبليعــال — ولكــن بــأي ثمــن؟
الصولجــان  علــى  قبضــوا  الذيــن  الملــوك  أعظــم  مــن  ســليمان  كان  فبعدمــا 
لهــم. وأخالقــه التــي اتّســمت  صــار إنســاناً خليعــاً وآلــًة فــي يــد اآلخريــن وعبــداً 
فــي الســابق بالنبــل والشــهامة اتّســمت اآلن بالضعــف والنحــالل واقتُلــع إيمانُــه 
باإللــه الحــّي مــن قلبــه واســتُعيض عنــه بالشــكوك اإللحاديــة. لقــد أفســد عــدم 
وكــرم  العــدل  واســتحال  حياتَــه.  وأهــان  مبــادَءه  وأضعــف  ســعادتَه  اإليمــاِن 
األخــالق اللــذان كانــا ظاهريــن فيــه فــي بــدء حكمــه إلــى اســتبداٍد وطغيــان. مــا 
لمــن  القليــل  إلّ  يعمــل  أن  يمكنــه  ل  إّن هللا  الواهنــة.  البشــريّة  الطبيعــة  أتعــس 

عليــه. بالعتمــاد  اإلحســاس  فقــد 
هللا  شــعب  بيــن  الروحــي  النحطــاط  كان  هــذه  الرتــداد  ســنّي  غضــون  فــي 
يزيــد ويتفاقــم. وكيــف يكــون الواقــع غيــر ذلــك فــي حيــن أّن ملِكــه ربــط مصالحــه 
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بمصالــح أعــوان الشــيطان؟ وعــن طريقهــم عمــل العــدو علــى إصابــة أذهــان الشــعب 
الكاذبــة. وهكــذا  الحقيقيّــة والعبــادة  بالعبــادة  بمــا يختــص  بالرتبــاك والتشــويش 
ــة مــع األمــم األخــرى  صــاروا ضحايــا ســهلَة المنــال. وقــد جعلتهــم مبادلتهــم التجاريّ
علــى اتّصــاٍل وثيــٍق بالذيــن ل يحبّــون هللا. فتقلّصــت محبّتهــم إللههــم إلــى درجــة 
محزنــة ومــات إحساســهم القــوّي بصفــات هللا الســاميّة المقّدســة وتالشــى. وإذ 
البــّر. وصــار  إلــى عــدّو  رفضــوا الســير فــي طريــق الطاعــة تحــول ولؤهــم مــن هللا 
مــن  مــازال  وســرعان  الوثنيــات،  مــن  يتزوجــون  كونهــم  لهــم  بالنســبة  عاديــاً  عمــالً 
قلــوب الشــعب كراهيتهــم لعبــادة األوثــان وأيــدوا تعــّدد الزوجــات. وربـّـت األمهــات 
الوثنيّــات أولدهــن علــى حفــظ الطقــوس الوثنيّــة. واســتعاض بعضهــم عــن الخدمــة 

الدينيّــة الطاهــرة بالوثنيّــة فــي أظلــم أشــكالها.
علــى المســيحيّين اليــوم أن يحفظــوا أنفســهم مميزيــن ومنفصليــن عــن روح العالــم 
وتأثيــره. فــاهلل قــادر أن يحفظنــا فــي العالــم شــرَط ألّ نكــون مــن العالــم. إّن محبّتــه غيــر 
مشكوك فيها أو متقلبة  فهو يسهر أبداً على أولده برعاية ل حّد لها. ولكّنه يطلب مّنا 
ا أَْن يُبِْغَض الَْواِحَد َويُِحبَّ اآلَخَر أَْو  ولًء كامالً: » لَ يَْقِدُر أََحٌد أَْن يَْخِدَم َسيَِّديِْن ألَنَُّه إِمَّ

يـُـالَزَِم الَْواِحــَد َويَْحتَِقــَر اآلَخــَر. لَ تَْقــِدُروَن أَْن تَْخِدُمــوا هللاَ َوالَْمــاَل « )متــى 6: 24(.
هللا.  عــن  بعيــدا  اجتذبــه  العالــم  ولكــّن  عجيبــة  بحكمــة  مــزّودا  ســليمان  كان 
والنــاس اليــوم ليســوا أقــوى منــه فهــم يميلــون لالنصيــاع للمؤثــرات التــي ســببت 
هــو  كذلــك  يتهــّدده  كان  الــذي  الخطــر  مــن  ســليمان  هللا  حــّذر  وكمــا  ســقوطه. 
بــه.  الختـــالط  أو  بالعالــم  بالتشــبّه  بأرواحهــم  يخاطــــروا  كيــال  اليــوم  أولده  يحــّذر 
نَِجًســا  ــوا  َواْعتَزِلُــوا. َولَ تََمسُّ َوْســِطِهْم  ِمــْن  قـــائال: » اْخُرُجــوا  إليهـــم  فهــو يتوّســــل 
فَأَقْبَلَُكــْم َوأَكُــوَن لَُكــْم أَبًــا َوأَنْتُــْم تَُكونُــوَن لِــي بَِنيــَن َوبََنــاٍت يَُقــوُل الــرَّبُّ الَْقــاِدُر َعلَــى 

َشــْيٍء « )2 كورنثــوس 6: 17، 18(. كُلِّ 
يكمن الخطر وسط النجاح فعلى مدى العصور كان في الغنى والكرامة تهديداً 
للوداعــة والروحانيّــة. إنّنــا ل نجــد صعوبــة فــي حمــل كأس فارغــة، لكــن متــى كانــت 
الــكأس مــألى إلــى حافتهــا فينبغــي عندئــذ أن نمســكها بــكّل حــرص واتـّـزان. فالمآســي 
تســبب لنــا الحــزن لكــّن النجــاح هــو أخطــر علــى الحيــاة الروحيّــة حتــى مــن المآســي. 
فمــا لــم يكــن اإلنســان خاضعــاً دائمــاً إلرادة هللا ومــا لــم يكــن مقّدســاً فــي الحــق فــإّن 

النجــاح يثيــر ميلــه الطبيعــي إلــى الغطرســة ل محالــة.
وفــي وادي التضــاع حيــث يعتمــد النــاس علــى هللا ليعلّمهــم ويرشــدهم فــي 
كّل خطــوة توجــد ســالمة نســبيّة. أّمــا النــاس الذيــن يقفــون كمــا علــى بــرج عــال، 
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الذيــن بســبب مركزهــم يُفتــرض أن يمتلكــوا حكمــة عظيمــًة، هــؤلء هــم فــي خطــر 
عظيــم فمــا لــم يجعــل أولئــك النــاس هللَا معتمَدهــم فــإّن ســقوطهم ســيكون أكيــداً.

والطمــوح  الكبريــاء  فــي  ينغمســون  حينمــا  النــاس  جميــع  العطــُب  يصيــب 
بــركات  فــي وجــه  القلــب  تغلــق  بالحاجــة  الشــعور  وعــدم  الكبريــاء  الدنيــوي، ألّن 
الســماء غيــر المحــدودة. واإلنســان الــذي يســتهدف تمجيــد الــذات ســيجد نفســه 
خاويــًة مــن نعمــة هللا التــي بواســطة فاعليّتهــا يُكتســب الغنــى الحقيقــي وأعظــم 
ألجــل  شــيء  كّل  ويفعــل  شــيء  كّل  يُعطــَى  مــن  أّمــا  للنفــس.  الُمشــبعة  األفــراح 
المســيح فســيعرف إتمــام الوعــد القائــل » بَرَكَــِة الــرَّبِّ ِهــَي تُْغِنــي َولَ يَِزيــُد َمَعَهــا 
النفــس  عــن  يبعــد  اللطيفــة  نعمتــه  بلمســة  فالمخلّــص  )أمثــال 10: 22(.  تََعبــاً « 
ــة وعــدم اإليمــان إلــى ثقــة.  القلــق والطمــوح غيــر الشــريف محــّول العــداوة إلــى محبّ
وعندمــا يخاطــب النفــس قائــالً: » اتْبَْعِنــي « فــإّن قــّوة تأثيــر ســحر العالــم تنكســر 
وتتالشــى. وعندمــا يســمع اإلنســان صوتــه تختفــي روح الجشــعِ مــن قلبــه وينهــض 

ليتبعــه. متحــرراً  عندئــذ 
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كانــت مــن أهــّم األســباب التــي ســاقت ســليمان إلــى اإلســراف والظلــم إخفاقـُـه 
فــي الحصــول علــى روِح التضحيّــة وتعزيــز تلــك الــروح فــي نفســه.

عندما أخـبر موســى الشعَب وهم عند سـفح جبـل ســيناء بأمــِر الــرب القــائل: 
مصحوبــة  اســتجابتهم  كانــت  َوَســِطِهْم «  ِفــي  ألَْســُكَن  َمْقِدًســا  لِــي  » فَيَْصَنُعــوَن 
وأتــوا  ُروُحــُه «  َحتُْه  َســمَّ َمــْن  وَكُلُّ  قَلْبُــُه  أَنَْهَضــُه  َمــْن  كُلُّ  » َجــاَء  لئقــة:  بتقدمــات 
بتقدماتهم. كان لبّد من اســتعدادات عظيمة واســعِة النطاق ألجل بناء المقِدس 
وتطلّبــت الحالــة الحصــول علــى كميّــة عظيمــة مــن أثمــن المــواد وأغالهــا ولكــّن الــرّب 
ـُه قَلْبُــُه تَأُْخــُذوَن تَْقِدَمِتــي «  لــم يقبــل غيــر التقدمــات الطوعيّــة: » ِمــْن كُلِّ َمــْن يَِحثُـّ
)خــروج 52: 8؛ 53: 21؛ 25: 2(، هــذا هــو األمــر الــذي رّدده موســى فــي مســامع 
الشــعب مــراراً. فالتكريــس هلل وروح التضحيــة كانــا مــن أوائــل األمــور الالزمــة فــي 

إعــداد مســكن هلل العلــي.
ابِنــه  ســليمان  إلــى  داود  أوكل  عندمــا  للتضحيــة  مماثلــة  دعــوة  قّدمــت  وقــد 
مســؤوليَة بنــاء الهيــكل. وقــدم داود إلــى ذلــك الجمهــور المحتشــد الســؤال التالــي: 
» فََمــْن يَْنتَــِدُب الْيَــْوَم لِِمــْلِء يَــِدِه لِلــرَّبِّ )أي التكريــس للــرب(؟ « )1 أخبــار األيــام 
29: 5(. كان ينبغــي أن يظــّل هــذا النــداء للتكريــس والخدمــة الطوعيّــة ماثــالً أبــداً 

فــي أذهــان مــن أُســِنَد إليهــم أمــُر بنــاء الهيــكل.
البريــة:  فــي  الخيمــة  إقامــة  ألجــل  وحكمــًة  براعــًة  منتخبيــن  رجــالً  وهــب هللا 
» َوقـَـاَل ُموَســى لِبَِنــي إِْســرَائِيَل انْظـُـُروا قـَـْد َدَعــا الــرَّبُّ بََصلِْئيــَل بـْـَن أُوِري بـْـَن ُحــوَر ِمــْن 
ِســبِْط يَُهــوَذا ِباْســِمِه  َوَمــألَُه ِمــْن ُروِح هللِا ِبالِْحْكَمــِة َوالَْفْهــِم َوالَْمْعرِفَــِة وَكُلِّ َصْنَعــٍة .. 
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َوَجَعــَل ِفــي قَلِْبــِه أَْن يَُعلِّــَم ُهــَو َوأُُهولِيــآُب.. ِمــْن ِســبِْط َداَن. قـَـْد َمألَُهَمــا ِحْكَمــَة قَلـْـٍب 
ــاِج َصانِِعــي  ــاِش َوالَْحائـِـِك الَْحــاِذِق َوالطَّــرَّاِز.. وَكُلَّ َعَمــِل النَّسَّ لِيَْصَنَعــا كُلَّ َعَمــِل النَّقَّ
كُلِّ َصْنَعــٍة .. فَيَْعَمــُل بََصلِْئيــُل َوأُُهولِيــآُب وَكُلُّ إِنَْســاٍن َحِكيــِم الَْقلـْـِب قـَـْد َجَعــَل ِفيــِه 

الــرَّبُّ ِحْكَمــًة َوفَْهًمــا « )خــروج 35: 30-35؛ 36: 1(. 
وقد تعاون األجناد السماويون مع الصّناع الذين اختارهم هللا بنفسه.

وقــد ورث نســل هــؤلء الصنــاع إلــى حــّد كبيــر المواهــب التــي ُمنحــت ألجدادهــم. 
وظــّل رجــال يُهــَوذَا ودان متواضعيــن لبعــض الوقــت لكنهــم، وبــدون أن يشــعروا، تخلــوا 
تدريجياً عن هللا وما عادوا يرغبون في خدمته بتواضع وإخالص. وقد طالبوا بأجور 
أعلــى لقــاَء خدماتهــم بســبب مهارتهــم الفائقــة فــي الفنــون الدقيقــة. واســتُجيبت 
طلباتُهــم أحيانــاً إلّ أنّهــم كانــوا يجــدون لهــم عمــال فــي أحيــان أخــرى فــي بلــدان األمــم 
قلــوب أجدادهــم  مــألت  التــي  النبيلــة  التضحيّــة  عــن روح  بهــم. وعوضــاً  المحيطــة 
انغمســوا فــي روح الطمــع واشــتهاء مــا للغيــر لزيــادة أمالكهــم اكثــر فاكثــر وإلشــباع 
رغباتهــم األنانيــة، اســتخدموا المهــارة الممنوحــة لهــم مــن هللا فــي خدمــة الملــوك 
الوثنيين وسّخروا مواهبهم إلتقان أعمال األمم على ما في ذلك من إهانة لصانعهم.

وقــد بحــث ســليمان بيــن هــؤلء الصّنــاع عــن رجــل يكــون رئيســاً لهــم لألشــراف 
علــى إقامــة الهيــكل علــى جبــل الُمريّــا. وقــد ُســلمت للملــك مواصفــات وشــروط 

دقيقــة عــن كّل قســم فــي ذلــك البنــاء المقــّدس.
كان يمكنه أن يلتفت إلى هللا بإيمان في انتظار مساعدين مكرّسين يمنحهم 
لينجــزوا بدقّــة العمــل المطلــوب. ولكــّن ســليمان غابــت عــن  هللا مهــارة خاّصــة 
نظــره هــذه الفرصــة لتقويّــة إيمانــه بــاهلل. فأرســل إلــى ملــك صــور يطلــب » َرُجــالً 
َوالِْقرِْمــِز  َواألُْرُجــَواِن  َوالَْحِديــِد  َوالنَُّحــاِس  ــِة  َوالِْفضَّ َهــِب  الذَّ َصَناَعــِة  ِفــي  َحِكيًمــا 
َوِفــي  يَُهــوَذا  ِفــي  الَِّذيــَن )عنــده(  الُْحَكَمــاِء  َمــَع  النَّْقــِش  ِفــي  َماِهــرًا  َواألَْســَمانُْجونِيِّ 

أُورَُشــلِيَم « )2 اخبــار األيــام 2: 7(.
وقــد أجــاب ملــك فينيقيــة هــذه الدعــوة بإرســال حــورام » ابْــَن اْمــَرأٍَة ِمــْن بََنــاِت 
َوأَبُــوُه رَُجــٌل ُصــوِريٌّ « )2 أخبــار األيــام 2: 14(. كان حــورام هــذا مــن نســل  َداَن 
قــد وهبــه حكمــة  الســنين كان هللا   مئــات  منــذ  الــذي  األّم  عــن طريــق  أُُهولِيــآب 

الخيمــة. خاّصــة إلقامــة 
عــن  بمنــأى  حوافــزه  تكــن  لــم  رجــل  ســليمان  صّنــاع  جماعــة  تــرأس  وبذلــك 
إلــه هــذا  المــال،  لقــد خــدم صنــم  فــي تقديــم خدمــة هلل.  الرغائــب الشــخصيّة 

األنانيــة. مبــاديء  ذاتهــا  كيانــه  أنســجة  فــي  وتغلغلــت  العالــم 
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طلــب حــورام أجــوراً ضخمــة اســتغاللً لمهارتــه التــي لــم تكــن عاديّــة. وســرت 
فــي العمــل فتقبّلوهــا. وإذ كانــوا يشــاركونه  إلــى رفاقــه  عــدوى أطماعــه تدريجيّــاً 
العمــل يومــاً بعــد يــوم بــدأوا بالمقارنــة بيــن أجورهــم المتدنيّــة وأجــره المرتفــع دون 
أن يفطنــوا أنّهــم إنّمــا يقومــون بعمــل مقــّدس. فقــد فارقتهــم روح إنــكار الــذات وحــّل 
مكانهــا روح الطمــع. وكانــت نتيجــة ذلــك أنّهــم طالبــوا بأجــور أعلــى فمنحــت لهــم.

الــرّب  خدمــة  فــروع  كّل  إلــى  تعمــل  بــدأت  التــي  الوبيلــة  التأثيــرات  تغلغلــت 
كثيــرون  بهــا  طالــب  التــي  المرتفعــة  فاألجــور  المملكــة.  أنحــاء  كّل  إلــى  وامتــّدت 
وقــد  واإلســراف.  التــرف  فــي  لالنغمــاس  الفرصــَة  لهــم  أتاحــت  عليهــا،  وحصلــوا 
ظلــم األغنيــاُء الفقــراء وكادت روح التضحيّــة تنعــدم. وكان يمكــن إدراك المؤثـّـرات 
البعيــدة المــدى لهــذا التجــاه الــذي هــو أحــد أهــم أســباب ارتــداد ذاك الــذي كان 

محســوباً قبــل إٍذ أحكــم بنــي اإلنســان.
روح  بيــن  الشاســع  الفــرق  فــي  عميقــة  دللــة  ذات  عبــرة  اليــوم  أمامنــا  توجــد 
ــة وبيــن الذيــن اشــتغلوا فــي  الشــعب وبواعثــه الذيــن كانــوا يبنــون الخيمــة فــي البريّ
إقامــة هيــكل ســليمان فطلــب مــا للنفــس وهــو مــا اتّصــف بــه الصّنــاع الذيــن كانــوا 
يعملــون فــي الهيــكل، لــه شــبيه يماثلــه اليــوم فــي األنانيّــة الســائدة فــي العالــم. فــروح 
الجشــع والتطلـّـع إلــى أســمى المراكــز وأغلــى األجــور متفشــيّة اليــوم وقلّمــا نجــد روح 
الخدمــة الطوعيــة الفرحــة روح إنــكار الــذات التــي اتّصــف بهــا الصّنــاع الذيــن كانــوا 
يعملــون فــي إقامــة الخيمــة. هــذه هــي الــروح النبيلــة التــي يجــب أن تحــرك أتبــاع 
ــة التــي يجــب  يســوع وتحفزهــم للعمــل. لقــد قــّدم معلُّمنــا اإللهــي مثــالً عــن الكيفيّ
علــى تالميــذه أن يعملــوا بهــا فالذيــن أمرهــم قائــالً: » َهلـُـمَّ َوَرائـِـي فَأَْجَعلُُكــم َصيَّــاَدِي 
النَّــاِس « )متــى 4: 19( لــم يحــدد لهــم مبلغــاً معينــاً مــن المــال مكافــأة لهــم علــى 

خدمتهــم. كان عليهــم أن يقاســموه إنــكار الــذات والتضحيــة.
إنّنــا ل نخــدم لقــاُء أجــٍر نحصــل عليــه. ينبغــي ألّ يكــون الدافــع الــذي يحفزنــا 
ــة  لخدمــة هللا فيــه شــئ مــن خدمــة الــذات. فالتكريــس غيــر األنانــي وروح التضحيّ
يــزالن مــن أوائــل مطالــب الخدمــة المقبولــة. فربّنــا وســيُّدنا ل يريــد أن  كانــا ول 
فــي عملــه ولــو خيــط صغيــر مــن خيــوط األنانيّــة. علينــا أن ندخــل فــي  يتداخــل 
جهودنــا الــذوق والمهــارة واإلتقــان والحكمــة التــي كان إلــه الكمــال يطلبهــا ممــن 
نذكــر  أن  علينــا  جهودنــا  كّل  ففــي  ذلــك  ومــع  األرضيــة.  الخيمــة  يقيمــون  كانــوا 
أّن أعظــم المواهــب وأســمى الخدمــات تُقبــل فقــط عندمــا تُوضــع الــذات علــى 

المذبــح ذبيحــًة حيّــًة.
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ومــن بيــن أســباب النحــراف والضــالل عــن الَمبَــاِدئ الســويّة القويمــة التــي أّدت 
فــي النهايــة إلــى ســقوط الملــك ســليمان كان خضوعــه لتجربــة انتحــال مجــد هللا 

لنفســه الــذي هــو مــن حــّق هللا ل ســواه.
فمنــذ اليــوم الــذي أُوكل فيــه إلــى ســليمان عمــل بنــاء الهيــكل إلــى يــوم اكتمالــه 
كان غرُضــه الــذي جاهــز بــه هــو هــذا : » أَْن يَبِْنــَي بَيْتًــا لْســِم الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل« 
)2 أخبــار األيــام 6: 7(. وقــد اعتــرف اعترافــاً كامــالً بهــذا الغــرض أمــام جماهيــر 
الشــعب المجتمعيــن فــي وقــت تدشــين الهيــكل. كمــا اعتــرف الملــك فــي صالتــه 

أّن الــرّب قــال » اْســِمي يَُكــوُن ِفيــِه « )1 ملــوك 8: 29(.
ومــن أقــوى العبــارات التــي نطــق بهــا ســليمان تأثيــراً فــي صــالة التدشــين كان 
توّســله إلــى هللا ألجــل الغربــاء الذيــن يأتــون مــن بلــدان بعيــدة ليتعلّمــوا أكثــر عــن 
ذاك )هللا( الــذي قــد ذاعــت شــهرتُه بيــن األمــم. فتوّســل الملــك فــي صالتــه قائــال: 
الَْمْمــُدوَدِة «. كمــا  َوِذَراِعــَك  ـِة  الَْقِويّـَ َوِبيَــِدَك  الَْعِظيــِم  ِباْســِمَك  يَْســَمُعوَن  » ألَنَُّهــْم 
صلّــى ســليمان ألجــل كّل واحــد مــن العابديــن الغربــاء قائــالً: » فَاْســَمْع.. َوافَْعــْل 
، لَِكــْي يَْعلَــَم كُلُّ ُشــُعوِب األَرِْض اْســَمَك،  َحَســَب كُلِّ َمــا يَْدُعــو ِبــِه إِلَيْــَك األَْجَنِبــيُّ
فَيََخافـُـوَك كََشــْعِبَك إِْســرَائِيَل َولَِكــْي يَْعلَُمــوا أَنَّــُه قـَـْد ُدِعــَي اْســُمَك َعلـَـى هــَذا الْبَيْــِت 

ـِذي بََنيْــُت « )1 ملــوك 8: 42، 43(. الّـَ
ومخلصيــن  أمنــاء  يكونــوا  أن  الشــعب  ســليمان  أوصــى  الخدمــة  ختــام  وفــى 
للــرب اإللــه، قائــال: » لِيَْعلَــَم كُلُّ ُشــُعوِب األَرِْض أَنَّ الــرَّبَّ ُهــَو هللُا َولَيْــَس آَخــُر « 

)1 ملــوك 8: 6(.
إّن شــخصاً أعظــم مــن ســليمان هــو الــذي صّمــم الهيــكل وقــد أُعلنــت حكمــة 
هللا ومجــده جليّيــن هنــاك. أّمــا الذيــن لــم يكــن لهــم علــم بهــذه الحقيقــة فقــد أُعجبــوا 
أنّــه رفــض أن ينســب لنفســه  إلّ  المهنــدس والبّنــاء  بســليمان وامتدحــوه بوصفــه 

شــرف تصميــم الهيــكل أو بنائــه.
فــــإذ سمعــــت عــن  لزيارتــه.  أتــت ملكـــة ســـبأ  عـــــندما  مــا حـــــدث  وهـــذا عيــن 
» تَْمتَِحَنــُه  أن  علــى  العــزم  عقــدت  بنــاه  الــذي  الهيــكل  روعــة  وعظمــة  حكمتــه 
مــن  موكـــب  يصحبهــا  كان  فــإذ  الشـــهيرة  أعمـــاله  بنفســها  تــرى  لكــي  ِبَمَســائَِل « 
ا َوِحَجــارًَة كَِريَمــًة « ســافرت  العبيــد والجمـــال حاملــة » أَطْيَابًــا َوَذَهبًــا كَِثيــرًا ِجــدًّ
َمــا  ِبــُكلِّ  َوكَلََّمتْــُه  ُســلَيَْماَن  إِلَــى  » فَأَتَــْت  أورشــليم  إلــى  الطويلــة  الســفرة  تلــك 
إلــه  عــن  علمــاً  فأحاطهــا  الطبيعــة  عجائــب  عــن  معــه  تحدثــت  ِبَقلِْبَهــا «.  كَاَن 
الطبيعــة الخالــق العظيــم الســاكن فــي ســماء الســموات الــذي يملــك علــى الــكل 
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يُْخِبرَْهــا  لَــْم  الَْملِــِك  َعــِن  َمْخِفيًّــا  أَْمــٌر  يَُكــْن  لَــْم  كَالَِمَهــا.  ِبــُكلِّ  ُســلَيَْماُن  » فَأَْخبَرََهــا 
.)2  ،1  :9 األيــام  أخبــار  2؛   ،3-1  :10 ملــوك   1( ِبــِه « 

يَبْــَق  لَــْم  بََنــاُه..  ـِذي  الّـَ َوالْبَيْــَت  ُســلَيَْماَن،  ِحْكَمــِة  كُلَّ  َســبَا  َملَِكــُة  رَأَْت  ــا  » فَلَمَّ
ِفيَهــا ُروٌح بَْعــُد « فاعترفــت قائلــة: » َصِحيًحــا كَاَن الَْخبَــُر الَّــِذي َســِمْعتُُه ِفــي أَرِْضــي 
ْق كَالََمُهــْم َحتَّــى ِجئْــُت َوأَبَْصــرَْت َعيَْنــاَي «.  َعــْن أُُمــورَِك َوَعــْن ِحْكَمِتــَك. َولَــْم أَُصــدِّ
ـِذي َســِمْعتُُه  ِبــِه. زِْدَت ِحْكَمــًة َوَصالًَحــا َعلَــى الَْخبَــِر الّـَ لَــْم أُْخبَــْر  » فَُهــَوَذا النِّْصــُف 
ــاِمِعيَن  السَّ َدائًِمــا  أََماَمــَك  الَْواِقِفيــَن  هــؤُلَِء  لَِعِبيــِدَك  َوطُوبَــى  لِرَِجالِــَك  طُوبَــى 

ِحْكَمتَــَك « )1 ملــوك 10: 4-8؛ 2 أخبــار األيــام 9: 7-3(.
كانت الملكـــة في نهـــاية زيارتها قد تلّقــــت من ســــليمان علمــــاً كامـــالً عن مصــــدر 
بــل أن تهتــف قائلــة:  بــألّ تمجــد اإلنســان  حكمتــه ونجاحــه إلــى حــّد أنّهــا اقتنعــت 
» لِيَُكــْن ُمبَــاَركًا الــرَّبُّ إِلُهــَك الَّــِذي ُســرَّ ِبــَك َوَجَعلـَـَك َعلـَـى كُرِْســيِّ إِْســرَائِيَل ألَنَّ الــرَّبَّ 
أََحــبَّ إِْســرَائِيَل إِلـَـى األَبـَـِد َجَعلـَـَك َملِــًكا لِتُْجــرَِي ُحْكًمــا َوِبــرًّا « )1 ملــوك 10: 9(. هــذا 
هــو الطابــع الــذي قصــد هللا أن يطبــع بــه كّل الشــعوب. وعندمــا » كَاَن َجِميــُع ُملـُـوِك 
األَرِْض يَلْتَِمُســوَن َوْجــَه ُســلَيَْماَن لِيَْســَمُعوا ِحْكَمتَــُه الَِّتــي َجَعلََهــا هللُا ِفــي قَلِْبــِه « )2 
أخبار األيام 9: 23(. ظّل سليمان بعض الوقت يُكرم هللا بكونه كان يوّجه أنظارهم 

بــكّل وقــار إلــى خالــق الســماء واألرض حاكــم المســكونة الكلّــي الحكمــة.
ذاك  إلــى  نفســه  عــن  بعيــداً  انتباهــه  وحــّول  تواضعــه  علــى  ظــّل ســليمان  لــو 
الــذي منحــه الحكمــة والغنــى والكرامــة فمــا كان اعظــم تاريخــه حينئــذ. ففــي حيــن 
ســّجل قلــم الوحــي فضائلــه فقــد شــهد أيضــاً وبــكّل أمانــة عــن ســقوطه فــإذ ارتفــع 
إلــى أوج العظمــة وكان ُمحاطــاً بهبــات الغنــى فقــد توازنَــه وهــوى. وإذ كان أهــل 
العالــم يمطرونــه بســيٍل ل ينقطــع مــن عبــارات التمجيــد واإلطــراء لــم يســتطع أخيــراً 
أن يصمــد أمامهــا. فالحكمــة التــي أودعهــا هللا فــي قلبــه لكــي يمّجــد بهــا ُمعطيهــا، 
مألتــُه غــروراً وكبريــاًء وفــي النهايــة ســمح للنــاس بالحديــث عنــه بوصفــه الشــخص 
الوحيــد المســتحق التمجيــد واإلكــرام ألجــل روعــة وعظمــة البنــاء الــذي صّمــم وأقيــم 

ألجــل إكــرام » اســم الــرب «.
وهكــذا حــدث أّن هيــكل الــرّب صــار يُعــرف فــي كّل األمــم علــى أنّــه » هيــكل 
ســليمان «. لقــد أخــَذ اإلنســان لنفســه المجــد الــذي هــو مــن حــّق ذاك الــذي هــو 
» فَــْوَق الَْعالِــي َعالِيًــا « )جامعــة 5: 8(. فالهيــكل الــذي أعلــن عنــه ســليمان قائــالً: 
ـِذي بََنيْــُت « )2 أخبــار األيــام 6: 33(. فــي  » اْســَمَك قَــْد ُدِعــَي َعلَــى هــَذا الْبَيْــِت الّـَ
أغلب األحيان وحتى إلى اليوم ل يقال عنه أنّه هيكل الرّب بل » هيكل سليمان «.
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ل يمكــن لإلنســان أن يبــدي ضعفــاً أعظــم مــن الســماح للنــاس بــأن ينســبوا إليــه 
اإلكــرام علــى الهبــات الممنوحــة مــن الســماء. المســيحي بالحــّق هــو ذاك الــذي 
يجعــل هللا األّول واآلخــر واألفضــل فــي كّل شــيء. فحوافــز الطمــوح ل تقلــل مــن 
أبيــه الســماوي.  إلــى  تــؤول  ثبــات ومثابــرة يجعــل الكرامــة  بــكّل  محبّتــه هلل، ولكّنــه 
فعندما نكون أمناء في تمجيد اســم هللا تكون بواعثنا تحت هيمنة هللا ونســتطيع 

أن ننّمــي قوانــا الروحيّــة والذهنيّــة.
الــدوام وهــو  الســماوي علــى  أبيــه  اســم  يمّجــد  اإللهــي،  المعلّــم  كان يســوع، 
ِس اْســُمَك «  ــَماَواِت، لِيَتََقــدَّ علـّـم تالميــذه أن يصلــوا قائليــن: » أَبَانـَـا الَّــِذي ِفــي السَّ
)متــى 6: 9(. ولــم يكونــوا لينســوا أن يعترفــوا قائليــن: » ألّن لَــَك .. الَْمْجــَد « )متــى 
6: 13(. كان ذلــك الشــافي العظيــم حريصــاً علــى تحويــل النتبــاه عــن نفســه إلــى 
ــلَّ  نبــع قّوتــه حتــى أّن الجمــوع المندهشــة عندمــا رأت » الُْخــرَْس يَتََكلَُّمــوَن، َوالشُّ
ــُدوا هللَا «  ــوَن، َوالُْعــْرَج يَْمُشــوَن، َوالُْعْمــَي يُبِْصــُروَن « لــم يمجــدوه بــل » َمجِّ يَِصحُّ
)متــى 15: 31(. وفــى الصــالة العجيبــة التــي قّدمهــا المســيح قبيــل صلبــه أعلــن 
ــَدَك  لِيَُمجِّ ابَْنــَك  ــِد  ثــّم صلّــى قائــالً: » َمجِّ ْدتُــَك َعلَــى األَرِْض «.  قائــالً: » أَنَــا َمجَّ
ــا أَنَــا فََعرَفْتُــَك، َوهــؤُلَِء  ، إِنَّ الَْعالَــَم لَــْم يَْعرِفْــَك، أَمَّ ــارُّ ابُْنــَك أَيًْضــا «، » أَيَُّهــا اآلُب الْبَ
الُْحــبُّ  ِفيِهــُم  لِيَُكــوَن  َوَســأَُعرِّفُُهْم،  اْســَمَك  َوَعرَّفْتُُهــُم  أَرَْســلْتَِني.  أَنْــَت  ـَك  أَنّـَ َعرَفُــوا 

ـِذي أَْحبَبْتَِنــي ِبــِه ، َوأَكُــوَن أَنَــا ِفيِهــْم « )يوحنــا 17: 1، 4، 25، 26(.  الّـَ
ِبَجبَُروتِــِه  الَْجبَّــاُر  يَْفتَِخــِر  َولَ  ِبِحْكَمِتــِه  الَْحِكيــُم  يَْفتَِخــرَنَّ  الــرب لَ  قــال  » هكــذا 
َولَ يَْفتَِخــِر الَْغِنــيُّ ِبِغَنــاُه. بَــْل ِبهــَذا لِيَْفتَِخــرَنَّ الُْمْفتَِخــُر ِبأَنَّــُه يَْفَهــُم َويَْعرِفُِنــي أَنِّــي أَنَــا 
انِــُع َرْحَمــًة َوقََضــاًء َوَعــْدلً ِفــي األَْرِض ألَنِـّـي ِبهــِذِه أَُســرُّ يَُقــوُل الــرَّبُّ «  الــرَّبُّ الصَّ

)إرميــا 9: 23، 24(.
» أَُســبُِّح اْســِم هللِا .. َوأَُعظُِّمــُه بـِــَحْمٍد «. » أَنْــَت ُمْســتَِحقُّ أَيَُّهــا اآلُب أَْن تَأُْخــَذ 
ــُد اْســَمَك  ــــْدرََة «. » أَْحَمــُدَك يـَـا رَبُّ إِلَِهــي ِمــْن كُلِّ قَلِْبــي َوأَُمجِّ الَْمْجــَد َوالَْكـــرَاَمَة َوالْقُّ
ْهــِر «. » َعظُِّمــوا الــرَّبَّ َمِعــي َولُْنَعــلِّ اْســَمُه َمعــاً « )مزمــور 69: 30، رؤيــا 4:  إِلـَـى الدَّ

11؛ مزمــور 86: 12؛ 34: 3(.
إن دخــول الَمبَــاِدئ المضللــة التــي قــادت النــاس بعيــداً عــن روح التضحيــة نحــو 
تمجيــد الــذات صحبهــا شــّر شــنيع آخــر هــو إفســاد تدبيــر هللا ألجــل شــعبه. كان 
هللا يقصــد أن يكــون شــعبه نــوراً للعالــم لكــي يشــّع منهــم مجــُد شــريعته إذ تظهــر 
تشــغل مركــزاً  المختــارة  األّمــة  الغايــة جعــل  هــذه  ينّفــذ  فلكــي  الحيــاة.  فــي عمــل 

بيــن أمــم األرض. اســتراتيجيّاً 
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لقــد امتــّدت المملكــة فــي عهــد ســليمان مــن مدينــة حمــاة فــي الشــمال إلــى 
مصــر فــي الجنــوب، ومــن البحــر األبيــض المتوســط إلــى نهــر الفــرات. واخترقــت 
هــذه البــالد طرقــاً تجاريـّـة عالميّــة كثيــرة. وكانــت قوافــل قادمــة مــن بلــدان بعيــدة تمــّر 
باســتمرار عبــر البــالد مــن جهــة إلــى جهــة. بذلــك قّدمــت لســليمان وشــعبه فرصــًة 
فيهــا يعلنــون لــكّل األمــم صفــات ملــك الملــوك ويعلّمونهــم أن يكرمــوه ويطيعــوه. 
كان يجــب نشــر هــذه المعرفــة فــي كّل العالــم. كان يمكــن أن يرفــع المســيُح أمــام 
األمــم عــن طريــق تعليــم نظــام الذبائــح والمحرقــات حتــى يحيــا كّل مــن يريــد الحيــاة.

إذ كان ســليمان علــى رأس أّمــة أُقيمــت بــل أُفــرزت لتكــون نــوراً لألمــم المحيطــة 
بهــا كان ينبغــي أن يســتخدم الحكمــة الممنوحــة لــه مــن هللا وقــوة التأثيــر فــي تنظيــم 
وتوجيــه حركــٍة عظيمــٍة إلنــارة مــن كانــوا يجهلــون هللا وحّقــه. بهــذه الكيفيّــة كان يمكــن 
ربــح جماهيــر كثيــرة للــولء للوصايــا اإللهيــة، وأن يُحفــظ شــعب هللا ويُصــان مــن 
الشــرور التــي كان الوثنيّــون يمارســونها، وأن يُكــرَم رّب المجــِد إكرامــاً عظيمــاً. ولكــن 
غــاب القصــد العظيــم عــن عينــي ســليمان. وأخفــق فــي اســتخدام الفــرص العظيمــة 
المقّدمــة لــه أحســن اســتخدام فــي إنــارة مــن كانــوا يمــّرون باســتمرار عبــر بــالده أو مــن 

كانــوا يقيمــون فــي المــدن الرئيســيّة.
التــي غرســها هللا فــي قلــب ســليمان وقلــوب كّل  الــروح الكرازيّــة  واقتُلعــت 
المتاجــرة.  حــّب  روح  مكانهــا  فــي  وُغرســت  شــعبه  فــي  الحقيقيّيــن  المؤمنيــن 
واســتُخدمت الفــرص الســانحة باتّصالــه بأمــم كثيــرة فــي تعظيــم نفســه. لقــد حــاول 
القــرى  مداخــل  عنــد  محّصنــة  مــدن  ببنــاء  السياســي  مركــزه  يقــّوي  أن  ســليمان 
التجاريـّـة. فأعــاد بنــاء مدينــة جــاَزر القريبــة مــن يافــا الواقعــة علــى الطريــق بيــن مصــر 
وســوريا. كمــا بنــى بيــت حــورن الواقعــة غربــي أورشــليم التــي تتحكــم فــي المعابــر 
التــي فــي الطريــق العــام الــذي يربــط مــا بيــن قلــب اليهوديــة وجــازر وشــاطئ البحــر 
ومجــّدو الواقعــة علــى طريــق القوافــل مــن دمشــق إلــى مصــر ومــن أورشــليم إلــى 
يَّــِة « )2 أخبــار األيــام 8: 4(، فــي طريــق القوافــل القادمــة  الشــمال » وتَْدُمــَر ِفــي الْبَرِّ
مــن الشــرق. كّل هــذه المــدن حّصنــت تحصينــاً قويــاً. وزادت الميــزات التجاريــة 
بسبب وجود منفذ على رأس البحر األحمر وتحسنت بعمل »ُسُفن ِفي ِعْصيُوَن 
َجابَــَر.. َعلَــى َشــاِطِئ بَْحــِر ُســوٍف ِفــي أَرِْض أَُدوَم «. وكان هنــاك بّحــارة مــن صــور 
مدّربيــن جيّــداً هــؤلء » َمــَع َعِبيــد ُســلَيَْمان « ســيّروا هــذه الســفن فــي البحــر التــي 
ا َوِبِحَجــارٍَة  ْنــَدِل كَِثيــرًا ِجــدًّ » َحَملَــْت َذَهبًــا ِمــْن أُوِفيــَر أَتَــْت ِمــْن أُوِفيــَر ِبَخَشــِب الصَّ

كَِريَمــٍة « )2 أخبــار األيــام 8: 18؛ 1 ملــوك 9: 26، 28؛ 10: 11(.
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الــذي  الثمــن  أفــدح  مــا  مــن رعايــاه. ولكــن  الملــك وعــدد كبيــر  وقــد زاد دخــل 
دفعــوه. لقــد أهمــل عــدد غفيــر جــّداً ممــن كانــوا يســافرون فــي الطــرق العامــة. وظلـّـوا 
علــى جهلهــم بالــرّب بســبب جشــع وقصــر نظــر مــن أودعــت بيــن أيديهــم أقــوال هللا.

ولكــن الطريــق الــذي انتهجــه المســيح عندمــا كان علــى األرض كان علــى نقيــض 
فــي  ســلطانه  المخلّــص  يســتخدم  لــم  ســليمان.  فيــه  ســار  الــذي  لــذاك  كبيــر 
تعظيــم ذاتــه مــع أنّــه كان قــد ُدفــع إليــه كّل ســلطان ولــم يكــن يحلــم قــّط بفتوحــات 
دنيويــة أو عظمــة عالميّــة. ل شــيء مــن ذلــك كلّــه تمّكــن مــن إفســاد كمــال خدمتــه 
ــا ابـْـُن  ــَماِء أَْوكَاٌر َوأَمَّ ألجــل بنــى اإلنســان. فقــد قــال: » لِلثََّعالـِـب أَْوِجــرٌَة َولِطُيـُـوِر السَّ
اإِلنَْســاِن فَلَيْــَس لَــُه أَيْــَن يُْســِنُد َرأَْســُه « )متــى 8: 20(. والذيــن دخلــوا فــي خدمــة 
المبــدع الســيّد اســتجابة لنــداء الســاعة يحســن بهــم أن يدرســوا وســائله وطرقــه. 
لقــد أحســن يســوع اســتخدام الفــرص التــي توفّــرت لــه فــي الطريــق العــام للســفر 

ومــن كانــوا يســافرون عليــه.
لقــد أقــام يســوع أيــام تنقالتــه مــن مــكان إلــى آخــر فــي كفرناحــوم التــي ُعرفــت 
علــى أنّهــا » َمِديَنِتــِه « )متــى 9: 1(. فــإذ كانــت واقعــة علــى الطريــق العــام الــذي 
يربط بين دمشــق وأورشــليم ومصر والبحر األبيض المتوســط كانت مدينة مناســبة 
كمركــز عمــل المخلـّـص. لقــد مــّر أنــاس مــن بلــدان كثيــرة عبــر المدينــة أو مكثــوا فيهــا 
لبعــض الوقــت للراحــة. وهنــاك تقابــل يســوع مــع النــاس مــن كّل األمــم والطبقــات، 
وُحملــت تعاليمــه إلــى بلــدان أخــرى ودخلــت إلــى عائــالت كثيــرة. بهــذه الوســيلة 
فاتّجــه  المســيّا،  إلــى  المســتقبل،  إلــى  تشــير  التــي  بالنبّــوات  الهتمــاُم  اســتيقظ 

النتبــاه إلــى المخلّــص وقُّدمــت رســالته للعالــم.
ونجــد فــي يومنــا هــذا أّن الفــرص لالحتــكاك بالرجــال والنســاء مــن كّل الطبقــات 
والجنســيات كثيــرة بــل هــي اكثــر بكثيــر ممــا كانــت فــي األيــام القديمــة. فالطــرق 

العاّمــة للســفر زادت ألــف ضعــف.
الطــرق  فــي  مواقعهــم  يتّخــذوا  أن  العلــّي  لرســل  ينبغــي  المســيح  كان  وكمــا 
العموميّة حيث يمكنهم أن يلتقوا بجماهير الناس العابرين من كّل أرجاء العالم. 
وإذ يخفون الذات في هللا كالمسيح عليهم أن يُلقوا بذار اإلنجيل ويزرعوا الكلمَة 
ويقّدمــوا لآلخريــن الحقائــق الثمينــة مــن الكتــب المقّدســة التــي تترســخ فــي العقــل 

والقلــب وتنمــو للحيــاة األبديّــة.
الــدروس التــي نتعلّمهــا مــن إخفــاق شــعب هللا فــي الســنين التــي فيهــا انحــرف 
الملــك والشــعب عــن غايتهــم الســاميّة التــي ُدعــوا لتحقيقهــا، هــي دروس خطيــرة. 
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ففيمــا كانــوا ُضعفــاء إلــى حــّد الفشــل، يتعيّــن علــى شــعب هللا اليــوم الذيــن هــم 
نّواب السماء والذين يكّونون كنيسة المسيح الحقيقيّة أن يكونوا أقوياء، ألنّه على 
عاتقهــم يقــع أمــُر تكملــة العمــل الــذي أُســنَد إلــى اإلنســان وأن يعلنــوا عــن قــدوم يــوم 
الجــزاء األخيــر. ومــع ذلــك فــإّن التأثيــرات ذاتهــا التــي انتصــرت علــى شــعب هللا إبـّـان 
حكــم ســليمان، ينبغــي منازلتُهــا اليــوم. فقــّوات عــدّو كّل بــّر محّصنــة تحصينــاً قويّــاً 
ول يمكننــا النتصــار  عليهــا إلّ بقــّوة هللا والصــراع الــذي أمامنــا يســتدعي تدريــب 
روح إنــكار الــذات وعــدم الثقــة بالنفــس بــل العتمــاد علــى هللا وحــده واســتخدام 
كّل فرصــٍة لربــح النفــوس وتخليصهــا اســتخداماً حكيمــاً. إّن بركــة هللا ســتحّل علــى 
كنيســته عندمــا يتقــّدم أفرادهــا متّحديــن ويكشــفون لعالــم قابــع فــي ظلمــة الضــالل 
مجــاَل القداســة كمــا يبــدو جليّــاً فــي روح التضحيــة المســيحيّة، وفــى تعظيــم األمــور 
اإللهيــة أكثــَر مــن البشــريّة، وفــى خدمــة المحبّــة التــي ل تــكّل للذيــن هــم فــي أشــّد 

الحاجــة إلــى بــركات اإلنجيــل.
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5
توبة سليمان

لقــد ظهــر الــرّب لســليمان مرّتيــن فــي خــالل ســّني ملكــه كمــا أســمعه كالم المديــح 
والنصح - أّولً في رؤيا الليل في جبعون عندما كان الوعد بالحكمة والغنى والكرامة 
مصحوبــاً باإلنــذار ليظــّل متواضعــاً ومطيعــاً، وثانيــاً بعــد تدشــين الهيــكل عندمــا أوصــاه 
الرّب مرّة أخرى أن يكون أميناً. كانت اإلنذارات واضحة والمواعيد عجيبة ومدهشة. 
مــع هــذا فــإّن ذاك الــذي بــدا أنّــه مؤّهــل لكــي يتنبــه إلــى الوصيّــة ويحّقــق كّل توقّعــات 
الســماء فــي ظروفــه وصفاتــه وحياتــه  كُتــَب عنــه هــذا القــول: » لـَـْم يَْحَفــْظ َمــا أَْوَصــى ِبــِه 
ــِن َوأَْوَصــاُه ِفــي هــَذا  ــُه َمرَّتَيْ ــُه َمــاَل َعــِن الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل الَّــِذي تَــرَاَءى لَ الــرَّبُّ «. » قَلْبَ
األَْمــِر أَْن لَ يَتَّبــَع آلَِهــًة أُْخــرَى « )1 ملــوك 11: 9، 10(. كان ارتــداده كامــالً وتقّســى قلبُــه 

جــّداً فــي العصيــان بحيــث بــدا كأّن حالتــه تــكاد تكــون ميؤوســا منهــا.
الزائــف  الشــبعِ  ليبحــَث عــن  مــع هللا  الُمفرحــة  الشــركة  انحــرف ســليمان عــن 
فــي المســرّات الحســيّة. وقــد كتــب عــن هــذا الختبــار يقــول: » َعظَّْمــُت َعَملِــي. 
بََنيْــُت لَِنْفِســي بُيُوتًــا، َغرَْســُت لَِنْفِســي كُُروًمــا. َعِملْــُت لَِنْفِســي َجنَّــاٍت َوفَرَاِديــَس 
َوُخُصوِصيَّــاِت  َوَذَهبًــا  ــًة  ِفضَّ أَيًْضــا  لَِنْفِســي  َجَمْعــُت  َوَجــَواِرَي..  َعِبيــًدا  قََنيْــُت   ..
َمــاِت بَِنــي الْبََشــِر َســيَِّدًة  الُْملـُـوِك َوالْبُلـْـَداِن. اتََّخــْذُت لَِنْفِســي ُمَغنِّيــَن َوُمَغنِّيَــاٍت َوتََنعُّ
َوَســيَِّداٍت. فََعظُْمــُت َوازَْدْدُت أَكْثـَـَر ِمــْن َجِميــعِ الَِّذيــَن كَانـُـوا قَبْلِــي ِفــي أُورَُشــلِيَم.. «

ِمــْن كُلِّ فَــَرٍح،  أَْمَنــْع قَلِْبــي  لَــْم  لَــْم أُْمِســْك َعْنُهَمــا.  » َوَمَهْمــا اْشــتََهتُْه َعيَْنــاَي 
ــِرَح ِبــُكلِّ تََعِبــي.. ثـُـمَّ الْتََفــتُّ أَنَــا إِلَــى كُلِّ أَْعَمالِــي الَِّتــي َعِملَتَْهــا يَــَداَي  ألَنَّ قَلِْبــي فَ
يــِح، َولَ َمْنَفَعــَة  ــِإَذا الْــُكلُّ بَاِطــٌل َوقَبْــُض الرِّ ــِه فَ َوإِلَــى التََّعــِب الَّــِذي تَِعبْتُــُه ِفــي َعَملِ

ــْمِس «. تَْحــَت الشَّ
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ـِذي يَأْتِــي َوَراَء  ثُــمَّ الْتََفــتُّ ألَنْظُــَر الِْحْكَمــَة َوالَْحَماقَــَة َوالَْجْهــَل. فََمــا اإلِنَْســاُن الّـَ
ُمْنــُذ زََمــاٍن ... فََكرِْهــُت الَْحيَــاَة... كَرِْهــُت كُلَّ تََعِبــي  ـِذي قَــْد نََصبُــوُه  الَْملِــِك؟ الّـَ

ــْمِس « )جامعــة 2: 18-4(. الشَّ تَْحــَت  ِفيــِه  تَِعبْــُت  ـِذي  الّـَ
فــي  تطلــب  التــي  الحيــاة  زيــَف  المريــر  اختبــاره  واقــع  مــن  ســليمان  تعلّــم 
لكــي  فقــط  الوثنيّــة،  لآللهــة  فأقــام مذابــَح  واألســمى.  األعظــم  األرضيــات خيرَهــا 
مــن  ونهــاراً  ليــالً  روُحــه  تضايقــت  وقــد  للنفــس.  بالراحــة  وعودهــا  بطــالن  يعلَــم 
األفــكار الكئيبــة المزعجــة. مــا عــاد يجــُد بهجــًة فــي الحيــاة ول ســالماً لعقلــه، أّمــا 

اليــأس. ظلمــُة  اكتنفتــه  فقــد  المســتقبل 
مــع ذلــك فالــرّب لــم يتركــه. فبواســطة رســائل التوبيــخ واألحــكام القاســية أراد 
هللا أن يوقــظ الملــك ليتأكّــد مــن شــّر الطريــق الــذي ســار فيــه. فقــد أبعــد عنــه رعايتـَـه 
الحافظــة وســمح للخصــوم أن يُنهكــوا المملكــة ويُضعفوهــا: » َوأَقَــاَم الــرَّبُّ َخْصًمــا 
ُغــزَاٍة «  رَئِيــَس  َرُزوَن...  آَخــَر  َخْصًمــا  لَــُه  هللُا  َوأَقَــاَم   ... األَُدوِمــيَّ َهــَدَد  لُِســلَيَْماَن: 
— الــذي » كَــرَِه إِْســرَائِيَل َوَملَــَك َعلَــى أََراَم. َويَُربَْعــاُم... َعبْــٌد لُِســلَيَْماَن « » َجبَّــاَر 

بَــأٍْس « »رَفْــع يَــَدُه َعلَــى الَْملِــِك « )1 ملــوك 11: 28-14(. 
المفزعــة  الرســالة  األنبيــاء  أحــد  لســان  علــى  ســليمان  الــرّب  أبلــغ  أخيــراً 
الَِّتــي  َوفََرائِِضــَي  َعْهــِدي  تَْحَفــْظ  َولَــْم  ِعْنــَدَك  ذلِــَك  أَنَّ  أَْجــِل  » ِمــْن  القائلــة: 
لَ  إِنِـّـي  إِلَّ  لَِعبْــِدَك.  َوأُْعِطيَهــا  تَْمِزيًقــا  َعْنــَك  الَْمْملََكــَة  أَُمــزُِّق  فَِإنِـّـي  ِبَهــا  أَْوَصيْتُــَك 
أَفَْعــُل ذلِــَك ِفــي أَيَّاِمــَك، ِمــْن أَْجــِل َداُوَد أَِبيــَك، بَــْل ِمــْن يَــِد ابِْنــَك أَُمزِّقَُهــا « )1 

.)12  ،11  :11 ملــوك 
فــإذ صحــا ســليمان كمــا مــن حلــم لــدى ســماع قضــاء هللا الــذي حكــم بــه عليــه 
وعلــى بيتــه، اســتيقظ ضميــرُه وابتــدأ يــرى حماقتَــه فــي نورهــا الحقيقــي. فــإذ كان 
معــّذب النفــس وقــد أصــاب عقلــه وجســمه الوهــن والضعــف، فقــد انصــرف ُمتعبــاً 
وظامئــاً عــن آبــار األرض المشــققة ليشــرب مــرّة أخــرى مــن نبــع مــاء الحيــاة. وقــد أنجــز 
األلــم أخيــراً مهّمتــه فــي حيــاة ســليمان بتقويــم اعوجاجــه بعــد أن طــال أمــد انزعاجــه 
إذ كان يخــاف مــن الهــالك التــاّم بســبب عجــزه عــن الرجــوع عــن حماقاتــه. أّمــا اآلن 
لــم يســتأصله  نــور الرجــاء. فــاهلل  مــن  يــرى فــي الرســالة المقّدمــة إليــه قبســاً  فهــو 
نهائيّــاً بــل وقــف مســتعّدا إلنقــاذه مــن عبوديــة أقســى مــن الهاويــة، تلــك التــي لــم 

تكــن لديــه قــّوة للتحــّرر منهــا.
الــذي هــو » األَْعلَــى « )جامعــة 5:  قــّوة ورأفــة ذاك  اعتــرف ســليمان شــاكراً 
8(، وبــدأ فــي توبــة وانســحاق يتتبّــع الخطــوات صــوب ذاك المســتوى الســامي مــن 

76, 77, 78



توبة سليمان  |  55

النقــاوة والقداســة الــذي ســقط منــه ذلــك الســقوط الشــائن. فهــو لــم يكــن يتوقّــع 
قــّط أن ينجــو مــن نتائــج الخطيئــة المدّمــرة. ولــم يســتطع التخلّــص مــن ذكــرى طريــق 
النغمــاس فــي الملــّذات الــذي ســلكه، لكّنــه ســعى باجتهــاد فــي رّد اآلخريــن عــن 
اتبــاع طريــق الحماقــة . أراد أن يعتــرف باتّضــاٍع بأنّــه كان ســائرا فــي طريــق الضــالل، 
وأن يرفــع صوتَــه محــذرا لئــال يهلــك غيــرُه هــالكاً ل يُجبَــر بســبب القــدوة الشــريرة 

التــي وضعهــا أمــام النــاس وتصرّفاتــه الشــائنة.
التائــب الحقيقــي ل يحــاول تناســي خطايــاه الســالفة أو يكــون عديــم الكتــراث 
تجــاه معاصيــه التــي ارتكبهــا حالمــا يحصــل علــى الســالم. لكّنــه يفكــر فــي الذيــن 
انســاقوا فــي طريــق الشــّر بســبب ســوِء مســلكِه ويحــاول أن يرّدهــم إلــى طريــق الحــّق 
الــذي حصــل عليــه زاد شــوقه إلقنــاع  النــور  بهــاء  بــكّل وســيلٍة ممكنــٍة. وكلّمــا زاد 
اآلخريــن بالســير فــي طريــق الحــّق والصــواب. أنّــه ل يحــاول تمويــه طريــق الضــالل 
الــذي ســلكه للتقليــل مــن شــأن خطئــه ، لكنــه يرفــع شــارة الخطــر لتحذيــر اآلخريــن .

رِّ َوالَْحَماقَُة « )جامعة  وقد أعترف سليمان بأّن: » قَلُْب بَِني الْبََشِر َمآلُن ِمَن الشَّ
3:9(. ثم أعلن قائالً: » ألَنَّ الَْقَضاَء َعلَى الَْعَمِل الرَِّديِء لَ يُْجرَى َسِريعاً، فَلِذلَِك قَِد 
. اَلَْخاِطــُئ َوإِْن َعِمــَل َشــرًّا ِمئـَـَة َمــرٍَّة َوطَالـَـْت  ــرِّ اْمتـَـألَ قَلـْـُب بَِنــي الْبََشــِر ِفيِهــْم لَِفْعــِل الشَّ
اَمــُه. َولَ يَُكــوُن َخيْــٌر  أَيَّاُمــُه إِلَّ أَنِّــي أَْعلَــُم أَنَّــُه يَُكــوُن َخيْــٌر لِلُْمتَِّقيــَن هللَا الَِّذيــَن يََخافُــوَن قُدَّ

اَم هللِا « )جامعة 8: 13-11(. يِر وَكَالظِّلِّ لَ يُِطيُل أَيَّاَمُه ألَنَُّه لَ يَْخَشــى قُدَّ ــرِّ لِلشِّ
عبــرة  لتكــون  اإللهــام  بــروح  هــدراً  ذهبــت  التــي  ســنيّه  تاريــخ  الملــك  وســّجل 
لألجيــال القادمــة، بمــا فيهــا مــن دروس وعبــر. ومــع أّن شــعبه حصــد البــذار الــذي 
زرعــه ســليمان شــرّاً ومــراراً إلّ أّن عمــل حياتــه لــم يُِضــْع كليّــاً. فقــد علـّـم الشــعب فــي 
أواخــر ســنيّه، بــكّل وداعــة وتواضــع : » ِعلًْمــا َوَوَزَن َوبََحــَث َوأَتَْقــَن أَْمثَــالً كَِثيــرًَة « 
» َوطَلـَـَب أَْن يَِجــَد كَلَِمــاٍت ُمِســرًَّة َمْكتُوبـَـًة ِبالْســِتَقاَمِة، كَلَِمــاِت َحــّق «. وقــال »كَالَُم 
َراٍع  ِمــْن  أُْعِطيَــْت  قَــْد  الَْجَماَعــاِت  أَْربَــاُب  ُمْنَغــِرزٍَة،  وَكَأَْوتَــاٍد  الُْحَكَمــاِء كَالَْمَناِســيِس 

ْر « )جامعــة 12: 12-9(. َواِحــٍد. َوبَِقــَي فَِمــْن هــَذا يَــا ابِْنــي تََحــذَّ
وكتــب يقــول: » فَلَْنْســَمْع ِختَــاَم األَْمــِر كُلِّــِه. اتَّــِق هللَا َواْحَفــْظ َوَصايَــاُه ألَنَّ هــَذا 
يُْنونَــِة  ـُه )واجــب اإلنســان كلّــه(. ألَنَّ هللَا يُْحِضــُر كُلَّ َعَمــل إِلَــى الدَّ ُهــَو اإلِنَْســاُن كُلُـّ

َعلَــى كُلِّ َخِفــيٍّ إِْن كَاَن َخيْــرًا أَْو َشــرًّا « )جامعــة 12: 13، 14(.
بعــد عــن حقيقــة كونــه عندمــا  التــي ســطّرها فيمــا  تكشــف كتابــاُت ســليمان 
تحّقــق مــن شــّر مســلكه اهتــّم اهتمامــاً خاّصــاً بإنــذار الشــباب مــن الســقوط فــي 
األخطــاء التــي ســاقته إلــى تبديــد أثمــن هبــات الســماء فــي األباطيــل. فاعتــرف بحــزٍن 
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وخزي أنّه ارتّد عن نور الســماء وحكمة هللا في بكور رجولته حين كان يجب عليه 
أن يجــَد فــي هللا عــزاءه وعونــه وحياتــه، واســتعاض عــن عبــادة الــرّب بعبــادة األوثــان. 
واآلن فبعدمــا تعلـّـم عــن طريــق الختبــار المريــر حماقــة مثــل تلــك التصرّفــات أصبــح 

يتحــرّق شــوقاً إلنقــاذ اآلخريــن مــن الجتيــاز فــي الختبــار المــّر الــذي مــر هــو فيــه.
فبتأثّــر عميــق كتــب عــن المتيــازات والتبعــات الموضوعــة أمــام الشــباب فــي 
ــْمَس. ألَنَّــُه إِْن َعــاَش  ــِن أَْن تَْنظُــرَا الشَّ ــٌر لِلَْعيَْنيْ ــٌو َوَخيْ ــوُر ُحلْ خدمــة الــرّب يقــول: » اَلنُّ
ـاَم الظُّلَْمــِة ألَنََّهــا تَُكــوُن كَِثيــرًَة  اإلِنَْســاُن ِســِنيَن كَِثيــرًَة فَلْيَْفــَرْح ِفيَهــا كُلَِّهــا َولْيَتََذكَّــْر أَيّـَ
ـاِم  أَيّـَ ِفــي  َولْيَُســرََّك قَلْبُــَك  ــابُّ فــي َحَداثَِتــَك  أَيَُّهــا الشَّ اِفْــَرْح  بَاِطــٌل  يَأْتِــي  َمــا  ، كُلُّ 
َشــبَاِبَك َواْســلُْك ِفــي طـُـرُِق قَلِْبــَك َوِبَمــْرأَى َعيَْنيْــَك َواْعلـَـْم أَنَّــُه َعلـَـى هــِذِه األُُمــوِر كُلَِّهــا 
ــرَّ َعــْن لَْحِمــَك ألَنَّ  يُْنونَــِة. فَانْــِزِع الَْغــمَّ ِمــْن قَلِْبــَك َوأَبِْعــِد الشَّ يَأْتِــي ِبــَك هللُا إِلَــى الدَّ

ــبَاَب بَاِطــالَِن « )جامعــة 11: 10-7(. الَْحَداثَــَة َوالشَّ
ــُنوَن إِْذ  ــرِّ أَْو تَِجــيَء السِّ » فَاذْكـُـْر َخالَِقــَك ِفــي أَيَّــاِم َشــبَاِبَك قَبْــَل أَْن تَأْتـِـَي أَيَّــاُم الشَّ
ــْمُس َوالنُّــوُر َوالَْقَمــُر َوالنُُّجــوُم َوتَرْجــُع  تَُقــوُل لَيْــَس لـِـي ِفيَهــا ُســُروٌر  قَبْــَل َمــا تَظْلُــُم الشَّ
ِة.  ــُحُب بَْعــَد الَْمطَــِر. ِفــي يَــْوٍم يَتَزَْعــَزُع ِفيــِه َحَفظَــُة الْبَيْــِت َوتَتَلَــوَّى رَِجــاُل الُْقــوَّ السُّ
ــبَاِبيِك. َوتُْغلَــُق األَبْــَواُب ِفــي  ـْت َوتُظْلِــُم النََّواِظــُر ِمــَن الشَّ َوتَبْطُــُل الطََّواِحــُن ألَنََّهــا قَلّـَ
ــوِق ِحيــَن يَْنَخِفــُض َصــْوُت الِْمطَْحَنــِة َويَُقــوُم لَِصــْوِت الُْعْصُفــوِر َوتَُحــطُّ كُلُّ بََنــاِت  السُّ
ـْوُز يُزِْهــُر َوالُْجْنــُدُب  الِْغَنــاِء. َوأَيًْضــا يََخافُــوَن ِمــَن الَْعالِــي َوِفــي الطَِّريــِق أَْهــَواٌل. َواللّـَ
ــْهَوُة تَبْطُــُل ألَنَّ اإلِنَْســاَن َذاِهــٌب إِلَــى بَيِْتــِه األَبَــِديِّ َوالنَّاِدبُــوَن يَطُوفُــوَن  يُْســتَثَْقُل َوالشَّ
َهــِب أَْو تَْنَكِســُر الَْجــرَُّة  ــِة أَْو يَْنَســِحُق كـُـوُز الذَّ ــوِق. قَبْــَل َمــا يَْنَفِصــُم َحبْــُل الِْفضَّ ِفــي السُّ
إِلَــى األَرِْض كََمــا كَاَن  ـرَاُب  ِعْنــَد الِْبئْــِر. فَيَرْجــُع التُـّ َعلَــى الَْعيْــِن أَْو تَْنَقِصــُف الْبََكــرَُة 

ـِذي أَْعطَاَهــا « )جامعــة 12: 7-1(. َوتَرْجــُع الــرُّوُح إِلَــى هللِا الّـَ
حيــاة ســليمان مليئــة باإلنــذارات، ليــس للشــباب وحدهــم بــل أيضــاً للمتقدميــن 
فــي الســن الذيــن بــدأوا ينحــدرون مــن فــوق قّمــة الحيــاة ويواجهــون الشــمس فــي 
غروبهــا. إنّنــا نــرى ونســمع عــن التقلقــل وعــدم الثبــات لــدى الشــباب — فاألحــداث 
يتأرجحــون بيــن الصــواب والخطــأ وهــم يدركــون أّن تيــار الشــهوات الشــّريرة أقــوى 
مــن أن يســتطيعوا صــّده. أّمــا الذيــن اكتمــل نمّوهــم فإنّنــا ل ننتظــر أن نــرى فيهــم مثــل 
هــذا الموقــف مــن عــدم الثبــات واألمانــة، بــل نتوقـّـع أن تكــون أخالقهــم ثابتــًة راســخًة 
وَمبَاِدئهــم قويمــًة. ولكــّن هــذا ل يصــدُق دائمــاً. ففــي حيــن كان يجــب أن يكــون ُخلــُق 
ســليمان متينــاً كشــجرة البلـّـوط فقــد ســقط مــن ثباتــه تحــت ضغــِط التجربــة. وحيــن 

كان يجــب أن تكــون قّوتــُه فــي عنفوانهــا كان فــي أشــّد حــالت الضعــف.
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علينــا أن نتعلــم مــن هــذه األمثلــة ان الســهر والصــالة همــا أضمــن شــيء لســالمة 
الشباب والكبار. فالسالمة والطمئنان ل ينحصران في المراكز السامية والمتيازات 
العظيمة. قد يظّل أّي إنسان مستمتعاً باختبار مسيحٍي حقيقي سنوات طويلة ومع 
ذلك فقد يظّل معرّضاً لهجمات الشــيطان. لقد انهزم حتى ســليمان الحكيم القوّي 
ــم مــن  نفُســه فــي حربــه ضــّد الخطيئــة مــن الداخــل والتجربــة مــن الخــارج. ونحــن نتعلّ
فشــله أنـّـه مهمــا تكــن قــوى اإلنســان الذهنيّــة ومهمــا تكــن عظمــة األمانــة التــي خــدم هللا 
بها فيما مضى، فإنّه ل يمكنه أن يأمن على سالمته استنادا على حكمته واستقامته.

الُخلُــق همــا  لبنــاء  والنمــوذج  األســاس  أّن  بلــد  وفــي كل  فــي كّل عصــر  نجــد 
ذاتهمــا لــم يتغيّــرا. إّن القانــون اإللهــي القائــل: » تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك 
.. َوقَِريبَــَك ِمثْــَل نَْفِســَك « )لوقــا 10: 27( هــو المبــدأ العظيــم الــذي ظهــر جليّــا 
األميــن  والمرشــد  الوطيــد  الوحيــد  األســاس  وهــو  فــي صفــات مخلّصنــا وحياتــه، 
» فَيَُكــوُن أََمــاُن أَْوقَاتِــَك َوفْــرََة َخــالٍَص َوِحْكَمــٍة َوَمْعرِفَــٍة. َمَخافَــُة الــرَّبِّ ِهــَي كَْنــزُُه « 
)إشــعياء 33: 6( إنّهــا الحكمــة والمعرفــة اللتيــن ل يمكــن نيلهمــا مــن غيــر كلمــة هللا. 
إنّــه حقــاً اآلن كمــا كان حّقــاً عندمــا تكلّــم موســى بهــذه األقــوال فــي مســامع 
الشــعب عــن الطاعــة لوصايــا الــرّب: » ألَنَّ ذلِــَك ِحْكَمتُُكــْم َوِفطَْنتُُكــْم أََمــاَم أَْعيُــِن 
ــُعوِب « )تثنيــة 4: 6(. هــذا هــو الواقــي الوحيــد لالســتقامة الشــخصيّة ولنقــاوة  الشُّ
البيــت وخيــر المجتمــع واســتقرار األّمــة. ففــي وســط كّل األمــور الُمربكــة فــي الحيــاة 
األميــن  األكيــد  الوحيــد  فالقانــون  المتضاربــة،  والمطالــب  المخاطــر  وســط  وفــي 
ـِذي يَْصَنــُع هــَذا لَ  هــو أن نفعــل مــا يقولــه هللا: » َوَصايَــا الــرَّبِّ ُمْســتَِقيَمٌة « و » الّـَ

ْهــِر « )مزمــور 19: 8؛ 15: 5(. يَتَزَْعــَزُع إِلَــى الدَّ
الذيــن يلتفتــون إلــى إنــذار ســليمان بخصــوص ارتــداده لبــّد أنّهــم ســيرفضون أّول 
بــوادر الخطايــا التــي غلبتــه ويهربــون منهــا. إّن الطاعــة لمطالــب الســماء هــي وحدهــا 
التي تحفظ الناس من الرتداد. لقد منح هللا اإلنسان نوراً عظيماً وبركات عديدة 
ولكــن مــا لــم يسترشــد اإلنســان بهــذا النــور ويعــي هــذه البــركات فإنّهــا لــن تكــون درعــاً 
يقيــه مــن شــّر العصيــان والرتــداد. فعندمــا يرتــّد أولئــك الذيــن ارتفعــوا إلــى مراكــز 
ذات مســؤولية، عــن هللا إلــى الحكمــة البشــرية فنورهــم يُمســي ظالمــاً. واإلمكانــات 
الموضوعــة بيــن أيديهــم تصيــُر شــركَاً لهــم. وســيظّل يوجــد حتــى انتهــاء الصــراع مــن 
النفــس  اســتحكامات  إلضعــاف  الظــروف  ســيهيئ  والشــيطان  هللا.  عــن  يرتّــدون 
دون أن نشــعر مــا لــم تحفظنــا قــدرُة هللا. نحتــاج فــي كّل خطــوٍة نخطوهــا أن نســأل 
أنفســنا قائليــن: » َهــْل َهــِذِه ِهــَي طَِريــُق الَــرّب؟ « فطالمــا نحــن باقــون علــى قيــد 
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الحيــاة ســنكون بحاجــة إلــى حراســة ميولنــا وعواِطفنــا وشــهواتَنا بعزيمــة قويّــة. إنّنــا 
ل نؤّمــن علــى نفوســنا لحظــة واحــدة إلّ علــى قــدر مــا نعتمــد علــى هللا وعلــى قــدر 
مــا تكــون حياتُنــا مســتترة مــع المســيح. إّن الســهر والصــالة همــا الحارســان للنقــاوة.

كّل مــن يدخلــون مدينــة هللا لبــّد أن يدخلــوا مــن البــاب الضيــق بصــراع ومجهــود 
مضنــي ومؤلــم: » َولـَـْن يَْدُخلََهــا َشــْيٌء َدنـِـٌس « )رؤيــا 21: 27(. ولكــن ل حاجــة للذيــن 
سقطوا أن يستسلموا لليأس. فالرجال المتقدمون في السن الذين قد أكرمهم هللا 
قبــالً، ربّمــا يكونــون قــد نجســوا نفوســهم مضّحيــن بالفضيلــة  علــى مذبــح الشــهوات، 
ولكــن إذا تابــوا وتركــوا خطاياهــم ورجعــوا إلــى هللا فلهــم رجــاء بعــد. فــذاك الــذي 
يعلن قائالً: » كُْن أَِميًنا إِلَى الَْمْوِت فََسأُْعِطيَك إِكْلِيَل الَْحيَاِة « )رؤيا 2: 10( يقدم 
يُر طَِريَقــُه َورَُجــُل اإلِثـْـِم أَفْــَكارَُه َولْيَتُــْب إِلَــى الــرَّبِّ  ــرِّ أيضــاً الدعــوة التاليــة: » لِيَتْــرُِك الشِّ

فَيَرَْحَمــُه َوإِلـَـى إِلِهَنــا ألَنَّــُه يُْكِثــُر الُْغْفــرَاَن « ) إشــعياء 55: 7(.
إّن هللا يبغــض الخطيئــَة ولكّنــه يحــّب الخاطــيء. وهــو يعلــن قائــال: » أَْشــِفي 

ارْتَِداَدُهــْم. أُِحبُُّهــْم فَْضــالً « )هوشــع 14: 4(.
كانــت توبــة ســليمان خالّصــة، ولكــن الضــرر الــذي أحدثــه مثالــه الســيء فــي عمــل 
الشــّر لــم يكــن ممكنــاً تالفيــه. ففــي إبّــان ارتــداده ُوِجــَد فــي المملكــة قــوم ظلــوا أمنــاء 
علــى ودائعهــم الروحيّــة محتفظيــن بنقاوتهــم وولئهــم. ولكــّن كثيريــن ضلّــوا ولــم يكــن 
مــن الســهل علــى الملــك التائــب أن يوقــف الشــّر الــذي ظــّل يعمــل عملــه المدّمــر 
بواســطة إدخــال الوثنيّــة والممارســات الدنيويـّـة، عنــد حــده. لقــد ضعــف تأثيــرُه للخيــر 
إلــى حــّد كبيــر. وقــد تــرّدد كثيــرون فــي الركــون إلــى قيادتــه ركونــاً كامــالً. ومــع أّن الملــك 
اعتــرف بخطيئتــه وكتــب بيانــاً عــن حماقتــه وتوبتــه لفائــدة األجيــال القادمــة، فلــم يكــن 
يأمــُل قــط فــي مالشــاِة األثــر الوبيــل ألعمالــه الشــّريرة بالتمــام. وكثيــرون مــن الشــعب 
ظلوا يرتكبون الشّر والشّر وحده، إذ جرأّهم ارتداد الملك على ذلك. وفى الطريق 
المنحدر الذي سار فيه العديد من الحّكام الذين تمثّلوا به يمكن تتبّع اآلثار المحزنة 

الناشــئة عــن ســوء اســتخدام ســليمان للقــوى الموهوبــة لــه مــن هللا.
إذ كان ســليمان يتعــّذب مــن ذكريــات شــّر طريقــه، تلــك الذكريــات المريــرة، 
ــا َخاِطــٌئ َواِحــٌد فَيُْفِســُد  التــزم أن يعلــن قائــال: » اَلِْحْكَمــُة َخيْــٌر ِمــْن أََدَواِت الَْحــرِْب. أَمَّ
ْمِس كََسْهٍو َصاِدٍر ِمْن ِقبَِل الُْمتََسلِِّط.  َخيْرًا َجِزيالً «، » يُوَجُد َشرٌّ رَأَيْتُُه تَْحَت الشَّ

الَْجَهالـَـُة ُجِعلـَـْت ِفــي َمَعالـِـَي كَِثيــرٍَة «.
ــُر ِطيــَب الَْعطَّــاِر. َجَهالَــٌة قَلِيلَــٌة أَثَْقــُل ِمــَن الِْحْكَمــِة  بـَـاُب الَْميِّــُت يَُنتِّــُن َويَُخمِّ » اَلذُّ

َوِمــَن الَْكرَاَمــِة « )جامعــة 9: 18؛ 10: 5، 6، 1(.
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ومــن بيــن الــدروس الكثيــرة التــي يمكننــا أن نتعلّمهــا مــن حيــاة ســليمان نجــد أّن 
الــدرس الــذي يشــّدد عليــه بأكثــر تأكيــد هــو قــّوة التأثيــر ســواء كان للخيــر أو للشــر. 
ومهمــا كان محيطنــا ســيّئاً ســتظّل لنــا تأثيراتنــا للخيــر والســعادة أو للويــل والشــقاء. 
فمــن دون علمنــا أو ســيطرتنا نحــن نؤثــر علــى اآلخريــن إّمــا بالبركــة أو باللعنــة. قــد 
يكــون تأثيرنــا مثقــال بظــالم التذمــر واألنانيــة أو مســمماً بلطخــة مميتــة لخطيّــة محبّبــة، 
بقــّوة اإليمــان المانحــة الحيــاة والشــجاعة والرجــاء ومعطــراً  أو قــد يكــون مشــحوناً 

ــة ولكّنــه لبــّد أن يكــون قويّــاً إّمــا للخيــر أو للشــّر. بشــذى المحبّ
فهــو  ذلــك  ومــع  مرعــب  فكــر  فذلــك  لمــوت  مــوت  رائحــَة  يصيــر  تأثيرنــا  كــون 
ممكــن. نفــس واحــدة إذ تضــّل تخســر الغبطــة األبديــة - آه ! مــن يســتطيع تقديــر 
تلــك الخســارة الفادحــة — ومــع ذلــك فــإّن عمــالً طائشــاً أو كلمــًة واحــدًة ننطــق بهــا 
دون تفكيــر قــد تُحــدث أثــرا عميقــاً فــي حيــاة إنســان آخــر يفضــي إلــى هــالك نفســه. 

إّن عيبــاً واحــداً فــي الُخلُــق قــد يُضــّل كثيريــن فيبعدهــم عــن المســيح. 
يُنتج البذار إذ يزرع في األرض حصاداً، وهو بدوره يُزرع من جديد فيتضاعف 
الحصــاد. هــذا القانــون يصــدق علينــا فــي عالقتنــا باآلخريــن. فــكّل كلمــة وكّل عمــل 
هــو بــذرة لبــّد أن تؤتــي ثمارهــا. وكّل عمــل مــن أعمــال الرأفــة والطاعــة وإنــكار الــذات 
قــوم  حيــاة  فــي  يتكاثــر  وعــن طريقهــم  النــاس،  حيــاة  فــي  ويتكاثــر  يتوالــد  أن  لبــّد 
آخريــن. وكذلــك كّل عمــل مــن أعمــال الحقــد أو الخبــث أو الخصــام هــو بــذار لبــّد 
أن يطلــع » أَْصــُل َمــرَارٍَة « )عبرانييــن 12: 15( يتنجــس بــه كثيــرون. ومــا أكثــر عــدد 
األشــخاص الذيــن يســممون أولئــك » الَكِثيــُروَن « حياتهــم. وهكــذا يظــّل زرع الخيــر 

والشــّر مــدى الحيــاة وإلــى األبــد.
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» ثُــمَّ اْضطََجــَع ُســلَيَْماُن َمــَع آبَائِــِه َوُدِفــَن ِفــي َمِديَنــِة َداُوَد أَِبيــِه، َوَملَــَك رَُحبَْعــاُم 
ابُْنــُه ِعَوًضــا َعْنــُه « )1 ملــوك 11: 43 (.

حالمــا اعتلــى رحبعــام العــرش ذهــب إلــى شــكيم حيــث كان ينتظــر أن يحظــى 
إِْســرَائِيَل  كُلُّ  َشــِكيَم  إِلَــى  » َجــاَء  األســباط:  قبــل جميــع  مــن  بــه  باعتــراف رســمي 

لِيَُملُِّكــوُه « )2 أخبــار األيــام 10: 1(.
كان مــن بيــن الذيــن حضــروا يربعــام بــن نبــاط، الــذي فــي إبّــان حكــم ســليمان 
الرســالة  الشــلوني  أخيّــا  النبــي  أبلغــه  الــذي  بَــأٍْس «،  » َجبَّــاُر  بأنّــه  معروفـــاً  كان 
َعَشــرََة  َوأُْعِطيــَك  ُســلَيَْماَن  يَــِد  ِمــْن  الَْمْملََكــَة  أَُمــزُِّق  » هأَنَــَذا  القائلــة:  المفزعــة 

.)31  ،28  :11 ملــوك   1( أَْســبَاٍط « 
وقــد كلّــم الــرّب يربعــام بــكّل جــالء علــى لســان رســوله بخصــوص لــزوم تقســيم 
َوَســَجُدوا  تََركُونِــي  » ألَنَُّهــْم  منــه  لبــّد  التقســيم  هــذا  إن  قائــالً  وأعلــن  المملكــة. 
ــوَن،  يُدونِيِّيــَن، َولَِكُمــوَش إِلــِه الُْموآِبيِّيــَن، َولَِملُْكــوَم إِلــِه بَِنــي َعمُّ لَِعْشــتُورََث إِلَهــِة الصِّ
َوأَْحَكاِمــي  َوفَرَائِِضــي  َعيَْنــيَّ  ِفــي  الُْمْســتَِقيَم  لِيَْعَملُــوا  طُرُِقــي  ِفــي  يَْســلُُكوا  َولَــْم 

كَــَداُوَد« )1 ملــوك 11: 33(.
وقــد قيــل ليربعــام أيضــاً أّن المملكــة لــن تُقّســم قبــل نهايــة ملــك ســليمان. 
كُلَّ  َرئِيًســا  أَُصيِّــرُُه  بَــْل  يَــِدِه  ِمــْن  الَْمْملََكــِة  كُلَّ  آُخــُذ  » َولَ  قائــالً:  الــرّب  وأعلــن 
ـِذي َحِفــَظ َوَصايَــاَي َوفََرائِِضــي.  ـِذي اْختَرْتُــُه الّـَ ـاِم َحيَاتِــِه ألَْجــِل َداُوَد َعبْــِدي الّـَ أَيّـَ
يَّاَهــا أَِي األَْســبَاَط الَْعَشــرََة « )1 ملــوك  َوآُخــُذ الَْمْملََكــَة ِمــْن يَــِد ابِْنــِه َوأُْعِطيــَك إِ

.)34  ،34  :11
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ليواجــه  المختــار،  خليفتــه  رحبعــام  عقــل  إعــداد  إلــى  تــاق  ســليمان  أّن  مــع 
بحكمــة األزمــة التــي ســبق نبــي هللا فأنبــأه بهــا، إلّ أنـّـه لــم يســتطع بــذل جهــد أو تأثيــر 
قــوّي لتوجيــه عقــل ابنــه نحــو الخيــر والصــالح. ذلــك البــن الــذي أهملــت تربيتــه 
فــي صغــره إهمــال فاضحــاً، عــالوة علــى أنّــه أخــذ عــن أّمــه العّمونيــة طابــع الذبذبــة 
والتــرّدد فــي خلقــه. فهــو حــاول أن يخــدم هللا فــي بعــض األحيــان فنــال قــدراً مــن 
النجــاح، ولكنــه لــم يكــن ثابتــاً، وأخيــراً استســلم للمؤثـّـرات الشــّريرة التــي أحاطــت بــه 
منــذ طفولتــه وفــي حيــاة رحبعــام الخاطئــة وارتــداده النهائــي تنكشــف أمامنــا النتيجــة 

الرهيبــة لــزواج ســليمان مــن نســاء وثنيّــات.
ظلّــت األســباط أمــداً طويــالً تعانــي مــن المظالــم المحزنــة بســبب اإلجــراءات 
التعّسفية التي فرضها الملك السابق. لقد قاد اإلسراف الذي تورّط فيه سليمان 
إبّــان حكمــه حيــن ارتــّد عــن الــرّب إلــى فــرض ضرائــب فادحــٍة علــى الشــعب كمــا 
طلــب إليهــم القيــام بكثيــر مــن الخدمــات الوضيعــة. فقبــل الشــروِع فــي تتويــج ملــك 
جديــد عــّول رؤســاء الشــعب مــن كّل األســباط علــى التأكّــد مــا إذا كان رحبعــام 
وَكَلَُّمــوا  إِْســرَائِيَل  وَكُلُّ  يَُربَْعــاُم  » فَأَتَــى  ل:  أم  األعبــاء  هــذه  مــن  التخفيــف  ينــوي 
ــْف ِمــْن ُعبُوِديَّــِة أَِبيــَك الَْقاِســيَِة َوِمــْن  ــى نِيرَنَــا فَــاآلَن َخفِّ رَُحبَْعــاَم قَائِلِيــَن إِنَّ أَبَــاَك قَسَّ

ـِذي َجَعلَــُه َعلَيَْنــا فََنْخِدَمــَك «. نِيــرِِه الثَِّقيــِل الّـَ
فــإذ كان رحبعـــام يرغـــب فــي استشـــارة مشــيريه قبلمــا يرســم سياســـتَه أجابهــم 

ــْعُب «. ــاٍم. فََذَهــَب الشَّ َــِة أَيَّ قائــالً: » ارِْجُعــوا إِلَــيَّ بَْعــَد ثثاَلَث
ــيُوَخ الَِّذيــَن كَانُــوا يَِقُفــوَن أََمــاَم ُســلَيَْماَن أَِبيــِه  » فَاْستََشــاَر الَْملِــُك رَُحبَْعــاُم الشُّ
ــْعِب؟  فََكلَُّمــوُه قَائِلِيــَن  َوُهــَو َحــيٌّ قَائِــالً كَيْــَف تُِشــيُروَن أَْن أَرُدَّ َجَوابــاً إِلَــى هــَذا الشَّ
ــْعِب َوأَرَْضيْتَُهــْم وَكَلَّْمتَُهــْم كَالًَمــا َحَســًنا يَُكونـُـوَن لـَـَك  إِْن كُْنــَت َصالًِحــا نَْحــَو هــَذا الشَّ

ـاِم « )2 أخبــار األيــام 10: 7-3(. َعِبيــًدا كُلَّ األَيّـَ
فإذ لم يقنع رحبعام بهذه المشــورة اتّجه إلى األحداث الذين كان يصاحبهم 
فــي شــبابه ورجولتــه الباكــرة وســألهم » ِبَمــاَذا تُِشــيُروَن أَنْتُــْم فََنــرُدَّ َجَوابـًـا َعلَــى هــَذا 
ـِذي َجَعلَــُه َعلَيَْنــا أَبُــوَك « )1  ــْف ِمــَن النِّيــِر الّـَ ــْعِب الَِّذيــَن كَلَُّمونِــي قَائِلِيــَن َخفِّ الشَّ
ملــوك 12: 9(. فاقتــرح األحــداث علــى الملــك أن يعامــل رعايــا مملكتــه بالقســوة 
أي  بتدخــل  يســمح  لــن  البــدء  منــذ  أنّــه  أمامهــم  األمــر واضحــاً  والصرامــة ويجعــل 

إنســان فــي سياســته الخاّصــة ورغباتــه.
اغتــّر رحبعــام بأمــِل ممارســة ســلطة مطلقــة فعــّول علــى رفــض مشــورة الشــيوخ 
» َجــاَء  عندمــا  المحــّدد  اليــوم  وفــى  األحــــداث.  مشــــورَة  واعتمــد  مملكتــه  فــي 
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ــْعِب إِلَــى َرُحبَْعــاَم « فــي انتظــار بيــان منــه عــن السياســة التــي  يَُربَْعــاُم َوَجِميــُع الشَّ
أَِبــي  ِبَقَســاَوٍة... قَائِــالً  ــْعَب  الَْملِــُك )رحبعــام( الشَّ قصــد أن ينتهجهــا: » أََجــاَب 
بُُكــْم ِبالَْعَقــارِِب «  ــيَاِط َوأَنَــا أَُؤدِّ بَُكــْم ِبالسِّ ــَل نِيَركُــْم َوأَنَــا أَِزيــُد َعلَــى نِيرِكُــْم. أَِبــي أَدَّ ثَقَّ

)1 ملــوك 12: 14-12(.
لــو فهــم رحبعــام ومشــيروه غيــر المحّنكيــن إرادة هللا نحــو الشــعب، ألصغــوا 
لــم  لكّنهــم  الحكــم.  دفّــة  إدارة  فــي  حاســمة  إصالحــاٍت  إجــراء  فــي  طلبهــم  إلــى 
التــي ســنحت لهــم عنــد اجتماعهــم فــي شــكيم فــي  يُحســنوا اســتغالل الفرصــة 
تقّصــي األمــر مــن الســبب إلــى النتيجــة، وبذلــك أضعفــوا نفوذهــم إلــى األبــد علــى 
عــدد غفيــر مــن الشــعب. فتصميمهــم الــذي أعلنــوا عنــه فــي إبقائهــم علــى الظلــم 
نقيــض  إبّــان ملــك ســليمان وأنّهــم ســيزيدون عليــه هــو علــى  فــي  الــذي تفّشــى 
نيَتهــم.  للشــّك فــي صــدق  خطّــة هللا ألجــل شــعبه ممــا أعطاهــم مجــالً واســعاً 
هــذه  فــي  والســيادة  المركــز  كبريــاء  عــن  األصفيــاء  ومستشــاروه  الملــك  كشــف 

القــّوة. الشــعور لســتخدام  الطائشــة عديمــة  المحاولــة 
لــم يســمح الــرّب لرحبعــام بتنفيــذ السياســة التــي رســمها. كان مــن بيــن األســباط 
آلف ممــن أثارتهــم اإلجــراءات التعّســفية التــي حدثــت فــي إبّــان حكــم ســليمان. 
ــا رَأَى كُلُّ  وقــد أحــّس هــؤلء اآلن أنّــه ل يســعهم إلّ التمــرد علــى بيــت داود: » فَلَمَّ
ــْعُب َجَوابًــا َعلَــى الَْملِــِك قَائِلِيــَن، أَيُّ  لَُهــْم رَدَّ الشَّ يَْســَمْع  لَــْم  أَنَّ الَْملِــَك  إِْســرَائِيَل 
ــى. إِلَــى ِخيَاِمــَك يَــا إِْســرَائِيُل.. اآلَن  ِقْســٍم لََنــا ِفــي َداُوَد؟ َولَ نَِصــَي لََنــا ِفــي ابْــِن يَسَّ

انْظُــْر إِلَــى بَيِْتــَك يَــا َداُوُد. َوَذَهــَب إِْســرَائِيُل إِلَــى ِخيَاِمِهــْم « )1 ملــوك 12: 16(.
بــدون  بــه فــي  الــذي نطــق  الــذي أحدثــه كالم رحبعــام  لقــد برهــن النشــقاق 
تعّقــل أو تَــروِّي أنّــه ل يمكــن إصالُحــه. فانقســمت أســباط إســرائيل الثنــا عشــر 
وعلــى  الجنوبيّــة  يُهــَوَذا  مملكــَة  وبنياميــن  يُهــَوَذا  ســبطا  فكــّون  اليــوم.  ذلــك  مــن 
مملكــُة  منهــا  فتكّونــت  األخــرى  األســباط  العشــرة  أّمــا  رحبعــام  الملــك  رأســها 
منفصلــُة قائمــة بذاتهــا عرفــت بمملكــة إســرائيل الشــماليّة وعلــى رأســها الملــك 
ــبََب  السَّ » ألَنَّ  المملكــة:  بانقســام  الخاّصــة  النبــّي  نبــوة  تّمــت  وبذلــك  يربعــام. 

الــرَّبِّ « )1 ملــوك 12: 15(. ِقبَــِل  ِمــْن  كَاَن 
أمــرَه  حــزم  منــه  ولءهــم  يســحبون  العشــرة  األســباط  رحبعــام  رأى  وعندمــا 
فــي  النفــــوذ  ذوي  الرجــــال  أحـــِد  بواسطـــــة  الملــك  فبــذل  العمــــل.  فــي  للشــروع 
مملكتــه هــــو » أَُدوَراَم الَّــِذي َعلـَـى التَّْســِخيِر « مســعى للصلــح معهــم. ولكــن ذلــك 
ِبالِْحَجــارَِة فََمــاَت «. وهــي  إِْســرَائِيَل  أتــى للســالم » َرَجَمــُه َجِميــُع  الــذي  الســفير 
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معاملــة برهنــت علــى شــّدة كراهيّتهــم لرحبعــام. فــإذ فــزع الملــك بســبب هــذا 
ــِة لِيَْهــرَُب إِلَــى  الدليــل علــى قــّوة الثــورة » بَــاَدَر الَْملِــُك َرُحبَْعــاُم َوَصِعــَد إِلَــى الَْمْركَبَ

أُورَُشــلِيَم « )1 ملــوك 12: 15، 18(.
أَلْــَف  َوثََمانِيــَن  ِمئَــًة  بَْنيَاِميــَن  َوِســبَْط  يَُهــوَذا  بَيْــِت  كُلَّ  » َجَمــَع  أورشــليم  وفــى 
ُســلَيَْماَن.  بْــِن  لََرُحبَْعــاَم  َويَــرُدُّوا الَْمْملََكــَة  إِْســرَائِيَل  بَيْــَت  لِيَُحاِربُــوا  ُمَحــارٍِب  ُمْختَــاٍر 
ـْم َرُحبَْعــاَم بْــَن ُســلَيَْماَن َملِــِك  فَــَكاَن كَالَُم هللِا إِلَــى ِشــَمْعيَا َرُجــِل هللِا قَائِــالً: »كَلِـّ
لَ  الــرَّبُّ  قَــاَل  هَكــَذا  قَائِــالً  ــْعِب  الشَّ َوبَِقيَّــِة  َوبَْنيَاِميــَن  يَُهــوَذا  بَيْــِت  َوكُلَّ  يَُهــوَذا 
ــِه ألَنَّ ِمــْن  ــْم بَِنــي إِْســرَائِيَل. اْرِجُعــوا ُكلُّ َواِحــٍد إِلَــى بَيِْت ــوا إِْخَوتَُك تَْصَعــُدوا َولَ تَُحاِربُ
ِعْنــِدي هــَذا األَْمــَر. فََســِمُعوا لِــَكالَِم الــرَّبِّ َوَرَجُعــوا لِيَْنطَلُِقــوا َحَســَب قَــْوِل الــرَّبِّ « 

)1 ملــوك 12: 24-21 (.
حــاول رحبعــام لمــدى ثــالث ســنوات النتفــاع مــن هــذا الختبــار المحــزن الــذي 
صدمــه فــي بــدء حكمــه. وقــد نجــح فــي هــذا المســعى » فَبََنــى ُمُدنًــا لِلِْحَصــاِر ِفــي 
َوَخْمــٍر «.  َوَزيْــٍت  َمــأْكَل  َوَخزَائِــَن  قُــوَّاًدا  ِفيَهــا  َوَجَعــَل  الُْحُصــوَن  َد  يَُهــوَذا « » َوَشــدَّ
ا « )2 أخبــار األيــام  َدَها كَِثيــرًا ِجــدًّ كمــا حــرص علــى تحصيــن هــذه المــدن » َوَشــدَّ
511: 5، 11، 12(. إلّ أّن ســّر نجــاح يُهــَوَذا فــي الســنوات األولــى مــن ملــك رحبعــام 
لــم يكــن فــي هــذه اإلجــراءات التــي قــام بهــا، بــل بالعتــراف بــاهلل بوصفــه الحاكــم 
األعلــى الــذي وضــع ســبطي يُهــَوَذا وبنياميــن فــي وضــع ضمــن لهمــا النجــاح. وقــد 
وقــال  الشــمالية.  األســباط  مــن  الخائفيــن هللا  الرجــال  مــن  كثيــرون  إليهمــا  انضــّم 
ُهــوا  الكتــاب: » َوبَْعَدُهــْم َجــاَء إِلَــى أُورَُشــلِيَم ِمــْن َجِميــعِ أَْســبَاِط إِْســرَائِيَل الَِّذيــَن َوجَّ
ُدوا َمْملََكــَة  قُلُوبَُهــْم إِلَــى طَلَــِب الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل لِيَْذبَُحــوا لِلــرَّبِّ إِلــِه آبَائِِهــْم. َوَشــدَّ
ْوا رَُحبَْعــاَم بـْـَن ُســلَيَْماَن ثثـَـالََث ثثـَـالََث ِســِنيَن ألَنَُّهــْم َســاُروا ِفــي طَِريــِق َداُوَد  يَُهــوَذا َوقـَـوَّ

َــالََث ِســِنيَن « )2 أخبــار األيــام 11: 16، 17(. َوُســلَيَْماَن ثث
لــو ظــّل رحبعــام ســالكاً هــذا الطريــق، لضمــن لنفســه فرصــًة يصلــح فيهــا أخطــاء 
الماضــي إلــى حــّد كبيــر ويســتعيد الثقــة فــي مقدرتــه علــى الحكــم بفطنــة. إلّ أّن قلــم 
الوحــي تتّبــع تاريــخ خليفــة ســليمان الُمحــزن لكونــه أخفــق فــي بــذل مجهــود إضافــّي 
للظفــر بــولء الشــعب للــرّب. كان بطبعــه عنيــداً وواثقــاً فــي نفســه ميّــالً للوثنيّــة، 
ومــع ذلــك فلــو أنــه وضــع كّل ثقتــه فــي هللا لنمــا فــي قــّوة الخلــق واإليمــان المتيــن 
خاضعــاً ألوامــر هللا ومطالبــه. ولكــن بمــرور الزمــن وضــع الملــك ثقتـَـه فــي قــّوة المركــز 
والتحصينــات التــي أقامهــا. وأفســح المجــال تدريجيــاً للضعــف المــوروث ليأخــذ 
ــا تَثَبَّتَــْت َمْملََكــُة رَُحبَْعــاَم  مجــراه حتــى ألقــى بــكّل ثقلــه إلــى جانــب الوثنيــة: » َولَمَّ
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َدْت تَــرََك َشــِريَعَة الــرَّبِّ ُهــَو وَكُلُّ إِْســرَائِيَل َمَعــُه « )2 أخبــار األيــام 12: 1(. َوتََشــدَّ
كــم هــو مؤلــم القــول وغنــّي بالمعنــى: » وَكُلُّ إِْســرَائِيَل َمَعــُه « فالشــعب الــذي 
يحــاول  قّوتــه وجعــل  نبــع  عــن  ارتــد  المحيطــة  األمــم  إلــى  نــوراً  ليرســل  اختــاره هللا 

التشــبه باألمــم مــن حولهــم.
وكمــا كانــت الحــال مــع ســليمان كذلــك مــع رحبعــام، فتأثيــر القــدوة الســيّئة 
أضــّل كثيريــن. وكمــا صــدق هــذا القــول عليهمــا فهــو يصــدق علــى النــاس فــي أيّامنــا 
هــذه إلــى حــّد قليــل أو كثيــر ويصــدق علــى كّل مــن يســلّم نفســه لفعــل الشــّر — 
فتأثيــر عمــل الشــّر ل ينحصــر فــي فاعلــه. ل أحــَد يعيــش لنفســه. ول أحــد يهلــك 
وحَده في إثمه . فحياة اإلنسان إما أن تكون نوراً ينير ويبهج طريَق اآلخرين، أو أن 
تكــون ذات تأثيــر مظلــٍم ومدّمــر يفضــي إلــى اليــأِس والهــالك. فنحــن نقــود اآلخريــن 
إّمــا إلــى الســعادة والخلــود أو الحــزن والمــوت األبــدي. وإذا كّنــا ندعــم قــوى الشــّر 
فــي حيــاة مــن حولنــا أو نرغمهــا علــى ممارســة عملهــا الشــّرير بأعمالنــا، فإنّنــا بذلــك 

نشــارك الخطــاة فــي خطيئتهــم.
لــم يســمح هللا بــأن يظــّل ارتــداد ملــك يُهــَوَذا دون قصــاص. يقــول الكتــاب: 
َعلَــى  ِمْصــَر  َملِــُك  ِشيَشــُق  َصِعــَد  َرُحبَْعــاَم  لِلَْملِــِك  الَْخاِمَســِة  ــَنِة  السَّ » ِفــي 
َولَــْم  فَــارٍِس،  أَلْــَف  َوِســتِّيَن  َمْركَبَــٍة  َوِمئَتَــْي  ِبأَلْــٍف   . الــرَّبَّ َخانُــوا  ألَنَُّهــْم  أُورَُشــلِيَم، 
ــْعِب الَِّذيــَن َجــاُءوا َمَعــُه ِمــْن ِمْصــَر .. َوأََخــَذ الُْمــُدَن الَْحِصيَنــَة الَِّتــي  يَُكــْن َعــَدٌد لِلشَّ

أُوُرَشــلِيَم. إِلَــى  َوأَتَــى  لِيَُهــوَذا 
» فََجاَء َشــْمِعيَا النَِّبيُّ إِلَى رَُحبَْعاَم َوُرَؤَســاِء يَُهوَذا الَِّذيَن اْجتََمُعوا ِفي أُورَُشــلِيَم 
ِمــْن َوْجــِه ِشيَشــَق َوقـَـاَل لَُهــْم هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ أَنْتـُـْم تَرَكْتُُمونِــي َوأَنـَـا أَيًْضــا تَرَكْتُُكــْم لِيَــِد 

ِشيَشــَق « )2 أخبار األيام 12: 5-2(.
لــم يكــن الشــعب قــد أوغــل فــي ارتــداده بحيــث يحتقــر أحــكام هللا. فلقــد رأى 
فــي الخســائر التــي حدثــت نتيجــة غــزو شيشــق أنّهــا مــن هللا واعتــرف بذلــك، وتذلـّـل 

لبعــض الوقــت واعتــرف قائــالً: » بـَـارٌّ ُهــَو الــرَّبُّ «.
قَــْد  قَائِــالً  َشــْمِعيَا  لَــى  إِ الــرَّبِّ  كَالَُم  كَاَن  َّلُــوا  تََذلث أَنَُّهــْم  الــرَّبُّ  َرأَى  ــا  » فَلَمَّ
َعلَــى  َغَضِبــي  يَْنَصــبُّ  َولَ  النََّجــاِة  ِمــَن  قَلِيــالً  أُْعِطيِهــْم  بَــْل  أُْهلُِكُهــْم  فَــالَ  َّلُــوا  تََذلث
َوِخْدَمــَة  ِخْدَمِتــي  َويَْعلَُمــوَن  َعِبيــًدا  لَــُه  يَُكونُــوَن  لِكنَُّهــْم  ِشيَشــَق   ِبيَــِد  أُوُرَشــلِيَم 

األََراِضــي. َمَمالِــِك 
» فََصِعــَد ِشيَشــُق َملِــُك ِمْصــَر َعلـَـى أُورَُشــلِيَم َوأََخــَذ َخزَائـِـَن بَيْــِت الــرَّبِّ َوَخزَائـِـَن 
فََعِمــَل  ُســلَيَْماُن  َعِملََهــا  الَِّتــي  َهــِب  الذَّ أَتْــرَاَس  َوأََخــَذ  الَْجِميــَع  أََخــَذ  الَْملِــِك  بَيْــِت 
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ــَعاِة  ُرَؤَســاِء السُّ أَيْــِدي  إِلَــى  َوَســلََّمَها  نَُحــاٍس  أَتْــرَاَس  َعْنَهــا  الَْملِــُك رَُحبَْعــاُم ِعَوًضــا 
يُْهلِْكــُه  فَلَــْم  الــرَّبِّ  َغَضــُب  َعْنــُه  ارْتَــدَّ  َّــَل  تََذلث ــا  َولَمَّ الَْملِــِك..  بَيْــِت  بَــاَب  الَْحاِفِظيــَن 

ِفــي يَُهــوَذا أُُمــوٌر َحَســَنٌة « )2 أخبــار األيــام 12: 12-6(. تََماًمــا. وَكَذلِــَك كَاَن 
ولكــن عندمــا ارتفعــت عنهــم يــُد التأديــب وحققــت األّمــة نجاحــاً مــرّة أخــرى، 
الملــك  كان  ثانيــة.  الوثنيّــة  إلــى  وارتــّدوا  مخاوفهــم   الشــعب  مــن  كثيــرون  نســي 
رحبعــام نفســه واحــداً مــن هــؤلء. فمــع أنّــه قــد تذلّــل بســبب الكارثــة التــي حلّــت 
بــه فقــد أخفــق فــي جعــل هــذا الختبــار نقطــة تحــّول حاســم فــي حياتــه. وإذ نســي 
الــدرس الــذي حــاول هللا أن يعلّمــه إيّــاه فقــد ارتّــد إلــى الخطايــا التــي جلبــت تلــك 
ــرَّ ألَنَّــُه لـَـْم  األحــكام علــى األمــة. فبعــد ســنوات قليلــة وشــائنة مــن حكمــه » َعِمــَل الشَّ
يَُهيِّــْئ قَلْبَــُه لِطَلَــِب الــرَّبِّ « و » اْضطََجــَع رَُحبَْعــاُم َمــَع آبَائِــِه َوُدِفــَن ِفــي َمِديَنــِة َداُوَد 

َوَملَــَك أَِبيَّــا ابُْنــُه ِعَوًضــا َعْنــُه « )2 أخبــار األيــام 12: 14، 16(.
بــدأ مجــد شــعب هللا يرحــل بانقســام المملكــة فــي بــدء حكــم رحبعــام، علــى ألّ 
يعــود فــي ملئــه مــرّة أخــرى. وفــي غضــون القــرون التــي مــرّت بعــد ذلــك جلــس علــى 
عــرش داود رجــال لهــم قيمتهــم األدبيّــة العظيمــة وحكمتهــم البعيــدة النظــر. تحــت 
حكــم هــؤلء الملــوك فاضــت البــركات التــي حلـّـت علــى رجــال يُهــَوَذا وامتــدت إلــى 
األمم المحيطة بهم. وفي بعض األوقات كان الرّب يتمّجد فوق كّل اآللهة الكاذبة 
وكان النــاس يحترمــون شــريعته. وبيــن وقــت وآخــر قــام أنبيــاء أقويــاء لتشــديد أيــدي 
الملــوك وتشــجيع الشــعب علــى المداومــة علــى األمانــة. لكــّن بــذار الشــّر الــذي 
كان قــد نمــا وترعــرع عندمــا اعتلــى رحبعــام العــرش لــم يكــن مــن الممكــن اســتئصاله 
تمامــاً. وفــي بعــض األحيــان انحــّط ذلــك الشــعب الــذي كان قبــالً محبوبــاً مــن هللا 

وصــار مثــالً وهــزأة بيــن الوثنييــن.
الممارســات  نحــو  مالــوا  مــن  حيــاة  فــي  تفّشــى  الــذي  الفســاد  مــن  وبالرغــم 
الوثنيّــة، فــاهلل فــي رحمتــه قصــد أن يفعــل مــا فــي وســعه إلنقــاذ المملكــة المنقســمة 
بــدا بمــرور الســنين وكأّن قصــد هللا نحــو شــعبه قــد  التــام. وعندمــا  مــن الهــالك 
تعطـّـل بســبب مكايــد مــن كانــت تحفزهــم القــوات الشــيطانيّة، فقــد اظهــر مقاصــَده 

الّخيــرة الرحيمــة فــي أثنــاء ســبي األّمــة المختــارة ورجوعهــا.
إّن انقســام المملكــة لــم يكــن إلّ بــدء تاريــخ عجيــب أُعلــن فيــه صبــُر هللا وطــول 
أناتــه ورحمتــه. فالذيــن أراد هللا أن يطّهرهــم لنفســه شــعباً خاصــاً غيــوراً فــي أعمــال 
حســنة، في كور المشــقة الذي كان عليهم أن يجوزوا فيه بســبب ميلهم الموروث 
 ! والمكتســب لفعــل الشــّر، كان لهــم أن يعترفــوا أخيــراً قائليــن: » لَ ِمثـْـَل لـَـَك يـَـا رَبُّ
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ــُعوِب؟ ..  َعِظيــٌم أَنـْـَت، َوَعِظيــٌم اْســُمَك ِفــي الَْجبَــُروِت. َمــْن لَ يََخافـُـَك يـَـا َملِــَك الشُّ
ــُعوِب َوِفــي كُلِّ َمَمالِِكِهــْم لَيْــَس ِمثْلَــَك «  ألَنَّــُه ِبــَك يَلِيــُق ألَنَّــُه ِفــي َجِميــعِ ُحَكَمــاِء الشُّ

. ُهــَو إِلــٌه َحــيٌّ َوَملِــٌك أَبـَـِديٌّ « )إرميــا 10: 6، 7، 10(. ــا الــرَّبُّ اإِللــُه فََحــقٌّ » أَمَّ
وكان ســيتعلّم عابــدو األوثــان أخيــراً هــذا الــدرس وهــو أّن اآللهــة الكاذبــة ل 
ــَمَواِت  قــدرة لهــا علــى الســمّو باإلنســان أو تخليصــه: » اآللَِهــُة الَِّتــي لـَـْم تَْصَنــعِ السَّ
ــَمَواِت « )إرميــا 10: 11(. إنّمــا  َواألَْرَض تَِبيــُد ِمــَن األَْرِض َوِمــْن تَْحــِت هــِذِه السَّ
فقــط فــي الــولء لإللــه الحــّي خالــق الجميــع وملــك الجميــع يمكــن لإلنســان أن 

يجــد الراحــة والســالم.
عهــَد  فجــّددوا  ويُهــَوَذا  إســرائيل  مــن  وتابــوا  التأديــب  عليهــم  وقــع  الذيــن  أّمــا 
صلتهــم بــرّب الجنــود إلــه آبائهــم وأعلنــوا عنــه بــرأي واحــد قائليــن: » َصانِــُع األَرِْض 
ــمَواِت. إَِذا أَْعطـَـى قـَـْولً تَُكــوُن  تِــِه ُمَؤّســُس الَْمْســُكونَِة ِبِحْكَمِتــِه َوِبَفْهِمــِه بََســَط السَّ ِبُقوَّ
بُُروقًــا  َصَنــَع  األَرِْض.  أَقَاِصــي  ِمــْن  ــَحاَب  السَّ َويُْصِعــُد  ــَماَواِت  السَّ ِفــي  ِميَــاٍه  كَثْــرَُة 
يــَح ِمــْن َخزَائِِنــِه. بَلـُـَد كُلُّ إِنَْســاٍن ِمــْن َمْعرِفَِتــِه. َخــِزَي كُلُّ َصائـِـغٍ ِمــَن  لِلَْمطـَـِر  َوأَْخــَرَج الرِّ
التِّْمثـَـاِل ألَنَّ َمْســبُوكَُه كَــِذٌب َولَ ُروَح ِفيــِه. ِهــَي بَاِطلَــٌة َصْنَعــُة األََضالِيــِل. ِفــي َوقْــِت 
ُر الَْجِميــعِ َوإِْســرَائِيُل قَِضيــُب  ــُه ُمَصــوِّ ــَس كَهــِذِه نَِصيــُب يَْعُقــوَب ألَنَّ ِعَقاِبَهــا تَِبيــُد. لَيْ

ِميرَاثِــِه. رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه « )إرميــا 10: 16-12(.
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بعــد أن تربّــع يربعــام الــذي كان قبــالً خادمــاً لســليمان علــى عــرش األســباط 
للقيــام  فرصــًة  لــه  يتيــح  وضــع  فــي  كان  داود  بيــت  علــى  تمــردوا  الذيــن  العشــرة 
بإصالحــات فــي الشــؤون المدنيّــة والدينيّــة. وقــد أظهــر مقــدرة واســتعداداً عظيميــن 
تحــت حكــم ســليمان. وأّهلتــه المعرفــة التــي حصــل عليهــا فــي خــالل ســنّي خدمتــه 

األمينــة كــي يحكــم بتعّقــل ودرايــة. ولكــن يربعــام لــم يتّــكل علــى الــرب.
فأعظــم مــا كان يخشــاه هــو اســتمالة الملــك الجالــس علــى عــرش داود فــي 
مســتقبل األيــام قلــوَب رعايــاه. فأخــذ يفّكــر قائــالً إنّــه إذا ســمح لألســباط العشــرة 
بزيــارات متكــّررة لكرســي المملكــة اليهوديـّـة القديــم حيــث مــا تــزال خدمــات الهيــكل 
تقام كما في أيام حكم سليمان، فقد يميل كثيرون لتجديد عهد ولئهم للحكومة 
التــي مركزهــا أورشــليم. فــإذ استشــار يربعــام مشــيريه عــّول علــى أن يضــرب ضربــة 
جريئــة للتقليــل قــدر المســتطاع مــن إمكانيــة قيــام ثــورة ضــّد حكمــه. وهــو ســينفذ 
هــذا األمــر بتعييــن مركزيــن للعبــادة داخــل تخــوم مملكتــه المكّونــة حديثــاً، أحدهمــا 
فــي بيــت إيــل وآخــر فــي دان. وفــي هذيــن المكانيــن كان يجــب أن يدعــي األســباط 

العشــرة لالجتمــاع، بــدلً مــن الذهــاب إلــى أورشــليم لعبــادة هللا.
إلــى جعــل اإلســرائيليين  لقــد فّكــر يربعــام أّن بتدبيــره لهــذا التحــّول فهــو يلجــأ 
يتخيلون أنه  بوضعه أمامهم شيئاً منظوراً يرمز إلى حضور هللا غير المنظور. لذلك 
أمــر بصنــع عجليــن مــن ذهــب وضعــا فــي الهيكليــن المحدديــن كمركزيــن للعبــادة. 
وبهذه المحاولة التي قصد بها يربعام تصوير هللا، انتهك أمر الرّب الواضح القائل: 
ــَك تِْمثَــالً َمْنُحوتًــا .. لَ تَْســُجْد لَُهــنَّ َولَ تَْعبُْدُهــنَّ « )خــروج 20: 4، 5(. » لَ تَْصَنــْع لَ
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كان يربعــام شــديد الرغبــة فــي الحيلولــة بيــن العشــرة األســباط والذهــاب إلــى 
أورشــليم بحيــث غــاب عــن بالــه الضعــف األساســي فــي خطتــه. فهــو لــم يفكــر فــي 
الخطــر العظيــم الــذي عــرض لــه اإلســرائيليين بوضعــه أمامهــم تمثــالً لوثــن فــي مــكان 
التــي  القــرون  أثنــاء  فــي  أســالفهم  لــدى  كانــت مألوفــة  التــي  التماثيــل  تلــك  هللا. 
كانــوا فيهــا ُمســتعبدين فــي مصــر. ولبــّد أّن يربعــام تعلّــم عندمــا كان يعيــش فــي 
مصــر منــذ عهــد قريــب حماقــة وضــع مثــل هــذه التماثيــل أمــام الشــعب. ولكــّن 
قصــده الــذي أصــّر عليــه فــي إغــواء أســباط المملكــة الشــمالية لالنقطــاع عــن الزيــارة 
الســنويّة للمدينــة المقّدســة قــاده إلــى اتّخــاذ مثــل هــذا اإلجــراء الــذي هــو فــي منتهــى 
الحماقــة والغبــاء. فقــال للشــعب: » كَِثيــٌر َعلَيُْكــْم أَْن تَْصَعــُدوا إِلـَـى أُورَُشــلِيَم. ُهــَوَذا 
آلَِهتـُـَك يـَـا إِْســرَائِيُل الَِّذيــَن أَْصَعــُدوَك ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر « )1 ملــوك 12: 28(. وهكــذا 

أُمــروا بالســجود أمــام عجــل الذهــب فقبلــوا طقوســاً غريبــة للعبــادة.
يخدمــوا  أن  مملكتــه  فــي  الموجوديــن  الالوييــن  بعــض  إقنــاع  الملــك  وحــاول 
بوصفهــم كهنــة مــن الهيكليــن المقاميــن حديثــاً فــي بيــت إيــل ودان، لكّنــه أخفــق 
فــي مســعاه. فاضطــر ألن يرفــع إلــى درجــة الكهنــوت بعضــاً » ِمــْن أَطْــرَاِف ) أحــّط 
ــْعِب « )1 ملــوك 12: 31(. فكثيــرون مــن األمنــاء مــن بينهــم عــدد غفيــر مــن  ( الشَّ
الالوييــن، إذ أفزعهــم هــذا المنظــر، هربــوا إلــى أورشــليم حيــث يمكنهــم أن يعبــدوا 

هللا وفقــاً للمطالــب اإللهيّــة.
ِمــَن  َعَشــَر  الَْخاِمــَس  الْيَــْوِم  ِفــي  الثَّاِمــِن  ــْهِر  الشَّ ِفــي  ِعيــًدا  يَُربَْعــاُم  » َوَعِمــَل 
ـِذي ِفــي يَُهــوَذا َوأَْصَعــَد َعلَــى الَْمْذبَــِح. هَكــَذا فََعــَل ِفــي بَيْــِت  ــْهِر، كَالِْعيــِد الّـَ الشَّ
يــَل كََهَنــَة الُْمرْتََفَعــاِت  يــَل ِبَذبِْحــِه لِلِْعْجلَيْــِن اللََّذيْــِن َعِملَُهَمــا. َوأَْوقَــَف ِفــي بَيْــِت إِ إِ

.)32  :12 ملــوك   1( َعِملََهــا «  الَِّتــي 
إّن تحــّدي الملــك الجــريء فــي نبــذه للقوانيــن التــي وضعهــا هللا لــم يَســمح أن 
يمــّر دون توبيــخ. ففيمــا كان يخــدم ويحــرق البخــور فــي أثنــاء تدشــين ذلــك المذبــح 
إليــه  مرســالً  يُهــَوَذا  مملكــة  مــن  هللا  رجــل  أمامــه  ظهــر  إيــل،  بيــت  فــي  الغريــب 
» فََنــاَدى  جديــدة.  العبــادة طقوســاً  علــى  بإدخالــه  تجــّرأ  لكونــه  ويشــجبه  لينــذره 
يَــا َمْذبَــُح هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ ُهــَوَذا َســيُولَُد لِبَيْــِت  نَْحــَو الَْمْذبَــِح َوقَــاَل: »يَــا َمْذبَــُح، 
َعلَيْــَك  يُوِقــُدوَن  الَِّذيــَن  الُْمرْتََفَعــاِت  كََهَنــَة  َعلَيْــَك  َويَْذبَــُح  يُوِشــيَّا  اْســُمُه  ابْــٌن  َداُوَد 

النَّــاِس «. َوتُْحــرَُق َعلَيْــَك ِعظَــاُم 
ِبَهــا  ـَم  تََكلّـَ الَِّتــي  الَْعالََمــُة  ِهــَي  هــِذِه  قائــالً  اليــوم عالمــة  ذلــك  فــي  » وأعطــى 
ـِذي َعلَيْــِه «. وفــى الحــال » انَْشــقَّ  : ُهــَوَذا الَْمْذبَــُح يَْنَشــقُّ َويُــْذَرى الرََّمــاُد الّـَ الــرَّبُّ
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الَْمْذبَــُح َوُذِرَي الرََّمــاُد ِمــن َعلــَى الَْمذبَــِح َحَســَب الَْعالََمــِة الَِّتــي أَْعطَاَهــا َرُجــُل هللِا 
ِبــَكالَِم الــرَّبِّ « )1 ملــوك 13: 2، 3، 5(.

فإذ رأى يربعام هذا امتأل قلبه بروح التحدي هلل وحاول إيقاَف من قّدم تلك 
الرســالة عنــد حــّده. ففــي غضبــه » َمــدَّ يَُربَْعــاُم يَــَدُه َعــِن الَْمْذبَــِح قَائِــالً أَْمِســُكوُه « 
فقوبــل عملُــه المتهــّور بتوبيــخ ســريع. فيبســت يــُده حالمــا مّدهــا نحــو رســول الــرّب 

وصــارت عاجــزة ولــم يســتطع رّدهــا ثانيــة.
إلــى هللا ألجلــه  يتضــّرع  كــي  النبــي  إلــى  الرعــب  شــمله  إذ  الملــك  وتوّســل 
 . ْع إِلَــى َوْجــِه الــرَّبِّ إِلِهــَك َوَصــلِّ ِمــْن أَْجلِــي فَتَْرَجــَع يَــِدي إِلَــيَّ وقــال لــه: » تََضــرَّ
ِفــي  كََمــا  َوكَانَــْت  إِلَيْــِه  الَْملِــِك  يَــُد  فََرَجَعــْت  الــرَّبِّ  َوْجــِه  إِلَــى  َرُجــُل هللِا  َع  فَتََضــرَّ

.)6  ،4  :13 ملــوك  ِل « )1  األَوَّ
عبثاً حاول يربعام أن يضفي على تدشين ذلك المذبح الغريب صفَة الكرامة 
أو القّداســة أو الحتــرام الــذي كان القصــد منــه جلــب الحتقــار علــى عبــادة الــرّب 
فــي هيــكل أورشــليم. كان ممكــن أن تقــود رســالة النبــي ملــك إســرائيل إلــى التوبــة 
ونبــذ أغراضــه الشــريرة التــي كانــت ترمــي إلــى إبعــاد الشــعب عــن العبــادة الحقيقيّــة 

هلل. لكّنــه قّســى قلبــه وصمــم علــى اتّبــاع الطريــق الــذي اختــاره لنفســه. 
لــم تكــن قلــوب الشــعب فــي وقــت ذلــك العيــد الــذي أقيــم فــي بيــت إيــل قــد 
تقّســت تمامــاً. كثيــرون كانــوا مســتعدين لقبــول تأثيــر الــّروح الُقــُدس. فقــد قصــد 
الــرّب أن يتوقــف الذيــن كانــوا يســيرون نحــو الرتــداد بُخطــى ســريعة عــن متابعــة 
الســير قبــل فــوات األوان. فأوفــد رســوله إليقــاف اإلجــراءات الوثنيّــة وإلنــذار الملــك 
والشــعب بعواقــب هــذا الرتــداد. كان انشــقاق المذبــح عالمــة ســخط هللا ضــد 

هــذا الرجــس الــذي يُصنــع فــي وســط الشــعب.
يطلــب الــرّب أن يخلـّـص ل أن يُهلــك. إنـّـه يســّر بخــالص الخطــاة. وهــو الــذي قــال: 
يِر « )حزقيــال 33: 11(. فهــو  ــرِّ ــيُِّد الــرَّبُّ إِنِّــي لَ أَُســرُّ ِبَمــْوِت الشِّ » َحــيٌّ أَنَــا يَُقــوُل السَّ
يدعــو العصــاة بإنذاراتــه وتوّســالته ليكّفــوا عــن فعــل الشــّر ويرجعــوا إليــه ويحيــوا. إنّــه 
يعطــي رســله المختاريــن جــرأًة مقّدســة لكــي يخــاف ســامعوهم ويتوبــوا. بــأّي ثبــات 
وشــجاعة وبّــخ رجــل هللا الملــك. كان هــذا الثبــات لزمــاً إذ لــم يكــن ممكنــاً أن يُوبّــخ 
هللا الشروَر الراهَنة توبيخاً فّعال بغير هذه الوسيلة. لقد أعطى الرّب لخادمه جرأًة 
لكــي يــدوم تأثيــر رســالته فــي قلــوب الســامعين. ينبغــي لرســل الــرّب ألّ يخافــوا وجــه 
إنســان بــل أن يثبتــوا إلــى جانــب الحــّق بــال وجــل. وطالمــا هــم يثقــون فــي هللا ل يوجــد 

مــا يدعــو إلــى الخــوف ألّن ذاك الــذي يرســلهم يعطيهــم يقيــن رعايتــه الحافظــة.
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مــن حيــث  العــودة  علــى  مزمعــاً  كان  رســالته  تبليــغ  مــن  النبــي  انتهــى  بعدمــا 
أتــى. وإذا بيربعــام يقــول لــه: » اْدُخــْل َمِعــي إِلـَـى الْبَيْــِت َوتََقــوَّْت فَأُْعِطيَــَك أُْجــرًَة «. 
فأجابــه النبــي قائــالً: » لَــْو أَْعطَيْتَِنــي نِْصــَف بَيِْتــَك لَ أَْدُخــُل َمَعــَك َولَ آكُُل ُخبْــزًا َولَ 
أَْشــرَُب َمــاًء ِفــي هــَذا الَْمْوِضــعِ ألَنِّــي هَكــَذا أُوِصيــُت ِبــَكالَِم الــرَّبِّ قَائـِـالً لَ تـَـأْكُْل ُخبْــزًا 

ـِذي َذَهبْــَت ِفيــِه « )1 ملــوك 13: 9-7(. َولَ تَْشــرَْب َمــاًء َولَ تَرْجــْع ِفــي الطَِّريــِق الّـَ
كان خيــراً لذلــك النبــّي لــو التــزم بعزمــه للعــودة إلــى اليهوديـّـة بــال إبطــاء. فــإذ كان 
عائــداً إلــى وطنــه مــن طريــق آخــر لحــق بــه رجــل شــيخ اّدعــى أنـّـه نبــّي. وقــدم لــه تقريــراً 
كاذبــاً يقــول فيــه: » أَنَــا أَيًْضــا نَِبــيٌّ ِمثْلُــَك، َوقَــْد كَلََّمِنــي َمــالٌَك ِبــَكالَِم الــرَّبِّ قَائِــالً: 
» ارْجــْع ِبــِه َمَعــَك إِلَــى بَيِْتــَك فَيَــأْكَُل ُخبْــزًا َويَْشــرََب َمــاًء «. فــإذ رّدد هــذه الكذبــة 

مــراراً وتكــراراً وألّــح عليــه فــي قبــول دعوتــه اقتنــع أخيــراً بالعــودة معــه.
الواجــب  باتّخــاذ طريــق مغايــر لطريــق  لنفســه  الحقيقــي ســمح  النبــّي  فلكــون 
دعــاه  الــذي  والنبــّي  هــو  فــإذ كان  العصيــان.  عليــه قصــاص  يقــع  بــأن  ســمح هللا 
للعــودة إلــى بيــت إيــل جالســين معــاً علــى المائــدة حــّل الوحــي علــى النبّي الكاذب: 
» فََصــاَح إِلـَـى رَُجــِل هللِا الَّــِذي َجــاَء ِمــْن يَُهــوَذا قَائـِـالً هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ ِمــْن أَْجــِل أَنَّــَك 
ــَة الَِّتــي أَْوَصــاَك ِبَهــا الــرَّبُّ إِلُهــَك.. لَ تَْدُخــُل  َخالَْفــَت قَــْوَل الــرَّبِّ َولَــْم تَْحَفــِظ الَْوِصيَّ

ُجثَّتُــَك قَبْــَر آبَائِــَك « )1 ملــوك 13: 23-21(. 
وســرعان مــا تّمــت هــذه النبــّوة حرفيّــاً اذ يقــول الكتــاب: » ثـُـمَّ بَْعَدَمــا أَكََل ُخبْــزًا 
َوبَْعــَد أَْن َشــرَِب َشــدَّ لَــُه َعلَــى الِْحَمــار .. َوانْطَلَــَق. فََصاَدفَــُه أََســٌد ِفــي الطَِّريــِق َوقَتَلَــُه 
وَكَانـَـْت ُجثَّتـُـُه َمطُْروَحــًة ِفــي الطَِّريــِق َوالِْحَمــاُر َواِقــٌف ِبَجانِِبَهــا َواألََســُد َواِقــٌف ِبَجانـِـِب 
ــُروا ِفــي  َــْوا َوأَْخبَ ــَرأَْوا الُْجثَّــَة، َمطُْروَحــًة ِفــي الطَِّريــِق.. فَأَت ــُروَن فَ الُْجثَّــِة. َوإَِذا ِبَقــْوٍم يَْعبُ
ـِذي أَرَْجَعــُه َعــِن  ــا َســِمَع النَِّبــيُّ الّـَ ــيُْخ َســاكًِنا ِبَهــا. َولَمَّ الَْمِديَنــِة الَِّتــي كَاَن النَِّبــيُّ الشَّ

ــْوَل الــرَّبِّ « )1 ملــوك 13: 26-23(. ــاَل ُهــَو رَُجــُل هللِا الَّــِذي َخالَــَف قَ الطَِّريــِق قَ
القصــاص الــذي أصــاب الرســول غيــر األميــن كان برهانــاً إضافيّــاً علــى صــدق 
النبــّوة التــي قيلــت عــن المذبــح. فلــو أّن ذلــك النبــّي ُســمَح لــه بالذهــاب فــي طريقــه 
بســالم بعدمــا خالــف كلمــة الــرّب لــكان الملــك يســتخدم هــذه الحقيقــَة محــاولً بهــا 
تزكيــة عصيانــه. كان يجــب أن يــرى يربعــام فــي المذبــح الــذي انشــّق وذراعــه التــي 
يبســت، والمصيــر الرهيــب الــذي حــّل بمــن تجــرّأَ علــى مخالفــة أمــر الــرّب الصريــح، إّن 
غضــب هللا الســريع يحــّل علــى مــن يهينــه. وكان ينبغــي أن تكــون هــذه األحــكام رادعــاً 
ليربعــام يمنعــه مــن اإلصــرار فــي عمــل الشــّر. ولكّنــه بــدلً مــن أن يتــوَب عــاد » فََعِمــَل 
ــْعِب كََهَنــَة ُمرْتََفَعــاٍت «. وهكــذا لــم يكتــِف بارتــكاب خطايــا عظيمــة  ــرَاِف الشَّ ِمــْن أَطْ
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ــٌة لِبَيْــِت يَُربَْعــاَم  بنفســه بــل » َجَعــَل إِْســرَائِيَل يُْخِطــُئ «، » وَكَاَن ِمــْن هــَذا األَْمــِر َخِطيَّ
وَكَاَن إلِبَاَدتِــِه َوَخرَاِبــِه َعــْن َوْجــِه األَرِْض « )1 ملــوك 13: 33، 34؛ 14 :16(.

أُصيــب الملــك يربعــام قــرب نهايــة حكمــه المزعــزع الــذي دام اثنتيــن وعشــرين 
ســنة، بهزيمــة ســاحقة فــي حربــه مــع أبيّــا خليفــة رحبعــام: » َولَــْم يَْقــَو يَُربَْعــاُم بَْعــُد 

ــُه الــرَّبُّ َوَمــاَت « )2 أخبــار األيــام 13 :20(. ــا فََضَربَ ــاِم أَِبيَّ ِفــي أَيَّ
الرتــداد الــذي ابتــدأ بــه حكــُم يربعــام صــار ظاهــراً وتوّضحــت معالُمــه تدريجيّــاً 
حتــى انتهــى بخــراب مملكــة إســرائيل خرابــاً كامــالً. وحتــى قبــل مــوت يربعــام أعلــن 
أخيّــا النبــّي الشــيخ فــي شــيلوه، والــذي كان قــد تنبّــأ قبــل ذلــك بســنوات طويلــة، 
بارتقــاء يربعــام ســّدة الملــك، قائــالً: » َويَْضــرُِب الــرَّبُّ إِْســرَائِيَل كَاْهِتــزَاِز الَْقَصــِب ِفــي 
ُدُهْم  الَِحِة الَِّتي أَْعطَاَها آلبَائِِهْم َويُبَدِّ الَْماِء. َويَْستَأِْصُل إِْسرَائِيَل َعْن هِذِه األَرِْض الصَّ
. َويَْدفَُع إِْسرَائِيَل ِمْن أَْجِل َخطَايَا  إِلَى َعبِْر النَّْهِر ألَنَُّهْم َعِملُوا َسَواِريَُهْم َوأََغاظُوا الرَّبَّ

ــأَ َوَجَعــَل إِْســرَائِيَل يُْخِطــُئ « )1 ملــوك 14: 15، 16(. يَُربَْعــاَم الَّــِذي أَْخطَ
ومع ذلك فالرّب لم يدفع شــعبه إلّ بعد أن عمل كّل ما يمكن عمله إلعادتهم 
إلــى حالــة الــولء لــه. فلمــدى ســنوات طويلــة مظلمــة عندمــا كان يقــف ملــك بعــد 
آخــر يتحــّدى إلــه الســماء إلســقاط شــعب هللا إلــى أعمــاق الوثنيّــة، كان هللا يرســل 
إلــى شــعبه المرتــّد رســولً بعــد آخــر ويفتقدهــم برحمتــه. وقــّدم لهــم بواســطة أنبيائــه 
الســنوات  غضــون  وفــى  إليــه.  والرجــوع  الرتــداد  تيــار  لوقــف  ممكنــة  فرصــة  كّل 
التــي تلــت انقســام المملكــة عــاش إيليّــا وإليشــع وخدمــا وتعبــا وكانــت دعــوات 
تكــن  لــم  فــي األرض صداهــا.  الرقيقــة ســيرّن  األنبيــاء هوشــع وعامــوس وعوبديــا 
مملكــة إســرائيل لتُتــرك مــن دون شــهود نبــالء علــى قــدرة هللا العظيمــة للخــالص مــن 
الخطيئــة. وحتــى فــي أحلــك الســاعات ظــّل بعــض النــاس مخلصيــن أمنــاء لمليكهــم 
اإللهــي، وعاشــوا فــي وســط الوثنيّــة بــال لــوم أمــام اإللــه القــدوس. هــؤلء ُحســبوا 

ضمــن البقيّــة الصالحــة الذيــن كان قصــد هللا األزلــي ســيتّم أخيــراً عــن طريقهــم.
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منــذ اليــوم الــذي مــات فيــه يربعــام إلــى اليــوم الــذي تــراءى فيــه إيليّــا آلخــاب 
ظــّل شــعب هللا يعانــى مــن انحطــاط روحــي مســتمر. وإذ كان يحكمهــم رجــال ل 
يخافــون الــرّب بــل كانــوا يشــّجعون علــى انتشــار طقــوس عبــادة غريبــة. فــإّن الســواد 
األعظــم منهــم غــاب واجبهــم عــن أنظارهــم ســريعاً لخدمــة هللا الحــي واعتنقــوا كثيــراً 

مــن الممارســات  الوثنيّــة.
ولم يجلس ناداب بن يربعام على العرش أكثر من شــهور قليلة. ُوِضَع بعدها 
حــّد مفاجــئ لحيــاة الشــّر التــي عاشــها وذلــك عــن طريــق مؤامــرة دبرهــا بعشــا أحــد 
قادة جيشــه لالســتيالء على مقاليد الحكم. وقد قُتل ناداب وكّل من كان ســيؤول 
لــه الحكــم مــن عائلــة الملــك » َحَســَب كَالَِم الــرَّبِّ الَّــِذي تََكلَّــَم ِبــِه َعــْن يـَـِد َعبْــِدِه أَِخيَّــا 
ــا يَُربَْعــاَم الَِّتــي أَْخطَأََهــا َوالَِّتــي َجَعــَل ِبَهــا إِْســرَائِيَل يُْخِطــُئ «  ــيلُونِيِّ ألَْجــِل َخطَايَ الشِّ

)1 ملــوك 15: 29، 30(.
وبذلــك هلــك بيــت يربعــام. لقــد جلبــت العبــادة الوثنيّــة التــي أدخلهــا علــى 
المذنبيــن أحــكاَم الســماء وانتقاَمهــا ومــع ذلــك فــإّن الملــوك الذيــن جــاءوا بعــد ذلــك 
– بعشــا، ايلــة، زمــري وعمــري ظلّــوا ســائرين فــي طريــق الشــّر المميــت ذاتــه الــذي 

اســتمّر مــا يقــرب مــن أربعيــن ســنة.
علــى مملكــة  مــن زمــن الرتــداد كان آســا ملــكاً  الجانــب األكبــر  وفــى غضــون 
يُهــَوَذا. ولمــدى ســنين طويلــة: » َعِمــَل آَســا َمــا ُهــَو َصالـِـٌح َوُمْســتَِقيٌم ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ 
ــَواِرَي. َوقَــاَل  ـَع السَّ ــَر التََّماثِيــَل َوقَطّـَ إِلِهــِه َونَــَزَع الَْمَذابــَح الَْغِريبَــَة َوالُْمرْتََفَعــاِت وَكَسَّ
ــِريَعِة َوالَْوِصيَّــِة. َونَــَزَع  لِيَُهــوَذا أَْن يَطْلُبُــوا الــرَّبَّ إِلــَه آبَائِِهــْم َوأَْن يَْعَملُــوا َحَســَب الشَّ
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ــْمِس َواْســتَرَاَحِت الَْمْملََكــُة أََماَمــُه «  ِمــْن كُلِّ ُمــُدِن يَُهــوَذا الُْمرْتََفَعــاِت َوتََماثِيــَل الشَّ
)2 أخبــار األيــام 14: 5-2(.

وقــد امتُحــَن إيمــاُن آســا امتحانــاً قاســياً عندمــا غــزَا مملكتــه » زَاَرُح الُْكوِشــيُّ 
فــي هــذه  األيــام 14: 9(.  أخبــار  ِمئَــٍة « )2  َــالَِث  ثث َوِبَمرْكَبَــاٍت  أَلْــٍف،  أَلْــِف  ِبَجيْــٍش 
الحالــة المتأزمــة لــم يركــن آســا إلــى » الُمــُدِن الَْحِصيَنــِة فــي يهــوذا« التــي قــد بناهــا 
» ِبأَْســَواٍر َوأَبْــرَاٍج َوأَبْــَواٍب َوَعــَوارَِض« ول إلــى رجــال حربــه الذيــن كانــوا » َجبَاِبــرَُة 
)2 أخبــار األيــام 14: 8-6(.  المــدرّب جيّــداً  الذيــن كانــوا يكّونــون جيشــه  بَــأٍْس « 
ولكــن الملــك اتـّـكل علــى رّب الجنــود الــذي باســمه العجيــب أُجريــت حــوادث نجــاة 

عجيبــة لشــعبه فــي أيــام القــدم. فبعدمــا صــّف قواتِــه طلــب معونــة هللا.
وقــد تقابلــت الجيــوش الُمعاديــة اآلن وجهــاً لوجــه. كان ذلــك الوقــت وقــت 
تجربــة وامتحــان قــاٍس لمــن كانــوا يعبــدون الــرّب. فهــل اعترفــوا بــكّل خطاياهــم؟ 
وهــل رجــال يُهــَوَذا يثقــون ثقــًة كاملــًة فــي قــّوة هللا علــى الخــالص؟ لقــد خطــرت 
مثــل هــذه األفــكار لعقــول قــادة الجيــش. فمــن وجهــة النظــر البشــريّة كان يظــّن أّن 
الجيــش العظيــم القــادم مــن مصــر سيكتســح أمامــه كّل شــيء. إلّ أّن آســا لــم يســلّم 
نفســه للتســليات والملــّذات فــكان فــي أيــام الســلم يعــّد العــّدة لــكّل الطــوارئ. كان 
تحــت يــده جيــش مــدرّب علــى الحــرب، وقــد حــاول أن يقــود شــعبه للمصالحــة مــع 
هللا. واآلن مــع أّن جيوشــه اقــّل عــدداً مــن جيــوش العــدو فــإن إيمانــه بالــرّب الــذي 

اتّــكل عليــه لــم يضعــف.
إذ طلــب الملــك الــرّب فــي أيّــام نجاحــه، أمكنــه اآلن العتمــاد عليــه فــي يــوم 
الشــّدة. وقــد برهنــت طلباتُــه أنّــه لــم يجهــل قــدرة هللا العجيبــة. فقــد توّســل إلــى 
ٌة.  قُــوَّ لَُهــْم  لَيْــَس  َوَمــْن  الَْكِثيِريــَن  تَُســاِعَد  أَْن  ِعْنــَدَك  فَرْقًــا  » لَيْــَس  قائــالً:  الــرّب 
فََســاِعْدنَا أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلُهَنــا ألَنََّنــا َعلَيْــَك اتََّكلَْنــا َوِباْســِمَك قَُدْمَنــا َعلَــى هــَذا الَْجيْــِش. 

أَيَُّهــا الــرَّبُّ أَنْــَت إِلُهَنــا لَ يَْقــَو َعلَيْــَك إِنَْســاٌن « )2 أخبــار األيــام 14: 11(.
محاربتنــا  إّن  هلل.  يرفعهــا  لكــي  مؤمــن  مســيحي  كّل  تناســب  آســا  صــالة 
ليســت مــع دٍم ولحــٍم بــل مــع الرؤســاء مــع الســالطين مــع أجنــاد الشــّر الروحيّــة 
فــي الســماويات )انظــر أفســس 6: 12(. وفــي معركــة الحيــاة علينــا أن نصطــدم 
بــل  إنســان  فــي  ليــس  رجاءنــا  إّن  ثــّم  الحــّق.  ضــّد  المصطّفــة  الشــّر  قــّوات  مــع 
قدرتــه  هللا  يوّحــد  أن  الكامــل  اإليمــان  بيقيــن  ننتظــر  أن  علينــا  الحــي.  هللا  فــي 
العظيمــة مــع الوســائط البشــريّة لمجــد اســمه. ونحــن إذ نلبــس ســالح بــرّه يمكننــا 

عــدّو. ننتصــر علــى كّل  أن 
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وقــد كوفــيء إيمــان آســا بطريقــة مميّــزة: » فََضــرََب الــرَّبُّ الُْكوِشــيِّيَن أََمــاَم آَســا 
َجــرَاَر  إِلَــى  َمَعــُه  ـِذي  الّـَ ــْعُب  َوالشَّ آَســا  َوطَرََدُهــْم  الُْكوِشــيُّوَن.  فََهــرََب  يَُهــوَذا  َوأََمــاَم 
ـى لَــْم يَُكــْن لَُهــْم َحــيٌّ ألَنَُّهــُم انَْكَســُروا أََمــاَم الــرَّبِّ َوأََمــاَم  َوَســَقَط ِمــَن الُْكوِشــيِّيَن َحتّـَ

َجيِْشــِه « )2 أخبــار األيــام 14: 12، 13(.
» كَاَن  أورشــليم:  إلــى  عائــدٍة  الظافــرة  وبنياميــن  يُهــَوَذا  جيــوش  كانــت  وإذ 
ُروُح هللِا َعلَــى َعَزْريَــا بْــِن ُعوِديــَد فََخــَرَج لِلَِقــاِء آَســا َوقَــاَل لَــُه اْســَمُعوا لِــي يَــا آَســا 
لَُكــْم  يُوَجــْد  طَلَبْتُُمــوُه  َوإِْن  َمَعــُه  كُْنتُــْم  َمــا  َمَعُكــْم  الــرَّبُّ  َوبَْنيَاِميــَن  يَُهــوَذا  َوَجِميــَع 
َــِخ أَيِْديُكــْم ألَنَّ لَِعَملُِكــْم أَْجــًرا « )2  ــْم َولَ تَرْت ُدوا أَنْتُ َوإِْن تََركْتُُمــوُه يَتُْرْكُكــْم .. فَتََشــدَّ

أخبــار األيــام 15: 1، 2، 7(. 
فــإذ تشــّجع آســا كثيــراً حيــن ســمع هــذا الــكالم تقــّدم للقيــام بإصــالح ثــاٍن فــي 
الَِّتــي  الُْمــُدِن  َوِمــَن  َوبَْنيَاِميــَن  يَُهــوَذا  ِمــْن كُلِّ أَرِْض  يُهــَوَذا. فقــد » نَــَزَع الرََّجاَســاِت 

ـِذي أََمــاَم ِرَواِق الــرَّبِّ «. َد َمْذبَــَح الــرَّبِّ الّـَ أََخَذَهــا ِمــْن َجبَــِل أَفْرَاِيــَم َوَجــدَّ
ى َوِمْن ِشْمُعوَن،  » َوَجَمَع كُلَّ يَُهوَذا َوبَْنيَاِميَن َوالُْغَربَاَء َمَعُهْم ِمْن أَفْرَاِيَم َوَمَنسَّ
ألَنَُّهــْم َســَقطُوا إِلَيـْـِه ِمــْن إِْســرَائِيَل ِبَكثـْـرٍَة ِحيــَن رَأَْوا أَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــُه َمَعــُه. فَاْجتََمُعــوا ِفــي 
ــَنِة الَْخاِمَســَة َعَشــرََة لُِملْــِك آَســا َوَذبَُحــوا لِلــرَّبِّ  ــْهِر الثَّالـِـِث ِفــي السَّ أُورَُشــلِيَم ِفــي الشَّ
ِمــَن  ِمــَن الْبََقــِر َوَســبَْعَة آلٍَف  ِمــَن الَْغِنيَمــِة الَِّتــي َجلَبُــوا َســبَْع ِمئَــٍة  ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم 
ــأِْن. َوَدَخلـُـوا ِفــي َعْهــٍد أَْن يَطْلُبُــوا الــرَّبَّ إِلــَه آبَائِِهــْم ِبــُكلِّ قُلُوِبِهــْم وَكُلِّ أَنُْفِســِهْم «  الضَّ

» فَُوِجــَد لَُهــْم َوأََراَحُهــُم الــرَّبُّ ِمــْن كُلِّ ِجَهــٍة « )2 أخبــار األيــام 15: 12-8، 15(.
بعــض  شــّوهته  األمينــة  بالخدمــة  الحافــل  الطويــل  آســا  الملــك  تاريــخ  أّن  إلّ 
األخطــاء التــي ارتكبهــا عندمــا لــم يضــع ثقتـَـه الكاملــَة فــي هللا. ففــي ذات مــرّة عندمــا 
دخــل ملــك إســرائيل مملكــة يُهــَوَذا وأخــذ مدينــة الرامــَة المحّصنــة التــي ل تبعــد عــن 
أورشــليم أكثــر مــن خمســة أميــال، طلــب آســا النجــاة بــأن عقــد حلفــاً مــع بنهــدد 
ملــك آرام. لقــد وبـّـخ النبــّي حنانــي الملــك بــكّل صرامــة علــى عــدم اتكالــه علــى هللا 

وحــده فــي وقــت الحاجــة. وقــد ظهــر أمامــه مقدمــاً لــه هــذه الرســالة:
إِلِهــَك  الــرَّبِّ  َعلَــى  تَْســتَِنْد  َولَــْم  أََراَم  َملِــِك  َعلَــى  اْســتََنْدَت  ـَك  أَنّـَ أَْجــِل  » ِمــْن 
لِذلـِـَك قـَـْد نََجــا َجيْــُش َملِــِك أََراَم ِمــْن يـَـِدَك. أَلـَـْم يَُكــِن الُْكوِشــيُّوَن َواللُّوِبيُّــوَن َجيًْشــا 
الــرَّبِّ  َعلَــى  اْســتََنْدَت  ـَك  أَنّـَ أَْجــِل  فَِمــْن  ا؟  ِجــدًّ كَِثيــرٍَة  َوفُرَْســاٍن  ِبَمْركَبَــاٍت  كَِثيــرًا 
َد َمــَع الَِّذيــَن قُلُوبُُهــْم  َدفََعُهــْم لِيَــِدَك ألَنَّ َعيَْنــِي الــرَّبِّ تَُجــولَِن ِفــي كُلِّ األَرِْض لِيَتََشــدَّ
كَاِملَــٌة نَْحَوُه.فََقــْد َحِمْقــَت ِفــي هــَذا َحتَّــى إِنَّــُه ِمــَن اآلَن تَُكــوُن َعلَيْــَك ُحــُروٌب « )2 

أخبــار األيــام 16: 9-7(.
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ولكــّن آســا بــدلّ مــن أن يتّضــع ويتذلّــل أمــام هللا بســبب هــذه الغلطــة فإنّــه: 
ــْجِن ألَنَّــُه اْغتَــاَظ ِمْنــُه ِمــْن أَْجــِل هــَذا.  » َغِضــَب آَســا َعلَــى الرَّائِــي َوَوَضَعــُه ِفــي السِّ

ــْعِب ِفــي ذلِــَك الَْوقْــِت « )2 أخبــار األيــام 16 :10( َوَضايَــَق آَســا بَْعًضــا ِمــَن الشَّ
ـى  َحتّـَ رِْجلَيْــِه  ِفــي  ُملِْكــِه  ِمــْن  َوالثَّالَثِيــَن  التَّاِســَعِة  ــَنِة  السَّ ِفــي  آَســا  » َوَمــرَِض 
اْشــتَدَّ َمرَُضــُه. َوِفــي َمرَِضــِه أَيًْضــا لَــْم يَطْلُــِب الــرَّبَّ بَــِل األَِطبَّــاَء « )2 أخبــار األيــام 
ملكــه  مــن  واألربعيــن  الحاديــة  الســنة  فــي  الملــك  مــات  ذلــك  وبعــد   .)12  :16

عنــه.  عوضــاً  ابنــه  يهوشــافاط  فملــك 
قبــل مــوت الملــك آســا بســنتين ابتــدأ آخــاب يملــك علــى مملكــة إســرائيل. ومنــذ 
البدايــة َوَســَم ملكــُه بارتــداد غريــب ورهيــب. فأبــوه عمــري منشــُئ الســامرة: » َعِمــَل 
ــُه « )1 ملــوك 16:  ، َوأََســاَء أَكْثَــَر ِمــْن َجِميــعِ الَِّذيــَن قَبْلَ ــرَّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ ُعْمــرِي الشَّ
25(. ولكــّن خطايــا آخــاب كانــت أشــنع مــن ذلــك. فلقــد » زَاَد ِفــي الَْعَمــِل إلَِغاظَــِة 
ـُه كَاَن أَْمــرًا  الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل أَكْثَــَر ِمــْن َجِميــعِ ُملُــوِك الَِّذيــَن كَانُــوا قَبْلَــُه «، » وَكَأَنّـَ
زَِهيــًدا ُســلُوكُُه ِفــي َخطَايـَـا يَربَْعــاَم بـْـِن نَبَــاَط « )1 ملــوك 16: 33، 31(. وإذ لــم يقتنــع 
بتشــجيع طقــوس الخدمــة الدينيّــة التــي كانــت تقــام فــي بيــت إيــل وفــي دان فهــو بــكّل 
جــرأة قــاد الشــعب إلــى أشــّر ضــروب الوثنيّــة باســتبدال عبــادة الــرّب بعبــادة البعــل.

يُدونِيِّيــَن « ورئيــس كهنــة البعــل،  إذ اتّخــذ آخــاب » إِيزَابـَـَل ابَْنــَة أَثْبََعــَل َملِــِك الصِّ
زوجــة لــه » َعبْــد البَْعــل َوَســَجَد لـَـُه. َوأَقـَـاَم َمْذبًَحــا لِلْبَْعــِل ِفــي بَيْــِت الْبَْعــِل الَّــِذي بََنــاُه 

ــاِمرَِة « )1 ملــوك 16: 31، 32(. ِفــي السَّ
ولــم يكتــف آخــاب بإدخــال عبــادة البعــل إلــى العاصمــة لكّنــه انقــاد وراء ايزابــل 
وأقــام مذابــح لألوثــان فــي كثيــر مــن » الُمرْتََفَعــات « حيــث اتّبــع الكهنــة وغيرهــم 
ممــن كانــت لهــم صلــة بهــذا الطقــس الوثنــي المخــادع، تأثيرهمــا الوبيــل تحــت ظالل 
الغابــات المحيطــة، حتــى اعتنقــت الغالبيــة العظمــى مــن إســرائيل عبــادة البعــل. 
أَْغَوتْــُه  ـِذي  الّـَ الــرَّبِّ  ِفــي َعيَْنــِي  ــرِّ  بَــاَع نَْفَســُه لَِعَمــِل الشَّ ـِذي  الّـَ يَُكــْن كَأَْخــآَب  » َولَــْم 
ـوَن  ا ِبَذَهاِبــِه َوَراَء األَْصَنــاِم َحَســَب كُلِّ َمــا فََعــَل األَُموِريُـّ إِيزَابَــُل اْمَرأَتُــُه َورَِجــَس ِجــدًّ

الَِّذيــَن طَرََدُهــُم الــرَّبُّ ِمــْن أََمــاِم بَِنــي إِْســرَائِيَل « )1 ملــوك 21 :25، 26(.
كان آخــاب ضعيفــاً أدبيّــاً. وقــد نتــج عــن زواجــه بامــرأة وثنيّــة ذات خلــق عنيــد 
وطبــع حــاّد كــوارث شــديدة عليــه وعلــى األّمــة. فــإذ كان رجــالً بــال مبــدأ، ولــم يكــن 
أمامــه مقيــاس ســاٍم لعمــل الحــّق، أمكــن صــوغ خلقــه بســهولة عــن طريــق روح ايزابــل 
التزاماتِــه  أو  تقــّدر مراحــم هللا لشــعبه  أن  األنانيــة  ولــم تســتطع طبيعتــه  العنيــدة. 

كحــارس وقائــد للشــعب المختــار.
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قــد ضــّل الشــعب بعيــداً عــن اإللــه الحــّي تحــت تأثيــر حكــم آخــاب الفاســد. 
يبــدو  كان  طويلــة.  لســنوات  المقّدســة  والرهبــة  بالوقــار  اإلحســاس  فقــدوا  كمــا 
أنّــه ل يوجــد مــن يجــرؤ علــى كشــف تصرّفاتهــم المشــينة مجاهــرة بالوقــوف ضــّد 
التجديــف المتفّشــي فــي األّمــة. لقــد خيّــم ظــالم الرتــداد فــي كّل مــكان وغشــَي 
وجــه األرض. فكانــت تُــرى تماثيــل للبعليــم وعشــتروث منصوبــة فــي كّل مــكان. 
أيديهــم.  صنعتــه  لمــا  يســجدون  النــاس  كان  حيــث  األوثــان  هيــاكل  وتكاثــرت 
رددت  كمــا  الكاذبــة.  لآللهــة  المقّدمــة  المحرقــات  دخــان  مــن  الهــواء  وتلــوث 
 التــالل والوديــان صــدى صيحــات كهنــة األوثــان الســكارى الذيــن كانــوا يذبحــون

 للشــمس والقمــر والنجــوم.
التــي  األوثــان  أّن  الملحديــن  وكهنتهــا  إيزابــل  تأثيــر  بواســطة  الشــعب  وتعلّــم 
والنــار  األرض  عناصــر  علــى  الغامضــة  الســريّة  بقّوتهــا  تحكــم  آلهــة  هــي  أقيمــت 
وينابيــع  الجاريــة،  الميــاه  جــداول  مــن  الســماء  هبــات  كّل  نســبت  وقــد  والمــاء. 
الميــاه الحيّــة وقطــرات النــدى الرقيقــة، وســيول األمطــار التــي تحــي األرض وتجعــل 
الحقــول تجــود بالثمــار الوفيــرة، إلــى رضــى البعــل وعشــتروث بــدلً مــن أن تنســب 
التــالل  أّن  الشــعب  ونســي  تاّمــة.  وموهبــة  صالحــة  عطيــة  كّل  مصــدر  هللا  إلــى 
واألوديــة واألنهــار وينابيــع الميــاه هــي ملــك هللا الحــي، وأنّــه هــو المتســلّط علــى 

الطبيعــة. الســماء وقــوى  الشــمس وســحب 
بواســطة  المرتديــن  وشــعبه  الملــك  إلــى  متكــررة  إنــذارات  الــرّب  أرســل  لقــد 
رســله األمنــاء، إلّ أنّهــا ذهبتهــدراً  كلّهــا عبثــاً. كمــا ذهبــت هــدراً تأكيــدات الرســل 
الملهميــن، علــى حــّق الــرّب أن يكــون هــو اإللــه األوحــد بيــن شــعبه. وعبثــاً أيضــاً 
عظّمــوا الشــرائع التــي قــد ائتمنهــم هللا عليهــا. فــإذ استأســرت المظاهــر الجميلــة 
مثــال  اتّبعــوا  فقــد  الشــعب  ألبــاب  األوثــان  بعبــادة  الخاصــة  الفاتنــة  والطقــوس 
مليكهــم ورجــال البــالط واستســلموا بالتمــام لملــّذات العبــادة الشــهوانيّة النجســة. 
واختــاروا فــي حماقتهــم العميــاء أن يرفضــوا هللا وعبادتـَـه. فالنــور الــذي منحهــم هللا 

إيّــاه تكرّمــاً منــه صــار ظالمــاً. واكّــدر الذهــب.
يســبق  لــم  الــذي  الشــعب  ذلــك  هللا،  شــعب  مجــُد  رحــل  كيــف  واأســفاه، 
مئــة  أربــع  يوجــد  كان  الحــّد.  هــذا  إلــى  الســحيق  الرتــداد  هاويــة  فــي  ســقط  أن 
ــَواِري « البالــغ عددهــم  وخمســون مــن » أَنِْبيَــاَء الْبَْعــِل « فضــالً عــن » أَنِْبيَــاَء السَّ

أربــع مئــة )1 ملــوك 18: 19(.
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مــن  األّمــة  المعجزيّــة أن تحفــظ  قــّوة هللا  مــن  أقــّل  قــّوة  يكــن يمكــن أليّــة  ولــم 
الهــالك التــاّم. لقــد انفصــل شــعب هللا بمحــض اختيارهــم عــن الــرّب، ومــع ذلــك 
فالــرّب فــي رحمتــه كان مــازال يتــوق لرجــوع مــن ضلّــوا فــي طريــق الخطيئــة. كان 
إلــى  بواســطته  كثيــرون  ليعــود  أنبيائــه  أقــوى  مــن  واحــداً  إليهــم  يرســل  أن  مزمعــاً 

ســابق ولئهــم إللــه آبائهــم.

116



الباب الثاني
أنبياء المملكة الشمالية



 » َمْن ُهَو َحِكيٌم َحتَّى يَْفَهَم َهِذِه األُُموَر َوفَِهيٌم َحتَّى يَْعرِفََها؟

  فَِإنَّ طُرَُق الرَّبِّ ُمْستَِقيَمٌة َواألَبْرَاَر يَْسلُُكوَن ِفيَها.

ا الُْمَناِفُقوَن فَيَْعثُُروَن ِفيَها«  َوأَمَّ

 )هوشع 14: 9(.



9
إيليـا التشـبي

)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في ملوك األّول 7-1:17(.

فــي أيـّـام آخــاب كان يســكن فــي جبــال جلعــاد الواقعــة شــرقّي األردن رجــل مــن 
رجــال اإليمــان والصــالة وكان المقصــود مــن خدمتــه الجريئــة التــي لــم يَْخــَش فيهــا 
بــأَس إنســان، توقّــف انتشــار الرتــداد الســريع فــي إســرائيل. وإذ كان إيليــا التشــبي 
بعيــداً عــن كّل مدينــة ذات شــهرة، لــم يحتــّل مركــزاً ســامياً فــي الحيــاة. مــع كّل ذلــك 
فقــد باشــر خدمتَــه وهــو واثــق مــن قصــد هللا فــي تمهيــد الطريــق أمامــه وإعطائــه 
النجــاح. كانــت كلمــة اإليمــان والقــّوة علــى شــفتيه وكانــت حياتــه بجملتهــا مكرّســة 
لعمــل اإلصــالح. كان صــوُت صــارخ فــي البريّــة موبخــاً للشــّر وصــاّداً لتيّــاره الهــادر. 
كانــت رســالته حيــن جــاء إلــى الشــعب مبّكتــاً علــى الخطيئــة، بمثابــة بلســان جلعــاد 

للنفــوس المعّذبــة ولــكّل راغــب فــي الشــفاء.
فــإذ رأى إيليــا أّن الشــعب يغــوص فــي أعمــاق الوثنيّــة، انزعجــت روحــه واحتــدم 
غضبُه. لقد عمل هللا عظائَم مع شعبه وحّررهم من العبوديّة، » َوأَْعطَاُهْم أَرَاِضي 

األَُمــِم .. لَِكــْي يَْحَفظـُـوا فَرَائَِضــُه َويُِطيُعــوا َشــرَائَِعُه « )مزمــور 105: 44، 45( .
لكــّن مقاصــده الرحيمــة كادت أن تُنســى. وكان عــدم اإليمــان يعمــل بســرعة 

علــى عــزل األّمــة المختــارة عــن مصــدر قّوتهــا.
قلبــه  الجبلــّي، طغــى علــى  فــي معتكفــه  الرتــداد وهــو  إيليّــا هــذا  فــإذ رأى 
الــذي  الشــعب،  يوقــف  كــي  هللا  إلــى  نفســه  انســحاق  فــي  وتوّســل  الحــزُن. 
بتأديبــه  الشــّر وأن يفتقدهــم  فــي طريــق  التوغــل  لديــه قبلئــذ، عــن  كان محبوبــاً 
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الحقيقــي.  نــوره  فــي  الســماء  عــن  ارتدادهــم  يــروا  كــي  األمــر،  لــزم  إذا  وأحكامــه 
يثيــروا  كيــال  هللا  عــن  بعيــداً  التوّغــل  قبــل  ونادميــن  تائبيــن  يراهــم  أن  تــاق  كمــا 

إفنائهــم. إلــى  ويضطــر  عليهــم  الــرّب  ســخط 
وقــد أُجيبــت صــالة إيليّــا. فالتوّســالت والحتجاجــات واإلنــذارات المتكــّررة لــم 
تستطع أن تقود الشعب إلى التوبة. وقد حان الوقت الذي فيه ينبغي أن يخاطبهم 
هللا بواســطة أحكامــه. وإذ اّدعــى عبــدة البعــِل أن خزائــن الســماء، الطــلَّ والمطــَر، ل 
تأتــى مــن الــرّب بــل مــن قــّوات الطبيعــة التــي تحكمهــا، وأنـّـه عــن طريــق طاقــة الشــمس 
فــإّن لعنــة هللا كانــت ستســتقّر  الوفيــرة،  الخالقــة أخصبــت األرض وأتــت ثمارهــا 
بثقلهــا علــى األرض التــي تدنّســت. وكان لبــّد أن يتبرهــن ألســباط الشــعب المرتــّد 
حماقة التكال على قّوة البعل لنيل البركات الزمنيّة. فما لم يرجعوا إلى هللا بالتوبة 

معترفيــن بأنّــه هــو وحــده مصــدر كّل بركــة، لــن يكــون علــى األرض طــلَّ ول مطــَر.
وقــد أُســنَد إلــى إيليّــا أمــر تبليــغ رســالة الســماء عــن الحكــم بالدينونــة. وهــو لــم 
علــى  يغــار  وإذ كان  إليــه.  كان  الــرّب  إّن كالم  بــل  الــرّب  يكــون رســول  أن  يطلــب 
ــه، لــم يتــرّدد فــي إطاعــة أمــر هللا، بالرغــم أن الطاعــة كانــت بمثابــة  كرامــة هللا وعملِ
دعــوة لهــالك ســريع بيــد الملــك الشــرير. ســافر النبــي فــوراً ليــالً ونهــاراً حتــى وصــل 
الســامرة. لــم يتوّســل أمــام القصــر فــي طلــب إذن فــي الدخــول، أو انتظــر ليدعــى 
رســمياً للمثــول فــي حضــرة الملــك بــل مــّر فــي وســط الحــرّاس وكأّن أحــداً لــم يلحظــه 
وإذ كان لبســاً ثوبــاً خشــناً اعتــاد علــى لبســه األنبيــاء فــي ذلــك العصــر، فقــد وقــف 

لمــدى لحظــة أمــام الملــك الــذي علتــه الدهشــة.
لــم يقــّدم إيليّــا اعتــذاراً عــن وقوفــه المفاجــيء أمــام الملــك. لقــد أوفــده َمــن هــو 
أعظــم مــن ملــك إســرائيل ليتكلّــم. وإذ رفــع يــده إلــى الســماء أكّــد باســم اإللــه الحــّي 
أّن أحــكام العلــي موشــكة أن تحــّل علــى الشــعب. فقــد أعلــن قائــال: » َحــيٌّ ُهــَو 
ــِنيَن  الــرَّبُّ إِلــُه إِْســرَائِيَل الَّــِذي َوقَْفــُت أََماَمــُه، إِنَّــُه لَ يَُكــوُن طـَـلٌّ َولَ َمطـَـٌر ِفــي هــِذِه السِّ

إِلَّ ِعْنــَد قَْولِــي « )1 ملــوك 17: 1(.
لقــد تمّكــن إيليّــا مــن تبليــغ رســالته بممارســة إيمــان راســخ بكلمــة هللا التــي ل 
تخيــب. لــو لــم يثــق ضمنــاً بالــرّب الــذي كان يخدمــه لمــا تمّكــن مــن الوقــوف أمــام 
إلــى الســامرة مــّر إيليّــا باألنهــار الفائضــة والتــالل الخضــراء  آخــاب. وفــى طريقــه 
والغابــات الكثيفــة التــي بــدا وكأّن القحــط لــن يصيبهــا. وكّل مــا كانــت تقــع عليــه 
العيــن كان مكســّواً بالجمــال. ربمــا تســاءل النبــّي كيــف يمكــن للجــداول التــي لــم 
أن  واألوديــة  التــالل  لتلــك  يمكــن  وكيــف  الجفــاف  تعــرف  أن  عــن جريانهــا  تُكــَف 
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يصيبهــا القحــط. إلّ أنّــه لــم يفســح مجــالً لعــدم اإليمــان. كان يؤمــن تمامــاً أّن هللا 
بــأن تقودهــم إلــى التوبــة. لقــد صــدر  ســيذّل شــعبَه المرتــّد، وأّن أحكامــه كفيلــة 
حكــم الســماء وكلمــة هللا لــن تخيــب. وإذ قــّدم إيليّــا رســالته كان يخاطــر بحياتــه 
بــال خــوف وقــد وقعــت رســالة الدينونــة الوشــيكة علــى أذنــي الملــك الشــريّر وقــوع 
الصاعقــة مــن ســماء صافيــة. وقبــل أن أفــاق آخــاب مــن دهشــته، أو يجــد كالمــاً 
ــالته. وقــد  ــا فجــأة كمــا جــاء دون أن ينتظــر ليشــهد أثــَر رســ يجيــب بــه، اختفــى إيليّ
ســـار الــرّب أمامــه وأوضــح لــه الطريــق قائــالً لــه: » اتَِّجــْه نَْحــَو الَْمْشــرِِق َواْختَِبــْئ ِعْنــَد 
أَْن  الِْغْربَــاَن  أََمــرُْت  َوقَــْد  النَّْهــِر  ِمــَن  ُمَقاِبــُل األُرُْدنِّ فَتَْشــرََب  ُهــَو  ـِذي  الّـَ نَْهــِر كَِريــَث 

تَُعولَــَك ُهَنــاَك « )1 ملــوك 17: 3، 4(.
وفتّش الملك باجتهاد عن النبّي. ولكّن العثور عليه لم يكن ممكناً. وغضبت 
الملكــة إيزابــل مــن رســالة النبــي القاضيّــة بإغــالق مخــزن الســماء، ولــم تَضــع الوقــت 
بــل تشــاورت بســرعة مــع كهنــِة البعــل الذيــن شــاركوها فــي اســتنزال اللعنــة علــى 
النبــّي وتحــّدي غضــب الــرّب. ولكــن بالرغــم مــن رغبتهــم فــي العثــور علــى إيليّــا الــذي 
نطــق بالويــل، ُحكــم أيضــاً علــى جهودهــم بالخيبــة. ولــم يســتطيعوا أن يخفــوا عــن 
الشــعب موضــوع الحكــم الــذي قضــى بــه علــى األّمــة نتيجــة ارتدادهــم المشــين. إّن 
أخبــار شــجب إيليّــا لخطايــا الشــعب ونبّوتــه الخاّصــة بالقصــاص الوشــيك انتشــرت 
بســرعة فــي كّل أنحــاء البــالد. وثــارت مخــاوف بعــض النــاس إلّ أّن رســالة الســماء 

قوبلــت بصــورة عاّمــة، بالســخرية والزدراء.
وكان لكلمــات النبــّي تأثيرهــا المباشــر. فالذيــن كانــوا بــادئ ذي بــدء يميلــون 
للتفكيــر  فرصــة  لديهــم  أّن  وجــدوا  مــا  ســرعان  الكارثــة،  فكــرة  مــن  الســخرية  إلــى 
الخطيــر الجــاّد. إذ بعــد شــهور قليلــة جّفــت األرض ويبســت بســبب عــدم هطــول 
المطــر وامتنــاع الطــّل والنــدى عــن إنعاشــها فذبــل العشــب ومــات الــكأل. وبمــرور 
وهــي  بالجفــاف  الجــداول  بــدأت  كمــا  بالتناقــص  الميــاه  منســوب  ابتــدأ  الوقــت 
التــي كانــت دائمــة الجريــان. ومــع ذلــك فقــد حــرص رؤســاء الشــعب علــى وضــع 
بــال مضمــون. وأصــّر الكهنــة  ثقتهــم فــي البعــل وقدرتــه واعتبــار نبــّوة إيليّــا كالمــاً 
أّن ســيول المطــر تهطــل بقــّوة البعــل. وألّحــوا علــى الشــعب قائليــن ل تخافــوا إلــه 
إيليّــا ول ترتعبــوا مــن كالمــه، فالبعــُل هــو الــذي يعطينــا الحصــاَد فــي حينــه وهــو 

الــذي يلبّــي حاجــة اإلنســان والحيــوان.
لقــد قّدمــت رســالة هللا آلخــاب، فرصــة إليزابــل وكهنتهــا وكّل عابــدي البعــل 
وعشــتروث، لختبــار قــّوة آلهتهــم، وإذا أمكــن، إقامــة الدليــل الحّســي علــى بطــالن 
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أقــوال إيليّــا. وقــد صمــدت نبــّوة إيليــا وحدهــا ضــّد تأكيــدات المئــات مــن كهنــة 
البعــل، يســتطيع ســكب مطــَر وطــّل علــى األرض بالرغــم مــن  فــإذا كان  األوثــان. 
إعالن النبّي وجعل مياه الجداول تفيض من جديد وتنعش األرَض، إذن فليعبُده 

ملــُك إســرائيل وليقــل عنــه الشــعُب أنّــه إلــه.
وإذ صّمــم الكهنــة علــى إبقــاء الشــعب تحــت ســلطان خداعهــم ظلـّـوا يقّدمــون 
الذبائــح آللهتهــم ويتوّســلون إليهــا ليــالً ونهــاراً لكــي تنعــش األرض. وحاولــوا تهدئــة 
غضــب آلهتهــم بــأن قّدمــوا لهــا ذبائــح غاليــة الثمــن. وظلـّـوا مالزميــن لمذابــح األوثــان 
حولهــا  مجتمعيــن  وهــم  دعوتهــم  مــن  أفضــل  بدعــوة  خليقيــن  ومواظبــة  بغيــرة 
يصلّــون بغيــرة فــي طلــب انســكاب المطــر. وكانــت تصعــد صرخاتهــم وتوّســالتهم 
فــي كّل أنحــاء البــالد المحكــوم عليهــا بالدينونــة. ورغــم كّل هــذه الجهــود المضنيّــة 
لــم تظهــر فــي الســماء ســحابة لتحجــب عــن العيــون أشــعة الشــمس الحارقــة. ول 
انســكب مطــر إلنعــاش األرض العطشــى. وتظــّل كلمــة الــرّب ثابتــًة ل يبّدلهــا شــيء 

ممــا يفعلــه كهنــُة البعــل.
ويجّفــف  بنــار.  كمــا  األرض  وتحتــرق  الهطــول  عــن  المطــُر  ويمتنــع  عــام  ويمــّر 
حــّر الشــمس الالفــح العشــب القليــل الباقــي. وتنضــب ينابيــع المــاء وتكــّف ميــاه 
مــن  تجــول  وهــي  الغنــم  وقطعــان  الماشــية  وتســتغيَث  الجريــان  عــن  الجــداول 
فغــدت  مزدهــرة،  كانــت  التــي  الحقــول  أّمــا  شــديد.  ضيــق  فــي  آخــر  إلــى  مــكان 
كرمــال الصحــراء المحرقــة، قفــزاً، يبابــاً. وذوت البســاتين المّكرســة لعبــادة األوثــان 
وتســاقطت أوراقهــا. وتــوارت ظــالل األشــجار والغابــات التــي أمســت كالهيــاكل 
تَعمــي العيــون  الهــواء جافّــاً خانقــاً  وعواصــف الغبــار  العظميــة الشــاحبة. وغــدا 
أمســت  ومزدهــرة  ناجحــة  كانــت  التــي  والقــرى  والمــدن  األنفــاس.  تقطــع  وتــكاد 
أماكــن للنــدب والعويــل. وأثــر الجــوع والعطــش تأثيــراً ســيئاً علــى اإلنســان والحيــوان 
فمــات كثيــرون ميتــات رهيبــة واقتربــت المجاعــُة بــكّل أهوالهــا مكّشــرًة عــن أنيابهــا.

ولكــن مــع كّل هــذه البراهيــن علــى قــدرة هللا  فــإّن الشــعب لــم يتـُـب ول تعلّمــوا 
الــدرس المنشــود. ولــم يــروا فــي الــذي خلــق الطبيعــة كائنــاً مســيطراً علــى نواميســها 
لدرجــة  الــروح  متشــامخي  كانــوا  هــالك.  أو  بركــة  أداة  يجعلهــا  أن  يســتطيع  وأنّــه 
وبــدأوا  القويّــة،  يــّد هلل  تحــت  يتواضعــوا  أن  يريــدوا  ولــم  الكاذبــة  العبــادُة  فتنتهــم 

يفّكــرون فــي ســبب آخــر ينســبون إليــه آلمهــم ومصائبهــم.
ولقــد رفضــت إيزابــل رفضــاً قاطعــاً العتــراَف بــأّن القحــط كان قضــاًء مــن الــرّب. 
وإذ كانــت ل تليــن فــي تصميمهــا علــى تحــّدي إلــه الســماء، فقــد اتّفقــت مــع غالبيــة 
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الشــعب علــى ذّم إيليّــا واعتبــاره علـّـة شــقائهم. ألــم يشــهد ضــّد طقــوس عبادتهــم؟ 
وأكّــدت إيزابــل قائلــة أنّــه لــو أُزيــح إيليّــا مــن الطريــق يمكــن تهدئــة غضــب آلهتهــم 

وتنتهــي عندئــذ متاعبهــم وضيقاتهــم.
فبإيعــاز وتحريــض مــن الملكــة أمــر آخــاب رجالــه أن يبحثــوا باجتهــاد عــن مخبــأ 
النبــّي. وأرســل رســله إلــى األمــم المحيطــة القريبــة والبعيــدة، للبحــث عــن الرجــل 
الذي كان يبغضه ويخشــاه في آٍن واحد. وفي جزعه واهتماماته بالبحث الدقيق 
كان يســتحلف الممالــك إذا كانــوا ل يعلمــون شــيئاً عــن األماكــن التــي يتــردد النبــّي 
إليهــا. إلّ أّن بحثــه كان عبثــاً. كان النبــي فــي مأمــن مــن غــدر وخبــث الملــك الــذي 

أوقعــت خطايــاه علــى البــالد قضــاء هللا الــذي قــد أســخطه.
لنفســها  الثــأر  علــى  عّولــت  إيليّــا  ضــّد  مســاعيها  فــي  إيزابــل  أخفقــت  وإذ 
وقــد  منهــم.  واحــد  علــى  حتــى  اإلبقــاء  دون  إســرائيل،  فــي  الــرّب  أنبيــاء  بقتــل 
ذلــك  ومــع  عبيــد هللا.  مــن  كثيريــن  بقتــل  الحانقــة غرضهــا  المــرأة  تلــك  نفــّذت 
وأمينـــاً هلل،  آخـــاب  لبيــت  مـــدبّراً  كان  الــذي  فــإّن عوبديــا  الجميــع.  يهلــك  فلــم 
» َخــَذ ِمئَــَة نَِبــيٍّ « مخاطــــٍر بحياتــه » َوَخبَّأَُهــْم َخْمِســيَن َرُجــاًل ِفــي ُمَغــاَرٍة َوَعالَُهــْم 

.)4  :18 َوَمــاٍء « )1 ملــوك  ِبُخبْــٍز 
ومــرّت الســنة الثانيــة مــن ســني الجــوع، دون أن تظهــر فــي الســموات العديمــة 
ينهشــان  والجــوع  القحــط  وظــّل  المطــر.  هطــول  قــرب  علــى  عالمــة  أيّــة  الرحمــة 
األرض ومــا عليهــا فــي طــول البــالد وعرضهــا. فــإذ كان اآلبــاء واألمهــات عاجزيــن 
عــن تخفيــف آلم الجــوع عــن أطفالهــم اضطــروا للتخلـّـي عنهــم مرغميــن ومراقبتهــم 
لــم  بألــم يعتصــر القلــب وهــم يموتــون. ومــع ذلــك فــإّن شــعب إســرائيل المرتــّد 
يتذلّــل بقلبــه أمــام هللا وظــّل يتذمــر مــن اإلنســان الــذي بســبب كلمتــه حلّــت بهــم 
هــذه األحــكام الرهيبــة. وبــدا أنّهــم عاجــزون عــن أن يــروا فــي آلمهــم وضيقهــم أيّــة 
دعــوة لهــم للتوبــة وتدخــالً إلهيــاً إلنقاذهــم مــن اتّخــاذ خطــوة مميتــة قاتلــة تقودهــم 

إلــى مــا وراء حــدود غفــران الســماء.
كان ارتــداد الشــعب شــرّاً أرهــب مــن كّل أهــوال الجــوع. كان هللا يطلــب تحريــر 
شعبه من غرورهم وضاللتهم واقتيادهم إلى أدراك مسؤوليتهم نحو ذاك الذي كانوا 
مدينين له بالحياة وكّل شيء. حاول أن يعينهم على استعادة إيمانهم الذي أضاعوه، 

وفــي ســبيل ذلــك ســمح أن تحــّل بهــم المآســي علّهــا تردعهــم وتعيدهــم إلــى رشــدهم.
طَِريِقــه  َعــْن  برُُجوِعــه  ألّ   ، الــــربَّ يقــول  يِر  ــــرِّ الشِّ ِبَمــــْوِت  أَُســــرُّ  مســــرة  » هــل 
ِبَهــا، َواْعَملُــوا ألَنُْفِســُكْم  فَيَْحيَــا؟ « » طْرَُحــوا َعْنُكــْم كُلَّ َمَعاِصيُكــُم الَِّتــي َعَصيْتُــْم 
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ــا َجِديــًدا َوُروًحــا َجِديــَدًة. فَلَِمــاَذا تَُموتـُـوَن يَــا بَيْــَت إِْســرَائِيَل ؟ نِّــي لَ أَُســرُّ ِبَمــْوِت  قَلْبً
ــْوا « » اِرِْجُعــوا ارِْجُعــوا َعــْن طُرُِقُكــُم  ، فَارِْجُعــوا َواْحيَ ــيُِّد الــرَّبُّ َمــْن يَُمــوُت يَُقــوُل السَّ
الرَِّديئَــِة فَلَِمــاَذا تَُموتـُـوَن يـَـا بَيْــَت إِْســرَائِيَل « )حزقيــال 18: 23، 31، 32؛ 33: 11(.

لقــد أرســل هللا رســالً إلــى شــعبه طالبــا إليهــم العــودة إلــى ســابق ولئهــم. فلــو 
لمــا جاءتهــم  الحــّي  إلــى هللا  البعــل  عــن عبــادة  الدعــوات ورجعــوا  بهــذه  اهتّمــوا 
رســالة الدينونــة علــى يــّد إيليّــا. إلّ أّن اإلنــذارات التــي كان يمكــن أن تكــون رائحــَة 
حيــاٍة لحيــاة برهنــت أنّهــا رائحــة مــوت لمــوت. لقــد ُجرحــت كبريائهــم فثــار غضبهــم 
على الرســل، واآلن هم يبغضون إيليّا النبّي أشــّد البُغض. ولو أنّه وقع بين أيديهم 
ألســلموه إلــى إيزابــل مســرورين اعتقــاداً منهــم أنّهــم لــو تمّكنــوا مــن إخــراس صوتــه 
الكارثــة ظلّــوا متشــبّثين بوثنيّتهــم. وبذلــك  إتمــام نبوءتــه. ففــي وجــه  لحالــوا دون 

زادوا مــن الُجــرم الــذي جلــب علــى المملكــة أحــكام الســماء.
ل يوجــد غيــُر عــالج واحــٍد للشــعب الــذي حلّــت بــه هــذه الضربــات وهــو تــرك 
الخطايــا التــي جلبــت التأديــب مــن يــِد هللا القديــر والرجــوع إلــى الــرّب بعــزم القلــب. 
ــَماَء َولَــْم يَُكــْن  كان هللا قــد ســبق فقــّدم لهــم هــذا الوعــد القائــل » إِْن أَْغلَْقــُت السَّ
َمطـَـٌر َوإِْن أََمــرُْت الَْجــرَاَد أَْن يـَـأْكَُل األَرَْض َوإِْن أَرَْســلُْت َوبـَـأً َعلـَـى َشــْعِبي فَــِإَذا تََواَضــَع 
َعــْن طُرُِقِهــِم  َورََجُعــوا  َوْجِهــي  َوطَلَبُــوا  ـْوا  َوَصلّـَ َعلَيِْهــْم  اْســِمي  ُدِعــَي  الَِّذيــَن  َشــْعِبي 
ــَماِء َوأَْغِفــُر َخِطيَّتَُهــْم َوأُبْــِرئُ أَرَْضُهــْم « )2 أخبــار األيــام  الرَِّديــِة فَِإنَِّنــي أَْســَمُع ِمــَن السَّ
7: 13، 14(. فمــن أجــل الوصــول إلــى هــذه النتيجــة المباركــة حبــس هللا عنهــم 

المطــَر والطــّل إلــى أن يتــّم إصــالح حاســم.
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الصارم
)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في ملوك األّول 8:17-24 ؛ 19-1:18(.

ظــّل النبــّي إيليّــا مختفيّــاً فــي الجبــال بجــوار نهــر كريــث لبعــض الوقــت. وأعيــل 
هنــاك لشــهور طويلــة بطعــام جــاءه بكيفيّــة معجزيّــة. بعــد ذلــك إذ طالــت شــهور 
إلــى إحــدى  مــن هنــاك واللجــوء  بالنتقــال  أمــَر هللا خادمــه  النهــر  القحــط وجــّف 
البــالد الوثنيّــة قائــال: » قُــِم اْذَهــْب إِلَــى ِصرْفَــَة الَِّتــي لِِصيــُدوَن َوأَِقــْم ُهَنــاَك. ُهــَوَذا 

قَــْد أََمــرُْت ُهَنــاَك أَرَْملَــًة أَْن تَُعولَــَك « )1 ملــوك 17: 9(.
لــم تكــن المــرأة إســرائيلية ولــم تتمتــع بشــيء مــن المتيــازات والبــركات التــي تمتـّـع 
بهــا شــعب هللا، إلّ أنّهــا كانــت تؤمــن باإللــه الحقيقــي وســارت بموجــب النــور الــذي 
أشــرق على طريقها. واآلن عندما لم يبَق إليليّا أمان في أرض إســرائيل أرســله هللا 

إلــى هــذه المــرأة ليجــَد مــالذاً فــي بيتهــا.
» فََقــاَم َوذََهــَب إِلَــى ِصرْفَــَة. َوَجــاَء إِلَــى بَــاِب الَْمِديَنــِة، َوإِذَا ِباْمــرَأٍَة أَرَْملَــٍة ُهَنــاَك 
تَُقشُّ ِعيَدانًا، فََناَداَها َوقَاَل َهاتِي لِي قَلِيَل َماٍء ِفي إِنَاٍء فَأَْشرََب.  َوِفيَما ِهَي ذَاِهبٌَة 

لِتَأْتـِـَي ِبــِه، نَاَداَهــا َوقـَـاَل َهاتـِـي لـِـي كِْســرََة ُخبْــٍز ِفــي يـَـِدِك « )1 ملــوك 17 :11-10(.
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الطعــام  وكان  الجــوع  وطــأة  اشــتّدت  الفقــر  ضربــه  الــذي  البيــت  هــذا  فــي 
القليــل البســيط الــذي فيــه علــى وشــك النفــاد. إّن مجــيء إيليّــا فــي ذات اليــوم 
كان  البقــاء،  ألجــل  صراعهــا  فــي  الستســالم  األرملــُة  فيــه  تخشــى  كانــت  الــذي 
تجربــًة قاســيًة جــّداً إليمانهــا باإللــه الحــي فــي تدبيــر احتياجاتهــا. ولكــن حتــى فــي 
كان  إذ  طلبــه  إلــى  الغريــب  ذلــك  بإجابــة  إليمانهــا  شــهدت  القصــوى  حاجتهــا 

تمتلكهــا. خبــز  كســرة  آخــر  يقاســمها  أن  يطلــب 
وإجابــة لطلبــه للطعــام والشــراب قالــت لــه: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ إِلُهــَك، إِنَّــُه لَيَْســْت 
يـْـِت ِفــي الُْكــوِز  ِقيــِق ِفــي الُْكــوَّاِر َوقَلِيــٌل ِمــَن الزَّ ِعْنــِدي كَْعَكــٌة، َولِكــْن ِمــْلُء كـَـّف ِمــَن الدَّ
ــا:  ــُه ثـُـمَّ نَُمــوُت « فقــال لهــا إيليّ ــُه لِــي َولبِْنــي لَِنأْكُلَ ــَي َوأَْعَملَ َوهأَنَــَذا أَقُــشُّ ُعوَديْــِن آلتِ
» لَ تََخاِفــي اْدُخلِــي َواْعَملِــي كََقْولِــِك َولِكــِن اْعَملِــي لِــي ِمْنَهــا كَْعَكــًة َصِغيــرًَة أَوَّلً 
َواْخرُِجــي ِبَهــا إِلَــيَّ ثـُـمَّ اْعَملِــي لَــِك َولبِْنــِك أَِخيــرًا ألَنَّــُه هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ إِلــُه إِْســرَائِيَل 
ــْوِم الَّــِذي ِفيــِه يُْعِطــي الــرَّبُّ  يْــِت لَ يَْنُقــُص إِلَــى الْيَ ــوَز الزَّ ِقيــِق لَ يَْفــُرُغ وَكُ ــوَّاَر الدَّ إِنَّ كُ

ــرًا َعلَــى َوْجــِه األَرِْض « )1 ملــوك 17: 14-12(. َمطَ
ل يمكن أن يُطلب امتحان لإليمان أقسى من هذا. كانت األرملة قد عاملت 
جميــع الغربــاء ســابقاً بالرفــق والســخاء. أّمــا اآلن فبغــّض النظــر عــن اآللم التــي قــد 
تحيــق بهــا وبابنهــا، فــإذ اتّكلــت علــى هللا لتلبيــة كافــة احتياجاتهــم قابلــت أقســى 

امتحــان لكــرم الضيافــة بكونهــا » فََعلَــْت َحَســَب قـَـْوِل إِيلِيَّــا « )عــد 15( .
كان الَكــرَم الــذي أظهرتــه هــذه المــرأة الفينيقيّــة نحــو نبــّي هللا عجيبــاً حقــاً، 
وقــد كوفــيء إيمانُهــا وســخاؤها بكيفيــة عجيبــة أيضــا ألنّهــا: » أَكَلَــْت ِهــَي َوُهــَو 
يـْـِت لَــْم يَْنُقــْص، َحَســَب قـَـْوِل الــرَّبِّ  ِقيــِق لَــْم يَْفــُرْغ، َوكُــوُز الزَّ اُر الدَّ َوبَيْتَُهــا أَيَّاًمــا. كُــوَّ

ـا. يلِيّـَ ـَم ِبــِه َعــْن يَــِد إِ ـِذي تََكلّـَ الّـَ
ا  ِجــدًّ َمرَُضــُه  َواْشــتَدَّ  الْبَيْــِت  الَْمــْرأَِة َصاِحبَــِة  ابْــُن  َمــرَِض  » َوبَْعــَد هــِذِه األُُمــوِر 
َحتَّــى لـَـْم تَبْــَق ِفيــِه نََســَمٌة. فََقالـَـْت إِليلِيَّــا َمــا لـِـي َولـَـَك يـَـا َرُجــَل هللِا! َهــْل ِجئـْـَت إِلـَـيَّ 

لِتَْذكِيــِر إِثِْمــي َوإَِماتَــِة ابِْنــي؟ «
ِبــِه إِلَــى الُْعلِّيَّــِة الَِّتــي  » فََقــاَل لََهــا أَْعِطيِنــي ابَْنــِك َوأََخــَذُه ِمــْن ِحْضِنَهــا َوَصِعــَد 
َــالََث َمــرَّاٍت َوَصــَرَخ  َد َعلَــى الَْولَــِد ثث كَاَن ُمِقيًمــا ِبَهــا، َوأَْضَجَعــُه َعلَــى َســِريرِِه.. فَتََمــدَّ
ــِد إِلَــى َجْوِفــِه فََعــاَش. ــا فَرََجَعــْت نَْفــُس الَْولَ إِلَــى الــرَّبِّ .. فََســِمَع الــرَّبُّ لَِصــْوِت إِيلِيَّ

َوقَــاَل  ــِه.  ألُمِّ َوَدفََعــُه  الْبَيْــِت  إِلَــى  الُْعلِّيَّــِة  ِمــَن  ِبــِه  َونَــزََل  الَْولَــَد  إِيلِيَّــا  » فَأََخــَذ 
إِيلِيَّاانْظُــِري ابُْنــِك َحــيٌّ  فََقالَــِت الَْمــْرأَُة إِليلِيَّــا هــَذا الَْوقْــَت َعلِْمــُت أَنَّــَك رَُجــُل هللِا، 

ملــوك 17: 24-15(.  1( َحــقٌّ «  فَِمــَك  ِفــي  الــرَّبِّ  كَالََم  َوأَنَّ 
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ــا بمقاســمتها كســرة الخبــز التــي عندهــا، وفــى  لقــد ســمحت أرملــة صرفــة إليليّ
مقابــل ذلــك ُحِفظـَـت حياتهــا وحيــاة ابنهــا. وكّل مــن يقدمــون عطفــاً ومســاعدة لمــن 
هــم أشــّد عــوزاً منهــم فــي وقــت التجربــة والعــوز قــد وعدهــم هللا ببركــة عظيمــة. 
وهــو اليــوم كمــا كان باألمــس ولــم يتغيــر. وقّوتــه اآلن ليســت أقــّل ممــا كانــت فــي 
أيــام إيليّــا. ووعــد هللا اآلن أكيــد كمــا كان عندمــا نطــق بــه المخلّــص قائــال: » َمــْن 

يَْقبَــُل نَِبيًّــا ِباْســِم نَِبــيٍّ فَأَْجــَر نَِبــيٍّ يَأُْخــُذ « )متــى 10: 41(.
يَــْدُروَن «  لَ  َوُهــْم  َمالَئَِكــًة  أُنَــاٌس  أََضــاَف  ِبَهــا  ألَْن  الُْغَربَــاِء  إَِضافَــَة  تَْنَســْوا  » لَ 
أبانــا  إّن  الزمــن.  بمــرور  مــن قّوتــه  لــم يفقــد شــيئاً  القــول  )عبرانييــن 13: 2(. هــذا 
يُحســنون  مــن  وكّل  ُمقنعــة  بــركات  هــي  فرصــاً  ألولده  يقــّدم  زال  مــا  الســماوي 
َوأَْشــبَْعَت  لِلَْجائِــعِ  نَْفَســَك  أَنَْفْقــَت   .. » إِْن  عظيمــاً:  فرحــاً  ينالــون  اســتخدامها 
اِمــُس ِمثْــَل الظُّْهــِر.  لِيلَــَة يُْشــرُِق ِفــي الظُّلَْمــِة نُــورَُك َويَُكــوُن ظاَلَُمــَك الدَّ النَّْفــَس الذَّ
ــُط ِعظَاَمَك فَتَِصيُر   َواِم َويُْشبـِــُع ِفي الَْجُدوِب نَْفَســَك َويَُنشِّ َويَُقوُدَك الرَّبُّ َعلَى الدَّ

ِميَاُهــُه « )إشــعياء 58: 10، 11(. تَْنَقِطــُع  ِميَــاٍه لَ  وَكََنبْــعِ  ـا  َريّـَ كََجنَّــِة 
يقــول المســيح لخّدامــه األمنــاء اليــوم: » َمــْن يَْقبَلُُكــْم يَْقبَلُِنــي َوَمــْن يَْقبَلُِنــي يَْقبَــُل 
الشــفقة  مــن أعمــال  يقــّدم عمــالً  أن  يمكــن  )متــى 10: 40(. ل  أَرَْســلَِني «  ـِذي  الّـَ
باســمه إلّ ويعتــرف بــه ويكافــيء عليــه. وبنفــس العتــراف الرقيــق يشــمل المســيح 
َغــاِر «  حتــى أضعــف وأحقــر أفــراد أســرة هللا. فيقــول: » َوَمــْن َســَقى أََحــَد هــؤُلَِء الصِّ
- أولئــك الذيــن يشــبهون الصغــار فــي إيمانهــم ومعرفتهــم للمســيح » كَأَْس َمــاٍء بـَـارٍِد 

فََقــْط ِباْســِم تِلِْميــٍذ فَالَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم إِنَّــُه لَ يُِضيــُع أَْجــرَُه «.
ترجــع  كــي  بحــرارة  يصلّــي  الطويلــة  والجــوع  القحــط  مــدى ســنوات  إيليّــا  كان 
قلــوب بنــي شــعبه عــن الوثنيّــة إلــى ولئهــا هلل. وظــّل ينتظــر بصبــر حيــن ثقلــت يــّد 
الــرّب عــن تلــك األرض المضروبــة بالجــوع. فــإذ رأى دلئــل األلــم والعــوز تتكاثــر مــن 
كّل جانــب، اعتصــر الحــزُن قلبَــه وتــاق إلــى قــّوة يقــوم بهــا بإصــالح عاجــل. ولكــّن هللا 
نفَســه كان ينّفــذ خطّتَــه، وكّل مــا كان علــى خادمــه أن يفعلــه هــو المداومــة علــى 

الصــالة بإيمــان وانتظــار الوقــت الــذي يقــوم فيــه ) الــرَّب ( بعمــٍل حاســم.
كان الرتــداُد الــذي تفّشــى فــي عهــد آخــاب نتيجــة لرتــكاب الشــعب شــروراً 
خطــوًة  الحــّق  طريــق  عــن  يتباعــد  الشــعب  وظــّل  طويلــة.  ســنوات  خــالل  كثيــرة 
بعــد عــاٍم. رفــض الشــعب جيــالً بعــد جيــل أن يصنعــوا ألرجلهــم  خطــوًة وعامــاً 
مســالك مســتقيمة وســلّمت الغالبيّــة العظمــى مــن الشــعب نفَســها فــي النهايــة 

الظلمــة. قــّوات  لقيــادة 
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كان قــد مــّر قبــل ذلــك حوالــي قــرن مــن الزمــان عندمــا اتّحــد الشــعب بفــرح 
تحــت حكــم داود فــي التغنــي بمزاميــر الحمــد هلل العلّــي اعترافــاً منهــم باعتمادهــم 
عندمــا  والتعبــد  التمجيــد  أقــوال  إلــى  أصــغ  اليوميّــة.  المراحــم  ألجــل  عليــه  التــاّم 

قائليــن: ســبّحوا 
األَرَْض  تََعهَّــْدَت  تَبْتَِهــُج  َوالَْمَســاِء  بَــاِح  الصَّ َمطَالِــَع  تَْجَعــُل  َخالَِصَنــا..  إِلــَه  » يَــا 
ا. َســَواِقي هللِا َمآلنـَـٌة َمــاًء تَُهيِّــُئ طََعاَمُهــْم ألَنَّــَك هَكــَذا  َوَجَعلْتََهــا تَِفيــُض. تُْغِنيَهــا ِجــدًّ
ــَنَة  ــْد أََخاِديَدَهــا ِبالُْغيُــوِث تَُحلِّلَُهــا تُبَــارُِك َغلَّتََهــا. كَلَّلْــَت السَّ َهــا. أَْرِو أَتاْلََمَهــا َمهِّ تُِعدُّ
يَِّة َوتَتََنطَُّق اآلكَاُم ِبالْبَْهَجِة اكْتََسِت  ِبُجوِدَك وَآثارَُك تَْقطُُر َدَسًما.. تَْقطُُر َمرَاِعي الْبَرِّ
الُْمــُروُج َغَنًمــا َواألَْوِديَــُة تَتََعطَّــُف بُــرًّا تَْهِتــُف َوأَيًْضــا تَُغنِّــي « )مزمــور 65: 5، 13-8(.

ُس األَرَْض َعلَى قََواِعِدَها «.  لقد اعترف الشعب حينئذ بأّن هللا هو » الُْمَؤسِّ
ــاِل تَِقــُف  ــْوَق الِْجبَ وللتعبيــر عــن إيمانهــم تغّنــوا قائليــن: » كََســْوتََها الَْغْمــَر كَثَــْوٍب. فَ
. تَْصَعــُد إِلَــى الِْجبَــاِل. تَْنــزُِل إِلَــى  الِْميَــاُه ِمــِن انِْتَهــارَِك تَْهــرُُب ِمــْن َصــْوِت َرْعــِدَك تَِفــرُّ
تَرْجــُع  لَ  اُه.  تَتََعــدَّ لَ  تَْخًمــا  لََهــا  لََها.َوَضْعــَت  ْســتَُه  أَسَّ ـِذي  الّـَ الَْمْوِضــعِ  إِلَــى  الِْبَقــاِع 

ـَي األَرَْض « )مزمــور 104: 9-5(. لِتَُغطِـّ
ل  حــدود  ضمــن  محفوظــة  والهــواء  والبحــر  األرض  فــي  الطبيعــة  عناصــر  إّن 
تتعّداهــا، بالقــّوة العظيمــة التــي لإللــه غيــر المحــدود. وهــو يســتخدم هــذه العناصــر 
الـِـَح « بســخاء » لِيُْعِطــَي َمطـَـَر أَرِْضــَك ِفــي  فــي إســعاد خالئقــه. إنـّـه ينفــق » كَْنــزَُه الصَّ

ِحيِنــِه، َولْيُبَــارَِك كُلَّ َعَمــِل « يــدي اإلنســان )تثنيــة 28: 12(.
 . ــُر ُعيُونًــا ِفــي األَْوِديَــِة. بَيْــَن الِْجبَــاِل تَْجــِري. تَْســِقي كُلَّ َحيَــَواِن الْبَــرِّ »اَلُْمَفجِّ
ُع  تَُســمِّ األَْغَصــاِن  بَيْــِن  ِمــْن  تَْســُكُن.  ــَماِء  السَّ طُيُــوُر  فَْوقََهــا  ظَْمأََهــا  الِْفــَراُء  تَْكِســُر 
ِمــَن  ُخبْــٍز  إلِْخــَراِج  اإِلنَْســاِن  لِِخْدَمــِة  َوُخْضــرًَة  لِلْبََهائِــِم  ُعْشــبًا  الُْمْنِبــُت   .. َصْوتًــا 
ــٍز يُْســِنُد  يْــِت َوُخبْ األَْرِض َوَخْمــٍر تَُفــرُِّح قَلْــَب اإِلنَْســاِن إِللَْمــاِع َوْجِهــِه أَكْثَــَر ِمــَن الزَّ

اإِلنَْســاِن..  قَلْــَب 
! كُلََّهــا ِبِحْكَمــٍة َصَنْعــَت. َمآلنــٌة األَرُْض ِمــْن ِغَنــاَك.  »َمــا أَْعظَــَم أَْعَمالَــَك يَــا رَبُّ
هــَذا الْبَْحــُر الَْكِبيــُر الَْواِســُع األَطْــرَاِف. ُهَنــاَك َدبَّابَــاٌت ِبــالَ َعــَدٍد. ِصَغــاُر َحيَــَواٍن َمــَع 
ــى لِتَْرزُقََهــا قُوتََهــا ِفــي ِحيِنــِه تُْعِطيَهــا فَتَلْتَِقــُط. تَْفتَــُح يَــَدَك  ـاَك تَتَرَجَّ يّـَ كِبَــاٍر .. كُلَُّهــا إِ

فَتَْشــبَُع َخيْــرًا « )مزمــور 104: 15-10، 28-24(.
كانــت لــدى شــعب هللا فــرص كثيــرة للفــرح. فــاألرض التــي أتــى بهــم الــرّب إليهــا 
كانــت تفيــض لبنــاً وعســالً. وفــي أثنــاء تيهانهــم فــي البريـّـة أكّــد لهــم هللا أنـّـه يقودهــم 
إلــى بــالد لــن يعانــوا فيهــا لعــدم وجــود مطــر. وقــال لهــم » األَرَْض الَِّتــي أَنْــَت َداِخــٌل 
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إِلَيَْهــا لَِكــْي تَْمتَلَِكَهــا لَيَْســْت ِمثـْـَل أَرِْض ِمْصــَر الَِّتــي َخرَْجــَت ِمْنَهــا، َحيْــُث كُْنــَت تـَـْزَرُع 
َزْرَعــَك َوتَْســِقيِه ِبرِْجلِــَك كَبُْســتَاِن بُُقــول. بَــْل األَرُْض الَِّتــي أَنْتُــْم َعاِبــُروَن إِلَيَْهــا لَِكــْي 
ــَماِء تَْشــرَُب َمــاًء. أَرٌْض يَْعتَِنــي ِبَهــا  تَْمتَلُِكوَهــا، ِهــَي أَرُْض ِجبَــال َوِبَقــاٍع. ِمــْن َمطـَـِر السَّ

ــَنِة إِلـَـى آِخرَِهــا «. الــرَّبُّ إِلُهــَك َعيَْنــا الــرَّبِّ إِلِهــَك َعلَيَْهــا َدائًِمــا ِمــْن أَوَِّل السَّ
إلّ أّن الوعــد بوفــرة المطــر الغزيــر أُعطــَي علــى شــرط الطاعــة. فقــد أعلــن الــرّب 
ــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم  ــْوَم لِتُِحبُّ ــا أُوِصيُكــْم ِبَهــا الْيَ ــاَي الَِّتــي أَنَ ــِإَذا َســِمْعتُْم لَِوَصايَ قائــال : » فَ
َوتَْعبُــُدوُه ِمــْن كُلِّ قُلُوِبُكــْم ِمــْن كُلِّ قُلُوِبُكــْم َوِمــْن كُلِّ أَنُْفِســُكْم أُْعِطــي َمطَــَر أَرِْضُكــْم 
ــَر. فَتَْجَمــُع ِحْنطَتَــَك َوَخْمــرََك َوَزيْتَــَك َوأُْعِطــي لِبََهائِِمــَك  ــَر َوالُْمتَأَخِّ ِفــي ِحيِنــِه: الُْمبَكِّ

ــأْكُُل أَنْــَت َوتَْشــبَُع «. ــَك فَتَ ُعْشــبًا ِفــي َحْقلِ
وقــد أوصاهــم الــرّب قائــالً » فَاْحتـَـِرُزوا ِمــْن أَْن تَْنَغــِوَي قُلُوبُُكــْم فَتَِزيُغــوا َوتَْعبُــُدوا 
ــَماَء فَــالَ يَُكــوُن  ــُق السَّ آلَِهــًة أُْخــَرى َوتَْســُجُدوا لََهــا فَيَْحَمــى َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَيُْكــْم َويُْغلِ
َمطَــٌر َولَ تُْعِطــي األَرُْض َغلَّتََهــا فَتَِبيــُدوَن َغلَّتََهــا فَتَِبيــُدوَن َســِريًعا َعــِن األَرِْض الَْجيِّــَدِة 

الَِّتــي يُْعِطيُكــُم الــرَّبُّ « )تثنيــة 11: 17-10(.
لِتَْحــرَِص  إِلِهــَك  الــرَّبِّ  لَِصــْوِت  تَْســَمْع  لَــْم  بقولــه » إِْن  الــرّب شــعبه  أنــذر  وقــد 
أَْن تَْعَمــَل ِبَجِميــعِ َوَصايَــاُه َوفَرَائِِضــِه .. تَُكــوُن َســَماُؤَك الَِّتــي فَــْوَق رَأِْســَك نَُحاًســا، 
ــَك  ــاًرا َوتُرَابًــا يَُنــزُِّل َعلَيْ ــَر أَرِْضــَك ُغبَ َواألَرُْض الَِّتــي تَْحتَــَك َحِديــًدا. َويَْجَعــُل الــرَّبُّ َمطَ

ـى تَْهلِــَك « )تثنيــة 28: 15، 23، 24(. ــَماِء َحتّـَ ِمــَن السَّ
وكان ضمن الوصــايا الحكيمة التي قــّدمها الـرّب للشعب قديماً هذه األقوال: 
أَيِْديُكــْم  َعلَــى  َعالََمــًة  َواْربُطُوَهــا  َونُُفوِســُكْم  قُلُوِبُكــْم  َعلَــى  هــِذِه  كَلَِماتِــي  » َضُعــوا 
َولْتَُكــْن َعَصائِــَب بَيْــَن ُعيُونُِكــْم. َوَعلُِّموَهــا أَْولََدكُــْم ُمتََكلِِّميــَن بـِــَها ِحيــَن تَْجلُِســوَن ِفــي 
بُيُوتُِكــْم َوِحيــَن تَْمُشــوَن ِفــي الطَِّريــِق َوِحيــَن تََناُمــوَن َوِحيــَن تَُقوُمــوَن « )تثنيــة 11: 18، 
19(. كانــت هــذه األوامــر واضحــة صريحــة، ومــع ذلــك فمــع تتابــع القــرون وإذ مــّر 
جيــل غابــت عــن أذهــان النــاس الشــروط المقّدمــة ألجــل نجاحهــم الروحــي. وقــد 

ــة. هــّددت قــوى الرتــداد المدّمــرة باكتســاح كّل حواجــز النعمــة اإللهيّ
إيليّــا  نبــّوة  تّمــت  إذ  وتأديبــه  أحكامــه  بأقســى  اآلن  افتقــد هللا شــعبه  ولذلــك 
الويــل  رســول  عــن  يبحثــون  النــاس  كان  ســنوات  ثــالث  ولمــدى  رهيبــاً.  إتمامــاً 
والشــقاء فــي مدينــة بعــد أخــرى وأّمــة بعــد أّمــة. وبنــاء علــى طلــب آخــاب أقســم 
كثيــرون مــن الحــّكام بشــرٍف أّن ذلــك النبــّي الغريــب ل وجــود لــه فــي بالدهــم. ومــع 
ذلــك ظــّل البحــث جاريــاً ألّن إيزابــل وأنبيــاء البعــل كانــوا يبغضــون إيليّــا بغضــاً قاتــالً 
ولــم يّدخــروا جهــداً فــي اإلتيــان بــه إلــى متنــــاول أيديهــم ليتمّكنــوا منــه. ومــع ذلــك فلــم 

135, 136, 137



94  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

ــَنِة الثَّالِثَــِة  ـاٍم كَِثيــرٍَة كَاَن كَالَُم الــرَّبِّ إِلَــى إِيلِيَّــا ِفــي السَّ يكــــن مطـــر. أخيــراً » بَْعــَد أَيّـَ
قَائِــالً » اْذَهــْب َوتَــرَاَء ألَْخــآَب فَأُْعِطــَي َمطَــرًا َعلَــى َوْجــِه األَرِْض «.

فامتثــالً لألمــر » ذََهــَب إِيلِيَّــا لِيَتَــرَاَءى ألَْخــآَب «. ونحــو الوقــت الــذي انطلــق 
فيــه النبــي إلــى الســامرة كان آخــاب قــد اقتــرح علــى عوبديــا، مدبّــر بيتــه أن يفتّشــا 
تفتيشاً دقيقاً عن جميع الينابيع وعيون الماء على أمل أن يجدوا مراعي للمواشي 
النــاس  تألّــم  الملــك  بــالط  فــي  فحتــى  المــوت جوعــا.  علــى  الموشــكة  والقطعــان 
مــن القحــط الــذي طــال أمــُده. فقــد قــرر الملــك الــذي كان مهتمــاً اهتمامــاً عظيمــاً 
بيتــه أن يشــترك بنفســه مــع عبــده ) عوبديــا ( فــي البحــث عــن بعــض  بمســتقبل 
األماكن المناسبة حيث يمكن أن توجد مراعي: » فََقَسَما بَيَْنُهَما األَرَْض لِيَْعبُرَا ِبَها. 
ــا ِفــي طَِريــق آَخــَر َوْحــَدُه «. فََذَهــَب أَْخــآُب ِفــي طَِريــق َواِحــٍد َوْحــَدُه، َوذََهــَب ُعوبَْديَ

»َوِفيَمــا كَاَن ُعوبَْديـَـا ِفــي الطَِّريــِق، إَِذا ِبِإيلِيَّــا قـَـْد لَِقيَــُه فََعرَفـَـُه، َوَخــرَّ َعلـَـى َوْجِهــِه 
يلِيّــا «. َوقـَـاَل أَأَنـْـَت ُهــَو َســيِِّدي إِ

في أثناء ســنّي ارتداد إســرائيل ظّل عوبديا أميناً. ولم يســتطع موله الملك أن 
يحّوله عن ولئه هلل الحّي. واآلن فها هو إيليّا يكرمه بأن يرســله في مأمورية إذ قال 

له: » اْذَهْب قُْل لَِسيِِّدَك: ُهَوَذا إِيلِيَّا « )1 ملوك 18: 1، 2، 7، 8(.
َخِطيَِّتــي  ِهــَي  » َمــا  الرعــب:  حــالت  اشــد  فــي  وهــو  يقــول  عوبديــا  فصــاح 
كهــذه  رســالة  يحمــل  فكونــه  لِيُِميتَِنــي؟ «  أَْخــآَب  لِيَــِد  َعبْــَدَك  تَْدفَــُع  ـَك  إِنّـَ ـى  َحتّـَ
قائــالً:  للنبــّي  األمــر  فأوضــح  األكيــد.  المــوت  يعشــق  أنّــه  معنــاه  آخــاب  إلــى 
إِلَيَْهــا  َســيِِّدي  يُرِْســْل  لَــْم  َمْملََكــٌة  َولَ  ــٌة  أُمَّ تُوَجــُد  لَ  ـُه  إِنّـَ إِلُهــَك  الــرَّبُّ  ُهــَو  » َحــيٌّ 
ــَة  ـُه لَ يُوَجــُد. َوكَاَن يَْســتَْحلُِف الَْمْملََكــَة َواألُمَّ ـَش َعلَيْــَك. َوكَانُــوا يَُقولُــوَن: إِنّـَ لِيَُفتِـّ
إَِذا  يلِيَّــا َويَُكــوُن  إِ لَــْم يَِجُدوكَــَواآلَن أَنْــَت تَُقــوُل: اْذَهــْب قُــْل لَِســيِِّدَك ُهــَوَذا  أَنَُّهــْم 
أَتَيْــُت  فَــِإَذا  أَْعلَــُم  لَ  َحيْــُث  إِلَــى  يَْحِملُــَك  الــرَّبِّ  ُروَح  أَنَّ  ِعْنــِدَك  ِمــْن  انْطَلَْقــُت 

يَْقتُلُِنــي «.   ـُه  فَِإنّـَ يَِجــْدَك  َولَــْم  أَْخــآَب  َوأَْخبَــرُْت 
َعبْــُدَك  » َوأَنَــا  فقــال:  عليــه.  يلــح  كيــال  بحــرارة  النبــّي  إلــى  عوبديــا  وتوّســل 
إِيزَابَــُل  قَتَلَــْت  ِحيــَن  فََعلْــُت  ِبَمــا  َســيِِّدي  يُْخبَــْر  أَلَــْم  َصبَــاَي.  ُمْنــُذ  الــرَّبَّ  أَْخَشــى 
، إِْذ َخبَّــأُْت ِمــْن أَنِْبيَــاِء الــرَّبِّ ِمئَــَة َرُجــل، َخْمِســيَن َخْمِســيَن َرُجــالً ِفــي  أَنِْبيَــاَء الــرَّبِّ
يلِيَّــا،  ُمَغــارٍَة َوُعلْتُُهــْم ِبُخبْــٍز َوَمــاٍء؟  َوأَنـْـَت اآلَن تَُقــوُل: اْذَهــْب قـُـْل لَِســيِِّدَك: ُهــَوَذا إِ

.)14-12 :18 ملــوك   1(  .)14-9  :18 ملــوك   1( فَيَْقتُلُِنــي« 
لــه:   قــال  إذ  باطــالً  يكــون  لــن  ذهابــه  بــأّن  مقــّدس  بقســم  عوبديــا  إيليّــا  فوعــد 
» َحــيٌّ ُهــَو رَبُّ الُْجُنــوِد الَّــِذي أَنـَـا َواِقــٌف أََماَمــُه، إِنِّــي الْيَــْوَم أَتـَـرَاَءى لَــُه «. فبعــد هــذا 
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أَْخــآَب َوأَْخبَــرَُه « )1 ملــوك 18: 15، 16(. لِلَِقــاِء  التأكيــد: » َذَهــَب ُعوبَْديَــا 
الــذي  الرجــل  مــن  الرســالِة  إلــى  الملــك  بالرعــب أصغــى  فبدهشــة ممتزجــة 
كان يخشــاه ويبغُضــه والــذي ظــّل وقتــاً طويــالً يبحــث عنــه بــال كلّــل. كان يعلــم 
ــا ل يخاطــر بحياتــه لمجــرد أن يقابلــه. فهــل ممكــن أّن النبــّي مزمــع أن  ــداً أّن إيليّ جيّ
ينطــق بويــل جديــد علــى الشــعب؟ وهكــذا اســتولى الرعــب علــى قلــب الملــك، 
وقــد تذكّــر يربعــام الــذي يبســت يــده. ولــم يســَع آخــاب إلّ أن يطيــع األمــر دون أن 
يتّجــرأ علــى رفــع يــده ضــّد رســول هللا. وهكــذا ســار الملــك المرتعــب للقــاء النبــّي 

مصحوبــاً بثالثــة مــن الجنــود.
غيظــاً  يحتــدم  كان  آخــاب  أّن  ومــع  لوجــه.  وجهــاً  والنبــّي  الملــك  تقابــل  ثــم 
وكراهيــًة علــى إيليّــا، إلّ أنّــه اآلن يقــف أمامــه مرتعبــاً عاجــزاً. وإذ خاطــب بكلماتــه 
ُر إِْســرَائِيَل «، كشــف فــي غيــر وعــٍي  األولــى المتلعثمــة إيليّــا قائــال: » أَأَنـْـَت ُهــَو ُمَكــدِّ
منــه عــن مشــاعر قلبــه الداخليّــة. لقــد علــم آخــاب أّن الســماء صــارت كالنحــاس 
بقــّوة كلمــة هللا ومــع ذلــك فقــد حــاول أن يلقــي باللــوم علــى النبــّي بســبب أحــكام 

الســماء التــي ثقلــت علــى األرض.
التــي  الكــوارث  الشــرِّ رســل هللا مســؤوليّة  فاعــُل  يحّمــل  أن  إنّــه ألمــر طبيعــي 
تحــدث كنتيجــة حتميّــة لرتــداد النــاس عــن طريــق البــّر. إّن الذيــن يضعــون أنفســهم 
تحــت ســيطرة الشــيطان يعجــزون عــن رؤيــة األمــور كمــا يراهــا هللا. فعندمــا ترتفــع 
مــرآة الحــّق أمــام أنظارهــم يغضبــون مــن مجــرّد التفكيــر بتوبيــخ يُوّجــه إليهــم. إنّهــم 
قــد  أّن خــّدام هللا  يحّســون  أذهانهــم وهــم  أعمــت  الخطيئــة  التوبــة ألّن  يرفضــون 

انقلبــوا عليهــم ولذلــك هــم يســتحقون اللــوم القاســي.
أو  نفســه  عــن  يحــاول العتــذار  لــم  ببرائِتــه  آخــاب شــاعراً  أمــام  إيليّــا  إذ وقــف 
أن يتملّــق الملــك. ولــم يحــاول تجّنــب غضبــه كونــه يخبــره أّن أيّــام القحــط موشــكة 
علــى النتهــاء. ولــم يكــن لديــه أي اعتــذار عّمــا حــدث. فهــو إذ كان ســاخطاً وغيــوراً 
علــى كرامــة هللا فقــد رّد تهمــة آخــاب فــي وجهــه قائــالً لــه بــال خــوف أّن خطايــاه 
وخطايــا آبائــه هــي التــي جلبــت هــذه الكارثــة الهائلــة علــى الشــعب. وقــال لــه مؤكّــداً 
ْر إِْســرَائِيَل بَــْل أَنْــَت َوبَيْــُت أَِبيــَك ِبتَرْكُِكــْم َوَصايَــا الــرَّبِّ َوِبَســيْرَِك  بجــرأة: » لَــْم أُكَــدِّ

َوَراَء الْبَْعلِيــِم « )1 ملــوك 18: 17، 18(.
الشــنيعة  الخطايــا  علــى  الصــارم  التوبيــخ  صــوت  إلــى  اليــوم  ماّســة  الحاجــة 
مألوفــاً.  واقعــاً  أمــراً  النــاس عــن هللا. فاإللحــاد موشــك أن يصيــر  التــي فصلــت 
َعلَيْنــا  يَْملِــَك  أَْن  نُريــُد  » ل  بلســان حالهــم:  أو  بأفواههــم  يقولــون  النــاس  وآلف 
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مــن علــى  تُلقــى كثيــراً  التــي  العظــات  تعــد  ولــم  )لوقــا 19: 14(.  الرَُّجــل «  هــَذا 
المنابــر والتــي تحتــوى علــى كلمــات ناعمــة، تُحــدث أثــراً دائمــاً فــي النفــوس. ولــم 
يَُعــد البــوق يُعطــي صوتــاً واضحــاً. والنــاس لــم تُعــْد تتأثـّـر قلوبهــم بواســطة حقائــق 

القاطعــة. الواضحــة  كلمــة هللا 
مشــاعرهم  عــن  عبّــروا  لــو  الذيــن  بالمســيحيّة  المعترفيــن  مــن  كثيــرون  يوجــد 
أن  ويمكنهــم  الصراحــة؟  هــذه  بمثــل  الــكالم  إلــى  الحاجــة  مــا  لقالــوا:  الحقيقيّــة 
يســألوا كذلــك: مــا الــذي دفــع يوحنــا المعمــدان ليقــول للفريســيين: » يَــا أَْولََد 
األَفَاِعــي َمــْن أََراكُــْم أَْن تَْهُربُــوا ِمــَن الَْغَضــب اآلتِــي « )لوقــا 3: 7(. ولمــاذا لــزم أن 
يثيــر ثائــرة غضــب هيروديــا بقولــه لهيــرودس أنّــه ل يحــّل لــه أن يعيــش مــع امــرأة 
أخيــه؟ لقــد فقــد يوحنــا المعمــدان، ســابق المســيح ، حياتـَـه بهــذا الــكالم الصريــح. 
فلمــاذا لــم يتابــع مســيرة حياتـِـه بحيــث ل يجلــب علــى نفســه ســخَط ذينــك اللذيــن 

عاشــا فــي الخطيئــة؟
بهــذا النمــط تجــادل مــن كان يجــب أن يقفــوا حرّاســاً أمنــاء علــى شــريعة هللا 
حتــى احتلّــت السياســة مــكان األمانــة واســتمرّت الخطيئــة ســافرة دون أن يوبّخهــا 

أحــد. متــى يُســمع صــوت التوبيــخ الصــادق فــي الكنيســة مــرّة أخــرى؟
الوضــوح  منتهــى  فــي  كالم   .)7  :12 صموئيــل   2( الرَُّجــْل «  ُهــَو  » أنْــَت 
بــل قلّمــا  اليــوم مــن علــى المنابــر  يُســمع  ناثــان داود قلّمــا  بــه  والصراحــة خاطــب 
يُقــرأ فــي الصحــف أو فــي الكتــب. ولــول ندرتــه لرأينــا الكثيــر مــن براهيــن قــدرة هللا 
هــي  إّن جهودهــم  قائليــن  الــرّب  رســُل  يشــتكي  ألّ  ينبغــي  النــاس.  بيــن  الظاهــرة 
بــال ثمــر، حتــى يتوبــوا عــن خطيئتهــم التــي هــي محبّــة مــدح النــاس واستحســانهم 

الحــّق. إلــى كتمــان  بهــم  يــؤدي  الــذي  األمــر  فــي إرضائهــم  ورغبتهــم 
أّمــا الخــّدام الذيــن دأبهــم إرضــاء النــاس، الذيــن يصيحــون قائليــن : ســالم ســالم 
فــي حيــن أّن هللا لــم يتكلّــم بالســالم، فيحســن بهــم أن يتذلّلــوا أمــام هللا طالبيــن 
الغفــران عــن عــدم إخالصهــم وانعــدام الشــجاعة األدبيّــة مــن قلوبهــم. إنّهــم يجعلــون 
الرســالة المســلّمة إليهــم ناعمــة، ل ألنّهــم يحبّــون أقرباءهــم، بــل ألنّهــم منغمســون 
مجــد  أولً  تطلــب  التــي  هــي  الحقيقيــة  المحبّــة  للراحــة.  ومحبّــون  الملــذات  فــي 
هللا وخــالص النفــوس. الذيــن عندهــم هــذه المحبّــة لــن يتََجنَّبــوا الحــق لتجنيــب 
أنفســهم النتائــج المحزنــة لصراحتهــم. وعندمــا تكــون النفــوس فــي خطــر فخــّدام هللا 
ل يهتّمــون بذواتهــم بــل يتكلّمــون بالكلمــة الُمعطــاة لهــم ليبلغوهــا للنــاس ويرفضــون 

العتــذار عــن الشــّر أو التهويــن مــن خطــره. 
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ليــت كّل خــادم يتحّقــق مــن قدســيّة وظيفتــه وقداســة عملــه ويبــدي شــجاعة 
كالتــي أبداهــا إيليّــا! فالخــدام باعتبارهــم رســالً معينيــن مــن قبــل هللا هــم فــي 
َويَِعظْــوا  َويَْنتَِهــْروا  » يَوبِِّخــوا  أن  عليهــم  خطيــرة.  مســؤوليّة  علــى  ينطــوي  مركــز 
أَنَــاٍة َوتَْعلِيــٍم « )2 تيموثــاوس 4: 2(. وأن يخدمــوا كــوكالء ســرائر الســماء  ِبــُكلِّ 
كنــّواب عــن المســيح فيشــجعون المطيعيــن وينــذرون العصــاة ول يقيمــون وزنــاً 
للسياســة الدنيويّــة. وينبغــي لهــم ألّ ينحرفــوا عــن الطريــق الــذي أمرهــم يســوع 
بالســير فيــه. وأن يتقّدمــوا إلــى األمــام بإيمــان متذكّريــن أنّهــم ُمحاطــون بســحابة 
مــن الشــهود. وألّ ينطقــوا بكالمهــم بــل بالــكالم الــذي يأمرهــم بــه ذاك الــذي هــو 
أعظــم مــن ملــوك األرض. وأن تكــون رســالتهم: » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ «. إّن هللا 
ــا وناثــان ويوحنــا المعمــدان — رجــالً يحملــون رســالته بأمانــة  يطلــب رجــالً كإيليّ
بغــض النظــر عــن النتائــج، رجــالً يقولــون الحــّق بشــجاعة حتــى لــو أدى بهــم ذلــك 

إلــى التضحيــة بــكّل مــا يملكــون.
ل يمكــن هلل أن يســتخّدم الذيــن يخافــون مــن الثبــات إلــى جانــب الحــّق فــي 
وتأثيرهــم.  وشــجاعتهم  الجميــع  قــّوة  إلــى  األمــر  يحتــاج  عندمــا  الخطــر،  وقــت 
الرؤســاء  وضــد  والضــالل،  الخطــأ  ضــّد  بأمانــة  يحاربــون  رجــالً  يطلــب  أنّــه 
والســالطين وولة العالــم علــى ظلمــة هــذا الدهــر، ضــّد أجنــاد الشــــّر الروحيّــة 
الِــُح َواألَِميــُن ..  ــا أَيَُّهــا الَْعبْــُد الصَّ فــي الســماويات. لمثــل هــؤلء سيقـــول: » نِِعمَّ

.)23  :25 َســيِِّدَك « )متــى  فَــَرِح  إِلَــى  اُْدُخــْل 
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)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في 1 ملوك 18: 40-19(.

إذ كان إيليّــا واقفــاً أمــام آخــاب أمــر أن يجتمــع جميــع الشــعب وأنبيــاء البعــل 
والعشــتروث للقائــه علــى جبــل الكرمــل. فقــد أمــره قائــالً: » أَرِْســْل َواْجَمــْع إِلـَـيَّ كُلَّ 
ــَواِري  إِْســرَائِيَل إِلـَـى َجبَــِل الَْكرَْمــِل، َوأَنِْبيَــاَء الْبَْعــِل أَْربـَـَع الِْمئـَـِة َوالَْخْمِســيَن، َوأَنِْبيَــاَء السَّ

أَْربَــَع الِْمئَــِة الَِّذيــَن يَأْكُلُــوَن َعلَــى َمائِــَدِة إِيزَابَــَل « )1 ملــوك 18: 19(.
فقــد صــدر األمــر مــن فــِم إنســاِن بــدا كأنّــه يقــف فــي محضــر الــرّب ذاتــه. وأطــاع 
آخــاب فــي الحــال كمــا لــو كان النبــّي هــو الملــك وكان الملــك واحــداً مــن رعايــاه. وقد 
أوفد رسالً على جناحي السرعة إلى كّل أنحاء المملكة يدعو الناس لالجتماع في 
ــن. وفيمــا كانــوا يســافرون إلــى ذلــك المــكان امتــألت قلــوب الكثيريــن  الوقــت المعيّ
منهم بهواجس غريبة. لبّد أّن شيئاً غيَر عادي مزمع أن يحدث، وإلّ فلماذا يدعون 
لالجتمــاع فــوق جبــل الكرمــل؟ أيَّــة كارثــة جديــدة مزعمــة أن تحــّل بالشــعب والبــالد؟

قبــل أيّــام القحــط والجفــاف كان جبــل الكرمــل مكانــاً جميــالً وقــد اســتمّدت 
مكســّوًة  الخصبــة  منحدراتُــه  وكانــت  بالمــاء  فائضــة  ينابيــع  مــن  مياههــا  جداولــه 
باألزهــار الجميلــة والحدائــق المزدهــرة. أّمــا اآلن فقــد غــاب جمالــه بســبب اللعنــة 
التــي أدت بــه إلــى الجفــاف. وكانــت المذابــح المقامــة لعبــادة البعــل وعشــتورث 
تحيــط بهــا حدائــق ذابلــة ل ورق فيهــا. وفــى قّمــة الجبــل ُوجــَد مذبــح الــرّب المنهــدِم 

علــى نقيــض مذابــح البعــل.
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شــوهدت  كمــا  البــالد،  مــن  واســعة  رقعــة  علــى  يشــرف  الكرمــل  جبــل  كان 
مرتفعاتـُـه مــن أماكــن كثيــرة فــي مملكــة إســرائيل وعنــد ســفح الجبــل ُوِجــدت أماكــن 
مناســبة لمراقبــة مــا يحــدث فــوق الجبــل. كانــت عبــادة األوثــان التــي مورســت فــي 
منحدراتــه المكســّوة باألشــجار، إهانــة بالغــة هلل، وقــد اختــار إيليّــا ذلــك المرتفــع 

لكونــه أبــرز مــكان يبــدو للعيــان ليظهــر فيــه قــدرة هللا لتزكيــة كرامــة اســمه.
وفــى الصبــاح الباكــر مــن ذلــك اليــوم المحــّدد توافــد الشــعب المرتــّد بشــوق 
المهيبــة  بحللهــم  الجبــل  إيزابــل  أنبيــاء  وارتقــى  الجبــل.  قّمــة  مــن  بالقــرب  وانتظــار 
وظهــر الملــك بأبّهــة وجــالل وهــو يقــف علــى رأس الكهنــة، فيهتــف عابــدو األوثــان 
ترحيبــاً بــه ولكــّن الرهبــة والخــوف كانــا يســتبّدان بقلــوب الكهنــة عندمــا يذكــرون أّن 
البــالد لــم ينــزل عليهــا طــّل ول مطــر علــى مــدى ثــالث ســنوات ونصــف بنــاء علــى 
كلمة النبّي. إنّهم يحّســون بحّق أن أزمة رهيبة وشــيكة الوقوع. فاآللهة التي اتّكلوا 
عليهــا عجــزت عــن إقامــة الدليــل أن إيليّــا نبــّي كــذاب. ومــا أدهشــهم باألكثــر أّن 
آلهتهــم التــي كانــوا يتعبــدون لهــا أبــدت عــدم اكتــراث لصرخاتهــم الجنونيّة ودموعهم 

وتذلّلهــم وطقوســهم وممارســتهم الثائــرة وذبائحهــم الغاليــة التــي لــم تنقطــع.
لقــد وقــف إيليّــا وحيــداً فــي مواجهــة الملــك آخــاب واألنبيــاء الكذبــة وهــو محــاط 
بجمــوع الشــعب مدافعــاً عــن كرامــة الــرّب. فــذاك الــذي اتّهمتــه المملكــة كلّهــا بأنـّـه 
الســبب فــي ذلــك الشــقاء الــذي حــّل بهــا، يقــف أمامهــم اآلن وهــو فــي الواقــع اعــزل 
مــن وســائل الدفــاع فــي حضــرة ملــك إســرائيل وأنبيــاء البعــل ورجــال الحــرب  وآلف  
ــا لــم يكــن وحيــداً. فمــن فوقــه ومــن حولــه يوجــد  الشــعب المحيطيــن بــه. إلّ أّن إيليّ

حــرّاس هــم جنــد الســماء - المالئكــة المقتــدرون قــّوة.
ويقــف النبــي أمــام ذلــك الجمــع بــال رعــب أو وجــل وهــو مــدرك تمامــاً مــدى 
بنــور  يلمــع  ووجهــه  الــرّب،  قبــل  مــن  تنفيذهــا  أمــر  إليــه  المــوكل  رســالته  خطــورة 
ــا أّولً إلــى مذبــح  مقــّدس. أّمــا الشــعب فينتظــر منــه بجــزع ان يتكلّــم. فــإذ ينظــر إيليّ
قائــالً:  البــوق  كصــوت  يجلجــل  بصــوٍت  يهتــف  الشــعب  إلــى  ثــّم  المنهــدم  الــرّب 
» َحتَّــى َمتـَـى تَْعرُُجــوَن بَيـْـَن الِْفرْقَتَيْــِن إِْن كَاَن الــرَّبُّ ُهــَو هللَا فَاتَِّبُعــوُه َوإِْن كَاَن الْبَْعــُل 

فَاتَِّبُعــوُه « )1 ملــوك 18: 21(.
تجــّرأ علــى  الحاشــد  الجمــع  فــي ذلــك  بكلمــة. ول واحــد  الشــعُب  ولــم يجبــه 
إعــالن ولئــه للــرّب. لقــد خيّــم الخــداع والعمــى علــى إســرائيل كغيمــة قاتمــة. ولــم 
كانــوا  بالتدريــج عندمــا  بــل  مــرّة واحــدة  الشــعب  المميــت  الرتــداد  يفاجــئ هــذا 
يرفضــون اإلصغــاء لصــوت اإلنــذار مــن حيــن آلخــر ويرفضــون التوبيــخ الــذي أرســله 
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الرّب إليهم. ففي كّل مرّة انحرفوا عن عمل الحّق، ورفضوا التوبة ترســخ الشــّر في 
نفوســهم وأبعدهــم عــن الســماء اكثــر. واآلن ففــي هــذه األزمــة أّصــروا علــى رفــض 

الوقــوف إلــى جانــب هللا.
يبغــض الــرّب بــل ويمقــُت عــدم الكتــراث والغــدر فــي وقــت حــدوث أزمــة فــي 
المحتــدم  العظيــم  للصــراع  الختاميّــة  المشــاهد  تراقــب  كلهــا  والمســكونة  عملــه. 
بيــن الخيــر والشــّر باهتمــام كبيــر. وشــعب هللا يقتــرب مــن حــدود عالــم األبــد. فــأّي 
شــيء بالنســبة إليهــم أهــم مــن إظهــار ولئهــم إللــه الســماء؟ كان هلل أبطــال مــن ذوى 
األخــالق الســامية فــي كّل األجيــال، وكذلــك لــه أبطــال اليــوم، الذيــن هــم كيوســف 
وإيليّــا ودانيــال ل يخجلــون مــن العتــراف بأنّهــم شــعبه الخــاص. إّن بركتــه الخاّصــة 
ترافــق خدمــات الرجــال العامليــن الذيــن ل ينحرفــون عــن طريــق الواجــب المســتقيم 
؟ « )خروج 32: 26(. الذين ل يكتفون  بل يســألون قائلين بقّوة إلهيّة: » َمْن لِلرَّبِّ
بمجــرّد تقديــم الســؤال بــل يطلبــون ممــن يختــارون النضمــام إلــى شــعب هللا التقــّدم 
إلــى األمــام والمجاهــرة بولئهــم لملــك الملــوك ورّب األربــاب دون خطــأ أو التبــاس. 
مثــل هــؤلء النــاس يخضعــون إرادتهــم وخططهــم لشــريعة هللا. وألجــل محبتّــه ل 
يحســبون حياتهــم عزيــزة عندهــم. وعملهــم هــو الســتنارة بكلمــة هللا وجعلهــا تنيــر 

علــى العالــم فــي مــلء قّوتهــا الثابتــة. وشــعارهم اإلخــالص والــولء هلل.
فيمــا كان بنــو إســرائيل علــى جبــل الكرمــل يتخبطــون فــي شــكوكهم وترددهــم، 
يأتيهــم صــوت إيليــا قاطعــاً عليهــم حبــل صمتهــم مــرّة أخــرى، يقــول: » أَنـَـا بَِقيــُت نَِبيًّا 
ــٍة َوَخْمُســوَن رَُجــالً فَلْيُْعطُونَــا ثَْوَريْــِن فَيَْختَــاُروا  ــاُء الْبَْعــِل أَْربَــُع ِمئَ لِلــرَّبِّ َوْحــِدي، َوأَنِْبيَ
ألَنُْفِســِهْم ثَــْوًرا َواِحــًدا َويَُقطُِّعــوُه َويََضُعــوُه َعلَــى الَْحطَــِب َولِكــْن لَ يََضُعــوا نَــاًرا َوأَنَــا 
أُقـَـرُِّب الثَّــْوَر اآلَخــَر َوأَْجَعلـُـُه َعلـَـى الَْحطـَـِب َولِكــْن لَ أََضــُع نـَـاًرا ثـُـمَّ تَْدُعــوَن ِباْســِم آلَِهِتُكــْم 
َوأَنـَـا أَْدُعــو ِباْســِم الــرَّبِّ َواإِللــُه الَّــِذي يُِجيــُب ِبَنــاٍر فَُهــَو هللُا « )1 ملــوك 18: 24-22(.

كان القتــراح الــذي قّدمــه إيليّــا معقـــولً بحيــث لــم يســتطع الشــعب المراوغــة 
منــه أو التهــرب. لذلــك كانــت لديهــم بعــض الشــجاعة جعلتهــم يجيبــون قائليــن: 
» الـْـَكالَُم َحَســٌن« )1 ملــوك 18: 24(. ولــم يجــرؤ أنبيــاء البعــل علــى رفــع أصواتهــم 
» اْختَــاُروا  قائــالً:  الــكالم  إيليّــا  إليهــم  ووّجــه  القتــراح.  هــذا  علــى  احتجاجــاً 
بُــوا أَوَّلً، ألَنَُّكــْم أَنْتُــُم األَكْثَــُر َواْدُعــوا ِباْســِم آلَِهِتُكــْم َولِكــْن  ألَنُْفِســُكْم ثَــْوًرا َواِحــًدا َوقَرِّ

لَ تََضُعــوا نَــاًرا « )1 ملــوك 18: 25(.
بــدأ الكهنــة الكاذبــون بإعــداد المذبــح ووضــع الحطــب والذبيحــة عليــه ومــن ثــّم 
تــالوة تعاويزهــم ورُقاهــم، وهــم يتظاهــرون بالجــرأة والتحــدي، ولكّنهــم فــي أعمــاق 
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المجلجلــة  صيحاتهــم  صــدى  رّن  وقــد  الرعــب.  يبطّنــون  كانــوا  المذنبــة  قلوبهــم 
» يَــا  قائليــن:  إلههــم  باســم  يدعــون  وهــم  المحيطــة  والمرتفعــات  الغابــات  فــي 
بَْعــُل أَِجبَْنــا «. ويتجمــع الكهنــة حــول مذبحهــم وهــم يقفــزون ويتلــوون ويصرخــون 
وينتفون شــعورهم ويمزّقون أجســادهم متوســلين إلى إلههم كي يســرع لنجدتهم.

مــرّت ســاعات الصبــاح وأقبــل الظهــر ومــع ذلــك لــم يكــن مــن برهــان أّن البعــل 
لصلواتهــم  جــواب  ول  صــوت  يــأِت  لــم  المخدوعيــن.  كهنتــه  صرخــاِت  يســمع 

نــار. تأكلهــا  ل  حالهــا  علــى  الذبيحــة  وتبقــى  المجنونــة. 
الماكــرون  الكهنــة  يواصــل  الجنونيــة  عبادتهــم  فــروض  ممارســة  يواصلــون  وإذ 
أيضــاً محاولــة ابتــكار وســيلٍة يمكنهــم بهــا إشــعال النــار علــى المذبــح وجعــل النــاس 
إيليّــا اليقظــة راقبــت كّل  إنّهــا جــاءت مــن البعــل مباشــرة. إلّ أّن عيــن  يعتقــدون 
للرجــاء أن تســنح لهــم فرصــة للخــداع فقــد  حركــة وإذ ظــّل الكهنــة يرجــون خالفــاً 

المعنــى. العديمــة  واصلــوا ممارســة طقوســهم 
ـُه  لََعلّـَ إِلــٌه!  ـُه  َعــال ألَنّـَ ِبَصــْوٍت  إيليّــا وقــال : » اْدُعــوا  بهــم  وعنــد الظهــر ســخر 
ـُه نَائِــٌم فَيَتََنبَّــَه فََصَرُخــوا ِبَصــْوٍت َعــال  ُمْســتَْغرٌِق أَْو ِفــي َخلْــَوٍة أَْو ِفــي َســَفٍر! أَْو لََعلّـَ
ــا َجــاَز  ُم َولَمَّ ـى َســاَل ِمْنُهــُم الــدَّ ــيُوِف َوالرَِّمــاِح َحتّـَ َوتََقطَُّعــوا َحَســَب َعاَدتِِهــْم ِبالسُّ
الظُّْهــُر َوتََنبَّــأُوا إِلـَـى ِحيــِن إِْصَعــاِد التَّْقِدَمــِة.. لـَـْم يَُكــْن َصــْوٌت َولَ ُمِجيــٌب َولَ ُمْصــغٍ « 

)1 ملــوك 18: 29-27(.
وجعلهــم  خدعهــم  قــد  الذيــن  أولئــك  لنجــدة  باإلســراع  ــر  يُسَّ الشــيطان  كان 
يكرّســون ذواتهــم لخدمتــه. وكان يرغــب بــكّل ســرور أن يرســل برقــاً يشــعل الذبيحــة 
بالنــار. ولكــّن هللا وضــع للشــيطان حــدوداً ل يتعّداهــا – وردع قّوتــه – لذلــك فلــم 

يكــن ممكنــاً أن تنقــل كّل مكايــد العــدو وحيلــه شــرارًة واحــدة إلــى مذبــح البعــل.
أخيــراً بعدمــا بُّحــت أصــوات الكهنــة مــن كثــرة الصيــاح وبعدمــا تلطّخــت ثيابهــم 
ففــى  اليــأُس.  وشــملهم  يدهــم  فــي  أســِقَط  جراحهــم،  مــن  جــرت  التــي  بالِدمــاء 
جنونهــم واهتياجهــم جعلــوا يخلطــون بيــن توّســالتهم لعنــاٍت وجهوهــا إلــى إلههــم، 
إلــه الشــمس. ولكــّن إيليّــا ظــّل يراقــب بــكّل انتبــاه ألنـّـه كان يعلــم أنـّـه لــو أفلحــت أيَّــة 
حيلــة مــن حيــل الكهنــة فــي إشــعال النــار علــى مذبحهــم فالبــّد أن يمزّقــوه إربــاً إربــاً.

فــكان أحدهــم  البعــل اإلعيــاء والرتبــاك.  أنبيــاء  ويقتــرب المســاء ويصيــب 
عــاد  ومــا  محاولتهــم.  عــن  كّفــوا  حتــى  آخــر،  شــيئاً  يقتــرح  وغيــره  شــيئاً،  يقتــرح 
يــرّن فــوق جبــل الكرمــل. وفــى يأســهم ينســحبون  صــدى صرخاتِهــم أو لعناتهــم 
الكهنــة  مظاهــرات  اليــوم  طــوال  يشــهد  الشــعب  ظــّل  النضــال.  حومــة  مــن 
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المغلوبيــن علــى أمرهــم وهــم يرقصــون رقصاتهــم الهســتيرية حــول المذبــح كمــا 
ونظــروا  غرضهــم.  إلتمــام  الشــمس  أشــّعة  علــى  يقبضــوا  أن  يريــدون  كانــوا  لــو 
لذلــك  أجســادهم.  فــي  الكهنــة  أحدثهــا  التــي  الكثيــرة  التشــويهات  إلــى  برعــب 
كانــت لديهــم فرصــة للتأّمــل فــي جهــالت عبــادة األوثــان. وضجــر كثيــرون فــي 
ذلــك الجمــع مــن تلــك المشــاهد الشــيطانيّة، وهــا هــم اآلن ينتظــرون تحــركّات 

بالــغ. باهتمــام  إيليّــا 
الوقــت هــو وقــت تقديــم ذبيحــة المســاء. ويأمــر إيليّــا الشــعب قائــالً: » تقّدمــوا 
إلــيَّ فــإذ يقتربــون منــه وهــم مرتعبــون، يلتفــت هــو إلــى المذبــح المنهــدم حيــث كان 
النــاس يعبــدون إلــه الســماء ســابقاً، ثــم يرممــه، كانــت كومــة األنقــاض هــذه أغلــى 

فــي نظــره مــن كّل المذابــح الوثنيّــة الفخمــة.
إذ رّمــم إيليّــا المذبــح القديــم أعلــن احتراَمــه للعهــد الــذي قطعــه الــرّب مــع شــعبه 
ِبَعــَدِد  َحَجــرًا،  َعَشــَر  إلــى أرض الميعــاد. فقــد اختــار » اثَْنــْي  عنــد عبورهــم األردن 
أَْسبَاِط بَِني يَْعُقوَب.. َوبََنى الِْحَجارََة َمْذبًَحا ِباْسِم الرَّبِّ « )1 ملوك 18: 31، 32(.

إذ كان كهنــُة البعــل الذيــن خابــت آمالهــم منهوكيــن بســبب جهودهــم الفاشــلة 
ــا. فهــم يبغضونــه ألنّــه قــّدم اقتراحــاً كشــف  جلســوا لينظــروا مــا الــذي ســيفعله إيليّ
الشــعب  قّوتــه. وإذ كان  مــع ذلــك يخشــون  آلهتهــم وعجزهــا ولكنهــم  بــه ضعــف 
خائفــاً أيضــاً ول يــكاد يلتقــُط أنفاَســه أخــذ ينتظــر مــا ســيحدث ويراقــب إيليّــا وهــو 
يقــوم باســتعداداته. وقــد تصــرّف النبــّي فــي هــدوء علــى نقيــض الجنــون الــذي أبــداه 

عبــدُة البعــل بــال جــدوى.
بعدمــا أكمــل النبــّي بنــاء المذبــح عمــل قنــاًة حولــه، ورتـّـب الحطــب وأعــّد الثــور 
ووضع الذبيحة على المذبح ثم أمَر الشعب أن يصبّوا ماء على الذبيحة والمذبح. 
وقــال لهــم : » اْمــألُوا أَْربَــَع َجــرَّاٍت َمــاًء َوُصبُّــوا َعلَــى الُْمْحرَقَــِة َوَعلَــى الَْحطَــِب  ثُــمَّ 
قـَـاَل ثَنُّــوا فَثَنَّــْوا َوقـَـاَل ثثَلِّثـُـوا فَثَلَّثـُـوا  فََجــَرى الَْمــاُء َحــْوَل الَْمْذبـَـِح َواْمتـَـألَِت الَْقَنــاُة أَيًْضــا 

َمــاًء « )1 ملــوك 18: 35-33(.
ــا الشــعب بارتدادهــم الطويــل األمــد الــذي أثــار غضــَب الــرّب  ــر إيليّ بعدمــا ذكّ
دعاهــم اآلن أن يتذلّلــوا بقلوبهــم ويرجعــوا إلــى إلــه آبائهــم كــي ترتفــع اللعنــة عــن 
أرضهــم. ثــم جثــا بخشــوع أمــام اإللــه غيــر المنظــور ورفــع يديــه إلــى الســماء وقــّدم 
صــالة بســيطة. كان كهنــة البعــل يصيحــون ويصرخــون والزبــد يخــرج مــن أفواههــم 
وهــم يرقصــون مــن الصبــاح الباكــر إلــى مــا بعــد الظهــر أّمــا إيليّــا فــإذ يصلّــي فــال 
ولكّنــه  فمــه.  مــن  تخــرج  معنــى  بــال  صرخــات  الكرمــل  جبــل  شــوامخ  فــوق  تتــرّدد 
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يصلّــي كمــن يؤمــن أّن الــرّب موجــود فــي ذلــك المــكان يشــهد مــا يحــدث ويصغــي 
إلــى توّســالته. كان أنبيــاء البعــل يصلــون بوحشــيّة وجنــون، أّمــا إيليّــا فعلــى نقيــض 
علــى  تفّوقــه  علــى  يبرهــن  أن  هللا  ســائالً  وهــدوء  وغيــرة  ببســاطة  صلّــى  ذلــك، 

البعــل لكــي يرجــع الشــعب إليــه.
توســل النبــّي قائــالً فــي صالتــه: » أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلــُه إِبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َوإِْســرَائِيَل 
ــُدَك َوِبأَْمــرَِك قَــْد فََعلْــُت كُلَّ  ــْوَم أَنَّــَك أَنْــَت هللُا ِفــي إِْســرَائِيَل َوأَنِّــي أَنَــا َعبْ ــِم الْيَ لِيُْعلَ
ــْعُب أَنََّك أَنَْت الرَّبُّ اإِللُه  هِذِه األُُموِر اْســتَِجبِْني يَا رَبُّ اْســتَِجبِْني، لِيَْعلََم هَذا الشَّ

َوأَنَّــَك أَنْــَت َحوَّلْــَت قُلُوبَُهــْم رُُجوًعــا « )1 ملــوك 18: 36، 37(.
وهنــا يســتولي علــى الجميــع صمــت مهيــب. ويرتجــُف كهنــُة البعــل مــن هــول 

الرعــب. وإذ أحّســوا بجرمهــم كانــوا يتوقّعــون النتقــام الســريع.
وفور انتهاء إيليّا من صالته نزلت نار من السماء كوميض برق لمع، على المذبح 
فأكلت المحرقة ولحست المياه التي في القناة وأكلت حتى حجارة المذبح. وقد 
أنــار بهــاُء تلــك النــار جوانــب الجبــل وبهــر أبصــاَر الجمهــور المحتشــد. وقــد انتظــر فــي 
األوديــة القريبــة كثيــرون وهــم يترقّبــون بشــوٍق مــا كان يحــدث فــوق الجبــل، فقــد رأوا 
نــزول النــار بوضــوح. فُذهــل الجميــع لهــذا المنظــر. فهــي تشــبه عمــود النــار الــذي كان 

يفصــل بيــن بنــي إســرائيل وجيــوش المصرييــن فــي عــرض البحــر األحمــر.
عندئــذ ســقط الشــعب الــذي فــوق الجبــل علــى وجوههــم فــي خــوف أمــام 
اإللــه غيــر المنظــور. فهــم ل يجــرأون علــى الســتمرار فــي التحديــق فــي النــار النازلــة 
مــن الســماء خوفــاً لئــال تلتهمهــم. وإذ يقتنعــون بأنّــه يجــب عليهــم العتــراف بــأّن 
بالــولء، يصرخــون معــاً بصــوت  لــه  الــذي يدينــون  إلــه آبائهــم  إيليّــا هــو  إلــه  الــرّب 
ويــرّن   .)39  :18 ملــوك   1( هللُا «  ُهــَو  الــرَّبُّ  هللُا.  ُهــَو  » الــرَّبُّ  قائليــن:  واحــد 
ذلــك الصــوت المفــزع فــي أعالــي الجبــل بوضــوح تــاّم، ويتــرّدد صــداه فــي أســفل 
الــوادي. لقــد اســتيقظ شــعب إســرائيل أخيــراً وزال عنــه الخــداع ورجــع إلــى رشــده 
ورأى أخيــراً إلــى أّي حــّد أهــان هللا. هنــا يُــرى الفــرق الشاســع بيــن صفــة عبــادة 
البعــل والخدمــة المعقولــة التــي يطلبهــا اإللــه الحقيقــي، كّل هــذا يبــدو واضحــاً 
تمــام الوضــوح. ويعتــرف الشــعب بعدالــة هللا ورحمتــه فــي كونــه حجــب عنهــم 
مســتعّدون  اآلن  وهــم  باســمه.  اعترافهــم  إلــى  ذلــك  آل  أن  إلــى  والمطــر  الطــّل 

لالعتــراف بــأّن إلــه إيليــا هــو فــوق كّل اآللهــة الوثنيّــة.
أّمــا كهنــة البعــل فينظــرون بذعــر إلــى مظاهــر قــدرة الــرّب العجيبــة. ولكــن رغــم 
هزيمتهــم وخيبتهــم، ورغــم وجودهــم فــي محضــر جــالل هللا ومجــده فقــد رفضــوا 
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التوبة عن عمل الشّر. وأرادوا أن يظلّوا أنبياَء للبعل بالرغم من كّل ما رأوا. وهكذا 
برهنــوا أنّهــم نضجــوا للهــالك. فلكــي يحفــظ الشــعب التائــب مــن أغــواء أولئــك 
الذيــن علّموهــم أن يعبــدوا البعــل، أرشــد الــرّب إيليّــا أن يهلــك هــؤلء المعلّميــن 
الكذبــة. وكان غضــب الشــعب قــد ثــار علــى هــؤلء الذيــن كانــوا دعــاَة العصيــان. 
وعندمــا اصــدر إيليّــا أمــرَه القائــل: » اْمِســُكوا أَنِْبيَــاَء الْبَْعــِل َولَ يُْفلِــْت ِمْنُهــْم رَُجــٌل « 
)1 ملــوك 18: 40( أطاعــه الشــعب فــوراً. فأمســكوا الكهنــة وأخذوهــم إلــى نهــر 
قيشــون وهنــاك قبيــل الغــروب، غــروب ذلــك اليــوم الــذي كان بــدء إصــالح حاســم، 

ذبحــوا خــّدام البعــل ولــم يُســمح ألحــٍد منهــم بــأن ينجــو.
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حوريب
)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في 1 ملوك 418: 41-46؛ 19: 8-1(.

بيــن  عظيــم  روحــي  بإصــالح  للقيــام  الطريــق  انفتــح  البعــل  أنبيــاُء  ُذبــح  بعدمــا 
ارتدادهــم  الشــعب  أمــام  إيليّــا  وضــع  لقــد  العشــرة.  الشــماليّة  المملكــة  أســباط 
بوضــوح ودعاهــم كــي يتواضعــوا ويتذلّلــوا بقلوبهــم ويرجعــوا إلــى الــرّب. لقــد نُفــّذت 
أحــكام الســماء واعتــرف الشــعب بخطاياهــم وبــاهلل إلــه آبائهــم بوصفــه اإللــه الحــي. 
فحان الوقت اآلن لكي تزول عنهم لعنة السماء وتتجّدد لهم بركات الحياة الزمنيّة 
وتنتعــش األرض بالمطــر وقــال إيليــا آلخــاب: » اْصَعــْد كُْل َواْشــرَْب، ألَنَّــُه ِحــسُّ َدِويِّ 

ــٍر « )1 ملــوك 18: 14(. حينئــذ صعــد النبــّي إلــى قمــة الجبــل ليصلّــي. َمطَ
وبثقــٍة أمــر إيليّــا آخــاب كــي يســتعّد لهطــول المطــر ولكــن ليــس بســبب أّي برهــان 
خارجي. فالنبّي لم يّر سحاباً في السماء ول سمع أصوات الرعود، إنّه فقط نطق 
بالكلمــة التــي حركــه بهــا روح الــرّب إجابــًة لقــّوة إيمانــه. فهــو تّمــم إرادة هللا طــوال 
ذلــك اليــوم بــال تراجــع، وأعلــن ثقتــه التامــة فــي نبــّوات كلمــة هللا، واآلن بعدمــا عمــل 
كّل مــا فــي وســعه علــم أّن الســماء ســتمنح بســخاء البــركاِت التــي ســبق وأنبــأ بهــا.

فاإللــه ذاتــه الــذي أرســل القحــط والجفــاف وعــد بإرســال المطــر الغزيــر مكافــأًة عــن 
عمــل الصــواب والحــّق. واآلن أخــَذ إيليّــا ينتظــر هطــول المطــر الموعــود بــه. وبوداعــة 
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شــديدة جعــل » َوْجِهــِه  بَيْــَن ُركْبَتَيْــِه « وجعــل يتوّســط أمــام هللا متوّســال ألجــِل بنــي 
شــعبه التائبيــن. 

ثــّم أرســل إيليّــا غالمــه مــراراً إلــى بقعــة تشــرف علــى البحــر األبيــض المتوســط 
ـة عالمــة ظاهــرة أّن هللا ســمع صالتــه. وكان الغــالم  ليعلــم مــا إذا كانــت هنــاك أيّـَ
يعــود فــي كّل مــرّة ليقــول: » لَيْــَس َشــْيٌء «. ولــم يضجــر النبــّي ول تزعــزع إيمانــه، 
لكّنــه ظــّل يرفــع صلواتِــه الحــارة. وذهــب الغــالم وعــاد ســّت مــرّات ليقــول أنّــه ل 
إيليّــا  لكــن  كالنحــاس.  كانــت  التــي  الســماء  مــن  المطــر  نــزول  علــى  توجــد عالمــة 
الشــجاع أرســله للمــرّة الســابعة، وعــاد الغــالم فــي هــذه المــرّة ليقــول: » ُهــَوَذا َغيَْمــٌة 

َصِغيــرٌَة قَــْدُر كَــفِّ إِنَْســاٍن َصاِعــَدٌة ِمــَن الْبَْحــِر « )1 ملــوك 18: 44(.
كان هــذا كافيــاً بالنســبة إليليّــا. فهــو لــم ينتظــر حتــى تظلــم الســماء بالســحب 
وفيــراً.  مطــراً  الصغيــرة،  الغيمــة  تلــك  فــي  يــرى  أن  إيمانــه  فقــد ســاعده  الداكنــة. 
فــكان تصرفــه منســجماً مــع إيمانــه إذ أرســل غالمــه برســالة عاجلــة إلــى آخــاب تقــول 

» اْشــُدْد َوانْــزِْل لِئَــالَّ يَْمَنَعــَك الَْمطَــُر « )1 ملــوك 18: 44(.
هــذه  فــي  اســتخدامه  اســتطاع هللا  بحيــث  إيمــان عظيــم  ذا  رجــالً  إيليّــا  كان 
األزمــة العصيبــة مــن تاريــخ إســرائيل. فعندمــا صلـّـى ازداد إيمانـُـه وتّمســك بمواعيــد 
الســماء، وظــّل مثابــراً علــى الصــالة حتــى أجيبــت طلباتُــه. ولــم ينتظــر كــي يحصــل 
علــى أكمــل برهــان أّن هللا قــد ســمعه. لكّنــه كان علــى اســتعداد بالمجازفــة بــكّل 
شــيء ألقــّل عالمــة مــن عالمــات رضــى هللا. ومــع ذلــك فــكّل مــا اســتطاع أن يفعلــه 
تحــت يــِد هللا يمكــن للجميــع أن يفعلــوه فــي محيــط نشــاطهم فــي خدمــة هللا، ألنـّـه 
مكتــوب علــى النبــّي الــذي مــن جبــال جلعــاد هــذا القــول: » كَاَن إِيلِيَّــا إِنَْســانًا تَْحــَت 
َــالََث ِســِنيَن َوِســتََّة  اآللَِم ِمثْلََنــا، َوَصلَّــى َصــالًَة أَْن لَ تُْمِطــَر، فَلـَـْم تُْمِطــْر َعلـَـى األَرِْض ثث

أَْشــُهٍر « )يعقــوب 5: 17(.
يحتــاج العالــم اليــوم إلــى إيمــان كهــذا يتمّســك بمواعيــد كلمــة هللا ول يســمح 
لهــا باإلفــالت منــه مــا لــم تســتجيب الســماء. إّن إيمانــاً كهــذا يربطنــا بالســماء ويأتينــا 
بالقــّوة التــي نكافــح بهــا قــّوات الظلمــة. اســتطاع أولد هللا باإليمــان أن يعملــوا أعمــالً 
وا أَفـْـَواَه أُُســوٍد  أَطَْفــأُوا  باهــرة فقــد » قََهــُروا َمَمالـِـَك، َصَنُعــوا ِبــرًّا، نَالـُـوا َمَواِعيــَد، َســدُّ
اَء ِفــي الَْحــرِْب َهزَُمــوا  ْوا ِمــْن ُضَعــٍف َصــاُروا أَِشــدَّ ــيِْف تََقــوَّ َة النَّــاِر نََجــْوا ِمــْن َحــدِّ السَّ قـُـوَّ
إلــى  نصــل  أن  اليــوم  نحــن  نســتطيع   .)34  ،33  :11 )عبرانييــن  ُغَربَــاَء «  ُجيُــوَش 
َشــْيٍء  كُلُّ  تُْؤِمــَن.  أَْن  تَْســتَِطيُع  كُْنــَت  باإليمــان: » إِْن  نحونــا  أســمى مقاصــد هللا 

ُمْســتَطَاٌع لِلُْمْؤِمــِن « )مرقــس 9: 23(.
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ـِذي يَأْتِــي  اإليمــان عنصــر جوهــرّي مــن عناصــر الصــالة الغالبــة: » يَِجــُب أَنَّ الّـَ
إِلـَـى هللِا يُؤِْمــُن ِبأَنَّــُه َمْوُجــوٌد َوأَنَّــُه يَُجــازِي الَِّذيــَن يَطْلُبُونـَـُه «. » إِْن طَلَبَْنــا َشــيْئًا َحَســَب 
ــاِت  ــا الطِّلِبَ ــُم أَنَّ لََن ــا نَْعلَ ــُه َمْهَمــا طَلَبَْنــا يَْســَمُع لََن ــُم أَنَّ ــا نَْعلَ ــا. َوإِْن كُنَّ َمِشــيئَِتِه يَْســَمُع لََن
الَِّتي طَلَبَْناَها ِمْنُه « )عبرانيين 11: 6؛ 1يوحنا 5: 14، 15(. يمكننا أن نقّدم طلباتنا 
ــا،  إلــى اآلب بإيمــاٍن ومثابــرة كإيمــان يعقــوب وبإصــرار وعــدم استســالم كإصــرار إيليّ

طالبيــن منــه أن يتّمــم مــا وعــد بــه. فكرامــة عرشــه متوقّفــة علــى إتمــام كالمــه.
كان ظــالم الليــل يزحــف حــول جبــل الكرمــل عندمــا كان آخــاب يتأهــب للنــزول: 
يــِح وَكَاَن َمطـَـٌر َعِظيــٌم.  ــَماَء اْســَودَّْت ِمــَن الَْغيْــِم َوالرِّ » وَكَاَن ِمــْن ُهَنــا إِلـَـى ُهَنــا أَنَّ السَّ
فَرَكِــَب أَْخــآُب َوَمَضــى إِلَــى يَْزَرِعيــَل « )1 ملــوك 18: 45(. إذ كان آخــاب مســافراً 
إلــى عاصمــة ملكــه والظــالم محــدق بــه واألمطــار تنهمــر عليــه، كاد يعمــى عــن رؤيــة 
الطريــق أمامــه. أّمــا إيليّــا كنبــي هللا إذ كان قــد أذّل آخــاب فــي ذلــك اليــوم أمــام 
بــه ملــكاً علــى إســرائيل، ولكــي  رعايــاه وذبــح كهنتــه الوثنييــن، كان مــازال يعتــرف 
أمــام المركبــة  بقــّوة هللا، فقــد ركــض  تقــّوى  يبرهــن اآلن علــى ولئــه للملــك، وإذ 

الملكيّــة وأرشــد الملــك إلــى بــاب المدينــة.
إنّنــا نجــد فــي ذلــك العمــل الكريــم الــذي قــام بــه رســول هللا لملــك شــّرير، قــدوًة 
لــكّل مــن يّدعــون بأنّهــم خــّدام هللا ومــع ذلــك هــم مترفّعــون فــي نظــر أنفســهم. يوجــد 
مــن يحّســون بأنّهــم أرفــع مــن أن يمارســوا واجبــات تبــدو حقيــرة فــي نظرهــم. وهــم 
يتــرّددون فــي القيــام حتــى بالخدمــة الالزمــة إذ يخشــون أن يراهــم أحــد وهــم يقومــون 
ــا. فبكلمتــه  ــم الكثيــر مــن مثــال إيليّ بعمــل الخــدم. هــؤلء النــاس يحتاجــون إلــى تعلّ
احتبــس المطــر لمــدى ثــالث ســنوات، وقــد أكرمــه هللا إكرامــاً خاصــاً بإجابــة صالتــه 
التــي قّدمهــا علــى جبــل الكرمــل إذ نزلــت نــار مــن الســماء وأكلــت الذبيحــة، ونفــذ 
حكــم هللا بقتلــه أنبيــاء البعــل بنفســه وأجيبــت صالتـُـه حيــن طلــب هطــول المطــر. 
ومــع ذلــك فبعــد النتصــارات الشــهيرة التــي ســّر هللا أن يكــرم بهــا خدمتــه الجهاريـّـة 

كان مســتعّداً للقيــام بعمــل الخــدم.
وعنــد بــاب يزرعيــل افتــرق إيليّــا عــن آخــاب. فــإذ اختــار النبــّي أن يبقــى خــارج 
األســوار لــف نفســه بردائــه واضطجــع علــى األرض الجــرداء لينــام. أّمــا الملــك فــإذ 
ولــج األســوار أســرع لالحتمــاء فــي قصــره حيــث أخبــر امرأتــه باألحــداث العجيبــة 
التــي وقعــت بحيــث تبرهــن للشــعب أّن الــرّب هــو اإللــه الحقيقــي وأّن إيليّــا هــو 
رســوله المختــار. وحيــن أخبــر آخــاب الملكــة عــن قتــل أنبيــاء البعــل ثــارت إيزابــل 
القاســيّة المتحجــرة القلــب واهتاجــت، ورفضــت أن تــرى فــي مــا حــدث علــى جبــل 
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الكرمــل عنايــة هللا المســيطرة، وإذ كانــت متماديــة فــي تحّديهــا أعلنــت بــكّل جــرأة 
أّن إيليّــا يجــب أن يمــوت.

إليــه  وســلّم  وأيقظــه  الُمتَعــب  النبــّي  ذلــك  إلــى  رســول  جــاء  الليلــة  تلــك  فــي 
رســالة إيزابــل التــي تقــول: » هَكــَذا تَْفَعــُل اآللَِهــُة َوهَكــَذا تَِزيــُد، إِْن لـَـْم أَْجَعــْل نَْفَســَك 

كََنْفــِس َواِحــٍد ِمْنُهــْم ِفــي نَْحــِو هــَذا الَْوقْــِت َغــًدا « )1 ملــوك 19: 2(.
كان يبدو أنّه بعدما أبدى إيليّا شجاعة ل تعرف الخوف، وبعد نصرته الكاملة 
علــى الملــك والكهنــة والشــعب، لــن يستســلم لليــأس فيمــا بعــد ولــن يرتعــب أو 
يجبــن. ولكــّن ذاك الــذي باركــه هللا بتلــك البراهيــن المحسوســة الكثيــرة علــى عنايــة 
محبّتــه لــم يكــن فــوق متنــاول الضعفــات البشــريّة، فــي هــذه الســاعة الُمظلمــة فارقــه 
إيمانُــه وتبــّددت شــجاعته. وقــد صحــا مــن نومــه وهــو مرتبــك ومتحيــر. كان المطــر 
مــا زال ينهمــر وغطــى الظــالم كّل مــكان. لقــد نســي النبــّي أنّــه منــذ ثــالث ســنوات 
أرشــده هللا ووّجــه خطواتِــه إلــى مــكان لجــأ إليــه مــن عــداوة إيزابــل وتفتيــش آخــاب، 
فنــراه اآلن يهــرب لحياتــه. ولّمــا وصــل إلــى بئــر ســبع: » تـَـرََك ُغالََمــُه ُهَنــاَك ثـُـمَّ َســاَر 

يَّــِة َمِســيرََة يَــْوٍم « )1 ملــوك 19: 3، 4(. ِفــي الْبَرِّ
مــن مركــز خدمتــه وواجباتــه. كان عليــه  يهــرَب  إيليّــا أن  مــا كان يجــب علــى 
فــي طلــب الحمايــة ممــن أرســله لتحقيــق وتأييــد  يلجــأ  بــأن  إيزابــل  مقابلــة وعيــد 
كرامــة الــرّب. كان ينبغــي لــه أن يقــول لذلــك الرســول أّن اإللــه الــذي يتّــكل عليــه 
شــاهد  منــذ  قصيــر  وقــت  غيــر  مــّر  قــد  يكــن  لــم  الملكــة.  كراهيــة  مــن  ســيحفظه 
اســتعراضاً عجيبــاً لقــدرة هللا، وكان يجــب أن يؤكــد لــه ذلــك أنّــه لــن يُتــرك اآلن. 
إلــى جانــب  بثبــات  واقــف  بقــي حيــث هــو وجعــل هللا ملجــأه وقّوتــه وهــو  ولــو 
الحــّق لــكان قــد ُحِفــَظ مــن كّل أذى. وكان الــرّب ســيعطيه عالمــة انتصــار أخــرى 
ســيحدث  كان  الــذي  والتأثيــر  نفســها،  إيزابــل  علــى  وضرباتــه  أحكامــه  بإيقــاع 

عظيمــاً. إصالحــاً  ســيحقق  كان  والشــعب  للملــك 
توقّع إيليّا الكثير من المعجزة التي حدثت على جبل الكرمل. كان يؤمن أنّه بعد 
ظهــور قــدرة هللا لــن يعــود إليزابــل تأثيــر علــى عقــل آخــاب وأّن إصالحــاً ســريعاً ســيعّم 
الشعب. وطوال ذلك اليوم الذي قضاه فوق قمة جبل الكرمل أرهق نفَسه بالخدمة 
دون أن يتنــاول طعامــاً. ومــع ذلــك فعندمــا تقــّدم راكضــاً أمــام مركبــه آخــاب إلــى بــاب 

يزرعيــل كان قّويــاً فــي شــجاعته برغــم اإلجهــاد الجســماني الــذي صاحــب عملــه هــذا.
ولكــن رّد فعــل كالــذي غالبــاً مــا يتبــع إيمانــاً قّويــاً ونجاحــاً مجيــداً كان يضغــط 
الكرمــل،  جبــل  علــى  بــدأ  الــذي  اإلصــالُح  يــدوم  ألّ  يخشــى  كان  إيليّــا.  علــى 
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فاســتبّدت بقلبــه الكآبــة. باألمــِس ارتفــَع إلــى قمــة » الُفْســَجُة « واآلن يهــوي إلــى 
األعمــاق. عندمــا كان تحــت إلهــام هللا القديــر، ثبــت إيمانــه أمــام أقســى امتحــان، 
ولكــن عندمــا دهمــه الخــوف ورّن فــي أذنيــه صــوت تهديــد إيزابــل، وعندمــا كان 
يبــدو أّن الشــيطان انتصــر بواســطة مؤامــرة إيزابــل الشــريرة، كــّف إيليّــا عــن تمســكه 
بــاهلل. كان قــد ارتفــع إلــى علــو شــاهق، فــكان رّد الفعــل هائــالً مريعــاً. إذ نســي 
إيليّــا هللا، هــرب حتــى وجــد نفســه وحيــداً فــي قفــر موحــش. وإذ كان فــي أشــّد 
لنفســه  المــوت  طلــب  وهنــاك  ليســتريح،  رتمــة  تحــت  جلــس  التعــب  حــالت 
آبَائِــي « )1  ِمــْن  َخيْــرًا  لَْســُت  ألَنِـّـي  نَْفِســي  ُخــْذ   . رَبُّ يَــا  اآلَن  كََفــى  قائــالً: » قَــْد 
قــواه وتالشــت  النــاس وخــارت  عــن مســاكن  بعيــداً  ملــوك 19: 4(. كان هاربــاً 
تحــت ثقــل الفشــل المريــر، لذلــك لــم يـُـرد أن ينظــر إلــى وجــه إنســان قــّط. وإذ كان 

منهــوك القــوى اضطجــع ونــام أخيــراً.
ووهــن  قاســية  أمــل  بخيبــة  يحّســون  فيهــا  اختبــار  أوقــات  الجميــع  علــى  تأتــي 
شــديد. أيــام يكــون الحــزن مــن نصيــب اإلنســان بحيــث يغــدو مــن الصعــب عليــه 
العتقــاد أّن هللا مــازال هــو المحســن الرحيــم نحــو أولده الضعفــاء، أيــام تزعــج فيهــا 
الضيقات النفس وتشــرذمها حتى ليفّضل اإلنســان الموت على الحياة. في ذلك 
الحيــن يكــّف كثيــرون عــن التمســك بــاهلل ويقعــون أســرى الشــك وعــدم اإليمــان. 
فلــو أمكّننــا فــي مثــل تلــك األوقــات أن نميّــز ببصيرتنــا الروحيّــة معنــى أعمــال عنايــة 
هللا، لرأينــا المالئكــة يحاولــون إنقاذنــا مــن أنفســنا ويجاهــدون لتثبيــت أقدامنــا علــى 

اآلكام الدهريّــة لينبثــق فــي أعماقنــا إيمــان جديــد وحيــاة جديــدة.
ـِذي  أعلـــن أيــوب األمـــين فــي يــوم بليتــه المظلـــم قـــائالً: » لَيْتَــُه َهلَــَك الْيَــْوُم الّـَ
ُولِــْدُت ِفيــِه «. » لَيْــَت كَْرِبــي ُوِزَن، َوَمِصيبَِتــي رُِفَعــْت ِفــي الَْمَواِزيــِن َجِميَعَهــا «. 
» يـَـا لَيْــَت ِطلْبَِتــي تَأْتـِـي َويُْعِطيِنــَي هللُا َرَجائـِـي أَْن يَرَْضــى هللُا ِبــأَْن يَْســَحَقِني َويُطْلِــَق 
يـَـَدُه فَيَْقطََعِنــي فـَـالَ تـَـزَاُل تَْعِزيَِتــي «. » أَنـَـا أَيًْضــا لَ أَْمَنــُع فَِمــي  أَتََكلَّــُم ِبِضيــِق ُروِحــي 
أَْشــُكو ِبَمــرَارَِة نَْفِســي «. » فَاْختَــارَْت نَْفِســي... الَْمــْوَت َعلَــى ِعظَاِمــي هــِذِه. قَــْد 
أيــوب 3: 3؛ 6: 2،   ( نَْفَخــٌة «  أَيَّاِمــي  َعنِّــي ألَنَّ  كُــفَّ  أَْحيَــا.  األَبَــِد  إِلَــى  ُذبْــُت. لَ 

8-10؛ 7: 11، 15، 16(. 
ولكــن مــع أّن أيــوب كان ضجــراً مــن الحيــاة لــم يُســمح لــه بــأن يمــوت. فقــد كُشــف 

لــه عــن إمكانــات المســتقبل وقّدمــت لــه رســالة الرجــاء:
َة. كَِميَــاٍه َعبَــرَْت تَْذكُرَُهــا. َوفَــْوَق  » َوتَُكــوُن ثَاِبتًــا َولَ تََخــاُف. ألَنّـَـَك تَْنَســى الَْمَشــقَّ
الظَِّهيرَِة يَُقوُم َحظَُّك. الظَّالَُم يَتََحوَُّل َصبَاًحا. َوتَطَْمِئنُّ ألَنَُّه يُوَجُد رََجاٌء... َوتَْضطَِجُع 
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ــا ُعيُــوُن األَْشــرَاِر  ُع إِلَــى َوْجِهــَك كَِثيــرُوَن. أَمَّ آِمًنــا. َوتَْرِبــُض َولَيْــَس َمــْن يُزِْعــُج، َويَتََضــرَّ
فَتَتْلَــُف، َوَمَناُصُهــْم يَِبيــُد، َورََجاُؤُهــْم تَْســلِيُم النَّْفــِس « )أيــوب 11: 20-15(.

ارتّفــع أيــوب مــن حضيــض الوهــن واليــأس إلــى قمــة الثقــة التاّمــة فــي رحمــة 
لَ  يَْقتُلُِنــي.  » ُهــَوَذا  األنتصــار:  بلهجــة  يقــول  وأعلــن  المخلّصــة.  وقّوتــه  هللا 
ــا أَنَــا فََقــْد َعلِْمــُت  أَنْتَِظــُر َشــيْئًا )أتــكل عليــه(. فَهــَذا يَُعــوُد إِلَــى َخالَِصــي.. « » أَمَّ
َوبـِــُدوِن  هــَذا  ِجلْــِدي  يُْفَنــى  أَْن  َوبَْعــَد  يَُقــوُم  األَْرِض  َعلَــى  َواآلِخــَر  َحــيُّ  َولِيِّــي  أَنَّ 
 » .. آَخــُر  َولَيْــَس  تَْنظُــَراِن  َوَعيَْنــاَي  لَِنْفِســي  أَنَــا  أََراُه  ـِذي  الّـَ هللَا.  أََرى  َجَســِدي 

.)27-25  :19 15-16؛   :13 )أيــوب 
ـوَب ِمــَن الَْعاِصَفــة « )أيــوب 38: 1(، وأعلــن لخادمــه قــّوة  » فَأََجــاَب الــرَّبُّ أَيُـّ
التــراب  فــي  ونــدم  َمَقــَت نفســه  مــن خالقــه  لمحــة  أيــوب  ســلطانه. وعندمــا رأى 
والرمــاد. وحينئــذ اســتطاع الــرّب أن يباركــه بركــة غزيــرة وأن يجعــل ســنواته األخيــرة 

أفضــل ســنّي حياتــه.
وهــذان  هلل.  كاملــة  خدمــة  لتقديــم  وجوهريّــان  لزمــان  والشــجاعة  الرجــاء 
همــا مــن ثمــار اإليمــان. اليــأس خطيئــة وهــو غيــر معقــول. هللا يقــدر ويريــد »أَكْثـَـَر 
كَِثيــراً « )عبرانييــن 6: 17( أن يمنــح لعبيــده القــّوة التــى يحتاجونهــا ألجــل المتحــان 
والتجربــة. قــد تبــدو مؤامــرات أعــداء عملــه بأنّهــا رســمت جيّــداً وثبتــت بقــّوة ولكــّن 
المالئــم  وقتــه  فــي  يفعلــه  مــا  وهــذا  المؤامــرات.  أقــوى  يبطــل  أن  يســتطيع  هللا 

وبطريقتــه الفّعالــة عندمــا يــرى أّن إيمــان عبيــده قــد امتحــن بمــا فيــه الكفايــة.
لخائري العزائم ولضعاف القلوب يوجد عالج أكيد — اإليمان والصالة والعمل. 
فاإليمان والنشاط يمنحان اليقين والرضى ويتزايدان يوماً بعد يوم. فهل أنت مجرّب 
وتكاد تستســلم للتوّجس والجزع واليأس التام؟ فحتى في أحلك األيّام عندما تدّل 
كّل الظواهــر علــى انعــدام األمــل، ل تخــش شــيئاً. بــل ليكــن لــك إيمــان بــاهلل. إنـّـه يعــرف 
حاجتك وله كّل سلطان. ومحبّته وحنانه السرمديان ل يكالّن قّط. ل تخَش أن يفشل 
فــي إتمــام وعــده، فهــو الحــّق الســرمدي. ل يمكــن أن ينكــث عهــده الــذي قــد أبرمــه مــع 
ــة يكفــي لتلبيــة حاجاتهــم.  محبّيــه. وســيمنح عبيــده األمنــاء قــدراً مــن الطاقــة والفاعليّ
ْعــِف  وقــد شــهد الرســول بولــس قائــالً: » فََقــاَل لـِـي تَْكِفيــَك نِْعَمِتــي ألَنَّ قُوَّتِــي ِفــي الضَّ
تُْكَمــُل .. لذلــك أســر بالضعفــات والشــتائم والضــرورات والضيقــات ألجــل المســيح. 

ألَنِّــي ِحيَنَمــا أَنـَـا َضِعيــٌف فَِحيَنِئــٍذ أَنـَـا قـَـِويٌّ « )2 كورنثــوس 12: 9، 10(.
فهــل نســي هللا إيليّــا فــي ســاعة تجربتــه؟ كال أبــداً! فمحبّتــه لخادمــه عندمــا 
أحــّس إيليّــا بــأّن هللا والنــاس قــد تركــوه، لــم تكــن أقــّل منهــا عندمــا نزلــت نــار مــن 
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الســماء وأنــارت أعالــي الجبــل إجابــة لصالتــه. واآلن عندمــا نــام إيليّــا اســتيقظ علــى 
أثــر لمســة رقيقــة وصــوت جميــل ســمعه فنهــض مرتعبــاً وكأنمــا كان يحــاول الهــرب 
إذ كان يخشــى أن يكــون األعــداء قــد اكتشــفوا مكانــه. ولكــّن الوجــه المشــفق الــذي 
كان منحنيــاً فوقــه لــم يكــن وجــه عــدّو بــل وجــه صديــق. لقــد أرســل هللا إلــى خادمــه 
ـَع َوإَِذا  لــه المــالك: » قُــْم وَكُْل. فَتَطَلّـَ لــه طعامــاً. قــال  مــن الســماء يحمــل  مــالكاً 

كَْعَكــُة رَْضــٍف وَكُــوُز َمــاٍء ِعْنــَد رَأِْســِه « )1 ملــوك 19: 5، 6(.
فبعدمــا تنــاول إيليّــا مــن هــذه المؤونــة المعــّدة لــه عــاد ونــام. فجــاءه المــالك 
َوكُْل ألَنَّ  برقّــة وعطــف: » قُــْم  لــه  قــال  القــوى  لمســه وهــو خائــر  وإذ  ثانيــة.  مــرّة 
ــِة أَْربَِعيــَن نََهــاًرا  ِة تِلْــَك األَكْلَ الَْمَســافََة كَِثيــرٌَة َعلَيْــَك  فََقــاَم َوأَكََل َوَشــرَِب َوَســاَر ِبُقــوَّ
َوأَْربَِعيــَن لَيْلـَـًة إِلـَـى َجبَــِل هللِا ُحوِريــَب « )1 ملــوك 19: 7، 8( حيــث وجــد هنــاك 

مــالذاً فــي مغــارة.
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13
» مـالك ههنا؟ «

)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في 1 ملوك 19: 18-9(.

المعتََكــف الــذي لجــأ إليــه ايليّــا علــى جبــل حوريــب وإن كان محجوبــاً عــن عيــون 
المتعــب  الخائــف  النبــّي  ذلــك  يُتــرك  ولــم  لــدى هللا،  فقــد كان مكشــوفاً  النــاس 
ليكافــح قــّواِت الظلمــة وحــده، تلــك التــي ضغطــت عليــه بــكل ثقلهــا. فعنــد بــاب 
المغــارة التــي التجــأ إليهــا تقابــل معــه هللا بواســطة مــالك عظيــم أُرســل إليــه ليســأله 

عّمــا يحتاجــه وليوضــح لــه مقاصــد هللا نحــو شــعبه.
لــم يســتطع إيليّــا إكمــال عملــه مــع الذيــن قــد تــم غوايتهــم إلــى عبــادة البعــل 
علــى  احــرزه  الــذي  الفريــد  فانتصــاره  بالتمــام.  فــي هللا  الوثــوق  تعلّــم  بعدمــا  إلّ 
قــد حــال  فإنّــه  الطريــق لنتصــارات أعظــم، ومــع ذلــك  أمامــه  فتــح  الكرمــل  جبــل 
بينــه وبيــن الفــرص العجيبــة المقّدمــة لــه بســبب هروبــه مــن تهديــد إيزابــل. لذلــك 
ينبغــي لرجــل هللا أن يــدرك ضعــف مركــزه الحالــي بالمقارنــة مــع المركــز الممتــاز 

الــذي أراده هللا أن يشــغله.
ــا؟ « )1  وقــد واجــه هللا خادمــه المجــرّب بهــذا الســؤال: » َمــا لَــَك هُهَنــا يَــا إِيلِيَّ
ملــوك 19: 9(. أراد أن يقــول لــه بكلمــات أخــرى بأنـّـي أرســلتك إلــى نهــر كريــث، ثــم 
إلــى أرملــة صرفــة. ثــّم أوفدتــك كــي ترجــع إلــى الشــعب ولتقــف أمــام كهنــة األوثــان 
علــى جبــل الكرمــل، وفــي ســبيل ذلــك منطقتــك بالقــّوة لتتقــّدم أمــام مركبــة الملــك 
حتــى بــاب يزرعيــل. لكــن َمــن ذا الــذي أرســلك لتهــرَب هــذا الهــروب الســريع إلــى 

البريــة؟ أي غــرض لــك هنــا؟
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بَِنــي  ألَنَّ  الُْجُنــوِد،  إِلــِه  لِلــرَّبِّ  َغيْــرًَة  ِغــرُْت  النفــس: » قَــْد  بمــرارة  إيليّــا  وأجــاب 
ــيِْف، فَبَِقيــُت أَنـَـا  إِْســرَائِيَل قـَـْد تَرَكـُـوا َعْهــَدَك َونََقُضــوا َمَذاِبَحــَك َوقَتَلـُـوا أَنِْبيَــاَءَك ِبالسَّ

َوْحــِدي َوُهــْم يَطْلُبُــوَن نَْفِســي لِيَأُْخُذوَهــا « )1 ملــوك 19: 10(.
وإذ دعــا المــالك النبــّي للخــروج مــن المغــارة أمــره بــأن يقــف أمــام الــرّب علــى 
الجبــل ويصغــّي الــى كالمــه: » َوإَِذا ِبالــرَّبِّ َعاِبــٌر َوِريــٌح َعِظيَمــٌة َوَشــِديَدٌة قَــْد َشــقَِّت 
ــٌة  يــِح زَلْزَلَ يــِح. َوبَْعــَد الرِّ ــْم يَُكــِن الــرَّبُّ ِفــي الرِّ ُخــوَر أََمــاَم الــرَّبِّ َولَ ــرَِت الصُّ ــاَل وَكَسَّ الِْجبَ
ــاِر  ــاِر. َوبَْعــَد النَّ ــْم يَُكــِن الــرَّبُّ ِفــي النَّ ــاٌر َولَ ــِة نَ ــِة. َوبَْعــَد الزَّلْزَلَ ــْم يَُكــِن الــرَّبُّ ِفــي الزَّلْزَلَ َولَ
ــا َســِمَع إِيلِيَّــا لَــفَّ َوْجَهــُه ِبرَِدائِــِه َوَخــَرَج َوَوقَــَف ِفــي بَــاِب  َصــْوٌت ُمْنَخِفــٌض َخِفيٌفَفلَمَّ

الُْمَغــارَِة « )1 ملــوك 19: 13-11(.
لقــد اختــار هللا أن يعلــن نفســه لعبــده ل فــي مظاهــر قدرتــه اإللهيّــة العظيمــة 
بــل فــي » َصــْوٌت ُمْنَخِفــٌض َخِفيــٌف «. أراد أن يعلّــم إيليّــا أّن أنجــح وســيلة إلتمــام 
قصــده ليســت دائمــاً مــا يرافقهــا اســتعراض المظاهــر. فــإذ كان ايليّــا ينتظــر إعــالن 
الــرّب هبّــت عاصفــة ولمعــت البــروق وشــبّت نــار آكلــة ولــم يكــن هللا فــي هــذا كلــه. 
بعــد ذلــك جــاء صــوت منخفــض خفيــف فغطــّى النبــّي رأســه فــي محضــر الــرّب. لقــد 
اســتكان طبعــه الَغِضــْب وهــدأت روحــه. واآلن عــرف أّن الثقــة الهادئــة والعتمــاد 

الثابــت علــى هللا كفيــالن بــأن يحققــا لــه العــون فــي وقــت الحاجــة.
دائمــاً  النفــس  يبّكــت  الــذي  هــو  هللا  لحــّق  البليــغ  العلنــي  التقديــم  ليــس 
ويجددهــا. كمــا ل يمكــن الوصــول إلــى قلــوب النــاس بالفصاحــة أو بالمنطــق بــل 
ــة أكيــدة فــي تغييــر الخلــق  بتأثيــر الــّروح الُقــُدس الرقيــق الــذي يعمــل بهــدوء وفاعليّ

القلــب. القــّوة علــى تغييــر  لــه  الــذي  الهــادي  إنّــه صــوت روح هللا  وتطويــره. 
» َمــا لـَـَك هُهَنــا يـَـا إِيلِيَّــا؟ « كان هــو الســـؤال الموّجـــه إليـــه. فعـــاد النبــّي يجـــيب 
بَِنــي إِْســرَائِيَل قَــْد تَرَكُــوا َعْهــَدَك  إِلــِه الُْجُنــوِد، ألَنَّ  ِغــرُْت َغيْــرًَة لِلــرَّبِّ  قـــائالً: » قَــْد 
يَطْلُبُــوَن  َوُهــْم  َوْحــِدي  أَنَــا  فَبَِقيــُت  ــيِْف،  ِبالسَّ أَنِْبيَــاَءَك  َوقَتَلُــوا  َمَذاِبَحــَك  َونََقُضــوا 

لِيَأُْخُذوَهــا « )1 ملــوك 19: 14(. نَْفِســي 
ــا بــأّن فاعلــي الشــّر فــي اســرائيل لــن يظلــوا دون عقــاب وأنّــه  وأجــاب الــرب إيليّ
ســيختار بعــض الرجــال بصــورة خاّصــة إلتمــام قصــده فــي معاقبــة المملكــة العابــدة 
لألوثــان. كان لبــّد مــن إجــراء عمــل حاســم إلعطــاء الفرصــة للجميــع للوقــوف إلــى 
مــع  إســرائيل ويشــترك  الــى  يعــود  أن  نفســه  إيليّــا  الحــّق. كان علــى  اإللــه  جانــب 

آخريــن فــي حمــل عــبء القيــام بإصــالح.
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يَّــِة ِدِمْشــَق، َواْدُخــْل  وأمــّر الــرّب إيليّــا قائــالً: » اذَْهــْب رَاِجًعــا ِفــي طَِريِقــَك إِلَــى بَرِّ
َواْمَسْح َحزَائِيَل َملًِكا َعلَى أَرَاَم، َواْمَسْح يَاُهَو بَْن نِْمِشي َملًِكا َعلَى إِْسرَائِيَل، َواْمَسْح 
أَلِيَشــَع بـْـَن َشــافَاَط ِمــْن آبـَـَل َمُحولـَـَة نَِبيًّــا ِعَوًضــا َعْنــَك. فَالَّــِذي يَْنُجــو ِمــْن َســيِْف َحزَائِيــَل 

يَْقتُلـُـُه يَاُهــو َوالَّــِذي يَْنُجــو ِمــْن َســيِْف يَاُهــو يَْقتُلـُـُه أَلِيَشــُع « )1 ملــوك 19: 17-15(.
ــا أنّــه الشــخص الوحيــد فــي إســرائيل الــذي ظــّل يعبــد اإللــه الحقيقــي.  ظــّن إيليّ
لكــّن العــارف قلــوب الجميــع أعلــن للنبــّي أنّــه يوجــد كثيــرون غيــره ظلّــوا أمنــاء هلل 
مدى ســنّي الرتداد الطويلة وقال: » أَبَْقيُْت ِفي إِْســرَائِيَل َســبَْعَة آلٍَف كُلَّ الرُّكَِب 

ــٍم لَــْم يَُقبِّلْــُه « )1 ملــوك 19: 18(. الَِّتــي لَــْم تَْجــُث لِلْبَْعــِل وَكُلَّ فَ
يمكّننــا نحــن أيضــاً أن نتعلّــم دروســاً كثيــرة مــن اختبــار إيليّــا فــي أيّــام الخــوف 
الكبــرى  قيمتهــا  لهــا  دروس  هزيمــة.  أيّــام  وكأنّهــا  بــدا  التــي  تلــك  الهّمــة  وتثبيــط 
لخــّدام هللا فــي هــذا العصــر الــذي اتّصــف بالجنــوح عــن الحــّق. فمــا أشــبه الرتــداد 
كثيــرة  فجماهيــر  النبــّي.  أيّــام  فــي  إســرائيل  فــي  انتشــر  بالــذي  اليــوم  المتفّشــي 
اإللهيّــة،  األمــور  فــوق  البشــريّة  األمــور  بتعظيــم  البعــل  اليــوم  يتبعــون  النــاس  مــن 
العلــم  مبــادئ  ويضعــون  المــال  إللــه  ويتعبّــدون  المشــهورين  القــادة  ويمّجــدون 
الوبيــل  أثرهمــا  اإليمــان  وعــدم  الشــّك  تــرك  وقــد  اإللهــي.  الوحــي  مبــادئ  فــوق 
فــي العقــل والقلــب. واســتبدل كثيــرون أقــوال هللا بنظريّــات النــاس. بــل يوجــد 
مــن يجاهــرون بالتعليــم القائــل أنّنــا وصلنــا إلــى زمــن ينبغــي أن يســمو فيــه العقــل 
المقيــاس  هــي  التــي  هللا  شــريعة  عــن  كثيــرون  ويعلــن  هللا.  كلمــة  تعاليــم  فــوق 
لجعــل  الخادعــة  بقّوتــه  يعمــل  الحــّق  فعــدّو  التأثيــر.  عديمــة  أنّهــا  للبــّر  اإللهــي 
الوســائل  وينســون  هللا  مــكان  فــي  البشــريّة  القوانيــن  يضعــون  والنســاء  الرجــال 

اإلنســان. بنــي  لخــالص وســعادة  تعينــت  التــي 
ومــع ذلــك فــإّن ذلــك الرتــداد وإن يكــن منتشــراً كمــا هــو اآلن، فهــو ليــس شــامالً 
ول عامــاً. فليــس كّل النــاس الذيــن فــي العالــم هــم خطــاة عصــاة، وليــس الجميــع 
انضّموا إلى صفوف العدّو. يوجد آلف األنفس هلل لم يحنوا ركبة للبعل وكثيرون 
يتوقــون إلدراك مــا يختــّص بالمســيح والشــريعة إدراكاً أفضــل كمــا يرجــو كثيــرون أن 
يأتــي يســوع ســريعاً ليضــع نهايــة لملــك الخطيئــة والمــوت. كمــا يوجــد أيضــاً مــن 

ظلّــوا يســجدون للبعــل عــن جهــل ومــع ذلــك فــروح هللا مــازال يجاهــد معهــم. 
وقــّوة  هللا  يعرفــوا  أن  تعلّمــوا  الذيــن  مــن  شــخصي  عــون  إلــى  بحاجــة  هــؤلء 
كلمتــه. ففــي زمــن كالــذي نعيــش فيــه ينبغــي لــكّل واحــد مــن أولد هللا أن يعمــل 
بجــّد ونشــاط لمســاعدة اآلخريــن. فــإذ يحــاول الذيــن يدركــون الحــّق إدراكاً صحيحــاً 
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يرافقونهــم.  مالئكــة هللا  فــإّن  النــور  إلــى  العطــاش  والنســاء  الرجــال  عــن  البحــث 
وحيثمــا توجــد المالئكــة فــال خــوف مــن التقــّدم الــى األمــام. ويرجــع كثيــرون عــن 
ــة لعبــادة اإللــه الحــّي نتيجــة الجهــود األمينــة التــي يبذلهــا الخــّدام المكرســون.  الوثنيّ
وســيمتنع كثيــرون عــن تقديــم ولئهــم للقوانيــن التــي هــي مــن صنــع البشــر، ويقفــون 

بــال خــوف إلــى جانــب هللا وشــريعته.
األمنــاء،  المخلصــون  يبذلــه  الــذي  المســتمّر  النشــاط  علــى  الكثيــر  يتوقّــف 
الــذي يجــب أن  ولذلــك يبــذل الشــيطان قصــارى جهــده ليعطــل القصــد اإللهــي 
الســاميّة  رســالتهم  تناســي  علــى  النــاس  بعــض  يحمــل  وهــو  المطيعــون.  يتّممــه 
المقّدســة فتغيّــب عــن أنظارهــم. ويجعلهــم يقتنعــون بالمســرّات الدنيويـّـة ويبقيهــم 
مســتريحين فــي أماكنهــم، أو يجعلهــم ينتقلــون مــن األماكــن التــي كان يمكنهــم فيهــا 
أن يصيــروا قــّوة للخيــر فــي ســبيل الحصــول علــى ميــزات دنيويّــة أعظــم. ويجعــل 
آخريــن يهربــون يائســين مــن القيــام بالواجــب بســبب المقاومــة أو الضطهــاد. أمثــال 
هــؤلء جميعــاً هــم موضــوع عطــف الســماء وحنانهــا القــوّي. فــكّل ابــن هلل أفلــح 
عــدّو النفــوس فــي إســكات صوتــه يقــّدم لــه الســؤال التالــي: » َماُلــَك َهُهَنــا؟ « لقــد 
أرســلتكم لتذهبــوا إلــى العالــم أجمــع وتكــرزوا باإلنجيــل وتعــّدوا الشــعب ليــوم هللا. 

فلمــاذا أنتــم هنــا؟ ومــن ذا الــذي أرســلكم؟
حيــن  يتألّــم  وهــو  وأســنده  أعانــه  الــذي  المســيح  أمــام  الموضــوع  الســرور 
ينبغــي  مــا  وهــو  يخلصــون.  وهــم  الخطّــاة  رؤيــة  باعثــه  كان  ذبيحــة،  نفســه  قــّدم 
يتحّققــون  فالذيــن  طموحهــم.  فــي  لهــم  والدافــع  تابعيــه  جميــع  فــرح  يكــون  أن 
جنســهم،  بنــي  والــى  إليهــم  بالنســبة  الفــداء  معنــى  محــدودة،  درجــة  إلــى  ولــو 
لبــّد أن يدركــوا إلــى حــّد مــا حاجــات البشــريّة العظيمــة. فقلوبهــم تتأثــر إشــفاقاً 
أطبقــت  مّمــن  آلف  منــه  يعانــي  الــذي  والروحــي  األدبــي  الفقــر  يتحّسســون  إذ 
عليهــم ظلمــة الدينونــة الرهيبــة التــي لــو قورنــت بهــا اآللم الجســديّة لمــا كانــت 

كالعــدم. كانــت  بــل  يُْذكَــر  شــيئاً 
َهُهَنــا؟ «  » َمالُــَك  للعائــالت:  يُقــّدم  لألفــراد  المقــّدم  ذاتــه  الســؤال  وهــذا 
توجــد فــي الكثيــر مــن الكنائــس عائــالت متعلّمــة ومتمّكنــة مــن حقائــق كلمــة هللا 
بحيــث يمكنهــم أن يوّســعوا أفــق تأثيرهــم بالنتقــال إلــى األماكــن المحتاجــة إلــى 
الخدمــة التــي فــي مقدورهــم القيــام بهــا. فــاهلل يدعــو األســر المســيحيّة للدخــول 
الظــالم  اكتنفهــم  للذيــن  ومثابــرة  بحكمــة  للخدمــة  المظلمــة  األرض  عمــق  فــي 
الروحــي. إّن تلبيــة هــذه الدعــوة تتطلّــب التضحيــة. ففــي حيــن ينتظــر الكثيــرون 
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إزاحــة كّل العراقيــل والعوائــق مــن طريقهــم تهلــك النفــوس بــال رجــاء وبــال إلــه. 
مســتعدون  علميّــة  ومعرفــة  عالميّــة  فوائــد  علــى  الحصــول  ســبيل  فــي  فالنــاس 
للمخاطــرة بأنفســهم بالدخــول فــي أقاليــم موبــوءة واحتمــال المشــقات والعــوز 
فــي ســبيل تعريــف  بالمثــل  يفعلــوا  المســتعّدون ألن  أولئــك  فأيــن هــم  والفقــر. 

بالمخلّــص. اآلخريــن 
طاقتهــم  مــن  بأكثــر  يتضايقــون  الروحيّــة  القــّوة  ذوي  مــن  النــاس  كان  وإن 
يــرون فــي الحيــاة شــيئاً  وهــم فــي ظــروف قاســية فتثبّــط هّممهــم وييأســون، ول 
أّن  هــؤلء  أمثــال  فليذكــر  الجديــد.  أو  الغريــب  باألمــر  ليــس  فهــو  فيهــا،  يرغبّهــم 
واحــداً مــن أعظــم األنبيــاء وأقواهــم هــرب ألجــل حياتــه أمــام غضــب امــرأة ثائــرة. 
فــإذ كان هاربــاً وضنــي مــن طــول الســفر، وقــد خــارت قــواه ونقصــت شــجاعته 
تحــت ضغــط الخيبــة المريــرة، طلــب المــوت لنفســه. ولكّنــه تعلّــم درســاً مــن أثمــن 
مهــدداً  حياتــه  عمــل  كّل  بــدا  عندمــا  األمــل،  فارقــه  عندمــا  حياتــه  فــي  الــدروس 
بالهزيمــة والضيــاع. ففــي أشــّد ســاعات ضعفــه تعلّــم الحاجــة إلــى التــكال علــى 

الظــروف. بــه تحــت أقســى  الثّقــة  هللا وامكانيّــة 
لليــأس والشــكوك عندمــا يســتنزفون  فــي تجربــة الستســالم  يقعــون  الذيــن 
مــن  الشــجاعة  علــى  الحصــول  يمكنهــم  التضحيّــة،  خدمــات  فــي  حياتهــم  قــوى 
ألجــل  خصوصــاً  تظهــر  وقدرتــه  ومحبّتــه  الســاهرة  هللا  رعايــة  إّن  إيليّــا.  اختبــار 
يجــب،  كمــا  النــاس  يقّدرهــا  ل  عندمــا  أو  غيرتهــم  فهــم  يُســاء  الذيــن  خّدامــه 
اإلصــالح  ســبيل  فــي  جهودهــم  وتجــازي  وتوبيخهــم  بمشــورتهم  يســتهان  الذيــن 

والمقاومــة. بالكراهيــة 
يهاجــم الشــيطان النفــس بأقســى تجاربــه وهــي فــي أشــّد حــالت الضعــف، 
وبهــذه الوســيلة كان يرجــو أن ينتصــر علــى ابــن هللا، ألنّــه أحــرز بسياســته هــذه 
انتصــارات كثيــرة علــى األنســان. فعندمــا ضعفــت قــّوة اإلرادة وفشــل اإليمــان، 
الحــّق.  جانــب  الــى  بشــجاعة  طويــالً  وقتــاً  ثبتــوا  الذيــن  للتجربــة  استســلم 
إذ أضنتــه  الســرمّدية  بالقــدرة  التمّســك  مــن  لحظــة  لمــدى  يــده  أفلــت  فموســى 
أربعــون ســنة قضاهــا مــع الشــعب فــي التجــوال وعــدم اإليمــان. لقــد فشــل وهــو 
علــى حــدود أرض الموعــد. وكذلــك كانــت الحــال بالنســبة إلــي إيليّــا الــذي ظــّل 
محتفظــاً بإيمانــه وثقتــه فــي الــرّب فــي أثنــاء ســني القحــط والجــوع. فــذاك الــذي 
وقــف أمــام آخــاب بــال خــوف، والــذي وقــف، طــوال ذلــك اليــوم الشــاق، علــى 
لإللــه  الوحيــد  الشــاهد  بوصفــه  بأســره،  إســرائيل  شــعب  أمــام  الكرمــل،  جبــل 
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مــن  لحظــة  فــي  بــاهلل  إيمانــه  علــى  ينتصــر  أن  المــوت  لخــوف  ســمح  الحقيقــي، 
الضعــف. لحظــات 

الظــروف،  وتربكنــا  الشــكوك  بنــا  تحــدق  اليــوم، فعندمــا  الحــال  وكذلــك هــي 
أو إذا تألّمنــا مــن فقــر وضيــق عندئــذ يحــاول الشــيطان أن يزعــزع ثقتنــا فــي الــرّب 
منــه  فــي هللا ومحبّتــه محاولــة  كــي نشــّك  أعيننــا ويجّربنــا  أمــام  ويصــف أخطاءنــا 

النفــس وفصــم عراهــا عــن هللا. تثبيــط 
الــّروح  مــن  ملزمــون  وهــم  القتــال  جبهــة  فــي  يقفــون  الذيــن  يحــّس  مــا  كثيــراً 
يزعــزع  فقــد  الضغــط.  يــزول  عندمــا  فعــل  بــرد  خــاّص،  بعمــل  للقيــام  الُقــُدس 
وهــو  أحوالنــا  يتفّهــم  ولكــّن هللا  إرادتهــم.  ويوهــن  الرجــال  أشــجع  إيمــان  اليــأس 
مــازال يعطــف ويحــّب ألنّــه مطلــع علــى نــوازع القلــب ومقاصــده. فالــدرس الــذي 
يحتــاج أن يتعلّمــه القــادة فــي عمــل هللا هــو أن ينتظــروا بثقــة وصبــر عندمــا تبــدو 
مــن  مــا  يــوم ضيقهــم.  فــي  تخذلهــم  لــن  فالســماء  مــن حولهــم.  مكفّهــرة  األجــواء 
تحــّس  التــي  النفــس  مــن  آٍن واحــد،  فــي  والقــّوة  العجــز  منتهــى  فــي  يبــدو  شــيء 

بالتمــام. هللا  علــى  وتعتمــد  بتفاهتهــا 
ــا فــي تعلّــم كيفيّــة الثّقــة فــي هللا فــي  إّن الــدرس الــذي يُْســتَفاد مــن اختبــار إيليّ
ســاعة التجربــة، ل يقتصــر علــى الذيــن هــم فــي مراكــز ذات مســؤوليّة عظيمــة. فــاهلل 
الــذي كان قــّوة إليليّــا يقــّوي كّل ابــن مجاهــد مــن أولد هللا مهمــا يكــن ضعيفــاً. فهــو 
ينتظــر الــولء مــن كّل واحــد وهــو يمنــح القــّوة حســب حاجــة كّل فــرد. واإلنســان 
ضعيف في قّوته الذاتيّة ولكّنه بقدرة هللا يمكنه أن يغلب الشــّر ويســاعد اآلخرين 
علــى النتصــار. فالشــيطان ل يســتطيع أن يقهــر مــن جعــل هللا ملجــأه: » قَــاَل لـِـي: 

ُة « )إشــعياء 45: 24(. إِنََّمــا ِبالــرَّبِّ الِْبــرُّ َوالُْقــوَّ
أيهــا الرفيــق المســيحي، يعــرف الشــيطان ضعفــك، تمّســك إذاً بيســوع. فــإذا 
تَثَبَّــَت فــي محبّــة هللا يمكنــك أن تصمــد أمــام أّي امتحــان. إّن بــّر المســيح يســتطيع 
وحــده أن يمنحــك القــّوة لصــّد تيــار الشــّر الــذي يكتســح العالــم. أَْدِخــل اإليمــان فــي 
اختبارك فهو يخّفف الحمل ويحّرر من التعب والضجر. وأعمال العناية التي تبدو 
لــك غامضــة يمكنــك أن تحلّهــا باتكالــك المســتمّر علــى هللا. ســر بإيمــان فــي الطريــق 
الــذي يرســمه هللا لــك. ســتداهمك التجــارب ولكــن واصــل الســير إلــى األمــام. بذلــك 
يتقــّوى إيمانــك وتتأّهــل للخدمــة. فســجالّت التاريــخ المقــّدس لــم تُكتــب لنقرأهــا 
ونصــاب بالدهشــة بــل ليعمــل اإليمــاُن ذاتُــه فينــا الــذي عمــل فــي عبيــد هللا قديمــاً. 
وســيعمل الــرّب اآلن بقــّوة مماثلــة أينمــا وجــدت قلــوب مؤمنــة لتغــدو قنــواٍت لقدرتــه.
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ــيْطَاُن  الــرّب: » ُهــَوَذا الشَّ إلــى بطــرس يوّجــه إلينــا. يقــول  ُوّجــه  والقــول الــذى 
طَلَبَُكــْم لَِكــْي يَُغْرِبلَُكــْم كَالِْحْنطَــِة َولِكنِّــي طَلَبْــُت ِمــْن أَْجلِــَك لَِكــْي لَ يَْفَنــى إِيَمانـُـَك « 
)لوقــا 22: 31، 32(. ل يمكــن للمســيح التخلـّـي عــن الذيــن مــات ألجلهــم. قــد نتركــه 
نحــن فتكتنفنــا التجربــة، ولكــّن المســيح ل يمكــن أن يتــرك إنســاناً بــذل حياتــه ثمنــاً 
لفدائــه. ولــو أمكــن إنعــاش بصيرتنــا الروحيّــة لرأينــا نفوســاً منحنيــة تحــت ثقــّل الظلــم 
والحزن والضغوط الحياتيّة كعربة مثقلة بالحزم، وهى موشــكة على الموت خوفاً 
ويأســاً. ولرأينــا أيضــاً المالئكــة يطيــرون بســرعة إلغاثــة أولئــك المجربيــن، فيطــردون 
جنــود الشــّر التــي تحــدق بهــم، ويثبّتــون أرجلهــم علــى األســاس الراســخ. والمعــارك 
التــي تنشــب بيــن الجيشــين هــي معــارك حقيقيــة كالمعــارك التــي تثيرهــا جيــوش 

هــذا العالــم، وتتوقــف المصائــر األبديّــة علــى نتائــج هــذه الحــرب.
والذيــن  الكروبيــم.  أجنحــة  تحــت  يــد  شــبه  وجــد  النبــّي  حزقيــال  رؤيــا  فــي 
لــن  لــه ينبغــي ألّ يظّنــوا أّن عملــه يتوقــف عليهــم. فــاهلل  يســتخدمهم هللا كرســل 
يســمح للخالئــق المحــدودة أن تحمــل عــبء هــذه المســؤولية وحدهــا فــذاك الــذي 
ل ينعــس الــذي يعمــل بــال انقطــاع إلتمــام مقاصــده ســيقود عملــه نحــو النجــاح وهــو 
ســيحبط نوايــا األشــرار ويربــك مشــورات المتآمريــن بالشــّر ضــّد شــعبه فــذاك الــذي 
هــو الملــك ورّب الجنــود يجلــس بيــن الكروبيــم ومــازال يحــرس أولده فــي وســط 
وتطعــن  ومعاقلهــم  الملــوك  حصــون  تنهــدم  وعندمــا  وجلبتهــا  األمــم  خصومــات 

ســهام الغضــب صميــم قلــوب أعدائــه فشــعبه ســيكونون آمنيــن بيــن يديــه.
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» بروح إيليا وقوته «

لقــد منــح تاريــُخ عمــِل ايليّــا إلهامــاً وشــجاعة لمــن ُدعــوا للوقــوف إلــى جانــب 
الحــّق فــي وســط الرتــداد عبــر القــرون. أّمــا بالنســبة إلينــا: » نَْحــُن الَِّذيــَن انْتََهــْت 
التاريــخ  ألّن  خــاص  معنــى  فلــه   )11  :10 كورنثــوس   1( ُهــوِر «  الدُّ أََواِخــُر  إِلَيَْنــا 
يعيــد نفســه. ففــي العالــم اليــوم يوجــد أنــاس يشــبهون آخــاب وإيزابــل. إّن عصرنــا 
الــذي عــاش فيــه إيليّــا. قــّد ل توجــد  الراهــن هــو عصــر الوثنيّــة، تمامــاً كالعصــر 
النــاس  مــن  آلفــاً  فــإّن  ذلــك  ومــع  العيــن،  عليــه  تقــع  تمثــال  أو  منظــورة  هيــاكل 
يتبعــون آلهــة هــذا العالــم، يســيرون وراء الغنــى والشــهرة واللــّذة والخرافــات التــي 
تســوق اإلنســان للرضــوخ ألهــواء قلبــه غيــر المتجــّدد. ولــدى جماهيــر غفيــرة مــن 
النــاس فكــرة خاطئــة عــن هللا وصفاتــه، وهــم فــي الواقــع يعبــدون إلهــاً كاذبــاً كمــا 
عبــد النــاس البعــل فــي التاريــخ القديــم. كثيــرون مــن مّدعــي المســيحيّة يتحالفــون 
عــن  لالرتــداد  ينســاقون  وبذلــك  المقــّدس.  ولحّقــه  هلل  المضــاّدة  القــّوات  مــع 

الشــؤون اإللهيّــة إلــى تعظيــم الشــؤون البشــريّة.
الــروح الغالبــة فــي عصرنــا هــذا هــي روح اإللحــاد والرتــداد. إنّهــا اســتنارة ظاهــرة 
فــي معرفــة الحــّق ولكّنهــا فــي حقيقتهــا غطرســة عميــاء. النظريــات البشــّرية تُمتــدح 
وتحــّل مــكان هللا وشــريعته. والشــيطان يجــرّب الرجــال والنســاء لرتــكاب العصيــان 
زعمــاً أنّهــم بذلــك يظفــرون بالحريّــة والســتقالل اللذيــن يجعــالن منهــم آلهــة. وتــرى 
روح المقاومــة لكلمــة هللا الصريحــة، روح التعظيــم الوثنــي للحكمــة البشــريّة تتعالــى 
فــوق اإلعــالن اإللهــي. فقــد ســمح النــاس لعقولهــم أن تغــرق فــي ظــالم الرتبــاك 
بيــن  التمييــز  قــّوة  فقــدوا  أنّهــم  يبــدو  بحيــث  ومؤثراتــه  وعاداتــه  بالعالــم  والتشــبّه 
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النــور والظلمــة، بيــن الحــّق والضــالل. وقــد ابتعــدوا عــن الطريــق الســليم وأوغلــوا 
فــي بعدهــم بحيــث تمّســكوا بــآراء جماعــة قليلــة مــن أدعيــاء الفلســفة باعتبارهــا 
أكثــر صدقــاً مــن الكتــاب المقــدس. وقــد بــدت توّســالت كلمــة هللا ومواعيدهــا، 
وتهديداتهــا ضــّد العصيــان والوثنيّــة عاجــزة عــن تلييــن قلوبهــم المتحجــرة. فاإليمــان 
الــذي حــثَّ بولــس وبطــرس ويوحنــا يعتبرونــه مــن طــراز عتيــق يلّفــه الغمــوض وغيــر 

جديــر بــذكاء المفكريــن العصرييــن.
الســعادة  لبلــوغ  البــدء كوســيلة  منــذ  البشــري  للجنــس  أعطــى هللا شــريعته 
والحيــاة األبديّــة. كان المدخــل الوحيــد للشــيطان لتعطيــل غــرض هللا هــو حمــل 
الرجــال والنســاء علــى عصيــان تلــك الشــريعة. وقــد دأب علــى التحريــض ضــّد 
تغييــر  محاولــة  هــي  الصائبــة  ضربتــه  كانــت  أهميتهــا.  مــن  والتقليــل  تعاليمهــا 
الشــريعة نفســها وبذلــك يقــود النــاس إلــى انتهــاك نصوصهــا فــي الوقــت الــذي 

هــم يّدعــون حفظهــا.
تــّم قديمــاً، وهــو  لقــد شــبّه كاتــب، محاولــة تغييــر شــريعة هللا بعمــل شــّرير 
وضــع لفتــة تحديــد اتجاهــات، كانــت مثبّتــة فــي مــكان هــام فــي تقاطــع طــرق، 
فــي وضــع معاكــس لوضعهــا الصحيــح، فــكان الرتبــاك والحيــرة والمشــّقة التــي 

العمــل عظيمــة. هــذا  أحدثهــا 
لقــد وضــع هللا لوحــة للنــاس المســافرين فــي هــذا العالــم. وأشــار أحــُد أســهمها 
والنجــاح،  الحيــاة  إلــى  الطريــق  أنّهــا  علــى  للخالــق  راغــب  بقلــب  الطاعــة  إلــى 
إلــى  يفضــي  الــذي  الطريــق  بوصفــه  العصيــان  إلــى  اآلخــر  الســهم  أشــار  بينمــا 
الشــقاء والمــوت. وقــد تــّم تحديــد طريــق الســعادة بذلــك الوضــوح الــذي ُحــّدد 
اليهــودي القديــم. ولكــّن فــي ســاعة  إلــى مدينــة الملجــأ فــي النظــام  بــه الطريــق 
العكســية،  الجهــة  إلــى  اللوحــة  البشــري وغيّــر وضــع  الجنــس  عــدّو  شــّريرة جــاء 

الطريــق. فــي  كثيــرون  فضــّل 
تَْحَفظُونََهــا  » ُســبُوتِي  قائــالً:  موســى  لســان  علــى  اإلســرائيليين  هللا  أوصــى 
ُســُكْم.  يَُقدِّ ـِذي  الّـَ الــرَّبُّ  أَنَــا  أَنِـّـي  لِتَْعلَُمــوا  أَْجيَالُِكــْم  ِفــي  َوبَيَْنُكــْم  بَيِْنــي  َعالََمــٌة  ـُه  ألَنّـَ
ٌس لَُكــْم. مــن دنســه يقتــل قتــال. إِنَّ كُلَّ َمــْن َصَنــَع ِفيــِه  ــبَْت ألَنَّــُه ُمَقــدَّ فَتَْحَفظـُـوَن السَّ
يــوم الســبت يقتــل قتــال. فيحفــظ بنــو اســرائيل الســبت ليصنعــوا  َعَمــالً .. فــي 
الســبت فــي أجيالهــم عهــدا أبديــا. ُهــَو بَيِْنــي َوبَيْــَن بَِنــي إِْســرَائِيَل َعالََمــٌة إِلـَـى األَبـَـِد. 
اْســتَرَاَح  ــابعِ  السَّ الْيَــْوِم  َوِفــي  َواألَرَْض،  ــَماَء  السَّ الــرَّبُّ  َصَنــَع  ـاٍم  أَيّـَ ِســتَِّة  ِفــي  ـُه  ألَنّـَ

ــَس « )خــروج 31: 17-13(. َوتََنفَّ
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إلــى  أنّهــا الطريــق  بــكّل وضــوح علــى  الــرّب فــي هــذه األقــوال الطاعــة  وصــف 
مدينــة هللا. إلّ أّن إنســان الخطيئــة غيّــر وضــع اللوحــة بحيــث جعلهــا تشــير إلــى 
التجــاه الخاطــئ. لقــد وضــع ســبتاً زائفــاً وجعــل الرجــال والنســاء يظّنــون أنّهــم إذ 

الخالــق. يحفظــون وصيّــة  فيــه  يســتريحون 
» أُكِملَــِت  فعندمــا:  للــرّب.  ســبت  هــو  الســابع  اليــوم  أّن  هللا  أعلــن  لقــد 
ــَمَواُت َواألَرُْض « عظّــم هــذا اليــوم بوصفــه تــذكاراً لعمــل الخلــق. وإذ اســتراح  السَّ
ـِذي َعِمــَل « » َوبَــارََك هللُا الْيَــْوَم  فــي اليــوم الســابع » اْســتَرَاَح ِمــْن َجِميــعِ َعَملِــِه الّـَ

.)3-1  :2 )تكويــن  َســُه «  َوقَدَّ ــابَع  السَّ
وُضعــت فــي وقــت الخــروج مــن مصــر شــريعة الســبت أمــام شــعب هللا بــكّل 
ســمّو وفــى مــكان بــارز. وعندمــا كانــوا بعــد فــي أرض العبوّديــة حــاول مســّخروهم 
إرغامهــم علــى العمــل فــي يــوم الســبت بزيــادة كميّــة العمــل المفــروض عليهــم كّل 
أســبوع. وصــارت حالــة الشــغل مــراراً كثيــرة أقســى وأشــّد عنفــاً. ولكــّن اإلســرائيليين 
تحــّرروا مــن العبوديـّـة وجــيء بهــم إلــى مــكان أمكنهــم فيــه حفــظ كّل وصايــا الــرّب دون 
أن يزعجهــم أحــد. وفــي ســيناء تكلّــم هللا بالشــريعة وأُعطيــت لموســى نســخة منهــا 
على لوحي حجر » َمْكتُوبَيِْن بـِــِإْصبَعِ هللِا « )خروج 31: 18(. وفي مّدة تقرب من 
أربعيــن ســنة مــن التيهــان فــي البريّــة ذكّــر هللا اإلســرائيليين باســتمرار بيــوم الراحــة 
الــذي عيّنــه لهــم عندمــا كان يمنــع نــزول الّمــن فــي اليــوم الســابع مــن كّل أســبوع، 

وينــزل النصيــب المضاعــف فــي يــوم الســتعداد بكيفيّــة معجزيّــة.
قبــل الدخــول إلــى أرض الموعــد أوصــى موســى الســرائيليين قائــالً: » احفــظ 
َســُه « )تثنيــة 5: 12(. وقصــد الــرّب أّن حفظهــم لوصيّــة الســبت  ــبِْت لِتَُقدِّ يَــْوَم السَّ
بأمانة يكون مذكراً دائماً لهم بمسؤوليتهم تجاه هللا بوصفه خالقهم وفاديهم. وإذ 
ــة وجــود. أّمــا إذا اّســتخفوا بمطالــب  يحفظونــه بــروح راضيــة لئقــة فلــن يكــون للوثنيّ
هــذه الوصيّــة باعتبارهــا غيــر ملزمــة لهــم، فسينســون الخالــق وســيحملون النــاس 

علــى عبــادة آلهــة أخــرى.
َوبَيَْنُهــْم  بَيِْنــي  لِتَُكــوَن َعالََمــًة  أَيًْضــا ُســبُوتي  وقــد أعلــن هللا قائــال: » َوأَْعطَيْتُُهــْم 
ُســُهْم « ومــع ذلــك، » رَفَُضــوا أَْحَكاِمــي َولَــْم يَْســلُُكوا ِفــي  لِيَْعلَُمــوا أَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ ُمَقدِّ
ُسوا ُسبُوتِي ألَنَّ قَلْبَُهْم ذََهَب َورَاَء أَْصَناِمِهْم «. وإذ دعاهم ليرجعوا  فَرَائِِضي، بَْل نَجَّ
ــة حفــظ الســبت مقّدســاً بقولــه: » أَنَــا الــرَّبُّ  إليــه وّجــه التفاتهــم مــن جديــد إلــى أهميّ
ُسوا ُسبُوتِي فَتَُكوَن  إِلُهُكْم، فَاْسلُُكوا ِفي فَرَائِِضي َواْحَفظُوا أَْحَكاِمي َواْعَملُوا ِبَها  َوقَدِّ
َعالََمًة بَيِْني َوبَيَْنُكْم، لِتَْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّبُّ إِلُهُكْم « )حزقيال 20: 12، 16، 19، 20(.
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وإذ وّجــه الــرّب انتبــاه شــعب يُهــَوَذا إلــى الخطايــا التــي انتهــت بهــم إلــى الســبي 
ْســِت ُســبُوتِي « » فََســَكبُْت َســَخِطي َعلَيِْهــْم. أَفَْنيْتُُهــْم  فــي بابــل أعلــن قائــالً: » نَجَّ

ِبَنــاِر َغَضِبــي. َجلَبْــُت طَِريَقُهــْم َعلَــى ُرُؤوِســِهْم « )حزقيــال 22 :8 ،31(.
وعندمــا اُســترّدت أورشــليم فــي عهــد نحميــا قوبلــت خطيئــة كســر الســبت 
كُلَّ  َعلَيَْنــا  إِلُهَنــا  فََجلَــَب  هَكــَذا  آبَاُؤكُــْم  يَْفَعــْل  » أَلَــْم  القاســي:  الســؤال  بهــذا 
ــرِّ َوَعلَــى هــِذِه الَْمِديَنــِة َوأَنْتُــْم تَِزيــُدوَن َغَضبــاً َعلَــى إِْســرَائِيَل إِْذ تَُدنُِّســوَن  هــَذا الشَّ

.)18  :13 )نحميــا  ــبَْت «  السَّ
الملزمــة بحفــظ  المطالــب  المســيح علــى  أكّــد  أثنــاء خدمتــه علــى األرض  فــي 
السبت مشّدداً عليها، وفي كّل تعاليمه أبدى إجالله للشريعة التي كان قد سّنها 
بنفســه. وفــي عصــره كان الســبت قــد انحــرف عــن غايتــه الصحيحــة بحيــث عكــس 
حفظــه صفــات النــاس األنانييــن الســتبداديين ل صفــات هللا. وقــد ألقــى المســيح 
بالتعليم الزائف جانباً الذي أساء أدعياء الحّق والمعرفة بواسطته تصوير هللا. ومع 
أّن المعلّمين كانوا يالحقونه بعداوتهم التي ل تعرف الرحمة فلم يكن يبدو عليه أنّه 

أمتثــل لمطالبهــم، بــل حافــظ علــى قدســيّة الســبت حســب شــريعة هللا.
ِجئْــُت  أَنـــي  تَظُنُّــوا  الــرّب. فقــال: » لَ  بــكالم واضــح لحترامــه شــريعة  وشــهد 
ــَل. فَِإنـــي الَْحــقَّ أَقُــوُل لَُكــْم  ألَنُْقــَض النَّاُمــوَس أَِو األنبيــاء. َمــا ِجئْــُت ألَنُْقــَض بَــْل ألُكَمِّ
ــَماُء َواألَرُْض لَ يَــزُوُل َحــرٌْف َواِحــٌد أَْو نُْقطَــٌة َواِحــَدٌة ِمــَن النَّاُمــوِس  إِلَــى أَْن تَــزُوَل السَّ
ْغــَرى َوَعلَّــَم النَّــاَس هَكــَذا  . فََمــْن نََقــَض إِْحــَدى هــِذِه الَْوَصايَــا الصُّ َحتَّــى يَُكــوَن الْــُكلُّ
ــا َمــْن َعِمــَل َوَعلَّــَم فَهــَذا يُْدَعــى َعِظيًمــا ِفــي  ــَمَواِت. َوأَمَّ يُْدَعــى أَْصَغــَر ِفــي َملَُكــوِت السَّ

ــَمَواِت « )متــى 5: 19-17(. َملَُكــوِت السَّ
وفــي أثنــاء العصــر المســيحي جعــل الشــيطان، العــدّو األكبــر لســعادة اإلنســان، 
سبت الوصيّة الرابعة هدفاً لهجوم خاص. وهو يقول: » سأعمل لتحقيق أغراض 
مضــادة ألغــراض هللا. وســأزود أتباعــي بســلطان لتنحيــة تــذكار هللا أّي اليــوم الســابع 
جانبــاً وســأبرهن للعالــم أّن اليــوم الــذي قّدســه هللا وباركــه قــد تبــّدل كــي ل يظــّل ماثــالً 
في أذهان الشعب  وسأمحو ذكراه وأضُع بدلً منه يوماً ل يحمل مستندات كتابيّة 
بحيــث ل يمكنــه أن يكــون عالمــة بيــن هللا وشــعبه. وســأقود النــاس الذيــن يقبلونــه 

إلضفــاء صفــة القدســيّة عليــه، تلــك التــي أضفاهــا هللا علــى اليــوم الســابع.
وســيقبل  الّول،  لليــوم  بتقديســه  نائبــي  طريــق  عــن  نفســي  » وســأمّجد 
اليــوم الحقيقــي. وبإهمــال  العالــم البروتســتانتي هــذا الســبت الزائــف بوصفــه 
وســأجعل  بــالزدراء  شــريعته  ســأجلّل  هللا  ســّنه  الــذي  الســبت  يــوم  حفــظ 
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الكلمــات القائلــة » ألَنَّــُه َعالََمــٌة بَيِْنــي َوبَيَْنُكــْم ِفــي أَْجيَالُِكــْم « تخــدم أغراضــي فــي 
تأييــد ســبتي. » بذلــك يصيــر العالــم ملــكاً لــي. وســأكون حاكــم األرض ورئيــس 
العالــم. وسأســيطر علــى العقــول التــي تحــت ســلطاني بحيــث يصيــر ســبت هللا 
الســابع عالمــة علــى  اليــوم  إنــّي ســأجعل حفــظ  لالحتقــار. عالمــة ؟ —  هدفــاً 
صارمــًة  البشــريّة  الشــرائع  وســتكون  الحاكمــة.  األرض  لســلطات  النــاس  خيانــة 
ولخوفهــم  الســابع.  اليــوم  حفــظ  علــى  والنســاء  الرجــال  يتجــرأ  ل  بحيــث  جــّداً 
مــن الحتيــاج إلــى الطعــام والكســاء ســينضّمون إلــى العالــم فــي التعــّدي علــى 

ســلطاني «. تحــت  كلّهــا  األرض  لتصيــر  شــريعة هللا 
لقــد فّكــر العــدّو أنـّـه بتأســيس ســبت زائــف يتمّكــن مــن تغييــر األوقــات والســّنة. 
ولكــن هــل أفلــح حّقــاً فــي تغييــر شــريعة هللا؟ إّن مــا ورد فــي الصحــاح الحــادي 
والثالثيــن مــن ســفر الخــروج هــو الجــواب علــى هــذا الســؤال. فــذاك الــذي هــو 
أمــس واليــوم وإلــى األبــّد أعلــن عــن ســــبت اليــوم الســــابع قائــالً: » أنَّــُه َعالََمــٌة بَيِْنــي 
َوبَيَْنُكــْم ِفــي أَْجيَالُِكــْم «. » َعالََمــٌة .. إِلَــى األَبَــِد « )خــروج 31: 13، 17(. فاللوحــة 
المتغيــرة تشــير إلــى الطريــق الخطــأ. ولكــّن هللا لــم يتغيــر وهــو مــا يــزال اإللــه القديــر. 
يَرْفَُعَهــا  الَْجزَائِــُر  ُهــَوَذا  تُْحَســُب.  الِْميــزَاِن  وَكَُغبَــاِر  َدلْــٍو،  ِمــْن  كَُنْقطَــٍة  األَُمــُم  »ُهــَوَذا 
لَيْــَس كَاِفيًــا لُِمْحرَقَــٍة. كُلُّ األَُمــِم كَالَ  لَيْــَس كَاِفيًــا لإِِليَقــاِد َوَحيََوانُــُه  َولُبَْنــاُن  ـٍة.  كَُدقّـَ
اَمــُه. ِمــَن الَْعــَدِم َوالْبَاِطــِل تُْحَســُب ِعْنــَدُه « )إشــعياء 40: 15-17(. وهــو  َشــْيٍء قُدَّ

مــازال غيــوراً علــى شــريعته اآلن كمــا كان فــي أيّــام آخــاب وإيليّــا.
ولكــن كيــف أُهملــت تلــك الشــريعة؟ العالــم اليــوم فــي حالــة تمــرّد ســافر ضــّد هللا. 
وجيلنا الراهن هو في الواقع جيل متمرد جاحد يتمّسك بالرسميّات ويتصف بعدم 
اإلخالص ويمأله الرياء والكبرياء وينتهي به األمر إلى الرتداد. ولذلك فالناس يهملون 
الكتــاب المقــّدس ويبغضــون الحــّق. ويــرى يســوع بمنتهــى األلــم أّن شــريعته مرفوضــة 
ومحبّتــه مــزدرى بهــا وســفراءه يعاملــون بــال مبــالة. وكــم تكلـّـم بواســطة مراحمــه ولكــن لــم 
يُعترف بها، وتكلّم عن طريق إنذاراته ولم يلتفت إليها. فقد تحّولت مقادس النفس 

البشريّة إلى أماكن لتجارة آثمة، كاألنانيّة والحسد والُخبث والكبرياء.
بهــا  يؤمنــون  بكلمــة هللا. والذيــن  الســخرية  عــن  يتّورعــون  النــاس ل  مــن  كثيــر 
كمــا ســطّرتها يــد الوحــي، يســخر منهــم. واحتقــار النــاس للشــريعة والنظــام هــو فــي 
تزايــد مســتمّر ومــرّد ذلــك هــو انتهــاك أوامــر الــرّب الصريحــة. فالعنــف والجرائــم هــي 
مــن نتائــج النحــراف عــن طريــق الطاعــة. أنظــروا إلــى شــقاء وبــؤس مــن يســجدون 

لألوثــان، الذيــن عبثــاً يبحثــون عــن الســعادة والســالم.
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أيضــاً  يكــون شــامالً. وأنظــروا  يــكاد  الــذي  الســبت  إلــى إهمــال وصيّــة  أنظــروا 
إلــى وقاحــة اإللحــاد مــن الذيــن يســنون القوانيــن لحمايــة القدســيّة المزعومــة لليــوم 
األّول مــن األســبوع فــي الوقــت الــذي يصوغــون فيــه القوانيــن التــي تبيــح اإلتجــار 
فــي المســكرات. فــإذ يظنــون أنفســهم أحكــم مــن أن يسترشــدوا بمــا هــو مكتــوب 
يحاولــون أن يجبــروا ضمائــر النــاس علــى الطاعــة بينمــا هــم يستحســنون الشــر الــذى 
هــو  الشــيطان  كاســرة.  وحــوٍش  إلــى  صــورة هللا  علــى  المخلوقيــن  النــاس  يحــوِّل 
أن لعنــة هللا تســتقر علــى  يــدرك جيــداً  الــذي يوحــى بمثــل هــذا التشــريع. وهــو 
مــن يمجــدون القوانيــن البشــريّة ويرفعونهــا فــوق الشــريعة اإللهيّــة، وهــو يبــذل كّل 

قصــاراه ليقــود النــاس فــي الطريــق الواســع الــذى يــؤّدي إلــى الهــالك.
يــكاد  حتــى  وشــرائعها  البشــرية  اآلراء  يعبــدون  طويــالً  أمــداً  النــاس  ظــّل  لقــد 
العالــم كلّــه يعبــد األوثــان. وذاك الــذي حــاول تغييــر شــريعة هللا مــازال يســتخدم 
وضــّد  هللا  ضــّد  لالصطفــاف  والنســاء  الرجــال  إلــى  ليوعــز  الخادعــة  الحيــل  كّل 
العالمــة التــي يعــرف بهــا األبــرار. ولكــّن الــرّب ل يســمح دائمــاً أن تُنتهــك شــريعته 
وتُحتقــر بــدون قصــاص رادع. ســيأتي وقــت فيــه: » تُوَضــُع َعيَْنــا تََشــاُمِخ اإلِنَْســاِن، 
ــْوِم « )إشــعياء 2 :11(.  ــاِس، َويَْســُمو الــرَّبُّ َوْحــَدُه ِفــي ذلِــَك الْيَ َوتُْخَفــُض رِفَْعــُة النَّ
يمكن أن يتهاون اللحاد والملحدون بشــريعة هللا والســخرية بها وإنكارها. ويمكن 
لــروح محبّــة العالــم أن تلــّوث كثيريــن وتســيطر علــى قليليــن، يمكــن لعمــل هللا أن 
يحتفــظ بمقوماتــه عــن طريــق التضحيــات المســتمرّة فقــط، ولكــن فــي النهايــة ســوف 

ل يحــرز النصــر المجيــد ســوى الحــّق وحــده.
وســتُرفع، فــي عمــل هللا الختامــي فــي األرض، رايــُة شــريعته مــن جديــد. وقــد 
تنتصر الديانة الزائفة وقد يكثر اإلثُم وتبرد محبّة الكثيرين، ويغيب صليب الجلجثة 
عــن األنظــار وتغشــى الظلمــُة األرض كمــا لــو كانــت غطــاء نعــش المــوت. وقــد تتحــّول 
ــار الــرأي العــام ضــّد الحــّق، وتحــاول المؤامــرات الواحــدة فــي إثــر األخــرى  كّل قــّوة تيّ
ــا ســيقيم  إلبــادة شــعب هللا. ولكــن عندمــا يبلــغ الخطــر غايتــه القصــوى فــإّن إلــه إيليّ
أناســاً يحملــون شــهادة ل يمكــن إســكاتها. وسيُســمع فــي المــدن المزدحمــة بالســكان 
فــي بالدنــا وفــي األماكــن التــي فيهــا تجــاوز النــاس حدودهــم فــي إهانــة العلــّي والتكلـّـم 
ضــّده، صــوت التوبيــخ الصــارم. وسيشــجب الرجــاُل الذيــن أقامهــم هللا بــكّل شــجاعة 
اتّحــاد الكنيســة بالعالــم. وســيطلبون بــكّل غيــرة وجــرأة مــن الرجــال والنســاء أن يكّفــوا 
عن حفظ تشـريعات الناس ويحفظـوا الســبت الحقيقي. فيعلنـون قائلين لكّل أمة: 
ــَماِء  » َخافـُـوا هللَا َوأَْعطـُـوُه َمْجــداً ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه َواْســُجُدوا لَِصانـِـعِ السَّ
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َواألَرِْض َوالْبَْحِر َويََناِبيعِ الِْميَاِه .. إِْن كَاَن أََحٌد يَْسُجُد لِلَْوْحِش َولُِصورَتِِه َويَْقبَُل ِسَمتَُه 
َعلَــى َجبَْهِتــِه أَْو َعلَــى يَــِدِه. فَُهــَو أَيًْضــا َسيَْشــرَُب ِمــْن َخْمــِر َغَضــِب هللِا الَْمْصبُــوِب 

ِصرْفًــا ِفــي كَأِْس َغَضِبــِه « )رؤيــا 14: 10-7(.
لــن ينكــَث هللا عهــده أو يغيــر مــا خــرج مــن شــفتيه وســتثبت كلمتُــه إلــى األبــّد 
التي ل تقبل التغيير، كعرشــه تماماً. وعند الدينونة ســيظهر هذا العهد مكتوباً بكّل 
وضــوح بإصبــع هللا وســيقف العالــم أمــام محكمــة العــدل الســرمديّة ليســمع الحكــم.

واليــوم كمــا فــي أيـّـام إيليّــا يبــدو الخــط الفاصــل بيــن شــعب هللا الحافــظ وصيتــه 
ـى َمتَــى  وبيــن عابــدي اآللهــة الكاذبــة واضحــاً جــداً — لقــد صــرخ إيليّــا قائــالً: » َحتّـَ
تَْعرُُجــوَن بَيْــَن الِْفرْقَتَيْــِن. إِْن كَاَن الــرَّبُّ ُهــَو هللَا فَاتَِّبُعــوُه َوإِْن كَاَن الْبَْعــُل فَاتَِّبُعــوُه « )1 
ملــوك 18: 21(. والرســالة الموّجهــة إلــى عصرنــا هــي التاليــة: » َســَقطَْت َســَقطَْت 
ــالَّ تَأُْخــُذوا  ــالَّ تَْشــتَرِكُوا ِفــي َخطَايَاَهــا َولِئَ ــا َشــْعِبي لِئَ بَاِبــُل الَْعِظيَمــُة .. اْخرُُجــوا ِمْنَهــا يَ
َماَء َوتََذكََّر هللُا آثَاَمَها « )رؤيا 18: 2، 4، 5(.  ِمْن َضَربَاتَِها ألَنَّ َخطَايَاَها لَِحَقِت السَّ
 والوقــت الــذي فيــه يُمتحــن كّل إنســان ليــس بعيــداً. وســيلحُّ علينــا اآلخــرون 
بــل يحاولــون إرغامنــا علــى حفــظ الســبت الزائــف. وسيشــتدُّ النــزاع بيــن وصايــا 
العالــم خطــوة فخطــوًة واســتكانوا  النــاس. فالذيــن خضعــوا ألوامــر  هللا ووصايــا 
أنفســهم  تعريــض  مــن  بــدلً  الحاكمــة  للســلطات  ســيرضخون  الدنيويّــة  للعــادات 
ســيعزل  الحيــن  ذلــك  وفــي  والمــوت.  بالســجن  والتهديــد  واإلهانــات  للســخريّة 
ومظهرهــا  صورتهــا  علــى  الحقيقيّــة  التقــوى  وســتمتاز  الزغــل  عــن  الذهــب 
نــراه  بنــا  بلمعانــه وإذا  أُعجبنــا  باهــراً  نــرى نجمــاً  أن  يحــدث  مــا  الكاذبيــن. وكثيــراً 
ولــم  المقــدس  بزينــة  تزيّنــوا  أنّهــم  يّدعــون  فالذيــن  الظــالم.  أحضــان  بيــن  يهــوي 

عريهــم. بعــار  مجلليــن  حينئــذ  ســيظهرون  المســيح  ببــّر  يتســربلوا 
يوجــد بيــن ســّكان األرض المنتشــرين فــي كّل مــكان جماعــة لــم يحنــوا ركبهــم 
لبعــل. وســيضيُئ هــؤلء كنجــوم الســماء التــي تظهــر فــي الليــل فقــط عندمــا تُغطـّـي 
الممالــك  وفــى  الوثنيّــة  افريقيــا  ففــي  األمــم.  الدامــس  والظــالم  األرض  الظلمــة 
الكاثوليكيّــة فــي أوروبــا وأمريــكا الجنوبيّــة والصيــن والهنــد وجزائــر البحــار وفــي كّل 
زوايــا األرض المظلمــة أبقــى هللا نخبــًة مــن المختاريــن الذيــن سيشــرُق نورهــم فــي 
الطاعــة  قــّوة  المغيــرة،  القــّوة  المرتــّد  للعالــم  بــكّل وضــوح  الظلمــة معلنيــن  وســط 
لشــريعته. وهــم يظهــرون اآلن فــي كّل أّمــة وبيــن كّل لســان وشــعب. وعندمــا يبــذل 
َغــاَر َوالِْكبَــاَر  الشــيطان قصــاراه فــي أحلــك ســاعات الرتــداد ليجعــل » الَْجِميــَع الصِّ
َواألَْغِنيَــاَء َوالُْفَقــرَاَء َواألَْحــرَاَر َوالَْعِبيــَد « )رؤيــا 13: 16(. يقبلــون ســمة الــولء ليــوم 
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ــْوٍم َوبَُســطَاَء  راحــة زائــف تحــت قصــاص المــوت، فهــؤلء األمنــاء الذيــن هــم » ِبــالَ لَ
ــِم « )فيلبــى 2: 15 (. وكلّمــا  ــَواٍر ِفــي الَْعالَ ــوَن .. كَأَنْ ــٍب « » يُِضيئُ أَْولًَدا ِهلِل ِبــالَ َعيْ

اشــتّدت حلوكــة ظــالم الليــل زاد لمعــان نورهــم.
الــذي  الوقــت  فــي  يبــدو غريبــاً عندمــا أحصــى إســرائيل  إيليّــا  كــم كان عمــل 
كانــت أحــكام هللا تنــزل علــى الشــعب المرتــّد. لــم يكــن يوجــد، فــي رأيــه، غيــر رجــل 
َوُهــْم  َوْحــِدي،  أَنَــا  » بَِقيــُت  قــال:  عندمــا  ولكــن  الــرّب.  جانــب  فــي  فقــط  واحــد 
يَطْلُبـُـوَن نَْفِســي «، أدهشــه كالم الــرّب حيــن قــال لــه: » أَبَْقيْــُت ِفــي إِْســرَائِيَل َســبَْعَة 

آلٍَف، كُلَّ الرُّكَــِب الَِّتــي لَــْم تَْجــُث لِلْبَْعــِل « )1 ملــوك 19: 14، 18(. 
إذاً فــال يحــاول أحــد أن يُحصــي شــعب هللا اليــوم، بــل ليكــن لــكّل واحــد قلــب 

لحــم، قلــب رقيــق عطــوف، كقلــب المســيح يتــوق لخــالص العالــم الهالــك.
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إلــى أن ُدعــي لعتــالء العــرش  ظــّل يهوشــافاط متمثــالً بالملــك آســا الصالــح 
وهــو فــي الخامســة والثالثيــن مــن العمــر. لقــد » َعِمــَل آســا الُْمْســتَِقيَم ِفــي َعيَْنــِي 
الــرَّبِّ « فــي كّل األزمــات تقريبــاً )1 ملــوك 15: 11(. ومــدى ســنّي ملكــه الناجــح 
الــذي دام خمســا وعشــرين ســنة ســار يهوشــافاط فــي كّل طريــق آســا أبيــه لــم يحــد 

عنهــا )1 ملــوك 22: 43(.
إذ كان يهوشــافاط يريــد أن يحكــم ويملــك بحكمــة، حــاول أن يحــّث شــعبه علــى 
ــة. إلّ أّن كثيــراً مــن الشــعب فــي  الوقــوف موقفــاً حازمــاً ثابتــاً ضــّد الممارســات الوثنيّ
مملكته » كَاَن لَ يَزَاُل يَْذبَُح َويُوِقُد َعلَى الُْمرْتََفَعاِت « )1 ملوك 22: 43(. ولم يهدم 
الملك هذه الهياكل في الحال لكّنه حاول من البدء أن يقي يُهَوذَا من الخطايا التي 
اتّصفــت بهــا المملكــة الشــماليّة تحــت حكــم آخــاب الــذي كان معاصــراً لــه لســنين 
عديــدة. كان يهوشــافاط نفســه مخلّصــا فــي ولئــه هلل: » لَــْم يَطْلُــِب الْبَْعلِيــَم َولِكنَّــُه 
طَلَــَب إِلــَه أَِبيــِه َوَســاَر ِفــي َوَصايَــاُه لَ َحَســَب أَْعَمــاِل إِْســرَائِيَل « وبســبب اســتقامته 
ــِدِه« )2 أخبــار األيــام 17: 5-3(. ــَت الــرَّبُّ الَْمْملََكــَة ِفــي يَ » كَاَن الــرَّبُّ إِلُهــُه َمَعــُه. فَثَبَّ

َم كُلُّ يَُهوَذا َهَدايَا لِيَُهوَشافَاَط. وَكَاَن لَُه ِغًنى وَكَرَاَمًة ِبَكثْرٍَة. َوتََقوَّى قَلْبُُه  » َوقَدَّ
ِفــي طُــرُِق الــرَّبِّ « )2 أخبــار األيــام 17: 5، 6(. وإذ مــّر الوقــت وتّمــت إصالحــات 
ــُة  ــَواِرَي ِمــْن يَُهــوَذا « )2 أخبــار األيــام 17: 6(. » َوبَِقيَّ » نَــَزَع أَيًْضــا الُْمرْتََفَعــاِت َوالسَّ
الَْمأْبُونِيــَن الَِّذيــَن بَُقــوا ِفــي أَيَّــاِم آَســا أَِبيــِه أَبَاَدُهــْم ِمــَن األَرِْض « )1 ملــوك 22: 46(. 
وهكــذا تحــرر ســكان يُهــَوَذا تدريجيــاً مــن مخاطــر كثيــرة كانــت تهــدد بإعاقــة نموهــم 

الروحــي بشــكل خطيــر.
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إلــى التعلّــم مــن شــريعة هللا.  كان الشــعب فــي كّل أنحــاء المملكــة محتاجــاً 
مــع  متوافقــة  حياتــه  يجعــل  فــإذ  الشــريعة،  لهــذه  بفهمــه  رهنــا  ســالمته  كانــت 
مطالبهــا ســيكون ُمخلِصــاً هلل ولإلنســان. لذلــك إذ أدرك يهوشــافاط هــذه األمــور 
اتّخــذ الخطــوات الالزمــة لتأميــن ســالمة شــعبه عــن طريــق تعليمــه الشــريعة اإللهيّــة 
فــي  المســؤولين  للرؤســاء  التوجيهــات  أعطيــت  وقــد  وافيــاً.  تعليمــاً  المقّدســة 
مختلــف أنحــاء المملكــة كــي ينظّمــوا خدمــات أمينــة يقــوم بهــا الكهنــة المعلّمــون. 
وإذ كان هــؤلء المعلّمــون يعملــون تحــت رقابــة الرؤســاء المباشــرة حســبما عيــن 
ــْعَب « )2 أخبــار األيــام 17:  الملــك — » َجالـُـوا ِفــي َجِميــعِ ُمــُدِن يَُهــوَذا َوَعلَُّمــوا الشَّ
7-9(. وإذ حــاول كثيــرون أن يفهمــوا مطالــب هللا ويطرحــوا عنهــم الخطيئــة، حــدث 

انتعــاش نتيجــة لذلــك.
وقــد عــزا يهوشــافاط جانبــاً كبيــراً مــن نجاحــه كحاكــم وملــك إلــى هــذا اإلجــراء 
ثــواب  هللا  شــريعة  حفــظ  ففــي  الروحيّــة.  رعايــاه  حاجــات  لبــّى  الــذي  الحكيــم 
بيــن  بالســالم والمســرّة  تأتــي  قــّوة مغيــرة  عظيــم. وفــي المتثــال للوصايــا اإللهيّــة 
القــّوة المســيطرة علــى حيــاة كّل  أّن تعاليــم كلمــة هللا كانــت هــي  النــاس. ولــو 
الشــرور  لمــا ســادت  الرادعــة  لقّوتهــا  والقلــب  العقــل  أُخضــع  ولــو  وامــرأة،  رجــل 
علــى الحيــاة القوميّــة والجتماعيّــة. ولــكان خــرج مــن كّل بيــت تأثيــر صالــح يصــوغ 
رجــالً ونســاًء أقويــاء فــي البصيــرة الروحيّــة والمجــال األدبــي، وبذلــك تتبــوأ األمــم 

واألفــراد مراكــز ممتــازة.
بالســالم ســنوات عديــدة ولــم يزعجــه مزعــج  وقــد عــاش يهوشــافاط متمتعــاً 
مــن األمــم المحيطــة بــه: » َوكَانـَـْت َهيْبَــُة الــرَّبِّ َعلـَـى َجِميــعِ َمَمالـِـِك األََراِضــي الَِّتــي 
َحــْوَل يَُهــوَذا « )2 أخبــار األيــام 17: 10(. فمــن بــالد الفلســطينيين جاءتــه جزيــة 
وهدايــا، ومــن بــالد العــرب أُحضــرت إليــه قطعــان كبيــرة مــن الكبــاش والتيــوس: 
ا، َوبََنــى ِفــي يَُهــوَذا ُحُصونًــا َوُمــُدَن َمَخــاِزَن..َوكَاَن  ـُم ِجــدًّ »َوكَاَن يَُهوَشــافَاُط يَتََعظّـَ
اُم الَْملِــِك  لـَـُه ُشــْغٌل كَِثيــٌر ِفــي ُمــُدِن يَُهــوَذا َورَِجــاُل َحــرٍْب َجبَاِبــرَُة بـَـأٍْس .. هــُؤلَِء ُخــدَّ
فَْضــالً َعــِن الَِّذيــَن َجَعلَُهــُم الَْملِــُك ِفــي الُْمــُدِن الَْحِصيَنــِة ِفــي كُلِّ يَُهــوَذا « )2 أخبــار 
 2( َوالَْكرَاَمــة «  » الِْغَنــى  مــن  البــركات  لــه  أجــزل هللا  فــإذا   .)19-12 :17 األيــام 

أخبــار األيــام 18: 1(، أمكنــه حيــازة قــّوة إضافيّــة ألجــل الحــّق والبــّر.
ذروة  إلــى  وصــل  إذ  ســنوات،  ببضــع  العــرش  يهوشــافاط  اعتــالء  وبعــد 
النجــاح، رضــَي أن يتــزّوج ابنــه يهــورام مــن عثليــا إبنــة آخــاب وإيزابــل. وبواســطة 
هــذه المصاهــرة أُبــرَم حلــف بيــن مملكتــي يُهــَوَذا وإســرائيل لــم يكــن ضمــن نظــام 
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الملــك  علــى  الكــوارث  جلــب  أزمــة،  وقــوع  وقــت  فــي  والــذي  بأمــره  ول  هللا 
رعايــاه. مــن  كثيــر  وعلــى 

فــي  إســرائيل  ملــك  لزيــارة  يهوشــافاط  ذهــب  المناســبات  إحــدى  ففــي 
الســامرة. وقــد قُــّدم إكرامــاً خاصــاً للملــك الضيــف القــادم مــن أورشــليم، وقبــل 
انتهــاء الزيــارة تــّم إقناعــه لالشــتراك مــع ملــك إســرائيل فــي حــرب ضــّد األرامييــن. 
مــن  يتمّكــن  قــد  يُهــَوَذا  جيــش  مــع  جيوشــه  باشــتراك  أنّــه  يرجــو  آخــاب  وكان 
اســترجاع رامــوت وهــي إحــدى مــدن الملجــأ القديمــة التــي احتــّج قائــالً إنّهــا مــن 

شــرعاً. اإلســرائيليين  حــّق 
إلــى  ينضــّم  أن  يهوشــافاط  وعــد  والتهــّور  الضعــف  لحظــات  مــن  لحظــة  فــي 
أن  يطلــب  جعلتــه  حكمتــه  أّن  إلّ  األرامييــن،  ضــّد  حربــه  فــي  إســرائيل  ملــك 
يعــرف إرادة هللا قبــل الشــروع فــي الحــرب. فاقتــرح علــى آخــاب قائــال: » اْســأَِل 
الْيَــْوَم َعــْن كَالَِم الــرَّبِّ «. ورداً علــى هـــذا الطلـــب دعـــا آخـــاب إليـــه أربـــع مئــــة مــن 
ِجلَْعــاَد  َراُمــوَت  إِلَــى  » أَنَْذَهــُب  وســألهم:  الســامرة  مـــن  الذيــن  الكـــذبة  األنبيــاء 
الَْملِــِك «  لِيَــِد  هللُا  فَيَْدفََعَهــا  » اْصَعــْد  قائليــن:  فأجابــوه  أَْمتَِنــُع؟ «  أَْم  لِلِْقتَــاِل 

)2 أخبــار األيــام 18: 4، 5(.
فــإذ لــم يقنــع يهوشــافاط بذلــك طلــب أن يعــرف إرادة هللا عــن يقيــن. فســأل 
 )6  :18 األيــام  أخبــار   2( ِمْنــُه؟ «  فََنْســأََل  لِلــرَّبِّ  نَِبــيٌّ  أَيًْضــا  ُهَنــا  » أَلَيْــَس  يقــول: 
فأجــاب آخــاب يقــول: » إِنَّــُه يُوَجــُد بَْعــُد رَُجــٌل َواِحــٌد لُِســؤَاِل الــرَّبِّ ِبــِه، َولِكنِّــي أُبِْغُضــُه 
ألَنَّــُه لَ يَتََنبَّــأُ َعلـَـيَّ َخيْــرًا بـَـْل َشــرًّا، َوُهــَو ِميَخــا بـْـُن يَْملـَـَة «. وكان يهوشــافاط مصــرّاً فــي 
طلبــه لســتدعاء رجــل هللا. فلّمــا جــاء ومثــل أمامهــم واســتحلفه آخــاب ألّ يقــول 
» إِلَّ الَْحــقَّ ِباْســِم الــرَّبِّ « قــال ميخــا » رَأَيْــُت كُلَّ إِْســرَائِيَل ُمَشــتَِّتيَن َعلَــى الِْجبَــاِل 
كَِخــرَاٍف لَ َراِعــَي لََهــا فََقــاَل الــرَّبُّ لَيْــَس لِهــؤُلَِء أَْصَحــاٌب فَلْيَرِْجُعــوا كُلُّ َواِحــٍد إِلَــى 

بَيِْتــِه ِبَســالٍَم « )1 ملــوك 22: 8، 16، 17(.
كان يجــب أن يكــون مــا قالــه النبــّي كافيــاً إلقنــاع الملَكيــن بــأّن مشــروعهما ل 
أنّــه  يبــدو عليــه  تُصــادق عليــه الســماء. ولكــّن ول واحــد مــن ذينــك الملكيــن كان 
التفــت إلــى اإلنــذار. كان آخــاب قــد رســم لنفســه الطريــَق وكان مصــرّاً علــى الســير 
فيــه. أّمــا يهوشــافاط فقــد وعــده وعــَد شــرٍف إذ قــال لــه: » َمثَلِــي َمثَلُــَك َوَشــْعِبي 
كََشْعِبَك َوَمَعَك ِفي الِْقتَاِل « )2 أخبار األيام 18: 3(، وبعدما أعطاه هذا الوعد 
تــرّدد فــي ســحب جيوشــه: » فََصِعــَد َملِــُك إِْســرَائِيَل َويَُهوَشــافَاُط َملِــُك يَُهــوَذا إِلَــى 

َراُمــوِت ِجلَْعــاَد « )1 ملــوك 22: 29(.
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وفــي أثنــاء المعركــة التــي نشــبت بعــد ذلــك، أُصيــب آخــاب بســهم فمــات عنــد 
ـُة ِفــي الُْجْنــِد «، » كُلُّ رَُجــل إِلَــى  ــْمِس « » َوَعبَــرَِت الرَّنّـَ المســاء »ِعْنــَد ُغــُروِب الشَّ
َمِديَنِتــِه، وَكُلُّ رَُجــل إِلَــى أَرِْضــِه « )1 ملــوك 22: 36 (. وهكــذا تحقــق قــول النبــي.

أورشــليم.  إلــى  بالنكبــات  المكتنفــة  الحــرب  هــذه  مــن  يهوشــافاط  عــاد  وقــد 
ــائالً  ــو موّجهــاً إليــه رســــالة توبيـــخ قـــ ــرج للقـــائه النبــّي ياهــ ــترب مــن المدينــة خـ وإذ اقــ
ــِل  ــَك ِمــْن ِقبَ ؟ فَلِذلِــَك الَْغَضــُب َعلَيْ يَر َوتُِحــبُّ ُمبِْغِضــي الــرَّبِّ ــرِّ لـــه: » أَتَُســاِعُد الشِّ
ــَواِرَي ِمــَن األَرِْض َوَهيَّــأَْت  . َغيْــَر أَنَّــُه ُوِجــَد ِفيــَك أُُمــوٌر َصالَِحــٌة ألَنَّــَك نَزَْعــَت السَّ الــرَّبِّ

قَلْبَــَك لِطَلَــِب هللِا « )2 أخبــار األيــام 19: 2، 3(.
قضــى يهوشــافاط ســنوات حكمــه األخيــرة فــي تحصيــن دفاعــات يُهــَوَذا القوميّــة 
إِلَــى َجبَــِل أَفْرَاِيــَم  ِبئْــِر َســبْعٍ  ِمــْن  ــْعِب  بَيْــَن الشَّ والروحيّــة. » ثُــمَّ رََجــَع َوَخــَرَج أَيًْضــا 

َورَدَُّهــْم إِلَــى الــرَّبِّ إِلــِه آبَائِِهــْم « )2 أخبــار األيــام 19: 4(.
مــن بيــن الخطــوات الهاّمــة التــي اتّخذهــا الملــك إنشــاء محاكــم فّعالــة للعدالــة 
نافــذة الكلمــة ومحافظــة علــى صيانتهــا: » َوأَقَــاَم قَُضــاًة ِفــي األَرِْض ِفــي كُلِّ ُمــُدِن 
َنــِة ِفــي كُلِّ َمِديَنــٍة فََمِديَنــٍة «. وفــي األمــر الــذي أوصاهــم بــه حثهــم  يَُهــوَذا الُْمَحصَّ
َوُهــَو   ، لِلــرَّبِّ بَــْل  لإِِلنَْســاِن  تَْقُضــوَن  لَ  ألَنَُّكــْم  فَاِعلُــوَن،  أَنْتُــْم  َمــا  » انْظُــُروا  قائــالً: 
َمَعُكــْم ِفــي أَْمــِر الَْقَضــاِء َواآلَن لِتَُكــْن َهيْبَــُة الــرَّبِّ َعلَيُْكــُم. اْحــَذُروا َوافَْعلـُـوا ألَنَّــُه لَيْــَس 

ــاٌة َولَ ارْتَِشــاٌء « )2أخبــار األيــام 19: 7-5(. ــٌم َولَ ُمَحابَ ِعْنــَد الــرَّبِّ إِلِهَنــا ظُلْ
أورشــليم.  فــي  اســتئناف  محكمــة  بإنشــاء  القضائــي  النظــام  أكمــل  وقــد 
» أَقَــاَم يَُهوَشــافَاُط ِمــَن الالَِّويِّيــَن َوالَْكَهَنــِة َوِمــْن ُرُؤوِس آبَــاِء إِْســرَائِيَل لَِقَضــاِء الــرَّبِّ 
بــأن  القضــاة  أولئــك  الملــك  األيــام 19: 8(. وقــد أوصــى  أخبــار  َعــاِوي « )2  َوالدَّ
يكونــوا أمنــاء فقــال لهــم: » هَكــَذا تَْفَعلُــوَن ِبتَْقــَوى الــرَّبِّ ِبأََمانَــٍة َوقَلْــٍب كَاِمــل. َوِفــي 
بَيْــَن  َوَدٍم،  َدٍم  بَيْــَن  ُمُدنِِهــْم،  ِفــي  ــاكِِنيَن  السَّ إِْخَوتُِكــُم  ِمــْن  إِلَيُْكــْم  تَأْتِــي  َدْعــَوى  كُلِّ 
ُروُهــْم فَــالَ يَأْثَُمــوا إِلَــى الــرَّبِّ فَيَُكــوَن  ــٍة ِمــْن ِجَهــِة فَرَائِــَض أَْو أَْحــَكاٍم َحذِّ َشــِريَعٍة َوَوِصيَّ

تَأْثَُمــوا. فَــالَ  افَْعلُــوا  إِْخَوتُِكــْم. هَكــَذا  َوَعلَــى  َعلَيُْكــْم  َغَضــٌب 
، َوَزبَْديـَـا بـْـُن يَْشــَمِعِئيَل  » َوُهــَوَذا أََمْريـَـا الَْكاِهــُن الــرَّأُْس َعلَيُْكــْم ِفــي كُلِّ أُُمــوِر الــرَّبِّ

الرَّئِيــُس َعلـَـى بَيْــِت يَُهــوَذا ِفــي كُلِّ أُُمــوِر الَْملِــِك، َوالُْعرَفـَـاُء الالَِّويُّــوَن أََماَمُكْم:
الِِح « )2 أخبار األيام 19: 11-9(. ُدوا َوافَْعلُوا، َولِيَُكِن الرَّبُّ َمَع الصَّ » تََشدَّ

أكّــد يهوشــافاط، فــي ســهره وحرصــه علــى حقــوق رعايــاه وحريّاتهــم، العتبــار 
والتقديــر الــذي ينالــه كّل فــرد مــن أفــراد األســرة البشــريّة مــن إلــه العــدل الــذي يملــك 
علــى الــكّل: » هللَاُ قَائِــٌم ِفــي َمْجَمــعِ هللِا. ِفــي َوْســِط اآللَِهــِة يَْقِضــي «. والقضــاة 

196, 197, 198



يهوشافاط  |  135

أَنِْصُفــوا  َولِلْيَِتيــِم.  لِيــِل  لِلذَّ » اِقُْضــوا  بقولــه:  يوصيهــم  رقابتــه  تحــت  أقيمــوا  الذيــن 
الِْمْســِكيَن َوالْبَائِــَس« » ِمــْن يَــِد األَْشــرَاِر أَنِْقــُذوا « )مزمــور 82: 1، 3، 4(.

وقــرب انتهــاء حكــم يهوشــافاط غــزا مملكــة يُهــَوَذا جيــش عظيــم ارتعبــت قلــوب 
ونِيُّــوَن َعلَــى  ــوَن َوَمَعُهــُم الَْعمُّ ســّكان األرض عنــد قدومــه: » أَتـَـى بَُنــو ُمــوآَب َوبَُنــو َعمُّ
يَُهوَشــافَاَط لِلُْمَحاَربَــِة«. وقــد وصــل خبــر الغــزو إلــى الملــك بواســطة رســول ظهــر 
أمامــه وأنبــأه هــذا النبــأ المفــزع قائــالً: » قـَـْد َجــاَء َعلَيْــَك ُجْمُهــوٌر كَِثيــٌر ِمــْن َعبْــِر الْبَْحــِر 
ــوَن تَاَمــاَر. ِهــَي َعيْــُن َجــْدٍي« )2 أخبــار األيــام20: 1، 2(. ِمــْن أََراَم، َوَهــا ُهــْم ِفــي َحصُّ

يقــّوي جيوشــه  عــّدة  بــأس. وظــّل ســنوات  ذا  كان يهوشــافاط رجــالً شــجاعاً 
ويحّصــن المــدن. كان علــى تمــام األهبــة لمنازلــة أّي عــدو، إلّ أنـّـه فــي هــذه األزمــة لــم 
يتّــكل علــى ذراع بشــر. فليــس بالجيــوش المدّربــة والمــدن المحّصنــة، بــل باإليمــان 
الحــّي فــي إلــه إســرائيل كان ينتظــر إحــراز نصــر علــى هــؤلء الوثنييــن الذيــن كانــوا 

يفخــرون بقدرتهــم علــى إذلل يُهــَوَذا فــي عيــون األمــم.
، َونـَـاَدى ِبَصــْوٍم ِفــي كُلِّ يَُهــوذَا.  » فََخــاَف يَُهوَشــافَاُط َوَجَعــَل َوْجَهــُه لِيَطْلـُـَب الــرَّبَّ

. َجــاُءوا أَيًْضــا ِمــْن كُلِّ ُمــُدِن يَُهــوذَا لِيَْســأَلُوا الــرَّبَّ «. 4َواْجتََمــَع يَُهــوذَا لِيَْســأَلُوا الــرَّبَّ
فــإذ وقــف يهوشــافاط فــي فنــاء الهيــكل أمــام شــعبه ســكب نفســه فــي صــالة 
طالبــاً إلــى هللا أن يتّمــم وعــوده معترفــاً بعجــز إســرائيل. فتوّســل قائــالً: » يـَـا رَبُّ إِلــَه 
ــَماِء، َوأَنـْـَت الُْمتََســلُِّط َعلـَـى َجِميــعِ َمَمالـِـِك األَُمــِم،  آبَائَِنــا، أََمــا أَنـْـَت ُهــَو هللُا ِفــي السَّ
ـِذي طَــرَْدَت  ٌة َوَجبَــُروٌت َولَيْــَس َمــْن يَِقــُف َمَعــَك. أَلَْســَت أَنْــَت إِلَهَنــا الّـَ َوِبيَــِدَك قُــوَّ
ُســكَّاَن هــِذِه األَرِْض ِمــْن أََمــاِم َشــْعِبَك إِْســرَائِيَل َوأَْعطَيْتََهــا لَِنْســِل إِبْرَاِهيــَم َخلِيلِــَك 
إِلَــى األَبَــِد؟ فََســَكُنوا ِفيَهــا َوبََنــْوا لَــَك ِفيَهــا َمْقِدًســا لْســِمَك قَائِلِيــَن: إَِذا َجــاَء َعلَيَْنــا 
ــِت َوأََماَمــَك، ألَنَّ اْســَمَك  ــأٌ أَْو ُجــوٌع َوَوقَْفَنــا أََمــاَم هــَذا الْبَيْ ، َســيٌْف قََضــاٌء أَْو َوبَ َشــرٌّ

ــَك ِمــْن ِضيِقَنــا فَِإنَّــَك تَْســَمُع َوتَُخلِّــُص. ــا إِلَيْ ــِت، َوَصرَْخَن ِفــي هــَذا الْبَيْ
إِْســرَائِيَل  تَــَدْع  لَــْم  الَِّذيــَن  َســاِعيَر،  َوَجبَــُل  َوُمــوآُب  ــوَن  َعمُّ بَُنــو  ُهــَوَذا  » َواآلَن 
يَْدُخلُــوَن إِلَيِْهــْم ِحيــَن َجــاُءوا ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر، بـَـْل َمالـُـوا َعْنُهــْم َولـَـْم يُْهلُِكوُهــْم. فَُهــَوَذا 
ـاُه. يَــا إِلَهَنــا أََمــا تَْقِضــي  يّـَ ـِذي َملَّْكتََنــا إِ ُهــْم يَُكاِفئُونََنــا ِبَمِجيِئِهــْم لِطَرِْدنَــا ِمــْن ُملْــِكَك الّـَ
ٌة أََمــاَم هــَذا الُْجْمُهــوِر الَْكِثيــِر اآلتِــي َعلَيَْنــا َونَْحــُن لَ نَْعلَــُم  ـُه لَيْــَس ِفيَنــا قُــوَّ َعلَيِْهــْم ألَنّـَ

َمــاَذا نَْعَمــُل َولِكــْن نَْحــَوَك أَْعيُُنَنــا « )2 أخبــار األيــام 20: 12-3(.
لقــد اســتطاع يهوشــافاط أن يقــول بثقــة للــرّب: » نَْحــَوَك أَْعيُُنَنــا «. لقــد ظــّل 
ــم الشــعب كــي يتّكلــوا علــى الــرّب الــذي فــي العصــور القديمــة  ســنواٍت عــّدًة يعلّ
تّدخــل مــراراً إلنقــــاذ مختاريــه مــن الهــــالك التــام، واآلن، والمملكــة مهـــددة بالخطــر، 
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َمــَع  الــرَّبِّ  أََمــاَم  َواِقِفيــَن  يَُهــوَذا  كُلُّ  » كَاَن  بــل  وحــده  يقــف  لــم  يهوشــافاط  فــإّن 
فــي  معــاً  اتّحــدوا  لقــد   .)13  :20 األيــام  أخبــار   2( َوبَِنيِهــْم «  َونَِســائِِهْم  أَطَْفالِِهــْم 
الصــوم والصــالة، واتّحــدوا معــاً فــي التوســل إلــى الــرّب ليزعــج أعداءهــم ويشــتّت 

شــملهم ليتمّجــد اســُم الــرّب.
ــوَن،  يَِعجُّ أَْعــَداُؤَك  فَُهــَوَذا  هللَاُ.  يَــا  تَْهــَدأْ  َولَ  تَْســُكْت  لَ  تَْصُمــْت.  لَ   ، »اَلَّلُهــمَّ
َعلَــى  َوتََشــاَوُروا  ُمؤَاَمــرًَة،  َمَكــُروا  َشــْعِبَك  َعلَــى  الــرَّأَْس  رَفَُعــوا  قَــْد  َوُمبِْغُضــوَك 
بَْعــُد   إِْســرَائِيَل  اْســُم  يُْذكَــُر  َولَ  ــُعوِب،  الشُّ بَيْــِن  ِمــْن  نُِبْدُهــْم  َهلُــمَّ  قَالُــوا  أَْحِميَائِــَك. 
ألَنَُّهــْم تَآَمــُروا ِبالَْقلْــِب َمًعــا.. َعلَيْــَك تََعاَهــُدوا َعْهــًدا. ِخيَــاُم أَُدوَم َواإلِْســَماِعيلِيِّيَن. 

َوَعَمالِيــُق... ــوُن  َوَعمُّ ِجبَــاُل  ـوَن.  َوالَْهاَجِريُـّ ُمــوآُب 
ِفــي َواِدي ِقيُشــوَن...  ِبيَاِبيــَن  ِبِمْديَــاَن، كََمــا ِبِسيَســرَا، كََمــا  ِبِهــْم كََمــا  » اِفَْعــْل 
لِيَْخــزَْوا َويَرْتَاُعــوا إِلـَـى األَبـَـِد، َولْيَْخَجلـُـوا َويَِبيــُدوا َويَْعلَُمــوا أَنَّــَك اْســُمَك يَْهــَوُه َوْحــَدَك، 

الَْعلِــيُّ َعلَــى كُلِّ األَرِْض « )مزمــور 83(.
وفيمــا اشــترك الشــعب مــع الملــك فــي التذلّــل أمــام هللا وفــي طلــب العــون 

منــه، كان روح الــرّب علــى يحزئيــل » الــالَِّويِّ ِمــْن بَِنــي آَســاَف « فقــال:
» اْصَغــْوا يَــا َجِميــَع يَُهــوَذا َوُســكَّاَن أُورَُشــلِيَم، َوأَيَُّهــا الَْملِــُك يَُهوَشــافَاُط. هَكــَذا 
قَــاَل الــرَّبُّ لَُكــْم: لَ تََخافُــوا َولَ تَرْتَاُعــوا ِبَســبَِب هــَذا الُْجْمُهــوِر الَْكِثيــِر، ألَنَّ الَْحــرَْب 
َعَقبَــِة ِصيــَص  ِفــي  ُهــْم َصاِعــُدوَن  ُهــَوَذا  َعلَيِْهــْم.  انْزِلُــوا  بــل هلل.َغــًدا  لَُكــْم  لَيَْســْت 
يَّــِة يَُروئِيــَل. لَيْــَس َعلَيُْكــْم أَْن تَُحاِربـُـوا ِفــي هــِذِه.  فَتَِجُدوُهــْم ِفــي أَقَْصــى الـْـَواِدي أََمــاَم بَرِّ
ِقُفــوا اثْبُتـُـوا َوانْظـُـُروا َخــالََص الــرَّبِّ َمَعُكــْم يـَـا يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيُم. لَ تََخافـُـوا َولَ تَرْتَاُعــوا. 

َغــًدا اْخرُُجــوا لِلَِقائِِهــْم َوالــرَّبُّ َمَعُكــْم. 
» فََخــرَّ يَُهوَشــافَاُط لَِوْجِهــِه َعلَــى األَرِْض، وَكُلُّ يَُهــوَذا َوُســكَّاُن أُورَُشــلِيَم َســَقطُوا 
. فََقــاَم الالَِّويُّــوَن ِمــْن بَِنــي الَْقَهاتِيِّيــَن َوِمــْن بَِنــي الُْقورَِحيِّيــَن  أََمــاَم الــرَّبِّ ُســُجوًدا لِلــرَّبِّ

اً. لِيَُســبُِّحوا الــرَّبَّ إِلــَه إِْســرَائِيَل ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم ِجــدًّ
لهــم  قــال  للقتــال  خروجهــم  وعنــد  تقــوع.  بريّــة  إلــى  وخرجــوا  صباحــاً  وبّكــروا 
يهوشــافاط » اســمعوا يــا يُهــَوَذا وســكان أورشــليم آِمُنــوا ِبالــرَّبِّ إِلِهُكــْم فَتَأَْمُنــوا. آِمُنــوا 
ــْعَب أَقَــاَم ُمَغنِّيــَن لِلــرَّبِّ َوُمَســبِِّحيَن ِفــي ِزيَنــٍة  ــا اْستََشــاَر الشَّ ِبأَنِْبيَائِــِه فَتُْفلُِحــوا. َولَمَّ
الجيــش  أمــام  المغنــّون  األيــام 20: 14-21(. وتقــّدم هــؤلء  َســٍة « )2 أخبــار  ُمَقدَّ

ورفعــوا أصواتهــم تســبيحاً هلل علــى وعــده لهــم بالنصــرة.
كانــت طريقــة خروجهــم تلــك طريقــة غريبــة واســتثنائية لمحاربــة جيــش العــدو 
— تســبيح الــرّب بالغنــاء وتمجيــد هللا. كانــت هــذه أناشــيد الحــرب بالنســبة لهــم، 
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وقــد تزيّنــوا بجمــال القداســة. فلــو صــرف المؤمنــون وقتــاً أطــول فــي تســبيح هللا فــي 
هــذه األيــام لــزاد ذلــك مــن رجائهــم وشــجاعتهم وإيمانهــم باســتمرار. أمــا كان يشــّدد 

هــذا أيــادي الجنــود الشــجعان الذيــن يقفــون اليــوم دفاعــاً عــن الحــّق؟ 
ــوَن َوُمــوآَب َوَجبَــِل ِســِعير اآلتِيــَن َعلَــى  و » َجَعــَل الــرَّبُّ أَكِْمَنــًة َعلَــى بَِنــي َعمُّ
ــوَن َوُمــوآُب َعلَــى ُســكَّاِن َجبَــِل ِســِعير لِيَُحرُِّموُهــْم  يَُهــوَذا فَانَْكَســُروا. َوقَــاَم بَُنــو َعمُّ
ــا فََرُغــوا ِمــْن ُســكَّاِن ِســِعير َســاَعَد بَْعُضُهــْم َعلـَـى إِْهــالَِك بَْعــٍض «. َويُْهلُِكوُهــْم. َولَمَّ

ُهــْم  َوإَِذا  الُْجْمُهــوِر  نَْحــَو  تَطَلَُّعــوا  ـِة  يّـَ الْبَرِّ ِفــي  الَْمرْقَــِب  إِلَــى  يَُهــوَذا  َجــاَء  ــا  » َولَمَّ
أََحــٌد « )2 أخبــار األيــام 20: 24-22(. يَْنَفلِــْت  َولَــْم  َعلَــى األَرِْض  َســاِقطٌَة  ُجثَــٌث 

كان هللا قــّوة ليُهــَوَذا فــي هــذه األزمــة، وهــو قــّوة لشــعبه اليــوم. علينــا ألّ نتــّكل 
البشــريّة  الخالئــق  أّن  فــي مقــام هللا. ولنذكــر  النــاس  أن نضــع  الرؤســاء ول  علــى 
غيــر معصومــة، إنّهــم يخطئــون وإّن الــرّب الــذي لــه مطلــق الســلطان هــو بــرج قّوتنــا 
وملجأنــا. وفــي كّل الطــوارئ علينــا أن نــدرك أّن الحــرب للــرّب. ومــوارده ل تنفــد ول 

حــدود لهــا، والمســتحيالت الظاهــرة ســتزيد مــن عظمــة النتصــار.
ــا ِمــَن األَُمــِم لَِنْحَمــَد اْســَم قُْدِســَك،  ــا إِلــَه َخالَِصَنــا، َواْجَمْعَنــا َوأَنِْقْذنَ » َخلِّْصَنــا يَ

َونَتََفاَخــَر ِبتَْســِبيَحِتَك « )1 أخبــار األيــام 16: 35(.
وقــد رجعــت جيــوش يُهــَوَذا بفــرح محّملــة بالغنائــم » ألَنَّ الــرَّبَّ فَرََّحُهــْم َعلَــى 
بـَـاِب َوالِْعيــَداِن َواألَبـْـَواِق إِلـَـى بَيْــِت الــرَّبِّ « )2 أخبــار  أَْعَدائِِهــْم َوَدَخلـُـوا أُورَُشــلِيَم ِبالرَّ
األيــام 20: 27، 28(. لقــد كان لديهـــم ســـبب عظـــيم للفــرح. وإطاعــة ألمــر الــرّب 
القائــل: » ِقُفــوا اثْبُتُــوا َوانْظُــُروا َخــالََص الــرَّبِّ .. لَ تَخافُــوا َولَ تَرْتَاُعــوا « )2 أخبــار 
األيــام 20: 7(، اتّكلــوا علــى الــرّب اتــكال كامــالً فأثبــت لهــم أنـّـه حصنهــم ومخلّصهــم. 

واآلن اســتطاعوا أن يترنّمــوا بــادراك بمزاميــر داود الموحــى بهــا حيــن قــال:
الَْقــْوَس  يَْكِســُر   .. َشــِديداً  ُوِجــَد  َقــاِت  الضِّ ِفــي  َعْونًــا  ُة.  َوقُــوَّ َملَْجــأُ  لََنــا  » هللُا 
ــوا َواْعلَُمــوا أَنِـّـي أَنَــا هللُا. أَتََعالَــى بَيْــَن  َويَْقطَــُع الرُّْمــَح. الَْمرْكَبَــاُت يُْحرِقَُهــا ِبالنَّــاِر. كُفُّ
األَُمــِم أَتََعالَــى ِفــي األَرِْض. رَبُّ الُْجُنــوِد َمَعَنــا. َملَْجأُنَــا إِلــُه يَْعُقــوَب« )مزمــور 46(.

» نَِظيــُر اْســِمَك يـَـا هللَاُ تَْســِبيُحَك إِلـَـى أَقَاِصــي األَرِْض. يَِميُنــَك َمآلنـَـٌة ِبــرًّا. يَْفــَرُح 
َجبَــُل ِصْهيَــْوَن، تَبْتَِهــُج بََنــاُت يَُهــوَذا ِمــْن أَْجــِل أَْحَكاِمــَك .. ألَنَّ هللَا هــَذا ُهــَو إِلُهَنــا إِلـَـى 

ْهــِر َواألَبـَـِد. ُهــَو يَْهِديَنــا َحتَّــى إِلـَـى الَْمــْوِت « )مزمــور 48: 10، 11، 14(. الدَّ
وبســبب إيمــان ملــك يُهــَوَذا وجيوشــه » كَانَــْت َهيْبَــُة هللِا َعلَــى كُلِّ َمَمالِــِك 
َمْملََكــُة  َواْســتَرَاَحْت  شــعبه.  أَْعــَداَء  َحــارََب  الــرَّبَّ  أَنَّ  َســِمُعوا  ِحيــَن  األََراِضــي 

.)30  ،29  :20 األيــام  أخبــار   2( ِجَهــٍة «  كُلِّ  ِمــْن  إِلُهــُه  َوأََراَحــُه  يَُهوَشــافَاَط 
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سقوط بيت آخـاب

)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في 1 ملوك 21؛ 2 ملوك 1(.

ظــّل التأثيــر الشــريّر الــذي أحدثتــه إيزابــل فــي حيــاة آخــاب وتصرّفاتــه فــي البدايــة، 
علــى حالــه حتــى أواخــر ســنّي حياتــه وأثمــر فــي األعمــال المشــينة والظلــم والقســوة 
ـِذي بَــاَع  التــي قــّل أن يوجــد لهــا مثيــل فــي التاريــخ المقــدس: » َولَــْم يَُكــْن كَأَْخــآَب الّـَ
ــرِّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ الَّــِذي أَْغَوتـْـُه إِيزَابـَـُل اْمرَأَتـُـُه « )1 ملــوك 21: 25(. نَْفَســُه لَِعَمــِل الشَّ

إذ كان آخــاب ميــالً إلــى الطمــع بطبعــه وإذ أعانتــه إيزابــل علــى عمــل الشــّر، اتّبــع 
أهــواء قلبــه الشــريّر حتــى ســيطرت عليــه روح األنانيّــة بالتمــام. فهــو لــم ينكــر علــى 

نفســه رغباتهــا واألشــياء التــي اشــتهاها اعتبــر مــن حّقــه الحصــول عليهــا.
لقــد تجلـّـت هــذه النزعــة التــي ســيطرت علــى آخــاب وأثَّــرت علــى مــوارد المملكة 
وثرواتهــا بشــكل فــادح، تحــت حكــم خلفائــه فــي حادثــة وقعــت عندمــا كان إيليّــا 
مــازال نبيّــاً فــي إســرائيل. فقــد ُوِجــد بالقــرب مــن قصــر الملــك كَــرْم يملكــه نابــوت 
اليزرعيلي. فقرر آخاب امتالكه واقترح أّولً أن يبتاعه بفّضة أو أن يعطي لصاحبه 
كرمــاً عوضــاً عنــه فــي موقــع آخــر. فقــال مخاطبــاً نابــوت: » أَْعِطِنــي كَرَْمــَك فَيَُكــوَن 
لـِـي بُْســتَاَن بُُقــول، ألَنَّــُه قَِريــٌب ِبَجانِــِب بَيِْتــي فَأُْعِطيَــَك ِعَوَضــُه كَرًْمــا أَْحَســَن ِمْنــُه. أَْو 

ــًة « )1 ملــوك 21: 2(. ــَك أَْعطَيْتُــَك ثََمَنــُه ِفضَّ إَِذا َحُســَن ِفــي َعيَْنيْ
أّمــا نابــوت فــكان متعلّقــاً بكرمــه ويقــّدره تقديــراً عظيمــاً ألنّــه كان يخــّص آبــاءه 
وقــد ورثــه عنهــم لذلــك رفــّض التنــازل عنــه. فقــال آلخــاب: » َحاَشــا لِــي ِمــْن ِقبَــِل 
بموجــب  يكــن جائــز  فلــم   .)3 ملــوك 21:   1( آبَائِــي «  ِميــرَاَث  أُْعِطيَــَك  أَْن  الــرَّبِّ 
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القانــون الــالوي نقــل ملكيــة األرض بصفــة دائمــة ل بالبيــع ول بالســتبدال. بــل كان 
علــى كّل واحــد مالزمــة » نَِصيــَب ِســبِْط آبَائِــِه « )ِســفر العــدد 36: 7(.

وقد آلم رفض نابوت قلب الملك األناني وأسقمه: » فََدَخَل أَْخآُب بَيْتَُه ُمْكتَِئبًا 
ـِذي كَلََّمــُه ِبــِه نَابُــوُت الْيَزْرَِعيلِــيُّ قَائِــالً لَ أُْعِطيــَك ِميــرَاَث  َمْغُموًمــا ِمــْن أَْجــِل الْــَكالَِم الّـَ

آبَائِــي َواْضطََجــَع َعلـَـى َســِريرِِه َوَحــوََّل َوْجَهــُه َولـَـْم يـَـأْكُْل ُخبْــزًا « )1 ملــوك 21: 4(.
مــن  وســرعان مــا علمــت إيزابــل بتفاصيــل الموقــف، وإذ اغضبهــا أّن واحــداً 
الشــعب يرفــض تلبيــة رغبــات الملــك، أكّــدت آلخــاب أن ل حاجــة بــه إلــى الحــزن أو 
األكتئــاب. وقالــت لــه: » أَأَنْــَت اآلَن تَْحُكــُم َعلَــى إِْســرَائِيَل؟ قُــْم كُْل ُخبْــزًا َولْيَِطــْب 

قَلْبُــَك. أَنَــا أُْعِطيــَك كَــرَْم نَابُــوَت الْيَْزَرِعيلِــيِّ « )1 ملــوك 21: 7(.
ولم يكن آخاب يكترث للوســيلة التي ســتلجأ زوجته إليها لتحقيق ذلك الغرض 
المنشود. وبدأت إيزابل بتنفيذ نواياها الشّريرة الخبيثة فوراً. فكتبت رسائل باسم 
الملــك وختمتهــا بخاتمــه وأرســلتها إلــى شــيوخ وأشــراف المدينــة التــي كان يســكنها 
رَأِْس  ِفــي  نَابُــوَت  َوأَْجلُِســوا  ِبَصــْوٍم؟  تقــول: » نَــاُدوا  الرســائل  فــي  نابــوت. وذكــرت 
فَْت َعلَى  ْعِب. َوأَْجلُِسوا رَُجلَيِْن ِمْن بَِني بَلِيََّعاَل تَُجاَهُه لِيَْشَهَدا قَائِلَيِْن قَْد َجدَّ الشَّ

هللِا َوَعلَــى الَْملِــِك. ثـُـمَّ أَْخرُِجــوُه َوارُْجُمــوُه فَيَُمــوَت « )1 ملــوك 21: 9، 10(.
ــيُوُخ َواألَْشــرَاُف.. كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي  ونُّفــذ األمــر: » فََفَعــَل رَِجــاُل َمِديَنِتــِه، الشُّ
الرََّســائِِل الَِّتــي أَرَْســلَتَْها )إِيزَابَــُل( إِلَيِْهــم « )1 ملــوك 21: 11(. ثــّم ذهبــت إيزابــل إلــى 
الملك وأمرته أن يقوم ويرث الكرم  فإذ كان آخاب ل يعير العواقب أّي اهتمام انقاد 
لمشــورتها انقيــاداً أعمــى ونــزل إلــى الكــرم الــذي طالمــا تــاق لمتالكــه ودخــل إليــه ليرثــه.

ولــم تُتــرك الفرصــة للملــك لالســتمتاع بمــا كســبه بالخــداع وســفك الــدم دون 
توبيــخ: » فَــَكاَن كَالَُم الــرَّبِّ إِلَــى إِيلِيَّــا التِّْشــِبيِّ قَائِــالً قُــِم انْــزِْل لِلَِقــاِء أَْخــآَب َملِــِك 
ــاِمرَِة. ُهــَوَذا ُهــَو ِفــي كـَـرِْم نَابـُـوَت الَّــِذي نـَـزََل إِلَيْــِه لِيَرِثـَـُه. وَكَلِّْمــُه  إِْســرَائِيَل الَّــِذي ِفــي السَّ
: َهــْل قَتَلـْـَت َوَورِثـْـَت أَيًْضــا« )1 ملــوك 21: 17-19(. وبعــد  قَائـِـالً هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ

ــا بــأن ينطــق علــى آخــاب بحكــم رهيــب. ذلــك أمــر الــرّب إيليّ
وأســرع النبــّي لتنفيــذ أمــر الــرّب. فــإذ وقــف الملــك المجــرم فــي الكــرم وجهــاً 
لوجــه أمــام رســول الــرّب الصــارم النظــرات، عبّــر عــن خوفــه وفزعــه بالقــول: » َهــْل 

َوَجْدتَِنــي يَــا َعــُدوِّي « )1 ملــوك 21: 20(.
نَْفَســَك  ِبْعــَت  قَــْد  ـَك  ألَنّـَ » َوَجْدتُــَك  قائــالً:  تــردد  بــدون  الــرّب  رســول  أجابــه 
. هأَنَــَذا أَْجلِــُب َعلَيْــَك َشــرًّا َوأُِبيــُد نَْســلََك «. لــم يكــن  ــرِّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ لَِعَمــِل الشَّ
ليســتحق أن يعامــل بأيّــة رحمــة. كان لبــّد مــن أن يبيــد بيــت آخــاب إبــادة كاملــة 
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ويصيــر: » كَبَيْــِت يَُربَْعــاَم بْــِن نَبَــاَط، وَكَبَيْــِت بَْعَشــا بْــِن أَِخيَّــا «. هكــذا أعلــن هللا 
علــى لســان خادمــه: » ألَْجــِل اإلَِغاظـَـِة الَِّتــي أََغظْتَِنــي، َولَِجْعلِــَك إِْســرَائِيَل يُْخِطــُئ «.

ِمتْرََســِة  ِعْنــَد  إِيزَابَــَل  تَــأْكُُل  الْــِكالََب  » إِنَّ  قائــالً:  إيزابــل  عــن  الــرّب  أعلــن  وقــد 
ــُه  ــُه الْــِكالَُب َوَمــْن َمــاَت ِفــي الَْحْقــِل تَأْكُلُ يَْزَرِعيــَل َمــْن َمــاَت ألَْخــآَب ِفــي الَْمِديَنــِة تَأْكُلُ

ــَماِء «. السَّ طُيُــوُر 
فلّمــا ســمع الملــك هــذه الرســالة الرهيبــة: » َشــقَّ ثِيَابَــُه َوَجَعــَل ِمْســًحا َعلَــى 

ِبُســُكوٍت «. َوَمَشــى  ِبالِْمْســِح  َواْضطََجــَع  َوَصــاَم  َجَســِدِه، 
أَْخــآُب  اتََّضــَع  كَيْــَف  رَأَيْــَت  َهــْل  التِّْشــِبيِّ قَائِــالً  إِيلِيَّــا  إِلَــى  الــرَّبِّ  » فَــَكاَن كَالَُم 
ــرَّ ِفــي أَيَّاِمــِه بَــْل ِفــي أَيَّــاِم ابِْنــِه  أََماِمــي فَِمــْن أَْجــِل أَنَّــُه قَــِد اتََّضــَع أََماِمــي لَ أَْجلِــُب الشَّ

ــرَّ َعلَــى بَيِْتــِه « )1 ملــوك 21: 25-20، 27، 28(. أَْجلِــُب الشَّ
لــم تمــض بعــد ذلــك ثــالث ســنوات حتــى كان الملــك آخــاب قــد لقــي مصرعــه 
رَّ ِفي َعيَْنِي الرَّبِّ َوَساَر  بأيدي الراميين. أّما اخزيا ابنه فقد قيل عنه أنّه: » َعِمَل الشَّ
ــِه َوطَِريــِق يَُربَْعــاَم .. َوَعبَــَد الْبَْعــَل َوَســَجَد لـَـُه َوأََغــاَظ الــرَّبَّ إِلــَه  ِفــي طَِريــِق أَِبيــِه َوطَِريــِق أُمِّ
إِْســرَائِيَل «  كمــا فعــل آخــاب أبــوه )1 ملــوك 22: 52، 53(. ولكــّن األحــكام ســارت 
فــي اعقــاب خطايــا الملــك المتمــرّد، فقــد نشــبت حــرب مدّمــرة بينــه وبيــن مــوآب، كمــا 

وقعــت حادثــة هــددت حياتــه بالمــوت، كانــت شــاهداً علــى غضــب هللا عليــه.
بليــغ، وكان  ُعلِّيَِّتــِه « وأصابــه ضــرر  ِفــي  الَِّتــي  ِة  الَْكــوَّ ِمــَن  أََخْزيَــا  فــاذ » َســَقَط 
يخــاف مــن العواقــب الوخيمــة المتوقعــة، أرســل بعــض عبيــده ليســألوا بعــل زبــوب 
إلــه عقــرون أن كان يبــرأ مــن مرضــه أم ل. كان يظــن أّن إلــه عقــرون يعــرف الغيــب 
إليــه  يذهــب  لهــم مســتقبالً. وكان  عّمــا ســيحدث  النــاس  ليخبــر  بواســطة كهنتــه 
كثيــرون ليســألوه. ولكــن كان مصــدر التنبــؤات التــي كانــت تقــّدم للنــاس والمعرفــة 

التــي تُعطــى للشــعب، هــو ســلطان الظلمــة.
وقــد التقــى عبيــد أخزيــا بأحــد رجــال هللا الــذي أوصاهــم أن يعــودوا إلــى الملــك 
بَْعــَل  لِتَْســأَلُوا  إِلــٌه تَْذَهبُــوَن  إِْســرَائِيَل  ِفــي  ـُه لَ يُوَجــُد  بالرســالة التاليــة: » أَلَيْــَس ألَنّـَ
ـِذي َصِعــْدَت َعلَيْــِه لَ  ــِريَر الّـَ : إِنَّ السَّ َزبُــوَب إِلــَه َعْقــُروَن؟ فَلِذلِــَك هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
تَْنزُِل َعْنُه بَْل َمْوتًا تَُموُت « )2 ملوك 1: 3، 4(. وحالما ألقى النبّي رسالته ارتحل.

أســرع العبيــد المندهشــون عائديــن إلــى الملــك ورّددوا علــى مســامعه أقــوال 
رجــل هللا. فســألهم الملــك قائــالً: » َمــا ِهــي َهيْئـَـُة الرَُجــِل؟ « فأجابــوه قائليــن: » إِنَّــُه 
ــا  ــِه «. فصــاح أخزيــا يقــول: » إِيلِيَّ ــٍد َعلَــى َحْقَويْ ــٌق ِبِمْنطََقــٍة ِمــْن ِجلْ رَُجــٌل أَْشــَعُر ُمتََنطِّ
التِّْشِبيِّ « )2 ملوك 1: 7، 8(. وكان يعلم أنّه إذا كان ذلك الغريب الذي التقى به 
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رســله هــو إيليـّـا بعينــه، فالبــّد مــن إتمــام الحكــم الــذي نطــق بــه عليــه. فــاذ كان مشــتاقاً 
إلــى تفــادي الحكــم الــذي يهــدده لــو أمكــن ذلــك، عــّول علــى اســتدعاء النبــّي.

وقــد أرســل أخزيــا فرقتيــن مــن الجنــد علــى مرحلتيــن إلدخــال الرعــب إلــى قلــب 
دينونــة  فــي  فرقــة  علــى كّل  ينّصــب  المرّتيــن كان غضــب هللا  كلتــا  وفــي  النبــّي، 
رهيبــة. أّمــا الفرقــة الثالثــة فقــد تذلـّـل جنودهــا أمــام هللا، ولّمــا اقتــرب رئيــس الفرقــة 
َع إِلَيْــِه َوقـَـاَل لـَـُه يـَـا رَُجــَل هللِا  إلــى رســول الــرّب: » َجثـَـا َعلـَـى ُركْبَتَيْــِه أَمــاَم إِيلِيَّــا، َوتََضــرَّ

ــَك «. لِتُْكــرَْم نَْفِســي َوأَنُْفــُس َعِبيــِدَك هــؤُلَِء الَْخْمِســيَن ِفــي َعيَْنيْ
» فََقاَل َمالَُك الرَّبِّ إِليلِيَّا انْزِْل َمَعُه. لَ تََخْف ِمْنُه فََقاَم َونَزََل َمَعُه إِلَى الَْملِِك. 
ـَك أَرَْســلَْت رُُســالً لِتَْســأََل بَْعــَل َزبُــوَب إِلــَه  : ِمــْن أَْجــِل أَنّـَ َوقَــاَل لَــُه هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
ــِريُر  ـُه لَ يُوَجــُد ِفــي إِْســرَائِيَل إِلــٌه لِتَْســأََل َعــْن كَالَِمــِه ؟ لذلِــَك السَّ َعْقــُروَن أَلَيْــَس ألَنّـَ

ـِذي َصِعــْدَت َعلَيْــِه لَ تَْنــزُِل َعْنــُه بَــْل َمْوتًــا تَُمــوُت « )2 ملــوك 1: 13، 15، 16(. الّـَ
لقــد شــاهد أخزيــا فــي إبــان حكــم أبيــه عجائــب العلــّي. فــرأى البراهيــن الجليّــة 
المرعبــة التــي قّدمهــا هللا لشــعبه المرتــّد تعبيــراً عــن الكيفيّــة التــي ينظــر بهــا إلــى 
الذيــن ل يلتزمــون بمطالــب شــريعته. ولكــن أخزيــا تصــرّف بمنــأى عــن هــذه الحقائــق 
الواقعيّــة المذهلــة واعتبرهــا حكايــات عاطلــة. فبــدلً مــن أن يتذلـّـل أمــام الــرّب ســار 
وراء البعــل، وأقــدم أخــــيراً علــى هــذه المجازفــــة الطائشــــة التــي كانــت أعظــم عمــل 
إلحــادي وقــح. وإذ كان متمــرداً وغيــر راغــب فــي التوبــة مــات » َحَســَب كَالَِم الــرَّبِّ 

ــا « )2 ملــوك 1: 17(. ــَم ِبــِه إِيلِيَّ الَّــِذي تََكلَّ
إلنســان  يمكــن  ل  بحيــث  أخزيــا  الملــك  خطيئــة  تاريــخ  فــي  إنــذار  يوجــد 
الســتخفاف بــه مــن دون عقــاب. قــد ل يقــّدم النــاس ولءهــم اليــوم لآللهــة الوثنيّــة، 
لكــّن آلفــاً يســجدون فــي هيــكل الشــيطان بالتأكيــد كمــا فعــل ملــك إســرائيل. إّن 
روح الوثنيّــة متفشــيّة فــي العالــم اليــوم، بالرغــم مــن تســترّها وراء العلــم والتهذيــب 
واتّخاذهــا لنفســها أســماء أكثــر تهذيبــاً وجاذبيــًة عّمــا كانــت عليــه الحــال فــي األيــام 
التــي أرســل فيهــا أخزيــا رســله إلــى إلــه عقــرون. وكّل يــوم يحمــل إلينــا برهانــاً مؤلمــاً 
جديــداً علــى أّن اإليمــان بكلمــة النبــّوة الثابتــة بــدأ يتضــاءل ويتدهــور، وأّن الخرافــات 

والعرافــة الشــيطانيّة احتلّتــا مكانــة هاّمــة وهمــا تأســران عقــول الكثيريــن.
الســريّة  بالجلســات  اســتُبدلت  الوثنيّــة  العبــادة  غوامــض  أّن  اليــوم  ونجــد 
وعجائــب وســطاء مناجــاة األرواح. وإّن آلفــاً ممــن يرفضــون قبــول نــور كلمــة هللا 
وأســرار  معلومــات  علــى  للحصــول  وشــغف  بشــوق  يتهافتــون  روحــه،  وســاطة  أو 
احتقارهــم  عــن  األرواح  بمناجــاة  يعتقــدون  مــن  يعبّــر  وقــد  الوســطاء.  يكشــفها 
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للســحرة القدامــى، ولكــّن المخــادع األكبــر يســخر منهــم بزهــو وانتصــار عندمــا يراهــم 
أخــرى. فــي هيئــة  لحيلــه  يخضعــون 

كثيــرون ينكمشــون رعبــاً مــن فكــرة استشــارة وســطاء األرواح إلّ أنّهــم ينجذبــون 
المســيحي  العلــم  تعاليــم  تضلّلهــم  وآخــرون  تســرّهم  أخــرى  روحانيّــة  ألشــكال 
الروحانــي ومذهــب المثوصوفيــة، أي التعبيــر الروحــي والتأّمــل الفلســفي المبهــم 

الشــرقية.* للديانــات  والالعقالنــي 
يزعــم غالبيّــة دعــاة مناجــاة األرواح أّن عندهــم قــّوة للشــفاء. وهــم ينســبون هــذه 
ــة « أو  القــّوة للكهربــاء أو المغناطيــس التــي تُســّمى » العــالج بالمشــاركة الوجدانيّ
للقــوى الخفيّــة فــي داخــل عقــل اإلنســان. ويوجــد عــدد غيــر قليــل حتــى فــي العصــر 
المســيحي هــذا ممــن يذهبــون إلــى مّدعــي الشــفاء هــؤلء، بــدلً مــن اتّكالهــم علــى 
قــدرة اإللــه الحــّي ومهــارة األطبــاء المتخصصيــن. فــاألم التــي تســهر إلــى جــوار ســرير 
طفلهــا المريــض تصــرخ أخيــراً بجــزع قائلــة: » ل أســتطيع أن أفعــل أكثــر مــن ذلــك. 
أل يوجــد طبيــب لــه القــدرة علــى شــفاء ابنــي؟ « وســرعان مــا يأتيهــا مــن يخبرهــا عــن 
حــوادث الشــفاء العجيبــة التــي يجريهــا طبيــب روحانــي أو مغناطيســي، فتســتودع 
عزيزهــا بيــن يديــه وهــي فــي الواقــع تضعــه بيــن يــدي الشــيطان كمــا لــو كان واقفــاً 
إلــى جوارهــا. وفــي كثيــر مــن الحــالت تســيطر علــى حيــاة الطفــل المســتقبليّة قــّوة 

شــيطانيّة يبــدو مــن المســتحيل التخلّــص منهــا.
كان لدى هللا سبب وجيه لسخطه على إلحاد أخزيا. أّي شيء قصَر الرّب عن 
عملــه لكســب قلــوب شــعبه وإلهامهــم الثقــة فــي شــخصه؟ لقــد ظــّل عصــوراً طويلــة 
يُظهــر لشــعبه إعالناتــه الكـــثيرة عــن رحمـــته ومحبّتــه التــي ل تُبــارى. فمنــذ البــدء أعلــن 
اتِــي َمــَع بَِنــي آَدَم « )أمثــال 8: 31(. لقــد كان عونــاً حاضــراً لــكّل الذيــن  قائــالً: » لَذَّ
طلبــوه بإخــالص. ومــع ذلــك فهــا هــو ملــك إســرائيل يطلــب العــون مــن ألــّد أعــداء 
ــه يثــّق بأوثانهــم أكثــر ممــا يثــق بإلــه الســماء. ويهينــه  شــعبه ويعلــن بذلــك للوثنييــن أنّ
الرجــال والنســاء بالكيفيّــة ذاتهــا عندمــا يتركــون نبــع القــّوة والحكمــة ويســألون العــون 
والمشــورة مــن قــّوات الظلمــة. فــإذا كان غضــب هللا قــد اشــتعل علــى أخزيــا بســبب 
تصرّفه المشين، فكيف يعتبر من يختارون طريقاً مماثالً رغم النور الذي بحوزتهم؟

قد يفخر من يسلّمون أنفسهم لسحر الشيطان كونهم حصلوا على نفع عظيم، 
ولكــن هــل يبرهــن مســلكهم هــذا أنّــه ينطــوي علــى الحكمــة وأّن فيــه األمــان؟ مــاذا لــو 

* )العلــم املســيحي هــو ديــن وطريقــة يف معالجــة أدواء العقــل والجســد، ويعتقــد املنــادون بــه أّن الخطيئــة واملــرض واملــوت 

ميكــن القضــاء عليهــا بفهــم تعاليــم املســيح فهــاً كامــالً والعمــل مبوجبهــا( – قلــم التحريــر.
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طالــت أعمارهــم؟ مــاذا لــو أصابــوا ربحــاً زمنيــاً؟ فهــل يعّوضهــم هــذا فــي النهايــة عــن 
احتقارهــم إلرادة هللا؟ إّن كّل ربــح ظاهــري كهــذا ســيبرهن فــي النهايــة أنّــه خســارة 
ل يمكــن تعويضهــا. فنحــن ل يمكّننــا أن ننقــض ســياجاً واحــداً مــن الســياجات التــي 

أقامهــا هللا لحراســة شــعبه مــن قــّوة الشــيطان دون أن نجنــي العواقــب.
وإذ لــم يكــن ألخزيــا ابــن فقــد تولّــى الُملــك مــن بعــده يهــورام أخــوه الــذي ملــك 
علــى األســباط العشــرة اثنتــي عشــرة ســنة. وكانــت أّمــه إيزابــل علــى مــدى هــذه 
الســنين ماتــزال علــى قيــد الحيــاة، وظلـّـت تســتخدم نفوذهــا الشــّرير فــي كّل شــؤون 
األّمــة. وكان كثيــر مــن الشــعب مــا يزالــون يمارســون العــادات الوثنيّــة. أّمــا يهــورام 
ــِه، فَِإنَّــُه أَزَاَل تِْمثـَـاَل  ــرَّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ َولِكــْن لَيْــَس كَأَِبيــِه َوأُمِّ نفســه فإنـّـه: » َعِمــَل الشَّ
الْبَْعــِل الَّــِذي َعِملـَـُه أَبـُـوُه إِلَّ أَنَّــُه لَِصــَق ِبَخطَايـَـا يَُربَْعــاَم بـْـِن نَبَــاَط الَّــِذي َجَعــَل إِْســرَائِيَل 

ــْم يَِحــْد َعْنَهــا « )2 ملــوك 3: 2، 3(. يُْخِطــُئ. لَ
وفــي أثنــاء ملــك يهــورام علــى إســرائيل مــات يهوشــافاط فملــك ابنــه عوضــاً عنــه 
واســمه يهــورام أيضــاً، فتولــى عــرش مملكــة يُهــَوَذا. وإذ تــزوج بابنــة آخــاب وإيزابــل 
ارتبــط يهــورام ملــك يُهــَوَذا بملــك إســرائيل ارتباطــاً وثيقــاً. وفــي ملكــه تمّســك بعبــادة 
البعــل: » كََمــا فََعــَل بَيْــُت أَْخــآَب «. » َوُهــَو أَيًْضــا َعِمــَل ُمرْتََفَعــاٍت ِفــي ِجبَــاِل يَُهــوَذا 

َوَجَعــَل ُســكَّاَن أُورَُشــلِيَم يَزْنـُـوَن، َوطـَـوََّح يَُهــوَذا « )2 أخبــار األيــام 21: 6، 11(.
لــم  التوبيــخ.  ينالــه  أن  ارتــداده دون  فــي  يمعــن  أن  يُهــَوَذا  لملــك  يُســمح  ولــم 
صامتــاً  يظــّل  أن  يســتطع  ولــم  الســماء،  إلــى  بعــد  أصعــد  قــد  إيليّــا  النبــّي  يكــن 
الشــماليّة  بالمملكــة  أودى  الــذي  الطريــق  تســلك ذات  يُهــَوَذا  يــرى مملكــة  وهــو 
قــرأ  يُهــَوَذا رســالة مكتوبــة  يهــورام ملــك  إلــى  النبــي  إلــى حافــة النهيــار. فأرســل 
ــاَل الــرَّبُّ إِلــُه َداُوَد  فيهــا الملــك الشــّرير هــذه القــوال القاســيّة التاليــة. »هَكــَذا قَ
ـَك لَــْم تَْســلُْك ِفــي طُــرُِق يَُهوَشــافَاَط أَِبيــَك َوطُــرُِق آَســا َملِــِك  أَِبيــَك: ِمــْن أَْجــِل أَنّـَ
يَُهــوَذا بَــْل َســلَْكَت ِفــي طُــرُِق ُملُــوِك إِْســرَائِيَل، َوَجَعلْــَت يَُهــوَذا َوُســكَّاَن أُورَُشــلِيَم 
يَزْنُــوَن كَزِنَــا بيــت آخــاب َوقَتَلْــَت أَيًْضــا إِْخَوتـَـَك ِمــْن بَيْــِت أَِبيــَك الَِّذيــَن ُهــْم أَفَْضــُل 
ِمْنــَك  ُهــَوَذا يَْضــرُِب الــرَّبُّ َشــْعبََك َوبَِنيــَك َونَِســاَءَك َوكُلَّ َمالِــَك َضْربَــًة َعِظيَمــًة 

كَِثيــرٍَة «. ِبأَْمــرَاٍض  ـاَك  يّـَ َوإِ
وإتمامــاً لهــذه النبــّوة: » أََهــاَج الــرَّبُّ َعلَــى يَُهــوَراَم ُروَح الِْفلِْســِطيِنيِّيَن َوالَْعــرََب 
الَِّذيــَن ِبَجانـِـِب الُْكوِشــيِّيَن، 17 فََصِعــُدوا إِلـَـى يَُهــوَذا َوافْتَتَُحوَهــا، َوَســبَْوا كُلَّ األَْمــَواِل 
الَْمْوُجــوَدِة ِفــي بَيْــِت الَْملِــِك َمــَع بَِنيــِه َونَِســائِِه أَيًْضــا، َولَــْم يَبْــَق لَــُه ابْــٌن إِلَّ يَُهوآَحــاُز 

أَْصَغــُر بَِنيــِه )أى أخزيــا أو عزريــا(.
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» َوبَْعــَد هــَذا كُلِّــِه َضَربـَـُه الــرَّبُّ ِفــي أَْمَعائـِـِه ِبَمــرٍَض لَيْــَس لـَـُه ِشــَفاٌء. وَكَاَن ِمــْن يـَـْوٍم 
ِة ِعْنــَد نََهايـَـِة َســَنتَيِْن .. َمــاَت ِبأَْمــرَاٍض رَِديَّــٍة « وَملـَـَك  إِلـَـى يـَـْوٍم َوَحَســَب ِذَهــاِب الُْمــدَّ

أخزيــا )يهوآحــاز( ابنــه عوضــاً عنــه )2 أخبــار األيــام 21: 12-19؛ 2ملــوك 8: 24(.
كان يهــورام بــن آخــاب مــا زال يملــك علــى مملكــة إســرائيل عندمــا اعتلــى عــرش 
مملكــة يُهــَوَذا أخزيــا ابــن أختــه. وقــد ملــك أخزيــا ســنة واحــدة كان فــي خاللهــا واقعــاً 
ــرِّ «. »َوَســاَر ِفــي طَِريــِق  تحــت تأثيــر أّمــه عثليــا التــي » كَانـَـْت تُِشــيُر َعلَيْــِه ِبِفْعــِل الشَّ
ــرَّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ « )2 أخبــار األيــام 22: 3، 4؛ 2ملــوك 8  بَيْــِت آخــاب َوَعِمــَل الشَّ
:27(. وكانــت إيزابــل جّدتــه مازالــت علــى قيــد الحيــاة، وقــد عقــد حلفــاً مــع خالــه 

يهــورام ملــك إســرائيل بــال اكتــراث بالنتائــج.
وســرعان مــا لقــي أخزيــا ملــك يُهــَوَذا مصرعــه ومــات ميتــة مأســاوية. أّمــا الحيــاء 
الباقــون مــن بيــت آخــاب فكانــوا » لَــُه ُمِشــيِريَن بَْعــَد َوفَــاِة أَِبيــِه إِلبَاَدتِــِه « )2أخبــار 
األيــام 22: 3، 4(. وبينمــا كان أخزيــا فــي زيــارة خالــه فــي يزرعيــل أمــر هللا أليشــع 
النبــّي أن يُرســل واحــداً مــن بنــي األنبيــاء إلــى رامــوت جلعــاد ليمســح ياهــو ملــكاً علــى 
إســرائيل. وكانــت جيــوش يُهــَوَذا وإســرائيل المتحــدة مشــغولة حينئــذ فــي حملــة 
حربيّــة ضــّد األرامييــن فــي رامــوت جلعــاد. وقــد ُجــرح يهــورام فــي الحــرب وعــاد إلــى 

يزرعيــل تــاركاً ياهــو ليتولّــى أمــر الجيــوش الملكيــة.
وأعلن رســول أليشــع الذي ارســله لمســــح ياهــــو قــــائال له: » قَْد َمَســْحتَُك َملًِكا 
َعلَــى َشــْعِب الــرَّبِّ «. وحينئــذ أوصــى ياهــو أن يقــوم بمأموريــة خاّصــة مــن الســماء 
بفــم هــذا  قائــال  الــرب  أعلــن  َســيِِّدَك « )وقــد  أَْخــآَب  بَيْــَت  لــه: » فَتَْضــرُِب  فقــال 
ــِد إِيزَابَــَل  ــاِء َوِدَمــاِء َجِميــعِ َعِبيــِد الــرَّبِّ ِمــْن يَ الرســول: » َوأَنْتَِقــُم لِِدَمــاِء َعِبيــِدَي األَنِْبيَ

فَيَِبيــُد كُلُّ بَيْــِت أَْخــآَب « )2 ملــوك 9: 8-6(.
ــة  فبعدمــا نــادى الجيــش بياهــو ملــكاً أســرع ياهــو إلــى يزرعيــل حيــث بــدأ عمليّ
قتــل وإعــدام الذيــن أصــّروا علــى الســتمرار فــي ارتــكاب الخطيئــة وإغــراء اآلخريــن 
علــى ارتكـــابها. وقتــل يهـــورام ملــك إســــرائيل وأخــــزيا ملــك يُهــَوَذا وإيزابـــل الملكـــة 
األّم » وكُلَّ الَِّذيــَن بَُقــوا لِبَيْــِت أَْخــآَب ِفــي يَْزَرِعيــَل وَكُلَّ ُعظََمائـِـِه َوَمَعارِِفــِه وَكََهَنِتــِه «. 
فــي  عائشــين  كانــوا  الذيــن  كََهَنِتــِه «  وَكُلَّ  َعاِبِديــِه  وَكُلَّ  الْبَْعــِل  أَنِْبيَــاِء  » َوَجِميــَع 
مركــز عبــادة البعــل بالقــرب مــن الســامرة قُتلــوا بحــّد الســيف. وكّل تماثيــل البعــل 
ُســحقت وهدمــت وأُحرقــت وصــار هيــكل البعــل خرابــاً: » َواْســتَأَْصَل يَاُهــو الْبَْعــَل 

ِمــْن إِْســرَائِيَل « )2 ملــوك 10 :11، 19، 28(.
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ووصلــت أنبــاء هــذه اإلبــادة إلــى مســامع عثليــا ابنــة إيزابــل التــي كان ل يــزال 
لهــا مركــز الثقــل فــي مملكــة يُهــَوَذا وعندمــا رأت أّن ابنهــا ملــك يُهــَوَذا قــد مــات: 
» قَاَمــْت َوأَبَــاَدْت َجِميــَع النَّْســِل الَْملِِكــيِّ ِمــْن بَيْــِت يَُهــوَذا «. وفــي هــذه المذبحــة 
هلــك كّل نســل داود الذيــن كان لهــم الحــّق فــي اعتــالء العــرش، فيمــا عــدا واحــدا 
كان طفــالً يُدعــى يــوآش الــذي خبأتــه امــرأة يهويــاداع الكاهــن األعظــم فــي داخــل 
تخــوم الهيــكل. وظــّل الطفــل مخبئــاً ســت ســنين: » َوَعثَلْيَــا َمالَِكــٌة َعلَــى األَرِْض « 

)2 اخبــار األيــام 22: 10، 12(.
وفــي نهايــة هــذه المــّدة اتّحــد » الالَِّويُّــون وَكُلُّ يَُهــوَذا « )2 اخبــار اليــام 23: 8( 
مــع يهويــاداع الكاهــن األعظــم فــي تتويــج الطفــل يــوآش ومســحه والمنــاداة بــه ملــكاً 

ُقــوا َوقَالُــوا لِيَْحــَي الَْملِــُك « )2 ملــوك 11: 12(. عليهــم » َوَصفَّ
ــْعِب يَرْكُُضــوَن َويَْمَدُحــوَن الَْملِــَك، َدَخلَــْت  ــا َســِمَعْت َعثَلْيَــا َصــْوَت الشَّ » َولَمَّ
ــُك  ــِت الــرَّبِّ « )2 أخبــار اليــام 23: 12(. » َونَظَــرَْت َوإَِذا الَْملِ ــْعِب ِفــي بَيْ إِلَــى الشَّ
ــِر َحَســَب الَْعــاَدِة َوالرَُّؤَســاُء َونَاِفُخــو األَبْــَواِق ِبَجانِــِب الَْملِــِك وَكُلُّ  َواِقــٌف َعلَــى الِْمْنبَ

َشــْعِب األَرِْض يَْفرَُحــوَن َويَْضِربُــوَن ِباألَبْــَواِق «.
ْت َعثَلْيَــا ثِيَابََهــا َوَصرََخــْت ِخيَانَــٌة ِخيَانَــٌة «. )2 ملــوك 11: 14(. ولكــن  » فََشــقَّ
تابعيهــا  كّل  وعلــى  عليهــا  القبــض  يلقــوا  أن  الجيــش  قــواد  أمــر  الكاهــن  يهويــاداع 

ويخرجوهــم إلــى خــارج الهيــكل إلــى مــكان العــدام حيــث كانــوا ســيُقتلون.
وهكــذا هلكــت آخــر ســاللة بيــت آخــاب. فالشــّر الرهيــب الــذي حــدث مــن 
جــرّاء زواجــه بإيزابــل ظــّل باقيــاً حتــى وفــاة آخــر امــرأة مــن نســله. وقــد أفلحــت عثليــا 
حتــى فــي أرض يُهــَوَذا حيــث لــم تُهمــل عبــادة اإللــه الحقيقــي بصفــة رســميّة، فــي 
تضليــل كثيريــن. وحالمــا قُتلــت الملكــة المتحّجــرة القلــب، » َدَخــَل َجِميــُع َشــْعِب 
ـاَن  َمتّـَ َوقَتَلُــوا  تََماًمــا،  تََماثِيلَــُه  ــُروا  وَكَسَّ َمَذاِبَحــُه  َوَهَدُمــوا  الْبَْعــِل  بَيْــِت  إِلَــى  األَرِْض 

كَاِهــَن الْبَْعــِل أََمــاَم الَْمَذابــِح « )2 ملــوك 11: 18(.
وقــد تبــع ذلــك إصــالح. والذيــن اشــتركوا فــي المنــاداة بيــوآش ملــكاً تعاهــدوا 
مــن  إيزابــل  ابنــة  تأثيــر  زال  بعدمــا  واآلن  لِلــرَّب «.  َشــْعبًا  يَُكونُــوا  » أَْن  بوقــار: 
مملكــة يُهــَوَذا وقتــل كهنــة البعــل وهــدم هيكلهــم فقــد » فَــِرَح كُلُّ َشــْعِب األَرِْض 

.)21  ،16  :23 األيــام  أخبــار   2( الَْمِديَنــُة «  َواْســتَرَاَحِت 
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كان هللا قد أمر إيليّا بأن يمســح شخصــاً آخــر ليكون نبيّاً عوضــاً عنه فقــال له: 
» َواْمَســْح أَلِيَشــَع بْــَن َشــافَاَط .. نَِبيًّــا ِعَوًضــا َعْنــَك « )1ملــوك 19: 16(. فإطاعــة 
لهــذا األمــر ذهــب إيليّــا يبحــث عــن أليشــع. وفيمــا كان يســافر شــمالً لحــظ أّن 
المشــهد قــد تبــّدل كثيــراً عّمــا كان عليــه منــذ عهــد قريــب. كانــت األرض ملفوحــة 
قاحلــة واألقاليــم الزراعيّــة عاطلــة عــن العمــل ول حيــاة فيهــا لعــدم هطــول طــّل أو 
مطــر مــدى ثــالث ســنين ونصــف. أّمــا اآلن فقــد اكتســت بالخضــرة اليانعــة فــي كّل 

مــكان وطلــع النبــات كأنّمــا للتعويــض عــن زمــن الجفــاف والجــوع. 
كان أبــو أليشــع مزارعــاً ثريّــاً، وكان هــو وأهــل بيتــه ضمــن الجماعــة التــي لــم 
يحنــوا ركبــة للبعــل فــي أيــام الرتــداد الــذي كاد يكــون شــامالً. وقــد أكــرم هللا فــي 
ــة. فــي مثــل  هــذه العائلــة حيــث كان الــولء القديــم هلل هــو قانــون حياتهــم اليوميّ
وتحــت  الريفيّــة،  الحيــاة  هــدوء  ففــي  أليشــع ســني حداثتــه.  البيئــة قضــى  هــذه 
تعليــم هللا والطبيعــة وتهذيــب العمــل النافــع تلقــى تدريبــاً علــى عــادات البســاطة 
والطاعــة ألبويــه وهلل ممــا أعــان علــى تأهيلــه للمركــز الســامي الــذي كان مزمعــاً أن 

يشــغله فيمــا بعــد.
جــاءت الدعــوة النبويّــة إلــى أليشــع عندمــا كان يحــرث الحقــل مــع أُجــراء أبيــه. 
مســتعداً  كان  إنســان  بوداعــة  اتّصــف  وقــد  إليــه.  األقــرب  العمــل  فــي  شــرع  لقــد 
للخدمــة فضــالً عــن مؤهــالت القيــادة بيــن النــاس. وإذ كانــت روحــه وديعــًة هادئــًة 
كان مــع ذلــك نشــطاً ثابتــاً. كمــا اتّصــف بــروح الســتقامة والــولء وحبّــه هللا وتقــواه. 
وفيمــا كان يقــوم بمهــام خدمتــه اليوميّــة المتواضعــة ويــزداد باســتمرار فــي النعمــة 
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والمعرفــة اكتســب قــّوَة العزيمــة ونبــل األخــالق. وفيمــا كان يعيــن أبــاه فــي القيــام 
بواجبــات الحيــاة البيتيّــة، تعلّــم التعــاون مــع هللا.

كان أليشــع بأمانتــه فــي األمــور الصغيــرة يعــّد نفســه لمســؤوليات أخطــر وودائــع 
أغلــى. وقــد اكتســب يومــاً فيومــاً عــن طريــق الختبــار العملــي، أهليّــًة لعمــل أســمى 
درس  وهــذا  تعلّــم.  مــا  كل  فــي  ويقــود  ويرشــد  يخــدم  أن  وتعلّــم  اتســاعاً.  وأكثــر 
نافــع للجميــع. ليــس مــن يعــرف قصــد هللا مــن التدريــب والتهذيــب، ولكــن يمكــن 
أن يتحقــق الجميــع مــن أّن المانــة فــي األمــور الصغيــرة هــي البرهــان علــى أهليّــة 
اإلنســان لمســؤوليات أعظــم. كّل عمــل مــن أعمــال الحيــاة يكشــف عــن الخلــق، 
وليــس غيــر ذاك الــذي يبرهــن بقيامــه بالواجبــات الصغيــرة أنـّـه » َعاِمــالً لَ يُْخــزَى « 

)2 تيموثــاوس 2: 15( يمكــن أن يكرمــه هللا بخدمــة أســمى.
الهــام كيفيّــة ممارســة األعمــال الصغيــرة،  ليــس باألمــر  أنّــه  الــذي يظــّن  وذاك 
علــى  قــادراً  نفســه  يظــّن  قــد  مركــزه.  مــن  أجــّل  لمركــز  أهليتــه  عــدم  علــى  يبرهــن 
الضطالع بواجباٍت أعظم ولكن هللا ينظر نظرة أعمق من مجرد النظرة الســطحيّة. 
فبعــد الختبــار والتجربــة يَُســجَّل عليــه هــذا الحكــم: » ُوزِنْــَت ِبالَْمَواِزيــِن فَُوِجــْدَت 
نَاِقًصــا « )دانيــال 5: 27(. إّن عــدم أمانتــه لهــا رّد فعــل عليــه. وهــو سيشــعر بالخيبــة 
واإلحبــاط عــن اكتســاب النعمــة والمقــدرة وقــّوة الخلــق التــي يمكــن الحصــول عليهــا 

عــن طريــق التســليم دون تحّفــظ.
يظــّن كثيــر مــن النــاس بــل يشــعرون أّن حياتهــم عديمــة النفــع وأنّهــم ل يعملــون 
وكــم  مباشــر.  دينــي  بعمــل  ارتباطهــم  لعــدم  وذلــك  هللا  ملكــوت  لتقــّدم  شــيئاً 
سيُســّرون لــو أمكنهــم القيــام بعمــل عظيــم. ولكــن لكونهــم ل يســتطيعون القيــام إلّ 
بالمهــام الصغيــرة فهــم يظّنــون أنـّـه يجــوز لهــم ألّ يفعلــوا شــيئاً. ولكّنهــم مخطئــون فــي 
هــذا. قــد يوجــد إنســان نشــط فــي خدمــة هللا ويقــوم فــي ذات الوقــت بواجباتــه 
ــة العاديّــة مثــل قطــع األشــجار أو تســوية األرض وتنقيتهــا وحراســتها. إّن األّم  اليوميّ

التــي تربّــي أولدهــا ألجــل المســيح تخــدم هللا كالخــادم فــي منبــره تمامــاً.
عجيبــاً،  عمــالً  بهــا  يعملــون  خاّصــة  موهبــة  علــى  للحصــول  يتوقــون  كثيــرون 
عبقــٍة  الحيــاة،  إتمامهــا  يجعــل  التــي  أيديهــم  متنــاول  فــي  التــي  األعمــال  بينمــا 
فــي  الموضوعــة  الواجبــات  هــؤلء  أمثــال  ليتنــاول  أنظارهــم.  عــن  تغيــب  عطــرًة، 
الوزنــات كمــا  أو  المواهــب  باألكثــر علــى  يتوقّــف  فالنجــاح ل  طريقهــم مباشــرًة. 
العظيمــة  المواهــب  ليســت هــي  العمــل.  فــي  الصادقــة  النشــاط والرغبــة  علــى 
بضميــر  اليوميّــة  بواجباتنــا  القيــام  بــل  مقبولــة،  بخدمــة  القيــام  مــن  تُمكّننــا  التــي 
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صالــح، وبــروح قانعــة وباهتمــاٍم حقيقــّي خالــص لخيــر اآلخريــن. قــد يوجــد التفــّوق 
الحقيقــي فــي أبســط الواجبــات، واألعمــال العاديّــة جــّداً تكــون جميلــة فــي عينــي 

وأمانــة. بمحبّــة  إذا عملناهــا  هللا 
وإذ عبــر إيليّــا الحقــل الــذي كان يحرثــه أليشــع مسترشــداً بــرأي هللا بحثــاً عــن 
خليفــة لــه، ألقــى رداَء التكريــس علــى كتفــي الشــاب. لقــد ألِفــت عائلــة شــافاط 
عمــَل إيليّــا ورســالته فــي أثنــاء ســنّي الجــوع، واآلن روح هللا يؤثــر علــى قلــب أليشــع 
فيما يختّص بمعنى عمل النبّي في طرح الرداء عليه. فكان تصرّف النبّي بالنسبة 

إليــه عالمــة علــى أّن هللا قــد دعــاه ليكــون خليفــة لــه.
ــي َوأَِســيَر َوَراَءَك «.  » فَتـَـرََك الْبََقــَر َوَركَــَض َوَراَء إِيلِيَّــا َوقـَـاَل َدْعِنــي أُقَبِّــْل أَِبــي َوأُمِّ
فأجابــه إيليــا بقولــه: » اْذَهــْب َراِجًعــا ألَنِّــي َمــاَذا فََعلـْـُت لـَـَك « )1 ملــوك 19: 20(. 
لــم يكــن هــذا صــّداً ول رفضــاً بــل امتحانــاً إليمانــه. ينبغــي ألليشــع أن يحســب النفقــة 
— فيقــرر لنفســه مــا اذا كان يقبــل الدعــوة أو يرفضهــا. فــإذا كانــت رغائبــه متعلّقــة 
ببيتــه ومــا فيــه مــن مزايــا فــإّن لــه كامــل الحريّــة للبقــاء هنــاك. ولكــن أليشــع أدرك 
معنــى الدعــوة. فقــد علــم أنّهــا موّجهــة إليــه مــن هللا لذلــك لــم يتــردد فــي الطاعــة. 
فهــو ل يريــد التنــازل عــن الفرصــة المقّدمــة لــه ليصيــر رســولً هلل أو أن يضّحــي بامتيــاز 
اَن بََقــٍر َوَذبََحُهَمــا،  مصاحبــة خادمــه، فــي ســبيل الميــزات الدنيويـّـة. وقــد: » أََخــَذ فـَـدَّ
إِيلِيَّــا  ثُــمَّ قَــاَم َوَمَضــى َوَراَء  ــْعَب فَأَكَلُــوا  ِبــأََدَواِت الْبََقــِر َوأَْعطَــى الشَّ َوَســلََق اللَّْحــَم 
وَكَاَن يَْخِدُمــُه « )1 ملــوك 19(. لقــد تــرك بيتــه الــذي كان فيــه محبوبــاً، دون تــردد 

ليتبــع النبــّي فــي حياتــه غيــر المســتقرّة.
ــا عّمــا هــو ُمنتظــر منــه ومــاذا ســيكون عملــه، ألجابــه بقولــه:  لــو ســأل أليشــع إيليّ
» هللا يعلــم وهــو ســيعرّفك بــه. فــإذا انتظــرت الــرّب فهــو ســيجيب كّل أســئلتك. 
يمكنــك أن تأتــي معــي إذا كان لديــك البرهــان أّن هللا قــد دعــاك. فاعــرف لنفســك 
أّن هللا يُســاندني ويُناصرنــي، وأّن صوتــه هــو الــذي تســمعه. فــإذا كنــت تحســب 

كّل شــيء نفايــة لكــي تربــح رضــى هللا، فتعالــى معــي «.
كان جــواب المســيح علــى ســؤال الرئيــس الشــاب الــذي ســأله: » أَيَّ َصــالٍَح 
أليشــع.  إلــى  قُدمــت  التــي  بالدعــوة  ـُة؟ « شــبيهاً  األَبَِديّـَ الَْحيَــاُة  لِــَي  لِتَُكــوَن  أَْعَمــُل 
فأجابــه المســيح: » إِْن أَرَْدَت أَْن تَُكــوَن كَاِمــالً فَاْذَهــْب َوبــْع أَْمــالَكََك َوأَْعــِط الُْفَقــرَاَء، 

ــَماِء، َوتََعــاَل اتْبَْعِنــي « )متــى 19: 16، 21 (. فَيَُكــوَن لَــَك كَْنــٌز ِفــي السَّ
قَِبــَل أليشــع دعــوة الخدمــة ولــم يلتفــت إلــى الــوراء ليلقــي نظــرة علــى المســرّات 
والراحة التي كان سيهجرها. بعدما سمع الشاب الغنّي كالم المخلّص: » َمَضى 
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َحِزيناً ألَنَُّه كَاَن َذا أَْمَوال كَِثيرٍَة «. لم يكن راغباً في اإلقدام على التضحية فمحبّته 
ألموالــه فاقــت محبّتــه هلل. فــإذ رفــض تــرك كّل شــيء ألجــل المســيح، برهــن علــى 

عــدم اســتحقاقه ألن يأخــذ مكانــاً فــي خدمــة الســيّد.
تجــيء الدعــوة لوضــع كّل شــيء علــى مذبــح الخدمــة لــكّل واحــد. إنـّـه ل يطلــب 
أن نخــدم كمــا خــدم أليشــع، ول أن نبيــع كّل مــا نملــك، ولكــّن هللا  مّنــا جميعــاً 
يطلــب مّنــا أن نعطــي خدمتــه المركــز األّول فــي حياتنــا، وألّ نــدع يومــاً يمــّر دون 
أن نعمــل شــيئاً يــؤول إلــى تقــّدم عملــه فــي األرض. وهــو ل ينتظــر مــن الجميــع أن 
يقومــوا بالخدمــة ذاتهــا. فقــد يُدعــى أحــد للخدمــة فــي بلــد أجنبــي، وقــد يُطلــب 
مــن آخــر أن يقــّدم مــن أموالــه ألجــل إعانــة اإلنجيــل. وهللا يقبــل عطيــة كليهمــا. إّن 
األمــر الــالزم هــو تكريــس الحيــاة وكّل مصالحهــا. فالذيــن يقومــون بهــذا التكريــس 

سيســمعون دعــوة الســماء ويطيعونهــا.
ألجــل  بــه  يقــوم  عمــالً  نعمتــه،  فــي  شــريكاً  يصيــر  َمــن  لــكّل  يُعيِّــن،  الــرّب 
أَْرِســلِْني «.  اآلخريــن. وعلــى كّل فــرد مّنــا أن يقــف فــي قرعتــه قائــالً: » هأَنَــَذا 
مزارعــاً،  أو  تاجــراً  كان  ســواء  طبيبــاً  أو  للكلمــة  خادمــاً  اإلنســان  كان  وســواء 
أن  هــو  فعملــه  عليــه.  تســتقر  فالمســؤوليّة  ميكانيكيّــة،  أو  فنيّــة  مهنــة  محترفــاً 
يكــون  أن  ينبغــي  فيــه  يشــتغل  مشــروع  وكّل  خالصهــم.  إنجيــل  لآلخريــن  يعلــن 

الغايــة. لهــذه  وســيلة 
لــم يكــن العمــل الــذي أُســند إلــى أليشــع بــادئ ذي بــدء عظيمــاً، فــإن واجبــاٍت 
مألوفــًة هــي التــي حــددت تدريبــه. وقــد قيــل عنــه أنّــه كان يصــّب المــاء علــى يــدي 
إيليّــا ســيده ومعلّمــه. وكان راضيــاً بعمــل أّي شــيء أمــره بــه الــرّب، وفــي كّل خطــوة 
تعلّــم دروس الوداعــة والخدمــة. وظــّل كتابــع شــخصي للنبــّي يبرهــن علــى أمانتــه 
فــي األشــياء الصغيــرة، فــي حيــن أنّــه بعزمــه القــوّي كــرّس نفســه كّل يــوم للرســالة 

التــي قــد عيّنهــا لــه هللا.
لــم تكــن حيــاة أليشــع بعــد انضمامــه إلــى إيليّــا خاليــة مــن التجــارب. فقــد انهالــت 
عليــه المحــن مــن كّل جانــب ولكّنــه اعتمــد علــى هللا فــي كّل الطــوارئ. وجــرّب لكــي 
يفّكــر فــي البيــت الــذي تركــه ولكّنــه لــم يلتفــت إلــى هــذه التجربــة. فبعدمــا وضــع 
يــده علــى المحــراث عــزم علــى ألّ يلتفــت إلــى الــوراء. لقــد برهــن فــي كّل المحــن 

والتجــارب علــى إخالصــه نحــو األمانــة الموكلــة إليــه.
تدريــب  تعنــي  فهــي  بالكلمــة.  الكــرازة  مجــرّد  مــن  أكثــر  أمــوراً  الخدمــة  تشــمل 
الشــباب كمــا درّب إيليّــا أليشــع، بأخذهــم مــن وســط واجباتهــم العاديّــة وإســناد 
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بــادئ  فــي  صغيــرة  مســؤوليات  هللا.  عمــل  فــي  بهــا  ليقومــوا  إليهــم  مســؤوليات 
األمــر، وعندمــا يحصلــون علــى القــّوة والخبــرة يُكلّفــون بمســؤوليات أعظــم. يوجــد 
ـِذي كَاَن ِمــَن الْبَــْدِء  فــي الخدمــة رجــال ذوو إيمــان وصــالة يمكنهــم أن يقولــوا: » اَلّـَ
الَّــِذي َســِمْعَناُه الَّــِذي رَأَيَْنــاُه ِبُعيُونَِنــا الَّــِذي َشــاَهْدنَاُه َولََمَســتُْه أَيِْديَنــا ِمــْن ِجَهــِة كَلَِمــِة 
ـِذي رَأَيَْنــاُه َوَســِمْعَناُه نُْخِبرُكُــْم ِبــِه « )1 يوحنــا 1: 1-3(. فعلــى الخــّدام  الَْحيَــاِة .. الّـَ
هللا  خــّدام  مــع  العمليّــة  الخدمــة  علــى  يتدّربــوا  أن  المحّنكيــن  غيــر  الشــباب  مــن 

المختبريــن. وبذلــك يتدّربــون علــى حمــل األعبــاء.
الــرّب  نبيلــة.  بخدمــة  يقومــون  الشــباب  مــن  الخــّدام  بتعليــم  يقومــون  والذيــن 
نفســه يتعــاون معهــم فــي جهودهــم. أمــا الشــباب الذيــن ســمعوا كلمــة التكريــس 
أن  فعليهــم  األتقيــاء  الغيوريــن  الخــّدام  مــع  الوثيقــة  الشــركة  بامتيــاز  ويتمتّعــون 
يســتفيدوا مــن هــذه الفرصــة أعظــم إفــادة. لقــد اكرمهــم هللا بــأن اختارهــم لخدمتــه 
ووضعهــم فــي مــكان فيــه يكتســبون أهليّــة أعظــم للخدمــة. لذلــك ينبغــي لهــم أن 
خضعــوا  هــم  فــإذا  التضحيــة.  فــي  وراغبيــن  مطيعيــن  أمنــاء  متواضعيــن،  يكونــوا 
لتدريــب هللا ونّفــذوا تعليماتــه واختــاروا خّدامــه مشــيرين لهــم فسيشــبّون ليصيــروا 
رجــالً أبــراراً ثابتيــن وراســخين وذوي مبــاديء ســامية يمكــن هلل أن يعتمــد عليهــم 

ويســند إليهــم مســؤوليات فــي عملــه.
ومــن  المحــراث  وراء  مــن  يُدعــون  فالنــاس  نقاوتــه،  فــي  باإلنجيــل  يُنــادي  فــإذ 
األشــغال التجاريّــة العاديّــة والمهــن التــي يزاولونهــا التــي تشــغل العقــل، ويتدّربــون 
علــى أيــدي رجــاٍل مختبريــن. فــإذ يتعلّمــون أن يخدمــوا خدمــًة فّعالــًة فســيذيعون 
جبــال  ســتنتقل  جــّداً  العجيبــة  اإللهيّــة  العنايــة  أعمــال  طريــق  وعــن  بقــّوة.  الحــّق 
األرض  لســكان  جــّداً  المهّمــة  والرســالة  البحــر.  أعمــاق  فــي  وتُطــرح  الصعوبــات 
ستُســمع وتُفهــم. وســيعرف النــاس مــا هــو الحــّق. وسيســير العمــل قُدمــاً إلــى األمــام 

حتــى يصــل اإلنــذار إلــى كّل ســكان األرض، ثــّم يأتــي المنتهــى.
وكان  معــا،  يعمــالن  وأليشــع  إيليّــا  ظــّل  ســنوات  بعــّدة  أليشــع  دعــوة  بعــد 
التــي  الوســيلة  إيليّــا  فــكان  لعملــه.  أعظــم  تدريبــاً  يــوم  كّل  يتلّقــى  الشــاب  ذلــك 
األّمــة،  أضلّــت  التــي  فالوثنيّــة  هائلــة.  شــرور  وهــدم  لتقويــض  هللا  اســتخدمها 
وُذِبــَح  قــد أوقفــت عنــد حدهــا.  الشــريرة،  والتــي كان يســاندها آخــاب وإيزابــل 
أنبيــاء البعــل. وقــد تأثــر كّل شــعب إســرائيل تأثّــراً عميقــاً وبــدأ كثيــرون يعــودون 
إلــى عبــادة هللا. وكخليفــة ايليــا، كان علــى اليشــع أن يحــاول إرشــاد الشــعب فــي 
إليليّــا  أعّدتــه معاشــرتُه  وقــد  الصبــور.  الحريــص  التعليــم  بواســطة  آمنــة  مســالك 
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أن يضطلــع  الــذي كان مزمعــاً  للعمــل  أيّــام موســى،  نبــّي منــذ  الــذي كان أعظــم 
وحــده. بأعبائــه 

ــا يُدعــى بيــن وقــت وآخــر لمواجهــة  وفــي أثنــاء ســنّي الخدمــة المتّحــدة كان إيليّ
كــرْم  علــى  الشــّرير  آخــاب  اســتولى  الصــارم. فعندمــا  بالتوبيــخ  الفاضحــة  الشــرور 
نابــوت كان صــوت إيليّــا هــو الــذي تنبــأ بوقــوع الدينونــة والهــالك عليــه وعلــى كّل 
بيتــه. وعندمــا ارتــّد أخزيــا عــن عبــادة هللا إلــى بعــل زبــوب إلــه عقــرون بعــد مــوت 

آخــاب أبيــه كان صــوت إيليّــا هــو الــذي ُســِمع مــرّة أخــرى محتّجــاً بغيــرة عظيمــة.
ومــدارس األنبيــاء التــي كان قــد أنشــأها صموئيــل أصابهــا النحطــاط والنحــالل 
فــي غضــون ســني الرتــداد. وقــد أعــاد إيليّــا تجديــد هــذه المــدارس إذ أعــّد مــا يكفــل 
للشــباب لينالــوا تعليمــاً وتهذيبــاً يقودانهــم إلــى تعظيــم الشــريعة وإكرامهــا. والكتــاب 
يذكــر ثالثــاً مــن هــذه المــدارس، فواحــدة كانــت فــي الجلجــال وواحــدة فــي بيــت 
ــا إلــى الســماء ذهــب مــع أليشــع لتفّقــد  إيــل والثالثــة فــي أريحــا. فقبيــل صعــود إيليّ
مراكــز التعليــم هــذه. وقــد كــرر للتالميــذ فيهــا الــدروس التــي لّقنهــا لهــم مــن قبــل 
فــي زيارتــه الســالفة. وعلــى الخصــوص علّمهــم مــا يختــّص بامتيازهــم العظيــم امتيــاز 
أنّــه طبــع علــى عقولهــم أهميّــة  اإلخــالص والحتفــاظ بولئهــم إللــه الســماء. كمــا 
جعــل البســاطة تميــز كّل مراحــل تعليمهــم. فبهــذه الوســيلة وحدهــا يمكنهــم أن 
يصاغــوا فــي قالــب الســماء ويخرجــوا لعملهــم فــي طــرق الــرّب. وقــد ابتهــج إيليّــا 
عندمــا رأى مــا تــّم إنجــازه بواســطة هــذه المــدارس. لــم يكــن عمــل اإلصــالح قــد كمــل 
لكّنــه اســتطاع أن يــرى فــي كّل المملكــة صــدق قــول الــرّب حيــن قــال: » َوقـَـْد أَبَْقيْــُت 
ِفــي إِْســرَائِيَل َســبَْعَة آلٍَف كُلَّ الرُّكَــِب الَِّتــي لـَـْم تَْجــُث لِلْبَْعــِل « )1 ملــوك 19: 18(.

وإذ كان أليشــع يرافــق النبــّي فــي مهّمــة خدمتــه مــن مدرســة إلــى أخــرى امتُحــن 
إيمانــه وعزمــه مــرّة أخــرى. ففــي الجلجــال كمــا فــي بيــت إيــل وأريحــا طلــب النبــّي 
منــه أن يرجــع إذ قــال لــه » اْمُكــْث ُهَنــا ألَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد أَرَْســلَِني إِلـَـى بَيْــِت إِيــَل « ولكــن 
أليشــع عنــد بــدء عهــده بالحراثــة تعلّــم ألّ يفشــل أو ييــأس أو يخــاف. فــاآلن وقــد 
وضــع يــده علــى المحــراث فــي ناحيــة أخــرى مــن الواجــب فهــو ل يريــد أن يتحــّول 
عــن غرضــه. أنّــه ل يريــد النفصــال عــن معلّمــه طالمــا بقيــت لديــه فرصــة للحصــول 
علــى أهليّــة أكثــر للخدمــة. فاإلعــالن عــن صعــود إيليّــا وإن كان إيليّــا نفســه يجهلــه، 
فهــا  أليشــع. واآلن  الخصــوص  األنبيــاء وعلــى  مــدارس  فــي  بــه تالميــذه  أعلــم  قــد 
هــو خــادم رجــل هللا المجــرّب يظــّل مالزمــاً لــه. ففــي كّل مــرّة قُّدمــت إليــه الدعــوة 
للرجــوع كان جوابــه هكــذا: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ َوَحيَّــٌة ِهــَي نَْفُســَك، إِنِّــي لَ أَتـْـرُكَُك «. 
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ــُه َوَضــرََب  » َوانْطَلََقــا كاِلَُهَمــا.. َوَوقـَـَف كاِلَُهَمــا ِبَجانـِـِب األُرُْدنِّ َوأََخــَذ إِيلِيَّــا رَِداَءُه َولَفَّ
إِيلِيَّــا  قَــاَل  َعبَــرَا  ــا  َولَمَّ الْيَبَــِس  ِفــي  فََعبَــرَا كاِلَُهَمــا  َوُهَنــاَك  ُهَنــا  إِلَــى  فَانَْفلَــَق  الَْمــاَء 

ألَلِيَشــَع اطْلُــْب َمــاَذا أَفَْعــُل لَــَك قَبْــَل أَْن أُوَخــَذ ِمْنــَك «.
فلم يطلب أليشــع كرامة أرضيّة أو مركزاً ســامياً بين عظماء األرض. ولكن الذي 
اشــتهاه هــو نصيــب كبيــر مــن الــروح الــذي منحــه هللا بــكّل غنــى وســخاء إليليّــا الــذي 
كان مزمعــاً أن ينــال كرامــة عظيمــة بإصعــاده إلــى الســماء. فــكان يعلــم أنّــه ل شــيء 
ســوى الــروح الــذي اســتقر علــى إيليّــا يمكــن أن يؤهلــه ليمــأل المــكان الــذي دعــاه هللا 

إليــه بيــن شــعبه. ولهــذا ســأل قائــالً: » لِيَُكــْن نَِصيــُب اثَْنيْــِن ِمــْن ُروِحــَك َعلَــيَّ «.
َرأَيْتَِنــي  فَــِإْن  ــَؤاَل.  السُّ بْــَت  »َصعَّ إيليّــا:  قــال  الطلــب  هــذا  علــى  وجوابــاً 
أُوَخــُذ ِمْنــَك يَُكــوُن لَــَك كَذلِــَك، َوإِلَّ فَــالَ يَُكــوُن. َوِفيَمــا ُهَمــا يَِســيَراِن َويَتََكلََّمــاِن 
يلِيَّــا ِفــي الَْعاِصَفــِة إِلـَـى  إَِذا َمْركَبَــٌة ِمــْن نـَـاٍر َوَخيْــٌل ِمــْن نـَـاٍر فََصلَــْت بَيَْنُهَمــا فََصِعــَد إِ

.)11-1  :2 ــَماِء « )2 ملــوك  السَّ
وقــت  فــي  األرض  علــى  أحيــاء  ســيكونون  الذيــن  للقديســين  رمــزاً  إيليّــا  كان 
مجــيء المســيح ثانيــة الذيــن ســيتغيرون » ِفــي لَْحظَــٍة ِفــي طَرْفَــِة َعيْــٍن ِعْنــَد الْبُــوِق 
األَِخيــِر « دون أن يذوقــوا المــوت. وتأكيــداً لهــذه الحقيقــة ُســمح إليليــا، قــرب انتهــاء 
خدمــة المســيح علــى األرض، أن يقــف مــع موســى إلــى جــوار المخلّــص فــوق جبــل 
لملكــوت  رمــزاً  أمامهــم،  الممّجديــن  الشــخاص  فــي  التالميــذ  رأى  وقــد  التجلّــي. 
ــَحابَِة «  المفدييــن. رأوا يســوع متســربالً بنــور الســماء، وســمعوا » الَصــْوٌت ِمــَن السَّ
معترفــاً بــه كابــن هللا، رأوا موســى مّمثــالً الذيــن ســيقامون مــن األمــوات فــي وقــت 
المجــيء الثانــي، كمــا وقــف هنــاك أيضــاً إيليّــا مّمثــالً الذيــن عنــد انتهــاء تاريــخ األرض 
ســيتغيّرون مــن حــال الفنــاء إلــى حــال الخلــود ويُخطفــون إلــى الســماء دون أن يــروا 

المــوت. )1 كورنثــوس 15: 51، 52؛ لوقــا 9: 35(.
إذ كان إيليّــا فــي البريـّـة فــي وحشــته وخوفــه قــال إنـّـه يكفيــه مــا عاشــه مــن الحيــاة 
وصلّــى طالبــاً المــوت لنفســه. ولكــّن الــرّب فــي رحمتــه لــم يأخــذه حســب كالمــه. 
كان باقيــاً إليليّــا عمــل عظيــم ليعملــه، وعندمــا أنجــز ذلــك العمــل لــم يكــن لــه أن 
يهلــك فــي يأســه ووحدتــه. لــم يكــن لــه أن ينــزل إلــى القبــر بــل أن يصعــد مــع مالئكــة 

هللا إلــى محضــر مجــده.
» وَكَاَن أَلِيَشــُع يَــَرى َوُهــَو يَْصــُرُخ يَــا أَِبــي، يَــا أَِبــي، َمرْكَبَــَة إِْســرَائِيَل َوفُرَْســانََها. 
ـِذي َســَقَط َعْنــُه  َولَــْم يَــرَُه بَْعــُد، فَأَْمَســَك ثِيَابَــُه َوَمزَّقََهــا ِقطَْعتَيْــِن َورَفَــَع رَِداَء إِيلِيَّــا الّـَ
. فَأََخــَذ رَِداَء إِيلِيَّــا الَّــِذي َســَقَط َعْنــُه َوَضــرََب الَْمــاَء  َورََجــَع َوَوقـَـَف َعلـَـى َشــاِطِئ األُرُْدنِّ
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َوقـَـاَل أَيـْـَن ُهــَو الــرَّبُّ إِلــُه إِيلِيَّــا ثـُـمَّ َضــرََب الَْمــاَء أَيًْضــا فَانَْفلـَـَق إِلـَـى ُهَنــا َوُهَنــاَك، فََعبَــَر 
ــا رَآُه بَُنــو األَنِْبيَــاِء الَِّذيــَن ِفــي أَِريَحــا قُبَالَتَــُه قَالُــوا قَــِد اْســتََقرَّْت ُروُح إِيلِيَّــا  أَلِيَشــُع َولَمَّ
 .)15-12 :2 ملــوك   2( األَرِْض «  إِلَــى  لَــُه  َوَســَجُدوا  لِلَِقائِــِه  فََجــاُءوا  أَلِيَشــَع  َعلَــى 
عندمــا يــرى الــرّب فــي عنايتــه أنـّـه مــن المناســب أن ينقــل مــن عملــه الذيــن أعطيــت 
لهــم الحكمــة فهــو يعيّــن خلفاءهــم ويشــددهم إذا التفتــوا إليــه فــي طلــب العــون 
وســلكوا فــي طرقــه. بــل قــد يكونــون أحكــم مــن أســالفهم إذ قــد ينتفعــون باختباراتهــم 

ويتعلّمــون الحكمــة مــن أخطائهــم.
ومــن ذلــك الوقــت وقــف أليشــع فــي مــكان إيليّــا. فــذاك الــذي كان أمينــاً فــي 

القليــل كان عليــه أن يبرهــن علــى أمانتــه فــي الكثيــر أيضــاً.
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الــرَّبِّ «.  كََجنَّــِة  َســْقٌي..  اآلبــاء: » َجِميَعَهــا  فــي عصــور  دائــرة األردن  كانــت 
» نََقــَل  عندمــا  بيتــه،  دعائــم  يرســي  أن  لــوط  اختــار  الجميــل  الــوادي  هــذا  وفــي 
دّمــرت  فيــه  الــذي  الوقــت  وفــي   .)12  ،10  :13 )تكويــن  َســُدوَم «  إِلَــى  ِخيَاَمــُه 
مــدن الســهل وهلكــت، أمســى كّل ذلــك اإلقليــم بّريــة قفــراء. ومنــذ ذلــك الحيــن 

اليهوديّــة. بّريــة  مــن  جــزءا  أصبحــت 
بأنهــاره  اإلنســان  قلــب  يُفــرح  ظــّل  الجميــل  الــوادي  ذلــك  مــن  جــزءاً  ولكــّن 
الحنطــة وغابــات  بحقــول  الــذي كان غنيّــاً  الــوادي  المحييــة. وفــي هــذا  وينابيعــه 
النخيــل واألشــجار المثمــرة األخــرى، نصبــت جمــوع إســرائيل خيامهــا بعــد عبــور 
األردن. وألّول مــرّة أكلــوا مــن ثمــار أرض الموعــد. وقــد وقفــت أمامهــم أســوار أريحــا 
التــي كانــت حصنــاً وثنيّــاً ومركــزاً لعبــادة عشــتروث، أحــّط أشــكال الوثنيّــة الكنعانيّــة 
كلّهــا. ولكــن ســرعان مــا ســقطت أســوارها وقُتــل ســكانُها. وفــي وقــت ســقوطها 
اَم الــرَّبِّ  أُذيــع اإلعــالن الجليــل فــي مســامع جميــع الشــعب القائــل: » َملُْعــوٌن قُــدَّ
ُســَها َوِبَصِغيــرِِه يَْنِصــُب  ـِذي يَُقــوُم َويَبِْنــي هــِذِه الَْمِديَنــَة أَِريَحــا. ِبِبْكــرِِه يَُؤسِّ الرَُّجــُل الّـَ

أَبَْوابََهــا « )يشــوع 6: 26(.
وموحشــة  خربــة  البقعــة  تلــك  كانــت  قــرون  خمســة  ذلــك  بعــد  مــرّت  وقــد 
وواقعــة تحــت لعنــة هللا. وحتــى ينابيــع الميــاه التــي جذبــت النــاس للســكن فــي 
هــذا الجــزء مــن الــوادي قاســت الويــالت مــن آثــار اللعنــة التــي حلـّـت عليهــا. ولكــن 
فــي أيــام ارتــداد آخــاب بُنيــت مدينــة أريحــا، عندمــا انتعشــت عبــادة عشــتروث 
نظــراً لنفــوذ إيزابــل وقــّوة تأثيرهــا، وكانــت مركــز هــذه العبــادة منــذ القــدم، مــع أّن 
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البيتئيلــي:  فــإّن حيئيــل  ذلــك.  فــي ســبيل  باهظــاً  ثمنــاً  دفــع  بناءهــا  أعــاد  الــذي 
» ِبأَِبيــرَاَم ِبْكــرِِه َوَضــَع أََساَســَها، َوِبَســُجوَب َصِغيــرِِه نََصــَب أَبَْوابََهــا، َحَســَب كَالَِم 

الــرَّبِّ « )1 ملــوك 16: 34(.
أحــدى  توجــد  كانــت  أريحــا  عــن  البعيــدة  غيــر  المثمــرة  الغابــات  وفــي وســط 
أثنــاء  وفــي  إيليّــا.  بعــد صعــود  إلــى هنــاك  أليشــع  وقــد ذهــب  األنبيــاء،  مــدارس 
الَْمِديَنــِة  َمْوِقــُع  لــه: » ُهــَوَذا  النبــّي وقالــوا  إلــى  المدينــة  بينهــم جــاء رجــال  إقامتــه 
ــا الِْميَــاُه فَرَِديَّــٌة َواألَرُْض ُمْجِدبـَـٌة «. فذلــك الينبــوع الــذي  َحَســٌن كََمــا يـَـَرى َســيِِّدي َوأَمَّ
ــاً عذبــاً فــي الســنين الماضيــة ومحييــاً للنــاس، الــذي زود المدينــة والقليــم  ظــّل نقيّ

المحيــط بهــا بأكبــر كميّــة مــن المــاء، أمســى اآلن غيــر صالــح للشــرب.
َجِديــٍد،  ِبَصْحــٍن  » ائْتُونِــي  أليشــع:  قــال  أريحــا  رجــال  لتوســالت  واســتجابة 
ِفيــِه  َوطَــَرَح  الَْمــاِء  نَبْــعِ  إِلَــى  » َخــَرَج  بمــا طلــب:  أتــوه  فلّمــا  ِملًْحــا «  ِفيــِه  َوَضُعــوا 
الِْملْــَح َوقَــاَل هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ قَــْد أَبْــَرأُْت هــِذِه الِْميَــاَه. لَ يَُكــوُن ِفيَهــا أَيًْضــا َمــْوٌت 

.)21-19  :2 ملــوك   2( َجــْدٌب «  َولَ 
إّن إبــراء ميــاه أريحــا قــد تــّم ل بأيّــة حكمــة بشــريّة بــل بتدّخــل هللا المعجــزي. 
أّن  إلّ  الســماء،  لمراحــم  مســتحّقين  غيــر  كانــوا  المدينــة  بنــاء  أعــادوا  فالذيــن 
األَبْــَراِر  َعلَــى  َويُْمِطــُر  الِِحيــَن  َوالصَّ األَْشــَراِر  َعلَــى  َشْمَســُه  » يُْشــرُِق  الــذي:  هللا 
َوالظَّالِِميــَن « )متــى 5: 45( رأى أنّــه مــن المناســب فــي تلــك الفرصــة أن يعلــن 
مــن  شــعبه  شــفاء  فــي  رغبتــه  عــن  هــذا،  والرحمــة  الشــفقة  عمــل  خــالل  مــن 

الروحيّــة. أمراضهــم 
الْيَــْوِم  هــَذا  إِلَــى  الِْميَــاُه  » فَبَرِئَــِت  مســتمرة:  فاعليّــة  ذا  المــاء  إبــراء  كان 
الميــاه  ظلّــت  وقــد   .)22  :2 ملــوك   2( ِبــِه «  نَطَــَق  ـِذي  الّـَ أَلِيَشــَع  قَــْوِل  َحَســَب 
تجــري وتفيــض مــن جيــل إلــى جيــل جاعلــة ذلــك الجــزء مــن الــوادي واحــة فــي 

والجمــال.  الخضــرار  غايــة 
إنّنــا نســتطيع أن نســتنبط كثيــراً مــن الــدروس الروحيّــة مــن قّصــة إبــراء الميــاه. 

فالصحــن الجديــد والملــح والنبــع - كلّهــا رمــوز ســاميّة.
فــإذ طــرح أليشــع الملــح فــي نبــع المــاء المــّر علّــم الــدرس الروحــي ذاتــه الــذي 
علّمــه المخلّــص لتالميــذه بعــد ذلــك بعــدة قــرون عندمــا أعلــن قائــالً: » أَنْتُــْم ِملْــُح 
الملــّوث طّهــر مياَهــه وجلــب  بالنبــع  الملــح  امتــزج  فــإذ  األَرِْض « )متــى 5: 13(. 
الحيــاة والبركــة إلــى المــكان الــذي حــّل فيــه الجفــاف والمــوت. وعندمــا يشــبّه هللا 
أولَده بالملــح فهــو يريــد أن يعلّمهــم أّن هدفــه مــن جعلهــم رعايــا نعمتــه هــو ليكونــوا 
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عامليــن علــى تخليــص اآلخريــن. إّن غــرض هللا مــن اختيــاره شــعباً أمــام كّل العالــم، 
لــم يكــن فقــط لكــي يجعلهــم أبنــاء لــه وبنــات، بــل لكــي يقبــل العالــم عــن طريقهــم 
النعمــة التــي تأتــي بالخــالص. فعندمــا اختــار الــرّب إبراهيــم لــم يكــن الغــرض مــن 
ذلــك مجــرّد أن يصيــر خليــل هللا الخــاص، بــل ليصيــر واســطًة لالمتيــازات الخاّصــة 

التــي قصــد هللا أن يمنحهــا لألمــم.
العالم بحاجة إلى أّدلة على المســيحيّة المخلصة. فســّم الخطيئة يعمل عمله 
فــي قلــب المجتمــع. لقــد انحــدر النــاس فــي درك الخطيئــة فــي كّل مدينــة وبلــدة، 
وغاصــوا إلــى أعمــاق الفســاد األدبــي. والعالــم ملــيء بالمــرض واأللــم واإلثــم. ففــي 
األماكــن القريبــة والبعيــدة توجــد نفــوس تعانــي آلم الفاقــة والضيــق وهــي مثّقلــة 
بالشــعور بالذنــب وتهلــك لعــدم وجــود تأثيــرات مخلصــة. فإنجيــل الحــّق موضــوع 
أمامهــم ومــع ذلــك فهــم يهلكــون ألّن مثــال الذيــن كان ينبغــي أن يكونــوا رائحــَة حيــاٍة 
لهــم، هــي رائحــَة مــوت. فنفوســهم تتجــّرع المــرارة ألّن الينابيــع مســمومة، فــي حيــن 

كان ينبغــي أن تكــون ينبــوع مــاء تنبــع إلــى حيــاة أبديّــة.
ينبغــي أن يمتــزج الملــُح بالمــادة التــي يُضــاف إليهــا، ويخترقهــا ويتشــرّب فيهــا 
عــن  الُمخلّصــة  اإلنجيــل  بقــّوة  النــاس  إلــى  الوصــول  يمكــن  تحفــظ. وكذلــك  لكــي 
كأفــراد.  بــل  يخلصــون كجماعــات  ل  إنّهــم  والعشــرة.  الشــخصي  التصــال  طريــق 
ويقــّدم  ومثالــه  المســيح  بتأثيــر  يعمــل  أن  ينبغــي  الــذي  قــّوة،  الشــخصي  فللتأثيــر 
مباديء صحيحة ويوقف انتشــار الفســاد في العالم. وهو ينشــر تلك النعمة التي 
يســتطيع المســيح وحده أن يمنحها. ويلطّف حياة اآلخرين وصفاتهم بواســطة قّوة 

مثالــه الطاهــر المتّحــد باإليمــان الحــار والمحبّــة.
وقــد أعلــن الــرّب عــن ذلــك النبــع الــذي كان ملوثــاً مــن قبــل فــي أريحــا قائــالً: 
» قـَـْد أَبـْـَرأُْت هــِذِه الِْميَــاَه لَ يَُكــوُن ِفيَهــا أَيًْضــا َمــْوٌت َولَ َجــْدٌب «. إّن النبــع الملّــوث 
يرمــز إلــى النفــس المنفصلــة عــن هللا. فالخطيئــة ل تبعــد النفــس عــن هللا وحســب 
الخطيئــة  طريــق  وعــن  عليهــا.  والقــدرة  معرفتــه  فــي  الرغبــة  منهــا  تالشــي  ولكّنهــا 
يتعطّــل الجهــاز البشــري كلّــه ويُصــاب بالشــلل، فيفســد العقــل ويتنّجــس التصــّور 
وتنحــّط قــوى النفــس، وينعــدم وجــود الديانــة الطاهــرة وقداســة القلــب. وقــّوة هللا 
تُعــْد تعمــل. وهكــذا تضعــف النفــس، ولفتقارهــا  المجــددة فــي تغييــر الخلــق ل 

للقــّوة األدبيّــة لالنتصــار تغــدو ملّوثــًة ومنحطّــة.
أّمــا القلــب الــذي تطّهــر فيتبــدل كّل شــيء بالنســبة إليــه. فتغييــر الخلــق هــو 
الشــهادة الحيّــة لــدى العالــم علــى ســكنى المســيح فــي القلــب. وروح هللا يخلــق 
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المســيح،  إلرادة  مطيعــًة  والرغبــات  األفــكار  ويجعــل  النفــس  فــي  جديــدًة  حيــاًة 
ويتجــّدد اإلنســان الباطــن علــى صــورة هللا. والرجــال والنســاء الضعفــاء المخطئــون 
المتهافــت  الخلــق  تجعــل  أن  تســتطيع  الفاديــة  النعمــة  قــّوة  أّن  للعالــم  يظهــرون 
الملــيء بالعيــوب ســويّاً متناســقاً، وبالتالــي كالشــجرة اليانعــة ينتــج ثمــاراً وفيــرة.

إّن القلــب الــذي يتقبّــل كلمــة هللا ل يشــبُه ِبرْكَــة يتبّخــر ماؤهــا، ول يشــبه بئــراً 
مشــققة تذهــب مياُههــا هــدراً بــل يشــبُه نبعــاً يتحــّدر مــن جبــل يســتمّد مياهــه مــن 
ينابيــع ل تنفــد وهــي تتراقــص مــن فــوق الصخــور وتقفــز وتحيــي بمياههــا البــاردة 
المنعشــة النــاس الخائريــن المتعبيــن والعطــاش والثقيلــي األحمــال. وكنهــر دائــم 
الجريان، إذ يتقّدم يغدو أكثر عمقاً واتساعاً إلى أن تمتلئ األرض كلّها من مياهه 
المحيية. إّن النبع الذي يسير في طريقه وهو ينشد بخريره، يترك خلفه الخصَب 
والخضــرَة والثمــاَر اليانعــة، أّمــا العشــب النامــي علــى ضّفتيــه فيبــدو أخضــراً ناضــراً. 
واألشــجار يكســوها الخضــرار واألزهــار تكــون وفيــرة وعطــرة. وعندمــا تبــدو األرض 
قاحلــًة وجــرداء تحــت أشــّعة شــمس الصيــف الحارقــة فــإّن خــط الخضــرة الــذي يبــدو 

للعيــان يــدّل علــى مجــرى النهــر الــذي يختــرق تلــك األرض.
كذلــك هــو الحــال مــع أولد هللا الحقيقييــن، فديانــة المســيح تعلــن عــن نفســها 
كمبــدأ محيــي منتشــر، وقــّوة روحيّــة حيّــة عاملــة. وعندمــا ينفتــح القلــب لتأثيــر الحــّق 
ــاِدئ وتفيــض ثانيــًة كجــداول فــي قفــر بحيــث  ــة فســتجري هــذه الَمبَ ــة اإللهيّ والمحبّ

تجعــل الخصــب يظهــر حيــث اآلن الجــدب والجــوع.
ربــح  عمــل  فــي  الكتابــي،  الحــّق  بمعرفــة  وتقّدســوا  تطّهــروا  الذيــن  يعمــل  فــإذ 
مــن  يــوم  كّل  ويرتــوون  يشــربون  وإذ  لحيــاة.  حيــاة  رائحــة  فعــالً  يصيــرون  النفــوس 
نبــع النعمــة والمعرفــة الــذي ل ينضــب يجــدون أّن قلوبهــم ممتلئــة وفائضــة بــروح 
ســيّدهم وأنـّـه عــن طريــق خدمتهــم الخاليــة مــن األثــرة انتفــع كثيــرون بفوائــد جســدية 
وفكريـّـة وروحيّــة. فالمتعبــون ينتعشــون والمرضــى يســتعيدون صّحتهــم، والمثّقلــون 
أفــواه  مــن  الشــكر  عبــارات  تُســمع  القاصيــة  البلــدان  وفــي  يســتريحون.  بالخطيّــة 

الذيــن رجعــوا مــن دروب الخطيئــة إلــى البــّر.
» أَْعطـُـوا تُْعطـَـْوا « )لوقــا 6: 38( ألّن كلمــة هللا هــي: » يَْنبـُـوُع َجنَّــاٍت، ِبئـْـُر ِميَــاٍه 

َحيَّــٍة َوُســيُوٌل ِمــْن لُبَْنــاَن « )نشــيد النشــاد 4: 15(.
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)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في ملوك الثاني 4(.

كان عمــل أليشــع بوصفــه نبيّــاً يختلــف عــن عمــل إيليّــا فــي بعــض النواحــي. فلقــد 
أُعطيت إليليّا رسائل لإلدانة والقضاء، وكان صوته يوبخ ول يعرف الخوف وهو يدعو 
الملك والشعب ليرجعوا عن طرقهم الشّريرة. أّما رسالة النبّي أليشع فكانت رسالة 
ســالم، كانــت مهّمتــه تهــدف إلــى تقويــة العمــل الــذي بــدأه إيليّــا وإرســاء دعائمــه، وأن 
يعلّم الشعب طريق الرّب. ويصّوره الوحي بأنّه كان يتّصل بالشعب اتصالً شخصيّاً، 

وهو محاط ببني األنبياء. أّما خدمته ومعجزاته فكانت تأتي بالشــفاء والفرح.
يكــون  أن  اســتطاع  كونــه  أّمــا  رقيقــة.  لطيفــة  روح هادئــة  ذا  رجــالً  أليشــع  كان 
أيضــاً صارمــاً فقــد برهنــت علــى ذلــك تصرفاتــه عندمــا ســخر منــه بعــض الصبيــان 
األشــقياء، وهــو فــي طريقــة إلــى بيــت إيــل، إذ كانــوا خارجيــن مــن المدنيــة. وكان 

هــؤلء الشــبان قــد ســمعوا عــن صعــود إيليّــا.
فاتّخــذوا مــن هــذه الحادثــة المقّدســة موضوعــاً لســخريتهم واســتهزائهم قائليــن 
ألليشــع: » اْصَعــْد يـَـا أَقـْـَرُع اْصَعــْد يـَـا أَقـْـَرُع «. فــإذ ســمع النبــّي منهــم هــذه الســخرية 
التفــت إليهــم، وبإلهــام مــن هللا القديــر ســكب عليهــم لعنتــه. كان الحكــم الرهيــب 
الــذي تبــع ذلــك هــو مــن هللا: » فََخرََجــْت ُدبَّتَــاِن ِمــَن الَْوْعــِر َوافْتَرََســتَا ِمْنُهــُم اثَْنيْــِن 

َوأَْربَِعيــَن َولَــًدا « )2 ملــوك 2: 23، 24(.
فلــو ســمح أليشــع للســخرية بــأن تمــّر دون اكتــراث، لــكان الرعــاع قــد  مضــوا فــي 
الســتهزاء بــه ووّجهــوا إليــه الشــتائم، وكانــت رســالته فــي التعليــم والتخليــص، فــي 
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وقت كانت فيه األّمة في خطر جسيم تتعطّل وتفشل. فكان هذا الحادث الوحيد 
الذي يتّسم بالصرامة كافياً ليلزم الناس بإكرامه مدى حياته. ولمدى خمسين سنة 
كان يدخــل ويخــرج مــن بــاب بيــت إيــل وينتقــل فــي كّل أنحــاء البــالد مــن مدنيــة إلــى 
أخــرى فــي وســط جمــوع الشــباب العاطليــن عــن العمــل والجهــالء والفاجريــن ولكــن 

مــا مــن أحــٍد تجــرّأ للنيــل منــه أو الســتخفاف بمؤهالتــه بوصفــه نبيّــاً هلل العلــّي.
أن  للســلطة  ينبغــي  حدودهــا.  تتعــّدى  ألّ  ينبغــي  نفســها  الشــفقة  حتــى 
تســتند إلــى الشــّدة والحــزم الثابــت وإلّ فكثيــرون ســيقابلونها بالســخرية والزدراء 
والســتهانة. إّن مــا يُســّمى بالرقّــة والتعلّــق والمالطفــة والتدليــل التــي يبديهــا اآلبــاء 
وأوليــاء األمــور والمربـّـون نحــو األولد هــي مــن أردأ الشــرور التــي تصيبهــم. ففــي كّل 

عائلــة نجــد أّن الثبــات والتصميــم واألوامــر الحازمــة جوهريّــة جــّداً.
أليشــع  مــن  ســخروا  الذيــن  الصبيــة  أولئــك  إليــه  يفتقــر  كان  الــذي  الوقــار  إّن 
هــو نعمــة ينبغــي أن يســعى لمتالكهــا الجميــع ويحتفظــوا بهــا. فعلــى كّل ولــد أن 
يتعلّــم أن يُظهــر توقيــراً حقيقــاً هلل. وينبغــي أل يُذكــر اســمه باســتخفاف أو طيــش. 
فالمالئكــة إذ ينطقــون بــه يغطــون وجوههــم. فبــأي وقــار ينبغــي لنــا نحــن الخطــاة 

الســاقطين أن ننطــق بــه علــى شــفاهنا؟
واآلبــاء  والمعلّميــن  الخــّدام  مثــل  نــّواب هللا،  هــم  لمــن  الوقــار  إظهــار  ينبغــي 

هللا. إكــرام  توقيرهــم  ففــي  عنــه.  نيابــة  ويعملــوا  ليتكلّمــوا  يُدعــون  الذيــن 
ثــّم أّن اللطــف هــو أيضــاً مــن نعــم الــروح وثمــاره وينبغــي أن يُعــزز فــي نفــوس 
الجميــع. فاللطــف والكياســة والحتــرام لهــا القــّوة علــى تلطيــف الطبــاع التــي مــن 
ــة قاســية. فالذيــن يعترفــون بأنّهــم اتبــاع المســيح وهــم فــي الوقــت  دونهــا تغــدو فظّ
ذاتــه يتصرفــون فــي منتهــى الفظاظــة، غيــر مشــفقين ول لطفــاء، لــم يتعلّمــوا بعــد 
مــن المســيح. قــد ل يشــّك أحــد فــي إخالصهــم أو يرتــاب فــي اســتقامتهم. ولكــّن 

إخالصهــم واســتقامتهم ل ينوبــان عــن افتقارهــم إلــى روح الرفــق واللطــف.
إّن روح الرفــق التــي أعانــت أليشــع علــى إحــداث تأثيــر قــوّي فــي حيــاة كثيريــن 
تظهــر فــي قصــة عالقتــه الوّديــة بعائلــة كانــت تقيــم فــي شــونم. كان يتجــّول هنــا 
ُشــونََم. وَكَانَــْت  إِلَــى  أَلِيَشــُع  َعبَــَر  يَــْوٍم  َذاِت  المملكــة. » َوِفــي  أنحــاء  فــي  وهنــاك 
إِلَــى ُهَنــاَك  لِيَــأْكَُل ُخبْــزًا. وَكَاَن كُلََّمــا َعبَــَر يَِميــُل  اْمــَرأٌَة َعِظيَمــٌة، فَأَْمَســَكتُْه  ُهَنــاَك 
لِيَــأْكَُل ُخبْــزًا « لقــد علمــت ربّــة البيــت أّن أليشــع » رَُجــُل هللِا ُمقــّدس « فقالــت 
َوِخَوانًــا  َســِريرًا  ُهَنــاَك  لَــُه  َونََضــْع  الَْحائِــِط َصِغيــرًَة  َعلَــى  ُعلِّيَّــًة  لرجلهــا: » فَلَْنْعَمــْل 
هــذا  إلــى  أليشــع  أتــى  وقــد  إِلَيَْهــا «.  يَِميــُل  إِلَيَْنــا  َجــاَء  إَِذا  ـى  َحتّـَ َوَمَنــارًَة،  وَكُرِْســيًّا 
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المعتكــف مــراراً كثيــرة وكان ممتّنــاً لهــذا الهــدوء والســكون الــذي وجــده فيــه وكذلــك 
هللا، لمــس شــفقة تلــك المــرأة وإحســانها. ولــم يكــن لهــا أولد فــي بيتهــا وهــا هــو 

الــرّب اآلن يكافــئ كرمهــا بــأن أعطاهــا ابنــاً « )2 ملــوك 4: 10-8(.
ومــرّت الســنون وكبــر الطفــل وخــرج إلــى الحقــل مــع الحصاديــن. وفــي ذات يــوم 
أصابتــه ضربــة شــمس: » َوقَــاَل ألَِبيــِه رَأِْســي رَأِْســي « فأمــر أبــوه غالمــاً بــأن يحمــل 
الظُّْهــِر  إِلَــى  ُركْبَتَيَْهــا  َعلَــى  فََجلَــَس  ــِه،  أُمِّ إِلَــى  ِبــِه  َوأَتَــى  أمــه » فََحَملَــُه  إلــى  الصبــي 
َوَمــاَت. فََصِعــَدْت َوأَْضَجَعتْــُه َعلَــى َســِريِر رَُجــِل هللِا َوأَْغلََقــْت َعلَيْــِه َوَخرََجــْت «.

فــي  كربتهــا  فــي  أليشــع  إلــى  الذهــاب  علــى  الشــونميّة  تلــك  عّولــت  وقــد 
المــرأة  فشــرعت  الكرمــل،  جبــل  عنــد  حينئــذ  النبــّي  وكان  منــه.  العــون  طلــب 
ِمــْن  هللِا  َرُجــُل  رَآَهــا  ــا  » فَلَمَّ غالمهــا:  يصحبهــا  الحــال  فــي  إليــه  الذهــاب  فــي 
ــْل لََهــا  ــا َوقُ ــونَِميَُّة. اُْرُكــِض اآلَن لِلَِقائَِه ــَك الشُّ ــِه ُهــَوَذا تِلْ ــاَل لِِجيْحــِزي ُغالَِم بَِعيــٍد قَ
أََســالٌَم لَــِك أََســالٌَم لَِزْوِجــِك؟ أََســالٌَم لِلَْولَــِد «. ففعــل الغــالم كمــا أُمــر .. ولكــّن 
تلــك األم الثكلــى لــم تفــض بشــكواها ولــم تكشــف مصــدر حزنهــا إلــى أن وصلــت 
إلــى أليشــع. فــإذ ســمع أليشــع بخســارتها أمــر جيحــزي قائــالً: » أُْشــُدْد َحَقَويْــَك 
َوُخــْذ ُعــكَّاِزي ِبيَــِدَك َوانْطَلِــْق َوإَِذا َصاَدفْــَت أََحــًدا فَــالَ تُبَارِكْــُه َوإِْن بَــاَركََك أََحــٌد 
اَمُهَمــا َوَوَضــَع الُْعــكَّاَز  ــُه. َوَضــْع ُعــكَّاِزي َعلَــى َوْجــِه ... َوَجــاَز ِجيْحــِزي قُدَّ فَــالَ تُِجبْ

ِبــيِّ « )2 ملــوك 4: 29(. َعلَــى َوْجــِه الصَّ
ولكــّن األم لــم تكتــف بغيــر ذهــاب أليشــع معهــا. فأعلنــت تقــول: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ 
اَمُهَما َوَوَضَع الُْعكَّاَز  َوَحيٌَّة ِهَي نَْفُسَك إِنِّي لَ أَتْرُكَُك فََقاَم َوتَِبَعَها. َوَجاَز ِجيْحزِي قُدَّ
ــرَُه قَائِــالً لَــْم يَْنتَِبــِه  ــِه َوأَْخبَ ، فَلَــْم يَُكــْن َصــْوٌت َولَ ُمْصــغٍ. فَرََجــَع لِلَِقائِ ِبــيِّ َعلَــى َوْجــِه الصَّ
ِبــيُّ « )2 ملــوك 31، 4: 30(. ولّمــا وصلــوا إلــى البيــت دخــل أليشــع إلــى الغرفــة  الصَّ
التــي كان الصبــّي الميّــت مضجعــاً فيهــا: » َوأَْغلَــَق الْبَــاَب َعلَــى نَْفَســيِْهَما كِلَيِْهَمــا 
ــِه  ِبــيِّ َوَوَضــَع فََمــُه َعلَــى فَِمــِه َوَعيَْنيْ . ثـُـمَّ َصِعــَد َواْضطََجــَع فَــْوَق الصَّ َوَصلَّــى إِلَــى الــرَّبِّ
ــى ِفــي  َد َعلَيْــِه فََســُخَن َجَســُد الَْولـَـِد. ثـُـمَّ َعــاَد َوتََمشَّ َعلـَـى َعيَْنيـْـِه َويََديـْـِه َعلـَـى يََديـْـِه َوتََمــدَّ
ِبــيُّ َســبَْع  َد َعلَيْــِه فََعطَــَس الصَّ الْبَيْــِت تَــارًَة إِلَــى ُهَنــا َوتَــارًَة إِلَــى ُهَنــاَك َوَصِعــَد َوتََمــدَّ
ِبــيُّ َعيَْنيْــِه « )2 ملــوك 4: 33-35(. وإذ دعــا أليشــع جيحــزي أمــره  َمــرَّاٍت ثـُـمَّ فَتـَـَح الصَّ
ــا َدَخلـَـْت إِلَيْــِه قـَـاَل اْحِملِــي ابَْنــِك. فَأَتـَـْت َوَســَقطَْت َعلـَـى  بــأن يرســل إليــه األم: » َولَمَّ
ــِه َوَســَجَدْت إِلَــى األَرِْض ثـُـمَّ َحَملَــِت ابَْنَهــا َوَخرََجــْت « )2 ملــوك 4: 36، 37(. رِْجلَيْ

وهكــذا كوفــئ إيمــان هــذه المــرأة. إّن المســيح معطــي الحيــاة العظيــم أعــاد 
فــي  المــوت  ابنهــا. وهكــذا ســيكافيء عبيــده األمنــاء، عندمــا تُكســر شــوكة  إليهــا 
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مجيئــه ويُســلب مــن القبــر انتصــارَه الــذي اّدعــاه لنفســه. حينئــذ ســيرّد إلــى عبيــده 
. َصــْوٌت ُســِمَع ِفــي الرَّاَمــِة  أولدهــم الذيــن أُخــذوا منهــم بالمــوت: » هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
. َراِحيــُل تَبِْكــي َعلـَـى أَْولَِدَهــا َوتَأْبـَـى أَْن تَتََعــزَّى َعــْن أَْولَِدَهــا ألَنَُّهــْم لَيُْســوا  نـَـْوٌح بـُـَكاٌء ُمــرٌّ
ُمــوِع ألَنَّــُه  . اْمَنِعــي َصَوتـَـِك َعــِن الْبُــَكاِء َوَعيَْنيْــِك َعــِن الدُّ ِبَمْوُجوِديــَن. هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
. ويوجــد رجــاء آلخرتــك يَُقــوُل  يُوَجــُد ِجــزَاُء لَِعَملِــِك .. فَيَرِْجُعــوَن ِمــْن أَرِْض الَْعــُدوِّ

الــرَّبُّ فيرجــع البنــاء الــي تخمهــم « )ارميــا 31: 17-15(.
إّن يسوع يعّزينا عن أحــزاننا ألجــل مـوتانا برسالة رجاء غير محدودة فيقول: » ِمْن 
يَِد الَْهاِويَِة أَفِْديِهْم ِمَن الَْمْوِت أَُخلُِّصُهْم. أَيَْن أَْوبَاُؤَك يَا َمْوُت أَيَْن َشوْكَتُِك يَا َهاِويَُة « 
. وَكُْنــُت َميْتًــا َوَهــا أَنـَـا َحــيٌّ إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن ..  )هوشــع 13: 14(. » أَنـَـا ُهــَو ... الَْحــيُّ
َولِــي َمَفاتِيــُح الَْهاِويَــِة َوالَْمــْوِت « )رؤيــا 1: 17، 18(.  » الــرَّّب نَْفَســُه ِبُهتَــاٍف ِبَصــْوِت 
ــَماِء َواألَْمــَواُت ِفــي الَْمِســيحِ َســيَُقوُموَن  رَئِيــِس َمالَئَِكــٍة َوبُــوِق هللِا َســْوَف يَْنــزُِل ِمــَن السَّ
ُحِب لُِمالَقَاِة الرَّبِّ ِفي  أَوَّلً. ثُمَّ نَْحُن األَْحيَاَء الْبَاِقيَن َسُنْخطَُف َجِميًعا َمَعُهْم ِفي السُّ

الَْهــَواِء َوهَكــَذا نَُكــوُن كُلَّ ِحيــٍن َمــَع الــرَّبِّ « )1 تســالونيكى 4: 16، 17(.
إّن أليشــع فــي خدمتــه بيــن النــاس ضــّم عمــل الشــفاء إلــى التعليــم كمــا فعــل 
مخلّــص بنــي اإلنســان الــذي كان أليشــع رمــزاً لــه. وقــد حــاول بــكّل أمانــة وبــال كلــل 
مــدى خدمتــه الطويلــة الفّعالــة أن يقــّوي ويرقـّـي عمــل التهذيــب العــام الــذي كانــت 
تضطلــع بــه مــدارس األنبيــاء. وبعنايــة هللا تعــّززت تعاليمــه لــدى الجماعــات الغيّــورة 
جــّداً مــن الشــباب المجتمعيــن، بتأثيــر الــّروح الُقــُدس العميــق، وأحيانــاً بواســطة 

براهيــن ل تخطــيء علــى ســلطانه بوصفــه خادمــاً للــرّب.
وفــي إحــدى زيارتــه للمدرســة الكائنــة فــي الجلجــال عالــج الســليقة )حســاء مــن 
الخضــر واللحــم( المســمومة: » وَكَاَن ُجــوٌع ِفــي األَرِْض وَكَاَن بَُنــو األنبيــاء ُجلُوًســا 
الِْقــْدَر الَْكِبيــرََة، َواْســلُْق َســلِيَقًة لِبَِنــي األنبيــاء. َوَخــَرَج  أََماَمــُه. فََقــاَل لُِغالَِمــِه: َضــعِ 
ـا ِمــْلَء  يًـّ ـاًء بَرِّ ـا، فَالْتََقــَط ِمْنــُه قُثّـَ يًـّ َواِحــٌد إِلَــى الَْحْقــِل لِيَلْتَِقــَط بُُقــولً، فََوَجــَد يَْقِطيًنــا بَرِّ
ــلِيَقِة، ألَنَُّهــْم لَــْم يَْعرِفُــوا. َوَصبُّــوا لِلَْقــْوِم لِيَأْكُلُــوا.  ثَْوِبــِه، َوأَتَــى َوقَطََّعــُه ِفــي ِقــْدِر السَّ
ــلِيَقِة َصرَُخــوا َوقَالـُـوا: ِفــي الِْقــْدِر َمــْوٌت يـَـا رَُجــَل هللِا! َولـَـْم  َوِفيَمــا ُهــْم يَأْكُلـُـوَن ِمــَن السَّ
ــْوِم  ــاَل: ُصــبَّ لِلَْق ــْدِر َوقَ ــاُه ِفــي الِْق ــوا. فََقــاَل: َهاتُــوا َدِقيًقــا. فَأَلَْق يَْســتَِطيُعوا أَْن يَأْكُلُ

ـُه لَــْم يَُكــْن َشــْيٌء رَِديٌء ِفــي الِْقــْدِر « )2 ملــوك 4: 41-38(. فَيَأْكُلُــوا. فََكأَنّـَ
 وفــى الجلجــال أيضــاً عندمــا كان الجــوع مــا زال فــي األرض أطعــم أليشــع مائــة 
رجــل مــن هديــة جاءتــه مــن » َرُجــٌل ِمــْن بَْعــِل َشلِيَشــَة «، »ُخبْــَز بَاكُــورٍَة ِعْشــِريَن 
حــالت  أشــّد  فــي  جماعــة  معــه  كان  ِجرَاِبــِه «.  ِفــي  َوَســِويًقا  َشــِعيٍر  ِمــْن  َرِغيًفــا 
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ــْعَب لِيَأْكُلُــوا  الحتيــاج إلــى الطعــام فلمــا أُتــَي بالتقدمــة قــال لخادمــه » أَْعــِط الشَّ
ـُه  ــْعَب فَيَأْكُلُــوا ألَنّـَ فََقــاَل َخاِدُمــُه َمــاَذا َهــْل أَْجَعــُل هــَذا أََمــاَم ِمئَــِة َرُجــل  أَْعــِط الشَّ
هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ يَأْكُلُــوَن َويَْفُضــُل َعْنُهــْم  فََجَعــَل أََماَمُهــْم فَأَكَلُــوا، َوفََضــَل َعْنُهــْم 

َحَســَب قَــْوِل الــرَّبِّ « )2 ملــوك 4: 42، 43 (.
مــا كان أعظــم تنــازل المســيح بواســطة رســوله فــي إجــراء هــذه المعجــزة إلشــباع 
ملحوظــة  بكيفيّــة  دائمــاً  يكــن  لــم  وإن  الوقــت  ذلــك  منــذ  عديــدة  ومــراراً  الجيــاع! 
ومحسوســة أشــبع الــرّب يســوع حاجــة البشــر، ولــو كان عندنــا تمييــز روحــي أكثــر 
لبنــي  الرحيمــة  بمعامــالت هللا  اآلن،  نفعــل  ممــا  بأســرع  صفــاء وفطنــة، لعترفنــا 
اإلنســان. إّن نعــم هللا التــي تحــّل علــى النصيــب القليــل هــي التــي تجعلــه كافيــاً. 
ويمكــن ليــد هللا أن تضاعفــه مئــة ضعــف. فمــن مــوارده التــي ل تفــرغ يســتطيع أن 
يرتـّـب مائــدة فــي البريـّـة. وبلمســة يديــه يمكــن أن يزيــد القليــل بحيــث يكفــي الجميــع. 

إّن قّوتــه هــي التــي أكثــرت األرغفــة والســويق فــي أيــدي بنــي األنبيــاء.
فــي أيـّـام خدمــة المســيح علــى األرض، عندمــا أجــرى معجــزًة مماثلــة فــي إشــباع 
الجماهيــر ظهــر عــدم اإليمــان ذاتــه الــذي أظهــره َمــن صاحبــوا النبــّي قديمــاً. قــال 
خــادم أليشــع: » َهــْل أَْجَعــُل هــَذا أََمــاَم ِمئَــِة رَُجــل «، وعندمــا أمــر يســوع تالميــذه 
أن يعطــوا الجمــوع ليأكلــوا أجابــوه قائليــن: » لَيْــَس ِعْنَدنَــا أَكْثَــُر ِمــْن َخْمَســِة أَْرِغَفــٍة 
ـِه « )لوقــا 9: 13(. مــا  ــْعِب كُلِـّ َوَســَمَكتَيِْن، إِلَّ أَْن نَْذَهــَب َونَبْتَــاَع طََعاًمــا لِهــَذا الشَّ
هــذا بيــن جمــع عــدده؟ هــذا الــدرس مقــّدم ألولد هللا فــي كّل عصــر فعندمــا يُعطــي 
النتائــج  للنــاس أن يســألوا عــن معقوليّــة األمــر أو  ليُعمــل فــال ينبغــي  الــرّب عمــالً 
المحتملــة لجتهادهــم فــي الطاعــة. إّن مــا فــي أيديهــم قــد يبــدو أنّــه ل يكفــي لتلبيــة 
الحاجــة، أّمــا فــي يــّد الــرّب ففيــه الكفايــة وزيــادة. »َجَعــَل )الخــادم( أََماَمُهــْم فَأَكَلُــوا 

َوفََضــَل َعْنُهــْم َحَســَب قَــْوِل الــرَّبِّ « )2 ملــوك 4: 43(. 
إّن اإلحســاس األكمــل بعالقــة هللا بمــن افتداهــم ببذلــه ابنــه واإليمــان األعظــم 
بنجــاح عملــه وتقّدمــه فــي األرض — هــذه هــي حاجــة الكنيســة العظمــى اليــوم. 
فــال يضيـّـع أحــد الوقــت فــي التحّســر علــى قلـّـة مــوارده المنظــورة فقــد يكــون المظهــر 
الخارجــي ل يُرجــى منــه خيــر ولكــنَّ النشــاط والتــكال علــى هللا يزيــد تلــك المــوارد. 
فالتقدمــة التــي تقــّدم لــه بشــكر وصــالة فــي طلــب بركاتــه ســيضاعفها كمــا ضاعــف 

الطعــام المقــّدم لبنــي األنبيــاء والجمــوع المتعبيــن.
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20
نُْعَماُن

)أعتمد هذا الفصل على ما ورد في 2ملوك 5(.

» وَكَاَن نُْعَماُن رَئِيُس َجيِْش َملِِك أَرَاَم رَُجالً َعِظيًما ِعْنَد َسيِِّدِه َمرْفُوَع الَْوْجِه، ألَنَُّه 
َعْن يَِدِه أَْعطَى الرَّبُّ َخالًَصا ألَرَاَم. وَكَاَن الرَُّجُل َجبَّاَر بَأٍْس، أَبْرََص « )2 ملوك 5: 1(.

لقــد هــزم بنهــدد ملــك آرام جيــوش إســرائيل فــي المعركــة التــي انتهــت بمــوت 
آخــاب. ومنــذ ذلــك الحيــن ظــّل اآلراميــون يحاربــون إســرائيل علــى الحــدود، وفــي 
إحــدى غاراتهــم ســبوا فتــاة صغيــرة، وفــي أرض ســبيها » كَانَــْت بَيْــَن يَــَدِي اْمــَرأَِة 
عــن  وبعيــدة  جاريــًة  الصغيــرة  الفتــاة  هــذه  كانــت   .)2  :5 ملــوك   2( نُْعَمــاَن « 
وطنهــا ومــع ذلــك كانــت واحــدة مــن شــهود هللا، وبــال وعــٍي منهــا كانــت تتمــم 
لــه. فــإذ كانــت تخــدم فــي ذلــك  الــذي ألجلــه اختــار هللا شــعباً خاصــاً  الغــرض 
التــي  الشــفاء  معجــزات  ذكــرت  وإذ  ســيدها،  علــى  عطفهــا  ثــار  الوثنــي  البيــت 
ـِذي  الّـَ النَِّبــيِّ  أََمــاَم  َســيِِّدي  لَيْــَت  » يَــا  لمولتهــا:  قالــت  أليشــع  بواســطة  حدثــت 
ــاِمرَِة فَِإنَّــُه كَاَن يَْشــِفيِه ِمــْن بَرَِصــِه « )2 ملــوك 5: 3(. لقــد علمــت أّن قــّوة  ِفــي السَّ

الســماء مــع أليشــع وكانــت تؤمــن أّن هــذه القــّوة كفيلــة بــأن تشــفي نعمــان. 
إّن تصــرّف تلــك الفتــاة األســيرة والنهــج الــذي ســارت عليــه فــي ذلــك البيــت 
األطفــال.  حيــاة  بكــور  فــي  البيتيّــة  التربيّــة  قــّوة  علــى  قويّــة  شــهادة  الوثنــّي همــا 
فــي رعايــة  اآلبــاء واألمهــات  الُمســلّمة أليــدي  تلــك  مــن  أســمى  توجــد وديعــة  ل 
واألخــالق.  العــادات  أســس  فــي  فّعــالً  دوراً  لآلبــاء  إّن  وتربيتهــم.  أولدهــم 

كبيــر. حــّد  إلــى  أولدهــم  مســتقبل  يتقــرر  وتعليمهــم  فبمثالهــم 
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ســعداء هــم اآلبــاء الذيــن حياتهــم هــي انعــكاس لحيــاة هللا بحيــث أّن مواعيــد 
تُترجــم  هللا وأوامــره توقــظ فــي نفــس الطفــل روح الشــكر والوقــار. فاآلبــاء الذيــن 
والذيــن  واحتمالــه،  وعدالتــه  هللا  محبّــة  للطفــل  واحتمالهــم  وعدالتهــم  رقّتهــم 
بتعليمهــم للطفــل أن يحبّهــم ويثــّق بهــم ويطيعهــم، يعلّمونــه فــي ذات الوقــت أن 
يجــب أبــاه الســماوي ويثــّق بــه ويطيعــه. واآلبــاء الذيــن يقدمــون للطفــل عطيّــة كهــذه 

إنّمــا يمنحونــه كنــزاً أثمــن مــن ثــروات كّل األجيــال — كنــزاً يبقــى مــدى األبديــة.
إنّنــا ل نعلــم فــي أيَّــة ناحيــة مــن نواحــي العمــل يمكــن ألولدنــا أن يُدعــو ليخدمــوا. 
فقــد يقضــون حياتهــم داخــل محيــط البيــت وقــد يشــتغلون فــي مهــن الحيــاة العاديـّـة 
المألوفــة أو يذهبــون إلــى البــالد الوثنيّــة ليعلّمــوا اإلنجيــل، ولكــّن الجميــع يُدعــون 
يتلّقــوا  أن  وعليهــم  للعالــم.  الرحمــة  وخــّدام  هللا  رســل  يكونــوا  ألن  الســواء  علــى 

تعليمــاً يعينهــم علــى الوقــوف إلــى جانــب المســيح فــي خدمــة ل أنانيّــة فيهــا.
عمــل والــدا تلــك الفتــاة العبرانيّــة علــى تعليمهــا عــن هللا ولــم يكونــا يعلمــان مــاذا 
ســيكون مصيرهــا. ولكّنهمــا كانــا أمينيــن علــى مــا أوتُمنــا عليــه، وفــي بيــت رئيــس 

جيــش آرام شــهدت ابنتهمــا هــذه لإللــه الــذي تعلّمــت أن تُكرمــه.
لــه  الفتــاة لمولتهــا وبعدمــا أذن  تلــك  الــذي قالتــه  الــكالم  وقــد ســمع نعمــان 
ــِة َوِســتََّة آلَِف  الملــك ذهــب يطلــب الشــفاء آخــداً معــه » َعَشــَر َوزَنَــاٍت ِمــَن الِْفضَّ
َهــِب، َوَعَشــَر ُحلـَـل ِمــَن الثِّيَــاِب « )2 ملــوك 5: 5(. وقــد حمــل معــه  َشــاِقل ِمــَن الذَّ
أيضــاً كتابــاً مــن ملــك آرام إلــى ملــك إســرائيل مكتوبــاً فيــه هــذه الرســالة: » .. فـَـاآلَن 
ِعْنــَد ُوُصــوِل هــَذا الِْكتَــاِب إِلَيْــَك ُهــَوَذا قَــْد أَرَْســلُْت إِلَيْــَك نُْعَمــاَن َعبْــِدي فَاْشــِفِه 
أَنَــا هللُا  َهــْل  َوقَــال  ثِيَابَــُه  » َمــزََّق  الكتــاب  إســرائيل  ملــك  قــرأ  فلمــا  بَرَِصــِه «.  ِمــْن 
لَِكــْي أُِميــَت َوأُْحِيــَي، َحتَّــى إِنَّ هــَذا يُرِْســُل إِلَــيَّ أَْن أَْشــِفَي رَُجــالً ِمــْن بَرَِصــِه فَاْعلَُمــوا 

ـُه إِنََّمــا يَتََعــرَُّض لِــي « )2 ملــوك 5: 6, 7(. َوانْظُــُروا أَنّـَ
وقــد علــم أليشــع خبــر مــا حــدث فأرســل إلــى الملــك يقــول: » لَِمــاَذا َمزَّقْــَت 

ـُه يُوَجــُد نَِبــيٌّ ِفــي إِْســرَائِيَل «. ثِيَابَــَك؟ لِيَــأِْت إِلَــيَّ فَيَْعلَــَم أَنّـَ
ــِه َوَوقَــَف ِعْنــَد بَــاِب بَيْــِت أَلِيَشــَع «. فأرســل إليــه  ــِه َوَمرْكَبَاتِ » فََجــاَء نُْعَمــاُن ِبَخيْلِ
، فَيَرْجــَع لَْحُمــَك  أليشــع رســولً يقــول: » اْذَهــْب َواْغتَِســْل َســبَْع َمــرَّاٍت ِفــي األُرُْدنِّ

إِلَيْــَك َوتَطُْهــَر « )2ملــوك 10-8:5(.
كان نعمــان ينتظــر أن يــرى مظهــراً عجيبــاً لقــّوة مــن الســماء. فقــال: »ُهــَوذَا قُلـْـُت 
ـُه يَْخــرُُج إِلَــيَّ َويَِقــُف َويَْدُعــو ِباْســِم الــرَّبِّ إِلِهــِه َويُــرَدُِّد يَــَدُه فَــْوَق الَْمْوِضــعِ فَيَْشــِفي  إِنّـَ
األَبْــرََص «. وعندمــا أمــر بــأن يغتســل فــي األردن جرحــت كبريــاؤه، وفــي غــم وكمــد 
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وخيبة صاح يقول: » أَلَيَْس أَبَانَُة َوفَرْفَُر نَْهرَا ِدَمْشــَق أَْحَســَن ِمْن َجِميعِ ِميَاِه إِْســرَائِيَل 
ــٍظ « )2 ملــوك 5: 11، 12(. ــَر َورََجــَع َوَمَضــى ِبَغيْ أََمــا كُْنــُت أَْغتَِســُل ِبِهَمــا فَأَطُْه

 إّن روح نعمان المتكبّرة قد تمرّدت على اتّباع الطريق الذي قد رسمه أليشع. 
محاطــة  آرام  جيــش  رئيــس  ذكرهمــا  اللذيــن  العظيميــن  النهريــن  ضفــاف  كانــت 
بالحدائــق والبســاتين، وتقاطــر كثيــرون إليهــا لعبــادة أوثانهــم. ولــن يكلّــف نعمــان 
النــزول للغطــس فــي أحــد النهريــن إذللً كثيــراً. ولكّنــه لــم يكــن يســتطيع أن يحصــل 
علــى الشــفاء إلّ باتّبــاع تعليمــات النبــّي المحــددة. فالطاعــة بمحــض الختيــار هــي 

وحدهــا التــي تحقــق النتيجــة المرجــّوة.
وقــد توّســل عبيــد نعمــان إليــه أن ينفــذ تعلميــات أليشــع فألّحــوا عليــه قائليــن: 
لَــَك:  قَــاَل  إِْذ  ِبالَْحــِريِّ  فََكــْم  تَْعَملُــُه،  كُْنــَت  أََمــا  َعِظيمــاً  أَْمــراً  النَِّبــيُّ  لَــَك  قَــاَل  » لَــْو 
اْغتَِســْل َواطُْهــْر؟ « )2 ملــوك 5: 13(. لقــد جــاز إيمــان نعمــان فــي المتحــان، فــي 
ذلــك  انتصــر فأخضــَع  اإليمــان  الســيادة. ولكــّن  أّن كبريــاءه كافحــت ألجــل  حيــن 
ــنى خضــــوعاً إلرادة الــرّب الُمعلنــة. فغطــس  ــه وانحـ األرامــي المتعجــرف كبريــاَء قلبـ
فــي األردن ســبع مــرات » َحَســَب قَــْوِل رَُجــِل هللِا «. وقــد أُكــرم إيمانُــه: » فَرََجــَع 

لَْحُمــُه كَلَْحــِم َصِبــيٍّ َصِغيــٍر َوطَُهــَر « )2 ملــوك 5: 14(.
وقائــالً:  معترفــاً  َجيِْشــِه «  وَكُلُّ  ُهــَو  هللِا  رَُجــِل  إِلَــى  » رََجــَع  عظيــم:  فبشــكر 
» ُهَوذَا قَْد َعرَفُْت أَنَُّه لَيَْس إِلٌه ِفي كُلِّ األَرِْض إِلَّ ِفي إِْسرَائِيَل « )2 ملوك 5: 15(.

وحســب عــادة ذلــك العصــر طلــب نعمــان مــن أليشــع أن يقبــل هديّــًة ثمينــًة. 
فــي  للرجــل  بركــة منحهــا هللا  عــن  أجــراً  يأخــذ  أن  لــه  يكــن  فلــم  أبــى.  النبــّي  ولكــّن 
رحمتــه. فقــال: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ الَّــِذي أَنـَـا َواِقــٌف أََماَمــُه، إِنِّــي لَ آُخــُذ « » فأَلـَـحَّ علَيــه 

أَن يَأُخــذ، فأَبــى « )2 ملــوك 5: 16(.
يَُقــرُِّب  ـُه لَ  ـَراِب ألَنّـَ ِمــَن التُـّ أََمــا يُْعطَــى لَِعبْــِدَك ِحْمــُل بَْغلَيْــِن  » فََقــاَل نُْعَمــاُن 
يَْصَفــُح  األَْمــِر  هــَذا  َعــْن   . لِلــرَّبِّ بَــْل  أُْخــَرى  آللَِهــٍة  َذِبيَحــًة  َولَ  ُمْحرَقَــًة  َعبْــُدَك  بَْعــُد 
َويَْســتَِنُد  ُهَنــاَك  لِيَْســُجَد  ــوَن  رِمُّ بَيْــِت  إِلَــى  َســيِِّدي  ُدُخــوِل  ِعْنــَد  لَِعبْــِدَك  الــرَّبُّ 
يَْصَفــُح  ــوَن  رِمُّ بَيْــِت  ِفــي  ُســُجوِدي  فَِعْنــَد  ــوَن  رِمُّ بَيْــِت  ِفــي  فَأَْســُجُد  يَــِدي  َعلَــى 

األْمــِر «. هــَذا  َعــْن  لَِعبْــِدَك  الــرَّبُّ 
ِمــَن األرض.. «  ِعْنــُدُه َمســافًَة  ِمــْن  َمَضــى  َو ..  ِبَســالم..  أمــِض  لَــه  » فقــاَل 

.)19-17  :5 ملــوك   2(
فــي  يعــزز  الســنين ألن  مــدى  أليشــع فرصــة  غــالم  لــدى جيحــزي  كانــت  لقــد 
نفســه روح إنــكار الــذات التــي اتّصفــت بهــا أعمــال ســيده مــدى حياتــه. كان امتيــازاً 
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لــه أن يصبــح حامــالً لــواًء نبيــالً فــي جيــش الــرّب. وكانــت أفضــل هبــات الســماء 
فــي متنــاول يــده أمــداً طويــالً، ولكــن إذ تحــّول عنهــا اشــتهى بــدلً منهــا ثــروة العالــم 
الخسيســة. واآلن تقــوده رغباتــه الخفيّــة الجامحــة التــي اتّصفــت بهــا روحــه الجشــعة 
إلــى الخضــوع لتجربــة تحّكمــت فيــه. فتســاءل قائــالً: » ُهــَوَذا َســيِِّدي قـَـِد اْمتََنــَع َعــْن 
أَْن يَأُْخــَذ ِمــْن يَــِد نُْعَمــاَن األََراِمــيِّ هــَذا َمــا أَْحَضــرَُه َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ إِنِـّـي أَْجــِري َوَراَءُه 
وَآُخــُذ ِمْنــُه َشــيْئًا « )2 ملــوك 5: 20(. وهكــذا حــدث ســرّاً أّن: » َســاَر ِجيْحــِزي َوَراَء 

نُْعَمــاَن « )2 ملــوك 5: 21(.
ــا رَآُه نُْعَمــاُن َراكًِضــا َوَراَءُه نَــزََل َعــِن الَْمرْكَبَــِة لِلَِقائِــِه َوقَــاَل أََســالٌَم. فقــال  » َولَمَّ
َســالٌَم «. وحينئــذ نطــق جيحــزي بكذبــة متعمــدة فقــال: » إِنَّ َســيِِّدي قَــْد أَرَْســلَِني 
قَائـِـالً ُهــَوَذا ِفــي هــَذا الَْوقـْـِت قـَـْد َجــاَء إِلـَـيَّ ُغالََمــاِن ِمــْن َجبَــِل أَفْرَاِيــَم ِمــْن بَِنــي األَنِْبيَــاِء 
ــٍة َوُحلَّتَــْي ثِيَــاٍب «. فبــكل ســرور أجابــه نعمــان إلــى طلبــه وألــح  فَأَْعِطِهَمــا َوزْنَــَة ِفضَّ
» َوُحلَّتَــْي  واحــدة  وزنــة  مــن  بــدلً  كيســين  فــي  فّضــة  وزنتــي  وصــر  جيحــزي  علــى 
ثِيَــاٍب « وأرســل اثنيــن مــن غلمانــه ليعــودا معــه بذلــك الكنــز )2 ملــوك 5: 23-21(.

وعندمــا اقتــرب جيحــزي مــن بيــت أليشــع صــرف الغالميــن وأخفــى الفّضــة 
وحلتــي الثيــاب. فلّمــا فعــل هــذا: » َدَخــَل َوَوقَــَف أََمــاَم َســيِِّدِه «، ولكــي يحمــي 
النبــّي إذ ســأله قائــالً:  ثانيــة وأجــاب علــى ســؤال  اللــوم نطــق بكذبــة  نفســه مــن 
ُهَنــاَك «  أَْو  ُهَنــا  إِلَــى  َعبْــُدَك  يَْذَهــْب  يَــا ِجيْحــِزي ؟ « بقولــه: » لَــْم  أَيْــَن  » ِمــْن 

)2 ملــوك 5: 25(. 
حينئذ جاء الشــّجب الصارم مبيّناً أن أليشــع عرف كّل شــيء إذ قال له: » أَلَْم 
ــِة  ِمــْن َمرْكَبَِتــِه لِلَِقائِــَك؟ أَُهــَو َوقْــٌت ألَْخــِذ الِْفضَّ يَْذَهــْب قَلِْبــي ِحيــَن رََجــَع الرَُّجــُل 
َوألَْخــِذ ثِيَــاٍب َوَزيْتـُـوٍن وَكُــُروٍم َوَغَنــٍم َوبََقــٍر َوَعِبيــٍد َوَجــَواٍر؟  فَبَــرَُص نُْعَمــاَن يَلَْصــُق ِبــَك 
َوِبَنْســلَِك إِلَــى األَبَــِد «. وســــرعان مــا حــــّل العقــــاب بذلــك الرجــل اآلثــم. فخــرج مــن 
أمــام أليشــع » أَبـْـرََص كَالثَّلـْـِج « )2 ملــوك 5: 26، 27(. خطيــرة هــي الــدروس التــي 
نتعلّمهــا مــن اختبــار ذاك الــذي كانــت قــد اعطيــت لــه امتيــازات ســامية ومقّدســة. 
علــى  أشــرق  قــد  كان  الــذي  نعمــان  طريــق  فــي  عثــرة  جيحــزي  تصــرّف  كان  لقــد 
ذهنــه نــور عجيــب، فمــال قلبــه نحــو عبــادة اإللــه الحــي. أّمــا الخــداع الــذي ارتكبــه 
جيحــزي فلــم يكــن لــه مــا يبــّرره. وقــد ظــّل ابــرص إلــى يــوم موتِــه، فــكان ملعونــاً مــن 

هللا ومكروهــاً مــن بنــي جنســه.
 .)5  :19 )أمثــال  يَْنُجــو «  لَ  ِباألَكَاِذيــِب  ـُم  َوالُْمتََكلِـّ أُ  يَتَبَــرَّ لَ  الــزُّوِر  » َشــاِهُد 
النــاس فــي إخفــاء أعمالهــم الشــّريرة عــن العيــون البشــريّة ولكّنهــم ل  قــد يفّكــر 
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يســتطيعون أن يخدعــوا هللا: » كُلُّ َشــْيٍء ُعْريَــاٌن َوَمْكُشــوٌف لَِعيَْنــْي ذلِــَك الَّــِذي 
َمَعــُه أَْمرُنَــا « )عبرانييــن 4: 13(. لقــد فّكــر جيحــزي فــي أن يخــدع أليشــع ولكــّن 
التــي قالهــا جيحــزي لنعمــان وكّل تفاصيــل المشــهد  لنبيّــه األقــوال  هللا كشــف 

الــذي حــدث بيــن الرجليــن.
الحــق مــن هللا، أّمــا الخــداع بــكّل أشــكاله المتعــّددة فهــو مــن الشــيطان. وأّي 
ــة كانــت، إنّمــا يســلّم نفســه  إنســان ينحــرف عــن طريــق الحــق المســتقيم بأيَّــة كيفيّ
لســلطان الشــّرير. والذيــن تعلّمــوا مــن المســيح ل يشــتركون » ِفــي أَْعَمــاِل الظُّلَْمــِة 
َغيْــِر الُْمثِْمــرَِة « )أفســس 5: 11(. ففــي الــكالم كمــا فــي الحيــاة يكونــون بســطاء 
القلــب ومســتقيمين وأمنــاء ألنّهــم يتأّهبــون ليكونــوا فــي صحبــة الذيــن فــي أفواهــم 

لــم يوجــد غــّش )رؤيــا 14: 5(.
ُشــفي جســده  وقــد  قــرون،  بعــّدة  إلــى وطنــه  الســرياني  نعمــان  عــودة  وبعــد 
إلــى إيمانــه العجيــب وامتدحــه كــدرس مرئــّي  واهتــدت روحــه؛ أشــار المخلّــص 
لــكّل مــن يّدعــون بأنّهــم يعبــدون هللا فقــال: » َوبُــرٌْص كَِثيــُروَن كَانُــوا ِفــي إِْســرَائِيَل 
)لوقــا  ــْريَانِيُّ «  السُّ نُْعَمــاُن  إِلَّ  ِمْنُهــْم  َواِحــٌد  ــْر  يُطَهَّ َولَــْم  النَِّبــيِّ ،  أَلِيَشــَع  زََمــاِن  ِفــي 
فــي  أغلــق  إيمانهــم  عــدم  ألّن  شــعبه  فــي  كثيريــن  ِببُــرْص  هللا  مــّر  لقــد   .)27  :4
وجوههــم بــاب الخيــر والحســان. ولكــن أحــد اشــراف الوثنييــن الــذي كان أمينــاً 
لقتناعــه بالحــّق وأحــّس بحاجتــه إلــى المعونــة كان فــي نظــر هللا أكثــر اســتحقاقاً 
لبركتــه مــن المرضــى والمتألميــن فــي شــعبه الذيــن اســتخّفوا وازدروا بالمتيــازات 
الممنوحــة لهــم مــن هللا. وهللا يعمــل لخيــر مــن يقــّدرون إحســاناتِه ويســتجيبون 

للنــور الُمعطــى لهــم مــن الســماء.
نــور الســماء.   يوجــد اليــوم فــي كّل بلــد قــوم أمنــاء القلــوب وعليهــم يشــرق 
أنّــه الواجــب. فســيُعطى لهــم مزيــد مــن  مــا يدركــون  اتّبــاع  فــإذا ظلّــوا أمنــاء فــي 
النــور إلــى أن يقتنعــوا ويعترفــوا كنعمــان قديمــاً أنـّـه: » لَيْــَس إِلــٌه ِفــي كُلِّ األَرِْض « 

إلّ اإللــه الحــي الخالــق .
 فــكّل نفــس مخلصــة وكّل مــن » يَْســلُُك ِفــي الظُّلَُمــاِت َولَ نـُـوَر لَــُه « تقــّدم إليــه 
ـِكْل َعلَــى اْســِم الــرَّبِّ َويَْســتَِنْد إِلَــى إِلِهــِه «. » ُمْنــُذ األَزَِل لَــْم يَْســَمُعوا  الدعــوة » لْيَتّـَ
 . ــَع الِْبــرَّ انِ ــرََك يَْصَنــُع لَِمــْن يَْنتَِظــرُُه. تاُلَِقــي الَْفــِرَح الصَّ ــٌن إِلًهــا َغيْ َولَــْم يَْصَغــْوا لَــْم تـَـَر َعيْ

الَِّذيــَن يَْذكُُرونَــَك ِفــي طُرُِقــَك « )إشــعياء 50: 10؛ 24: 4، 5(.
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الختامية
كان أليشــع قــد ُدعــي للوظيفــة النبويّــة عندمــا كان آخــاب متّربعــاً علــى عــرش 
الُملــك، وقــد عــاش ليــرى كثيــراً مــن التطــورات تحــدث فــي مملكــة إســرائيل. لقــد 
حــّل باإلســرائيليين عقــاب فــي إثــر عقــاب إبـّـان حكــم حزائيــل ملــك آرام الــذي ُمســح 
ليكــون ســوط عــذاٍب لألّمــة المرتــّدة. وكان مــن نتائــج إجــراءات اإلصــالح الصارمــة 
التــي قــام بهــا ياهــو هــو القضــاء بالمــوت علــى كّل بيــت آخــاب. وقــد خســر يهوآحــاز 
مــع  األمــد  الطويلــة  فــي حروبــه  األردن  الواقعــة شــرق  المــدن  بعــض  ياهــو  خليفــة 
اآلرامييــن. وكان يبــدو فــي وقــت مــا كمــا لــو أّن اآلرامييــن سيســيطرون علــى المملكــة 
كلّهــا. ولكــّن اإلصــالح الــذي بــدأ بــه إيليــا وأتّمــه أليشــع قــاد كثيريــن إلــى طلــب هللا. 
فبــدأ النــاس يهجــرون مذابــح البعــل، وتــم غــرض هللا  وإن يكــن ببــطء، فــي حيــاة 

أولئــك الذيــن اختــاروا أن يعبــدوه بــكّل قلوبهــم.
بســبب محبّــة هللا لشــعبه الخاطــيء ُســمح لآلرامييــن التنكيــل بهــم . وبســبب 
رأفتــه علــى الذيــن ضعفــت فيهــم القــوى األدبيّــة أقــام ياهــو ليقضــي علــى إيزابــل 
البعــل  كهنــة  نُّحــَي  الرحيمــة  هللا  وبعنايــة  أخــرى  ومــرّة  آخــاب.  وبيــت  الشــّريرة 
والعشــتروث جانبــاً. فتهّدمــت مذابحهــم الوثنيّــة. وقــد رأى هللا بســابق حكمتــه 
وهــذا  الســماء.  نحــو  ويتّجهــون  الوثنيّــة  البعــض  ســيهجر  التجربــة  أُزيلــت  لــو  أنّــه 
هــو الســبب الــذي ألجلــه ســمح هللا للباليــا أن تحــّل بهــم الواحــدة تلــو األخــرى. 
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كانــت أحكامــه ممتزجــًة بالرحمــة، وعندمــا تــّم غرضــه، ُحــّوَل التيــار لصالــح الذيــن 
تعلّمــوا أن يطلبــوه.

عندمــا كانــت قــّوات الخيــر والشــّر تتصــارع معــاً فــي ســبيل الظفــر بالســيادة، 
وعندمــا كان الشــيطان يبــذل قصــاراه إلكمــال الخــراب الــذي بــدأه أثنــاء حكــم آخــاب 
وإيزابــل، ظــّل أليشــع يواصــل حمــَل رســالته. لقــد واجهتــه تحّديــات، إلّ أّن أحــداً مــن 
النــاس لــم يســتطع أن يناقــض أقوالــه. ففــي كّل أنحــاء المملكــة كان محترمــاً وموقــراً. 

وقــد جــاء كثيــرون طلبــاً لمشــورته.
اســرائيل  ملــك  يــورام  كان  الحيــاة  قيــد  علــى  تــزال  ل  إيزايــل  كانــت  وعندمــا 
يطلب مشــورته، وفي ذات يوم إذ كان في دمشــق زاره رســل من قبل بنهدد ملك 
آرام الــذي كان يرغــب فــي معرفــة مــا إذ كان ســيموت بالمــرض الــذي كان قــد ألــم 
بــه. وقــد قــّدم النبــّي للجميــع شــهادة أمينــة فــي زمــن كان فيــه الحــّق يُحــرّف فــي كّل 

مــكان وكانــت غالبيــة النــاس فــي حالــة عصيــان ســافر ضــّد الســماء.
لــم يتــرك هللا رســوله المختــار قــّط. ففــي ذات مــرّة عندمــا غــزا اآلراميــون أرض 
ملــك  إطــالع  فــي  نشــاطه  بســبب  أليشــع  يهلــك  أن  آرام  ملــك  حــاول  إســرائيل، 
إســرائيل علــي خطــط العــدّو. فقــد تآمــر ملــك آرام مــع عبيــده قائــالً: » ِفــي الَْمــَكاِن 
الُْفالَنِــيِّ تَُكــوُن َمَحلَِّتــي «. ولكــّن الــرّب كشــف ألليشــع أمــر هــذه المؤامــرة » فَأَرَْســَل 
... إِلـَـى َملـِـِك إِْســرَائِيَل يَُقــوُل اْحــَذْر ِمــْن أَْن تَْعبُــَر ِبهــَذا الَْمْوِضــعِ ألَنَّ األََراِميِّيــَن َحالُّــوَن 
رَُه  ــُه َعْنــُه رَُجــُل هللِا َوَحــذَّ ــاَل لَ ــِذي قَ ــُك إِْســرَائِيَل إِلَــى الَْمْوِضــعِ الَّ ُهَنــاَك. فَأَرَْســَل َملِ

ــِن. ــَظ ُهَنــاَك لَ َمــرًَّة َولَ َمرَّتَيْ ِمْنــُه َوتََحفَّ
أََمــا  لَُهــْم  َوقَــاَل  َعِبيــَدُه  َوَدَعــا  األَْمــِر،  هــَذا  ِمــْن  أََراَم  َملِــِك  قَلْــُب  » فَاْضطَــرََب 
تُْخِبُرونَِنــي َمــْن ِمنَّــا ُهــَو لَِملِــِك إِْســرَائِيَل؟  فََقــاَل َواِحــٌد ِمــْن َعِبيــِدِه لَيْــَس هَكــَذا يَــا 
َســيِِّدي الَْملَِك. َولِكنَّ أَلِيَشــَع النَِّبيَّ الَِّذي ِفي إِْســرَائِيَل يُْخِبُر َملَِك إِْســرَائِيَل ِباألُُموِر 

ـُم ِبَهــا ِفــي ُمْخــَدِع ِمْضطََجِعــَك « )2 ملــوك 6: 12-8(. الَِّتــي تَتََكلّـَ
 فــإذ عقــد ملــك أََرام العــزم علــى التخلّــص مــن النبــّي، أمــر قائــالً: » اْذَهبُــوا 
النبــّي فــي دوثــان، فلّمــا علــم الملــك  ُهــَو، فَأُرِْســَل وَآُخــَذُه «. وكان  أَيْــَن  َوانْظُــُروا 
بذلــك أرســل إلــى هنــاك » َخيْــالً َوَمرْكَبَــاٍت َوَجيًْشــا ثَِقيــالً، َوَجــاُءوا لَيْــالً َوأََحاطُــوا 
ِبالَْمِديَنــِة. فَبَكَّــَر َخــاِدُم رَُجــِل هللِا َوقَــاَم َوَخــَرَج َوإَِذا َجيْــٌش ُمِحيــٌط ِبالَْمِديَنــِة َوَخيْــٌل 

ملــوك 6: 15-13(.  2( َوَمرْكَبَــاٌت « 
َســِيِدي  يَــا  » آه  قائــالً:  الخبــر  بهــذا  أليشــع  خــادم  جــاء  وفــزع  رعــب  ففــي 

نَْعَمــُل؟ « كَيْــَف 
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الَِّذيــَن  ِمــَن  أَكْثـَــُر  َمَعَنــا  الَِّذيــَن  ألَنَّ  تََخــْف  » لَ  يقــول:  النبــّي   جــواب  فجــاءه 
رَبُّ  يَــا  َوقَــاَل  أَلِيَشــُع  ـى  » َصلّـَ بنفســه  هــذا  مــن  الغــالم  يتأكّــد  ولكــي  َمَعُهــْم «. 
افْتَــَح َعيَْنيْــِه فَيُبِْصــَر. فََفتَــَح الــرَّبُّ َعيَْنــِي الُْغــالَِم فَأَبَْصــَر َوإَِذا الَْجبَــُل َمْملُــوُء َخيْــالً 
وبيــن  هللا  خــادم  فبيــن   .)17-15  :6 ملــوك   2( أَلِيَشــَع «  َحــْوَل  نَــاٍر  َوَمْركَبَــاِت 
الجيــوش المســلحين مــن األعــداء كان يعســكر جيــش مــن مالئكــة الســماء. لقــد 
ليعســكروا  بــل  الــولء  ليرغموهــم علــى  النــاس ول  ليهلكــوا  بقــّوة عظيمــة ل  نزلــوا 

ويخدموهــم. الضعفــاء  الــرب  عبيــد  حــول 
عندمــا يأتــي شــعب هللا الــي أماكــن عســرة ويبــدو كأّن ل حيــاة لهــم، ينبغــي أن 

يكــون الــرّب وحــده معتمدهــم.
فــإذ تقــّدم جنــود آرام بشــجاعة وهــم يجهلــون كّل شــيء عــن جيــوش الســماء 
غيــر المنظــورة: » َصلَّــى أَلِيَشــُع إِلَــى الــرَّبِّ َوقَــاَل: »اْضــرِْب هــؤُلَِء األَُمــَم ِبالَْعَمــى«. 
فََضَربَُهــْم ِبالَْعَمــى كََقــْوِل أَلِيَشــَع. فََقــاَل لَُهــْم أَلِيَشــُع: »لَيَْســْت هــِذِه ِهــَي الطَِّريــَق، 
ـِذي تَُفتُِّشــوَن َعلَيْــِه«.  َولَ هــِذِه ِهــَي الَْمِديَنــَة. اتْبَُعونِــي فَأَِســيَر ِبُكــْم إِلَــى الرَُّجــِل الّـَ

ــاِمرَِة. فََســاَر ِبِهــْم إِلَــى السَّ
ــاِمرََة قَــاَل أَلِيَشــُع يَــا رَبُّ افْتَــْح أَْعيُــَن هــؤُلَِء فَيُبِْصــُروا. فََفتَــَح  ــا َدَخلُــوا السَّ » فَلَمَّ
ــاِمرَِة فََقــاَل َملِــُك إِْســرَائِيَل ألَلِيَشــَع  الــرَّبُّ أَْعيَُنُهــْم فَأَبَْصــُروا َوإَِذا ُهــْم ِفــي َوَســِط السَّ
ــا رَآُهــْم َهــْل أَْضــرُِب َهــْل أَْضــرُِب يَــا أَِبــي فََقــال لَ تَْضــرِْب. تَْضــرُِب الَِّذيــَن َســبَيْتَُهْم  لَمَّ
إِلَــى  يَْنطَلُِقــوا  ثُــمَّ  َويَْشــَربُوا  فَيَأْكُلُــوا  أََماَمُهــْم  َوَمــاًء  ُخبْــزًا  َضــْع  َوِبَقْوِســَك.  ِبَســيِْفَك 
إِلَــى  فَانْطَلَُقــوا  أَطْلََقُهــْم  ثُــمَّ  َوَشــِربُوا  فَأَكَلُــوا  َعِظيَمــًة  َولِيَمــًة  لَُهــْم  فَأَْولَــَم  َســيِِّدِهْم 

ملــوك 6: 23-18(.  2( َســيِِّدِهْم « 
وقــد ظــّل شــعب إســرائيل لبعــض الوقــت بمأمــن مــن هجمــات اآلرامييــن. ولكــن 
ليكــون  الــذي مســح  الحاســمة )حفيــد حزائيــل  إدارة حزائيــل  بعــد ذلــك، وتحــت 
ســوط عــذاب إلســرائيل (، أحاطــت جيــوش آرام بالســامرة وحاصرتهــا. ولــم يســبق 
إلســرائيل أن أصابهــم ضيــق أو وقعــوا فــي مثــل ذلــك المــأزق مثلمــا حــدث عندمــا 
فــرض عليهــم ذلــك الحصــار. لقــد افتقــدت ذنــوب اآلبــاء فــي األبنــاء وأبنــاء األبنــاء. 
إن اهــوال الجــوع الطويــل األمــد ســاقت ملــك إســرائيل لتّخــاذ إجــراءات يائســة، 

ــأ فيــه أليشــع بالخــالص والنجــاة فــي اليــوم التالــي. فــي الوقــت الــذي تنبّ
وحوالــي فجــر اليــوم التالــي أســمع الــربُّ  » َجيْــَش األََراِميِّيــَن َصــْوَت َمرْكَبَــاٍت 
الخــوف قامــوا وهربــوا  بهــم  اســتبّد  فــإذ  َعِظيــٍم «.  َجيْــٍش  َصــْوَت  َخيْــل،  َوَصــْوَت 
والظالم بعد باق إذ لم يكن قد انقشع تماتاً أمام تباشير الفجر. » َوتَرَكُوا ِخيَاَمُهْم 
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َوَخيْلَُهــْم َوَحِميرَُهــُم الَْمَحلَّــَة كََمــا ِهــَي « وفيهــا مخــازن مآلنــة طعامــاً. » َهَربـُـوا ألَْجــِل 
أَنُْفِســِهْم « )2 ملــوك 7: 6، 7(.ولــم يتوقفــوا إلّ بعدمــا عبــروا األردّن. 

وفــي ليلــة الهــروب كان يوجــد عنــد بــاب المدينــة اربعــة رجــال بــرص، إذ ســاقهم 
الجــوع إلــى التهــّور، فّكــروا فــي زيــارة معســكر اآلرامييــن وإلقــاء أنفســهم علــى مراحــم 
أولئــك الغــزاة علــى أمــل أن يســتدّروا عطفهــم ويحصلــوا علــي طعــام منهــم. فكــم 
كانــت دهشــتهم لــدى دخولهــم المحلـّـة إذ وجــدوا أنـّـه » لـَـْم يَُكــْن ُهَنــاَك أََحــٌد «. فــإذ 
لم يكن من يزعجهم أو يمنعهم: » َدَخلُوا َخيَْمًة َواِحَدًة فَأَكَلُوا َوَشِربُوا َوَحَملُوا ِمْنَها 
ــًة َوذََهبًــا َوثِيَابـًـا َوَمَضــْوا َوطََمرُوَهــا. ثـُـمَّ رََجُعــوا َوَدَخلـُـوا َخيَْمــًة أُْخــرَى َوَحَملـُـوا ِمْنَهــا  ِفضَّ
َوَمَضــْوا َوطََمــرُوا  ثُــمَّ قَــاَل بَْعُضُهــْم لِبَْعــٍض لَْســَنا َعاِملِيــَن َحَســًنا هــَذا الْيَــْوُم ُهــَو يَــْوُم 
ِبَشارٍَة َونَْحُن َساكِتُوَن « )2 ملوك 7: 5، 8، 9 (. فرجعوا بسرعة إلى المدينة إلذاعة 
البشــرى. كانــت الغنيمــة عظيمــة، والمؤونــة كثيــرة ووفيــرة جــّداً حتــى » كَانَــْت كَيْلَــُة 
ــِعيِر ِبَشــاِقل « كمــا أنبــأ أليشــع فــي اليــوم  ِقيــِق ِفــي ذَلـِـَك الْيَــْوُم ِبَشــاِقل وَكَيْلَتـَـا الشَّ الدَّ
الســابق. ومــرّة أخــرى تمجــد اســم هللا فــي عيــون الوثنييــن » َحَســَب كَالَِم الــرَّبِّ « 

ــه الــذي فــي إســرائيل )انظــر 2 ملــوك 7: 16-5(.  علــى لســان نبيّ
وهكــذا ظــّل رجــل هللا يعمــل ســنة بعــد أخــرى وهــو يقتــرب مــن الشــعب فــي 
خدمــة أمينــة، وفــي اوقــات األزمــة كان يقــف إلــى جانــب الملــوك كمشــير حكيــم. 
لقــد أحدثــت الســنون الطويلــة، ســنّي الرتــداد إلــى الوثنيّــة مــن جانــب الملــوك 
كّل  فــي  ظاهــراً  زال  مــا  الكثيــف  الرتــداء  ظــالم  كان  الوبيلــة.  آثارهــا  والشــعب 
مــكان، ومــع ذلــك كان يوجــد مــن ظلــوا مصّريــن علــى رفــض الســجود للبعــل. وإذ 
ــة وتعلّمــوا أن يفرحــوا  ظــّل أليشــع يواصــل عمــل اإلصــالح رجــع كثيــرون عــن الوثنيّ
بعبــادة اإللــه الحقيقــي. وقــد ابتهــج قلــب النبــّي إذ رأى معجــزات النعمــة اإللهيّــة 
وأينمــا  القلــوب،  أمنــاء  كانــوا  مــن  إلــى  أن يصــل  بشــوٍق عظيــم  أُلهــم  وقــد  هــذه، 

ُوجــد حــاول أن يكــون كارزاً بالبــّر.
أمــراً  روحيّــاً  األّمــة  تجديــد  علــى  الدلئــل  كانــت  البشــريّة  النظــر  وجهــة  فمــن 
ميؤوســاً منــه كمــا هــي الدلئــل اليــوم أمــام خــّدام هللا الذيــن يخدمــون فــي األماكــن 
المظلمــة فــي األرض ولكــّن كنيســة المســيح هــي وســيلة هللا إلعــالن الحــّق، وهــي 
لوصايــاه  ومطيعــة  هلل  مخلصــة  كانــت  فــإن  خاّصــاً،  عمــالً  لتعمــل  بقّوتــه  مــزّودة 
فســتحّل فيهــا قــدرة هللا الفائقــة. إن كانــت أمينــة لولئهــا فــال تســتطيع قــّوة مــا أن 
تقــف ضدهــا، ولــن تســتطيع قــوى العــدّو أن تجتاحهــا فيمــا بعــد بأكثــر ممــا تقــاوم 

الشــديد. اإلعصــار  العصافــة 
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إّن أمــام الكنيســة فجــر يــوم مشــرق مجيــد إذ كانــت تتســربل بثــوِب بــّر المســيح 
وتنفــض يديهــا مــن كّل ولء للعالــم.

يدعو هللا عبيده األمناء الذين يؤمنون به ليشــّجعوا غير المؤمنين واليائســين. 
يــا أســرى الرجــاء. اطلبــوا القــّوة مــن هللا اإللــه الحــّي. أظهــروا  ارجعــوا إلــى الــرّب 
إيمانــاً متواضعــاً ثابتــاً ل يتزعــزع بقدرتــه ورغبتــه للخــالص. فعندمــا نتّمســك بقّوتــه 
ــة عجيبــة.  باإليمــان فهــو ســيغيّر المســتقبل المثبــط للعزائــم إلــى أقصــى حــّد بكيفيّ

وهــو ســيفعل هــذا ألجــل مجــد اســمه.
وطالمــا كان أليشــع قــادراً علــى التنّقــل مــن مــكان إلــى آخــر فــي أنحــاء مملكــة 
نشــطاً وعامــالً فــي تأســيس مــدارس األنبيــاء. وكان  إســرائيل ظــّل يهتــم إهتمامــاً 
 . المعجــزات  بهــا يصنــع  وقــّوة  بــه  ينطــق  إيّــاه كالمــاً  أينمــا كان، معطيــاً  هللا معــه 
ـِذي نَْحــُن ُمِقيُمــوَن ِفيــِه  فــذات مــرّة: » قَــاَل بَُنــو األَنِْبيَــاِء ألَلِيَشــَع ُهــَوَذا الَْمْوِضــُع الّـَ
أََماَمــَك َضيِّــٌق َعلَيَْنــا. فَلَْنْذَهــْب إِلَــى األُرُْدنِّ َونَأُْخــْذ ِمــْن ُهَنــاَك كُلُّ َواِحــٍد َخَشــبًَة 
َونَْعَمــْل ألَنُْفِســَنا ُهَنــاَك َمْوِضًعــا لُِنِقيــَم ِفيــِه « )2 ملــوك 6: 1، 2(. وذهــب أليشــع 
معهــم إلــى األردّن مشــجعاً إيّاهــم بحضــوره، ومقّدمــاً لهــم إرشــــادات وتعاليــم، وقــد 
صنــع معجــــزة ليعينهــم فــي عملـــهم. فــإذ » كَاَن َواِحــٌد يَْقطَــُع َخَشــبًَة َوقَــَع الَْحِديــُد 
ِفــي الَْمــاِء. فََصــَرَخ َوقـَـاَل آِه يـَـا َســيِِّدي! ألَنَّــُه َعاِريـَـٌة فََقــاَل رَُجــُل هللِا أَيـْـَن َســَقَط فَــأََراُه 
الَْمْوِضــَع فََقطـَـَع ُعــوًدا َوأَلَْقــاُه ُهَنــاَك، فَطََفــا الَْحِديــُد. فََقــاَل ارْفَْعــُه لَِنْفِســَك فََمــدَّ يـَـَدُه 

َوأََخــَذُه « )2 ملــوك 6: 7-5(.
كانــت خدمتــه فّعالــة وتأثيــره واســع النطــاق بحيــث أنـّـه عندمــا كان مضطجعــاً 
علــى ســرير المــوت فحتــي الملــك الشــاّب يــوآش الــذي كان عابــداً لألوثــان ولــم 
بينهــم  وجــوده  بــأّن  واعتــرف  إســرائيل  فــي  أبــاً  النبــّي  فــي  رأى  كثيــراً.  هللا  يكــرم 
ِمــن كونهــم يمتلكــون جيشــاً  كان فــي وقــت الشــّدة والضيــق أغلــى وأعظــم قــّوة 
ِبــِه،  َمــاَت  ـِذي  الّـَ َمرََضــُه  أَلِيَشــُع  يقــول: » َوَمــرَِض  والكتــاب  مــن خيــل ومركبــات. 
فََنــزََل إِلَيْــِه يُــوآُش َملِــُك إِْســرَائِيَل َوبََكــى َعلَــى َوْجِهــِه َوقَــاَل يَــا أَِبــي يَــا أَِبــي يَــا َمْركَبَــَة 

إِْســرَائِيَل « )2 ملــوك 13: 14(.
توجــد نفــوس كثيــرة ُمتعبــة ومتضايقــة بحاجــة إلــى العــون، وجــدت فــي النبــّي 
أبــاً حكيمــاً عطوفــاً. وفــي هــذه المــرّة نجــد أنّــه لــم يحــّول وجهــه عــن ذلــك الشــاّب 
الخطيــر  المركــز  ذلــك  لتبــوأ  مســتحّقاً  يكــن  لــم  الــذي  أمامــه  الماثــل  التقــّي  غيــر 
الــذي ينطــوي علــى مســؤولياٍت جســام، والــذي كان مــع ذلــك فــي أشــّد حاجــة 
إلــى النصــح. فــاهلل فــي عنايتــه أعطــى الملــك فرصــة فيهــا يفتــدي هزائمــه الماضيــة 
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ويجعــل مملكتــه فــي مركــز ممتــاز. إّن أعــداءه اآلرامييــن الذيــن كانــوا اآلن يحتلّــون 
اإلقليــم الواقــع شــرقّي األردّن كان يجــب طردهــم. وكان يجــب أن تظهــر قــّوة هللا 

مــرّة أخــرى لخيــر شــعبه المخطــئ.
وأطاعــه  َوِســَهاًما «  قَْوًســا  » ُخــْذ  قائــالً:  الملــك  المحتضــر  النبــّي  ذلــك  وأمــر 
يــوآش. ومــن ثــّم قــال لــه النبــّي: » َركِّــْب يَــَدَك َعلَــى الَْقــْوِس فَرَكَّــَب )يــوآش( يَــَدُه. 
ــرِْق « — أي  َة لِِجَهــِة الشَّ ثُــمَّ َوَضــَع أَلِيَشــُع يَــَدُه َعلَــى يَــَدِي الَْملِــِك َوقَــاَل افْتَــحِ الَْكــوَّ
فــي اتجــاه المــدن التــي فــي عبــر األردّن التــي يحتلّهــا اآلراميّــون. فبعدمــا فتــح الملــك 
الكــّوة أمــره أليشــع ان يرمــي فعندمــا انطلــق الســهم أُوِحــي إلــى النبــّي أن يقــول » َســْهُم 
ـَك تَْضــرُِب أَرَاَم ِفــي أَِفيــَق إِلَــى الَْفَنــاِء «. َخــالٍَص لِلــرَّبِّ َوَســْهُم َخــالٍَص ِمــْن أَرَاَم فَإِنّـَ

واآلن فهــا هــو النبــّي يمتحــن إيمــان الملــك. فــاذ أمــر يــوآش أن يأخــذ الســهام 
قــال: » اْضــرِْب َعلَــى األَرِْض «. وقــد ضــرب الملــك علــى األرض ثــالث مــرّات ثــّم 
كــّف يــده ووقــف. فصــاح أليشــع يقــول لــه غاضبــاً: » لَــْو َضَربْــَت َخْمــَس أَْو ِســتَّ 
َــالََث  ـَك إِنََّمــا تَْضــرُِب أََراَم ثث ــا اآلَن فَِإنّـَ َمــرَّاٍت، ِحيَنِئــٍذ َضَربْــَت أََراَم إِلَــى الَْفَنــاِء. َوأَمَّ

َمــرَّاٍت « )2 ملــوك 13: 19-15(.
هــذا الــدرس هــو لــكّل مــن يشــغلون مراكــز ذات مســؤولية. فعندمــا يفتــح هللا 
الطريــق إلنجــاز عمــل مــا ويقــّدم ضمانــاً للنجــاح، فعلــى مــن يســتخدمه هللا أن يفعــل 
كّل ما في مقدوره، بعدما يختاره، ليحقق النتيجة الموعود بها. فبنسبة الحماس 
والمثابــرة التــي يتقــّدم بهمــا خــادُم الــرّب بالعمــل إلــى األمــام ســتكون نســبة النجــاح 
الذي يُعطى له. إّن هللا يســتطيع أن يصنع المعجزات ألجل شــعبه عندما يقومون 
بنصيبهــم بنشــاط ل يــكّل. وهــو يطلــب رجــالً مّكرســين لعملــه، رجــالً ذوي شــجاعة 
أدبيّــة ومحبّــة ملتهبــة للنفــوس وغيــرًة ل تخمــد. أمثــال هــؤلء العامليــن لــن يجــدوا 
عمــالً شــاقّاً ل يمكــن إنجــازه ول أمــالً ميؤوســاً منــه. وهــم ســيعملون ويكــدون بــال 
خــوف حتــى تســتحيل الهزيمــة الظاهــرة إلــى انتصــار مجيــد. فحتــى أبــواب الســجن 
أو اآللــة التــي يُربطــون إليهــا التــي تنتظرهــم ليُحرَقــوا ويصيــروا شــهداء ل يمكــن أن 

تجعلهــم ينحرفــون عــن العمــل مــع هللا ألجــل بنــاء ملكوتــه.
بعدمــا قــدم أليشــع ليــوآش النصــح والتشــجيع انتهــى عملــه. فــذاك الــذي حــّل 
بمــلٍء كامــٍل برهــن علــى  إيليّــا وحــّل عليــه  علــى  الــذي كان مســتقراً  الــروح  عليــه 
أمانتــه إلــى النهايــة. وهــو لــم يضطــرب أو يتــردد قــّط. كالّ ول فقــد ثقتــه واتّكالــه بقــدرة 
هللا القــادر علــى كّل شــيء. فــكان كلّمــا بــدا الطريــق أمامــه مغلقــاً تمامــاً، كان دائمــاً 

يتقــّدم باإليمــان، وقــد أكــرم هللا ثّقتــه وفتــح الطريــق أمامــه. 
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لــم يَعــَط ألليشــع أن يتبــع ســيده فــي مركبــة ناريّــة. ولكــّن هللا ســمح بــأن يالزمــه 
مــرض طويــل. وفــي خــالل الســاعات الطويلــة مــن الضعــف واأللــم البشــري ظــّل 
إيمانــه متمّســكاً بمواعيــد هللا وكان دائمــاً يــرى أمامــه وحولــه رســل العــزاء والســالم 
بــه  محيطــة  الســماء  جيــوش  دوثــان  مرتفعــات  فــوق  مــن  رأى  فكمــا  الســماويين. 
ومركبــات إســرائيل وفرســانها الناريـّـة، كان اآلن يحــّس بحضــور المالئكــة المشــفقين 
المواســين فحصــل علــى الســند والمعونــة. لقــد مــارس اإليمــان القــوّي فــي حياتــه، 
وعندمــا تقــّدم فــي معرفــة أعمــال عنايــة هللا ورأفتــه الرحيمــة نضــج إيمانُــه فصــار 
وطيــَد الثقــِة فــي إلهــه، ولّمــا دعــاه داعــي المــوت كان مســتعداً ألن يســتريح مــن 
يــُق  دِّ أتعابــه. » َعِزيــٌز ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ َمــْوُت أَتِْقيَائـِـِه « )مزمــور 116: 15(. » أّمــا الصِّ
ــِه « )أمثــال 14: 32(. وقــد امكــن ألليشــع أن يقــول مــع المرنــم بــكّل  ــُق ِعْنــَد َمْوتِ فََواثِ
ثقــة: » إنّمــا هللا يفــدي نفســي ِمــْن يَــِد الَْهاِويَــِة ألنّــه يأخذنــي « )مزمــور 49: 15(. 
َواآلِخــَر  َحــيُّ  َولِيِّــي  أَنَّ  َعلِْمــُت  فََقــْد  أَنَــا  ــا  بفــرح قائــالً: » أَمَّ وقــد أمكنــه ان يشــهد 
ــا أَنَــا فَبـِــالِْبرِّ أَنْظُــُر َوْجَهــَك. أَْشــبَُع إَِذا  َعلَــى األَرِْض يَُقــوُم « )أيــوب 19: 25(. » أَمَّ

اْســتَيَْقظُْت بـِــَشِبهَك « )مزمــور 17: 15(.
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22
» نينوى المدينة 

العظيمة «
تعتبــر نينــوى مــن كُبريــات المــدن فــي العالــم القديــم فــي أيّــام مملكــة إســرائيل 
المنقســمة، وهــي عاصمــة مملكــة أشــور. فــإذ بُنيــت هــذه المدينــة علــى شــاطئ 
نهــر دجلــة الخصيــب بعــد تشــتّت النــاس الذيــن شــرعوا فــي بنــاء بــرج بابــل فقــد 
ازدهــرت علــى مــدى العصــور إلــى أن صــارت: » َمِديَنــًة َعِظيَمــًة ... َمِســيرََة ثثاَلَثَــِة 

ـاٍم « )يونــان 3: 3(.  أَيّـَ
وقــد  والشــّر.  للجريمــة  مركــزاً  نينــوى  كانــت  الزمنــي  نجاحهــا  إبّــان  وفــى 
َمــاِء... كُلَُّهــا َمآلنَــٌة كَِذبًــا َوَخطًْفــا « ) ناحــوم  وصفهــا الوحــُي بأنّهــا: » َمِديَنــُة الدِّ
أنّهــم يشــبهون  بلغــة مجازيــة علــى  نينــوى  ناحــوم يشــبّه ســكان  (. والنبــّي   1  :3
َواِم «  األســد المفتــرس. ويســأل النبــّي قائــالً: » َعلـَـى َمــْن لـَـْم يَُمــرَّ َشــرَُّك َعلـَـى الــدَّ

 .)19 :3 )ناحــوم 
ومــع أّن نينــوى غــدت شــّريرة فإنّهــا لــم تستســلم للشــّر كليّــاً فــإّن ذاك الــذي 
» رَأَى َجِميــَع بَِنــي الْبََشــِر « )مزمــور 33: 13(، » َوَعيُْنــُه تَــَرى كُلَّ ثَِميــٍن « )أيــوب 
28: 10(، رأى فــي تلــك المدينــة كثيريــن ممــن كانــوا يتوقّــون إلــى شــيء أفضــل 
الحــّي كانــوا يطرحــون  لهــم فرصــة للتعلّــم عــن اإللــه  لــو أعطيــت  الذيــن  وأســمى، 
لهــم  نفســه  أعلــن  فــي حكمتــه  فــاهلل  الشــّريرة ويعبدونــه. وهكــذا  أعمالهــم  عنهــم 

إلــى التوبــة إن أمكــن. بطريقــة ل تخطــيء ليقودهــم 
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كان النبــّي يونــان بــن أمتــاي هــو الوســيلة المختــارة لهــذا العمــل. فقــد صــار إليــه 
قــول الــرّب: » قـُـِم اْذَهــْب إِلـَـى نِيَنــَوى الَْمِديَنــِة الَْعِظيَمــِة َونـَـاِد َعلَيَْهــا، ألَنَّــُه قـَـْد َصِعــَد 

َشــرُُّهْم أََماِمــي « )يونــان 1: 1، 2(.
فــإذ فّكــر النبــّي فــي الصعوبــات والمســتحيالت المحتملــة لهــذه المأموريـّـة جــرب 
أن يتســاءل عــن الحكمــة فــي هــذه الدعــوة. فقــد بــدا، مــن وجهــة النظــر البشــريّة، أنـّـه ل 
خيــر يُرجــى مــن إطــالق مثــل هــذا النــداء أو إذاعــة مثــل هــذه الرســالة فــي تلــك المدينــة 
المتكبــرة وقــد نســي فــي لحظــة أّن هللا الــذي يخدمــه هــو كلـّـي الحكمــة والقــدرة وفيمــا 
كان متردداً وكانت الشــكوك ما تزال تســاوره مأله الشــيطان بالخوف فأصاب النبّي 
رعّب عظيم: » فََقاَم يُونَاُن لِيَْهرَُب إِلَى تَرِْشيَش «. فإذ ذهب إلى يافا ووجد هناك 
ســفينة مســتعّدة لالقــالع » َدفـَـَع أُْجرَتََهــا َونـَـزََل ِفيَهــا، لِيَْذَهــَب َمَعُهــْم « )يونــان 1: 3(. 

فــي المهّمــة المســلّمة ليونــان أُنيطــت بــه مســؤوليّة ثقيلــة ومــع ذلــك فالــذي أمــره 
بالذهاب كان قادراً على دعمه ومنحه النجاح. لو أطاع النبي دون تساؤل لوفّر على 
نفســه كثيــراً مــن الختبــارات المــرّة وكان قــد بــورك بركــًة وافــرًة. ومــع ذلــك ففــي ســاعة 
يأسه لم يهجره الرّب. وعن طريق سلسلة من التجارب وحوادث العناية الغريبة كان 

يجــب أن تتثبّــت ثقــة النبــّي فــي هللا وفــي قدرتــه الالمتناهيــة علــى الخــالص.
لــو وقــف يونــان عندمــا جاءتــه الدعــوة أول مــرّة يتأمــل فــي هــدوء لعــرف مقــدار 
ولكــن  عليــه.  الموضوعــة  المســؤوليّة  مــن  التهــرّب  محاولتــه  فــي  والغبــاء  الجهــل 
لــم يُســمح لــه بالتوغــل طويــالً فــي هروبــه الجنونــي دون إزعــاج: » فَأَرَْســَل الــرَّبُّ 
ــِفيَنُة  السَّ كَاَدِت  ـى  َحتّـَ الْبَْحــِر  ِفــي  َعِظيــٌم  نَــْوٌء  فََحــَدَث  الْبَْحــِر،  إِلَــى  َشــِديَدًة  ِريًحــا 
الَِّتــي  األَْمِتَعــَة  َوطََرُحــوا  إِلِهــِه،  إِلَــى  َواِحــٍد  كُلُّ  َوَصَرُخــوا  الَْمالَُّحــوَن  تَْنَكِســرُفََخاَف 
َجــْوِف  إِلَــى  نَــزََل  يُونَــاُن فَــَكاَن قَــْد  ــا  َوأَمَّ َعْنُهــْم.  ُفــوا  لِيَُخفِّ الْبَْحــِر  إِلَــى  ــِفيَنِة  ِفــي السَّ

ــِفيَنِة َواْضطََجــَع َونَــاَم نَْوًمــا ثَِقيــالً  « )يونــان 1: 4، 5(.  السَّ
وإذ كان المالّحــون يتوّســلون إلــى آلهتهــم الوثنيّــة فــي طلــب العــون فــإّن ربّــان 
الســفينة الــذي كان متضايقــاً ومغمومــاً إلــى أقصــى حــّد ذهــب يبحــث عــن يونــان 
ولّمــا وجـــده قــال لــه: » مـَــالك نَائمــاً قـُـِم اْصــُرْخ إِلـَـى إِلِهــَك َعَســى أَْن يَْفتَِكــَر اإِللــُه ِفيَنــا 

ــَك « )يونــان 1: 6(. فَــالَ نَْهلِ
ولكــّن صــالة الرجــل الــذي مــال عــن طريــق الواجــب لــم تــأت بأيّــة معونــة. وإذ 
كان المالّحــون متاثّريــن بفكــرة كــون العاصفــة الشــديدة تشــير إلــى غضــب آلهتهــم 
لجــأوا أخيــراً إلــى إلقــاء القرعــة كملجــأ أخيــر يلــوذون بــه قائليــن: »  لَِنْعــرَِف ِبَســبَِب 
َمــْن هــِذِه الْبَلِيَّــُة فَأَلَْقــوا قَُرًعــا، فََوقََعــِت الُْقْرَعــُة َعلـَـى يُونـَـاَن فََقالـُـوا لـَـُه أَْخِبرْنـَـا ِبَســبَِب 
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َمــْن هــِذِه الُْمِصيبـَـُة َعلَيَْنــا؟ َمــا ُهــَو َعَملـُـَك؟ َوِمــْن أَيـْـَن أَتَيْــَت؟ َمــا ِهــَي أَرُْضــَك؟ َوِمــْن 
أَيِّ َشــْعٍب أَنْــَت؟ «.

َصَنــَع  ـِذي  الّـَ ــَماِء  السَّ إِلــِه  الــرَّبِّ  ِمــَن  َخائِــٌف  َوأَنَــا   ، ِعبَْرانِــيٌّ أَنَــا  لَُهــْم:  » فََقــاَل 
َوالْبَــرَّ «. الْبَْحــَر 

» فََخــاَف الرَِّجــاُل َخْوفًــا َعِظيًمــا، َوقَالُــوا لَــُه لَِمــاَذا فََعلْــَت هــَذا؟ فَــِإنَّ الرَِّجــاَل 
ـُه أَْخبَرَُهــْم «. ، ألَنّـَ ـُه َهــارٌِب ِمــْن َوْجــِه الــرَّبِّ َعرَفُــوا أَنّـَ

» فََقالُوا لَُه َماَذا نَْصَنُع ِبَك لِيَْسُكَن الْبَْحُر َعنَّا؟ ؟ألَنَّ الْبَْحَر كَاَن يَزَْداُد اْضِطرَابًا 
َعلَيِْهــْم. فََقــاَل لَُهــْم ُخُذونـِـي َواطْرَُحونـِـي ِفــي الْبَْحــِر فَيَْســُكَن الْبَْحــُر َعْنُكــْم، ألَنَِّنــي َعالـِـٌم 

أَنَّــُه ِبَســبَِبي هــَذا النَّــْوُء الَْعِظيــُم َعلَيُْكْم «.
ــْم يَْســتَِطيُعوا، ألَنَّ الْبَْحــَر  ــرِّ فَلَ ــِفيَنَة إِلَــى الْبَ ُعــوا السَّ »َولِكــنَّ الرَِّجــاَل َجَذفُــوا لِيُرَجِّ
، لَ نَْهلِــْك ِمــْن أَْجــِل  كَاَن يـَـزَْداُد اْضِطرَابـًـا َعلَيِْهــْم. فََصرَُخــوا إِلـَـى الــرَّبِّ َوقَالـُـوا آِه يـَـا رَبُّ
ـَك يَــا رَبُّ فََعلْــَت كََمــا ِشــئَْت.  نَْفــِس هــَذا الرَُّجــِل، َولَ تَْجَعــْل َعلَيَْنــا َدًمــا بَِريئًــا، ألَنّـَ
ثـُـمَّ أََخــُذوا يُونـَـاَن َوطَرَُحــوُه ِفــي الْبَْحــِر فََوقـَـَف الْبَْحــُر َعــْن َهيََجانِــِه فََخــاَف الرَِّجــاُل ِمــَن 

الــرَّبِّ َخْوفًــا َعِظيًمــا َوَذبَُحــوا َذِبيَحــًة لِلــرَّبِّ َونَــَذُروا نُــُذوًرا «.
ــا الــرَّبُّ فَأََعــدَّ ُحوتـًـا َعِظيًمــا لِيَبْتَلِــَع يُونـَـاَن. فَــَكاَن يُونـَـاُن ِفــي َجــْوِف الُْحــوِت  » َوأَمَّ

ثثاَلَثـَـَة أَيَّــاٍم َوثثـَـالََث لَيَــال «.
» فََصلَّــى يُونـَـاُن إِلـَـى الــرَّبِّ إِلِهــِه ِمــْن َجــْوِف الُْحــوِت  َوقـَـاَل: » َدَعــْوُت ِمــْن ِضيِقــي 
، فَاْســتََجابَِني. َصرَْخــُت ِمــْن َجــْوِف الَْهاِويـَـِة فََســِمْعَت َصْوتـِـي. ألَنَّــَك طَرَْحتَِنــي  الــرَّبَّ
ِفــي الُْعْمــِق ِفــي قَلـْـِب الِْبَحارِفَأََحــاَط ِبــي نَْهــٌر. َجــازَْت فَْوِقــي َجِميــُع تَيَّارَاتـِـَك َولَُجِجــَك. 
ــَكِل قُْدِســَك. قَــِد  ــُر إِلَــى َهيْ ــَك. َولِكنَِّنــي أَُعــوُد أَنْظُ فَُقلْــُت: قَــْد طُــرِْدُت ِمــْن أََمــاِم َعيَْنيْ
اكْتََنَفتِْنــي ِميَــاٌه إِلـَـى النَّْفــِس. أََحــاَط ِبــي َغْمــٌر. الْتـَـفَّ ُعْشــُب الْبَْحــِر ِبرَأِْســي. نَزَلـْـُت إِلـَـى 
أََســاِفِل الِْجبَــاِل. َمَغالِيــُق األَرِْض َعلَــيَّ األَبَــّد. ثُــمَّ أَْصَعــْدَت ِمــَن الَْوْهــَدِة َحيَاتِــي أَيَُّهــا 
، فََجــاَءْت إِلَيْــَك َصالَتـِـي إِلـَـى َهيَْكِل  الــرَّبُّ إِلِهــي. ِحيــَن أَْعيَــْت ِفــيَّ نَْفِســي ذَكـَـرُْت الــرَّبَّ
ــا أَنـَـا فَِبَصــْوِت الَْحْمــِد أَذْبـَـُح  قُْدِســَك. اَلَِّذيــَن يُرَاُعــوَن أَبَاِطيــَل كَاِذبـَـًة يَتْرُكـُـوَن نِْعَمتَُهــْم أَمَّ

لـَـَك َوأُوِفــي ِبَمــا نََذرْتـُـُه لِلــرَّبِّ الَْخــالَُص « )يونــان 1: 2-7: 9(.
أخيراً تعلّم يونان أّن: » لِلرَّبِّ الَْخالَُص « )مزمور 3: 8 (. فبالتوبة والعتراف 
بنعمــة هللا المخلّصــة جــاءه الخــالص. لقــد نجــا يونــان مــن مخاطــر الغمــر العظيــم 

فُقــذَف بــه إلــى البــّر.
مــرة أخــرى فُــوَِّض خــادم هللا ليحــّذر نينــوى: » ثُــمَّ َصــاَر قَــْوُل الــرَّبِّ إِلَــى يُونَــاَن 
أَنَــا  الَِّتــي  الُْمَنــاَداَة  لََهــا  َونَــاِد  نِيَنــَوى الَْمِديَنــِة الَْعِظيَمــِة  إِلَــى  اْذَهــْب  ثَانِيَــًة قَائِــالً قُــِم 
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ُمَكلُِّمــَك ِبَهــا «. ولكّنــه فــي هــذه المــرّة لــم يتســاءل أو يشــّك بــل أطــاع دون تــرّدد 
» فََقــاَم يُونَــاُن َوَذَهــَب إِلَــى نِيَنــَوَى بـِــَحَسب قَــْوِل الــرَّبِّ « ) يونــان 3: 1-3(. فــإذ 
ــُب  لِ دخــل يونــان المدينــة ابتــدأ فــي الحــال بالرســالة قائــالً: » بَْعــَد أَْربَِعيــَن يَْومــاً تَْنقَّ
نِيَنــوَى « )يونــان 3: 4(. وجعــل يجــول مــن شــارع إلــى شــارع مناديــاً برســالة اإلنــذار. 
لــم تكــن الرســالة لتذهــب هبــاء. فتلــك الرســالة التــي رّن صداهــا فــي شــوارع 
تلــك المدينــة الشــّريرة تناقلتهــا األلســنُة حتــى ســمع بخبرهــا المفــزع كّل ســاكن. 
وقــد أدخــل روح هللا الرســالة إلــى كّل قلــب فأخــذت جماهيــر كثيــرة مــن النــاس 

ترتعــد مــن خطاياهــم وتتــوب فــي تذلّــل عميــق.
إِلَــى  كَِبيرِِهــْم  ِمــْن  ُمُســوًحا  َولَِبُســوا  ِبَصــْوٍم  َونَــاَدْوا  ِبــاهلِل  نِيَنــَوى  أَْهــُل  » فَآَمــَن 
ـى  َوتََغطّـَ َعْنــُه  رَِداَءُه  َوَخلَــَع  كُرِْســيِِّه  َعــْن  فََقــاَم  نِيَنــَوى  َملِــَك  األَْمــُر  َوبَلَــَغ  َصِغيرِِهــْم. 
ِبِمْســٍح َوَجلَــَس َعلَــى الرََّمــاِد. َونُــوِدَي َوِقيــَل ِفــي نِيَنــَوى َعــْن أَْمــِر الَْملِــِك َوُعظََمائِــِه 
قَائِــالً لَ تَــُذِق النَّــاُس َولَ الْبََهائِــُم َولَ الْبََقــُر َولَ الَْغَنــُم َشــيْئًا. لَ تَــْرَع َولَ تَْشــرَْب َمــاًء. 
ٍة َويَرِْجُعــوا كُلُّ َواِحــٍد  َولْيَتََغــطَّ ِبُمُســوٍح النَّــاُس َوالْبََهائِــُم، َويَْصرُُخــوا إِلَــى هللِا ِبِشــدَّ
َعــْن طَِريِقــِه الرَِّديئـَـِة َوَعــِن الظُّلـْـِم الَّــِذي ِفــي أَيِْديِهــْم  لََعــلَّ هللَا يَُعــوُد َويَْنــَدُم َويَرْجــُع َعــْن 

ُحُمــوِّ َغَضِبــِه فَــالَ نَْهلِــَك « )يونــان 3: 9-5(. 
ِبُمَنــاَداِة  » تَابُــوا  والــدون:  العــاُل  الشــعب  عاّمــة  مــع  والنبــالء  الملــك  وفيمــا 
هللا  منحهــم  الســماء  إلــه  إلــى  الصــراخ  فــي  واتّحــدوا   )41  :12 )متــى  يُونَــاَن « 
هللُا  نَــِدَم  الرَِّديئَــِة  طَِريِقِهــِم  َعــْن  َرَجُعــوا  أَنَُّهــْم  أَْعَمالَُهــْم  هللُا  َرأَى  ــا  » فَلَمَّ رحمتَــه: 
لقــد   )10  :3 يونــان   ( يَْصَنَعــُه «  فَلَــْم  بـِــِهْم  يَْصَنَعــُه  أَْن  ـَم  تََكلّـَ ـِذي  الّـَ ــرِّ  الشَّ َعلَــى 
العالــم  أنحــاء  كّل  فــي  وأُكــرم  هللا  وتمّجــد  يهلكــوا  فلــم  عنهــم  الدينونــة  تحّولــت 
بعــد ذلــك قبــل أن تســقط  مــرّت ســنين طويلــة  الوثنــي وأُكرمــت شــريعتُه. وقــد 
نينــوى وتصيــر غنيمــة لألمــم المحيطــة بهــا بســبب نســيانها هلل وبســبب الكبريــاء 
والتفاخــر. )لكــي تحصــل علــى بيــان إلذلل مملكــة اشــور وســقوطها أنظــر مــا ورد 

الثالثيــن(. الفصــل  فــي 
برغــم شــرورها  التــي  المدينــة  اإلبقــاء علــى  فــي  بقصــد هللا  يونــان  حيــن علــم 
تابــت فــي المســوح والرمــاد كان ينبغــي لــه أن يكــون أّول مــن يفــرح بســبب نعمــة 
هللا المدهشــة ولكــن بــدلً مــن ذلــك فقــد ســمح لعقلــه بالســتنتاج أّن النــاس قــد 
يحســبونه نبيـّـاً كاذبــاً. فــإذ كان يغــار علــى ســمعته غابــت عــن ذهنــه القيمــُة العظيمــُة 
التــي ل تقــّدر للنفــوس التــي فــي تلــك المدينــة التعســة. إّن الرفــَق والشــفاَق الــذي 
أظهــره هللا ألهــل نينــوى التائبيــن: »َغــمَّ ... يُونَــاَن َغّمــاً َشــِديداً فَاْغتَــاَظ «. وقــد 
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ســأل الــرّب قائــالً: » أَلَيْــَس هــَذا كَالَِمــي إِْذ كُْنــُت بَْعــُد ِفــي أَرِْضــي؟ لِذلِــَك بَــاَدرُْت 
إِلـَـى الَْهــرَِب إِلـَـى تَرِْشــيَش ألَنِّــي َعلِْمــُت أَنَّــَك إِلــٌه َرُؤوٌف َورَِحيــٌم بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر 

ــرِّ « )يونــان 4: 1، 2(. الرَّْحَمــِة َونَــاِدٌم َعلَــى الشَّ
ومــرّة أخــرى أستســلم للتســاؤل والشــكوك ومــرة أخــرى اكتنفــه الخــوف. فــإذ 
غابــت عنــه مصالــح النــاس وأحــّس إّن موتــه خيــر مــن حياتــه كيــال يــرى المدينــة التــي 
، ُخــْذ نَْفِســي ِمنِّــي، ألَنَّ  أُبقــي عليهــا صــرَخ فــي تبرّمــه وغيظــه قائــالً: » فَــاآلَن يَــا رَبُّ

ــٌر ِمــْن َحيَاتِــي «. َمْوتِــي َخيْ
ــَواِب؟ « » َوَخــَرَج يُونـَـاُن ِمــَن الَْمِديَنــِة  فســأله الــرّب قائــال: » َهــِل اْغتَظـْـَت ِبالصَّ
 ، ـلِّ ـًة َوَجلَــَس تَْحتََهــا ِفــي الظِـّ َوَجلَــَس َشــرِْقيَّ الَْمِديَنــِة، َوَصَنــَع لَِنْفِســِه ُهَنــاَك َمظَلّـَ
يَْقِطيَنــًة فَارْتََفَعــْت فَــْوَق  اإِللــُه  الــرَّبُّ  ِفــي الَْمِديَنــِة. فَأََعــدَّ  يَْحــُدُث  َمــاَذا  يَــَرى  ـى  َحتّـَ
أَْجــِل  ِمــْن  يُونَــاُن  فََفــِرَح  ــِه.  َغمِّ ِمــْن  يَُخلَِّصــُه  لَِكــْي  رَأِْســِه،  َعلَــى  ِظــالُ  لِتَُكــوَن  يُونَــاَن 

)يونــان 4: 6-3(. َعِظيًمــا«  فَرًَحــا  الْيَْقِطيَنــِة 
ِعْنــَد طُلُــوِع  ُدوَدًة  مرئيــاً. فقــد » أََعــدَّ هللُا  ليونــان درســاً  الــرّب  حينئــذ أعطــى 
ــْمِس أَنَّ هللَا  الَْفْجــِر فــي الَْغــِد، فََضَربـَـِت الْيَْقِطيَنــَة فَيَِبَســْت َوَحــَدَث ِعْنــَد طُلـُـوِع الشَّ
ــْمُس َعلَــى رَأِْس يُونـَـاَن فََذبـُـَل. فَطَلَــَب لَِنْفِســِه  أََعــدَّ ِريًحــا َشــرِْقيًَّة َحــارًَّة فََضَربـَـِت الشَّ

الَْمــْوَت َوقَــاَل َمْوتِــي َخيْــٌر ِمــْن َحيَاتِــي « )يونــان 4: 7، 8(.
أَْجــِل  ِمــْن  ــَواِب  ِبالصَّ اْغتَظْــَت  »َهــِل  قائــالً:  نبيّــه  مــع  هللا  تكلّــم  أخــرى  ومــرّة 

الَْمــْوِت «. ـى  َحتّـَ ــَواِب  ِبالصَّ » اْغتَظْــُت  فقــال  الْيَْقِطيَنــِة؟ « 
» فََقــاَل الــرَّبُّ أَنْــَت َشــِفْقَت َعلَــى الْيَْقِطيَنــِة الَِّتــي لَــْم تَتَْعــْب ِفيَهــا َولَ َربَّيْتََهــا، 
الَِّتــي ِبْنــَت لَيْلَــٍة كَانَــْت َوِبْنــَت لَيْلَــٍة َهلََكــْت أَفَــالَ أَْشــَفُق أَنَــا َعلَــى نِيَنــَوى الَْمِديَنــِة 
الَْعِظيَمــِة الَِّتــي يُوَجــُد ِفيَهــا أَكْثـَـُر ِمــِن اثَْنتَــْي َعَشــرََة ِربـْـَوًة ِمــَن النَّــاِس الَِّذيــَن لَ يَْعرِفُــوَن 

يَِميَنُهــْم ِمــْن ِشــَمالِِهْم، َوبََهائِــُم كَِثيــرٌَة؟ « )يونــان 4: 11-9(.
مــع أّن يونــان قــد أصيــب بــاإلذلل والحيــرة وعجــز عــن إدراك قصــد هللا فــي 
المدينــة  تلــك  إنــذار  فــي  إليــه  الموكلــة  المأموريّــة  تّمــم  فقــد  نينــوى  علــى  اإلبقــاء 
يتــّم فمــع ذلــك كانــت رســالته مــن  لــم  بــه  أنبــأ  الــذي  أّن الحــادث  العظيمــة. ومــع 
هللا وقــد حققــت الغــرض الــذي قصــده هللا فيهــا وأعلــن مجــَد نعمتــه بيــن األمــم. 
لِّ  ِبالــذُّ ُموثَِقيــَن  الَْمــْوِت،  َوِظــالَِل  الظُّلَْمــِة  » ِفــي  جلوســاً  طويــالً  ظلّــوا  فالذيــن 
َوالَْحِديــِد « » َصرَُخــوا إِلَــى الــرَّبِّ ِفــي ِضيِقِهــْم، فََخلََّصُهــْم ِمــْن َشــَدائِِدِهْم أَْخرََجُهــْم 
اُهــْم  ــُه فََشــَفاُهْم َونَجَّ ِمــَن الظُّلَْمــِة َوِظــالَِل الَْمــْوِت، َوقَطَّــَع قُيُوَدُهــْم « » أَرَْســَل كَلَِمتَ

)مزمــور 107: 10، 13، 14، 20(.  تَْهلَِكاتِِهــْم «  ِمــْن 
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لقــد أشــار المســيح خــالل ســنّي خدمتــه علــى األرض إلــى الخيــر الــذي حــدث 
بســبب كــرازة يونــان ومناداتــه فــي نينــوى وقــارن بيــن ســّكان مركــز الوثنيّــة ذاك وبيــن 
نِيَنــَوى  قائــالً: » رَِجــاُل  أيّامــه. فأعلــن  فــي  بأنّهــم شــعب هللا  يعترفــون  مــن كانــوا 
يــِن َمــَع هــَذا الِْجيــِل َويَِديُنونَــُه ألَنَُّهــْم تَابُــوا ِبُمَنــاَداِة يُونَــاَن َوُهــَوَذا  َســيَُقوُموَن ِفــي الدِّ
أَْعظَــُم ِمــْن يُونَــاَن هُهَنــا « )متــى 12: 14(. ففــي وســط العالــم الــذي يضــّج بالحركــة 
يجتهــدون  النــاس  الصناعــة حيــث كان  التجــارة ومشــاجرات  الممتلــئ بضوضــاء 
للحصــول علــى مــا يبتغــون ألجــل الــذات جــاء المســيح وقــد أرتفــع صوتُــه فــوق كّل 
ضجــة وارتبــاك كصــوت بــوق هللا قائــالً: » َمــاَذا يَْنتَِفــُع اإلِنَْســاُن لَــْو َرِبــَح الَْعالَــَم كُلَّــُه 
َوَخِســَر نَْفَســُه ؟ أَْو َمــاَذا يُْعِطــي اإلِنَْســاُن ِفــَداًء َعــْن نَْفِســِه « )مرقــس 8: 36، 37(.

آيــًة  نينــوى كذلــك كانــت كــرازُة المســيح  آيــًة ألهــل  وكمــا كانــت كــرازة يونــان 
لجيلــه. ولكــن مــا كان أعظــم الفــرق فــي قبــول النــاس للكلمــة! ومــع ذلــك ففــي وجــه 
عــدم الكتــراث والحتقــار ظــّل المخلّــص يــدأب علــى الخدمــة إلــى أن أتــّم رســالته. 
الــدرس موّجــه لرســل هللا فــي هــذه األيّــام. فعندمــا تكــون مــدن األمــم بحاجــة 
إلــى معرفــة صفــات اإللــه الحقيقــي ومقاصــده كمــا كان أهــل نينــوى قديمــاً فعلــى 
ســفراء المســيح أن يوّجهــوا انتبــاه النــاس إلــى العالــم األكثــر نبــالً وكرامــًة الــذي غــاب 
عن النظار إلى حّد بعيد. وبناء على تعاليم كلمة هللا المقّدســة نعلم أّن المدينة 
الوحيــدة الباقيّــة هــي المدينــة التــي صانُعهــا وبارئُهــا هللا. فبعيــن اإليمــان يمكــن 
لإلنســان أّن يــرى أبــواب الســماء وقــد غمرهــا مجــد هللا الحــّي. فالــرّب يســوع يدعــو 
النــاس بواســطة خّدامــه لكــي يجاهــدوا بطمــوح مقــّدس للظفــر بالميــراث الــذي ل 

يفنــى. وهــو يلّــح عليهــم أن يكنــزوا كنوزهــم بجــوار عــرش هللا.
سيســتّقر اإلثــُم والذنــُب بصــورة تــكاد تكــون شــاملًة علــى ســّكان المــدن برّمتهــا 
بصورة أكيدة وســريعة بســبب تفاقم الشــّر المســتمّر والتصميم عليه. ول يســتطيع 
قلــُم إنســاٍن بشــري أن يصــف الفســاد الســائد. فــكّل يــوم يكشــف لنــا عــن كثيــر مــن 
المنازعــات والرشــوة والحتيــال وكّل يــوم يأتينــا بأخبــاٍر تســقم القلــب عــن ضــروب 
القســوة والتمــرّد وعــدم المبــالة بــآلم البشــر وعــن إهــالك الحيــاة البشــريّة بكيفيّــة 

وحشــيّة شــيطانيّة. وكّل يــوم يشــهد تكاثــر الجنــون وحــوادث القتــل والنتحــار.
لقــد حــاول الشــيطان مــن جيــل إلــى آخــر إبقــاء النــاس فــي حالــة الجهــل بمقاصد 
العــدل  أنظارهــم شــريعة هللا ومبــادئ  عــن  يبعــد  أن  الرحيمــة. وقــد حــاول  الــرّب 
والرحمــة والمحبّــة المدّونــة فيهــا. والنــاس يفخــرون بالتقــّدم العجيــب والســتنارة 
التــي يتمتــع بهــا هــذا العصــر الــذي نعيــش فيــه ولكــّن هللا يــرى األرض وقــد امتــألت 
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باإلثــم والقســوة. والنــاس يعلنــون أّن شــريعة هللا قــد أُلغيــت وأّن الكتــاب المقــّدس 
ليــس كتابــاً معتمــداً أو صحيحــاً وينتــج عــن ذلــك تيــاراً للشــّر جارفــاً، أكثــر ممــا حــدث 
فــي أيّــام نــوح وأيّــام ارتــداد إســرائيل، يكتســح العالــم اليــوم. لقــد بــاع النــاس نبــل 
الشــهوانيّة  ورغائبهــم  نهمهــم  يشــبعوا  لكــي  والتقــوى  واللطــف  وكرامتهــا  النفــس 
ســبيل  فــي  تُرتكــب  التــي  الســوداء  الجرائــم  وقائمــة  المحرّمــات  علــى  للحصــول 
الحصــول علــى الربــح تكفــي ألن تجّمــد الــدم فــي العــروق وتمــأل النفــس هلعــاً ورعبــاً.  
إّن إلهنــا هــو إلــه الرحمــة. وهــو بــكّل صبــر ورأفــة يتعامــل مــع ناقضــي شــريعته. 
ومــع ذلــك ففــي يومنــا هــذا عندمــا تُوجــد لــدى الرجــال والنســاء فــرص كثيــرة لمعرفــة 
شــريعة هللا كما هي معلنة في الســفر المقّدس فإّن ســيّد الكون العظيم ل يمكنه 
أن ينظــر نظــرة الرضــى إلــى المــدن الشــّريرة التــي تســتبّد بهــا القســّوة والجرائــم. إّن 

نهايــة صبــر هللا واحتمالــه نحــو مــن يصــّرون علــى العصيــان قادمــة ســريعاً.
معامــالت  فــي  منتظــر  وغيــر  مفاجــئ  تبــّدل  حــدوث  النــاس  يســتغرب  فهــل 
يلحــق  عندمــا  يســتغربون  وهــل  الســاقط؟  العالــم  ســّكان  تجــاه  األعلــى  الحاكــم 
الهــالك  هللا  يجلــب  أن  أيســتغربون  المتزايــدة؟  والجرائــم  العصيــاَن  العقــاُب 
والمــوت علــى الذيــن حصلــوا علــى المكاســب الحــرام بواســطة الخــداع والحتيــال؟ 
إّن كثيريــن بالرغــم مــن حقيقــة كــون النــور المتزايــد فيمــا يختــّص بمطالــب هللا قــد 
واختــاروا  وســيادته  الــرّب  بســلطان  العتــراف  رفضــوا  فقــد  طريقهــم  علــى  أشــرق 

الرايــة الســوداء رايــة مبتــدع كّل عصيــان ضــّد حكــم الســماء.  البقــاء تحــت 
إّن صبــر هللا عظيــم جــّداً بحيــث نصــاب بالدهشــة عندمــا نفّكــر فــي اإلهانــات 
المتكــررة الموّجهــة إلــى وصايــاه المقّدســة. وقــد ضبــط هللا الكلــي القــدرة غضبــه 
ــة. ولكــن لبــّد لــه مــن أن يقــوم  بصــورة عظيمــة ليبقــى ضمــن مميّــزات صفاتــه المتأنيّ

ليعاقــب األشــرار الذيــن يتحــّدون مطالــب الوصايــا العشــر العادلــة بــكّل جــرأة.
إّن هللا يقــّدم للنــاس فرصــة اختبــاٍر ولكــن يوجــد حــّد ينفــذ بعــده صبــُر هللا. 
ولبــّد مــن أن تقــع أحــكام هللا أخيــراً. فالــرّب يصبــر علــى النــاس طويــالً وكذلــك 
علــى المــدن ويقــّدم لهــم اإلنــذارات إلنقاذهــم مــن غضبــه. ولكــن ســيأتي وقــت 
الــذي  العصيــان  وعنصــر  الرحمــة  طلــب  فــي  التوّســالت  بعــده  تُســمع  ل  فيــه 
يمعــن فــي رفــض نــور الحــّق ســيُمحى ويُدّمــر، رحمــة بالعصــاة وبالذيــن لــو ل هــذا 

بمثالهــم.  لتأثــروا  القضــاء 
إّن روح  لــه شــفاء.  ليــس  حــزن  فيــه  العالــم  الــذي ســيعّم  الوقــت  هــو  قريــب 
هللا ينســحب والكــوارث والفواجــع فــي البحــر والبــّر تأتــي أحدهــا فــي إثــر األخــرى 
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فــي تتابــع ســريع. فكــم مــن المــرّات ســمعنا عــن حــدوث زلزل وأعاصيــر وحرائــق 
وفيضانــات تبعتهــا خســائر فادحــة فــي األرواح واألمــوال! يبــدو أّن هــذه الكــوارث 
هــي ثــورات متقلّبــة األطــوار لقــوى الطبيعــة المشّوشــة غيــر المنضبطــة وهــي فــوق 
سلطان اإلنسان بالكليّة، ولكن يمكّننا أن نرى فيها كلّها قصد هللا. إنّها من ضمن 
الوســائل التــي يحــاول هللا بواســطتها أن ينبّــه الرجــال والنســاء للشــعور بخطرهــم. 
علــى رســل هللا الذيــن يخدمــون فــي المــدن الكبــرى ألّ يخافــوا أو تضعــف 
وهــم  لمواجهتــه  يُدعــون  الــذي  والنحطــاط  والظلــم  الشــّر  بســبب  هممهــم 
مــن  خــادم  كّل  يشــّجع  فالــرّب  الســاّرة.  الخــالص  بشــرى  إذاعــة  إلــى  يســعون 
مدينــة  فــي  وهــو  الرســول  لبولــس  قّدمهــا  التــي  ذاتهــا  بالرســالة  الخــّدام  أولئــك 
ـْم َولَ تَْســُكْت ألَنِـّـي أَنَــا َمَعــَك  كورنثــوس الشــّريرة إذ قــال لــه: » لَ تََخــْف بَــْل تََكلّـَ
)أعمــال  الَْمِديَنــِة «  هــِذِه  ِفــي  كَِثيــًرا  َشــْعبًا  لِــي  ألَنَّ  لِيُْؤِذيَــَك  أََحــٌد  ِبــَك  يََقــُع  َولَ 
أنّــه  وتخليصهــا  النفــوس  ربــح  خدمــة  فــي  يعملــون  الذيــن  ليذكــر   .)10  ،9  :18
فــي حيــن يوجــد كثيــرون ممــن ل يعيــرون مشــورة هللا اهتمامــاً كمــا جــاءت فــي 
كلمتــه، فلــن يرتــّد العالــم كلـّـه عــن النــور والحــّق أو عــن دعــوات المخلـّـص الصبــور 
يوجــد  والجريمــة  بالقســوة  ممتلئــة  تكــن  مهمــا  مدينــة  كّل  ففــي  األنــاة.  الطويــل 
التعليــم الصحيــح.  ليســوع عــن طريــق  أتباعــاً  كثيــرون ممــن يمكنهــم أن يصيــروا 
ويمكــن أن تصــل رســالة الحــّق والخــالص إلــى آلف مــن النــاس فينقــادون إلــى 

لهــم.  شــخصياً  مخلّصــاً  المســيح  قبــول 
ـُه  إّن رســالة هللا لســّكان األرض اليــوم هــي: » كُونُــوا أَنْتُــْم أَيًْضــا ُمْســتَِعَديَن ألَنّـَ
ــوَن يَأْتِــي ابْــُن اإلِنَْســاِن « )متــى 24: 44(. فاألحــوال الســائدة فــي  ِفــي َســاَعٍة لَ تَظُنُّ
المجتمــع وعلــى الخصــوص فــي المــدن الكبــرى فــي األمــم تُعلــن بأصــوات كالرعــد 
أّن ســاعة دينونــة هللا قريبــة وقــد حانــت، وأّن نهايــة كّل األشــياء األرضيّــة قريبــة. إنّنــا 
واقفــون علــى بــاب أزمــة األجيــال وأحــكام هللا ســتتبع إحداهــا األخــرى فــي تتابــع 
ســريع كالحرائــق والفيضانــات والــزلزل والحــروب وســفك الدمــاء. ول نســتغرب 
فــي هــذا الزمــن الحــوادث العظيمــة الحاســمة. ألّن مــالك الرحمــة ل يمكنــه أن يظــّل 

أكثــر مــن ذلــك يحمــي غيــر التأبيــن.
» ألَنَّــُه ُهــَوَذا الــرَّبُّ يَْخــُرُج ِمــْن َمَكانـِـِه لِيَُعاِقــَب إِثـْـَم ُســكَّاِن األَرِْض ِفيِهــْم فَتَْكِشــُف 
ـي قَتاْلََهــا ِفــي َمــا بَْعــُد « )إشــعياء 26: 21(. إّن عاصفــة  األَرُْض ِدَماَءَهــا َولَ تَُغطِـّ
غضــب هللا تجتمــع، فالذيــن يســتجيبون لدعــوة الرحمــة هــم وحدهــم الذيــن يثبتــون 
الطاعــة  طريــق  عــن  وتقّدســوا  يونــان  منــاداة  ســمعوا  إذ  نينــوى  ســّكان  فعــل  كمــا 
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إلــى أن  لشــرائع ملــك الســماء. واألبــرار وحدهــم يســتترون مــع المســيح فــي هللا 
ينتهــي الخــراب فليكــن هــذا لســان حالنــا:   

278

............................. أنت عــــّزي وارتياحـي يـــا إلهـــي يــا إلهــــي
ليس لي حصن سواَك........................ في مــتاهــاِت الكفــاِح
.......................... في كــــــروٍب واجتيــاِح كـن بقــربي كَل حيٍن
......................... فعــــل هــاتيــَك الــرياِح واســترنّي حين يقسـَو
.......................... دائمـــــاً تحــــَت الجنــاِح واخفـني من كـّل شـرٍّ
............................ واهدني درب الفالِح اعطــني قلــــبـاً نقـــيــاً
مـــــــــاِح للــــــزلِت  وامــُح زلّتــي وذنبـي............................ أنـــت 
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القســوة  بطابــع  المشــؤومة  إســرائيل  لمملكــة  األخيــرة  الســنوات  طُبعــت 
لــم يكــن لهمــا نظيــر حتــى فــي أشــّر أوقــات النــزاع وعــدم  وســفك الدمــاء اللذيــن 
الســتقرار تحــت حكــم بيــت آخــاب. ففــي فتــرة مــن الزمــن جــاوزت القرنيــن كان 
ملــوك األســباط العشــرة يزرعــون الريــح وهــم اآلن يحصــدون الزوبعــة. كان يغتــال 
أحدهــم اآلخــر إلفســاح المجــال للطامعيــن فــي الحكــم. وقــد أعلــن الــرّب عــن هــؤلء 
المغتصبيــن الُملحديــن قائــالً: »ُهــْم أَقَاُمــوا ُملُــوكًا َولَيْــَس ِمنِّــي. أَقَاُمــوا ُرَؤَســاَء َوأَنَــا 
لـَـْم أَْعــرِْف « )هوشــع 8: 4(. لقــد طُرحــت مبــادئ العــدل جانبــاً والذيــن كان ينبغــي 
ِبالَــرّب «  َغــَدُروا  للنعمــة اإللهيّــة » قَــْد  أمــم األرض كمســتودعات  أمــام  يقفــوا  أن 

)هوشــع 5: 7( كمــا غــدورا ببعضهــم بعضــاً. 
لقــد حــاول هللا بأقصــى التوبيــخ إيقــاظ األّمــة غيــر التائبــة لتتحقــق مــن خطــر 
الهــالك التــام الــذي يتهددهــا. فأرســل علــى لســان هوشــع وعامــوس إلــى الســباط 
العشــرة رســائل متتاليــة حاثــاً إيّاهــم علــى التوبــة الكاملــة مهــدداً بالكــوارث كنتيجــة 
النَِّفــاَق،  َحرَثْتُــُم  » قَــْد  قائــالً:  هوشــع  أعلــن  فقــد  المســتمر.  لعصيانهــم  حتميّــة 
َحَصْدتُــُم اإلِثْــَم، أَكَلْتُــْم ثََمــَر الَْكــِذِب. ألَنّـَـَك َوثَْقــَت ِبطَِريِقــَك، ِبَكثْــرَِة أَبْطَالِــَك. يَُقــوُم 
بِْح يَْهلُِك َملُِك إِْسرَائِيَل  َضِجيٌج ِفي ُشُعوِبَك، َوتُْخرَُب َجِميُع ُحُصونَِك .. ِفي الصُّ

َهــالَكًا « )هوشــع 10: 15-13(.
أّما أَفْرَاِيم )يشــير هوشــع النبّي كثيراً إلى أَفْرَاِيم الذي كان قائداً للعصيان بين 
أســباط إســرائيل، كرمــز لألّمــة المرتـــّدة( فقــد شــهد النبــّي عنــه قائــالً: » أَكََل الُْغَربـَـاُء 
ــيُْب َوُهــَو لَ يَْعــرُِف «. » قـَـْد كَــرَِه إِْســرَائِيُل  ثَْرَوتـَـُه َوُهــَو لَ يَْعــرُِف، َوقـَـْد رُشَّ َعلَيْــِه الشَّ
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ــالََح «. » َمْســُحوُق الَْقَضــاِء «. واذ كان رجــال األســباط العشــرة عاجزيــن عــن  الصَّ
معرفــة وتمييــز النتائــج الوبيلــة لمســلكهم فســرعان مــا صــاروا » تَائِِهيــَن بَيْــَن األَُمــِم « 

)هوشــع 7: 9؛ 8: 3؛ 5: 11؛ 9: 17(. 
بعــض رؤســاء إســرائيل أحّســوا إحساســاً عميقــاً بضيــاع كرامتهــم وكانــوا يرجــون 
اســتردادها. ولكــن بــدلً مــن البتعــاد عــن العمــال التــي أضعفــت المملكــة ظلّــوا 
الفرصــة  تســنح  عندمــا  بأنّهــم  أنفســهم  يخدعــون  وهــم  ضاللهــم  فــي  متماديــن 
مــع  بالتحالــف  إليهــا  يطمحــون  كانــوا  التــي  السياســيّة  القــّوة  ذروة  إلــى  ســيصلون 
ــوَر «. » َصــاَر  الوثنييــن » َورَأَى أَفْرَاِيــُم َمرََضــُه َويَُهــوَذا ُجرَْحــُه، فََمَضــى أَفْرَاِيــُم إِلـَـى أَشُّ
ــوَر « » َويَْقطَُعــوَن  أَفْرَاِيــُم كََحَماَمــٍة َرْعَنــاَء ِبــالَ قَلـْـٍب. يَْدُعــوَن ِمْصــَر. يَْمُضــوَن إِلـَـى أَشُّ

ــوَر َعْهــًدا « )هوشــع 5: 13؛ 7: 11؛ 12: 1(.  َمــَع أَشُّ
وإيليّــا وأليشــع  إيــل   بيــت  فــي  المذبــح  أمــام  الــذي ظهــر  وبواســطة رجــل هللا 
وعامــوس وهوشــع عــّدد هللا لألســباط العشــرة مــراراً وتكــراراً شــرور العصيــان ولكــن 
بالرغــم مــن التوبيــخ والتوّســل فقــد غــاص إســرائيل إلــى عمــق الرتــداد: » قَــْد َجَمــَح 
الرْتِــَداِد  إِلَــى  َجانُِحــوَن  » َشْعبـِــي  قائــالً:  الــرّب  وأعلــن  َجاِمَحــٍة «.  كَبََقــرٍَة  إِْســرَائِيُل 

َعنِّــي « )هوشــع 4: 16؛ 11: 7(.
لقــد جــاءت أوقــات انصبــت فيهــا أحــّكام الســماء بثقلهــا علــى الشــعب المرتــّد. 
َوالَْقَضــاُء  فَِمــي.  ِبأَقْــَواِل  أَقْتُلُُهــْم  ِباألَنِْبيَــاِء.  أَقْرُِضُهــْم  » لِذلِــَك  قائــالً:  هللا  وأعلــن 
َعلَيْــَك كَُنــوٍر قَــْد َخرََجِإنِـّـي أُِريــُد رَْحَمــًة لَ َذِبيَحــًة، َوَمْعرِفَــَة هللِا أَكْثَــَر ِمــْن ُمْحرَقَــاٍت. 

ْوا الَْعْهــَد. ُهَنــاَك َغــَدُروا ِبــي « )هوشــع 6: 7-5(.                   َولِكنَُّهــْم كَآَدَم تََعــدَّ
وكانــت الرســالة التــي جاءتهــم أخيــراً هــي التاليــة: » اِْســَمُعوا قـَـْوَل الــرَّبِّ يـَـا بَِنــي 
إِْســرَائِيَل.. ألَنَّــَك نَِســيَت َشــِريَعَة إِلِهــَك أَنَْســى أَنـَـا أَيًْضــا بَِنيــَك. َعلـَـى َحْســبََما كَثـُـُروا 
هَكــَذا أَْخطَــأُوا إِلَــيَّ فَأُبْــِدُل كَرَاَمتَُهــْم ِبَهــَواٍن.. أَُعاِقبُُهــْم َعلَــى طُرُِقِهــْم َوأَرُدُّ أَْعَمالَُهــْم 

َعلَيِْهــْم « )هوشــع 4: 1؛ 9-6(.
كان اإلثــم الــذي تفّشــى فــي الشــعب أثنــاء النصــف الثانــي مــن القــرن الــذي 
ســبق ســبي أشــور، شــبيهاً بــذاك الــذي كان متفّشــياً فــي أيّــام نــوح وفــي أّي عصــر 
آخــر عندمــا رفــض النــاس هللا وأســلموا نفوســهم بالتمــام لعمــل الشــّر. إّن تمجيــد 
الطبيعــة فــوق خالقهــا وعبــادة المخلــوق والســجود لــه بــدَل الخالــق نجمــت عنهــا 
دائمــاً أفظــُع الشــرور. وعندمــا قــّدم إســرائيل ولءهــم لقــّوات الطبيعــة وعبــدوا البعــل 
بالشــخصيّة  يســُمو  مــا  بــكّل  تربطهــم  التــي  الربــط  كّل  بذلــك  قطعــوا  وَعْشــتُورََث 
ويُشــرّفها، وســقطوا فريســة ســهلة المنــال للتجربــة. فبعدمــا ُهدمــت كّل حصــون 
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النفــس لــم يكــن أمــام العابديــن الضالّيــن أّي ســياج يمنعهــم مــن ارتــكاب الخطيئــة 
فأســلموا أنفســهم ألهــواء القلــب البشــري الشــّريرة.

لقــد رفــع األنبيــاء أصواتهــم محتّجيــن ضــّد الظلــم والجــور والتــرف واإلســراف 
وإقامــة الولئــم والُســْكر، والخالعــة والفجــور الفظيعــة - رفعــوا أصواتهــم محتّجيــن 
ضــّد تلــك الشــرور المتفّشــية فــي عصرهــم ولكــن عبثــاً كانــت احتجاجاتهــم وعبثــاً 
كان تشــهيرهم بالخطيئــة. وقــد أعلــن عامــوس قائــالً: » إِنَُّهــْم ِفــي الْبَــاِب يُبِْغُضــوَن 
الرَّْشــَوَة  اآلِخــُذوَن   ، الْبَــارَّ » الُْمَضاِيُقــوَن  ــْدِق «.  ِبالصِّ ـَم  الُْمتََكلِـّ َويَْكرَُهــوَن  الُْمْنــِذَر، 

ــادُّوَن الْبَائِِســيَن ِفــي الْبَــاِب « )عامــوس 5: 10، 12(.  الصَّ
مثــل هــذه كانــت بعــض النتائــج التــي نجمــت عــن إقامــة يربعــام لعجلــي الذهب. 
وأّول انحــراف عــن طقــوس العبــادة المقــررة، قــاد الشــعب إلــى إدخــال أشــنع طقــوس 
الوثنيّة بحيث أســلم غالبية الناس نفوســهم لممارســات عبادة الطبيعة المغريّة فإذ 

نســي شــعب هللا صانعهم فقد: » تََوغَّلُوا فََســُدوا « )هوشــع 9: 9(.
وواصــل األنبيــاء احتجاجهــم ضــّد هــذه الشــرور والتوّســل إلــى النــاس إلقامــة 
ِبَحَســِب  اْحُصــُدوا   . ِبالِْبــرِّ الحــّق. وألــّح هوشــع عليهــم قائــالً: » اِْزَرُعــوا ألَنُْفِســُكْم 
يَأْتِــَي  ـى  َحتّـَ الــرَّبِّ  لِطَلَــِب  َوقْــٌت  ـُه  فَِإنّـَ َحرْثًــا،  ألَنُْفِســُكْم  اْحرُثُــوا  )الرَْحَمــة(  ــالَِح  الصَّ
َوانْتَِظــْر   ، َوالَْحــقَّ الرَّْحَمــَة  اِْحَفــِظ  إِلِهــَك.  إِلَــى  فَارْجــْع  » َوأَنْــَت  الِْبــرَّ «.  َويَُعلَِّمُكــُم 
ــْد تََعثَّــرَْت ِبِإثِْمــَك..  ــا إِْســرَائِيُل إِلَــى الــرَّبِّ إِلِهــَك، ألَنَّــَك قَ إِلَهــَك َدائًِمــا «. » اِرِْجــْع يَ

قُولُــوا لَــُه ارْفَــْع كُلَّ إِثـْــٍم َواقْبَــْل َحَســناً « )هوشــع 10: 12؛ 12: 6؛ 14: 1، 2(.
فــي  إليهــم  هللا  رســالة  كانــت  للتوبــة.  كثيــرة  فــرص  للعصــاة  قُّدمــت  لقــد 
وأعلــن  ورجــاء.  غفــران  رســالة  القصــوى  وحاجتهــم  ارتدادهــم  ســاعات  أعمــق 
ـى  َملِــُكَك َحتّـَ ُهــَو  أَيْــَن   . ِفــيَّ َمُعونَتُــَك  إِنَّمــا  إِْســَرائِيُل  يَــا  قائــالً: » َهــالَكَُك منــك 

.)10-9  :13 )هوشــع  يَُخلَِّصــَك « 
ــرََس فَيَْشــِفيَنا.  ــُه ُهــَو افْتَ ــمَّ نَرِْجــُع إِلَــى الــرَّبِّ ألَنَّ توّســل النبــّي إليهــم قائــالً: » َهلُ
َضــرََب فَيَْجِبرُنـَـا. يُْحِييَنــا بَْعــَد يَْوَميْــِن. ِفــي الْيَــْوِم الثَّالـِـِث يُِقيُمَنــا فََنْحيَــا أََماَمــُه. لَِنْعــرِْف 
ــٍر  . ُخُروُجــُه يَِقيــٌن كَالَْفْجــِر. يَأْتِــي إِلَيَْنــا كَالَْمطَــِر. كََمطَــٍر ُمتَأَخِّ فَلَْنتَتَبَّــْع لَِنْعــرَِف الــرَّبَّ

يَْســِقي األَرَْض « )هوشــع 6: 3-1(.
الخطــاة  لخــالص  الدهــور  تدبيــر  أنظارهــم  عــن  غــاب  للذيــن  الــرّب  قــّدم  لقــد 
الذيــن أُخــذوا فــي أشــراك الشــيطان، قــّدم لهــم الشــفاء والســالم. فقــد أعلــن قائــالً: 
» أَنَــا أَْشــِفي ارْتَِداَدُهــْم. أُِحبُُّهــْم فَْضــالً ألَنَّ َغَضِبــي قَــِد ارْتَــدَّ َعْنــُه. أَكُــوُن )لشــعبي( 
ْوَســِن، َويَْضــرُِب أُُصولَــُه كَلُبَْنــاَن. تَْمتَــدُّ َخرَاِعيبُــُه، َويَُكــوُن بََهــاُؤُه  كَالنَّــَدى. يُزِْهــُر كَالسَّ
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ـِه يُْحيُــوَن ِحْنطَــًة َويُزِْهــُروَن  ــاكُِنوَن ِفــي ِظلِـّ يْتُونَــِة، َولَــُه َرائَِحــٌة كَلُبَْنــاَن. يَُعــوُد السَّ كَالزَّ
كََجْفَنــٍة. يَُكــوُن ِذكْرُُهــْم كََخْمــِر لُبَْنــاَن. يَُقــوُل أَفْرَاِيــُم َمــا لِــي أَيًْضــا َولأِلَْصَنــاِم؟ أَنَــا قَــْد 

أََجبْــُت فَأُلَِحظُــُه. أَنَــا كََســْرَوٍة َخْضــرَاَء. ِمــْن ِقبَلِــي يُوَجــُد ثََمــرُِك «.
» َمــْن ُهــَو َحِكيــٌم َحتَّــى يَْفَهــَم هــِذِه األُُمــوَر، َوفَِهيــٌم َحتَّــى يَْعرِفََهــا. فـَـإِنَّ طـُـرَُق الــرَّبِّ 
ا الُْمَناِفُقوَن فَيَْعثُرُوَن ِفيَه « )هوشع 9-4:14(. ُمْستَِقيَمٌة، َواألَبْرَاَر يَْسلُُكوَن ِفيَها َوأَمَّ

لقــد ألّـــح عليهـــم الـــرّب بشــــّدة للحصــول علــى منافــع طلــب وجهــه. فدعائهــم 
قائــالً: » اطْلُبـُـوا فَتَْحيَــْوا. َولَ تَطْلُبُــوا بَيْــِت إِيــَل، َوإِلـَـى الِْجلَْجــاِل لَ تَْذَهبُــوا َوإِلـَـى ِبئـْـَر 

يــَل تَِصيــُر َعَدًمــا «. َســبْعٍ لَ تَْعبُــُروا. ألَنَّ الِْجلَْجــاَل تُْســبَى َســبْيًا، َوبَيْــَت إِ
ــرَّ لَِكــْى تَْحيَــْوا، فََعلـَـى هــَذا يَُكــوُن الــرَّبُّ إِلــُه الُْجُنــوِد َمَعُكــْم  » اُطْلُبـُـوا الَْخيْــَر لَ الشَّ
ــرَّ أَِحبُّــوا الَْخيْــَر، َوثَبِّتُــوا الَْحــقَّ ِفــي الْبَــاِب، لََعــلَّ الــرَّبَّ إِلــَه  كََمــا قُلْتُــْم. اُبُْغُضــوا الشَّ

الُْجُنــوِد يَتَــرَاَءُف َعلَــى بَِقيَّــِة يُوُســَف « )عامــوس 5: 4، 5، 14، 15(.
إلــى هــذا الحــّد رفــض الســواد األعظــم ممــن ســمعوا هــذه الدعــوات النتفــاع بهــا. 
كانــت أقــوال رســل هللا مناقضــة جــّداً لرغائــب غيــر التأبيــن الشــّريرة بحيــث أّن كاهــن 
ــَك َعاُمــوُس  ــَن َعلَيْ ــْد فَتَ األوثــان فــي بيــت إيــل أرســل إلــى ملــك إســرائيل يقــول: » قَ
ِفــي َوَســِط بَيْــِت إِْســرَائِيَل. لَ تَْقــِدُر األَرُْض أَْن تُِطيــَق كُلَّ أَقَْوالـِـِه « )عامــوس 7: 10(.

وقــد أعلــن الــرّب علــى لســان هوشــع قائــالً: » ِحيَنَمــا كُْنــُت أَْشــِفي إِْســرَائِيَل 
ــاِمرَِة « » َوقَــْد أُِذلَّــْت َعظََمــُة إِْســرَائِيَل ِفــي َوْجِهــِه َوُهــْم  أُْعلِــَن إِثـْـُم أَفْرَاِيــَم َوُشــُروُر السَّ

لَ يَرِْجُعــوَن إِلَــى الــرَّبِّ إِلِهِهــْم َولَ يَطْلُبُونَــُه َمــَع كُلِّ هــَذا « )هوشــع 7: 1، 10(.
وقــد احتمــل الــرّب أولده العصــاة مــن جيــل إلــى جيــل وحتــى اآلن كان مــا يــزال 
يتــوق إلــى العــالن عــن نفســه لهــم فــي مواجهــة التمــرّد والتحــّدي مــن أجــل تخليصهــم. 
يَُهــوذَا؟ فَــإِنَّ  يَــا  ِبــَك  َمــاذَا أَْصَنــُع  يَــا أَفْرَاِيــُم؟  ِبــَك  فقــد هتــف يقــول: » َمــاذَا أَْصَنــُع 

بْــحِ، وَكَالنَّــَدى الَْماِضــي بَاكِــرًا « )هوشــع 6: 4(.  إِْحَســانَُكْم كََســَحاِب الصُّ
وقــد تفاقمــت الشــرور التــي انتشــرت فــي األرض بحيــث لــم يعــد إصالحهــا 
ممكنــاً، فحكــم علــى إســرائيل بهــذا الحكــم المخيــف: » أَفَْراِيــم ُموثَــٌق ِباألَْصَنــاِم. 
إِْســَرائِيُل «  َســيَْعرُِف  الَْجــزَاِء.  ـاُم  أَيّـَ َجــاَءْت  الِْعَقــاِب.  ـاُم  أَيّـَ َجــاَءْت  اتُْركُــوُه. 

.)7  :9 17؛   :4 )هوشــع 
كان علــى أســباط إســرائيل العشــرة أن يحصــدوا اآلن الرتــداد الــذي تمثّــل فــي 
إقامــة المذابــح الغريبــة فــي بيــت إيــل ودان. وكانــت رســالة هللا إليهــم هــي هــذه: 
» قـَـْد زَنـِـَخ ِعْجلـُـِك يـَـا َســاِمرَُة. َحِمــَي َغَضِبــي َعلَيِْهــْم. إِلـَـى َمتـَـى لَ يَْســتَِطيُعوَن النََّقــاَوَة 
ــاِمرَِة يَِصيــُر  انـِـُع َولَيْــَس ُهــَو إِلًهــا. إِنَّ ِعْجــَل السَّ إِنَّــُه ُهــَو أَيًْضــا ِمــْن إِْســرَائِيَل. َصَنَعــُه الصَّ
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ــوُح َعلَيْــِه،  ــاِمرَِة. إِنَّ َشــْعبَُه يَُن كَِســرًا «. » َعلَــى ُعُجــوِل بَيْــِت آَوَن يََخــاُف ُســكَّاُن السَّ
ــوَر  ــُب إِلَــى أَشُّ ــُه انْتََفــى َعْنــُه. َوُهــَو أَيًْضــا يُْجلَ ــِه يَرْتَِعــُدوَن َعلَــى َمْجــِدِه ألَنَّ ــُه َعلَيْ وَكََهَنتَ

ــٍك َعــُدوٍّ )ســنحاريب( « )هوشــع 8: 5، 6؛ 6، 10، 6(. َهِديَّــًة لَِملِ
ــيِِّد الــرَّبِّ َعلَــى الَْمْملََكــِة الَْخاِطئَــِة، َوأُِبيُدَهــا َعــْن َوْجــِه األَرِْض.  » ُهــَوَذا َعيَْنــا السَّ
ـُه هأَنَــَذا آُمــُر فَأَُغْرِبــُل بَيْــَت  . ألَنّـَ َغيْــَر أَنِـّـي لَ أُِبيــُد بَيْــَت يَْعُقــوَب تََماًمــا، يَُقــوُل الــرَّبُّ
إِْســرَائِيَل بَيْــَن َجِميــعِ األَُمــِم كََمــا يَُغْربَــُل ِفــي الُْغْربَــاِل، َوَحبَّــٌة لَ تََقــُع إِلَــى األَرِْضــِب 
، َولَ يَأْتِــي بَيَْنَنــا «. ــرُّ ــيِْف يَُمــوُت كُلُّ َخاِطِئــي َشــْعِبي الَْقائِلِيــَن: لَ يَْقتَــرُِب الشَّ السَّ

ــيُِّد  » فَتَِبيــُد بُيُــوُت الَْعــاجِ، َوتَْضَمِحــلُّ الْبُيُــوُت الَْعِظيَمــُة، يَُقــوُل الــرَّبُّ «. » َوالسَّ
ــاكُِنوَن ِفيَهــا «. » بَُنــوَك َوبََناتـُـَك  رَبُّ الُْجُنــوِد الَّــِذي يََمــسُّ األَرَْض فَتـَـُذوُب، َويَُنــوُح السَّ
نَِجَســٍة،  أَرٍْض  ِفــي  تَُمــوُت  َوأَنْــَت  ِبالَْحبْــِل،  تُْقَســُم  َوأَرُْضــَك  ــيِْف،  ِبالسَّ يَْســُقطُوَن 
َوإِْسرَائِيُل يُْسبَى َسبْيًا َعْن أَرِْضِه « » فَِمْن أَْجِل أَنِّي أَْصَنُع ِبَك هَذا، فَاْستَِعدَّ لِلَِقاِء 

إِلِهــَك يَــا إِْســرَائِيُل « )عامــوس 9: 8-10؛ 3: 15؛ 9: 5؛ 7: 17؛ 4: 12(.
وقــد وقــف تنفيــذ هــذه األحــكام التــي تــم التنبــؤ بهــا لبعــض الوقــت، وفــي أثنــاء 
الحكــم الطويــل ليربعــام الثانــي أحــرزت جيــوش إســرائيل انتصــارات باهــرًة وعظيمــًة 
ولكــن هــذا الوقــت الــذي بــدا أنـّـه وقــت نجــاح منظــور لــم يحــدث فيــه أّي تغييــر فــي 
ــيِْف، َويُْســبَى  قلــوب غيــر التائبيــن، وأخيــراً صــدر هــذا األمــر: » يَُمــوُت يَُربَْعــاُم ِبالسَّ

إِْســرَائِيُل َعــْن أَرِْضــِه « )عامــوس 7: 11(.
ضاعــت الجــرأة التــي بهــا قيــل هــذا الــكالم علــى الملــك والشــعب. وقــد أوغلــوا 
فــي قســاوة قلوبهــم. إذ أّن أمصيــا الــذي كان رئيســاً علــى كهنــة األوثــان فــي بيــت إيــل 
أثارته األقـوال الصــريحة التي نطــق بها النبّي ضــّد األّمة والملك فقال لعاموس: » أَيَُّها 
ــا بَيْــُت إِيــَل  ــأْ َوأَمَّ ــزًا َوُهَنــاَك تََنبَّ الرَّائِــي، اذَْهــِب اْهــرُْب إِلَــى أَرِْض يَُهــوذَا وَكُْل ُهَنــاَك ُخبْ
فاَلَ تَُعْد تَتََنبَّأُ ِفيَها بَْعُد، ألَنََّها َمْقِدُس الَْملِِك َوبَيُْت الُْملِْك « )عاموس 7: 12، 13(. 
 .. الــرَّبُّ قَــاَل  » هَكــَذا  ثبــات:  بــكّل  قائــالً  الــكالم  هــذا  علــى  النبــّي  فأجــاب 

 .  )17  :7 )عامــوس  َســبْيًا «  يُْســبَى  إِْســرَائِيُل 
وقــد تّمــت األقــوال التــي قيلــت ضــّد األســباط المرتــّدة حرفيّــاً ومــع ذلــك فــإّن 
الهــالك والخــراب الــذي حــّل بالمملكــة جــاء تدريجيــاً. ففــي الغضــب ذكــر الــرّب 
ــوَر َعلَــى األَرُْض « لــم يؤخــذ  الرحمــة. ففــي البدايــة عندمــا: » َجــاَء قَــْوُل َملِــِك أَشُّ
منحيــم أســيراً الــذي كان حينئــذ ملــكاً علــى إســرائيل بــل ُســمح لــه أن يظــّل علــى 
ــِة لِتَُكــوَن  عرشــه كتابــع لمملكــة أشــور: »فَأَْعطَــى َمَنِحيــُم لُِفــوَل أَلْــَف َوزْنَــٍة ِمــَن الِْفضَّ
ــَة َعلـَـى إِْســرَائِيَل َعلـَـى َجِميــعِ َجبَاِبــرَِة الْبَــأِْس لِيَْدفـَـَع لَِملِِك  يـَـَداُه. َوَوَضــَع َمَنِحيــُم الِْفضَّ
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ــٍة َعلَــى كُلِّ رَُجــل « )2 ملــوك 15: 19، 20(. فبعدمــا  ــوَر َخْمِســيَن َشــاِقَل ِفضَّ أَشُّ
أذّل الشــوريون األســباط العشــرة عــادوا إلــى بالدهــم إلــى حيــن.

يرتكــب  ظــّل  الدمــار  لمملكتــه  ســبّب  الــذي  الشــّر  عــن  منحيــم  يتــب  لــم  واذ 
ـِذي َجَعــَل إِْســرَائِيَل يُْخِطــُئ « وكذلــك فقحيــا وفقــح  » َخطَايَــا يَُربَْعــاَم بْــِن نَبَــاَط الّـَ
ــرَّ ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ «. » َوِفــي أَيّــاِم فََقــح « )2  اللذيــن ملــكا مــن بعــده َعِمــاَل »الشَّ
ــوَر  ملــوك 15: 18، 24، 28( الــذي َملـَـَك عشــرين ســنة غــزا تَْغلـَـَث فاَلَِســَر َملِــِك أَشُّ
إسرائيَل وحمل معه جمهوراً من األسرى من بين األســــباط الســــاكنين في الجليـــل 
وشــرق األردّن. وقــد تشــتّت: »الرَّأُوبَيِْنيُّــوَن َوالَْجاِديُّــوَن ونصــف ســبط منســى « مــع 
آخريــن مــن ســكان » ِجلَْعــاَد َوالَْجلِيــَل وَكُلَّ أَرِْض نَْفتَالـِـي « )1 أخبــار األيــام 5: 26؛ 

2 ملــوك 15: 29( بيــن الوثنيــن فــي بلــدان بعيــدة جــّداً عــن فلســطين. 
ولــم تســتفق المملكــة الشــماليّة مــن هــذه الضربــة الهائلــة قــّط. وظلّــت البقيّــة 
الضعيفــة تمــارس نظــام الحكــم مــع أنّهــا مــا عــادت تملــك الســلطان. ولــم يملــك 
بعــد ذلــك ملــك ســوى هوشــع الــذي ملــك بعــد فقــح. وســرعان مــا كانــت المملكــة 
ستُكتســح إلــى اآلبــّد. ولكــن فــي ذلــك الوقــت، وقــت الحــزن والضيــق، ظــّل هللا 
يذكــر الرحمــة فأعطــى الشــعب فرصــة أخــرى ليرجعــوا عــن عبــادة األوثــان. ففــي 
الســنة الثالثــة مــن حكــم هوشــع ابتــدأ حزقيــا الملــك الصالــح يملــك علــى يُهــَوَذا. 
وبأقصــى ســرعة ممكنــة قــام بإصالحــات هامــة فــي خدمــة الهيــكل فــي أورشــليم. 
ووضعــت الترتيبــات لالحتفــال بذكــرى عيــد الفصــح وقــد دعــي إلــى هــذا العيــد 
ليــس فقــط ســبطا يُهــَوَذا وبنياميــن اللذيــن مســح حزقيــا ملــكاً عليهمــا بــل أيضــاً كّل 
األســباط الســاكنين فــي الشــمال. وقــد أطلــق نــداء فــي جميــع إســرائيل مــن »بئــر 
ســبع« إلــى »دان« كــي يأتــوا لعمــل الفصــح للــرّب إلــه إســرائيل فــي أورشــليم ألنّهــم 

لــم يعملــوه كمــا هــو مكتــوب منــذ زمــان كثيــر.
إِْســرَائِيَل  َجِميــعِ  ِفــي  َوُرَؤَســائِِه  الَْملِــِك  يَــِد  ِمــْن  ِبالرََّســائِِل  ــَعاُة  السُّ » فََذَهــَب 
إِْســرَائِيَل،  بَِنــي  تقــول: » يَــا  التــي  الملّحــة  الدعــوة  أفواههــم هــذه  َويَُهــوَذا « وفــي 
ارِْجُعــوا إِلَــى الــرَّبِّ إِلــِه إِبْرَاِهيــَم َوإِْســَحاَق َوإِْســرَائِيَل، فَيَرْجــَع إِلَــى النَّاِجيــَن الْبَاِقيــَن 
لِلــرَّبِّ  اْخَضُعــوا  بَــِل  كَآبَائُِكــْم  رِقَابَُكــْم  تَُصلِّبُــوا  لَ  اآلَن  ــوَر..  أَشُّ ُملُــوِك  يَــِد  ِمــْن  لَُكــْم 
َســُه إِلَــى األَبَــِد َواْعبُــُدوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم فَيَرْتَــدَّ َعْنُكــْم ُحُمــوُّ  ـِذي قَدَّ َواْدُخلُــوا َمْقِدَســُه الّـَ
َغَضِبــِه. ألَنَّــُه ِبرُُجوِعُكــْم إِلـَـى الــرَّبِّ يَِجــُد إِْخَوتُُكــْم َوبَُنوكـُـْم رَْحَمــًة أََمــاَم الَِّذيــَن يَْســبُونَُهْم 
فَيَرِْجُعــوَن إِلَــى هــِذِه األَرِْض ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهُكــْم َحنَّــاٌن َورَِحيــٌم َولَ يَُحــوُِّل َوْجَهــُه َعْنُكــْم 

إِلَيْــِه « )2أخبــار األيــام 9-5:30(. إَِذا رََجْعتُــْم 
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» ِمــْن  الرســالة  حامليــن  يعبــرون  حزقيــا  قبــل  مــن  المرســلون  الســعاة  فــكان 
ــى َحتَّــى َزبُولُــوَن «. كان ينبغــي لشــعب  َمِديَنــٍة إِلَــى َمِديَنــٍة ِفــي أَرِْض أَفْرَاِيــَم َوَمَنسَّ
إلــى  ويرجعــوا  ليتوبــوا  إليهــم  توســال  الدعــوة  هــذه  فــي  إّن  يتحققــوا  أن  إســرائيل 
هللا. ولكــّن بقيــة األســباط العشــرة الذيــن كانــوا ل يزالــون ســاكنين داخــل أقليــم 
المملكــة الشــماليّة التــي كانــت قبــالً مزدهــرة عاملــوا رســل الملــك القادميــن مــن 
َويَْهــَزأُوَن  َعلَيِْهــْم  يَْضَحُكــوَن  بــل حتــى بالحتقــار: » كَانُــوا  يُهــَوَذا بعــدم الكثــرات 
ِبِهــْم «. ومــع ذلــك فقــد ُوِجــَد قليلــون الذيــن اســتجابوا للدعــوة بــكّل ســرور. »إِنَّ 
ِعيــْد  لَِعَمــْل  أُورَُشــلِيَم...  إِلَــى  َوأَتَــْوا  تََواَضُعــوا  َوَزبُولُــوَن  ــى  َوَمَنسَّ أَِشــيَر  ِمــْن  قَْوًمــا 

الَفِطيــْر « )2 أخبــار األيــام 30: 13-10(. 
قيــادة  تحــت  الســامرة  أشــور  جيــوش  حاصــرت  ســنتين  بحوالــي  ذلــك  وبعــد 
شــلمناصر، وفــي الحصــار الــذي تبــع ذلــك هلــك أنــاس كثيــرون بالجــوع والمــرض 
كمــا بحــّد الســيف. وقــد ســقطت المدينــة واألّمــة. والبقيّــة المنســحقة مــن األســباط 

العشــرة ُحملــوا أســرى وتشــتتوا فــي مقاطعــات أشــور.
الســماء.  مــن  مباشــراً  قضــاًء  الشــماليّة  بالمملكــة  حصــل  الــذي  الدمــار  كان 
ولــم يكــن األشــوريون أكثــر مــن آلت اســتخدمها هللا إلتمــام قصــده. وقــد أشــار 
هللا علــى لســان إشــعياء الــذي ابتــدأ يتنبــأ قبيــل ســقوط الســامرة بوقــت قصيــر 
يَِدِهــْم  ِفــي  َغَضِبــي «. » الَْعَصــا  أنّهــا » قََضيــت  إلــى جيــوش أشــور علــى  أشــار 

( )إشــعياء 10: 5(.  الــرَّبُّ قَــاَل  َســَخِطي « )هَكــَذا  ِهــَي 
» َوَعِملُــوا   .. عظيمــاً  خطــأ  إِلِهِهــِم «  الــرَّبِّ  » إِلَــى  هللا  شــعب  أخطــــأ  لقــد 
َوَشــَهاَداتِِه  آبَائِِهــْم  َمــَع  قَطََعــُه  ـِذي  الّـَ َوَعْهــَدُه  فَرَائَِضــُه  » رَفَُضــوا  قَِبيَحــًة «.  أُُمــوًرا 
ِبَهــا َعلَيِْهــْم «. فلكونهــم » تََركُــوا َجِميــَع َوَصايَــا الــرَّبِّ إِلِهِهــْم َوَعِملُــوا  الَِّتــي َشــِهَد 
ــَماِء،  السَّ ُجْنــِد  لَِجِميــعِ  َوَســَجُدوا  َســَواِرَي  َوَعِملُــوا  ِعْجلَيْــِن  َمْســبُوكَاٍت  ألَنُْفِســِهْم 
َوَعبَــُدوا الْبَْعــَل «، وبــكّل إصــرار رفضــوا أن يتوبــوا، إّن الــرّب: » أذلّهــم ودفعهــم 
ليــد ناهبيــن حتــى طرحهــم مــن أمامــه «. وكان هــذا وفــق إنذاراتــه الصريحــة التــي 

األَنِْبيَــاِء «. َعِبيــِدِه  يَــِد  إليهــم » َعــْن  أرســلها 
ــوَر إِلـَـى هــَذا الْيَــْوِم «، » ألَنَُّهــْم لـَـْم يَْســَمُعوا  » فَُســِبَي إِْســرَائِيُل ِمــْن أَرِْضــِه إِلـَـى أَشُّ
لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهِهــْم، بَــْل تََجــاَوُزوا َعْهــَدُه وَكُلَّ َمــا أََمــَر ِبــِه ُموَســى َعبْــُد الــرَّبِّ « )2 

ملــوك 17: 7، 11، 14-16، 20، 23؛ 18: 12(. 
لــه قصــد حكيــم  الــرّب أحكامــه الرهيبــة علــى األســباط العشــرة كان  إذ أوقــع 
إتمامــه  حــاول  آبائهــم  أرض  فــي  بواســطتهم  عملــه  مــن  يتمّكــن  لــم  فمــا  ورحيــم. 
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بتشــتيتهم بيــن الوثنييــن. إّن خطتــه ألجــل خــالص جميــع الذيــن يختــارون النتفــاع 
التــي  الباليــا  وفــي  تتــم.  أن  ينبغــي  البشــري  الجنــس  مخلّــص  بواســطة  بالغفــران 
حلـّـت علــى إســرائيل كان يعــّد الطريــق إلعــالن مجــده بيــن أمــم األرض. لــم يكــن كّل 
المســبيين متحّجــري القلــوب. كان بينهــم بعــض مــن ظلـّـوا امنــاء هلل، وبعــض الذيــن 
تواضعــوا أمامــه. وعــن طريــق » أَبَْنــاُء هللِا الَْحــيِّ « هــؤلء )هوشــع 1: 10(، أراد أن 

يأتــي بكثيريــن مــن مملكــة أشــور لمعرفــة ســجاياه وصفاتِــه وجــوِد شــريعته.
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24
» هلك لعدم 

المعرفة «
كانت مراحم هللا وإحساناته لبني إسرائيل مشروطة دائماً بطاعتهم. فعندما 
ــًة  كانــوا حالّيــن عنــد ســفح جبــل ســيناء ودخلــوا معــه فــي عهــد ليكونــوا لــه » َخاصَّ
ــُعوِب « وعــدوا بــكّل وقــار أن يســيروا فــي طريــق الطاعــة. فقالــوا:  ِمــْن بَيـْـِن َجِميــعِ الشُّ
بـِــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل «. وعندمــا أُعطيــت شــريعة هللا مــن فــوق جبــل  ـَم  َمــا تََكلّـَ » كُلُّ 
ســيناء بعــد أيّــام قليلــة وأُعطيــت لهــم تعاليــم إضافيــة علــى شــكل فرائــض وأحــكام 
علــى يــّد موســى وعــد اإلســرائيليون ثانيــٍة بصــوٍت واحــد قائليــن: » كُلُّ األَقـْـَواِل الَِّتــي 
ـَم ِبَهــا الــرَّبُّ نَْفَعــُل «. وعنــد تجديــد العهــد وتثبيتــه أجمــع الشــعب مــرّة أخــرى  تََكلّـَ
ــَم ِبــِه الــرَّبُّ نَْفَعــُل َونَْســَمُع لَــُه « )خــروج 19:  علــى إعــالن هــذا القــول: » كُلُّ َمــا تََكلَّ

5، 8؛ 24: 3، 7(. لقــد اختــار هللا إســرائيل شــعباً لــه كمــا اختــاروه ملــكاً عليهــم.
فــي  تيهانهــم  مــّدة  انتهــاء  قــرب  أخــرى  مــرّة  العهــد  شــروط  تكــرار  أعيــد  وقــد 
البريّــة. كمــا جــّدد الذيــن ظلّــوا أمنــاء عنــد بعــل فغــور، نــذور ولئهــم  علــى تخــوم 
أرض الموعــد نفســها حيــث ســقط كثيــرون صرعــى التجربــة الماكــرة، كمــا أُنــذروا 
المســتقبل  فــي  تهاجمهــم  قــد  التــي  التجــارب  مــن  للحــذر  موســى  لســان  علــى 
وأُوصــوا بــكّل غيــرة ليظلّــوا بمنــأى عــن األمــم المحيطــة بهــم ويعبــدوا هللا وحــده.

وقــد أوصاهــم موســى قائــالً: » فَــاآلَن يَــا إِْســرَائِيُل اْســَمعِ الَْفرَائِــَض َواألَْحــَكاَم 
الــرَّبُّ  الَِّتــي  األَرَْض  َوتَْمتَلُِكــوا  َوتَْدُخلُــوا  تَْحيَــْوا  لَِكــْي  لِتَْعَملُوَهــا،  أَُعلُِّمُكــْم  أَنَــا  الَِّتــي 
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ُصــوا ِمْنــُه،  إِلــُه آبَائُِكــْم يُْعِطيُكــْم. لَ تَِزيــُدوا َعلَــى الْــَكالَِم الَّــِذي أَنَــا أُوِصيُكــْم ِبــِه َولَ تَُنقِّ
لِتَْحَفظـُـوا َوَصايـَـا الــرَّبِّ إِلِهُكــُم الَِّتــي أَنـَـا أُوِصيُكــْم ِبَهــا .. فَاْحَفظـُـوا َواْعَملـُـوا. ألَنَّ ذلـِـَك 
الَْفرَائِــِض،  هــِذِه  كُلَّ  يَْســَمُعوَن  الَِّذيــَن  ــُعوِب  الشُّ أَْعيُــِن  أََمــاَم  َوِفطَْنتُُكــْم  ِحْكَمتُُكــْم 
ــْعُب الَْعِظيــُم إِنََّمــا ُهــَو َشــْعٌب َحِكيــٌم َوفَِطــٌن « )تثنيــة 4: 6-1(. فَيَُقولـُـوَن: هــَذا الشَّ

وقــد أوصــى هللا اإلســرائيليين بوجــه خــاص بــألّ تغيــب عــن أعينهــم وصايــاه التــي 
بحفظهــا ينالــون القــّوة والبركــة. فــكان كالم الــرّب لهــم علــى لســان موســى قائــالً: 
ا لِئَــالَّ تَْنَســى األُُمــوَر الَِّتــي أَبَْصــرَْت َعيَْنــاَك َولِئَــالَّ  » إِنََّمــا اْحتَــِرْز َواحَفــْظ نَْفَســَك ِجــدًّ
ـاِم َحيَاتِــَك. َوَعلِّْمَهــا أَْولَدََك َوأَْولََد أَْولَِدَك « )تثنيــة 4: 9(.  تَــزُوَل ِمــْن قَلِْبــَك كُلَّ أَيّـَ
فالمشــاهد التــي كانــت تُوحــي بالرهبــة والخــوف عنــد إعطــاء  الشــريعة فــي ســيناء 
كان ينبغي ألّ تُنسى. وكانت التحذيرات المقّدمة للشعب حول التعلّق بالعادات 
الوثنيّــة التــي كانــت ســـــائدة فــي األمــم المجــــاورة واضحــــة وصريحــــة وحاســــمة. فقــــد 
ا ألَنُْفِســُكْم.... لِئَــالَّ تَْفُســُدوا َوتَْعَملُــوا ألَنُْفِســُكْم  أوصــــاهم قــــائالً: » فَاْحتَِفظُــوا ِجــدًّ
ــْمَس  ــَماِء، َوتَْنظـُـَر الشَّ ــا «. » َولِئـَـالَّ تَرْفـَـَع َعيَْنيْــَك إِلـَـى السَّ تِْمثـَـالً َمْنُحوتـًـا ُصــورََة ِمثـَـال مَّ
ــُعوِب الَِّتــي  ــَماِء الَِّتــي قََســَمَها الــرَّبُّ إِلُهــَك لَِجِميــعِ الشُّ َوالَْقَمــَر َوالنُُّجــوَم، كُلَّ ُجْنــِد السَّ
ــَماِء، فَتَْغتَــرَّ َوتَْســُجَد لََهــا َوتَْعبَُدَهــا «، » اِْحتَــِرزُوا ِمــْن أَْن تَْنَســْوا َعْهــَد  تَْحــَت كُلِّ السَّ
الرَّبِّ إِلِهُكُم الَِّذي قَطََعُه َمَعُكْم َوتَْصَنُعوا ألَنُْفِسُكْم تِْمثَالً َمْنُحوتًا ُصورََة كُلِّ َما نََهاَك 

َعْنــُه الــرَّبُّ إِلُهــَك « )تثنيــة 4: 15، 16، 19، 23(.
وإذ  الــرّب.  فرائــض  عــن  البتعــاد  عــن  تنجــم  التــي  الشــرور  موســى  تتّبــع  وقــد 
أشــهد الســماء واألرض أعلــن أنّــه إذا كان الشــعب بعدمــا يســكن أمــداً طويــالً فــي 
أرض الموعــد يُْدِخلــون طقــوس عبــادة فاســدة ويســجدون أمــام التماثيــل المنحوتــة 
ويرفضــون الرجــوع لعبــادة اإللــه الحقيقــي فــإّن غضــب الــرّب سيشــتعل ويُســبون 
ويتشــتتون بيــن الوثنييــن. وقــد حذرهــم منــذراً إياهــم قائــالً: » إنّكــم تَِبيــُدوَن َســِريًعا 
َعــِن األَرِْض الَِّتــي أَنْتـُـْم َعاِبــُروَن األُرُْدنَّ إِلَيَْهــا لِتَْمتَلُِكوَهــا. لَ تُِطيلـُـوَن األَيَّــاَم َعلَيَْهــا، بـَـْل 
ــُعوِب، فَتَبَْقــْوَن َعــَدًدا قَلِيــالً بَيْــَن األَُمــِم  ُدكُــُم الــرَّبُّ ِفــي الشُّ تَْهلُِكــوَن لَ َمَحالَــَة. َويُبَدِّ
الَِّتــي يَُســوقُُكُم الــرَّبُّ إِلَيَْهــا. َوتَْصَنُعــوَن ُهَنــاَك آلَِهــًة َصْنَعــَة أَيـْـِدي النَّــاِس ِمــْن َخَشــٍب 

ــا لَ يُبِْصــُر َولَ يَْســَمُع َولَ يَــأْكُُل َولَ يَُشــّم « )تثنيــة 4: 28-26(.  َوَحَجــٍر ِممَّ
ــاً  فهــذه النبــّوة التــي تّمــت جزئيــاً فــي عهــد القضــاة، تّمــت إتمامــاً كامــالً وحرفيّ

فــي ســبي إســرائيل إلــى أشــور وســبي يُهــَوَذا إلــى بابــل.
مــن  الشــيطان  بــذّل  فقــد  تدريجيّــة  بصــورة  الشــعب  فــي  ارتــداد  حــدث  لقــد 
جيــل إلــى جيــل محــاولت متكــررة ليُنســي األّمــة المختــارة: » الَْوَصايَــا َوالَْفرَائِــُض 
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َواألَْحــَكاُم « التــي وعــدوا بحفظهــا إلــى األبــد )تثنيــة 6: 1(. وقــد عــرف أنـّـه لــو أمكنــه 
حمــل الشــعب علــى نســيان هللا والســير وراء آلهــة أخــرى وعبادتهــا والســجود لهــا 

فإنهــم ل محالــة ســيهلكون )تثنيــة 8: 19(.
لــم يحســب عــدّو كنيســة هللا علــى األرض حســاب طبيعــة الرحمــة والرأفــة التــي 
هلل الــذي وإن كان » لـَـْن يُبْــرِئَ إِبـْـرَاًء « إلّ أّن مجــده يتضمــن كونــه » إِلــٌه رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف 
بَِطــيُء الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن َوالَْوفَــاِء. َحاِفــُظ اإلِْحَســاِن إِلَــى أُلُــوٍف. َغاِفــُر اإلِثْــِم 
فــي  مــن محــاولت الشــيطان  َوالَْخِطيَّــِة « )خــروج 34: 6، 7(. وبالرغــم  َوالَْمْعِصيَــِة 
تعطيــل قصــد هللا نحــو شــعبه فقــد أعلــن هللا عــن ذاتــه بــكّل لطــف وشــفقة حتــى فــي 
أحلك ساعات تاريخهم، عندما بدا أّن قوات الشّر مزمعة أن تحرز النتصار. وبسط 
أمام إسـرائيل األمـور التي تؤول إلى خير األّمة. لذلك أعلـن على لسان هوشع يقول: 
» أَكْتُــُب لَــُه كَثْــرََة َشــرَائِِعي، فَِهــَي تُْحَســُب أَْجَنِبيَّــًة «. » َوأَنَــا َدرَّْجــُت أَفْرَاِيــَم ُمْمِســًكا 
إِيَّاُهــْم ِبأَذْرُِعِهــْم فَلَــْم يَْعرِفُــوا أَنِـّـي َشــَفيْتُُهْم « )هوشــع 8: 12؛ 11: 3(. فقــد عاملهــم 
الــرّب بــكّل رقـّـة وحنــان معلّمــاً إياهــم بواســطة أنبيائــه أمــراً علــى أمــر وفرضــاً علــى فرض.

فلــو أعــار إســرائيل التفاتــاً لرســائل األنبيــاء لكانــوا وفّــروا علــى أنفســهم اإلذلل 
الــذي حــّل بهــم. فلكونهــم أصــّروا علــى الزيغــان عــن شــريعة هللا أضطــّر أن يســمح 
التــي  الرســالة  كانــت  هــذه  الَْمْعرِفَــِة «،  َعــَدِم  ِمــْن  َشــْعِبي  َهلَــَك  بســبيهم: » قَــْد 
ـَك أَنْــَت رَفَْضــَت الَْمْعرِفَــَة أَرْفُُضــَك أَنَــا ..  أرســلها إليهــم علــى لســان هوشــع » ألَنّـَ

ـَك نَِســيَت َشــِريَعَة إِلِهــَك « )هوشــع 4: 6(. ألَنّـَ
وفــي كّل عصــر نتــج عــن التعــّدي علــى شــريعة هللا النتيجــة ذاتهــا. ففــي أيّــام 
نــوح عندمــا اُنتهكــت مبــاديء الحــّق وتأّصــل اإلثــُم واستشــرى بحيــث لــم يســتطيع 
اإلِنَْســاَن  األَرِْض  َوْجــِه  َعــْن  » أَْمُحــو  يقــول:  قضــاء هللا  خــرج  بعــــد،  احتمالَـــه  هللا 
الَّــِذي َخلَْقتـُـُه « )تكويــن 6: 7(. وفــي عهــد إبراهيــم تحــّدى أهــل ســدوم هللا عالنيّــة 
وتحــّدوا شــريعته وحــدث أعقــاب ذلــك الشــّر والفســاد والنغمــاس الجامــح فــي 
الشــهوات التــي اتّصــف بهــا العالــم قبــل الطوفــان. لقــد تجــاوز ســّكان ســدوم حــدود 

صبــر هللا وهنــاك اشــتعلت ضّدهــم نيــران انتقامــه.
كان الوقــت الــذي ســبق ســبي األســباط العشــرة شــبيهاً بمــا كان فــي ســدوم 
مــن الشــّر والعصيــان. لقــد ُحســبت شــريعة هللا كأنّهــا عبــث ل طائــل وراءه ممــا 
فّجــر ســيول اإلثــم ضــّد الشــعب. وقــد أعلــن هوشــع يقــول: » إّن لِلــرَّبِّ ُمَحاكََمــًة 
َمــَع ُســكَّاِن األَرِْض، ألَنَّــُه لَ أََمانـَـَة َولَ إِْحَســاَن َولَ َمْعرِفـَـَة هللِا ِفــي األَرِْض لَْعــٌن وَكـَـِذٌب 

َوقَتْــٌل َوِســرْقٌَة َوِفْســٌق. يَْعتَِنُفــوَن َوِدَمــاٌء تَلَْحــُق ِدَمــاًء « )هوشــع 4: 1، 2(.
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ولكــّن النبــوات التــي أنبــأت بالدينونــة التــي نطــق بهــا كّل مــن عامــوس وهوشــع 
صحبتهــا نبــّوات عــن المجــد العتيــد. إلّ أّن األســباط العشــرة الذيــن ظلّــوا طويــالً 
قّوتهــم  باســترجاع  وعــد  لهــم  يعــط  لــم  قلوبهــم  وقســاوة  تمرّدهــم  فــي  متماديــن 
كانــوا ســيظلون  الدهــر  انقضــاء  وإلــى  فــي فلســطين.  كامــالً  الســابق  وســلطانهم 
امتيــاز  لهــم  قدمــت  بهــا هوشــع  نطــق  نبــّوة  توجــد  ولكــن  األَُمــِم «.  بَيْــَن  » تَائِِهيــَن 
اشــتراكهم فــي رّد ســبيهم والرجــوع الــذي سيشمــــل شعـــب هللا عنــد ختــام تاريــخ 
األرض عندمــا يُســتعلن المســيح كملــك المملــوك ورّب األربــاب. وقــد أعلــن النبــّي 
ــٍك، َوِبــالَ رَئِيــٍس، َوِبــالَ  أن األســباط العشــرة كانــوا: » َســيَْقُعُدوَن أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة ِبــالَ َملِ
َذِبيَحــٍة، َوِبــالَ تِْمثـَـال، َوِبــالَ أَفـُـوٍد َوتَرَاِفيــَم «. وقــد اســتطرد النبــّي وقــال: » بَْعــَد ذلـِـَك 
يَُعــوُد بَُنــو إِْســرَائِيَل َويَطْلُبُــوَن الــرَّبَّ إِلَهُهــْم َوَداُوَد َملَِكُهــْم َويَْفزَُعــوَن إِلَــى الــرَّبِّ َوإِلَــى 

ـاِم « )هوشــع 3: 4، 5(. ُجــوِدِه ِفــي آِخــِر األَيّـَ
وقــد بســط النبــّي هوشــع أمــام األســباط العشــرة فــي لغــة رمزيّــة خطّــة هللا فــي 
اســترجاع البــركات التــي ُمنحــت لهــم فــي أيّــام ولئهــم لــه فــي أرض الموعــد، لــكّل 
نفــس تائبــة تنضــّم إلــى كنيســته علــى األرض، وإذ أشــار الــرّب إلــى شــعبه كمــن يُســّر 
يَّــِة َوأُلَِطُفَهــا   بــأن يمنحهــم رحمــة أعلــن قائــال: »هأَنـَـَذا أَتََملَُّقَهــا َوأَْذَهــُب ِبَهــا إِلَــى الْبَرِّ
َوأُْعِطيَهــا كُُروَمَهــا ِمــْن ُهَنــاَك، َوَواِدي َعُخــوَر بَابًــا لِلرََّجــاِء. َوِهــَي تَُغنِّــي ُهَنــاَك كَأَيَّــاِم 
 ، ِصبَاَهــا، وَكَيَــْوِم ُصُعوِدَهــا ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر. َويَُكــوُن ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم، يَُقــوُل الــرَّبُّ
أَْســَماَء  َوأَنْــِزُع  )ربــي(.  بَْعلِــي  بَْعــُد  تَْدِعيَنِنــي  َولَ  )زوجــي(  رَُجلِــي  تَْدِعيَنِنــي  ـِك  أَنّـَ

الْبَْعلِيــِم ِمــْن فَِمَهــا، فَــالَ تُْذكَــُر أَيًْضــا ِبأَْســَمائَِها « )هوشــع 2: 17-14(.
أيّــام تاريــخ هــذه األرض ســيتجّدد عهــد هللا مــع شــعبه حافظــي  وفــي أواخــر 
وصايــاه. يقــول هللا َوأَقْطَــُع لَُهــْم َعْهــًدا فــي ذلــك اليــوم مــع حيــوان البريّــة وطيــور 
الســماء ودبابــات األرض واكســر القــوس والســيف والحــرب مــن األرض. وأجعلهــم 
يضطجعــون آمنيــن. واخطبــك لنفســي إلــى األبــّد وأخطبــك لنفســي بالعــدل والحــّق 

واإلحســان والمراحــم. اخطبــك لنفســي باألمانــة فتعرفيــن الــرّب.
ــَماَواِت  . أَْســتَِجيُب السَّ » َويَُكــوُن ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم أَنِـّـي أَْســتَِجيُب يَُقــوُل الــرَّبُّ
َوِهــَي  يْــَت،  َوالزَّ َوالِْمْســطَاَر  الَْقْمــَح  تَْســتَِجيُب  َواألَرُْض  األَرَْض.  تَْســتَِجيُب  َوِهــَي 
ي:  تَْستَِجيُب يَْزَرِعيَل. َوأَْزَرُعَها لَِنْفِسي ِفي األَرِْض، َوأَرَْحُم لُورَُحاَمَة، َوأَقُوُل لِلُوَعمِّ

أَنْــَت َشــْعِبي، َوُهــَو يَُقــوُل: أَنْــَت إِلِهــي « )هوشــع 2: 23-18(. 
يَْعُقــوَب....  بَيْــِت  ِمــْن  َوالنَّاِجيــَن  » َشــْعِبي  بقيّــة  إّن  اليــوم  ذلــك  فــي  ويكــون 
ــٍة َوقَِبيلَــٍة َولَِســاٍن  يَتَوَكَّلُــوَن َعلَــى الــرَّبِّ ِبالَْحــقِّ « )إشــعياء 10: 20(. ومــن » كُلَّ أُمَّ
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َوَشــْعٍب َســيَُكون ُهَنالـِـَك َمــْن يَْســتَِجيبُوَن ِبــُكّل ُســرُور للرســالة القائلــة. » َخافُــوا هللَا 
َوأَْعطـُـوُه َمْجــداً ألَنَّــُه قـَـْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه «. وســيرجعون عــن كّل صنــم يربطهــم 
َماِء َواألَرِْض َوالْبَْحِر َويََناِبيعِ الِْميَاِه «. وسيتحررون   باألرض. و« يَْسُجُدون لَِصانِعِ السَّ
مــن كّل مــا يربكهــم ويعيقهــم ويقفــون أمــام العالــم بمثابــة نصــب تذكاريــة لرحمــة هللا. 
وحيــث أنّهــم قــد أطاعــوا أوامــر هللا فســيعترف المالئكــة والنــاس أنّهــم هــم الذيــن 

» يَْحَفظُــوَن َوَصايَــا هللِا َوإِيَمــاَن يَُســوَع « )رؤيــا 14: 6، 7، 12(.
، يُــْدرُِك الَْحــارُِث الَْحاِصــَد، َوَدائِــُس الِْعَنــِب بَــاِذَر  ـاٌم تَأْتِــي، يَُقــوُل الــرَّبُّ » َهــا أَيّـَ
ـالَِل. َوأَرُدُّ َســبَْي َشــْعِبي إِْســرَائِيَل  الــزَّْرِع، َوتَْقطُــُر الِْجبَــاُل َعِصيــرًا َوتَِســيُل َجِميــُع التِـّ
َويَْصَنُعــوَن  َخْمرََهــا  َويَْشــَربُوَن  كُُروًمــا  َويَْغرُِســوَن  َويَْســُكُنوَن  َخِربَــًة  ُمُدنًــا  فَيَبُْنــوَن 
َجنَّــاٍت َويَأْكُلـُـوَن أَثَْمارََهــا. َوأَْغرُِســُهْم ِفــي أَرِْضِهــْم َولـَـْن يُْقلَُعــوا بَْعــُد ِمــْن أَرِْضِهــِم الَِّتــي 

أَْعطَيْتُُهــْم قَــاَل الــرَّبُّ إِلُهــَك « )عامــوس 9: 15-13(.

299, 300





الباب الثالث
كــارز للــِبرِّ



» َهْل تُْسلَُب ِمَن الَْجبَّاِر َغِنيَمٌة؟ َوَهْل يُْفلُِت َسبُْي الَْمْنُصوِر؟ 

فَِإنَُّه هَكَذا قَاَل الرَّبُّ َحتَّى َسبُْي الَْجبَّاِر يُْسلَُب َوَغِنيَمُة الَْعاتِي 

تُْفلُِت «. » يَْخزَى ِخْزيًا الُْمتَِّكلُوَن َعلَى الَْمْنُحوتَاِت، الَْقائِلُوَن 

 لِلَْمْسبُوكَاِت: أَنْتُنَّ آلَِهتَُنا! «

 )إشعياء 24:49 ، 25؛17:42(.
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منــذ مــات ســليمان قبــل حوالــي مئتــي ســنة امتــاز عهــد الملــك عّزيــا )ويعــرف 
أيضــاً باســم عزريــا( الطويــل فــي أرض يُهــَوذَا وبنياميــن بنجــاح أعظــم مــن كّل الملــوك 
الســابقين. وظــّل الملــك يحكــم ســنوات طويلــة بفطنــة. واســترّدت جيوشــه ببركــة 
الســماء بعضاً من اإلقليم الذي كان قد فُقد في الســنوات الســالفة. وقد أُعيد بناء 
المــدن وتحصينهــا وتقــّوى مركــز األّمــة إلــى حــّد كبيــر بيــن األمــم المحيطــة. وانتعشــت 
أســواق التجــارة وفاضــت ثــروات األمــم علــى أورشــليم. » َواْمتَــدَّ اْســُمُه إِلَــى بَِعيــٍد إِْذ 
َد «. » وذاعــت شــهرته فــي اآلفــاق وآزره هللا وأعانــه  ـى تََشــدَّ َعِجبَــْت ُمَســاَعَدتُُه َحتّـَ

وقــوَّاه بصــورة مدهشــة « —الترجمــة التفســيرية — )2 أخبــار األيــام 26: 15(.
انتعــاش روحــي مماثــل.  يالزمــه  لــم  الخارجــي  النجــاح  هــذا  فــإّن  ذلــك  ومــع 
وكان  الســالفة  الســنوات  فــي  كانــت  كمــا  قائمــة  الهيــكل  فــي  الخدمــات  ظلّــت 
بالرســّميات  والتمّســك  الكبريــاء  أّن  إلّ  الحــيَّ  هللا  ليعبــدوا  يجتمعــون  النــاس 
والطقــوس احتــالّ بالتدريــج مــكان الوداعــة واإلخــالص. وهــذا مــا كتــب عــن عّزيــا 
الــرَّبَّ « )2  َوَخــاَن  الَْهــالَِك  إِلَــى  قَلْبُــُه  ارْتََفــَع  َد  تََشــدَّ ــا  الكتــاب: » َولَمَّ فــي  نفســه 

.)16  :26 األيــام  أخبــار 
هــي خطيئــة  عّزيــا  للملــك  الكارثــة  هــذه  عنهــا  نجمــت  التــي  الخطيئــة  كانــت 
الغطرســة. فــإذ تعــّدى أمــَر الــرّب الصريــح الــذي يحــرّم علــى مــن لــم يكونــوا مــن نســل 
هــارون أن يكهنــوا دخــل الملــك إلــى القــدس » لِيُوِقــَد َعلَــى َمْذبَــِح الْبَُخــوِر «. وقــد 
عارضــه عزريــا رئيـــس الكهنــة وزمــــالؤه وتوّســـلوا إليــه أن يرجــع عّمــا عــزم عليــه قائليــن: 

ـَك ُخْنــَت َولَيْــَس لَــَك ِمــْن كَرَاَمــٍة « )2أخبــار األيــام 26 : 16، 18(. » ألَنّـَ
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ــه إليــه هــذا التوبيــخ. ولكــن لــم  فحنــق عزيــا وامتــأل غضبــاً ألنّــه وهــو الملــك يُوجَّ
يُســمح لــه بتدنيــس الُقــْدس تحّديــاً لالحتجــاج الجماعــي الــذي قدمــه مــن بيدهــم 
مفاجئــًة  ضربــة  هللا  ضربــه  وغضــب  تمــرّد  فــي  هنــاك  واقفــاً  كان  فــإذ  الســلطة. 
فظهــرت أعــراض البــرص علــى جبهتــه. فهــرب فــي فــزٍع ولــم يعــّد يدخــل إلــى أروقــة 
الهيــكل بعــد ذلــك قــّط. وظــــّل عــــّزيا أبــرص حتــى يــوم وفــــاته بعــد ذلــك بســنين — 
فــكان مثــالً وعبــرة لجهالــة النحــراف عــن أمــر الــرّب القائــل: » هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ «. 
فــال مركــزه الســامي الرفيــع ول حيــاة الخدمــة الطويلــة أمكــن أن تشــفع فيــه أو تكــون 
عــذراً عــن تلــك الخطيئــة الوقحــة التــي بهــا شــّوه ســنوات ملكــه األخيــرة وجلبــت 

عليــه دينونــة الســماء.
ــا النَّْفــُس الَِّتــي تَْعَمــُل ِبيَــٍد َرِفيَعــٍة ِمــَن الَْوطَِنيِّيــَن  هللا ل يُحــــابي بالوجـــوه: » َوأَمَّ
َشــْعِبَها «  بَيْــِن  ِمــْن  النَّْفــُس  تِلْــَك  فَتُْقطَــُع   . ِبالــرَّبِّ تَــزَْدِري  فَِهــَي  الُْغَربَــاِء  ِمــَن  أَْو 

)ســفر العــدد 15: 30(.
إّن القضــاء الــذي حــّل علــى عّزيــا بــدا كأن لــه قــّوة رادعــة بالنســبة لبنــه. لقــد 
اضطلــع يوثــام بمهــام جســام أثنــاء ســني ملــك أبيــه األخيــرة وخلفــه علــى العــرش 
بعــد موتــه. ويقــول الكتــاب عــن يوثــام: » َوَعِمــَل َمــا ُهــَو ُمْســتَِقيٌم ِفــي َعيَْنــِي الــرَّبِّ 
ــْعُب  يَّا أَبُوُه. إِلَّ أَنَّ الُْمرْتََفَعاِت لَْم تُْنتََزْع، بَْل كَاَن الشَّ َعِمَل َحَســَب كُلِّ َما َعِمَل ُعزِّ

لَ يَزَالُــوَن يَْذبَُحــوَن َويُوِقــُدوَن َعلَــى الُْمرْتََفَعــاِت « )2 ملــوك 15: 34، 35(.
كان حكــم عّزيــا يقتــرب مــن نهايتــه، وكان يوثــام قــد ســبق فاضطلــع بكثيــر مــن 
لــم يكــن قــد  الــذي  أعبــاء الدولــة عندمــا دعــي إشــعياء وهــو مــن النســل الملكــي 
تجــاوز طــور الحداثــة بعــد، للقيــام بالخدمــة النبويـّـة. كانــت األوقــات التــي كان علــى 
النبــّي أن  بالمخاطــر علــى شــعب هللا. كان علــى  إشــعياء أن يخــدم فيهــا مليئــة 
بــه مملكــة إســرائيل الشــماليّة متحالفــة مــع آرام ضــّد  الــذي قامــت  يشــهد الغــزو 
يُهــَوَذا. كمــا كان عليــه أن يشــهد جيــوش أشــور وهــي تعســكر أمــام المــدن الكبــرى 
للمملكــة. وفــي أيّامــه كانــت الســامرة ستســقط وأســباط إســرائيل العشــرة كانــوا 
سيتشــتتون بيــن األمــم. وكانــت جيــوش أشــور ســتغزو يُهــَوَذا مــراراً وكانــت أورشــليم 
لــم  لــو  الــذي كان يمكــن أن ينتهــي بســقوطها  مزمعــة أن تقاســي أهــوال الحصــار 
يتدّخــل هللا بكيفيّــة معجزيّــة. وقــد انســحبت حمايــة هللا. وكانــت جيــوش أشــور 

موشــكة علــى الســتيالء علــى أرض يُهــَوَذا. 
إلّ أّن المخاطــر اآلتيــة مــن الخــارج وإن بــدت شــاملة وغامــرة لــم تكــن فــي مثــل 
الــذي  انحــراف الشــعب وتمرّدهــم هــو  إّن  الداخــل.  مــن  جســامة األخطــار اآلتيــة 
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جلــب علــى خــادم الــرّب أعظــم أرتبــاك وأعمــق حــزن. فالذيــن كان يجــب أن يكونــوا 
واقفيــن كحملــة نــور بيــن األمــم كانــوا ســيُنزلون علــى أنفســهم أحــّكام هللا بارتدادهــم 
وتمرّدهم. فالشــرور الكثيرة التي كانت تعّجل بالتدمير الســريع للمملكة الشــماليّة 
ل  بعبــارات  قريــب  عهــد  منــذ  عليهــا  وبّخاهــا  قــد  وعامــوس  هوشــع  كان  والتــي 

تخطــيء كانــت تســرع فــي إفســاد مملكــة يُهــَوَذا.
كانــت دلئــل المســتقبل مثبّطــة للهمــم مــن جهــة أحــوال الشــعب الجتماعيّــة. 
ويضّمــون  ببيــت  بيتــاً  يَِصلُــون  كانــوا  الكســب  إلــى  متعطّشــين  كانــوا  إذ  فالنــاس 
حقــالً لحقــل )انظــر إشــعياء 8:5(. لقــد حــرّف النــاس العــدل ولــم يظهــروا عطفــاً 
» َســلَُب  قائــالً:  الشــرور  هــذه  عــن  الــرّب  أعلــن  وقــد  الفقــراء.  علــى  واشــفاقاً 
الْبَائِــِس ِفــي بُيُوتُِكــْم تَْســَحُقوَن َشــْعِبي، َوتَطَْحُنــوَن ُوُجــوَه الْبَائِِســيَن « )إشــعياء 3: 
14، 15(. بــل حتــى القضــاة الذيــن يقتضيهــم واجبهــم حمايــة الضعفــاء العاجزيــن 
صّمــوا آذانهــم عــن ســماع صرخــات المســاكين والبؤســاء واألرامــل واأليتــام )انظــر 

اشــعياء 10: 1، 2(.
وقــد جــاء مــع الظلــم والثــراء، الكبريــاء وحــّب التظاهــر والمفاخــرة )انظــر إشــعياء 
2: 11، 12؛ 3: 16؛ 18: 23(. وإدمان الخمر وروح العربدة )إشعياء 22:5، 11، 
12(. وحتــى فــي أيّــام إشــعياء لــم تكــن الوثنيّــة لتثيــر دهشــة أحــد  )إشــعياء 2: 8، 
9(. وانتشــرت األعمــال اآلثمــة وســادت كّل الطبقــات إلــى حــّد أّن األقليــة الذيــن 
بقــوا أمنــاء هلل جّربــوا مــراراً لالستســالم للضعــف والخــوف واليــأس. وقــد بــدا كأن 
قصد هللا نحو شعبه مزمع أن يفشل، وكأّن تلك األّمة العاصيّة مزمعة أن تقاسي 

أهــوال مصيــر شــبيه لمــا أصــاب ســدوم وعمــورة.
ففــي مواجهــة مثــل تلــك الظــروف لــم يكــن أمــراً مســتغرباً عندمــا ُدعــَي إشــعياء 
فــي آخــر ســني حكــم عّزيــا ليحمــل إلــى يُهــَوَذا رســالة إنــذار وتوبيــخ مــن هللا، أن 
ينكمــش ويتراجــع أمــام جســامة تلــك المســئولية. فقــد عــرف جيّــداً أنّــه ســيواجه 
عنــاد  فــي  وفكــر  الموقــف،  عــن مواجهــة  مــن عجــزه  تحقــق  فــإذ  عنيــدة.  مقاومــًة 
ميــؤوس  عملــه  كأّن  بــدا  بينهــم،  ليخــدم  أرســله  بالــذي  إيمانهــم  وعــدم  الشــعب 
يُهــَوَذا  شــعب  ويتــرك  رســالته  أداء  عــن  التنحــّي  إلــى  اليــأس  يســوقه  فهــل  منــه. 
يتمــادون فــي ضــالل الوثنيّــة دون رادع؟ وهــل آلهــة نينــوى ســتملك علــى األرض 

الســماء؟ إلــه  متحديّــًة 
كانــت مثــل هــذه األفــكار تتســارع فــي ذهــن إشــعياء عندمــا وقــف تحــت رواق 
الهيــكل. وفجــأة بــدا كأّن البــاب قــد فُتــح وحجــاب الهيــكل الداخلــي قــد رُفــع وأُزيــح 
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جانبــاً وُســمح لــه أن ينظــر إلــى الداخــل إلــى قــدس األقــداس الــذي لــم يكــن يُســمح 
حتــى للنبــّي نفســه بالدخــول إليــه. وقــد ظهــرت أمامــه رؤيــا الــرّب وهــو جالــس علــى 
كرسّي عاٍل ومرتفع وأذياله تمأل الهيكل. وعلى جانبي العرش كان يقف من فوقه 
الســرافيم وقــد غطـّـوا وجوههــم توقيــراً واحترامــاً، وهــم يخدمــون أمــام صانعهــم وقــد 
وٌس  وٌس، قـُـدُّ وٌس، قـُـدُّ اشــتركوا جميعــاً فــي تقديــم البتهــال المقــّدس قائليــن: » قـُـدُّ
رَبُّ الُْجُنــوِد. َمْجــُدُه ِمــْلُء كُلِّ األَرِْض « )إشــعياء 6: 3(، حتــى اهتــزّت أساســات 

العتــب مــن صــوت الصــارخ وامتــأل كّل البيــت بأصــوات التســبيح.
هللا  بنقــاوة  شــعور  غمــره  وجاللــه  هــذه  هللا  مجــد  رؤيــا  إشــعياء  شــاهد  فــإذ 
وقداســته. وكــم كان الفــرق عظيمــاً وحــاداً بيــن كمــال خالقــه المنقطــع النظيــر وبيــن 
الشــعب  كانــوا معدوديــن ضمــن  الذيــن  أولئــك  الــذي ســلكه  الخاطــئ  المســلك 
قائــال:  فصــرخ  منهــم!  واحــداً  هــو  وكان  ويُهــَوَذا.  إســرائيل  مــن  كّل  فــي  المختــار 
ــَفتَيِْن َوأَنـَـا َســاكٌِن بَيْــَن َشــْعٍب نَِجــِس  » َويـْـٌل لـِـي إِنِّــي َهلَْكــُت ألَنِّــي إِنَْســاٌن نَِجــُس الشَّ
ــَك رَبَّ الُْجُنــوِد « )إشــعياء 6: 5(. فــإذ كان كمــن  َــا الَْملِ ــْد رَأَت ــَفتَيِْن ألَنَّ َعيَْنــيَّ قَ الشَّ
يقــف مغمــوراً بنــور حضــور هللا الكامــل فــي القــدس الداخلــي فقــد تحقــق أنّــه لــو 
تُــرك فــي نقصــه وعــدم كفاءتــه فلــن يكــون قــادراً علــى إتمــام الرســالة التــي ُدعــي 
إليهــا. ولكــّن واحــداً مــن الســرافيم أرســل إليــه ليخفــف مــن كربــه وليؤهلــه لرســالته 
العظيمــة. وقــد مســت شــفتيه جمــرة مــن علــى المذبــح ثــم قــال لــه المــالك: » إِنَّ 
َر َعْن َخِطيَِّتَك «. حينئذ ســــمع صـــوت  ْت َشَفتَيَْك فَانْتُِزَع إِثُْمَك وَكُفِّ هِذِه قَْد َمسَّ
هللا يقـــول: » َمْن أُرِْســُل َوَمْن يَْذَهُب ِمْن أَْجلَِنا؟ « فأجابه إشــعياء قائالً: » هأَنََذا 

أَرَْســلَِني « )إشــعياء 6: 8، 7(.
وقد أمر الزائر السماوي ذلك الرسول المنتظر قائالً:

» اذهب وقل لهذا الشعب «:
» اْسَمُعوا َسْمًعا َولَ تَْفَهُموا، َوأَبِْصُروا إِبَْصاًرا َولَ تَْعرِفُوا. 

ْل أُُذنَيِْه َواطُْمْس َعيَْنيِْه، ْعِب َوثَقِّ َغلِّْظ قَلَْب هَذا الشَّ
 لِئاَلَّ يُبِْصَر ِبَعيَْنيِْه َويَْسَمَع ِبأُُذنَيِْه 

َويَْفَهَم ِبَقلِْبِه، َويَرْجَع فَيُْشَفى « )إشعياء 6: 9، 10(.
كان واجــب النبــّي واضحــاً حيــث كان يقتضيــه أن يرفــع صوتـَـه احتجاجــاً علــى 
الشــرور المتفشــيّة. ولكّنــه كان يخشــى الضطــالع بهــذا العمــل مــن دون أن يحصــل 
علــى يقيــن الرجــاء. فســأل قائــالً: » إِلَــى َمتَــى أيَُّهــا الَســيّد؟ « )إشــعياء 6: 11( ألّ 

يوجــد بيــن شــعبك المختــار مــن يفهــم أو يتــوب ليُشــفى؟
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فالعــبء الــذي أخــذه علــى عاتقــة ألجــل شــعب يُهــَوَذا الخاطــئ لــن يذهــب 
عبثــاً. ولــم يكــن مقــّرراً لرســالته أن تكــون عقيمــة تمامــاً. إلّ أّن الشــرور التــي ظلــت 
تتراكــم وتتضاعــف أجيــالً طويلــة لــم يكــن فــي المســتطاع إزالتهــا فــي أيّامــه. كان 
وللدينونــة  للرجــاء  نبيــاً   – مــدى حياتــه  وشجــــاعاً  صبــــوراً  معلمــــاً  يكـــون  أن  عليــه 
الكاملــة  الثمــار  ســتظهر  الختــام  فــي  اإللهــي  القصــد  يتحقــق  وعندمــا  كذلــك. 
لجهــوده، وكذلــك ثمــار خدمــات جميــع رســل هللا األمنــاء. ولبــّد مــن أن تخلُــص 
إلــى األّمــة  يتــم هــذا كان لبــّد مــن تقّديــم رســائل اإلنــذار والتوّســل  بقيّــة. ولكــي 

المتمــردة وقــد أعلــن الــرّب قائــالً:
» إِلَى أَْن تَِصيَر الُْمُدُن َخِربًَة ِبالَ َساكٍِن

 َوالْبُيُوُت ِبالَ إِنَْساٍن 
 َوتَْخرََب األَرُْض َوتُْقِفَر 
 َويُبِْعَد الرَّبُّ اإلِنَْساَن

 َويَْكثَُر الَْخرَاُب ِفي َوَسِط األَرِْض « )إشعياء 6: 11، 12(.
كالحــروب   — التائبيــن  غيــر  علــى  ســتحّل  كانــت  التــي  الثقيلــة  فاألحــكام 
بيــن األمــم — كّل هــذه كانــت مزمعــة  القــّوة والكرامــة  والســبي والظلــم وضيــاع 
أن تحيــق بهــم لتحمــل علــى التوبــة الذيــن يعترفــون أّن يــد الــرّب هــي التــي فعلــت 
العشــرة  الشــماليّة  المملكــة  أســباط  بعصيانهــم. كان  أســخطوه  ألنّهــم  ذلــك  كّل 
وكانــت  خــــراباً  وتُتــرك  ســتُهجر  كانــت  ومدنهـــم  األمــم  بيــن  ســريعاً  سيشــتتون 
وتكــراراً  مــراراً  المعـــادية ستكتســح بالدهــم وتغيــر عليهــا  المهلكــــة  األمــم  جيــوش 
يُهــَوَذا  شــعب  وكان  النهايــة.  فــي  ستســقط  كانــت  نفســها  أورشــليم  حتــى  بــل 
ســيؤخذون أســرى إلّ أّن أرض الموعــد لــم تكــن لتظــّل مهجــورة إلــى األبــّد. وقــد 

قائــالً: إلشــعياء  الســماوي  الزائــر  أكّــد 
» َوإِْن بَِقَي ِفيَها ُعْشٌر بَْعُد، فَيَُعوُد َويَِصيُر لِلَْخرَاِب،

 َولِكْن كَالْبُطَْمِة َوالْبَلُّوطَِة،
 الَِّتي َوإِْن قُِطَعْت فَلََها َساٌق،

ًسا « )إشعياء 6: 13(.  يَُكوُن َساقُُه َزْرًعا ُمَقدَّ
شــجاعة.  إشــعياء  قلــب  مــأل  النهايــة  فــي  هللا  قصــد  بإتمــام  التأكيــد  فهــذا 
رســول  قوبــل  لــو  ومــاذا  يُهــَوَذا؟  قّواتِهــا ضــّد  األرض  ــدت جيــوش  لــو حشَّ فمــاذا 
الــرّب بالصــّد والمقاومــة؟ لقـــد رأى إشــــعياء الملــك رّب الجنـــود. وسمــــع أغنيــة 
لــه  ِمــْلُء كُلِّ األَرِْض« )إشــعياء 6: 3(، وقــد أُعطــَي  الســــرافيم القائلــــة: »َمْجــُدُه 
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الــّروح  قــّوة  ســتتبعها  المرتــّد  يُهــَوَذا  لشــعب  المقّدمــة  الــرّب  رســائل  اّن  الوعــد 
الُقــُدس المبّكتــة. وقــد أعطــى هــذا التشــــجيع جــرأة للنبــي للقيـــام بالعمــل الــذي 
أمامــه. وفــي كّل أعمــال خدمتــه الطويلــة الشــاقّة حمــل النبــّي فــي عقلــه ذكــرى 
ــاً للرجــاء. وكان  هــذه الرؤيــا. وقــد وقــف أمــام بنــي يُهــَوَذا ســتين ســنة أو يزيــد، نبيّ

بعــد يــوم وهــو يتنبّــأ عــن نصــرة الكنيســة العتيــدة. يــزداد جــرأة يومــاً 

310



26
» ُهَوَذا إلهك! «

كان اإلدراك الروحــي لبنــي البشــر أيــام إشــعياء مظلمــاً بســبب عــدم معرفتهــم 
كأنّــه  إلــى خالقهــم  ينظــرون  النــاس  يجعــل  أن  الشــيطان طويــالً  حــاول  لقــد  هلل. 
كثيــر  أّن هللا صــارم  الذيــن خدعهــم  تصــّور  لقــد  والمــوت.  واآللم  الخطيئــة  علّــة 
طالمــا  الخاطــئ   قبــول  ويرفــض  ويدينهــم.  ليفضحهــم  يراقبهــم  وأنّــه  المطالــب. 
وجــد عــذراً شــرعياً لعــدم مــد يــد العــون إليــه. وقــد حــرَّف الشــيطان شــريعة المحبّــة 
تضيَّــق  إنّهــا  قائــالً  وشــّوهها  الســماء  ســاكني  علــى  حتــى  تســري  التــي  اإللهيّــة 
علــى النــاس عيشــهم وتنّغــص عليهــم ســعادتَهم وهــي بمثابــة نيــٍر ثقيــل يســرّهم 
عقوبــات  وأّن  والوصايــا،  الفرائــض  إطاعــة  يمكــن  ل  أنّــه  وأعلــن  منــه.  التخلّــص 

اســتبدادي. نحــو  علــى  العصيــان فرضــت 
إذ غابــت عــن أنظــار شــعب إســرائيل صفــات هللا الحقيقيــة أمســوا بــال عــذر. 
كان هللا قــد أعلــن نفســه لهــم مــراراً علــى أنّــه إلــه: » رَِحيــٌم َوَرُؤوٌف طَِويــُل الــرُّوِح 
ــا كَاَن إِْســرَائِيُل ُغالًَمــا أَْحبَبْتُــُه، َوِمــْن  وَكَِثيــُر الرَّْحَمــِة َوالَْحــقِّ «. وقــد شــهد قائــالً » لَمَّ

ِمْصــَر َدَعــْوُت ابِْنــي « )مزمــور 86: 15، هوشــع 11: 1(.
لقــد عامــل الــرّب شــعبه بــكّل رقّــة وحنــان فــي إنقاذهــم مــن عبوديــة مصــر وفــي 
َحْضرَتِــِه  َوَمــالَُك  تََضايَــَق  ِضيِقِهــْم  كُلِّ  » ِفــي  الموعــد:  أرض  إلــى  ترحالهــم  أثنــاء 
الَْقِديَمــِة «  ـاِم  األَيّـَ كُلَّ  َوَحَملَُهــْم  َورَفََعُهــْم  فَكَُّهــْم  ُهــَو  َورَأْفَِتــِه  ِبَمَحبَِّتــِه  َخلََّصُهــْم. 

.)9  :63 )إشــعياء 
وهــذا هــو الوعــد الــذي قــّدم لهــم فــي أثنــاء ســيرهم فــي البريـّـة: » َوْجِهــي يَِســيُر 
)معك( « )خروج 33: 14(. وقد صحب هذا التأكيد إعالن عجيب عن صفات 
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الــرّب، األمــر الــذي أعــان موســى لإلعــالن لــكّل الشــعب عــن صــالح هللا ولتعليمهــم 
اَمــُه َونَــاَدى  تعليمــاً كامــالً عــن صفــات ملكهــم غيــر المنظــور: » فَاْجتَــاَز الــرَّبُّ قُدَّ
َوالَْوفَــاِء. َحاِفــُظ  الَْغَضــِب وَكَِثيــُر اإلِْحَســاِن  بَِطــيُء  َوَرُؤوٌف  إِلــٌه رَِحيــٌم  الــرَّبُّ  الــرَّبُّ 
إِبْــرَاًء «  يُبْــِرئَ  لَــْن  َولِكنَّــُه  َوالَْخِطيَّــِة.  َوالَْمْعِصيَــِة  اإلِثْــِم  َغاِفــُر  أُلُــوٍف.  إِلَــى  اإلِْحَســاِن 

)خــروج 43: 6، 7(.
لقــد بنــى موســى التماُســه العجيــب لإلبقــاء علــى حيــاة الشــعب انطالقــاً مــن 
إدراكــه طــول أنــاِة الــرّب ومحبّتــه ورحمتــه الالمحــدودة، عندمــا رفضــوا وهــم عنــد تخــوم 
أرض الموعد التقّدم إطاعًة ألمر هللا. فإذ كانوا في ذروة تمرّدهم أعلن الرّب قائالً: 
» إِنِّي أَْضِربُُهْم ِبالَْوبَإِ َوأُِبيُدُهْم «. واراد أن يجعل نسل موسى: » َشْعبًا أَكْبََر َوأَْعظََم 
ِمْنُهــْم « )ســفر العــدد 14: 12(. ولكــّن النبــّي توّســل إلــى الــرّب ذاكــراً حــوادث عنايتــه 
العجيبة ومطالباً هللا بمواعيده ألجل الشعب المختار. واآلن ها هو يقدم التماساً 

أقــوى أل وهــو محبّــة هللا للبشــرية الســاقطة )انظــر ســفر العــدد 17: 19-14(. 
وقــد أجــاب الــرّب فــي رحمتــه وحنانــه قائــالً: » قـَـْد َصَفْحــُت َحَســَب قَْولـِـَك «. 
شــعبه  نصــرة  إلــى  بالنســبة  قصــده  معرفــة  نبــوءة،  هيئــة  فــي  موســى،  أعطــى  ثــّم 
النهائيّــة. فأعلــن قائــالً: » َولِكــْن َحــيٌّ أَنـَـا فَتُْمــألُ كُلُّ األَرِْض ِمــْن َمْجــِد الــرَّبِّ « )ســفر 
العــدد 14: 20، 21(. إّن مجــد هللا وصفاتــه ورأفتــه ومحبّتــه — التــي طلبهــا موســى 
متوّسالً ألجل الشعب — كانت مزمعة أن تعلن لكّل الجنس البشري. وقد تأكّد 
وعــد الــرّب هــذا بمــا ل يحتمــل الشــّك فقــد تثبّــت بقســم. فكمــا نحــن متحققــون مــن 
ــُعوِب  أّن هللا حــّي ويملــك فينبغــي أن يُعلَــن: » بَيْــَن األَُمــِم ِبَمْجــِدِه، بَيْــَن َجِميــعِ الشُّ

ِبَعَجائِِبــِه « )مزمــور 96: 2(. 
وبالنســبة إلى إتمام هذه النبوءة مســتقبالً ســمع إشــعياء الســرافيم المتأللئين 
بالضيــاء يســبّحون أمــام العــرش قائليــن: » َمْجــِدِه مــلء كُلِّ األَرِْض « )إشــعياء 6: 
3(. وإذ كان النبــّي واثقــاً مــن يقينيّــة هــذه األقــوال أعلــن هــو نفســه بعــد ذلــك بــكّل 
الخشــب  مــن  المصنوعــة  التماثيــل  أمــام  الذيــن كانــوا يســجدون  عــن  قائــالً  جــرأة 

والحجــر: » ُهــْم يَــَرْوَن َمْجــَد الــرَّبِّ بََهــاَء إِلِهَنــا « )إشــعياء 35: 2(.
هللا  كنيســة  نشــاطات  نواحــي  إّن  ســريعاً.  إتمامــاً  النبــّوة  هــذه  تجــد  واليــوم 
الكرازيــة علــى األرض تحمــل ثمــاراً وفيــرة ورســالة اإلنجيــل ســتذاع ســريعاً بيــن كّل 
األمــم. فألجـــل: » َمـــْدِح َمْجــِد نعمِتــِه «، فالرجــال والنســاء مــن كّل قبيلــة ولســان 
نِْعَمِتــِه  ِغَنــى  اآلتِيَــِة  ُهــوِر  الدُّ ِفــي  » لِيُظِْهــَر  الَْمْحبُــوِب «.  » ِفــي  يُقبلــون  وشــعب 

يَُســوَع « )أفســس 1: 6؛ 2: 7(. الَْمِســيِح  ِفــي  َعلَيَْنــا  ِباللُّطْــِف  الَْفائِــَق 
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إِلَــى  َمْجــِدِه  اْســُم  َوْحَدُه.َوُمبَــارٌَك  الَْعَجائِــَب  انِــُع  الصَّ  .. هللا  الــرّب  » مبــارك 
 .)19  ،18  :72 )مزمــور  َمْجــِدِه «  ِمــْن  كُلَُّهــا  األَرُْض  َولِتَْمتَلِــِئ  ْهــِر  الدَّ

واضــح  إعــالن  الهيــكل  رواق  فــي  رآهــا  التــي  الرؤيــا  فــي  أُعطــَي إلشــعياء  لقــد 
وُس اْســُمُه « ظهــر أمامــه  لصفــاِت هللا. إّن » الَْعلِــيُّ الُْمرْتَِفــُع، َســاكُِن األَبَــِد الُْقــدُّ
الــرّب  طبيعــة  يــدرك  أن  النبــّي  علــى  كان  فقــد  ذلــك  ومــع  عظيــم،  جــالل  فــي 
ِس « يســكن أيضــاً  الرحيمــة. فــذاك الــذي يســكن فــي » الَْمْوِضــعِ الُْمرْتَِفــعِ الُْمَقــدَّ
قَلْــَب  َوألُْحِيــَي  الُْمتََواِضِعيــَن  ُروَح  ألُْحِيــَي  الــرُّوِح  َوالُْمتََواِضــعِ  الُْمْنَســِحِق  » َمــَع 
الُْمْنَســِحِقيَن « )إشــعياء 57: 15(. إّن المالك الذي أُرســل ليمّس شــفتي إشــعياء 

َخِطيَِّتــَك « )إشــعياء 6: 7(. َعــْن  ــَر  إِثُْمــَك وَكُفِّ الرســالة: » انْتُــِزَع  لــه هــذه  قــّدم 
يــَر عــدم  لــم  بــاب دمشــق،  إلهــه، مثــل شــاول الطرسوســى عنــد  النبــّي  إذ رأى 
اســتحقاقه فحســب، فلقــد جــاء إلــى قلبــه المثقــل يقيــن الغفــران الكامــل المجانــي 
فقــام إنســاناً جديــداً. لقــد رأى ربـّـه وإلهــه كمــا رأى لمحــًة مــن جمــال الصفــات اإللهيّــة. 
وأمكنــه أن يشــهد للتغيّــر الــذي حــدث لــه عندمــا رأى المحبّــة الســرمديّة. ومــن ذلــك 
الوقت ألُهم برغبة حارّة ألن يَرى بني شــعبه المخطئين يتحررون من حمل الخطيئة 
وعقابهــا. وقــد تســاءل النبــّي قائــالً: » َعلـَـى َم تُْضَربـُـوَن بَْعــُد؟.. َهلـُـمَّ نَتََحاَجــْج، يَُقــوُل 
وِديِّ تَِصيــُر  . إِْن كَانـَـْت َخطَايَاكـُـْم كَالِْقرِْمــِز تَبْيَــضُّ كَالثَّلـْـجِ. إِْن كَانـَـْت َحْمــرَاَء كَالــدُّ الــرَّبُّ
وا َعْن ِفْعِل  . كُفُّ ْوا. اْعزِلُوا َشــرَّ أَفَْعالُِكْم ِمْن أََماِم َعيَْنيَّ وِف «. » اِْغتَِســلُوا. تََنقَّ كَالصُّ

ــِر « )إشــعياء 1: 5، 18، 16، 17(.  . تََعلَُّمــوا فَْعــَل الَْخيْ ــرِّ الشَّ
علــى  صفاتِــه  يدركــوا  لــم  والــذي  يعبدونــه  أنّهــم  يّدعــون  كانــوا  الــذي  فاإللــه 
حقيقتهــا ُعــرِض أمامهــم بوصفــه الشــافي العظيــم لألســقام الروحيّــة. مــاذا لــو أّن 
كّل الــرأس مريــض وكّل القلــب ســقيم؟ ومــاذا لــو أنـّـه مــن هامــة الــرأس إلــى أخمــص 
القــدم ليــس فيــه صّحــة بــل جــرح واحبــاط وضربــة طريــة؟ )انظــر إشــعياء 1: 6(. إّن 
مــن ذهــب عاصيــاً فــي طريــق قلبــه كان يمكنــه أن يجــد الشــفاء بالرجــوع إلــى الــرّب. 
لقــد أعلــن الــرّب قائــالً: » رَأَيْــُت طُرُقَــُه َوَسأَْشــِفيِه َوأَقُــوُدُه َوأَرُدُّ تَْعِزيَــاٍت لَــُه  َســالٌَم 

، َوَسأَْشــِفيِه « )إشــعياء 57: 18، 19(. َســالٌَم لِلْبَِعيــِد َولِلَْقِريــِب، قَــاَل الــرَّبُّ
وقــد مّجــد النبــّي هللا بوصفــه خالــق الجميــع. وكانــت رســالته لمــدن يُهــَوَذا هــي 
ــَماَواِت َونَاِشــرَُها،  ، َخالِــُق السَّ هــذه: » ُهــَوَذا إِلُهــِك! « » هَكــَذا يَُقــوُل هللُا الــرَّبُّ
ــوِر َوَخالِــُق  ُر النُّ ــٌع كُلَّ َشــْيٍء «. » ُمَصــوِّ بَاِســُط األَرِْض َونَتَائِِجَهــا «، » أَنَــا الــرَّبُّ َصانِ
نََشــرَتَا  أَنَــا  يَــَداَي  َعلَيَْهــا.  اإلِنَْســاَن  َوَخلَْقــُت  األَرَْض  َصَنْعــُت  » أَنَــا  الظُّلَْمــِة «، 
ــَماَواِت، وَكُلَّ ُجْنِدَهــا أَنَــا أََمــرُْت « )إشــعياء 40: 9؛ 42: 5؛ 44: 24؛ 45: 7،  السَّ
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وُس. ارْفَُعــوا إِلَــى الَْعــالَِء ُعيُونَُكــْم  12 «. » فَِبَمــْن تَُشــبُِّهونَِني فَأَُســاِويِه يَُقــوُل الُْقــدُّ
ـِذي يُْخــِرُج ِبَعــَدٍد ُجْنَدَهــا يَْدُعــو كُلََّهــا ِبأَْســَماٍء لَِكثْــرَِة  َوانْظُــُروا َمــْن َخلَــَق هــِذِه َمــِن الّـَ

ِة وَكَْونِــِه َشــِديَد الُْقــْدرَِة لَ يُْفَقــُد أََحــٌد « )إشــعياء 40: 25، 26(. الُْقــوَّ
أّمــا الذيــن كانــوا يخشــون الرفــض إذا مــا رجعــوا إلــى هللا فقــد أعلــن النبــّي قائــالً 
لهــم : » لَِمــاَذا تَُقــوُل يَــا يَْعُقــوُب َوتَتََكلَّــُم يَــا إِْســرَائِيُل قَــِد اْختََفــْت طَِريِقــي َعــِن الــرَّبِّ 
ْهــِر الــرَّبُّ َخالِــُق أَطْــرَاِف  ــي إِلِهــي؟ أََمــا َعرَفْــَت؟ أَْم لَــْم تَْســَمْع؟ إِلــُه الدَّ َوفَــاَت َحقِّ
أَْجِنَحــًة  يَرْفَُعــوَن  ًة.  قُــوَّ ُدوَن  فَيَُجــدِّ الــرَّبِّ  ُمْنتَِظــُرو  ــا  َوأَمَّ يَْعيَــا.  َولَ  يَــِكلُّ  لَ  األَرِْض 

يُْعيُــوَن « )إشــعياء 40: 31-27(. يَْمُشــوَن َولَ  يَتَْعبُــوَن  يَرْكُُضــوَن َولَ  كَالنُُّســوِر. 
تحريــر  عــن  بعجزهــم  يحّســون  الذيــن  إلــى  يحــّن  الســرمديّة  المحبّــة  قلــب  إّن 
أنفســهم مــن أشــراك الشــيطان وهــو فــي رحمتــه يقــّدم لهــم القــّوة كــي يعيشــوا لــه. 
ــْت ألَنِّــي إِلُهــَك. قـَـْد أَيَّْدتـُـَك َوأََعْنتـُـَك  ويأمرهــم قائــالً: » لَ تََخــْف ألَنِّــي َمَعــَك. لَ تَتَلَفَّ
َوَعَضْدتُــَك ِبيَِميــِن ِبــرِّي «. » أَنَــا الــرَّبُّ إِلُهــَك الُْمْمِســُك ِبيَِميِنــَك، الَْقائِــُل لَــَك: لَ 
تََخــْف. أَنـَـا أُِعيُنــَك. لَ تََخــْف يـَـا ُدوَدَة يَْعُقــوَب، يـَـا ِشــرِْذَمَة إِْســرَائِيَل. أَنـَـا أُِعيُنــَك، يَُقــوُل 

وُس إِْســرَائِيَل « )إشــعياء 41: 10، 13، 14(. ، َوفَاِديــَك قُــدُّ الــرَّبُّ
كان ســكان يُهــَوَذا قومــاً عديمــي الســتحقاق إلّ أّن هللا لــم يــرد أن يتركهــم. كان 
اســمه ســيتمّجد بيــن األمــم بواســطتهم. وكثيــرون ممــن لــم يكونــوا يعرفــون شــيئاً عــن 
صفاتــه كانــوا ســيرون مجــَد الصفــات اإللهيــة فيمــا بعــد. فلكــي تتضــح مقاصــده 
الرحيمــة ظــّل يرســــل عبيــده األنبيــاء بهــذه الرســــالة: » ارِْجُعــوا كُلُّ َواِحــٍد َعــْن طَِريِقــِه 
الــرَِّديِء « )إرميــا 25: 5(. وقــد أعلــن علــى لســان إشــعياء قائــالً: » ِمــْن أَْجــِل اْســِمي 
ـى لَ أَقْطََعــَك «. » ِمــْن أَْجــِل  ـُئ َغَضِبــي، َوِمــْن أَْجــِل فَْخــِري أُْمِســُك َعْنــَك َحتّـَ أُبَطِـّ
ـُس اْســِمي؟ وَكَرَاَمِتــي لَ أُْعِطيَهــا  ـُه كَيْــَف يَُدنّـَ نَْفِســي، ِمــْن أَْجــِل نَْفِســي أَفَْعــُل. ألَنّـَ

آلَخــَر « )إشــعياء 48: 9، 11(.
وقــد قدمــت الدعــوة للتوبــة بوضــوح تــام ل يمكــن تجاهلــه، وقــد ُدعــَي الجميــع 
َوُهــَو  اْدُعــوُه  يُوَجــُد.  َداَم  َمــا  الــرَّبَّ  » اُطْلُبُــوا  قائــالً:  النبــّي  أعلــن  فقــد  ليرجعــوا. 
يُر طَِريَقــُه َورَُجــُل اإلِثـْـِم أَفْــَكارَُه َولْيَتُــْب إِلَــى الــرَّبِّ فَيَرَْحَمــُه َوإِلَــى  ــرِّ قَِريــٌب. لِيَتْــرُِك الشِّ

ـُه يُْكِثــُر الُْغْفــرَاَن « )إشــعياء 55: 6، 7(. إِلِهَنــا ألَنّـَ
بعيــداً  ضلّلــت  وهــل  العزيــز؟  القــارئ  أيّهــا  الخــاص  طريقــك  اختــرت  فهــل 
عــن هللا؟ وهــل التمســت أن تتلــذذ بثمــار اإلثــم فوجــدت أنّهــا اســتحالت علــى 
وتالشــت  حياتــك  خطــط  تعطّلــت  بعدمــا  واآلن  الرمــاد؟  طعــم  إلــى  شــفتيك 
ظــّل  الــذي  الصــوت  ذلــك  إّن  يائســاً؟  وحــدك مستوحشــاً  تجلــس  فهــل  آمالــك 
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يحــادث قلبــك طويــالً الــذي رفضــت الســتماع إليــه يأتيــك واضحــاً جليــاً قائــالً: 
تُْهلِــُك  نََجاَســٍة  أَْجــِل  ِمــْن  الرَّاَحــَة.  ِهــَي  هــِذِه  لَيَْســْت  ـُه  ألَنّـَ َواْذَهبُــوا،  » قُوُمــوا 
 :2 )ميخــا  شــديداً(  هــالكاً  ســتهلككم  فهــي  نجســة  )فلكونهــا  َشــِديٌد«  َوالَْهــالَُك 
10(. فارجــع إلــى بيــت أبيــك. إنّــه يدعــوك قائــالً: » اِْرِجــْع إلــيَّ ألَنِـّـي فََديْتُــَك « 
َعْهــًدا  لَُكــْم  َوأَقْطَــَع  أَنُْفُســُكْم.  اْســَمُعوا فَتَْحيَــا  إِلَــيَّ  ــوا  )إشــعياء 44: 22(. » َهلُمُّ

.)3  :55 )إشــعياء  اِدقَــَة «  الصَّ َداُوَد  َمرَاِحــَم  ـا  أَبَِديًـّ
عــن المســيح ريثمــا  بــأن تبقــى بعيــداً  إلــى مــا يقترحــه عليــك العــدو  ل تصــغِ 
فلــو  هللا.  مــن  الدنــّو  يمكنــك  بحيــث  صالحــاً  تغــدو  أن  إلــى  أو  نفســك،  تصلــح 
إلــى  نظــرك  الشــيطان  يوّجــه  وعندمــا  قــّط.  تأتــي  فلــن  تتحســن  أن  إلــى  انتظــرت 
ثيابــك الملوثــة فعليــك بترديــد وعــد المخلّــــص القـــائل: » َمــْن يُْقِبــْل إِلـَـيَّ لَ أُْخـــــِرْجُه 
كّل  مــن  يطّهــر  المســيح  يســوع  دم  إّن  للعــدّو  وقــل   .)37  :6 )يوحنــا  َخارِجــــاً « 
ــا فَأَطُْهــَر. اْغِســلِْني  خطيئــة. واجعــل صــالة داود صـــالتك قائـــالً: » طَهِّرْنِــي ِبالزُّوفَ

ِمــَن الثَّلْــِج « )مزمــور 51: 7(. أَكْثَــَر  فَأَبْيَــضَّ 
لــم تكــن إرشــادات النبــّي لشــعب يُهــَوَذا للنظــر إلــى هللا الحــّي وقبــول هبــات 
ورجعــوا  جديّــاً  اهتمامــاً  اهتّمــوا  مــن  بعــض  ُوجــد  فقــد  جــدوى.  بــال  رحمتــه 
والرحمــة  المحبّــة  صانعهــم  فــي  يــروا  أن  وتعلّمــوا  الــرّب.  ليعبــدوا  أوثانهــم  عــن 
واإلشــفاق والرأفــة. وفــي األيــام المظلمــة التــي كانــت تزحــف علــى شــعب يُهــَوَذا 
أتــت أقــوال النبــّي  يبــَق فــي البــالد غيــر أقليّــة ضئيلــة،  لــم  فــي تاريخهــم، عندمــا 
بأثمارهــا الشــهيّة فــي اإلصــالح الحاســم. وقــد أعلــن إشــعياء قائــالً: » ِفــي ذلِــَك 
َولَ  إِْســرَائِيَل،  وِس  قُــدُّ إِلَــى  َعيَْنــاُه  َوتَْنظُــُر  َصانِِعــِه  إِلَــى  اإِلنَْســاُن  يَلْتَِفــُت  الْيَــْوِم 
ــَواِرَي  يَلْتَِفــُت إِلَــى الَْمَذابــِح َصْنَعــِة يََديْــِه، َولَ يَْنظُــُر إِلَــى َمــا َصَنَعتْــُه أََصاِبُعــُه: السَّ

.)8  ،7  :17 )إشــعياء  ْمَســاِت«  َوالشَّ
ربــوة:  بيــن  المعلــم  مشــتهيات  كلّــه  الــذي  ذاك  ســينظرون  كانــوا  كثيــرون 
َعيَْنــاَك « )إشــعياء 33: 17( — هــذا هــو الوعــد الرحيــم  تَْنظُــُر  ِببََهائِــِه  » اَلَْملِــَك 
الــذي قُــّدم لهــم. كانــت خطاياهــم ســتغفر وكانــوا ســيفتخرون بالــرّب وحــده. فــي 
ذلــك اليــوم العظيــم الســعيد يــوم فدائهــم مــن الوثنيّــة ســيصرخون قائليــن: » ُهَنــاَك 
الــرَّبُّ الَْعِزيــُز لََنــا َمــَكاُن أَنَْهــاٍر َوتـُـَرٍع.. الــرّب قاضينــا الــرّب َشــارُِعَنا. الــرَّبُّ َملُِكَنــا ُهــَو 

.)22-21  :33 )إشــعياء  يَُخلُِّصَنــا « 
طرقهــم  عــن  الرجــوع  اختــاروا  الذيــن  إلــى  إشــعياء  حملهــا  التــي  الرســائل  إّن 
الشــّريرة كانــت مفعمــة بالتعزيــة والتشــجيع. اســمعوا كالم الــرّب علــى لســان نبيــه:
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ـَك أَنْــَت َعبْــِدي. قَــْد َجبَلْتُــَك. َعبْــٌد لِــي أَنْــَت..  » اُذْكُــْر هــِذِه يَــا يَْعُقــوُب.. فَِإنّـَ
إِلَــيَّ ألَنِـّـي  اِرِْجــْع  ُذنُوبَــَك وَكََســَحابٍَة َخطَايَــاَك.  َمَحــْوُت كََغيْــٍم  ِمنِّــي. قَــْد  تُْنَســِي  لَ 

)إشــعياء 44: 21، 22(. فََديْتُــَك « 
، ألَنَّــُه إِْذ َغِضبْــَت َعلَــيَّ ارْتـَـدَّ َغَضبُــَك  ــْوِم أَْحَمــُدَك يَــا رَبُّ » َوتَُقــوُل ِفــي ذلـِـَك الْيَ
تِــي َوتَرْنِيَمِتــي  يِنــي. ُهــَوَذا هللُا َخالَِصــي فَأَطَْمِئــنُّ َولَ أَرْتَِعــُب، ألَنَّ يَــاَه يَْهــَوَه قُوَّ فَتَُعزِّ
َوقـَـْد َصــاَر لـِـي َخالًَصــا .. رَنُِّمــوا لِلــرَّبِّ ألَنَّــُه قـَـْد َصَنــَع ُمْفتََخــرًا. لِيَُكــْن هــَذا َمْعُروفـًـا ِفــي 
وَس إِْســرَائِيَل َعِظيــٌم ِفــي  تِــي َواْهِتِفــي يَــا َســاكَِنَة ِصْهيَــْوَن، ألَنَّ قُــدُّ كُلِّ األَرِْض. َصوِّ

َوَســِطِك « )إشــعياء 12: 1، 2، 5(.
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أوقــف اعتــالء آحــاز العــرش إشــعياء ورفاقــه وجهــاً لوجــه أمــام ظــروف أشــد رعبــاً 
وفزعــاً مــن كّل الظــروف التــي مــرّت علــى مملكــة يُهــَوَذا إلــى ذلــك الحيــن. وكثيــرون 
ممــن كانــوا قــد صمــدوا مــن قبــل أمــام قــّوة األعمــال الوثنيّــة الخادعــة أخــذوا اآلن 
يرضخــون لالقتنــاع بالشــتراك فــي الســجود لألوثــان. كمــا برهــن رؤســاء الشــعب 
علــى خيانتهــم للثقــة الموكلــة إليهــم. وقــد قــام أنبيــاء كذبــة وقّدمــوا رســائل لتضليــل 
الشــعب بــل حتــى بعــض الكهنــة كانــوا يعلّمــون نظيــر حصولهــم علــى الربــح المــاّدي. 
ومــع ذلــك فــإّن دعــاة الرتــداد ظلــوا مواظبيــن علــى ممارســة طقــوس عبــادة هللا 

وكانــوا يّدعــون أنّهــم محســوبون مــع شــعب هللا.
لقــد أعلــن النبــّي ميخــا الــذي حمــل رســالته فــي تلــك األيـّـام المضطربــة أّن الخطــاة 
فــي أورشــليم فيمــا كانــوا يّدعــون أنّهــم » يَتَوَكَّلُــوَن َعلَــى الــرَّبِّ « وبتجديــف يفاخــرون 
قائليــن: » أَلَيْــَس الــرَّبُّ ِفــي َوَســِطَنا؟ لَ يَأْتـِـي َعلَيَْنــا َشــرٌّ! « فقــد ظلــوا » يَبُْنــوَن ِصْهيَــْوَن 
َمــاِء َوأُورَُشــلِيَم ِبالظُّلـْـِم « )ميخــا 3: 11، 10(. وقــد رفــع إشــعياء النبــّي صوتــه عاليــاً  ِبالدِّ
موبخاً هذه الشرور توبيخاً صارماً فقال: » اِْسَمُعوا كَالََم الرَّبِّ يَا قَُضاَة َسُدوَم أَْصُغوا 
إِلـَـى َشــِريَعِة إِلِهَنــا يـَـا َشــْعَب َعُمــورََة لَِمــاذَا لـِـي كَثـْـرَُة ذَبَائِِحُكــْم يَُقــوُل الــرَّبُّ .. ِحيَنَمــا تَأْتـُـوَن 
لِتَظَْهرُوا أََماِمي، َمْن طَلََب هَذا ِمْن أَيِْديُكْم أَْن تَُدوُسوا دُورِي « )إشعياء 1: 12-10(.

ِحيــَن  ِبالَْحــِريِّ  فََكــْم  َمْكرََهــٌة،  يِر  ــرِّ الشِّ » َذِبيَحــُة  قائــالً:  اإللهــي  الوحــي  ويعلــن 
ُمَهــا ِبِغــشٍّ « )أمثــال 21: 27(. إّن عينــي هللا إلــه الســماء » أَطَْهــُر ِمــْن أَْن تَْنظُــرَا  يَُقدِّ
إِلَــى الَْجــْوِر « )حبقــوق 1: 13(. إنّــه يحــّول وجهــه عــن  ، َولَ تَْســتَِطيُع النَّظَــَر  ــرَّ الشَّ
اإلنســان العاصــي ل ألنّــه ل يريــد أن يغفــر بــل ألّن الخاطــئ يرفــض الســتفادة مــن 
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مؤونــة النعمــة الوافــرة. فلهــذا الســبب ل يســتطيع هللا أن يخلّــص مــن الخطيئــة: 
ــْم تَثَْقــْل أُُذنُــُه َعــْن أَْن تَْســَمَع. بَــْل آثَاُمُكــْم  ــْم تَْقُصــْر َعــْن أَْن تَُخلِّــَص َولَ » إِنَّ يَــَد الــرَّبِّ لَ
لَ  ـى  َحتّـَ َعْنُكــْم  َوْجَهــُه  َســتَرَْت  َوَخطَايَاكُــْم  إِلِهُكــْم،  َوبَيْــَن  بَيَْنُكــْم  فَاِصلَــًة  َصــارَْت 

يَْســَمَع « )إشــعياء 59: 1، 2(.
َولَــًدا «  َملِــُكِك  إَِذا كَاَن  أَيَّتَُهــا األَرُْض  لَــِك  لقــد كتــب ســليمان يقــول: » َويْــٌل 
)جامعــة 10: 16(. وكذلــك كانــت الحــال مــع أرض يُهــَوَذا. فبســبب المعــان فــي 
العصيــان صــار رؤســاؤها وملوكهــا كاألولد. وقــد اســترعى إشــعياء انتبــاه الشــعب 
إلــى ضعــف مركزهــم بيــن أمــم األرض. وقــد أراهــم أّن هــذا كان نتيجــة الشــّر الــذي 
ــيُِّد رَبُّ الُْجُنــوِد يَْنــِزُع  ـُه ُهــَوَذا السَّ ارتكبــوه علــى التــالل والمرتفعــات. فقــال: » فَِإنّـَ
ــَنَد َوالرُّكْــَن، كُلَّ َســَنِد ُخبْــٍز، وَكُلَّ َســَنِد َمــاٍء. الَْجبَّــاَر  ِمــْن أُورَُشــلِيَم َوِمــْن يَُهــوَذا السَّ
َوالُْمْعتَبَــَر  الَْخْمِســيَن  رَئِيــَس  ــيَْخ.  َوالشَّ َوالَْعــرَّاَف  َوالنَِّبــيَّ  الَْقاِضــَي  الَْحــرِْب.  َورَُجــَل 
لَُهــْم،  ُرَؤَســاَء  ُصبْيَانًــا  َوأَْجَعــُل  ِبالرُّقْيَــِة  َوالَْحــاِذَق  نَّــاِع،  الصُّ بَيْــَن  َوالَْماِهــَر  َوالُْمِشــيَر، 
َوأَطَْفــالً تَتََســلَُّط َعلَيِْهــْم  «. » ألَنَّ أُورَُشــلِيَم َعثَــرَْت، َويَُهــوَذا َســَقطَْت ألَنَّ لَِســانَُهَما 

َوأَفَْعالَُهَمــا ِضــدَّ الــرَّبِّ « )إشــعياء 3: 4-1، 8(.
وقــد اســتطرد النبــّي فقــال: » ُمرِْشــُدوَك ُمِضلُّــوَن َويَبْلَُعــوَن طَِريــَق َمَســالِِكَك « 
مســالكك«} أي يخفــون عــن رعاياهــم طريــق الــرب{ )إشــعياء 3: 12(. وكان هــذا 
» َســاَر  عنــه:  يقــول  الكتــاب  ألّن  آحــاز  إبّــان حكــم  فــي  بحذافيــره  الــكالم صادقــاً 
ِفــي طُــرُِق ُملُــوِك إِْســرَائِيَل َوَعِمــَل أَيًْضــا تََماثِيــَل َمْســبُوكًَة لِلْبَْعلِيــِم. َوُهــَو أَْوقَــَد ِفــي 
ــاِر َحَســَب أَْرَجــاِس األَُمــِم الَِّذيــَن  ــُه ِفــي النَّ ــَر ابَْن ــُه َعبَّ ــوَم «. » َحتَّــى إِنَّ ــِن ِهنُّ َواِدي ابْ
ـُه  ـى إِنّـَ طَرََدُهــُم الــرَّبُّ ِمــْن أََمــاِم بَِنــي إِْســرَائِيَل » )2 أخبــار األيــام 28: 2، 3(. »َحتّـَ
بَِنــي  أََمــاِم  ِمــْن  الــرَّبُّ  طَرََدُهــُم  الَِّذيــَن  األَُمــِم  أَْرَجــاِس  َحَســَب  النَّــاِر  ِفــي  ابَْنــُه  َعبَّــَر 

إِْســرَائِيَل« )2ملــوك 16: 3(.
حّقــاً كان هــذا الوقــت وقــت خطــر عظيــم علــى األّمــة المختــارة. فبعــد ســنوات 
قصيــرة كان أســباط مملكــة إســرائيل العشــرة مزمعيــن أن يتشــتّتوا بيــن أمــم العالــم 
الوثنــي. وكذلــك بالنســبة إلــى مملكــة يُهــَوَذا كان المســتقبل مظلمــاً. وكانــت قــّوات 
الخيــر تتناقــص بســرعة بينمــا قــّوات الشــّر كانــت تتكاثــر وتتضاعــف. وإذ شــاهد 
النبــّي ميخــا هــذا الموقــف أُجبــر علــى أن يهتــف قائــالً: » قـَـْد بـَـاَد التَِّقــيُّ ِمــَن األَرِْض 
ِســيَاِج  ِمــْن  َوأَْعَدلُُهــْم  الَْعْوَســِج،  ِمثْــُل  »أَْحَســُنُهْم  النَّــاِس«،  بَيْــَن  ُمْســتَِقيٌم  َولَيْــَس 
ــْوِك « )ميخــا 7: 2، 4(.وقــد أعلــن إشــعياء قائــالً: » لَــْولَ أَنَّ رَبَّ الُْجُنــوِد أَبَْقــى  الشَّ

لََنــا بَِقيَّــًة َصِغيــرًَة، لَِصرْنَــا ِمثْــَل َســُدوَم و... َعُمــورََة « )إشــعياء 1: 9(.
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أمنــاء كمــا ألجــل محبّتــه الالمحــدودة  لبثــوا  قــد  مــن  ففــي كّل عصــر، وألجــل 
للضالّيــن، احتمــل هللا تمرّدهــم بصبــر عظيــم وألــّح عليهــم أن يهجــروا طريــق الشــّر 
ويرجعــوا إليــه: » أَْمــٌر َعلَــى أَْمــٍر ... فَــرٌْض َعلَــى فَــرٍْض. ُهَنــا قَلِيــٌل ُهَنــاَك قَلِيــٌل « 

ـم العصــاة طريــق البــّر بواســطة رجــال اختارهــم. )إشــعياء 28: 10(. وقــد علّـَ
وهكــذا كانــت الحــال فــي أثنــاء حكــم آحــاز. فقــد قُّدمــت إلــى الضاليــن مــن 
توّســالت  كانــت  وقــد  للــرّب.  ولئهــم  إلــى  ليعــودوا  أخــرى  بعــد  دعــوة  الشــعب 
األنبيــاء إليهــم رقيقــة، وإذ وقفــوا أمــام الشــعب متوّســلين إليهــم ليقومــوا ويصلحــوا 

طرقهــم أثمــرت أقوالهــم لمجــد هللا.
وقــد جــاءت علــى لســان ميخــا هــذه الســتغاثة العجيبــة: » اِْســَمُعوا َمــا قَالَــُه 
ُخُصوَمــَة  اِْســَمِعي  َصْوتَــَك.  ـالَُل  التِـّ َولْتَْســَمعِ  الِْجبَــاِل  لَــَدى  َخاِصــْم  قُــْم   . الــرَّبُّ
ائَِمــَة. فــإّن لِلــرّب ُخُصوَمــة َمــَع َشــْعِبِه  الــرَّبِّ أَيَّتَُهــا الِْجبَــاُل َويَــا أُُســَس األَْرِض الدَّ

يَُحاكُِمُهــْم. َوُهــَو 
إِنِـّـي   ! َعلَــيَّ اْشــَهْد  أَْضَجرْتُــَك؟  َوِبَمــاَذا  ِبــَك  َصَنْعــُت  َمــاَذا  َشــْعِبي،  »يَــا 
أََماَمــَك  َوأَرَْســلُْت  ـِة،  الُْعبُوِديّـَ بَيْــِت  ِمــْن  َوفََكْكتُــَك  ِمْصــَر،  أَرِْض  ِمــْن  أَْصَعْدتُــَك 

َوَمْريَــَم. َوهــاُروَن  ُموَســى 
» يـَـا َشــْعِبي اذْكـُـْر ِبَمــاَذا تَآَمــَر بـَـالَُق َملِــُك ُمــوآَب، َوِبَمــاَذا أََجابـَـُه بَلَْعــاُم بـْـُن بَُعــوَر، 

ِمــْن — ِشــطِّيَم إِلـَـى الِْجلَْجــاِل، لَِكــْي تَْعــرَِف إَِجــاَدَة الــرَّبِّ « )ميخــا 6: 5-1(.
إّن اإللــه الــذي نعبــده هــو إلــه طويــل األنــاة: » َمرَاِحَمــُه لَ تَــُزوُل « )مراثــى 3: 
22(. ففــي كّل مــّدة المتحــان واإلمهــال هــذه، يتوّســل روحــه إلــى النــاس ليقبلــوا 
ِبــأَْن  بَــْل  يِر  ــرِّ ِبَمــْوِت الشِّ أَُســرُّ  إِنِـّـي لَ  الــرَّبُّ  ــيُِّد  يَُقــوُل السَّ أَنَــا  هبــة الحيــاة: » َحــيٌّ 
فَلَِمــاَذا  الرَِّديئَــِة  طُرُِقُكــُم  َعــْن  اْرِجُعــوا  اِْرِجُعــوا  َويَْحيَــا.  طَِريِقــِه  َعــْن  يُر  ــرِّ الشِّ يَْرجــَع 
تَُموتـُـوَن يَــا بَيْــَت إِْســرَائِيَل « )حزقيــال 33: 11(. إن حيلــة الشــيطان الخاصــة هــي 
مــن  يائســاً خائفــاً  يتركــه هنــاك عاجــزاً  ثــّم  الخطيئــة ومــن  فــي  يدفــع اإلنســان  أن 
ــُك ِبِحْصِنــي فَيَْصَنــُع ُصلًْحــا َمِعــي.  طلــب الغفــران ولكــن هللا يدعــو قائــالً: » يَتََمسَّ
ُصلًْحــا يَْصَنــُع َمِعــي « )إشــعياء 27: 5(. ففــي المســيح يوجــد تلبيــة لــكّل حاجــة 

وهــو يقــّدم كّل تشــجيع.
فــي أيّــام الرتــداد الــذي وقــع فــي يُهــَوَذا وإســرائيل ســأل كثيــرون هــذا الســؤال: 
ُم ِبُمْحرَقَــاٍت ِبُعُجــول أَبَْنــاِء  ؟ َهــْل أَتََقــدَّ ُم إِلَــى الــرَّبِّ َوأَنَْحِنــي لإِِللــِه الَْعلِــيِّ » ِبــَم أَتََقــدَّ
َزيْــٍت؟ « فيجــيء الجــواب  أَنَْهــاِر  ِبِربَــَواِت  ِبأُلُــوِف الِْكبَــاِش  َســَنٍة؟ َهــْل يَُســرُّ الــرَّبُّ 
الواضــح الصريــح اإليجابــي قائــالً: » قَــْد أَْخبَــرََك أَيَُّهــا اإلِنَْســاُن َمــا ُهــَو َصالـِـٌح، َوَمــاَذا 
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َمــَع  ُمتََواِضًعــا  َوتَْســلَُك  الرَّْحَمــَة،  َوتُِحــبَّ  الَْحــقَّ  تَْصَنــَع  أَْن  إِلَّ   ، الــرَّبُّ ِمْنــَك  يَطْلُبُــُه 
إِلِهــَك « )ميخــا 6: 8-6(. 

وفــي التشــديد علــى قيمــة القداســة العمليّــة ظــّل النبــّي يــرّدد المشــورة المقّدمــة 
الموعــد  أرض  دخــول  علــى  موشــكين  كانــوا  فــإذ  مضــت.  قــرون  منــذ  للشــعب 
جاءتهــم كلمــة الــرّب علــى لســان موســى تقــول: »  فــاآلن يــا ) َشــْعِبي ( َمــاَذا يَطْلـُـُب 
ِمْنــَك الــرَّبُّ إِلُهــَك إِلَّ أَْن تَتَِّقــَي الــرَّبَّ إِلَهــَك لِتَْســلَُك ِفــي كُلِّ طُرُِقــِه، َوتُِحبَّــُه َوتَْعبُــَد 
الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك َوِمــْن كُلِّ نَْفِســَك َوتَْحَفــَظ َوَصايـَـا الــرَّبِّ َوفَرَائَِضــُه الَِّتــي أَنـَـا 
أُوِصيــَك ِبَهــا الْيَــْوَم لَِخيْــرَِك « )تثنيــة 10: 12، 13(. ومــن جيــل الــى جيــل كان خــّدام 
هللا يــرددون هــذه النصائــح علــى مســامع مــن كانــوا فــي خطــر الســقوط فــي عــادات 
التمّســك بالرســميّات ونســيان عمل الرحمة. إّن المســيح نفســه عندما اقترب إليه 
رجــل ناموســي فــي أثنــاء خدمتــه علــى األرض وســأله هــذا الســؤال: » يـَـا ُمَعلِّــُم، أَيَّــُة 
َوِصيَّــٍة ِهــَي الُْعظَْمــى ِفــي النَّاُمــوِس؟ « أجابــه » تُِحــبُّ الــرَّبَّ إِلَهــَك ِمــْن كُلِّ قَلِْبــَك. 
َوالُْعظَْمــى.  األُولَــى  الَْوِصيَّــُة  ِهــَي  هــِذِه  هــِذِه  ِفْكــرَِك.  كُلِّ  َوِمــْن  نَْفِســَك  كُلِّ  َوِمــْن 
ـُه  ـُق النَّاُمــوُس كُلُـّ َوالثَّانِيَــُة ِمثْلَُهــا: تُِحــبُّ قَِريبَــَك كََنْفِســَك. ِبَهاتَيْــِن الَْوِصيَّتَيْــِن يَتََعلّـَ

َواألَنِْبيَــاُء « )متــى 22: 40-36(.
ينبغــي أن تقبــل هــذه األقــوال الصريحــة التــي نطــق بهــا األنبيــاء علــى لســان الــرّب 
بوصفهــا صــوت هللا لــكّل نفــس. وينبغــي لنــا أيضــاً ألّ نضيّــع أيّــة فرصــة مــن فــرص 
القيــام بأعمــال الرحمــة والتبصــر الرقيــق واللطــف المســيحي للمثقليــن والمظلوميــن 
ننطــق  أكثــر فيمكننــا أن  نتمكــن مــن أن نفعــل أشــياء  فــإذا كّنــا ل  والمضطهديــن. 
بــكالم الشــجاعة والرجــاء فــي آذان مــن لــم يتعرّفــوا علــى هللا بعــد والذيــن يمكــن 

القتــراب منهــم عــن طريــق العطــف والمحبّــة. 
المواعيــد المقّدمــة للذيــن يترقبــوا الفــرص لكــي يجيئــوا بالفــرح والبركــة إلــى حيــاة 
اآلخريــن هــى مواعيــد غنيــة وافــرة: » إِْن أَنَْفْقــَت نَْفَســَك لِلَْجائِــعِ َوأَْشــبَْعَت النَّْفــَس 
اِمــُس ِمثْــَل الظُّْهــِر. َويَُقــوُدَك  لِيلَــَة يُْشــرُِق ِفــي الظُّلَْمــِة نُــورَُك َويَُكــوُن ظاَلَُمــَك الدَّ الذَّ
ــُط ِعظَاَمــَك فَتَِصيــُر كََجنَّــِة  َواِم َويُْشبـِــُع ِفــي الَْجــُدوِب نَْفَســَك َويَُنشِّ الــرَّبُّ َعلَــى الــدَّ

ــاٍه لَ تَْنَقِطــُع ِميَاُهــُه « )إشــعياء 58: 10، 11(. َريَّــا وَكََنبْــعِ ِميَ
لــم  الحــارة  توّســالت األنبيــاء  فــي وجــه  إلــى عبــادة األوثــان  انصــراف آحــاز  إّن 
يكــن لــه غيــر نتيجــة واحــدة: » كَاَن َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَــى يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيَم، َوأَْســلََمُهْم 
ِفيــِر « )2 أخبــار األيــام 29: 8(. وقــد حــل بالمملكــة انحطــاط  ْهــِش َوالصَّ لِلَْقلـَـِق َوالدَّ
ســريع، وســرعان مــا تعــرض كيانهــا ذاتــه للخطــر بســبب الجيــوش المغيــرة عليهــا: 
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إِلَــى أُورَُشــلِيَم  إِْســرَائِيَل  َملِــُك  بْــُن رََملْيَــا  أََراَم َوفَْقــُح  َملِــُك  » ِحيَنِئــٍذ َصِعــَد رَِصيــُن 
لِلُْمَحاَربَــِة فََحاَصــُروا آَحــاَز « )2 ملــوك 16: 5(.

فلــو كان آحــاز وكبــار رجــال مملكتــه أمنــاء للعلــّي لمــا خافــوا ذلــك التحالــف 
غيــر العــادي الــذي أُبــرم ضّدهــم. ولكــّن عصيانهــم المتكــرر جرّدهــم مــن القــّوة. فــإذ 
أصــاب الملــك رعــب مجهــول مــن األحــكام الجزائيــة مــن اإللــه الــذي قــد اســخطه: 
يــِح « )إشــعياء 7: 2(.  اَم الرِّ » رََجــَف قَلْبُــُه َوقُلُــوُب َشــْعِبِه كَرََجَفــاِن َشــَجِر الَْوْعــِر قُــدَّ
إلــى الملــك  إلــى إشـــعياء فــي هـــذه األزمـــة يأمـــره بالذهــاب  الــرّب  فجــاءت كلمــة 
المرتعــب ليقــول لــه: » اِْحتـَـِرْز َواْهــَدأْ. لَ تََخــْف َولَ يَْضُعــْف قَلْبُــَك.. ألَنَّ أََراَم تَآَمــرَْت 
ُضَهــا َونَْســتَْفِتُحَها  ــًة نَْصَعــُد َعلَــى يَُهــوَذا َونَُقوِّ ــا قَائِلَ ــَك ِبَشــّر َمــَع أَفْرَاِيــَم َوابْــِن رََملْيَ َعلَيْ
ــيُِّد الــرَّبُّ لَ تَُقــوُم! لَ تَُكــوُن «.  ألَنُْفِســَنا َونَُملِّــُك ِفــي َوَســِطَها َملِــًكا.. هَكــَذا يَُقــوُل السَّ
وقــد أعلــن النبــّي أّن مملكــة إســرائيل وكذلــك مملكــة آرام ستتالشــيان ســريعاً. وفــي 

ــالَ تَأَْمُنــوا « )إشــعياء 7: 7-4، 9(. ــْم تُْؤِمُنــوا فَ ختــام كالمــه قــال: » إِْن لَ
فلــو قبــل آحــاز هــذه الرســالة كمــا هــي مــن الســماء لعــاد ذلــك بالخيــر علــى 
مملكــة يُهــَوَذا. ولكــن إذ اختــار الســتناد إلــى الــذراع البشــريّة طلــب المعونــة مــن 
َعبْــُدَك  » أَنَــا  يقــول:  أشــور  ملــك  تغلــث فالســر  إلــى  أرســل  يأســه  ففــي  األمــم. 
الَْقائَِميْــِن  إِْســرَائِيَل  َملِــِك  يَــِد  َوِمــْن  أََراَم  َملِــِك  يَــِد  ِمــْن  َوَخلِّْصِنــي  َوابُْنــَك. اْصَعــْد 
َعلَــيَّ « )2 ملــوك 16: 7(. وقــد كان الطلــب مصحوبــاً بهديــة ســخية مــن خزائــن 

الملــك ومــن خزانــة هيــكل الــرّب.
وقــد أُرســلت المعونــة المطلوبــة وأُعطيــت للملــك آحــاز نجــدة مؤقتــة. ولكــن مــا 
أفــدح الثمــن الــذي دفعتــه يُهــَوذَا! فتلــك الجزيــة المقّدمــة إلــى أشــور أثــارت مطامعهــا 
وســرعان مــا هــددت تلــك األّمــة الغــادرة باإلغــارة علــى يُهــَوذَا ونهبهــا. فتضايــق آحــاز 
ورعاياه التعســاء خوفاً من أن يســقطوا ســقوطاً كامالً في أيدي األشــوريين القســاة:

» الــرّب ذلـّـل يُهــَوَذا « بســبب العصيــان المســتمر. ففــي وقــت التأديــب هــذا 
.. ألنّــه َذبَــَح آللَِهــِة ِدَمْشــَق « إذ  بــدلً مــن أن يتــوب آحــاز فقــد » زَاَد ِخيَانَــًة بالــرَّبِّ
قــال: » ألَنَّ آلَِهــَة ُملُــوِك أََراَم تَُســاِعُدُهْم أَنَــا أَْذبَــُح لَُهــْم فَيَُســاِعُدونَِني « )2 أخبــار 

األيــام 28: 19، 22، 23(.
أبــواب الهيــكل. وبذلــك  وقــرب نهايــة حكــم هــذا الملــك المرتــّد أمــر بإغــالق 
توقّفــت الخدمــات المقّدســة. ومــا عــادت أضــواء المنائــر تشــتعل أمــام المذبــح، 
ومــا عــادت الذبائــح تقــّدم عــن خطايــا الشــعب ومــا عــاد البخــور العطــر يصعــد إلــى 
الســماء فــي وقــت ذبيحــة الصبــاح وتقدمــة المســاء. فــإذ هجــر ســكان تلــك المدينــة 
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لعبــادة  أقامــوا مذابــح  فإنّهــم  بإحــكام  أبوابــه  بيــت هللا وأوصــدوا  أروقــة  الملحــدة 
اآللهــة الوثنيّــة فــي الشــوارع وعلــى قارعــة الطريــق وفــي كّل أحيــاء أورشــليم بــكّل 

جــرأة. وقــد بــدا كأّن الوثنيّــة انتصــرت وكادت قــّوات الظلمــة أن تغلــب.
للــرّب  بولئهــم  محتفظيــن  ظلّــوا  جماعــة  يُهــَوَذا  مــدن  فــي  يوجــد  كان  ولكــن 
بــكّل إبــاٍء وثبــات النســياق مــع تيّــار الوثنيّــة. وقــد نظــر إشــعياء وميخــا  إذ رفضــوا 
وزمالؤهمــا إلــى هــؤلء األمنــاء برجــاء وهــم يســتعرضون أمامهــم الدمــار الــذي حــدث 
أثنــاء ســنوات آحــاز األخيــرة. لقــد أُغلــق مقدســهم ولكــّن أولئــك األمنــاء جاءهــم هــذا 
ُســوا رَبَّ الُْجُنــوِد فَُهــَو َخْوفُُكــْم َوُهــَو رَْهبَتُُكــْم. َويَُكــوُن  التأكيــد: » هللَاُ َمَعَنــا «، » قَدِّ

َمْقِدًســا « )إشــعياء 8: 10، 13، 14(.
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كان اإلصــالح الــذي حــدث فــي إبــان حكــم حزقيــا الناجــح، علــى نقيــض حكــم 
آحــاز أبيــه الطائــش. لقــد اعتلــى حزقيــا العــرش وهــو عاقــد العــزم علــى بــذل كّل مــا 
في وســعه لينقذ يُهَوَذا من المصير الذي بدأ يهدد المملكة الشــماليّة. ولم تشــّجع 
رســائل األنبيــاء أحــداً علــى اتخــاذ إجــراءات ناقصــة. فلــم يكــن تفــادي األحــكام التــي 

تتهددهــم، ليحصــل بغيــر إجــراء إصــالح عظيــم حاســم.
وقــد برهــن حزقيــا فــي تلــك األزمــة أنّــه رجــل الســاعة الــذي  يمكــن العتمــاد 
فاتّجــه  وتنفيذهــا.  الخطــط  رســم  فــي  بــدأ  حتــى  العــرش  اعتلــى  أن  فمــا  عليــه. 
وفــي هــذا  زمنــاً طويــالً،  أُهملــت  التــي  الهيــكل  إعــادة خدمــة  إلــى  أولً  انتباهــه 
أمنــاء لدعوتهــم  الذيــن ظلّــوا  الكهنــة والالوييــن  مــن  بــكّل حــرارة  التمــس  العمــل 
تعضيدهــم  مــن  واثقــاً  كان  فــإذ  معــه.  ويتعاونــوا  أيديهــم  يمــّدوا  أن  المقّدســة 
ســريعة  بإصالحــات  القيــام  فــي  رغبتــه  عــن  بصراحــة  خاطبهــم  وإخالصهــم 
َعيَْنــِي  ِفــي  ــرَّ  الشَّ َوَعِملُــوا  َخانُــوا  آبَاَءنَــا  قائــالً: » ألَنَّ  واعتــرف  المــدى.  وبعيــدة 
لُــوا ُوُجوَهُهــْم َعــْن َمْســَكِن الــرَّبِّ «. » فَــاآلَن ِفــي قَلِْبــي  الــرَّبِّ إِلِهَنــا َوتََركُــوُه، َوَحوَّ
ــا ُحُمــوَّ َغَضِبــِه « )2 أخبــار األيــام  ــرُدُّ َعنَّ ــَع َعْهــًدا َمــَع الــرَّبِّ إِلــِه إِْســَرائِيَل فَيَ أَْن أَقْطَ

.)10  ،6  :29
كانــوا  الــذي  الموقــف  منتقــاة  قليلــة  كلمــات  فــي  الملــك  اســتعرض  وقــد 
يواجهونــه - الهيــكل المغلــق األبــواب، وتوقــف الخدمــات التــي فــي نطاقــه، وعبــادة 
األوثــان الفاضحــة الشــائنة التــي كانــت تمــارس فــي شــوارع المدينــة وفــى جميــع 
أنحــاء المملكــة، وارتــداد جمــوع كثيــرة ممــن كان يمكنهــم أن يظلّــوا أمنــاء للــرّب لــو 
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كان معلمــو يُهــَوَذا قــد وضعــوا أمامهــم مثــالً صالحــاً، وانحطــاط المملكــة وضيــاع 
كرامتهــا فــي عيــون األمــم المحيطــة بهــا. كانــت المملكــة الشــماليّة تســير بســرعة 
الســيف، وجمــوع كثيــرة  بحــد  ماتــوا  الدمــار والتمــزّق، وكثيــرون  إلــى  فــي طريقهــا 
كانــت قــد أُخــذت إلــى الســبي، وكانــت مملكــة إســرائيل ستســقط تمامــاً فــي أيــدي 
األشــوريين وتصبــح خرابــاً شــامالً، وهــذا كان لبــّد أن يكــون مصيــر يُهــَوَذا أيضــاً مــا لــم 

يعمــل هللا بقــّوة عــن طريــق أنــاس يتــّم اختيارهــم نوابــاً عنــه.
فــي تحقيــق اإلصــالح  يتحــدوا معــه  كــي  الكهنــة مباشــرة  إلــى  وتحــّدث حزقيــا 
ـوا اآلَن ألَنَّ الــرَّبَّ اْختَاَركُــْم لَِكــْي تَِقُفــوا  ، لَ تَِضلُـّ الــالزم. فأوصاهــم قائــالً: » يَــا بَِنــيَّ
ُســوا بَيْــَت  ُســوا اآلَن َوقَدِّ أََماَمــُه َوتَْخِدُمــوُه َوتَُكونُــوا َخاِدِميــَن َوُموِقِديــَن لَــُه «. » تََقدَّ

الــرَّبِّ إِلــِه آبَائُِكــْم « )2 أخبــار األيــام 29: 11، 5(.
وقــد  فــوراً  العمــل  فــي  الكهنــة  فبــدأ  عمــل ســريع.  وقــت  الوقــت  ذلــك  كان 
فاشــتغلوا  المؤتمــر،  هــذا  فــي  حاضريــن  يكونــوا  لــم  الذيــن  مــن  آخــرون  تعــاون 
الكهنــة صعوبــاٍت كثيــرة  الهيــكل وتقديســه. ووجــد  فــي عمليــة تطهيــر  بإخــالص 
فــي العمــل بســبب تدنيــس الهيــكل وإهمالــه تلــك الســنين الطــوال. إلّ أّن الكهنــة 
والالوييــن اشــتغلوا بــال كلـّـل، وفــي فتــرة قصيــرة جــّداً أمكنهــم أن يُعلنــوا انتهاءهــم 
مــن العمــل. كمــا أُصلحــت أبــواب الهيــكل وفُتحــت مــن جديــد علــى مصاريعهــا، 
معــداً  شــيء  كّل  وكان  أماكنهــا،  فــي  وُوضعــت  المقّدســة  األوانــي  وُجمعــت 

المقــدس. إقامــة خدمــات  إلعــادة 
وفــي أّول خدمــة أُقيمــت اشــترك رؤســاء المدينــة مــع الملــك حزقيــا والكهنــة 
والالوييــن فــي التمــاس الغفــران عــن خطايــا األّمــة. وقــد وضعــت ذبائــح الخطيئــة 
َخــرَّ  الُْمْحرَقَــِة  انِْتَهــاِء  » َوِعْنــَد  الشــعب «.  َجِميــعِ  َعــْن  » تَْكِفيــرًا  المذبــح:  علــى 
الهيــكل  أروقــة  رددت  أخــرى  ومــرّة  َوَســَجُدوا «.  َمَعــُه  الَْمْوُجوِديــَن  َوكُلُّ  الَْملِــُك 
صــدى كلمــات الحمــد والتمجيــد. وقــد تغّنــوا بمزاميــر داود وآســاف بفــرح عندمــا 
تحقــق العابــدون مــن أنّهــم قــد تخلّصــوا مــن عبوديّــة الخطيئــة والرتــداد. » َوفَــِرَح 
ــْعَب، ألَنَّ األَْمــَر كَاَن بَْغتَــًة « )2  ــْعِب ِمــْن أَْجــِل أَنَّ هللَا أََعــدَّ الشَّ َحزَِقيَّــا َوكُلُّ الشَّ

أخبــار األيــام 29: 24، 29، 36(.
لقــد أعــّد هللا قلــوب رؤســاء يُهــَوَذا ليكونــوا طليعــة إصــالح حاســم مــن أجــل 
متتاليــة  برســائل  شــعبه  إلــى  انبيــاءه  أرســل  قــد  هللا  كان  الرتــداد.  تيــار  إيقــاف 
األســباط  رجــال  ورفضهــا  بهــا  ازدرى  رســائل   — الحــار  التوّســل  بــكالم  تنطــق 
فــي  أّمــا  األعــداء.  أيــدي  إلــى  اآلن  أُســلموا  الذيــن  إســرائيل  مملكــة  فــي  العشــرة 
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يُهــَوَذا فقــد ظلّــت بقيّــة صالحــة ممتــازة، وظــّل األنبيــاء يقّدمــون رســائلهم إليهــم. 
اســمعوا إشــعياء النبــّي وهــو يلّــح عليهــم قائــالً: »  ارجعــوا إلــى الــذي ارتــّد بنــو 
إســرائيل عنــه متعّمقيــن « ] » ارجعــوا إلــى َمــن تمردتــم عليــه أشــّد التمــرد « — 
الترجمــة التفســيرية [ )إشــعياء 31: 6(. ثــّم اســمعوا ميخــا وهــو يعلــن بثقــة قائــاًل: 
تِــي،  ، أَْصِبــُر إِللــِه َخالَِصــي. يَْســَمُعِني إِلِهــي. َل تَْشــَمِتي ِبــي يـَـا َعُدوَّ » أَُراِقــُب الــرَّبَّ
إَِذا َســَقطُْت أَقـُـوُم. إَِذا َجلَْســُت ِفــي الظُّلَْمــِة فَالــرَّبُّ نـُـوٌر لـِـي. أَْحتَِمــُل َغَضــَب الــرَّبِّ 
النُّــوِر،  إِلَــى  َســيُْخِرُجِني  ــي.  َحقِّ َويُْجــِرَي  َدْعــَواَي  يُِقيــَم  ـى  َحتّـَ إِلَيْــِه،  أَْخطَــأُْت  ألَنِـّـي 

ِبــرَُّه « )ميخــا 7: 9-7(. َســأَنْظُُر 
للذيــن  يغفــر  اســتعداد هللا ألن  عــن  تُعلــن  التــي  الرســائل  مــن  هــذه وأمثالهــا 
رجعــوا إليــه بعــزم صــادق وكامــل ويقبلهــم، أتــت بالرجــاء لنفــوس كثيــرة خائــرة فــي 
ســنوات الظــالم عندمــا ظلـّـت أبــواب الهيــكل موصــدة. واآلن بعدمــا شــرع الرؤســاء 
فــي القيــام بإصــالح، كان كثيــر مــن الشــعب الــذي تعــب وســئم عبوديّــة الخطيئــة 

مســتعداً لالســتجابة للنــداء.
ولئهــم  ولتجديــد  للغفــران  طلبــاً  الهيــكل  أروقــة  إلــى  دخلــوا  الذيــن  نــال  لقــد 
للــرّب تشــجيعاً قـُـّدم لهــم مــن األجــزاء النبويــة فــي الكتــاب. إّن اإلنــذارات المقّدســة 
الخطيــرة ضــّد الوثنيّــة التــي نطــق بهــا موســى فــي مســامع جميــع إســرائيل، كانــت 
مصحوبــة بنبــوات عــن اســتعداد هللا ألن يســمع ويغفــر للذيــن يطلبونــه بــكّل القلــب 
فــي عصــور الرتــداد. فقــد قــال موســى إذا كنــت » تَرْجــُع إِلَــى الــرَّبِّ إِلِهــَك َوتَْســَمُع 
لَِقْولِــِه،  ألَنَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك إِلــٌه رَِحيــٌم، لَ يَتْــرُكَُك َولَ يُْهلِــُكَك َولَ يَْنَســى َعْهــَد آبَائِــَك 

ـِذي أَقَْســَم لَُهــْم َعلَيْــِه « )تثنيــة 4: 30، 31(. الّـَ
الــذي كان حزقيــا  الهيــكل  عــن تدشــين  قُّدمــت  التــي  النبويّــة  الصــالة  وفــي 
» إَِذا  قائــالً:  ســليمان  صلــى  والخدمــة،  العبــادة  فيــه  يقدمــون  وزمــالؤه  اآلن 
إِلَيْــَك  َرَجُعــوا  ثُــمَّ  إِلَيْــَك،  أَْخطَــأُوا  ألَنَُّهــْم  الَْعــُدوِّ  أََمــاَم  إِْســَرائِيُل  َشــْعبَُك  انَْكَســَر 
أَنْــَت  فَاْســَمْع  الْبَيْــِت،   هــَذا  نَْحــَو  إِلَيْــَك  َوتََضرَُّعــوا  ـْوا  َوَصلّـَ ِباْســِمَك  َواْعتَرَفُــوا 
ُختمــت  34(.لقــد   ،33  :8 ملــوك   1( َشــْعِبَك «  َخِطيَّــَة  َواْغِفــْر  ــَماِء  السَّ ِمــَن 
هــذه الصــالة بختــم استحســان هللا وقبولــه ألنّــه عنــد انتهائــه مــن صالتــه نزلــت 
)انظــر  الهيــكل  الــرب  مجــد  ومــأل  والذبائــح  المحرقــة  لتــأكل  الســماء  مــن  النــار 
لــه إّن صالتــه  الــرّب لســليمان وقــال  تــراءى  الليــل  1(. وفــي   :7 2 أخبــار األيــام 
لــه هــذا  لمــن يســجدون هنــاك. كمــا أعطــى  ُســمعت وأنّــه ســيُظهر رحمتــه  قــد 
ـْوا  َوَصلّـَ َعلَيِْهــْم  اْســِمي  ُدِعــَي  الَِّذيــَن  َشــْعِبي  تََواَضــَع  إَِذا    « الرحيــم:  التأكيــد 
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َوأَْغِفــُر  ــَماِء  السَّ ِمــَن  أَْســَمُع  فَِإنَِّنــي  الرَِّديــِة  طُرُِقِهــِم  َعــْن  َوَرَجُعــوا  َوْجِهــي،  َوطَلَبُــوا 
.)14  :7 األيــام  أخبــار   2( أَْرَضُهــْم «  َوأُبْــِرئُ  َخِطيَّتَُهــْم 

وقــد تّمــت هــذه الوعــود إتمامــاً كامــالً فــي أثنــاء اإلصــالح الــذي قــام بــه حزقيــا. 
فــي  أوســع  حركــة  الهيــكل  تطهيــر  عنــد  تّمــت  التــي  الحســنة  البدايــة  وتبعــت 
نطاقهــا ســاهم فيهــا إســرائيل كمــا ســاهم يُهــَوَذا ســواء بســواء. لقــد عــّول حزقيــا 
ــة للشــعب علــى إحيــاء العــادة  فــي غيرتــه ألن يجعــل خدمــات الهيــكل بركــة حقيقيّ

الفصــح. القديمــة عــادة جمــع اإلســرائيليين إلحيــاء عيــد 
لــم يُمــارس عيــد الفصــح كعيــد قومــّي منــذ ســنين طويلــة. فانقســام المملكــة 
فــي نهايــة حكــم ســليمان جعــل هــذا األمــر غيــر عملــي. ولكــّن األحــكام الرهيبــة التــي 
حاقت باألســباط العشــرة أيقظت في قلوب البعض الرغبة في أمر أفضل، وكان 
لرســائل األنبيــاء المثيــرة أثرهــا الفّعــال، وقــد أذاع رســل الملــك الدعــوة لحضــور عيــد 
الفصــح فــي أورشــليم، فــي كّل مــكان: » ِمــْن َمِديَنــٍة إِلَــى َمِديَنــٍة ِفــي أَرِْض أَفْرَاِيــَم 
إذ  والجفــاء  بالصــّد  الرحمــة  دعــوة  حاملــو  قوبــل  وقــد  َزبُولُــوَن «.  ـى  َحتّـَ ــى  َوَمَنسَّ
اســتخف غيــر التائبيــن القســاة القلــوب. ومــع ذلــك فــإّن بعضــاً إذ كانــوا يتوقــون 
إِلَــى  َوأَتَــْوا  » تََواَضُعــوا  لمشــيئته:  أكمــل  معرفــة  علــى  للحصــول  هللا  طلــب  إلــى 

أُورَُشــلِيَم « )2 أخبــار األيــام 30: 10، 11(.
وفي أرض يُهَوَذا استجـــاب جميــع الناس للنداء ألّن » يَد هللا « كانت عليهم 
» فَأَْعطَاُهْم قَلْبًا َواِحًدا لِيَْعَملُوا ِبأَْمِر الَْملِِك َوالرَُّؤَســاِء « )2 أخبار األيام 30: 12( 

— وكان األمر متوافقاً مع إرادة هللا الُمعلنة على أفواه أنبيائه.
وكانــت تلــك الفرصــة فرصــة ربــح عظيــم لجماهيــر المجتمعيــن. فشــوراع المدينــة 
التــي نجســتها مذابــح األوثــان التــي اقيمــت هنــاك فــي أثنــاء ُملــك آحــاز أُزيلــت منهــا 
تلك األرجاس. وفي اليوم المحدد ُمورس الفصُح، وقضى الشــعب ذلك األســبوع 
فــي تقديــم ذبائــح الســالمة وفــي تعلـّـم مــا كان هللا يريدهــم أن يتعلّمــوه. وفــي كّل يــوم 
كان » الالَِّويِّيــَن الَْفِطِنيــَن ِفطَْنــًة َصالَِحــًة لِلــرَّبِّ « يعلّمــون الشــعب، والذيــن هيــأوا 
قلوبهــم لطلــب هللا وجــدوا غفرانــاً. وقــد مــألت الغبطــة والبهجــة العظيمــة جوانــح 
يَْوًمــا فَيَْوًمــا  ـوَن َوالَْكَهَنــُة يَُســبُِّحوَن الــرَّبَّ  ذلــك الجمــع الســاجد هلل: » وَكَاَن الالَِّويُـّ
ِبآلَِت َحْمٍد لِلرَّبِّ « )2 أخبار األيام 30: 22، 21(. وقد اشترك الجميع في الشوق 

ألن يســبّحوا ذاك الــذي برهــن علــى أنّــه صالــح ورحيــم إلــى هــذا الحــد.
فعــزم  عظيمــة،  بســرعة  الفصــح  لعيــد  المخصصــة  الســبعة  األيّــام  مــرّت  وقــد 
العابــدون قضــاء ســبعة أيـّـام أخــرى فــي الحصــول علــى معرفــة كاملــة لطريــق الــرّب. 
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وقــد واصــل الكهنــة المعلّمــون عمــَل التعليــم مــن ســفر الشــريعة، فــكان الشــعب 
يجتمــع فــي الهيــكل كّل يــوم ليقــّدم فريضــة الحمــد والشــكر، وعندمــا قــارب ذلــك 
الجتمــاع العظيــم علــى النتهــاء كان واضحــاً أّن هللا عمــل عمــالً عجيبــاً فــي هدايــة 
شــعب يُهــَوَذا المرتــّد، وفــي صــّد تيــار الوثنيّــة الــذي كان يهــدد باكتســاح الجميــع 
أمامــه. لــم تكــن إنــذارات األنبيــاء المقّدمــة، عبثــاً: » وَكَاَن فـَـَرٌح َعِظيــٌم ِفــي أُورَُشــلِيَم، 
ـاِم ُســلَيَْماَن بْــِن َداُوَد َملِــِك إِْســرَائِيَل لَــْم يَُكــْن كَهــَذا ِفــي أُورَُشــلِيَم « )2  ـُه ِمــْن أَيّـَ ألَنّـَ

أخبــار األيــام 30: 26(.
وقــد جــاء الوقــت الــذي فيــه يعــود العابــدون إلــى بيوتهــم: » َوقَاَم الَْكَهَنــُة الالَِّويُّوَن 
إِلَــى  قُْدِســِه  َمْســَكِن  إِلَــى  َصالَتُُهــْم  َوَدَخلَــْت  َصْوتُُهــْم  فَُســِمَع  ــْعَب،  الشَّ َوبَاَركُــوا 
ــَماِء « )2 أخبــار األيــام 30: 27(. لقــد قبــل هللا أولئــك الذيــن اعترفــوا بخطاياهــم  السَّ

بقلــوب منســحقة، وبعــزم صــادق اتّجهــوا إليــه فــي طلــب الغفــران والعــون.
وقــد بقــي اآلن عمــل هــام كان يجــب علــى مــن كانــوا عائديــن إلــى بيوتهــم أن 
يســاهموا فيــه بنصيــب وافــر، وكان إتمــام هــذا العمــل يحمــل فــي ذاتــه برهانــاً علــى 
أّن اإلصــالح الــذي تــّم كان حقيقيــاً. فالكتــاب يقــول: » َخــَرَج كُلُّ الَْحاِضِريــَن إِلَــى 
ــَواِرَي، َوَهَدُمــوا الُْمرْتََفَعــاِت َوالَْمَذابــَح  ــُروا األَنَْصــاَب َوقَطَُعــوا السَّ ُمــُدِن يَُهــوَذا، وَكَسَّ
ــى َحتَّــى أَفَْنْوَهــا، ثـُـمَّ رََجــَع كُلُّ َواِحــٍد إِلـَـى  ِمــْن كُلِّ يَُهــوَذا َوبَْنيَاِميــَن َوِمــْن أَفْرَاِيــَم َوَمَنسَّ

ُملِْكــِه، إِلَــى ُمُدنِِهــْم « )2 أخبــار األيــام 31: 1(.
الروحيّــة  المملكــة  مصالــح  إلقامــة  بإصالحــات  ورفاقــه  حزقيــا  قــام  وقــد 
ــا ِفــي كُلِّ يَُهــوَذا، َوَعِمــَل َمــا ُهــَو َصالِــٌح  ــة وتدعيمهــا: » هَكــَذا َعِمــَل َحزَِقيَّ والزمنيّ
ِبــُكلِّ قَلِْبــِه  َعِملَــُه  إِنََّمــا  ِبــِه..  ابْتَــَدأَ  َعَمــل  إِلِهــِه. َوكُلُّ  الــرَّبِّ  أََمــاَم  َوَحــقٌّ  َوُمْســتَِقيٌم 
ــْم يَِحــْد َعْنــُه، بَــْل َحِفــَظ َوَصايَــاُه الَِّتــي أََمــَر ِبَهــا  ــَح «. »َعلَــى الــرَّبِّ اتـّـَكَل .. َولَ َوأَفَلَ
الــرَّبُّ ُموَســى. َوكَاَن الــرَّبُّ َمَعــُه.. َوكَاَن يَْنَجــُح « )2 أخبــار األيــام 31: 20، 21؛ 

2 ملــوك 18: 7-5(.
وقد امتاز حكم حزقيا بسلسلة من حوادث العناية العظيمة التي أعلنت لألمم 
المحيطــة أّن هللا كان مــع شــعبه. لقــد جعــل نجــاح األشــوريين فــي احتــالل الســامرة 
وفــي تشــتيت البقيّــة المحطمــة مــن األســباط العشــرة بيــن كّل األمــم فــي أوائــل ســني 
ُملكــه، كثيريــن يشــّكون فــي قــدرة هللا. لقــد تجــرّأ أهــل نينــوى بنجاحهــم المتوالــي، 
علــى القــاء الرســالة التــي قّدمهــا لهــم يونــان منــذ زمــن طويــل، جانبــاً وتحــدي مقاصــد 
الســماء ومقاومتهــا. وبعــد ســقوط الســامرة بســنوات قليلــة عــادت تلــك الجيــوش 
الظافــرة لتظهــر مــرّة أخــرى فــي فلســطين، وفــي هــذه المــرّة وّجهــوا جيوشــهم ضــّد 
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مــدن يُهــَوذَا الحصينــة، وقــد أحــرزوا بعــض النجــاح، إلّ أنّهــم انســحبوا لبعــض الوقــت 
بســبب صعوبــات ومناوشــات قامــت فــي أجــزاء أخــرى فــي مملكتهــم. ولكــن بعــد 
مــرور بضــع ســنوات قــرب انتهــاء ســنّي ملــك حزقيــا كان ســيُعلن أمــام شــعوب العالــم 

مــا إذا كانــت آلهــة األمــم ســتحرز انتصــاراً حاســماً أم ل.
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أصيــب الملــك حزقيــا فجــأة بمــرض مميــت  فــي منتصــف ســنّي ملكــه الناجــح، 
وكانــت حالتــه فــوق قــدرة البشــر لمســاعدته. وقــد بــدا كأنّــه قــد انقطــع عنــه آخــر 
: أَْوِص  رجــاء عندمــا أتــاه النبــّي إشــعياء وقــّدم لــه هــذه الرســالة: » هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ

بَيْتَــَك ألَنَّــَك تَُمــوُت َولَ تَِعيــُش « )إشــعياء 38: 1(.
كان المســتقبل مظلمــاً تمامــاً، ومــع ذلــك فقــد أمكــن للملــك أن يصلّــي إلــى 
يَْقــاِت « )مزمــور 46: 1(.  ٌة. َعْونًــا ِفــي الضِّ هللا الــذي ســــبق أن كان لــه » َملَْجــأٌ َوقُــوَّ
ــَف  ــْر كَيْ ــا رَبُّ اذْكُ ــاَل آِه يَ ــِط َوَصلَّــى إِلَــى الــرَّبِّ  َوقَ ــَه َوْجَهــُه إِلَــى الَْحائِ وهكــذا » فَوجَّ
ــا  ــَك. َوبََكــى َحزَِقيَّ ــِة َوِبَقلْــٍب َســلِيٍم َوفََعلْــُت الَْحَســَن ِفــي َعيَْنيْ ِســرُْت أََماَمــَك ِباألََمانَ

بُــَكاًء َعِظيًمــا « )2 ملــوك 20: 2، 3(.
منــذ أيــام داود لــم يَُقــْم ِملِــٌك َعِمــَل بقــّوٍة عظيمــٍة ألجــل إقامــة ملكــوت هللا  
الملــك  ذلــك  خــدم  لقــد  حزقيــا.  فعــل  قــد  كمــا  والمخــاوف  الرتــداد  أيّــام  فــي 
المحتضــر إلهــه بــكّل أمانــة وشــّدد ثقــة شــعبه فــي الــرّب بوصفــه ملكهــم األعلــى. 

وكــداود أمكنــه أن يتوســل قائــالً:
ِمــَن  َشــِبَعْت  قَــْد  ـُه  ألَنّـَ ُصرَاِخــي  إِلَــى  أُُذنَــَك  أَِمــْل  َصالَتِــي.  اَمــَك  قُدَّ » لْتَــأِْت 

.)3  ،2  :88 )مزمــور  َدنَــْت «  الَْهاِويَــِة  إِلَــى  َوَحيَاتِــي  نَْفِســي،  الَْمَصائِــِب 
، ُمتََّكلِي ُمْنُذ ِصبَاَي. َعلَيَْك اْســتََنْدُت «.  » ألَنََّك أَنَْت رََجائِي يَا َســيِِّدي الرَّبَّ
تِــي «. » يَــا هللَاُ، لَ تَبُْعــْد َعنِّــي. يَــا إِلِهــي، إِلَــى َمُعونَِتــي  » لَ تَتْرُكِْنــي ِعْنــَد فََنــاِء قُوَّ
تِــَك كُلَّ آٍت «  ـى أُْخِبــَر ِبِذَراِعــَك الِْجيــَل الُْمْقِبــَل، َوِبُقوَّ أَْســِرْع «. » لَ تَتْرُكِْنــي، َحتّـَ

)مزمــور 71: 5، 6، 9، 12، 18(.
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عبــده:  صــالة   ســمع   .)22  :3 )مراثــي  تَــزُوُل «  لَ  » َمرَاِحَمــُه  الــذي  فــذاك 
» َولَــْم يَْخــرُْج إَِشــْعيَا إِلَــى الَْمِديَنــِة الُْوْســطَى ]» َوقَبْــَل أَْن يَبْلُــَغ إَِشــْعيَاُء ِفَنــاَء الَْقْصــِر 
األَْوَسِط «[ )الترجمة التفسيرية( َحتَّى كَاَن كَالَُم الرَّبِّ إِلَيِْه قَائاِلً: ارْجْع َوقُْل لَِحزَِقيَّا 
رَئِيــِس َشــْعِبي: هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ إِلــُه َداُوَد أَِبيــَك قَــْد َســِمْعُت َصالَتَــَك. قَــْد رَأَيْــُت 
ُدُموَعــَك. هأَنَــَذا أَْشــِفيَك. ِفــي الْيَــْوِم الثَّالِــِث تَْصَعــُد إِلَــى بَيْــِت الــرَّبِّ َوأَِزيــُد َعلَــى 
ــوَر َمــَع هــِذِه الَْمِديَنــِة، َوأَُحاِمــي  أَيَّاِمــَك َخْمــَس َعَشــرََة َســَنًة، َوأُنِْقــُذَك ِمــْن يـَـِد َملِــِك أَشُّ
َعــْن هــِذِه الَْمِديَنــِة ِمــْن أَْجــِل نَْفِســي، َوِمــْن أَْجــِل َداُوَد َعبْــِدي « )2 ملــوك 20: 6-4(.

وقــد عــاد النبــّي فرحــاً وهــو يحمــل كالم اليقيــن والرجــاء. فــإذ أشــار إشــعياء 
بــأن يضعــوا قــرص تيــن علــى مــكان األلــم مــن جســم الملــك، قــّدم لــه رســالة رحمــة 

هللا ورعايتــه الحافظــة.
وكمــا حــدث مــع موســى وهــو فــي أرض مديــان. ومــع جدعــون وهــو ماثــل فــي 
حضــرة رســول الســماء، ومــع أليشــع قبيــل صعــود ســيده. كذلــك توّســل حزقيــا فــي 
طلــب عالمــة تؤكــد لــه أّن تلــك الرســالة هــي مــن الســماء. فســأل النبــّي قائــالً:  » َمــا 

؟ «. الَْعالََمــُة أَنَّ الــرَّبَّ يَْشــِفيِني فَأَْصَعــَد ِفــي الْيَــْوِم الثَّالـِـِث إِلَــى بَيْــِت الــرَّبِّ
فأجابــه النبــي قائــالً: » هــِذِه لَــَك َعالََمــٌة ِمــْن ِقبَــِل الــرَّبِّ َعلَــى أَنَّ الــرَّبَّ يَْفَعــُل 
ـلُّ َعْشــَر َدرََجــاٍت أَْو يَرْجــُع َعْشــَر َدرََجــاٍت؟ «  ـَم ِبــِه: َهــْل يَِســيُر الظِـّ ـِذي تََكلّـَ األَْمــَر الّـَ
فأجــاب حزقيــا يقــول: » إِنَّــُه يَِســيٌر َعلـَـى الظِّــلِّ أَْن يَْمتـَـدَّ َعْشــَر َدرََجــاٍت. لَ! بـَـْل يَرْجــُع 

ـلُّ إِلَــى الْــَوَراِء َعْشــَر َدرََجــاٍت «. الظِـّ
عشــر  يرجــع  أن  شمســية(  )ســاعة  المزولــة  علــى  الــذي  للظــل  يمكــن  كان  مــا 
درجــات إلــى الــوراء لــو لــم يتدخــل هللا تدخــالً مباشــراً. وكانــت هــذه عالمــة لحزقيــا 
ـلَّ  أّن هللا قــد ســمع صالتــه. وتبعــاً لذلــك: » َدَعــا إَِشــْعيَا النَِّبــيُّ الــرَّبَّ  فَأَرَْجــَع الظِـّ
الْــَوَراِء « )2 ملــوك  إِلَــى  َدرََجــاٍت  َعْشــَر  آَحــاَز  ِبَدرََجــاِت  ِبَهــا  نَــزََل  الَِّتــي  رََجــاِت  ِبالدَّ
الترجمــة  فــي  اآليــات  هــذه  مراجعــة  علــى  الكريــم  القــارئ  ]ونشــجع   .)11-8 :20

المحــرر[. أيضــاً —  التفســيرية 
فــإذ رجعــت إلــى ملــك يُهــَوَذا صّحتــه العاديّــة وقّوتــه اعتــرف بمراحــم الــرّب فــي 
ترنيمــة جميلــة، ونــذر أن يقضــي باقــي أيـّـام عمــره فــي خدمــة طوعيّــة لملــك الملــوك. 
إّن اعترافــه الشــاكر بمعاملــة هللا الرحيمــة معــه هــو بمثابــة الهــام لــكّل مــن يتوقــون 

ألن يقضــوا ســنيهم فيمــا يــؤول لمجــد صانعهــم. قــال حزقيــا:
أَبْــَواِب الَْهاِويَــِة. قَــْد أُْعِدْمــُت بَِقيَّــَة  إِلَــى  أَيَّاِمــي أَْذَهــُب  ِعــزِّ  ِفــي  » أَنَــا قُلْــُت.. 
. الــرَّبَّ ِفــي أَرِْض األَْحيَــاِء. لَ أَنْظـُـُر إِنَْســانًا بَْعــُد َمــَع ُســكَّاِن  . قُلـْـُت: لَ أََرى الــرَّبَّ ِســِنيَّ
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الَْفانِيـَـِة. َمْســِكِني قـَـِد انَْقلـَـَع َوانْتََقــَل َعنِّــي كََخيَْمــِة الرَّاِعــي. لََفْفــُت كَالَْحائـِـِك َحيَاتـِـي. 
بَــاِح. كَاألََســِد هَكــَذا  ِمــَن النَّــْوِل يَْقطَُعِنــي. النََّهــاَر َواللَّيْــَل تُْفِنيِنــي. َصرَْخــُت إِلَــى الصَّ
َّلَيْــَل تُْفِنيِنــي. كَُســُنونٍة ُمزَقْزِقــٍة هَكــَذا أَِصيــُح. أَْهــِدُر  ــُم َجِميــَع ِعظَاِمــي. النََّهــاَر َوالث يَُهشِّ
، قَــْد تََضايَْقــُت. كُــْن لِــي  كََحَماَمــٍة. قَــْد َضُعَفــْت َعيَْنــاَي نَاِظــرًَة إِلَــى الَعــالَِء. يَــا رَبُّ
ــالً كُلَّ ِســِنيَّ ِمــن  ــى ُمتََمهِّ ــْد فََعــَل. أَتََمشَّ ــُه قَــاَل لِــي َوُهــَو قَ ــُم، فَِإنَّ َضاِمًنــا. ِبَمــاَذا أَتََكلَّ
ــيُِّد، ِبهــِذِه يَْحيَــْوَن، َوِبَهــا كُلُّ َحيَــاِة ُروِحــي فَتَْشــِفيِني  أَْجــِل َمــرَارَِة نَْفِســي. أَيَُّهــا السَّ
الََمِة قَْد تََحوَّلَْت لَِي الَْمرَارَُة، َوأَنَْت تََعلَّْقَت ِبَنْفِسي ِمْن َوْهَدِة  َوتُْحِييِني. ُهَوَذا لِلسَّ
الَْهالَِك، فَِإنََّك طَرَْحَت َوَراَء ظَْهرَِك كُلَّ َخطَايَاَي. ألَنَّ الَْهاِويََة لَ تَْحَمُدَك. الَْمْوُت 
لَ يَُســبُِّحَك. لَ يَرُْجــو الَْهاِبطـُـوَن إِلـَـى الُْجــبِّ أََمانَتـَـَك. الَْحــيُّ الَْحــيُّ ُهــَو يَْحَمــُدَك كََمــا 
ـاِم  ــَك. الــرَّبُّ لَِخالَِصــي. فََنْعــزُِف ِبأَْوتَارِنَــا كُلَّ أَيّـَ أَنَــا الْيَــْوَم. األَُب يَُعــرُِّف الْبَِنيــَن َحقَّ

َحيَاتَِنــا ِفــي بَيْــِت الــرَّبِّ « )إشــعياء 38: 10-20 انظــر أيضــاً الترجمــة التفســيرية(.
فــي وديــان نهــر دجلــة والفــرات الخصبــة  كانــت تســكن أّمــة عريقــة، وهــي وإن 
كانــت خاضعــة ألشــور حينئــذ، إلّ أنّــه كان مــن المقــّدر لهــا أن تحكــم العالــم. وكان 
يوجــد بيــن شــعبها رجــال حكمــاء اهتّمــوا اهتمامــاً عظيمــاً بدراســة علــم الفلــك، 
وعندمــا لحظــوا أّن الظــّل علــى المزولــة )الســاعة الشمســية( رجــع عشــر درجــات 
تّمــت  المعجــزة  هــذه  أّن  ملكهــم  بلــدان  مــرودخ  ســمع  فــإذ  الدهشــة.  اصابتهــم 
كعالمــة لملــك يُهــَوَذا  علــى أّن إلــه الســماء قــد مــّد فــي أجلــه، أرســل رســالً إلــى 
حزقيــا لتهنئتــه بالشــفاء، وليعرفــوا، إذا امكــن شــيئاً أكثــر عــن اإللــه الــذي اســتطاع أن 

يجــري مثــل تلــك األعجوبــة العظيمــة.
وقــد تّمــت هــذه الزيــارة التــي قــام بهــا رســل موفــدون مــن قبــل ملــك فــي أرض 
بعيدة، وقُّدمت لحزقيا فرصة فيها يعظّم ويمّجد اإلله الحّي. كم كان من الســهل 
عليــه أن يخبرهــم عــن هللا حامــل كّل الخالئــق الــذي بواســطة رحمتــه ورضــاه أبقــى 
علــى حياتــه عندمــا انتفــى عنــه آخــر رجــاء! مــا كان أخطــر التغييــرات التــي كان يمكــن 
أن تحــدث لــو تــّم إرشــاد طالبــي الحــّق القادميــن مــن ســهول الكلدانييــن لالعتــراف 

بالســيادة العليــا لإللــه الحــّي!
لنفســه  تعظيمــه  وفــي  قلــب حزقيــا،  علــى  تســلّطت  والغــرور  الكبريــاء  ولكــّن 
فتــح أمــام تلــك العيــون الجشــعة الطامعــة الخزائــن التــي أغدقهــا هللا علــى شــعبه. 
ــِت  ــَب، وَكُلَّ بَيْ يْــَت الطَّيِّ ــاَب َوالزَّ َهــَب َواألَطْيَ ــَة َوالذَّ ــرِِه: الِْفضَّ ــَت َذَخائِ فأراهــم » بَيْ
يَّــاُه َحزَِقيَّــا ِفــي بَيِْتــِه َوِفــي  أَْســلَِحِتِه وَكُلَّ َمــا ُوِجــَد ِفــي َخزَائِِنــِه. لـَـْم يَُكــْن َشــْيٌء لـَـْم يُرِِهــْم إِ
كُلِّ ُملِْكــِه « )إشــعياء 39: 2(. ولكّنــه لــم يفعــل هــذا تمجيــداً هلل بــل ليمّجــد نفســه 
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فــي عيــون أولئــك الرؤســاء الغربــاء. ولــم ينتظــر ليفكــر فــي أّن هــؤلء الرجــال يمثِّلــون 
أّمــًة قّويــة ول يوجــد فــي قلوبهــم أثــر لخشــية هللا أو محبّتــه، وأّن كونــه يأتمنهــم علــى 

أســراره أمــر غيــر حكيــم إذ يطلعهــم علــى مقــدار ثــراء األّمــة الزمنــي.
لشــكرانه وتعبّــده وتقــواه.  إّن زيــارة أولئــك المبعوثيــن لحزقيــا كانــت امتحانــاً 
ــِه  ويقــول الســفر المقــّدس: » َوهَكــَذا ِفــي أَْمــِر تَرَاِجــِم ُرَؤَســاِء بَاِبــَل الَِّذيــَن أَرَْســلُوا إِلَيْ
بـَـُه لِيَْعلـَـَم كُلَّ َمــا ِفــي  لِيَْســأَلُوا َعــِن األُْعُجوبـَـِة الَِّتــي كَانـَـْت ِفــي األَرِْض، تَرَكـَـُه هللُا لِيَُجرِّ
قَلِْبــِه « )2 أخبــار األيــام 32: 31(. فلــو كان حزقيــا قــد أحســن اســتخدام الفرصــة 
المقّدمــة ليشــهد لقــدرة هللا وصالحــه ورأفتــه لــكان تقريــر الســفراء قــد أصبــح نــوراً 
 ... يُــرَدَّ  » لــم  إنّــه  الجنــود.  رّب  فــوق  نفســه  مّجــد  ولكّنــه  الظــالم.  غياهــب  يبــدد 
َحْســبََما أُنِْعــَم َعلَيْــِه ]» لــم يتجــاوب مــع مــا أبــداه هللا نحــوه مــن نعــم «[. ألّن قَلْبَــُه 

ارْتََفــَع « )2 أخبــار األيــام 32: 25(.
ومــا كان أرهــب الكــوارث التــي كانــت ســتحدث فــي إثــر ذلــك! فقــد كُِشــف 
الثــروة  عــن  تقريــراً  معهــم  يحملــون  كانــوا  العائديــن  الســفراء  أولئــك  أّن  إلشــعياء 
الهائلــة التــي رأوهــا. وأّن ملــك بابــل ومشــيريه ســيدبّرون خطــة لنقــل ثــروة  أورشــليم  
» فَــَكاَن  شــنيعة:  خطيئــة  حزقيــا  أخطــأ  لقــد  بهــا.  ليغتنــوا  بالدهــم  إلــى  وكنوزهــا 

َوأُورَُشــلِيَم « )2 أخبــار األيــام 32: 25(. يَُهــوَذا  َوَعلَــى  َعلَيْــِه  َغَضــٌب 
» فََجــاَء إَِشــْعيَاُء النَِّبــيُّ إِلـَـى الَْملِــِك َحزَِقيَّــا َوقـَـاَل لـَـُه َمــاَذا قـَـاَل هــُؤلَِء الرَِّجــاُل، 
بَاِبــَل.  ِمــْن  بَِعيــَدٍة،  أَْرٍض  ِمــْن  إِلَــيَّ  َجــاُءوا  إِلَيْــَك؟ فََقــاَل َحزَِقيَّــا  َجــاُءوا  أَيْــَن  َوِمــْن 
َخزَائِِنــي  ِفــي  لَيْــَس  بَيِْتــي.  ِفــي  َمــا  كُلَّ  َرأَْوا  َحزَِقيَّــا  فََقــاَل  بَيِْتــَك؟  ِفــي  َرأَْوا  َمــاَذا 

ـاُه. يّـَ َشــْيٌء لَــْم أُرِِهــْم إِ
يُْحَمــُل  ـاٌم  أَيّـَ تَأْتِــي  ُهــَوَذا  الُْجُنــوِد:  َربِّ  قَــْوَل  اْســَمْع  لَِحزَِقيَّــا  إَِشــْعيَاُء  » فََقــاَل 
ِفيَهــا كُلُّ َمــا ِفــي بَيِْتــَك، َوَمــا َخزَنَــُه آبَــاُؤَك إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم، إِلَــى بَاِبــَل. لَ يُتْــرَُك 
. َوِمــْن بَِنيــَك الَِّذيــَن يَْخُرُجــوَن ِمْنــَك الَِّذيــَن تَلُِدُهــْم، يَأُْخــُذوَن،  َشــْيٌء، يَُقــوُل الــرَّبُّ

بَاِبــل. ِفــي قَْصــِر َملِــِك  فَيَُكونُــوَن ِخْصيَانًــا 
» فََقاَل َحزَِقيَّا إلَِشْعيَاءَ َجيٌِّد ُهَو قَوُْل الرَّبِّ الَِّذي تََكلَّْمَت ِبِه « )إشعياء 39: 8-3(.

َوُســكَّاُن  ُهــَو  ارْتَِفــاِع قَلِْبــِه  ِبَســبَِب  فــإذ امتــأل قلبــه بالندامــة: » تََواَضــَع َحزَِقيَّــا 
ــا « )2 أخبــار األيــام 32: 26(.  ــأِْت َعلَيِْهــْم َغَضــُب الــرَّبِّ ِفــي َحزَقيَ ــْم يَ أُورَُشــلِيَم، فَلَ
ولكــّن الــزرع الشــّرير كان قــد بـُـزر وكان مزمعــاً أن يطلــع ويثمــر ثمــار الخــراب والشــقاء 
بمــرور الوقــت. كان النجــاح العظيــم حليــف ملــك يُهــَوَذا فــي ســنيه األخيــرة بســبب 
عزمــه الثابــت علــى افتــداء الماضــي وجلــب  الكرامــة لســم الــرّب الــذي يعبــده. مــع 
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ذلــك فــكان لبــد مــن أن يجــوز إيمانــه فــي امتحــان عســير. كان عليــه أن يتعلّــم أنّــه 
بواســطة وضــع ثّقتــه الكاملــة فــي الــرّب، يرجــو النتصــار علــى قــّوات الظلمــة التــي 

كانــت تتآمــر عليــه إلهالكــه وشــعبه بالتمــام.
إّن قّصــة إخفــاق حزقيــا فــي إثباتــه أنّــه جديــر بالثقــة التــي أُســندت إليــه عندمــا 
زاره أولئــك الســفراء، مليئــة بالتعاليــم الهامــة للجميــع. إنّنــا نحتــاج إلــى أن نتحــّدث 
عــن الحــوادث الثمينــة فــي اختباراتنــا، أكثــر ممــا نفعــل اآلن، وعــن رحمــة هللا ورأفتــه 
واألعمــاق التــي ل يســبر غورهــا لمحبّــة المخلّــص. فعندمــا يمتلــئ الذهــن والقلــب 
الروحيّــة.  المســائل  فــي  اآلخريــن  إشــراك  الصعــب  مــن  يكــون  فلــن  هللا  بمحبّــة 
فاألفــكار العظيمــة والمطامــع النبيلــة واألفــكار الواضحــة عــن الحــّق، والمقاصــد غيــر 
األنانيّــة والحنيــن إلــى التقــوى والقداســة ســتجد لهــا تعبيــراً فــي األقــوال التــي تكشــف 

عــن طبيعــة الكنــز الــذي فــي القلــب.
إّن مــن نعاشــرهم يوميّــاً هــم بحاجــة إلــى معونتنــا وإرشــادنا. فقــد يكونــون فــي 
حالــة نفســيّة خاّصــة بحيــث أّن كلمــة تقــال فــي وقتهــا تكــون كمســمار يــدق فــي 
مكانــه الخــاص. فغــداً قــد ينتقــل بعــض هــؤلء إلــى مــكان بحيــث ل يمكننــا الوصــول 

إليهــم فيــه مــرّة أخــرى. فمــا هــو تأثيرنــا علــى زمالئنــا فــي دروب هــذه الحيــاة؟
كّل يــوم مــن أيامنــا مزدحــم بالتبعــات التــي علينــا الضطــالع بهــا. ففــي كّل يــوم 
يكــون لكالمنــا وأعمالنــا اثــراً فــي مــن نعاشــرهم. فمــا أحوجنــا إلــى أن نضــع حارســاً 
علــى شــفاهنا وأن نحســب خطواتنــا بدقــة! فــإّن حركــة واحــدة طائشــة وخطــوة غيــر 
إلــى هاويــة  النفــس  الصاخبــة تســوق  التجــارب  أمــواج  بــأن تجعــل  حكيمــة كفيلــة 
ســحيقة. ونحن ل نســتطيع اســترداد األفكار التي غرســناها في العقول البشــريّة أو 
اســتئصالها. فــإذا كانــت األفــكار شــّريرة فقــد تحــرّك سلســلة مــن الظــروف. وتيــاراً 

مــن الشــّر نعجــز عــن صــّده أو الســيطرة عليــه. 
الَمبَــاِدئ  تنميــة  علــى  اآلخريــن  نســاعد  بمثالنــا  كّنــا  إذا  األخــرى  الناحيــة  مــن 
القــّوة الخيــرة  الخيــر. وهــم بدورهــم يبذلــون  بقــّوة لعمــل  الصالحــة فإنّنــا نزودهــم 
ذاتهــا للتأثيــر علــى اآلخريــن. وهكــذا يتأثــر المئــات واآللف ويحصلــون علــى العــون 
بفضــل تأثيرنــا الــذي ل نشــعر بــه. إّن تابــع المســيح األميــن يشــّدد ويقــّوي المقاصــد 
الصالحــة لــكّل مــن يتصــل بهــم. ويعلــن أمــام عالــم عديــم اإليمــان. محــبٍّ للخطيئــة، 

قــّوَة نعمــة هللا وكمــاَل صفاتــه.
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إذ كانــت جيــوش أشــور تغيــر علــى أرض يُهــَوَذا دهــم األّمــة خطــر عظيــم، وبــدا 
حينئــذ كأّن ل شــيء يمكــن أن ينقــذ أورشــليم مــن الخــراب التــام، عندئــذ حشــد 
حزقيــا جيــوش مملكتــه لمقاومــة ظالميهــم الوثنييــن بشــجاعة ل تخيــب متّــكالً علــى 
ُعوا. لَ  ُدوا َوتََشــجَّ قــّوة الــرّب لإلنقــاذ. وأوصــى حزقيــا رجــال يُهــَوَذا قائــالً: » تََشــدَّ
ـِذي َمَعــُه ألَنَّ َمَعَنــا أَكْثَــَر  ــوَر َوِمــْن كُلِّ الُْجْمُهــوِر الّـَ تَخافُــوا َولَ تَرْتَاُعــوا ِمــْن َملِــِك أَشُّ
ــا َمَعــُه. َمَعــُه ِذَراُع بََشــٍر َوَمْعَنــا الــرَّبُّ إِلُهَنــا لِيَُســاِعَدنَا َويَُحــارُِب ُحُروبََنــا « )2 أخبــار  ِممَّ

األيــام 32: 7، 8(.
هللا  اســتخدام  إن  مبــّرر.  دون  النتيجــة  مــن  تأكّــده  عــن  حزقيــا  يتكلّــم  لــم 
لألشــوريين المتبجحيــن لبعــض الوقــت بمثابــة قضيــب غضبــه )انظــر إشــعياء 10: 
5(، لتأديــب الشــعوب، ل يعنــي مطلقــاً أنّهــم ينتصــرون  علــى الــدوام: » لَ تََخــْف 
ــوَر يـَـا َشــْعِبي «. هــذه كانــت رســالة هللا علــى لســان إشــعياء إلــى الســاكنين  ِمــْن أَشُّ
ا.. يُِقيــُم َعلَيْــِه  ـُه بَْعــَد قَلِيــل ِجــدًّ فــي صهيــون قبــل ذلــك بســنوات. وأضــاف: » ألَنّـَ
رَبُّ الُْجُنــوِد َســْوطًا كََضْربَــِة ِمْديَــاَن ِعْنــَد َصْخــرَِة ُغــرَاَب َوَعَصــاُه َعلَــى الْبَْحــِر َويَرْفَُعَهــا 
َعلـَـى أُْســلُوِب ِمْصــَر. َويَُكــوُن ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم أَنَّ ِحْملـَـُه يـَـزُوُل َعــْن كَِتِفــَك، َونِيــرَُه َعــْن 
ــَمانَِة « )إشــعياء 10: 24-27(. وفــي رســالة نبّويــة  ُعُنِقــَك َويَتْلَــُف النِّيــُر ِبَســبَِب السَّ
أخــرى أُعطيــت » ِفــي َســَنِة َوفَــاِة الَْملِــِك آَحــاَز « أعلــن النبــّي قائــالً: » قَــْد َحلَــَف 
ــوَر ِفــي  ــَم أَشُّ ــُت أَْن أَُحطِّ ــالً إِنَّــُه كََمــا قََصــْدُت يَِصيــُر، وَكََمــا نََويْــُت يَثْبُ رَبُّ الُْجُنــوِد قَائِ
أَرِْضــي َوأَُدوَســُه َعلَــى ِجبَالِــي فَيَــزُوَل َعْنُهــْم نِيــرُُه، َويَــزُوَل َعــْن كَِتِفِهــْم ِحْملُــُه. هــَذا 
ُهــَو الَقَضــاُء الَْمْقِضــيُّ ِبــِه َعلَــى كُلِّ األَرِْض، َوهــِذِه ِهــَي الْيَــُد الَْمْمــُدوَدُة َعلَــى كُلِّ 
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األَُمــِم. فـَـِإنَّ رَبَّ الُْجُنــوِد قـَـْد قََضــى، فََمــْن يُبَطِّــُل َويـَـُدُه ِهــَي الَْمْمــُدوَدُة فََمــْن يَرُدَُّهــا؟ « 
)إشــعياء 14: 28، 27-24(.

كانــت قــّوة الظالميــن المعتديــن ســتتحطّم. ومــع ذلــك فــإّن حزقيــا فــي أوائــل 
ســنّي حكمــه ظــّل يدفــع جزيــة ألشــور بموجــب التفــاق الــذي أقــرّه آحــاز. وفــي أثنــاء 
ذلــك تشــاور الملــك » ُهــَو َوُرَؤَســاُؤُه َوَجبَاِبرَتـُـُه « وعمــل كّل مــا فــي مقــدوره للدفــاع 
ــد مــن وفــرة كميــات الميــاه التــي فــي داخــل اســوار أورشــليم  عــن مملكتــه. وقــد تأكّ
َد َوبََنــى كُلَّ  بينمــا كان ينبغــي أن يكــون المــاء خــارج المدينــة نــادراً وقليــالً: » َوتََشــدَّ
ــَن الَْقلَْعــَة، َمِديَنــَة  ــوِر الُْمْنَهــِدِم َوأَْعــالَُه إِلَــى األَبْــرَاِج، َوُســوًرا آَخــَر َخارًِجــا، َوَحصَّ السُّ
ــْعِب « )2 أخبــار  َداُوَد، َوَعِمــَل ِســالًَحا ِبِكثـْـرٍَة َوأَتْرَاًســا َوَجَعــَل ُرَؤَســاَء ِقتـَـال َعلـَـى الشَّ
األيــام 32: 3، 5، 6(. ولــم يتــرك شــيئاً ناقصــاً ممــا يمكــن عملــه اســتعداداً للحصــار.

فــي الوقــت الــذي فيــه اعتلــى حزقيــا عــرش يُهــَوَذا كان األشــوريون قــد ســبوا 
جمعاً غفيراً من بني إســرائيل من المملكة الشــماليّة، أســرى، وعندما ابتدأ يملك 
بســنوات قليلــة، وفيمــا كان يشــّدد وســائل الدفــاع عــن أورشــليم حاصــر األشــوريون 
الســامرة واحتلّوهــا وشــتتوا األســباط العشــرة فــي اقاليــم مملكــة أشــور المختلفــة. 
ولــم تكــن تخــوم يُهــَوَذا تبعــد أكثــر مــن أميــال قليلــة عنهــا. ولــم تكــن أورشــليم تبعــد عــن 
تلــك الحــدود إلّ مســافة أقــل مــن خمســين ميــالً، وكانــت الغنائــم الكثيــرة التــي فــي 

داخــل الهيــكل تغــري العــدّو بالعــودة.
التأهــب  فــي  بــدوره  يقــوم  أن  العــزم علــى  قــد عقــد  يُهــَوَذا كان  ملــك  ولكــّن 
لمقاومــة العــــدّو. وعندمــا أتــّم كـــّل مــا يمكــن للمهــارة والبراعــة  والنشــاط البشــري 
أن تفعلــه، جمــع جيوشــه وأوصاهــم بــأن يتشــّجعوا. كانــت رســالة إشــعياء النبــّي 
وقــد   .)6  :12 )إشــعياء  َوَســِطَك «  ِفــي  َعِظيــٌم  هــذه: » )هللا(  هــي  يُهــَوَذا  إلــى 
َويَُحــارُِب  لِيَُســاِعَدنَا  إِلُهَنــا  الــرَّبُّ  قائــالً: » َمْعَنــا  يتقلقــل  بإيمــان ل  الملــك  أعلــن 

ُحُروبََنــا « )2 أخبــار األيــام 32: 8(.
أســرع وســيلة يمكــن أن تلهــم النفــس اإليمــان هــي ممارســة اإليمــان. لقــد تأّهــب 
ملــك يُهــَوَذا للعاصفــة القادمــة واآلن، إذا كان واثقــاً مــن أّن النبــّوة التــي قيلــت ضــّد 
ــْعُب َعلَــى  األشــوريين لبــّد أن تتــّم ثبّــت نفســه مســتنداً علــى هللا: » فَاْســتََنَد الشَّ
لــو أّن جيــوش أشــور  يَُهــَوَذا « )2 أخبــار األيــام 32: 8(. فمــاذا  كَالَِم َحزَقِّيَّــا َملِــِك 
وهــي قادمــة لتوهــا  مــن غــزو أعظــم أمــم األرض وقــد انتصــرت علــى الســامرة فــي 
إســرائيل توجــه اآلن جيوشــها لمحاربــة يُهــَوَذا؟ ومــاذا لــو أنّهــم  يتحججــون قائليــن: 
الَِّتــي  ِمــَن  أَكْثَــُر  ِهــَي  الَْمْنُحوتَــُة  َوأَْصَناُمَهــا  األَْوثَــاِن  َمَمالِــَك  يَــِدي  أََصابَــْت  » كََمــا 
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ــاِمرَِة َوِبأَْوثَانَِهــا أَْصَنــُع ِبأُورَُشــلِيَم  ــاِمرَِة،  أَفَلَيْــَس كََمــا َصَنْعــُت ِبالسَّ ألُورَُشــلِيَم َولِلسَّ
َوأَْصَناِمَهــا؟ « )إشــعياء 10: 10، 11(. ولــم يكــن هنالــك مــا يخافــه شــعب يُهــَوَذا 

ألنّهــم كانــوا متّكليــن علــى الــرّب.
أخيراً جاءت األزمة المتوقّعة التي طال انتظارها. ذلك أّن جيوش أشــور التي 
كانــت تتقــّدم مــن نصــرة إلــى نصــرة ظهــرت فــي اليهوديــة. وإذ كان قــادة الجيــش 
واثقيــن مــن النتصــار قســموا قواتهــم إلــى جيشــين، فــكان علــى أحدهمــا أن يواجــه 
جيــش مصــر القــادم مــن الجنــوب بينمــا علــى الجيــش الثانــي أن يحاصــر أورشــليم.

كان الرجــاء الوحيــد لشــعب يُهــَوَذا هــو فــي هللا. فلقــد انقطعــت عنهــم كّل 
معونــة ممكنــة مــن مصــر. ولــم تكــن هنالــك أمــم قريبــة يمكــن أن تمــّد إليهــم يد العون.

وإذ كان قادة أشــور واثقين من قّوة جيوشــهم المّدربة  دبّروا إجراء مفاوضات 
مــع رؤســاء يُهــَوَذا، طلبــوا منهــم بــكّل وقاحــة تســليم المدينــة، وقــد كان هــذا األمــر 
ويُهــَوَذا  إســرائيل  ضعــف  فبســبب  إلههــم.  ضــّد  والتجاديــف  بالشــتائم  مصحوبــاً 
بــل صــار عرضــة للتعييــر الدائــم  بيــن األمــم  وارتدادهــم مــا عــاد اســم هللا مرهوبــاً 
واإلهانــات التــي ل تنقطــع )انظــر إشــعياء 5:52(. فقــال ربشــاقي أحــد كبــار قــادة 
ــوَر َمــا  جيــش ســنحاريب: » قُولُــوا لَِحزَِقيَّــا هَكــَذا يَُقــوُل الَْملِــُك الَْعِظيــُم َملِــُك أَشُّ
ــَفتَيِْن ُهــَو َمُشــورٌَة َوبـَـأٌْس لِلَْحــرِْب. َواآلَن  التِّــَكاُل الَّــِذي اتََّكلـْـَت؟  قُلـْـَت إِنََّمــا كَالَُم الشَّ

ـى َعَصيْــَت َعلَــيَّ « )2 ملــوك 18: 19، 20(. َعلَــى َمــِن اتََّكلْــَت َحتّـَ
كان رؤســاء الجيــش يتداولــون خــارج أبــواب المدينــة ولكــن علــى مســمع مــن 
علــى رؤســاء  يلّحــون  أشــور  ملــك  نــواب  وإذ كان  الســور،  علــى  الذيــن  الحــراس 
باألراميــة ل  يتكلّمــوا  بقبــول مقترحاتهــم، طُلــب منهــم أن  يُهــَوَذا بأصــوات عاليــة 
فــإذ  المداولــة.  إجــراءات  الســور  الواقفــون علــى  يفهــم  اليهوديــة حتــى ل  باللغــة 
واســتطرد  كان  ممــا  أعلــى  صوتــه  رفــع  باحتقــار،  القتــراح  هــذا  ربشــاقي  رفــض 

قائــالً: اليهوديــة  باللغــة  يتكلــم 
ــُك لَ يَْخَدْعُكــْم  ــوَر. هَكــَذا يَُقــوُل الَْملِ ــِك أَشُّ ــِك الَْعِظيــِم َملِ »اْســَمُعوا كَالََم الَْملِ
َحزَِقيَّا ألَنَُّه لَ يَْقِدُر أَْن يُْنِقَذكُْم،  َولَ يَْجَعلُْكْم َحزَِقيَّا تَتَِّكلُوَن َعلَى الرَّبِّ قَائاِلً: إِنَْقاًذا 

ــوَر. . لَ تُْدفـَـُع هــِذِه الَْمِديَنــُة إِلـَـى يـَـِد َملِــِك أَشُّ يُْنِقُذنـَـا الــرَّبُّ
ــوَر: اْعِقــُدوا َمِعــي ُصلًْحــا،  ـُه هَكــَذا يَُقــوُل َملِــُك أَشُّ » لَ تَْســَمُعوا لَِحزَِقيَّــا. ألَنّـَ
َواْشــَربُوا  تِيَنِتــِه،  ِمــْن  َواِحــٍد  َوكُلُّ  َجْفَنِتــِه،  ِمــْن  َواِحــٍد  كُلُّ  َوكُلُــوا  إِلَــيَّ  َواْخُرُجــوا 
أَْرِض ِحْنطَــٍة  أَْرِضُكــْم،  ِمثْــِل  أَْرٍض  إِلَــى  آتِــَي َوآُخَذكُــْم  ـى  ِبئْــرِِه. َحتّـَ َمــاَء  َواِحــٍد  كُلُّ 

َوكُــُروٍم. ُخبْــٍز  أَْرِض  َوَخْمــٍر، 
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» لَ يَُغرَّكُــْم َحزَِقيَّــا قَائِــالً: الــرَّبُّ يُْنِقُذنَــا. َهــْل أَنَْقــَذ آلَِهــُة األَُمــِم كُلُّ َواِحــٍد أَرَْضــُه 
أَنَْقــُذوا  َهــْل  َســَفْرَواِيَم؟  آلَِهــُة  أَيْــَن  َوأَرْفَــاَد؟  َحَمــاَة  آلَِهــُة  أَيْــَن  ــوَر؟  أَشُّ َملِــِك  يَــِد  ِمــْن 
ــاِمرََة ِمــْن يَــِدي؟ َمــْن ِمــْن كُلِّ آلَِهــِة هــِذِه األََراِضــي أَنَْقــَذ أَرَْضُهــْم ِمــْن يَــِدي، َحتَّــى  السَّ

يُْنِقــَذ الــرَّبُّ أُورَُشــلِيَم ِمــْن يَــِدي؟ « )إشــعياء 36: 20-13(.
أّما بنو يُهَوذَا » فَلَْم يُِجيبُوا ِبَكلَِمة « على هذه التعييرات وقد انتهت المداولة. 
فعــاد نــواب يُهــَوذَا إلــى حزقيــا » َوثِيَابُُهــْم ُمَمزَّقـَـٌة، فَأَْخبَــرُوُه ِبــَكالَِم َربَْشــاقَى « )إشــعياء 
36: 21، 22(. فإذ علــم الملك بأقـوال التحدي والتجاديف التي سمعوها: » مزّق 

ثيابــه وتغطـّـى بمســحٍ ودخــل بيــت الــرّب « )2 ملــوك 19: 1(.
المفاوضــات وقــد أرســل  نتيجــة  ليخبــره  عــن  إلــى إشــعياء  ثــّم أرســل رســولً 
ٍة َوتَأِْديــٍب َوإَِهانَــٍة .. لََعــلَّ الــرَّبَّ إِلَهــَك  ــْوُم ِشــدَّ ــْوُم يَ إليــه الملــك يقــول: » هــَذا الْيَ
 ، ــوَر َســيُِّدُه لِيَُعيِّــَر اإِللــَه الَْحــيَّ ـِذي أَرَْســلَُه َملِــُك أَشُّ يَْســَمُع َجِميــَع كَالَِم َربَْشــاقَى الّـَ
الْبَِقيَّــِة  أَْجــِل  ِمــْن  َصــالًَة  فَارْفَــْع  إِلُهــَك.  الــرَّبُّ  َســِمَعُه  ـِذي  الّـَ الْــَكالَِم  َعلَــى  ـَخ  فَيَُوبِـّ

الَْمْوُجــوَدِة « )2 ملــوك 19: 3، 4(.
إِلَــى  َوَصَرَخــا  لِذلِــَك  النَِّبــيُّ  آُمــوَص  بْــُن  َوإَِشــْعيَاُء  الَْملِــُك  َحزَِقيَّــا  ـى  » فََصلّـَ

.)20  :32 األيــام  أخبــار   2( ــَماِء «  السَّ
وقــد اســتجاب هللا صلــوات عبديــه. فقــد جــاءت إلــى إشــعياء رســالة ليبلغهــا 
لحزقيا، وهي تقول: » هَكَذا تَُقولُوَن لَِسيِِّدكُْم هَكَذا قَاَل الرَّبُّ لَ تََخْف ِبَسبَِب الَْكالَِم 
ــوَر.. هأَنَــَذا أَْجَعــُل ِفيــِه ُروًحــا  َف َعلَــيَّ ِبــِه ِغلَْمــاُن َملِــِك أَشُّ ـِذي َجــدَّ ـِذي َســِمْعتَُه، الّـَ الّـَ
ــيِْف ِفي أَرِْضِه « )2 ملوك 19: 6، 7(. فَيَْســَمُع َخبَرًا َويَرْجُع إِلَى أَرِْضِه، َوأُْســِقطُُه ِبالسَّ

لقــد اتّصــل ممثلــو أشــور بعدمــا ودعــوا رؤســاء يُهــَوَذا، بملكهــم مباشــرة، الــذي 
كان مــع القســم اآلخــر مــن الجيــش الــذي كان يحــرس طريــق الجيــش القــادم مــن 
مصــر. فعندمــا ســمع ســنحاريب ذلــك التقريــر: » كَتَــَب رََســائَِل لِتَْعِييــِر الــرَّبِّ إِلــِه 
ُه قَائـِـالً كََمــا أَنَّ آلَِهــَة أَُمــِم األََراِضــي لـَـْم تُْنِقــْذ ُشــُعوبََها ِمــْن يـَـِدي  إِْســرَائِيَل َولِلتََّكلُّــِم ِضــدَّ

كَذلِــَك لَ يُْنِقــُذ إِلــُه َحزَِقيَّــا َشــْعبَُه ِمــْن يَــِدي « )2 أخبــار األيــام 32: 17(.
إِلَُهــَك  يَْخَدْعــَك  » َل  تقــول:  رســالة  المتبجــح  التهديــد  ذلــك  رافقــت  وقــد 
ــوَر. إِنَّــَك قَــْد  ــِه، قَائِــاًل: َل تُْدفَــُع أُورَُشــلِيُم إِلَــى يَــِد َملِــِك أَشُّ ٱلَّــِذي أَنْــَت ُمتَــَوكٌِّل َعلَيْ
أَنْــَت؟   تَْنُجــو  َوَهــْل  األََراِضــي إلِْهالَكَِهــا،  ِبَجِميــعِ  ــوَر  أَشُّ ُملُــوُك  فََعــَل  َمــا  َســِمْعَت 
َورَْصــَف  َوَحــاَراَن  ُجــوزَاَن  آبَائِــي،  أَْهلََكُهــْم  الَِّذيــَن  هــُؤلَِء  األَُمــِم  آلَِهــُة  أَنَْقــَذْت  َهــْل 
َمِديَنــِة  َوَملِــُك  أَرْفَــاَد  َوَملِــُك  َحَمــاَة  َملِــُك  أَيْــَن  ؟  ــاَر  تاَلَسَّ ِفــي  الَِّذيــَن  َعــَدَن  َوبَِنــي 

.)13-10  :19 ملــوك   2( َوِعــوَّا؟ «  َوَهيَْنــَع  َســَفْرَواِيَم 
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وعندمــــا اســــتلم ملــك يُهــَوَذا رســــالة التعييــر أخــــذها ودخــــل بهــا إلــى الهيكــــل: 
قــوّي  بإيمــان  صلّــى  ثــّم   .)14  :19 ملــوك   2( الــرَّبِّ «  أََمــاَم  َحزَِقيَّــا  » َونََشــرََها 
طالبــاً معونــة مــن الســماء لكــي تعلــم أمــم األرض إّن هللا ل يــزال حيّــاً وهــو ملــك 
يتســلط علــى الجميــع. لقــد كانــت كرامــة  الــرّب فــي خطــر، وهــو وحــده الــذي كان 

يســتطيع أن يأتــي بالنجــاة.
... الَْجالـِـُس فَــْوَق الَْكُروِبيــَم أَنْــَت ُهــَو اإِللــُه  فتوّســل حزقيــا قائــالً: » أَيَُّهــا الــرَّبُّ
ــَماَء َواألَرَْض أَِمــْل يَــا رَبُّ أُُذنَــَك  َوْحــَدَك لِــُكلِّ َمَمالِــِك األَرِْض. أَنْــَت َصَنْعــَت السَّ
َواْســَمْع. اِفْتـَـْح يـَـا رَبُّ َعيَْنيْــَك َوانْظـُـْر، َواْســَمْع كَالََم َســْنَحاِريَب الَّــِذي أَرَْســلَُه لِيَُعيِّــَر 
َوَدفَُعــوا  َوأََراِضيَُهــْم،  األَُمــَم  بُــوا  َخرَّ قَــْد  ــوَر  أَشُّ ُملُــوَك  إِنَّ  رَبُّ  يَــا  ــا  َحقًّ  . الَْحــيَّ هللَا 
ــاِس: َخَشــٌب َوَحَجــٌر،  ــاِر. َوألَنَُّهــْم لَيُْســوا آلَِهــًة، بَــْل َصْنَعــُة أَيْــِدي النَّ آلَِهتَُهــْم إِلَــى النَّ
فَأَبَاُدوُهــْم. َواآلَن أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلُهَنــا َخلِّْصَنــا ِمــْن يَــِدِه، فَتَْعلَــَم َمَمالِــُك األَرِْض كُلَُّهــا 

ـَك أَنْــَت الــرَّبُّ اإِللــُه َوْحــَدَك « )2 ملــوك 19: 19-15(. أَنّـَ
ــأِْن، يـَـا َجالًِســا َعلـَـى الَْكُروِبيــِم  » يـَـا َراِعــَي إِْســرَائِيَل، اْصــَغ، يـَـا قَائـِـَد يُوُســَف كَالضَّ
ــى أَيِْقــْظ َجبَُروتَــَك، َوَهلُــمَّ لَِخالَِصَنــا. يــا هللا  اَم أَفْرَاِيــَم َوِبْنيَاِميــَن َوَمَنسَّ أَْشــرِْق. قُــدَّ

ارجعنــا وانــر بوجهــك فنخلــص.
ــُن َعلَــى َصــالَِة َشــْعِبَك؟  قَــْد أَطَْعْمتَُهــْم  » يَــا رَبُّ إِلــَه الُْجُنــوِد، إِلَــى َمتَــى تَُدخِّ
َوأَْعَداُؤنَــا  ِجيرَانَِنــا،  ِعْنــَد  نِزَاًعــا  َجَعلْتََنــا  ِبالَْكيْــِل.  ُمــوَع  الدُّ َوَســَقيْتَُهُم  ُمــوِع،  الدُّ ُخبْــَز 

ِبَوْجِهــَك فََنْخلُــَص. َوأَنِــْر  أَرِْجْعَنــا،  إِلــَه الُْجُنــوِد  يَــا  أَنُْفِســِهْم.  بَيْــَن  يَْســتَْهزِئُوَن 
لَــْت  فَأَصَّ اَمَهــا  قُدَّ َهيَّــأَْت  َوَغرَْســتََها.  أَُمًمــا  نََقلْــَت. طَــرَْدَت  ِمْصــَر  ِمــْن  » كَرَْمــًة 
ْت قُْضبَانََهــا  ــاَل ِظلَُّهــا، َوأَْغَصانَُهــا أَْرَز هللِا. َمــدَّ أُُصولََهــا فََمــألَِت األَرَْض. َغطَّــى الِْجبَ
إِلَــى الْبَْحــِر، َوإِلَــى النَّْهــِر فُُروَعَهــا. فَلَِمــاَذا َهَدْمــَت ُجْدَرانََهــا فَيَْقِطَفَهــا كُلُّ َعاِبــِري 
الُْجُنــوِد،  إِلــَه  يَــا  ـِة.  يّـَ الْبَرِّ َوْحــُش  َويَْرَعاَهــا  الَْوْعــِر،  ِمــَن  الِْخْنِزيــُر  يُْفِســُدَها  الطَِّريــِق؟  
ـِذي َغرََســتُْه  الّـَ َوالَْغــرَْس  َوتََعهَّــْد هــِذِه الَْكرَْمــَة،   َوانْظُــْر  ــَماِء  ِمــَن السَّ . اطَّلِــْع  ارِْجَعــنَّ

لَِنْفِســَك .... ـِذي اْختَرْتَــُه  الّـَ يَِميُنــَك، َوالبْــَن 
فََنْخلُــَص «  ِبَوْجِهــَك  َوأَنِــْر  أَرِْجْعَنــا،  الُْجُنــوِد  إِلــَه  يَــا  ِباْســِمَك.  فََنْدُعــَو  » أَْحِيَنــا 

 .)80 )مزمــور 
لقــد كانــت توّســالت حزقيــا ألجــل يُهــَوَذا وألجــل كرامــة مليكهــم األعلــى علــى 
وفــاق مــع فكــر هللا. لقــد صلّــى ســليمان فــي بركتــه عنــد تدشــين الهيــكل إلــى الــرّب 
لِيَْعلَــَم  يَْوِمــِه.  ِفــي  يَــْوٍم  أَْمــَر كُلِّ  َشــْعِبِه...  َوقََضــاَء  َعبْــِدِه  قََضــاَء  قائــالً: » لِيَْقِضــَي 
 .)60  ،59  :8 ملــوك   1( آَخــُر «  َولَيْــَس  هللُا  ُهــَو  الــرَّبَّ  أَنَّ  األَرِْض  ُشــُعوِب  كُلُّ 
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علــى الخصــوص كان ســيُظهر رحمتــه عندمــا يدخــل رؤســاء شــعبه بيــت الصــالة 
ويتوّســلون فــي طلــب النجــاة فــي أوقــات الحــرب أو عندمــا يضايقهــم جيــش يعتــدي 

علــى أرضهــم « )انظــر ملــوك 8: 33، 34(.
 .... لم يُترك حزقيا بال رجاء. فقد أرسل إليه إشعياء يقول: »هَكَذا قَاَل الرَّبُّ
ــوَر قـَـْد َســِمْعُت. هــَذا ُهــَو الـْـَكالَُم  الَّــِذي َصلَّيْــَت إِلَيـْـِه ِمــْن ِجَهــِة َســْنَحاِريَب َملِــِك أَشُّ

الَّــِذي تََكلَّــَم ِبــِه الــرَّبُّ َعلَيْــِه:
ابَْنــُة  أَنَْغَضــِت  نَْحــَوَك  ِصْهيَــْوَن.  ابَْنــُة  الَْعــْذَراُء  ِبــَك  اْســتَْهَزأَْت  » اِْحتََقرَتْــَك. 

َرأَْســَها. أُورَُشــلِيَم 
إِلَــى  رَفَْعــَت  َوقَــْد  َصْوتًــا؟  َعلَّيْــَت  َمــْن  َوَعلَــى  فْــَت؟  َوَجدَّ َعيَّــرَْت  » َمــْن 
ــيَِّد،  السَّ َعيَّــرَْت  رُُســلَِك  يَــِد  َعلَــى  إِْســرَائِيَل!  وِس  قُــدُّ َعلَــى  َعيَْنيْــَك  الَْعــالَِء 
لُبَْنــاَن  ِعَقــاِب  إِلَــى  الِْجبَــاِل،  ُعلْــِو  إِلَــى  َصِعــْدُت  قَــْد  َمرْكَبَاتِــي  ِبَكثْــرَِة  َوقُلْــَت: 
كَرَْملِــِه. َوْعــَر  ُعلْــِوِه،  أَقَْصــى  َوأَْدُخــُل  َســْرِوِه،  َوأَفَْضــَل  الطَِّويــَل  أَْرزَُه   َوأَقْطَــُع 
ُف ِبأَْسَفِل قََدَميَّ َجِميَع ُخلَْجاِن ِمْصَر. أَنَا قَْد َحَفرُْت َوَشِربُْت ِميَاًها َغِريبًَة، َوأُنَشِّ

أَتَيْــُت  اآلَن  رْتُــُه.  َصوَّ الَْقِديَمــِة  ـاِم  األَيّـَ ُمْنــُذ  َصَنْعتُــُه،  الْبَِعيــِد  ُمْنــُذ  تَْســَمْع.  »أَلَــْم 
ِقَصــاُر  فَُســكَّانَُها  َخِربَــًة.  َرَواِبــَي  تَِصيــَر  ـى  َحتّـَ َنــٍة  ُمَحصَّ ُمــُدٍن  لِتَْخِريــِب  فَتَُكــوُن  ِبــِه. 
األَيـْـِدي قـَـِد ارْتَاُعــوا َوَخِجلـُـوا. َصــاُروا كَُعْشــِب الَْحْقــِل وَكَالنَّبَــاِت األَْخَضــِر كََحِشــيِش 

ِه. نُُمــوِّ قَبْــَل  ــطُوِح وَكََملُْفــوٍح  السُّ
. ألَنَّ َهيََجانـَـَك  » َولِكنِّــي َعالـِـٌم ِبُجلُوِســَك َوُخُروِجــَك َوُدُخولـِـَك َوَهيََجانـِـَك َعلـَـيَّ
َعلَــيَّ َوَعْجرَفَتَــَك قَــْد َصِعــَدا إِلَــى أُُذنَــيَّ أََضــُع ِخزَاَمِتــي ِفــي أَنِْفــَك َوَشــِكيَمِتي ِفــي 

ـِذي ِجئْــَت ِفيــِه « )2 ملــوك 19: 28-20(.  َشــَفتَيَْك َوأَرُدَُّك ِفــي الطَِّريــِق الّـَ
كان جيــش الحتــالل قــد خــرّب أرض يُهــَوذَا ولكــّن هللا كان قــد َوَعــَد أن يعــول 
إلــى حزقيــا:  الرســالة  هــذه  جــاءت  وقــد  بكيفيــة معجزيــة.  أعوازهــم  ويلبــي  شــعبه 
ــَنُة  ــا السَّ ــَنِة الثَّانِيَــِة ِخلَْفــًة َوأَمَّ يًعــا َوِفــي السَّ ــَنَة ِزرِّ »هــِذِه لـَـَك الَْعالََمــُة تَأْكُلـُـوَن هــِذِه السَّ
الثَّالِثـَـُة فَِفيَهــا تَْزرَُعــوَن َوتَْحِصــُدوَن َوتَْغرُِســوَن كُرُوًمــا َوتَأْكُلـُـوَن أَثَْمارََهــا َويَُعــوُد النَّاُجــوَن 
لـُـوَن إِلـَـى أَْســَفَل، َويَْصَنُعــوَن ثََمــرًا إِلـَـى َمــا فَــْوُق ألَنَّــُه ِمــْن  ِمــْن بَيْــِت يَُهــوذَا الْبَاقـُـوَن يَتَأَصَّ

أُورَُشــلِيَم تَْخــرُُج بَِقيَّــٌة َونَاُجــوَن ِمــْن َجبَــِل ِصْهيَــْوَن َغيْــرَُة رَبِّ الُْجُنــوِد تَْصَنــُع هــَذا.
ــوَر لَ يَْدُخــُل هــِذِه الَْمِديَنــَة َولَ يَرِْمــي  » لِذلِــَك هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ َعــْن َملِــِك أَشُّ
ـِذي  ُم َعلَيَْهــا ِبتُــرٍْس، َولَ يُِقيــُم َعلَيَْهــا ِمتْرََســًة. ِفــي الطَِّريــِق الّـَ ُهَنــاَك َســْهًما َولَ يَتََقــدَّ
. َوأَُحاِمــي َعــْن هــِذِه الَْمِديَنِة  َجــاَء ِفيــِه يَرْجــُع َوإِلـَـى هــِذِه الَْمِديَنــِة لَ يَْدُخــُل يَُقــوُل الــرَّبُّ

ــِدي « )2 ملــوك 19: 34-29(. ألَُخلَِّصَهــا ِمــْن أَْجــِل نَْفِســي َوِمــْن أَْجــِل َداُوَد َعبْ
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وفــي نفــس تلــك الليلــة جــاء الفــرج والنجــاة: » وَكَاَن ِفــي تِلـْـَك اللَّيْلـَـِة أَنَّ َمــالََك 
ــَة أَلْــٍف َوَخْمَســًة َوثََمانِيــَن أَلًْفــا « )2 ملــوك  ــوَر ِمئَ ــِش أَشُّ الــرَّبِّ َخــَرَج َوَضــرََب ِمــْن َجيْ
ــوَر « قتلــوا جميعــاً  19: 35(. » وكُلَّ َجبَّــاِر بـَـأٍْس َورَئِيــٍس َوقَائِــٍد ِفــي َمَحلَّــِة َملِــِك أَشُّ

)2 أخبــار األيــام 32: 21(.
وســرعان مــا وصلــت أنبــاء ذلــك القضــاء الهائــل علــى الجيــش الــذي قــد أرســل 
يراقــب  يــزال  ل  كان  الــذي  ســنحاريب  مســامع  الــى  أورشــليم،  علــى  ليســتولي 
جيــش مصــر القــادم إلــى اليهوديــة. فــإذ اصابــه الرعــب أســرع ملــك أشــور بالرحيــل: 
» فَرََجــَع ِبِخــزِْي الَْوْجــِه إِلـَـى أَرِْضــِه « )2 أخبــار األيــام 32: 21(. ولكــن لــم يكــن مقــدراً 
لــه أن يملــك طويــالً بعــد ذلــك. فإتمامــاً للنبــّوة التــي قيلــت عــن موتــه الفجائــي قتلــه 

ــُه ِعَوًضــا َعْنــُه « )إشــعياء 37: 38(. وَن ابُْن ــَك أََســرَْحدُّ أهــل بيتــه: » َوَملَ
لقــد انتصــر هللا علــى ملــك أشــور المتعجــرف. وقــد زكيــت كرامــة الــرّب فــي 
عيــون األمــم المحيطــة. وفــي أورشــليم امتــألت قلــوب الشــعب بالفــرح المقــّدس. 
لقــد امتزجــت توّســالتهم الحــارة فــي طلــب النجــاة بالعتــراف بالخطيئــة والدمــوع 
الغزيــرة. ففــي حاجتهــم العظمــى وثقــوا ثقــة تامــة بقــدرة هللا علــى الخــالص، ولــم 

يخذلهــم. أّمــا اآلن فقــد رنــت فــي أروقــة الهيــكل أغانــي التســبيح المقــّدس:
» هللَاُ َمْعُروٌف ِفي يَُهوَذا. اْسُمُه َعِظيٌم ِفي إِْسرَائِيَل. كَانَْت ِفي َسالِيَم ِمظَلَّتُُه 

يَْف َوالِْقتَاَل. َوَمْسَكُنُه ِفي ِصْهيَْوَن. ُهَناَك َسَحَق الِْقِسيَّ الْبَارِقََة. الِْمَجنَّ َوالسَّ
اُء الَْقلـْـِب. نَاُمــوا ِســَنتَُهْم.  ــلَِب. ُســلَِب أَِشــدَّ » أَبَْهــى أَنـْـَت، أَْمَجــُد ِمــْن ِجبَــاِل السَّ
كُلُّ رَِجــاِل الْبـَـأِْس لـَـْم يَِجــُدوا أَيِْديَُهــْم ]» نامــوا نــوم المــوت ولــم تنفعهــم قدراتهــم «[. 

ِمــِن انِْتَهــارَِك يـَـا إِلــَه يَْعُقــوَب يَُســبَُّخ فـَـارٌِس َوَخيْــٌل.
ــَماِء أَْســَمْعَت  اَمــَك َحــاَل َغَضِبــَك.  ِمــَن السَّ » أَنـْـَت َمُهــوٌب أَنـْـَت. فََمــْن يَِقــُف قُدَّ
ُحْكًما. األَرُْض فَزَِعْت َوَسَكتَْت  ِعْنَد ِقيَاِم هللِا لِلَْقَضاِء، لِتَْخلِيِص كُلِّ ُوَدَعاِء األَرِْض.

» ألَنَّ َغَضــَب اإلِنَْســاِن يَْحَمــُدَك. بَِقيَّــُة الَْغَضــِب تَتََمْنطَــُق ِبَهــا. اُنْــُذُروا َوأَْوفُــوا 
ُمــوا َهِديَّــًة لِلَْمُهــوِب. يَْقِطــُف ُروَح الرَُّؤَســاِء.  لِلــرَّبِّ إِلِهُكــْم يـَـا َجِميــَع الَِّذيــَن َحْولـَـُه. لِيَُقدِّ

ُهــَو َمُهــوٌب لُِملُــوِك األَرِْض « )مزمــور 76(. 
إّن قيــام المبراطوريــة األشــورية وســقوطها غنــي بالــدروس ألمــم األرض اليــوم. 
لقــد شــبّه الوحــي مجــد أشــور فــي عــز نجاحهــا بشــجرة عظيمــة فــي جنــة هللا تعلــو 

بقامتهــا فــوق الشــجار المحيطــة بهــا.
 ، ــوَر أًْرزَه ِبلُبَْناَن « )ترجمة 1878(. » َجِميُل األَْغَصاِن َوأَْغبَى الظِّلِّ » ُهَوَذا أَشُّ
ـِه كُلُّ األَُمــِم الَْعِظيَمــِة.  َوقَاَمتُــُه طَِويلَــٌة وَكَاَن فَْرُعــُه بَيْــَن الُْغيُــوِم... َوَســَكَن تَْحــَت ِظلِـّ
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فـَـَكاَن َجِميــالً ِفــي َعظََمِتــِه َوِفــي طـُـوِل قُْضبَانـِـِه، ألَنَّ أَْصلـَـُه كَاَن َعلـَـى ِميَــاٍه كَِثيــرٍَة اأَلَْرُز 
لْــُب لَــْم يَُكــْن ِمثْــَل فُُروِعــِه كُلُّ  ــْرُو لَــْم يُْشــِبْه أَْغَصانَــُه َوالدُّ ِفــي َجنَّــِة هللِا لَــْم يَُفْقــُه السَّ
األَْشــَجاِر ِفــي َجنَّــِة هللِا لـَـْم تُْشــِبْهُه ِفــي ُحْســِنِه.. َحَســَدتُْه كُلُّ أَْشــَجاِر َعــْدٍن الَِّتــي ِفــي 

ــِة هللِا « )حزقيــال 31: 9-3(. َجنَّ
إلّ أّن ملوك أشور بدلً من أن يستخدموا بركاتهم غير العادية لخير بني اإلنسان 
صــاروا ســوط عــذاب لبلــدان كثيــرة. فــإذ كانــوا قســاة عديمــي الرحمــة دون أن يفكــروا 
في هللا ول في بني جنســهم فقد واصلوا تنفيذ سياســتهم التي تقضي بإكراه األمم 
علــى العتــراف بســيادة آلهــة نينــوى التــي مّجدوهــا وعظموهــا فــوق هللا العلــي. كان 
هللا قد أرسل يونان إليهم برسالة إنذار، وقد تواضعوا وتذللوا بعض الوقت أمام رب 

الجنــود وطلبــوا الغفــران. ولكّنهــم ســرعان مــا عــادوا إلــى عبــادة األوثــان وغــزو العالــم.
وهتــف ناحــوم النبــّي وهــو يتّهــم فاعلــي الشــّر فــي نينــوى يقــول: » َويـْـٌل لَِمِديَنــِة 
ــوِط َوَصــْوُت َرْعَشــِة  َمــاِء كُلَُّهــا َمآلنـَـٌة كَِذبـًـا َوَخطًْفــا لَ يـَـزُوُل الفِْتــرَاُس. َصــْوُت السَّ الدِّ
ــيِْف َوبَِريــُق الرُّْمــِح  الْبََكــِر َوَخيْــٌل تَُخــبُّ َوَمرْكَبَــاٌت تَْقِفــُز َوفُرَْســاٌن تَْنَهــُض َولَِهيــُب السَّ
وَكَثـْـرَُة َجرَْحــى َوَوفـْـرَُة قَتْلـَـى.. هأَنـَـَذا َعلَيْــِك، يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد « )ناحــوم 3: 5-1(.

إّن اإللــه الســرمدي ل يــزال يحاســب األمــم حســاباً دقيقــاً. ففــي حيــن أّن رحمتــه 
تُقــّدم مصحوبــة بدعــوات للتوبــة فهــذا الحســاب يظــل مفتوحــاً، ولكــن متــى وصلــت 
األرقــام إلــى الحــد الــذي قــد عينــه هللا فــإّن خدمــة غضبــه تبــدأ ويُقفــل الحســاب 

وينضــب صبــر هللا ول تعــود الرحمــة تتوّســل ألجلهــم.
» الــرَّبُّ بَِطــيُء الَْغَضــِب َوَعِظيــُم الُْقــْدرَِة َولِكنَّــُه لَ يُبَــرِّئُ الْبَتَّــَة. الــرَّبُّ ِفــي الزَّْوبََعــِة 
ــُف  َويَُجفِّ ــُفُه  فَيَُنشِّ الْبَْحــَر  يَْنتَِهــُر  رِْجلَيْــِه.  ُغبَــاُر  ــَحاُب  َوالسَّ طَِريُقــُه  الَْعاِصــِف  َوِفــي 
ِمْنــُه  تَرُْجــُف  اَلِْجبَــاُل  يذبــل.  لبنــان  وزهــر  والكرمــل  باشــان  يذبــل  األَنَْهــاِر.  َجِميــَع 
ــاكِِنيَن ِفيــِه. َمــْن يَِقــُف  ـالَُل تَــُذوُب َواألَرُْض تُرْفَــُع ِمــْن َوْجِهــِه َوالَْعالَــُم وَكُلُّ السَّ َوالتِـّ
ُخــوُر  َوالصُّ كَالنَّــاِر  يَْنَســِكُب  َغيْظُــُه  َغَضِبــِه؟  ُحُمــوِّ  ِفــي  يَُقــوُم  َوَمــْن  َســَخِطِه؟  أََمــاَم 

.)6-3 :1 )ناحــوم  ِمْنــُه «  تَْنَهــِدُم 
ــاكَِنُة ُمطَْمِئنَّــًة الَْقائِلَــُة ِفــي قَلِْبَهــا  وهكــذا فــإّن نينــوى: » الَْمِديَنــُة الُْمبْتَِهَجــُة السَّ
أَنَــا َولَيْــَس َغيْــِري « صــارت خرابــاً » فَــرَاٌغ َوَخــالٌَء َوَخــرَاٌب « َمــأَْوى األُُســوِد َوَمْرَعــى 
أَْشــبَاِل األُُســوِد َحيْــُث يَْمِشــي األََســُد َواللَّبُــَوُة َوِشــبُْل األََســِد، َولَيْــَس َمــْن يَُخــوُِّف « 

)صفنيــا 2: 15؛ ناحــوم 2: 10، 11(.
كبريــاء  كانــت ســتذل  فيــه  الــذي  الوقــت  إلــى  المــام  إلــى  نظــر  إذ  إّن صفنيــا 
أشــور، تنبــأ عــن نينــوى قائــالً: » تَْربـُـُض ِفــي َوَســِطَها الُْقطَْعــان كُلُّ طََوائـِـِف الَْحيَــَواِن. 

363, 364, 365



الخالص من أشور  |  243

اَلُْقــوُق أَيًْضــا َوالُْقْنُفــُذ يَأِْويـَـاِن إِلـَـى تِيَجــاِن ُعُمِدَهــا. َصــْوٌت يَْنِعــُب ِفــي الُْكــَوى َخــرَاٌب 
ـُه قَــْد تََعــرَّى أَْرِزيَُّهــا « )صفنيــا 2: 14(. َعلَــى األَْعتَــاِب ألَنّـَ

لقــد كان مجــد مملكــة أشــور عظيمــاً، وكذلــك كان ســقوطها. وإذ اســتخدم 
بســبب  أشــور  ســقوط  عــن  تشــبيه  بمثابــة  العظيمــة  األرز  شــجرة  حزقيــال  النبــّي 

قائــال: أعلــن  وقســوتها،  كبريائهــا 
ِه،   ِبُعلُــوِّ قَلْبُــُه  َوارْتََفــَع  الُْغيُــوِم،  بَيْــَن  فَْرَعــُه  َجَعــَل   .. الــرَّبُّ ــيُِّد  السَّ قَــاَل  » هَكــَذا 
أَْســلَْمتُُه إِلَــى يَــِد قَــِويِّ األَُمــِم، فَيَْفَعــُل ِبــِه ِفْعــالً. لَِشــرِِّه طَرَْدتُــُه. َويَْســتَأِْصلُُه الُْغَربَــاُء 
ُعتـَـاُة األَُمــِم، َويَتْرُكُونـَـُه فَتَتََســاقَُط قُْضبَانـُـُه َعلـَـى الِْجبَــاِل َوِفــي َجِميــعِ األَْوِديـَـِة، َوتَْنَكِســُر 
قُْضبَانُُه ِعْنَد كُلِّ أَنَْهاِر األَرِْض، َويَْنزُِل َعْن ِظلِِّه كُلُّ ُشُعوِب األَرِْض، َويَتْرُكُونَُه. َعلَى 
ــَماِء، َوَجِميــُع َحيَــَواِن الْبَــرِّ تَُكــوُن َعلَــى قُْضبَانِــِه.  َهِشــيِمِه تَْســتَِقرُّ َجِميــُع طُيُــوِر السَّ

ــا َوِهــَي َعلَــى الِْميَــاِه لَِقاَمِتَهــا... لَِكيْــالَ تَرْتَِفــَع َشــَجرٌَة مَّ
: ِفي يَْوِم نُزُولِِه إِلَى الَْهاِويَِة أَقَْمُت نَْوًحا.. وَكُلُّ أَْشَجاِر  يُِّد الرَّبُّ » هَكَذا قَاَل السَّ

الَْحْقِل ذَبُلَْت َعلَيِْه. ِمْن َصْوِت ُسُقوِطِه أَرَْجْفُت األَُمَم « )حزقيال 31: 16-10(.
الدهــر.  انقضــاء  إلــى  عمليــاً  درســاً  وســقوطها  أشــور  كبريــاء  يكــون  أن  يجــب 
إّن هللا يســأل أمــم األرض اليــوم التــي فــي غطرســتها وكبريائهــا تصطــف لمحاربتــه 
قائــالً: » َمــْن أَْشــبَْهَت ِفــي الَْمْجــِد َوالَْعظََمــِة هَكــَذا بَيْــَن أَْشــَجاِر َعــْدٍن؟ َســتُْحَدُر َمــَع 

ــْفلَى « )حزقيــال 31: 18(. أَْشــَجاِر َعــْدٍن إِلَــى األَرِْض السُّ
يــِق، َوُهــَو يَْعــرُِف الُْمتَوَكِّلِيــَن َعلَيْــِه. 8  . ِحْصــٌن ِفــي يَــْوِم الضَّ » َصالِــٌح ُهــَو الــرَّبُّ
ــا « )ناحــوم 1: 7، 8( علــى كّل مــن يحاولــون  َولِكــْن ِبطُوفَــاٍن َعاِبــٍر يَْصَنــُع َهــالَكًا تَامًّ

أن يمّجــدوا أنفســهم ويتعظّمــوا علــى العلــّي.
ــوَر، َويـَـزُوُل قَِضيــُب ِمْصــَر « )زكريــا 10: 11(. وهــذا يصــدق  » تُْخَفــُض كِبِْريـَـاُء أَشُّ
ليــس فقــط علــى األمــم التــي اصطّفــت لمحاربــة هللا فــي العصــور الغابــرة، بــل يصــدق 
أيضــاً علــى األمــم التــي تفشــل فــي إتمــام مقاصــد هللا فــي هــذه األيّــام. ففــي يــوم 
الدينونة األخير عندما » يَُغْربَُل )الديان العادل( األَُمِم « )إشعياء 30: 28(، وعندما 
يُســمح لمن حفظوا الحّق بالدخول إلى مدينة هللا، فســتهتّز أقواس الســماء بأغاني 
انتصــار المفدييــن. وقــد أعلــن النبــي قائــالً: » تَُكــوُن لَُكــْم أُْغِنيَّــٌة كَلَيْلَــِة تَْقِديــِس ِعيــٍد، 
ُع الــرَّبُّ َجــالََل َصْوتِــِه..  ،. َويَُســمِّ ــائِِر ِبالنَّــاِي، لِيَأْتِــَي إِلَــى َجبَــِل الــرَّبِّ َوفَــرَُح قَلْــٍب كَالسَّ
وُر. ِبالَْقِضيِب يَْضرُِب. َويَُكوُن كُلُّ ُمرُوِر َعَصا الَْقَضاِء الَِّتي  ِمْن َصْوِت الرَّبِّ يَرْتَاُع أَشُّ

فـُـوِف َوالِْعيــَداِن « )إشــعياء 30: 32-29(. يُْنزِلَُهــا الــرَّبُّ َعلَيـْـِه ِبالدُّ
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قــّدم إشــعياء مــدى ســنّي خدمتــه شــهادة واضحــة صريحــة عــن قصــة هللا نحــو 
األمــم. وقــد ذكــر األنبيــاء اآلخــرون تدبيــر هللا إلّ أّن لغتهــم لــم تكــن مفهومــة دائمــاً. 
ولكــّن إشــعياء هــو الــذي أُعِطــَي لــه أن يوّضــح لشــعب يُهــَوَذا هــذه الحقيقــة وهــي 
الجســد،  حســب  إبراهيــم  نســل   مــن  ليســوا  ممــن  شــعب هللا  مــن  كثرييــن  أّن 
الالهــوت  مــع  متفقــاً  التعليــم  هــذا  يكــن  لــم  الروحــي.  إســرائيل  بيــن  ســيكونون 
الــذي كان ســائداً فــي عصــره، إّل أنّــه اذاع الرســالة المعطــاة لــه مــن هللا فجلبــت 
ــة الموعــودة  الرجــاء لكثيــر مــن القلــوب التــي كانــت تتلّهــف لنيــل البــركات الروحيّ

لنســل ابراهيــم.
إشــعياء،  تعليــم  فــي  المميــزة   الصفــة  هــذه  إلــى  النتبــاه  األمــم  رســول  يوّجــه 
فــي رســالته إلــى المؤمنيــن فــي روميــة، فيعلــن بولــس الرســول قائــالً: » ثـُـمَّ إَِشــْعيَاُء 
يَتََجاَســُر َويَُقــوُل ُوِجــْدُت ِمــَن الَِّذيــَن لَــْم يَطْلُبُونِــي َوِصــرُْت ظَاِهــرًا لِلَِّذيــَن لَــْم يَْســأَلُوا 

َعنِّــي « )روميــة 10: 20(.
كثيــراً مــا كان يبــدو أّن شــعب هللا ل يســتطيع بــل لــم يكــن يرغــب أن يفهــم قصــد 
هللا نحــو األمــم ومــع ذلــك فــإّن هــذا القصــد ذاتــه هــو الــذي جعلهــم شــعباً منفصــالً 
معتــزلً. وهــو الــذي أقامهــم كأّمــة مســتقلّة بيــن أمــم األرض. فــإّن أباهــم إبراهيــم الــذي 
قُــّدم إليــه أّولً عهــد الموعــد. ُدعــي ليخــرج مــن عشــيرته إلــى األقاليــم البعيــدة ليكــون 
حامــل مشــعل النــور لألمــم. ومــع أن الوعــد المقــّدم إليــه اشــتمل علــى نســل كثيــٍر 
كرمــل البحــر، وكان مزمعــاً أن يؤســس أّمــًة عظيمــة فــي أرض كنعــان، إلّ أن هــذا كان 
ألغــراض خاليــة مــن األثــرة. وشــمل وعــد هللا كّل أمــم األرض. فقــد أعلــن الــرب قائــالً: 
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ـَم اْســَمَك. َوتَُكــوَن بَرَكَــًة. َوأَبَــارُِك ُمبَارِكِيــَك  ــًة َعِظيَمــًة َوأُبَــارِكََك َوأَُعظِـّ » فَأَْجَعلَــَك أُمَّ
ــِل األَرِْض « )تكويــن 12: 2، 3(. ــارَُك ِفيــَك َجِميــُع قَبَائِ َولَِعُنــَك الَْعُنــُه. َوتَتَبَ

وعنــد تجديــد العهــد قبــل ولدة إســحق بقليــل، توضــح قصــد هللا للبشــرية مــرّة 
أخــرى. وهــذا هــو التأكيــد الــذي قّدمــه هللا بخصــوص ابــن الموعــد اذ قــال: » يَتَبَــارَُك 
ــِل األَرِْض « )تكويــن 18: 18(. وبعــد ذلــك أعلــن الزائــر الســماوي مــرّة  ِبــِه َجِميــُع قَبَائِ

ــِل األَرِْض « )تكويــن 22: 18(. ــارَُك ِفــي نَْســلَِك َجِميــُع قَبَائِ أخــرى قائــالً: »  يَتَبَ
فلكــي  إبراهيــم.  نســل  لــدى  مألوفــة   العهــد  بهــذا  الشــاملة  الشــروط  كانــت 
يكــون شــعب هللا بركــة لألمــم ولكــى يُعــرف اســم هللا » ِفــي كُلِّ األَرِْض « )خــروج 
9: 16(. فقــد تــّم انقاذهــم مــن عبوديــة مصــر. فلــو اطاعــوا أوامــره كانــوا ســيصيرون 
التفــوق  وهــذا  الســمو  هــذا  أّن  إلّ  والفهــم،  الحكمــة  فــي  الشــعوب  مقدمــة  فــي 
كانــوا ســيبلغونه ويحتفظــون بــه لغــرض واحــد وهــو إتمــام قصــد هللا نحــو » كُّل 

أَُمــِم األَرِْض « عــن طريقهــم.
مصــر،  عبوديــة  مــن  شــعبه  بنجــاة  المرتبطــة  العجيبــة  هللا  عنايــة  أعمــال  إّن 
الملــك  بوصفــه  بــاهلل  لالعتــراف  كثيــرة.  أممــاً  قــادت  الموعــد  وبامتالكهــم ألرض 
ـوَن أَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ ِحيَنَمــا  األعلــى. فقــد ورد هــذا الوعــد يقــول: » فَيَْعــرُِف الِْمْصِريُـّ
بَيِْنِهــْم « )خــروج 7: 5(. وحتــى  ِمــْن  إِْســرَائِيَل  بَِنــي  َوأُْخــِرُج  ِمْصــَر  َعلَــى  يَــِدي  أَُمــدُّ 
فرعــون المتكبــر نفســه أُجبــر علــى العتــراف بقــدرة الــرب .. فقــد ألــح علــى موســى 
وهــارون قائــالً: » اْذَهبـُـوا اْعبُــُدوا الــرَّبَّ .. َوبَارِكُونـِـي أَيًْضــا « )خــروج 12: 31، 32(.

والعجائــب  األعمــال  معرفــة  أّن  المتقّدمــة  الشــعب  جمــوع  وجــدت  وقــد 
العظيمــة التــي أجراهــا هللا قــد ســبقتهم وأّن بعــض أفــراد تلــك األمــم المحيطــة بهــم 
بــدأوا يعلمــون أنّــه هــو اإللــه الحقيقــي وحــده. ففــي أريحــا الشــّريرة شــهدت امــرأة 
ــَماِء ِمــْن فـَـْوُق َوَعلـَـى األَرِْض ِمــْن  أمميــة وثنيّــة تقــول: » الــرَّبَّ إِلَهُكــْم ُهــَو هللُا ِفــي السَّ
تَْحــُت « )يشــوع 2: 11(. وإّن معرفــة الــرّب التــي وصلتهــا برهّنــت علــى خالصهــا. 
الُْعَصــاِة « )عبرانييــن 11:  َمــَع  تَْهلِــْك  لَــْم  َراَحــاُب ..  فالكاتــب يقــول: » ِباإِليَمــاِن 
الذيــن  الوثنييــن  نحــو  لرحمــة هللا  الفريــدة  الحالــة  هــو  اهتداؤهــا  يكــن  ولــم   .)31
اعترفــوا بســلطانه اإللهــي. ففــي وســط األرض نبــذ شــعب غفيــر — الجبعونيــون — 

وثنيّتهــم وانضّمــوا إلــى شــعب هللا وقاســموهم بــركات العهــد.
ل يعتــرف هللا بــأّي امتيــاز مــن ناحيــة القوميّــة أو الجنــس أو الطبقــة الجتماعيّــة. 
بالخلــق،  واحــدة  أســرة  هــم  النــاس  وجميــع  بأكملــه  البشــري  الجنــس  خالــق  فهــو 
والجميــع يكونــون واحــداً بالفــداء. لقــد جــاء المســيح ليقــّوض كّل ســياج وليفتــح كّل 
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قســم مــن أروقــة الهيــكل علــى ســعته كــي تتمّكــن كّل نفــس مــن المثــول أمــام هللا 
بحريــة. إّن محبّتــه رحبــة جــداً وعميقــة جــداً وكاملــة بحيــث تنفــذ إلــى كّل مــكان. 
فهــي ترفــع الذيــن أســرتهم خــدع الشــيطان، وتجعلهــم فــي متنــاول عــرش هللا المحــاط 

بقــوس قــزح الوعــد. وفــي المســيح ل يوجــد يهــودي ول يونانــي. ل عبــد ول حــّر.
غابــت  الموعــد  ألرض  الشــعب  احتــالل  تلــت  التــي  الســنوات  فــي  ولكــّن 
مقاصــد الــرّب الخيّــرة لخــالص األمــم، عــن األنظــار إلــى حــّد بعيــد، فصــار لزامــاً علــى 
هللا أن يكــرر تدبيــره مــن جديــد. وقــد أوحــى إلــى المرنــم بــأن يتغنــى قائــالً: » تَْذكُــُر 
اَمــَك كُلُّ قَبَائِــِل األَُمــِم « » يَأْتِــي  َوتَرْجــُع إِلَــى الــرَّبِّ كُلُّ أَقَاِصــي األَرِْض. َوتَْســُجُد قُدَّ
 ، ُشــرَفَاُء ِمــْن ِمْصــَر. كُــوُش تُْســِرُع ِبيََديَْهــا إِلَــى هللِا «. » وتَْخَشــى األَُمــُم اْســَم الــرَّبِّ
ْوِر اآلِخــِر، وَشــْعٌب َســْوَف يُْخلَــُق  وَكُلُّ ُملُــوِك األَرِْض َمْجــَدَك «. » يُْكتَــُب هــَذا لِلــدَّ
نَظَــَر،   إِلَــى األَرِْض  ــَماِء  ِمــَن السَّ الــرَّبُّ  ُعلْــِو قُْدِســِه.  ِمــْن  أَْشــرََف  ـُه  : ألَنّـَ الــرَّبَّ يَُســبُِّح 
 ، ــْوَن ِباْســِم الــرَّبِّ َث ِفــي ِصْهيَ ــَق بَِنــي الَْمــْوِت. لَِكــْي يَُحــدَّ لِيَْســَمَع أَنِيــَن األَِســيِر، لِيُطْلِ
ــُعوِب َمًعــا َوالَْمَمالِــِك لِِعبَــاَدِة الــرَّبِّ «  َوِبتَْســِبيِحِه ِفــي أُورَُشــلِيَم، ِعْنــَد اْجِتَمــاِع الشُّ

)مزمــور 22: 27؛ 68: 31؛ 102: 15، 22-18(.
قبائــل  لــه لشــتركت كّل  المســلّمة  علــى وديعتــه  أمينــاً  فلــو كان شــعب هللا 
األرض فــي بركاتــه. ولكــّن قلــوب الذيــن ُســلّمت إليهــم معرفــة الحــّق الخالصــي لــم 
تتأثّــر باحتياجــات مــن كانــوا حولهــم. فــإذ غــاب قصــد هللا عــن األنظــار. تطلّعــوا 
إلــى األمــم بوصفهــم بعيديــن عــن حظيــرة رحمتــه. لقــد ُحجــب نــور الحــّق، فســاد 
الشــيء  إلّ  هللا  محبّــة  عــن  يعرفــوا  فلــم  الجهــل،  حجــاب  األمــم  وغطــى  الظــالم. 

الخرافــات. وتفّشــت  القليــل 
كان هــذا  هــو المشــهد الــذي وقعــت عليــه عينــا إشــعياء عندمــا ُدعــَي لخدمــة 
النبــّوة، ومــع ذلــك لــم يخــف ولــم يفشــل ألّن أغنيــة النصــرة التــي كان يتغنــى بهــا 
كُلِّ  مــلء  » َمْجــِدِه  قائلــة:  أذنيــه  فــي  تــرن  كانــت  بالعــرش  المحيطــون  المالئكــة 
التــي  المجيــدة  بــرؤى النتصــارات  إيمانــه  األَرِْض « )إشــعياء 6: 3(. وقــد تشــّدد 
كانــت ســتحرزها كنيســة هللا عندمــا » األَرَْض تَْمتَلِــيُء ِمــْن َمْعرِفـَـِة الــرَّبِّ كََمــا تَُغطِّــي 
ــُعوِب، َوالِْغطـَـاَء  الِْميـَـاُه الْبَْحــَر « )إشــعياء 11 : 9(. و » النَِّقــاِب الَّــِذي َعلـَـى كُلِّ الشُّ
ــِه َعلَــى كُلِّ األَُمــِم « )إشــعياء 25: 7( كان  سيتالشــى أخيــراً. وكان روح  الُْمَغطَّــى ِب
إلــى البــر  أن ينســكب علــى كّل البشــر. والذيــن يجوعــون ويعطشــون  هللا مزمعــاً 
كانــوا سيحســبون ضمــن شــعب هللا )إســــرائيل الروحـــي(. » فَيَْنبُتـُـوَن بَيْــَن الُْعْشــِب 
أيضــاً:  قــال  النبــّي، كمــا  قالــه  مــا  الِْميَــاِه «. هــذا  َمَجــاِري  َعلَــى  ْفَصــاِف  الصَّ ِمثْــَل 
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» َهــَذا يَُقــوُل أَنـَـا لِلــرَّبِّ َوَهــَذا يَُكنِّــي ِباْســِم يَْعُقــوَب َوَهــَذا يَْكتُــُب ِبيَــِدِه لِلــرَّبِّ َوِباْســِم 
ــُب « )إشــعياء 44: 4، 5(. )شــعب هللا( يُلَقِّ

وقــد أُعلــن للنبــّي قصــد هللا الخيّــر مــن تشــتيت شــعب يُهــَوَذا القســاة القلــوب 
وغيــر التائبيــن بيــن أمــم األرض. وأعلــن الــرّب قائــالً: » لِذلـِـَك يَْعــرُِف َشــْعِبَي اْســِمي 
ـُم. هأَنَــَذا « )إشــعياء 52: 6(.  لِذلِــَك ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم يَْعرِفُــوَن أَنِـّـي أَنَــا ُهــَو الُْمتََكلِـّ
ولــم يكونــوا ليتعلّمــوا هــم أنفســهم درس الطاعــة والثقــة وحســب، بــل كان عليهــم 
وهــم فــي أرض ســبيهم أن ينشــروا بيــن النــاس معرفــة اإللــه الحــّي. وكثيــرون مــن 
بنــي الغربــاء كانــوا ســيتعلّمون أن يحبــوه بوصفــه خالقهــم وفاديهــم، وكان عليهــم 
َر الــرَّبُّ  أن يبــدأوا بحفــظ ســبته المقــّدس تــذكاراً لقدرتــه الخالقــة، وعندمــا » يَشــمَّ
َعــْن ِذَراِع قُْدِســِه أََمــاَم ُعيُــوِن كُلِّ األَُمــِم « لينقــذ شــعبه مــن الســبي تـَـَرى كُلُّ أَطـْـرَاِف 
مــن  المهتديــن  هــؤلء  مــن  وكثيــرون   .)10  :52 )إشــعياء  إِلِهَنــا «  َخــالََص  األَرِْض 
الوثنيّــة ســيتوقون لالتحــاد مــع شــعب هللا اتّحــاداً تامــاً ويصحبوهــم فــي عودتهــم 
إلــى اليهوديـّـة. ولــن يقــول أّي واحــد مــن هــؤلء: » إِفْــرَازًا أَفَْرزَنِــي الــرَّبُّ ِمــْن َشــْعِبِه « 
للذيــن عليهــم  الموّجهــة  نبيّــه  عــن طريــق  الــرّب  كلمــة  فكانــت  )إشــعياء 56: 3(. 
اخضــاع ذواتهــم لــه وحفــظ شــريعته، هــي أنّهــم مــن ذلــك الحيــن فصاعــداً ســيُعّدون 

مــن ضمــن إســرائيل الروحــي - كنيســته التــي علــى األرض.
الــرَّبِّ  اْســَم  َولِيُِحبُّــوا  لِيَْخِدُمــوُه  بـِــالرَّبِّ  يَْقترِنُــوَن  الَِّذيــَن  الَْغِريــِب  » َوأَبَْنــاُء 
َويَتََمَســُكوَن  ُســوُه  يَُنجِّ لِئَــالَّ  ــبَْت  السَّ يَْحَفظُــوَن  الَِّذيــَن  كُلُّ  َعبـِــيداً  لَــُه  لِيَُكونُــوا 
َوتَُكــوُن  َصالَتِــي.  بَيْــِت  ِفــي  َوأُفَرُِّحُهــْم  قُْدِســي  َجبَــِل  إِلَــى  ِبِهــْم  آتِــي  بـِــَعْهِدي 
ــالَِة يُْدَعــى لِــُكلِّ  ُمْحرَقَاتُُهــْم َوَذبَائُِحُهــْم َمْقبُولَــًة َعلَــى َمْذبَِحــِي ألَنَّ بَيِْتــي بَيْــَت الصَّ
إِلَــى  إِلَيْــِه،  بَْعــُد  أَْجَمــُع  )شــعبه(،  َمْنِفيِّــي  َجاِمــُع  الــرَّبُّ  ــيُِّد  السَّ يَُقــوُل  ــُعوِب  الشُّ

.)8-6  :56 )إشــعياء  َمْجُموِعيــِه « 
وقــد ُســمح للنبــّي أن ينظــر عبــر األجيــال إلــى وقــت مجــيء المســيّا الموعــود 
يــِق « )إشــعياء 8: 22(.  ٌة َوظُلَْمــٌة قَتَــاُم الضِّ بــه. ففــي بــادئ األمــر رأى فقــط: » ِشــدَّ
إّن كثيريــن ممــن ظلّــوا مشــتاقين طويــالً إلــى نــور الحــّق أضلّهــم المعلمــون الكذبــة 
التقــوى  فــي  ثقتهــم  وضعــوا  وآخــرون  األرواح،  ومخاطبــة  الفلســفة  متاهــات  فــي 
ولكّنهــم لــم يمارســوا القداســة الحّقــة فــي حياتهــم العمليّــة. لقــد بــدا المســتقبل بــال 
رجــاء، ولكــن ســرعان مــا تغيــر المشــهد وانكشــفت لعينــي النبــّي رؤيــا عجيبــة. فقــد 
رأى )يســوع( — شــمَس البــّر يشـــرق والشفـــاء فــي أجنحتـــه، وإذ كان مســـتغرقاً فــي 
ذهـــوله هتــف قـــائالً: » َولِكــْن لَ يَُكــوُن ظَــالٌَم لِلَِّتــي َعلَيَْهــا ِضيــٌق. كََمــا أََهــاَن الزََّمــاُن 
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األََوُل أَرَْض َزبُولـُـوَن َوأَرُْض نَْفتَالـِـي يكــرم األخيــر طَِريــُق الْبَْحــِر َعبْــُر األُرُْدنِّ َجلِيــُل األَُمــِم 
ِظــالَِل  أَرِْض  ِفــي  الَْجالُِســوَن  َعِظيًمــا.  نُــوًرا  أَبَْصــَر  الظُّلَْمــِة  ِفــي  ــالُِك  السَّ ــْعُب  اَلشَّ

الَْمــْوِت أَْشــرََق َعلَيِْهــْم نُــوٌر « )إشــعياء 9: 1، 2(.
لــكّل  بالخــالص  يأتــي  أن  مزمعــاً  كان  هــذا،  المجيــد  العالــم  نــور   - يســوع  إّن 
أّمــة وقبيلــة ولســان وشــعب. أّمــا عــن العمــل الــذي كان أمامــه فقــد ســمع النبــّي، 
يَْعُقــوَب  أَْســبَاِط  إلِقَاَمــِة  َعبْــًدا  لِــي  تَُكــوَن  أَْن  » قَلِيــٌل  قائــالً:  يصــرح  األبــدي  اآلب 
أَقَْصــى  إِلَــى  لِتَُكــوَن َخالَِصــي  لأِلَُمــِم  نُــوًرا  َجَعلْتُــَك  فََقــْد  إِْســرَائِيَل.  َمْحُفوِظــي  َورَدِّ 
األَرِْض «. » ِفــي َوقْــِت الُْقبُــوِل اْســتََجبْتَُك َوِفــي يَــْوِم الَْخــالَِص أََعْنتُــَك. فَأَْحَفظُــَك 
ــْعِب إلِقَاَمــِة األَرِْض لِتَْملِيــِك أَْمــالَِك الْبَــرَاِريِّ قَائِــالً لأِلَْســَرى  َوأَْجَعلُــَك َعْهــًدا لِلشَّ
ِمــَن  َوهــؤُلَِء  يَأْتُــوَن،  بَِعيــٍد  ِمــْن  » هــؤُلَِء  اظَْهــُروا «.  ـالَِم  الظّـَ ِفــي  لِلَِّذيــَن  اْخرُُجــوا. 
ــَماِل َوِمــَن الَْمْغــرِِب، َوهــؤُلَِء ِمــْن أَرِْض ِســيِنيَم  « )إشــعياء 49: 6، 8، 9، 12(. الشَّ

وإذ تطّلــع النبــّي إلــى أبعــد مــن ذلــك عبــر األجيــال المقبلــة رأى اإلتمــام الحرفــي 
لهــذه المواعيــد المجيــدة. فقــد رأى حاملــي بشــرى الخــالص وهــم يذهبــون إلــى 
الكنيســة  عــن  يتكلّــم  الــرّب  ســمع  وقــد  وشــعب.  قبيلــة  كّل  إلــى  األرض  أقاصــي 
فــي عهــد اإلنجيــل قائــالً: » هأَنَــَذا أُِديــُر َعلَيَْهــا َســالًَما كََنْهــٍر، َوَمْجــَد األَُمــِم كََســيْل 
َخيَْمِتــِك،  َمــَكاَن  » أَْوِســِعي  األمــر:  هــذا  وســمع   ،)12  :66 )إشــعياء  َجــارٍِف  « 
ـِك  ِدي أَْوتَــاَدِك  ألَنّـَ َولْتُبَْســْط ُشــَقُق َمَســاكِِنِك. لَ تُْمِســِكي أَِطيلِــي أَطَْنابَــِك َوَشــدِّ

يــَن إِلَــى الْيَِميــِن َوإِلَــى الْيََســاِر َويَــرُِث نَْســلُِك أَُمًمــا « )إشــعياء 54: 2، 3(. تَْمتَدِّ
وقــد أعلــن الــرّب للنبــّي بأنـّـه سيرســل شــهوده: » إِلـَـى األَُمــِم، إِلـَـى تَرِْشــيَش َوفـُـوَل 

َولـُـوَد.. إِلـَـى تُوبـَـاَل َويـَـاَواَن، إِلـَـى الَْجزَائـِـِر الْبَِعيــَدِة « )إشــعياء 66: 19(.
ِبالَْخيْــِر  ــِر  الُْمبَشِّ ــالَِم  ِبالسَّ الُْمْخِبــِر  ــِر  الُْمبَشِّ قََدَمــِي  الِْجبَــاِل  َعلَــى  أَْجَمــَل  » َمــا 

.)7  :52 )إشــعياء  إِلُهــِك «  َملَــَك  قَــْد  لِِصْهيَــْوَن  الَْقائِــِل  ِبالَْخــالَِص  الُْمْخِبــِر 
وقــد ســمع النبــّي صــوت هللا يدعــو كنيســته للعمــل المعيّــن لهــا إلعــداد الطريــق 
لمجـــيء ملكـــوته األبــدي. وقــد كانــت الرســالة واضحــــًة وضوحـــاً تامـــاً. وهــي تقــــول: 
ـُه َهــا ِهــَي  ـُه قَــْد َجــاَء نُــورُِك، َوَمْجــُد الــرَّبِّ أَْشــرََق َعلَيْــِك. ألَنّـَ » قُوِمــي اْســتَِنيِري ألَنّـَ
اِمــُس األَُمــَم أّمــا عليــك فيشــرق الــرّب ومجــده  ـالَُم الدَّ ـي األَرَْض َوالظّـَ الظُّلَْمــُة تَُغطِـّ

عليــك يــرى فَتَِســيُر األَُمــُم ِفــي نُــورِِك َوالُْملُــوُك ِفــي ِضيَــاِء إِْشــرَاِقِك.
» اِرْفَِعــي َعيَْنيـْـِك َحَوالَيْــِك َوانْظـُـِري. قـَـِد اْجتََمُعــوا كُلُُّهــْم. َجــاُءوا إِلَيْــِك.. يَأْتـِـي 
أَْســَوارَِك  يَبُْنــوَن  الَْغِريــِب  َوبَُنــو   .. األَيْــِدي  َعلَــى  بََناتُــِك  َوتُْحَمــُل  بَِعيــٍد  ِمــْن  بَُنــوِك 
َوتَْنَفِتــُح  َرِحْمتُــِك.  َوِبرِْضَوانِــي  َضَربْتُــِك،  ِبَغَضِبــي  ألَنِـّـي  يَْخِدُمونَــِك.  َوُملُوكُُهــْم 
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أَبَْوابُــِك َدائًِمــا. نََهــاًرا َولَيْــالً لَ تُْغلَــُق. لِيُْؤتَــى إِلَيْــِك ِبِغَنــى األَُمــِم َوتَُقــاَد ُملُوكُُهــْم «.
» اِلْتَِفتُــوا إِلَــيَّ َواْخلُُصــوا يَــا َجِميــَع أَقَاِصــي األَرِْض ألَنِـّـي أَنَــا هللُا َولَيْــَس آَخــَر « 

)إشــعياء 60: 1-4، 10، 11؛ 45: 22(.
فيــه  فــي وقــت تســود  انتعــاش روحــي عظيــم  تُنبــئ عــن  التــي  النبــّوات  هــذه 
الظلمــة الداجيّــة، تتــم فــي أيامنــا هــذه فــي تقــّدم فــروع المراكــز المرســليّة التــي تصــل 
إلــى األقاليــم البعيــدة المكتنفــة بالظــالم. وقــد شــبّه النبــّي المرســلين فــي األراضــي 

الوثنيّــة بأعــالم مرفوعــة إلرشــاد الباحثيــن عــن نــور الحــّق.
ــُعوِب  ــى الَْقائِــَم َرايـَـًة لِلشُّ يقــول إشــعياء: » َويَُكــوُن ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم أَنَّ أَْصــَل يَسَّ
ــيَِّد يُِعيــُد  ـُه َمْجــداً. َويَُكــوُن ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم أَنَّ السَّ ـاُه تَطْلُــُب األَُمــُم َويَُكــوُن َمَحلُـّ يّـَ إِ
ــُع َرايَــًة لأِلَُمــِم، َويَْجَمــُع َمْنِفيِّــي إِْســرَائِيَل َويَُضــمُّ  ــَة َشــْعِبِه.. َويَرْفَ ــًة لِيَْقتَِنــَي بَِقيَّ يَــَدُه ثَانِيَ

ُمَشــتَِّتي يَُهــوَذا ِمــْن أَْربََعــِة أَطْــرَاِف األَرِْض « )إشــعياء 11: 12-10(. 
َد َمــَع  إّن يــوم النجــاة قريــب: » ألَنَّ َعيَْنــِي الــرَّبِّ تَُجــولَِن ِفــي كُلِّ األَرِْض لِيَتََشــدَّ
الَِّذيــَن قُلُوبُُهــْم كَاِملَــٌة نَْحــَوُه « )2 أخبــار األيــام 16: 9(. فبيــن كّل األمــم والقبائــل 
إّن  والمعرفــة.  النــور  طلــب  فــي  يُصلّــون  الذيــن  والنســاء  الرجــال  يــرى  واأللســنة 
نفوســهم لــم تشــبع، فلقــد اقتاتــت طويــالً علــى الرمــاد )انظــر إشــعياء 44: 20(. 
لقــد ألقــى بهــم عــدّو كّل بــّر جانبــاً وهــم يتلمســون طريقهــم كالعميــان. ولكّنهــم أمنــاء 
القلــوب وهــم يتوقــون إلــى طريــق أفضــل. ومــع أنّهــم يتخبّطــون فــي أغــوار الوثنيّــة ول 
يعرفــون شــيئاً عــن الشــريعة اإللهيّــة المكتوبــة وعــن ابــن هللا يســوع المســيح، فقــد 

أظهــروا بطــرق كثيــرة فاعليّــة قــّوة هللا فــي أذهانهــم وصفاتهــم.
ويكــون فــي بعــض األحيــان أولئــك الذيــن ليســت لديهــم معرفــة هللا، فيمــا عــدا مــا 
قــد حصلــوا عليــه بتأثيــر عمــل النعمــة اإللهيــة، مشــفقين علــى خّدامــه وهــم يحافظــون 
عليهــم مخاطريــن فــي ذلــك بحياتهــم. إّن الــرّوح الُقــُدس يغــرس نعمــة المســيح فــي 
قلــوب كثيريــن مــن طالبــي الحــّق الشــرفاء، فيأتــي النشــاط فــي عواطفهــم ومشــاعرهم 
على عكس طبيعتهم وعلى عكس تهذيبهم السابق، » إّن النُّوُر الَِّذي يُِنيُر كُلَّ إِنَْساٍن 
آتِيًــا إِلـَـى الَْعالـَـِم « )يوحنــا 1: 9(. يشــرق فــي نفوســهم. فلــو اهتّمــوا بهــذا النــور وحرصــوا 
عليــه فســيقود أقدامهــم إلــى ملكــوت هللا. لقــد قــال ميخــا النبــّي: » إِذَا َجلَْســُت ِفــي 

الظُّلَْمــِة فَالــرَّبُّ نـُـوٌر لـِـي .. َســيُْخرُِجِني إِلـَـى النُّــوِر َســأَنْظُُر ِبــرَُّه « )ميخــا 7: 8، 9(.
إّن تدبيــر الســماء للخــالص رحــب بحيــث يحتضــن كّل العالــم. وهللا يتــوق ألن 
ينفــخ فــي البشــريّة الســاقطة نســمة الحيــاة. ولــن يســمح بخــذلن أيَّــة نفــس ُمخلّصــة 
فــي شــوقها إلــى مــا هــو أســمى وأشــرف مــن كّل مــا يقّدمــه العالــم، فهــو علــى الــدوام 
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يبعــث بمالئكتــه إلــى الذيــن بالرغــم مــن أنّهــم محاطــون بظــروف مفّشــلة جــّداً فهــم 
ــون بإيمــان فــي طلــب قــّوة أســمى منهــم لتمتلكهــم وتأتيهــم بالنجــاة والســالم.  يَُصلّ
معينــة  بظــروف  اتّصــال  علــى  ويجعلهــم  مختلفــة  بطــرق  لهــم  نفســه  يعلــن  وهللا 
تثبــت ثقتهــم فــي ذاك الــذي قــّدم نفســه ِفْديَــة عــن الجميــع » فَيَْجَعلُــوَن َعلَــى هللِا 

اْعِتَماَدُهــْم َولَ يَْنَســْوَن أَْعَمــاَل هللِا بَــْل يَْحَفظُــوَن َوَصايَــاُه « )مزمــور 78: 7(.
» َهــْل تُْســلَُب ِمــَن الَْجبَّــاِر َغِنيَمــٌة َوَهــْل يُْفلِــُت َســبُْي الَْمْنُصــوِر؟ « » هَكــَذا 
 :49 )إشــعياء  تُْفلِــُت «  الَْعاتِــي  َوَغِنيَمــُة  يُْســلَُب  الَْجبَّــاِر  َســبُْي  ـى  َحتّـَ الــرَّبُّ  قَــاَل 
24، 25( » يَْخــزَى ِخْزيـًـا الُْمتَِّكلُــوَن َعلَــى الَْمْنُحوتـَـاِت، الَْقائِلُــوَن لِلَْمْســبُوكَاِت أَنْتُــنَّ 

آلَِهتَُنــا « )إشــعياء 42: 17(.
» طُـوبَى لَِمــْن إِلـُه يَْعُقــوَب ُمِعـيُنُه َورََجـاُؤُه َعلَـى الـرَّبِّ إِلِهـِه « )مزمـور 146: 5(. 
» ارِْجُعــوا إِلَــى الِْحْصــِن يَــا أَْســَرى الرََّجــاِء « )زكريــا 9: 12(. فلــكّل أمنــاء القلــوب 
فــي البلــدان الوثنيّــة » الُمْســتَِقيِميْن « فــي نظــر الســماء » نـُـوٌر أَْشــرََق ِفــي الظُّلَْمــِة « 
)مزمــور 112: 4(. وقــال هللا » َوأَُســيُِّر الُْعْمــَي ِفــي طَِريــق لَــْم يَْعرِفُوَهــا ِفــي َمَســالَِك 
هــِذِه  ُمْســتَِقيَمًة  ــاِت  َوالُْمْعَوجَّ نُــوًرا  أََماَمُهــْم  الظُّلَْمــَة  أَْجَعــُل  ــيِهْم.  أَُمشِّ يَْدُروَهــا  لَــْم 

األُُمــوُر أَفَْعلَُهــا َولَ أَتْرُكُُهــْم « )إشــعياء 42: 16(.
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» أَُؤدِّبَُك ِبالَحقِّ َولَ أُبَرِّئَُك تَبرِئًَة «

)إرميا11:30(.



32
منسى ويوشيا

إّن مملكــة يُهــَوذَا التــي كانــت ناجحــة، مزدهــرة فــي إبــان حكــم حزقيــا انحطـّـت مــرّة 
أخرى أيّام سنّي حكم منسى الشّرير الطويلة عندما انتعشت الوثنيّة وضّل كثيرون 
ى أََضلَّ يَُهوذَا َوُسكَّاَن أُورَُشلِيَم  من الشعب في مجاهل عبادة األوثان: » َولِكْن َمَنسَّ
لِيَْعَملُــوا أََشــرَّ ِمــَن األَُمــِم « )2 أخبــار األيــام 33: 9(. فالنــور المجيــد الــذي أشــرق فــي 
األجيــال الغابــرة تبعــه ظــالم الخرافــات والضــالل. وظهــرت شــرور شــنيعة وترعــرت — 

كالســتبداد والظلــم وكــره كّل مــا هــو صالــح وتحريــف العــدل وتفشــي الظلــم.
وللحــّق.  هلل  شــهود  بــدون  تكــن  لــم  الشــّريرة  األوقــات  تلــك  فــإّن  ذلــك  ومــع 
فالختبــارات الصعبــة القاســية التــي اجتازهــا شــعب يُهــَوَذا فــي أثنــاء حكــم حزقيــا 
ت فــي قلــوب الكثيريــن صالبــة فــي الخلــق كانــت كفيلــة بــأن تكــون ســّداً منيعــاً  ولــدَّ
أثــارت غضــب منســى  للحــّق والبــّر  أّن شــهادتهم  إلّ  المتفشــي.  اإلثــم  تيــار  لصــّد 
وزمالئــه المتســلّطين الذيــن حاولــوا تثبيــت أنفســهم فــي عمــل الشــّر بإســكات كّل 
ا  ِجــدًّ كَِثيــرًا  بَِريئًــا  َدًمــا  ــى  َمَنسَّ أَيًْضــا  إليهــم: » َوَســَفَك  الموّجهــة  التوبيــخ  أصــوات 

ـى َمــألَ أُورَُشــلِيَم ِمــَن الَْجانِــِب إِلَــى الَْجانِــِب « )2 ملــوك 21: 16(. َحتّـَ
كان إشــعياء النبــّي أول مــن ســقط ضحيــة النظــام الجديــد، ذلــك الــذي وقــف 
ــن مــن الــرّب مــّدة تزيــد عــن نصــف قــرن:  أمــام شــعب يُهــَوَذا بوصفــه الرســول المعيّ
نُِشــُروا،  رُِجُمــوا،  َوَحبْــٍس.  أَيًْضــا  قُيُــوٍد  ِفــي  ثُــمَّ  َوَجلْــٍد  ُهــزٍُء  ِفــي  بُــوا  تََجرَّ » وَآَخــُروَن 
ُمْعتَاِزيــَن  ِمْعــزَى  َوُجلُــوِد  َغَنــٍم  ُجلُــوِد  ِفــي  طَافُــوا  ــيِْف،  ِبالسَّ قَتْــالً  َماتُــوا  بُــوا،  ُجرِّ
َوِجبَــال  بَــرَاِريَّ  ِفــي  تَائِِهيــَن  لَُهــْم.  ا  ُمْســتَِحقًّ الَْعالَــُم  يَُكــِن  لَــْم  َوُهــْم  ُمَذلِّيــَن  َمْكُروِبيــَن 

.)38-36  :11 )عبرانييــن  األَرِْض «  َوُشــُقوِق  َوَمَغاِيــَر 
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إّن بعــض مــن ذاقــوا اآلم الضطهــاد فــي أثنــاء حكــم منســى كانــوا قــد اُرســلوا 
حامليــن  رســائل توبيــخ ودينونــة  خاصــة. وقــد أعلــن األنبيــاء قائليــن: » إّن َملِــَك 
يُهــَوَذا أََســاَء أَكْثَــَر ِمــْن َجِميــعِ.. الَِّذيــَن قَبْلَــُه «. فبســبب هــذا الشــّر كانــت مملكتــه 
ليكونــوا  بابــل  إلــى  سيســبون  البــالد  ســكان  كان  قليــل  فبعــد  أزمــة،  علــى  مقبلــة 
» َغِنيَمــًة َونَْهبًــا لَِجِميــعِ أَْعَدائِِهــْم « )2 ملــوك 21: 11، 14(. ولكــّن الــرّب لــم يـُـرد أن 
يتخلّى نهائياً عن الذين اعترفوا به في أرض غريبة، بوصفه مليكهم. قد يصادفون 
ضيقــات عظيمــة، ولكّنــه ســيأتيهم بالنجــاة فــي الوقــت المناســب وبطريقتــه التــي 

عينهــا. فالذيــن يضعــون فيــه ثقتهــم المطلقــة ســيجدون بــه ملجــأً أمينــاً.
وكلّمــوا  بأمانــة.  وتحذيراتِهــم  وتعاليمهــم  إنذاراتهــم  تقديــم  األنبيــاء  وواصــل 
منســى بــكّل شــجاعة وباقــي شــعبه، ولكــّن تلــك الرســائل احتُقــرت ولــم يُعــد شــعب 
يُهــَوَذا المرتــّد يكتــرث لشــيء. وقــد ســمح الــرّب لفرقــة مــن جيــش أشــور بالقبــض 
قســاوة  فــي  ســائرين  ظلّــوا  لــو  فيمــا  بهــم  ســيحّل  مــا  علــى  للدللــة  ملكهــم  علــى 
قلوبهــم، ثــّم » قَيَّــُدوُه ِبَسالَِســِل نَُحــاٍس َوَذَهبُــوا ِبــِه إِلـَـى بَاِبــَل « عاصمتهــم المؤقتــة، 
وقــد أعــادت هــذه البليّــة الملــك إلــى صوابــه: و » طَلـَـَب َوْجــَه الــرَّبِّ إِلِهــِه، َوتََواَضــَع 
ــُه َوَســِمَع تََضرَُّعــُه، َورَدَُّه إِلَــى أُورَُشــلِيَم  ــِه فَاْســتََجاَب لَ ــِه َوَصلَّــى إِلَيْ ا أََمــاَم إِلــِه آبَائِ ِجــدًّ
ى أَنَّ الرَّبَّ ُهَو هللُا « )2 أخبار األيام 33: 11-13(. إلّ أّن  إِلَى َمْملََكِتِه. فََعلَِم َمَنسَّ
هــذه التوبــة مــع كونهــا عظيمــة ومقبولــة جــاءت متأّخــرة جــّداً بحيــث لــم يكــن ممكنــاً 
إنقــاذ المملكــة مــن المؤثــرات الوثنيّــة الفاســدة علــى مــدى ســنوات. فلقــد تعثّــر 

كثيــرون وســقطوا ولــم يســتطيعوا القيــام أبــداً بعــد ذلــك.
مــن بيــن الذيــن تشــّكلت اختبــارات حياتهــم إلــى حــّد الالعــودة، بســبب الرتــداد 
المميــت لمنســى، كان ابنــه، الــذي أعتلــى العــرش فــي الثانيــة والعشــرين مــن عمــره. 
ويقــول الســفر المقــّدس عــن الملــك آمــون مــا يلــى: » وســلك فــي كّل الطريــق الــذي 
ــِه «  ــَد األَْصَنــاَم الَِّتــي َعبََدَهــا أَبُــوُه َوَســَجَد لََهــا. َوتـَـرََك الــرَّبَّ إِلــَه آبَائِ ســلك فيــه ابــوه َوَعبَ
ــى أَبـُـوُه، بـَـِل ازَْداَد  )2 ملــوك 21: 21، 22(، » َولـَـْم يَتََواَضــْع أََمــاَم الــرَّبِّ كََمــا تََواَضــَع َمَنسَّ
آُمــوُن إِثًْمــا«. ولــم يُســمح للملــك الشــّرير أن يملــك طويــالً، ففــي غمــرة عــدم تقــواه 
وعنــاده قتلــه عبيــده فــي القصــر ولــم يكــن قــد مضــى علــى اعتالئــه العــرش أكثــر مــن 
عامين » َوَملََّك َشْعُب األَرِْض يُوِشيَّا ابَْنُه ِعَوًضا َعْنُه « )2 أخبار األيام 33: 23، 25(.

فــإذ اعتلــى يوشــيّا العــرش ملــك أحــدى وثالثيــن ســنة، وبــدأ الذيــن ظلـّـوا محتفظيــن 
بنقــاوة إيمانهــم يؤّملــون أن تتوقّــف المملكــة عــن ســلوك طريــق النحــدار الشــائن 
الــذي بــدأت تتجــه نحــوه. ألّن الملــك الجديــد مــع أنّــه كان حدثــاً ل تزيــد ســّنه عــن 
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ثمانــي ســنوات فــكان يتّقــي هللا. ومــن بــدء ســنّي حكمــه: » َعِمــَل الُْمْســتَِقيَم ِفــي 
، َوَســاَر ِفــي طـُـرُِق َداُوَد أَِبيــِه، َولـَـْم يَِحــْد يَِميًنــا َولَ ِشــَمالً « )2 ملــوك 22:  َعيَْنــِي الــرَّبِّ
2(. إّن يوشــيّا مــع كونــه ابنــاً لملــك شــّرير ومكتنفــاً بتجــارب تقــوده للســير فــي اثــر 
خطــوات أبيــه، ولــم يكــن يجــد غيــر قليــل مــن المشــيرين لتشــجيعه علــى الســير فــي 
طريــق الحــّق، فإنّــه مــع ذلــك كان أمينــاً هلل. فــإذ كانــت أخطــاء األجيــال الماضيــة 
عبــرًة لــه اختــار أن يصنــع الحــّق بــدلً مــن طريــق الخطيئــة. والســقوط الــذي تــردى 
ه: » لَــْم يَِحــْد يَِميًنــا َولَ ِشــَمالً «. وكمــن يشــغل مركــزاً ذا مســؤولية  فيــه أبــوه وجــدَّ
عقــد العــزم علــى إطاعــة األوامــر والتعليمــات الُمعطــاة لملــوك إســرائيل إلرشــادهم. 

بحيــث امكــن هللا أن يســتخدمه إنــاًء للكرامــة بســبب طاعتــه.
عندمــا بــدأ يوشــيّا يتولّــى شــؤون الُملــك، وحتــى قبــل ذلــك بســنوات عديــدة، 
لشــعبه  مواعيــد هللا  كانــت  إذا  عّمــا  يتســاءلون  يُهــَوَذا  فــي  القلــوب  أمنــاء  جعــل 
يمكــن إتمامهــا أم ل. فمــن وجهــة النظــر البشــريّة كان يبــدو أّن قصــد هللا نحــو األّمــة 
المختــارة أمــراً يســتحيل إتمامــه. ذلــك أّن الرتــداد الــذي حــدث فــي القــرون الســالفة 
زاد قــّوة بمــرور األعــوام، وكان عشــرة مــن األســباط قــد تشــتتوا بيــن األمــم، ولــم يبــق 
غيــر ســبطي يُهــَوَذا وبنياميــن، وحتــى هــذان الســبطان بــدا كأنهمــا علــى شــفا الدمــار 
األدبــي والقومــي. كان األنبيــاء قــد بــدأوا بالتنبــؤ عــن الخــراب التــام الــذي ســيحّل 
الملــك ســليمان،  بنــاه  الــذي  فيهــا،  الهيــكل مقامــاً  التــي كان  بمدينتهــم الجميلــة 
حيــث كانــت كّل آمالهــم فــي العظمــة القوميّــة مركـّـزة عليهــا. فهــل يمّكــن أن يتخلـّـى 
هللا عــن قصــده بالخــالص والنجــاة للذيــن يضعــون ثقتهــم بــه؟ وهــل يمكــن مواجهــة 
الضطهــاد الطويــل األمــد المحيــق باألبــرار ونجــاح األشــرار الظاهــري؟ وهــل يرجــو 

الذيــن ظلّــوا أمنــاء هلل أن يشــاهدوا أيامــاً أفضــل؟
وقــد جاهــر بهــذه الستفســارات القلقــة حبقــوق النبــّي. حيــن شــاهد موقــف 
ـى  األمنــاء فــي أيّامــه. فقــد عبــر عــن العــبء الــذي أثقــل قلبــه بهــذا الســؤال: » َحتّـَ
ـُص؟  لِــَم  َمتَــى يَــا رَبُّ أَْدُعــو َوأَنْــَت لَ تَْســَمُع أَْصــُرُخ إِلَيْــَك ِمــَن الظُّلْــِم َوأَنْــَت لَ تَُخلِـّ
َوتَرْفَــُع  ِخَصــاٌم  َويَْحــُدُث  َوظُلْــٌم  اْغِتَصــاٌب  اِمــي  َوقُدَّ َجــْوًرا  َوتُبِْصــُر  إِثًْمــا،  تُِريِنــي 
يَر  ــرِّ ـًة، ألَنَّ الشِّ بَتّـَ الُْحْكــُم  يَْخــُرُج  ــِريَعُة َولَ  َجَمــَدِت الشَّ لِذلِــَك  نَْفَســَها.  الُْمَخاَصَمــُة 

ــا « )حبقــوق 1: 4-2(. ُمْعَوجًّ الُْحْكــُم  يَْخــُرُج  فَلِذلِــَك  يــِق  دِّ ِبالصِّ يُِحيــُط 
وقــد اجــاب هللا صرخــة أولده المخلصيــن. فبواســطة كليمــه المختــار أعلــن عــن 
عزمــه بإيقــاع التأديــب علــى األّمــة التــي ارتــّدت عنــه لتعبــد آلهــة أخــرى. ففــي زمــن 
حيــاة بعــض مــن كانــوا يســألون حينئــذ عــن المســتقبل، كان هللا ســيوّجه شــؤون 
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الــدول الحاكمــة فــي األرض بكيفيّــة معجزيّــة، ويرفــع البابلييــن إلــى ذرى الســيادة 
والســلطان. والكلدانيــون الذيــن قيــل عــن أمتّهــم »َهائِلَــٌة َوَمُخوفَــٌة « )حبقــوق 1: 
7(. كانــوا ســيقتحمون فجــأة أرض يُهــَوَذا كســوط موّجــه مــن هللا. فرؤســاء يُهــَوَذا 
وابــرع النــاس جمــالً كانــوا سيُســبون إلــى بابــل. والمــدن والقــرى اليهوديـّـة والحقــول 

المزروعــة كانــت ســتُخرّب ول يبقــى منهــا شــيء.
إذ كان حبقــوق واثقــاً مــن أّن قصــد هللا ســيتّم بكيفيّــة مــا حتــى فــي هــذا الحكــم 
الرهيــب، فقــد انحنــى خضوعــاً إلرادة هللا المعلنــة. فصــرخ يقــول: » أَلَْســَت أَنـْـَت 
المســتقبل  مشــهد  إيمانــه  تخطــى  وحينئــذ  وِســي؟ «  قُدُّ إِلِهــي  رَبُّ  يَــا  األَزَِل  ُمْنــُذ 
القريــب وإذ تمســك بالمواعيــد الثمينــة التــي تعلــن محبّــة هللا ألولده الواثقيــن، 
أضــاف قائــالً: » لَ نَُمــوَت « )حبقــوق 1: 12(. فبإعــالن اإليمــان هــذا وضــع قضيتــه 

وقضيــة كّل مؤمــن بيــن يــدى هللا الرحيــم.
لم يكن هذا هو اختيار حبقوق الوحيد في ممارســة اإليمان القوي. فذات مرّة 
إذا كان يتأّمل في المســتقبل قال: » َعلَى َمرَْصِدي أَِقُف، َوَعلَى الِْحْصِن أَنْتَِصُب، 
َوأُرَاِقــُب ألََرى َمــاذَا يَُقــوُل لـِـي «. وقــد أجابــه الــرّب فــي رحمتــه قائــالً: » اكْتُــِب الرُّْؤيَــا 
َوانُْقْشــَها َعلـَـى األَلـْـَواحِ لَِكــْي يَرْكُــَض قَارِئَُهــا، ألَنَّ الرُّْؤيـَـا بَْعــُد إِلـَـى الِْميَعــاِد، َوِفــي النَِّهايـَـِة 
رُُهَوذَا ُمْنتَِفَخٌة َغيُْر  تَتََكلَُّم َولَ تَْكِذُب. إِْن تََوانَْت فَانْتَِظرَْها ألَنََّها َســتَأْتِي إِتْيَانًا َولَ تَتَأَخَّ

ُمْســتَِقيَمٍة نَْفُســُه ِفيِه. َوالْبَارُّ ِبِإيَمانِِه يَْحيَا « )حبقوق 2: 4-1(.
تلــك  أيّــام  فــي  واألبــرار  القديســين  وكافّــة  حبقــوق  شــّدد  الــذي  اإليمــان  إّن 
أشــّد  ففــي  اليــوم.  شــعب هللا  يســند  الــذي  ذاتــه  اإليمــان  هــو  القاســية  التجربــة 
الســاعات حلوكــة وفــي اســوأ الظــروف يمكــن للمســيحي المؤمــن أن يحفــظ نفســه 
بثبــات بالــرّب نبــع كّل نــور وقــّوة. ويومــاً بعــد يــوم يمكــن أن يتجــّدد إيمانــه وشــجاعته 
بواســطة اإليمـــان بــاهلل: » الْبَــارُّ ِبِإيَمانِــِه يَْحيَــا «. ففــي خدمــة هللا ل داعــي لليــأس 
والتــردد والخــوف. فالــرّب ســيتمم بــل ســيحقق اســمى توقّعــات مــن يتّكلــون عليــه 

المتنّوعــة. تتطلبهــا احتياجاتهــم  التــي  الحكمــة  وســيمنحهم 
يشــهد بولــس الرســول شــهادة فصيحــة للتدبيــرات الســخيّة المعــّدة لــكل نفــس 
تِــي ِفــي  مجّربــة. فلقــد أُعطــَي لــه التأكيــد اإللهــي القائــل: » تَْكِفيــَك نِْعَمِتــي ألَنَّ قُوَّ
ْعــِف تُْكَمــُل «. فبشــكر وثّقــة أجــاب خــادم هللا المجــرّب قائــالً: » ِبــُكلِّ ُســُروٍر  الضَّ
َعَفــاِت  ُة الَْمِســيِح. لِذلـِـَك أَُســرُّ ِبالضَّ أَفْتَِخــُر ِبالَْحــِريِّ ِفــي َضَعَفاتـِـي لَِكــْي تَِحــلَّ َعلـَـيَّ قـُـوَّ
يَقــاِت ألَْجــِل الَْمِســيِح. ألَنِّــي ِحيَنَمــا أَنَــا  ــُروَراِت َوالْضِطَهــاَداِت َوالضِّ ــتَائِِم َوالضَّ َوالشَّ

ــِويٌّ « )2 كورنثــوس 12: 9، 10(. ــا قَ َضِعيــٌف فَِحيَنِئــٍذ أَنَ
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علينــا أن نعــّزز ونوطّــد اإليمــان الــذي شــهد عنــه األنبيــاء والرســل — اإليمــان 
المعيــن  وقتــه  فــي  والخــالص  النجــاة  منــه  وينتظــر  بمواعيــد هللا  يتمســك  الــذي 
ربنــا  مجــيء  عنــد  نهائيــاً  ســتتم  الثابتــة  النبــّوة  كلمــة  إّن  الخاّصــة.  وبطريقتــه 
ومخلّصنــا يســوع المســيح فــي مجــده، كملــك الملــوك ورب األربــاب. فقــد يبــدو 
وقــت النتظــار طويــالً وقــد تتضايــق النفــس بســبب الظــروف المثبطــة، وكثيــرون 
ممــن كان يوثــق بهــم قــد يســقطون علــى قارعــة الطريــق، ولكــن علينــا أن نتمثّــل 
بالنبــّي الــذي حــاول أن يشــّدد عزائــم شــعب يُهــَوَذا فــي فتــرة مــن أقســى فتــرات 
اَمــُه يَــا ُكلَّ  ــَكِل قُْدِســِه. فَاْســُكِتي قُدَّ ــا اَلــرَّبُّ فَِفــي َهيْ الرتــداد ونعلــن قائليــن: » أَمَّ
األَرِْض « )حبقــوق 2: 20(. ولنذكــر أبــداً الرســالة المفرحــة القائلــة: » ألَنَّ الرُّْؤيَــا 
بَْعــُد إِلـَـى الِْميَعــاِد َوِفــي النَِّهايـَـِة تَتََكلَّــُم َولَ تَْكــِذُب إِْن تََوانـَـْت فَانْتَِظرَْهــا ألَنََّهــا َســتَأْتِي 

ــُر.. الْبَــارُّ ِبِإيَمانِــِه يَْحيَــا « )حبقــوق 2: 3، 4(. إِتْيَانًــا َولَ تَتَأَخَّ
ــِنيَن  ، َعَملَــَك ِفــي َوَســِط السِّ ، قَــْد َســِمْعُت َخبَــرََك فََجِزْعــُت. يَــا رَبُّ » يَــا رَبُّ
ــِنيَن َعــرِّْف. ِفــي الَْغَضــِب اذْكُــِر الرَّْحَمــَة. هللَاُ َجــاَء ِمــْن تِيَمــاَن،  أَْحِيــِه. ِفــي َوَســِط السِّ
ــَماَواِت، َواألَرُْض اْمتَــألَْت ِمــْن  وُس ِمــْن َجبَــِل فَــاَراَن. ِســالَْه. َجالَلُــُه َغطَّــى السَّ َوالُْقــدُّ
اَمــُه  تَْســِبيِحِه. وَكَاَن لََمَعــاٌن كَالنُّــوِر. لَــُه ِمــْن يَــِدِه ُشــَعاٌع، َوُهَنــاَك اْســِتتَاُر قُْدرَتِــِه. قُدَّ
نَظَــَر فَرََجــَف  َوقَــاَس األَرَْض.  َوقَــَف  ــى.  الُْحمَّ َوِعْنــَد رِْجلَيْــِه َخرََجــِت  الَْوبَــأُ،  َذَهــَب 

ـُة َوَخَســَفْت آكَاُم الِْقــَدِم. َمَســالُِك األَزَِل لَــُه «. ْهِريّـَ األَُمــُم َوُدكَّــِت الِْجبَــاُل الدَّ
» َخرَْجَت لَِخالَِص َشْعِبَك، لَِخالَِص َمِسيِحَك «.

يْتُونَــِة  » فََمــَع أَنَّــُه لَ يُزِْهــُر التِّيــُن َولَ يَُكــوُن َحْمــٌل ِفــي الُْكــُروِم. يَْكــِذُب َعَمــُل الزَّ
الَْمــَذاِوِد  ِفــي  بََقــَر  َولَ  الَْحِظيــرَِة  ِمــَن  الَْغَنــُم  يَْنَقِطــُع  طََعاًمــا.  تَْصَنــُع  لَ  َوالُْحُقــوُل 
 :3 )حبقــوق  قّوتــي «  الســيّد  الــرّب  َخالَِصــي.  ِبِإلــِه  َوأَفْــَرُح  ِبالــرَّبِّ  أَبْتَِهــُج  فَِإنِـّـي 

.)19-17  ،13  ،6-2
ولــم يكــن حبقــوق هــو الشــخص الوحيــد الــذي حمــل رســالة الرجــاء المشــرقة 
والنصــرة العتيــدة وكذلــك القضــاء الراهــن. ففــي إبّــان حكــم يوشــيّا جــاءت كلمــة 
الــرّب إلــى صفنيــا التــي َعــّددت وَحــّددت بــكّل وضــوح عواقــب الرتــداد الطويــل 
األمــد، وقــد اســترعت انتبــاه الكنيســة األمينــة إلــى الرجــاء المجيــد الــذي ينتظرهــا. 
وأّن نبواتــه عــن الدينونــة المحيقــة بيُهــَوَذا تنطبــق بقــّوة متكافئــة علــى األحــكام التــي 
النبــّي  يقــول  ثانيــًة.  المســيح  يجــيء  عندمــا  التائــب  غيــر  العالــم  علــى  ســتنصّب 
. يَْصــُرُخ  صفنيــا: » قَِريــُب يـَـْوُم الــرَّبِّ الَْعِظيــِم قَِريــُب َوَســِريُع ِجــّداً. َصــْوُت يـَـْوِم الــرَّبِّ
ٍة يَــْوُم َخــرَاٍب َوَدَمــاٍر،  ـاُر ُمــرّاً. ذلِــَك الْيَــْوُم يَــْوُم َســْخٍط يَــْوُم ِضيــٍق َوِشــدَّ ِحيَنئَــٍذ الَْجبّـَ
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َنــِة  يَــْوُم ظَــالٍَم َوقَتَــاٍم، يَــْوُم َســَحاٍب َوَضبَــاٍب. يَــْوُم بُــوق َوُهتَــاٍف علَــى الُْمــُدِن الُْمَحصَّ
ــرُِف الرَِّفيَعــِة « )صفنيــا 1: 16-14(. َوَعلَــى الشُّ

ــاَس فَيَْمُشــوَن كَالُْعْمــِي، ألَنَُّهــْم أَْخطَــأُوا إِلَــى  وقــد اســتطرد يقــول: » َوأَُضاِيــُق النَّ
تُُهــْم َولَ َذَهبُُهــْم يَْســتَِطيُع  ـِة. لَ ِفضَّ ـرَاِب َولَْحُمُهــْم كَالِْجلّـَ ، فَيُْســَفُح َدُمُهــْم كَالتُـّ الــرَّبِّ
، بـَـْل ِبَنــاِر َغيْرَتـِـِه تـُـْؤكَُل األَرُْض كُلَُّهــا، ألَنَّــُه يَْصَنــُع فََنــاًء  إِنَْقاَذُهــْم فــي يـَـْوِم َغَضــِب الــرَّبِّ

ــا لِــُكلِّ ُســكَّاِن األَرِْض « )صفنيــا 1: 17، 18(.  بَاِغتً
الَْقَضــاِء.  ِولََدِة  قَبْــَل  الُْمْســتَِحيَِة.  َغيْــُر  ــُة  األُمَّ أَيَّتَُهــا  يَــا  َواْجتَِمِعــي  ِعــي  » تََجمَّ
، قَبْــَل أَْن يَأْتِــَي  كَالُْعَصافَــِة َعبَــَر الْيَــْوُم. قَبْــَل أَْن يَأْتِــَي َعلَيُْكــْم ُحُمــوُّ َغَضــِب الــرَّبِّ

. الــرَّبِّ يَــْوُم َســَخِط  َعلَيُْكــْم 
 . الِْبــرَّ اطْلُبُــوا  ُحْكَمــُه.  فََعلُــوا  الَِّذيــَن  األَرِْض  بَائِســي  َجِميــَع  يَــا  الــرَّبَّ  » اطْلُبُــوا 

.)3-1  :2 )صفنيــا  الــرَّبِّ «  َســَخِط  يَــْوِم  ِفــي  تُْســتَُروَن  لََعلَُّكــْم  التََّواُضــَع.  اطْلُبُــوا 
َوأَْجَمــُع  الظَّالَِعــَة،  ـُص  َوأَُخلِـّ ُمَذلِّلِيــِك،  كُلَّ  أَُعاِمــُل  الْيَــْوِم  ذلِــَك  ِفــي  »هأَنَــَذا 
ــَة، َوأَْجَعلُُهــْم تَْســِبيَحًة َواْســًما ِفــي كُلِّ أَرِْض ِخْزِيِهــْم،  ِفــي الَْوقْــِت الَّــِذي ِفيــِه  الَْمْنِفيَّ
آتِــي ِبُكــْم َوِفــي َوقْــِت َجْمِعــي إِيَّاكُــْم. ألَنِـّـي أَُصيِّرُكُــُم اْســًما َوتَْســِبيَحًة ِفــي ُشــُعوِب 
اَم أَْعيُِنُكــْم، قـَـاَل الــرَّبُّ « )صفنيــا 3: 19، 20(.  األَرِْض كُلَِّهــا ِحيــَن أَرُدُّ َمْســِبيِّيُكْم قـُـدَّ
ــْوَن! اْهتُــْف يَــا إِْســرَائِيُل! افْرَِحــي َوابْتَِهِجــي ِبــُكلِّ قَلِْبــِك يَــا  » تَرَنَِّمــي يَــا ابَْنــَة ِصْهيَ
ابَْنــَة أُورَُشــلِيَم! قَــْد نَــَزَع الــرَّبُّ األَقِْضيَــَة َعلَيْــِك، أَزَاَل َعــُدوَِّك. َملِــُك إِْســرَائِيَل الــرَّبُّ 

ِفــي َوَســِطِك. لَ تَْنظُِريــَن بَْعــُد َشــرًّا «.
يَــَداِك.  تَرْتَــِخ  لَ  ِصْهيَــْوُن  يَــا  تََخاِفــي  لَ  ألُوُرَشــلِيَم  يَُقــاُل  الْيَــْوِم  ذلِــَك  » ِفــي 
الــرَّبُّ إِلُهــِك ِفــي َوَســِطِك َجبَّــاٌر. يَُخلِّــُص. يَبْتَِهــُج ِبــِك فََرًحــا. يَْســُكُت ِفــي َمَحبَِّتــِه. 

.)17-14  :3 ـٍم « )صفنيــا  ِبتَرَنُـّ ِبــِك  يَبْتَِهــُج 
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عــن  تعمــل  كانــت  التــي  الوقــت  ذات  فــي  والقّويــة  الصامتــة  المؤشــرات  إّن 
طريــق رســائل األنبيــاء فيمــا يختــّص بالســبي البابلــي عملــت كثيــراً إلعــداد الطريــق 
إلصــالح حــدث فــي الســنة الثامنــة عشــرة مــن ملــك يوشــيّا. فحركــة اإلصــالح هــذه 
التــي كانــت عامــالً مــن عوامــل تفــادي األّمــة وقــوع الدينونــة واألحــكام اإللهيّــة إلــى 
حيــن، حدثــت بكيفيّــة غيــر منتظــرة بواســطة اكتشــاف ودراســة جــزء مــن األســفار 

المقّدســة، ظــّل لســنوات عديــدة تتناولــه يــُد الضيــاع واإلهمــال.
بواســطة  مــرّة  الفصــح ألول  عنــد ممارســة  عــام،  مئــة  يقــارب  بمــا  ذلــك  وقبــل 
مســامع  فــي  يــوم  كّل  الشــريعة  ســفر  مــن  جهــاراً  يُقــرأ  بــأن  تدبيــر  أتُِخــَذ  حزقيــا، 
الشــعب بواســطة الكهنــة المعلّميــن. فممارســة الفرائــض التــي كتبهــا موســى وعلــى 
الخصــوص تلــك الُمعطــاة فــي كتــاب العهــد الــذي كــّون جــزءاً مــن ســفر التثنيــة، 
هــو الــذي جعــل حكــم حزقيــا ناجحــاً. ولكــّن منســى تجــّرأ علــى إلقــاء هــذه القوانيــن 
جانبــاً. وفــي غضــون ســني ملكــه ضاعــت نســخة الهيــكل مــن ســفر الشــريعة بســبب 
اإلهمــال والالمبــالة. وهكــذا ظــّل الشــعب لســنوات طويلــة محرومــاً بصفــة عامــة 

مــن التعاليــم المدّونــة فيــه.
طويــالً،  أمــداً  ضائعــاً  ظــّل  الــذي  الســفر  الكهنــة  رئيــس  حلقيــا  وجــد  وقــد 
عندمــا كانــت تُجــرى فــي الهيــكل إصالحــات وترميمــات واســعة النطــاق تمّشــياً 
مــع خطـّـة الملــك يوشــيّا لحفــظ ذلــك البيــت المقــّدس. وقــد ســلّم رئيــس الكهنــة 
الســفر الثميــن إلــى شــافان الكاتــب المتعلّــم الــذي قــرأه ثــّم أخــذه إلــى الملــك 

وأخبــره عــن كيفيّــة العثــور عليــه.

392, 393



262  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

مــرّة اإلنــذارات والتحذيــرات  تأثّــراً عميقــاً عندمــا ســمع ألول  تأثــر يوشــيّا  وقــد 
المســّجلة في هذا الســفر القديم وهي تُقرأ على مســامعه. لم يســبق له أن تحقق 
الْبَرَكَــَة  َوالَْمــْوَت.  » الَْحيَــاَة  أمــام شــعبه  بــه وضــع هللا  الــذي  الوضــوح  مــن  تمامــاً 
يختــاروا  كــي  عديــدة  مــراراً  الــرّب عليهــم  ألّــح  )تثنيــة 30: 19(. وكيــف  َواللَّْعَنــَة « 
طريــق الحيــاة ليصــــيروا تســـبيحة فــي األرض وبركــة لــكّل األمــم. وقــد أوصــى موســـى 
ْعوا لَ تََخْفــوا ولَ تَرَْهبُــوا ألّن الــرَّبُّ إلهــك ســائر  ْدوا َوتََشــجَّ الشـــعب قـــائالً: » تََشــدَّ

َمَعــَك لَ يُْهِملُــَك َولَ يَتْــرُكَُك « )تثنيــة 31: 6(.
وقــد توافــرت فــي الســفر تأكيــدات هللا بأنّــه يريــد أن يخلّــص إلــى التمــام كّل 
مــن يثقــون فيــه ثّقــًة كاملــًة. فكمــا أعطاهــم النجــاة مــن عبوديــة مصــر كذلــك كان 
ســيعمل بقــّوة علــى توطينهــم فــي أرض الموعــد وترســيخ أقدامهــم فيهــا، وجعلهــم 

فــي رأس أمــم األرض.
احــكام  عــن  نبــّوات  للطاعــة.  جــزاًء  المقّدمــة  التشــجيع  رســائل  رافقــت  وقــد 
فــي  بهــا لحــظ  الُموحــى  األقــوال  تلــك  الملــك  ســمع  فعندمــا  بالعصــاة.  ســتحّل 
الصــورة المعروضــة أمامــه حــالت شــبيهة بتلــك المجــودة فــي مملكتــه. لقــد أفزعــت 
ــة  هــذه الصــورة النبويّــة الملــك إذ وجــد تصريحــات واضحــة تــدّل علــى أّن يــوم البليّ
قــادم ســريعاً، وأن ل عــالج لتلــك الحالــة. كان الــكالم واضحــاً ل التبــاس فيــه. وفــي 
ختــام الســفر توّضحــت األمــور أكثــر مــن مــرّة فــي معامــالت هللا مــع شــعبه فــي تــالوة 

حــوادث المســتقبل. وكان موســى قــد أعلــن فــي مســامع الشــعب قائــالً:
يَْهِطــُل  فَِمــي.  أَقْــَواَل  األَْرُض  َولْتَْســَمعِ  ـَم،  فَأَتََكلّـَ ــَماَواُت  السَّ أَيَّتَُهــا  » اِنِْصِتــي 
ــِل َعلَــى  ــَكالِء، َوكَالَْواِب ــلِّ َعلَــى الْ ــَدى كَالَِمــي. كَالطَّ ــُر كَالنَّ ــِر تَْعلِيِمــي، َويَْقطُ كَالَْمطَ
الَْكاِمــُل  ْخــُر  الصَّ ُهــَو  إِللِهَنــا.  َعظََمــًة  أَْعطُــوا  أُنَــاِدي.  الــرَّبِّ  ِباْســِم  إِنِـّـي  الُْعْشــِب. 
ُهــَو «  َوَعــاِدٌل  يــٌق  ِفيــِه. ِصدِّ َجــْوَر  أََمانَــٍة لَ  إِلــُه  َعــْدٌل.  ُســبُلِِه  َجِميــَع  إِنَّ  َصِنيُعــُه. 

.)4-1  :32 )تثنيــة 
لُوا ِســِني َدْوٍر فََدْوٍر. اِْســأَْل أَبَاَك فَيُْخِبرََك، َوُشــيُوَخَك  » اُذْكُْر أَيَّاَم الِْقَدِم، َوتَأَمَّ
فَيَُقولـُـوا لـَـَك. ِحيــَن قََســَم الَْعلِــيُّ لأِلَُمــِم، ِحيــَن فـَـرََّق بَِنــي آَدَم، نََصــَب تُُخوًمــا لُِشــُعوٍب 
نَِصيِبــِه.  َحبْــُل  يَْعُقــوُب  َشــْعبُُه.  ُهــَو  الــرَّبِّ  ِقْســَم  إِنَّ  إِْســرَائِيَل.  بَِنــي  َعــَدِد  َحَســَب 
ِبــِه َولََحظَــُه َوَصانَــُه  أََحــاَط  َخــرٍِب.  َوِفــي َخــالٍَء ُمْســتَْوِحٍش  ِفــي أَرِْض قَْفــٍر،  َوَجــَدُه 

كََحَدقَــِة َعيِْنــِه « )تثنيــة 32: 10-7(. 
ولكــّن إســرائيل » رَفَــَض اإِللــَه الَّــِذي َعِملَــُه، َوَغِبــَي َعــْن َصْخــرَِة َخالَِصــِه. أََغــاُروُه 
ِباألََجانِــِب، َوأََغاظُــوُه ِباألَرَْجــاِس. َذبَُحــوا ألَْوثَــاٍن لَيَْســِت هللَا. آللَِهــٍة لَــْم يَْعرِفُوَهــا، 

393, 394, 395



ِسْفر الشريعة  |  263

تَرَكْتَــُه  َولَــَدَك  ـِذي  الّـَ ْخــُر  الصَّ آبَاُؤكُــْم.  يَرَْهبَْهــا  لَــْم  قَِريــٍب  ِمــْن  َجــاَءْت  قَــْد  أَْحــَداٍث 
أَبْــَدأََك «. ـِذي  الّـَ َونَِســيَت هللَا 

» فَــَرأَى الــرَّبُّ َورََذَل ِمــَن الَْغيْــِظ بَِنيــِه َوبََناتِــِه. َوقـَـاَل أَْحُجــُب َوْجِهــي َعْنُهــْم َوأَنْظـُـُر 
َمــاَذا تَُكــوُن آِخرَتُُهــْم. إِنَُّهــْم ِجيــٌل ُمتََقلِّــب أَْولٌَد لَ أََمانـَـَة ِفيِهــْم. ُهــْم أََغاُرونـِـي ِبَمــا لَيْــَس 

ــٍة َغِبيَّــٍة أُِغيظُُهــْم «. إِلًهــا أََغاظُونـِـي ِبأَبَاِطيلِِهــْم. فَأَنـَـا أُِغيرُُهــْم ِبَمــا لَيْــَس َشــْعبًا ِبأُمَّ
ُجــوٍع  ِمــْن  َخــاُووَن  ُهــْم  إِْذ  ِفيِهــْم   ِســَهاِمي  َوأُنِْفــُد  ُشــُروًرا  َعلَيِْهــْم  » أَْجَمــُع 

َســامٍّ « َوَداٍء  ــى  ُحمَّ ِمــْن  َوَمْنُهوكُــوَن 
لُــوا  َوتَأَمَّ ِبهــِذِه  لََفِطُنــوا  َعَقلُــوا  لَــْو  ِفيِهــْم.  بَِصيــرََة  َولَ  الــرَّأِْي  َعِديَمــُة  ــٌة  أُمَّ » إِنَُّهــْم 
آِخرَتَُهــْم. كَيْــَف يَطْــرُُد َواِحــٌد أَلًْفــا َويَْهــزُِم اثَْنــاِن َربْــَوًة لَــْولَ أَنَّ َصْخرَُهــْم بَاَعُهــْم َوالــرَّبَّ 

الُْقَضــاَة «. أَْعَداُؤنَــا  َولَــْو كَاَن  لَيْــَس كََصْخرِنَــا َصْخرُُهــْم،  ـُه  َســلََّمُهْم؟ ألَنّـَ
ــِه ِفــي َخزَائِِنــي؟ لِــَي النَّْقَمــُة َوالَْجــزَاُء.  » أَلَيْــَس ذلـِـَك َمْكُنــوزًا ِعْنــِدي َمْختُوًمــا َعلَيْ
ــآُت لَُهــْم ُمْســِرَعٌة « )تثنيــة  ِفــي َوقْــٍت تـَـزِلُّ أَقَْداُمُهــْم. إِنَّ يَــْوَم َهالَكِِهــْم قَِريــٌب َوالُْمَهيَّ

 .)35 ،34 ،31-28 ،24 ،23 ،21-15 :32
وكراهيتــه  لشــعبه  هللا  محبّــة  عــن  ليوشــيّا  كشــفت  وأمثالهــا  األقــوال  فهــذه 
بالذيــن  التــي ســتحّل  الســريعة  الدينونــة  النبــّوات عــن  الملــك  قــرأ  فــإذ  للخطيئــة. 
ضــالل  كان  المســتقبل.  بــه  ســيأتي  ممــا  خوفــاً  ارتعــب  العصيــان  علــى  يصــّرون 
األمــد؟ الطويــل  ارتدادهــم  مغبّــة  تكــون  فمــاذا  عظيمــاً،  وزيغانهــم  يُهــَوَذا  شــعب 

المتفشــيّة:  للوثنيّــة  الكتــراث  عديــم  الســالفة  الســنين  فــي  الملــك  يكــن  لــم 
ــَنِة الثَّاِمَنــِة ِمــْن ُملِْكــِه إِْذ كَاَن بَْعــُد فَتًــى « كــرّس نفســه بالتمــام لخدمــة  » َوِفــي السَّ
بــذّل  العمــر  مــن  العشــرين  بلــغ  حيــن  ســنوات  بأربــع  ذلــك  وبعــد  وعبادتــه.  هللا 
ــُر يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيَم ِمــَن  ــَدأَ يُطَهِّ جهــداً عظيمــاً فــي إبعــاد التجربــة عــن رعايــاه إذ » ابْتَ
الْبَْعلِيــِم  َمَذابــَح  أََماَمــُه  َوَهَدُمــوا  َوالَْمْســبُوكَاِت.  َوالتََّماثِيــِل  ــَواِري  َوالسَّ الُْمرْتََفَعــاِت 
َوالتََّماثِيــَل  ــَواِرَي  السَّ ــَر  وَكَسَّ قَطََعَهــا،  فَــْوُق  ِمــْن  َعلَيَْهــا  الَِّتــي  ــْمِس  الشَّ َوتََماثِيــَل 
ــَها َعلَــى قُبُــوِر الَِّذيــَن َذبَُحــوا لََهــا. َوأَْحــرََق ِعظَــاَم الَْكَهَنــِة  َوالَْمْســبُوكَاِت َوَدقََّهــا َورَشَّ

األيــام 34: 5-3(. أخبــار   2( َوأُورَُشــلِيَم «  يَُهــوَذا  ــَر  َوطَهَّ َمَذاِبِحِهــْم  َعلَــى 
وإذ لــم يقنــع الملــك الشــاب بهــذا العمــل الكامــل العظيــم الــذي عملــه فــي أرض 
يُهــَوَذا، وّســع دائــرة عملــه إلــى أجــزاء فلســطين التــي كان يســكنها األســباط العشــرة 
في إســرائيل، ولم يكن باقيّاً إلّ شــراذم قليلة. والكتاب يقول إنّه فعل الشــيء ذاته 
ـى َونَْفتَالِــي «. ولــم يرجــع إلــى أورشــليم  ــى َوأَفْرَاِيــَم َوِشــْمُعوَن َحتّـَ » ِفــي ُمــُدِن َمَنسَّ
إلّ بعــد مــا طــاف فــي كّل هــذا القليــم ذي البيــوت المهّدمــة طــولً وعرضــاً و »َهــَدَم 
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ــْمِس ِفــي كُلِّ  ــَواِرَي َوَدقَّ التََّماثِيــَل نَاِعًمــا، َوقَطَــَع َجِميــَع تََماثِيــِل الشَّ الَْمَذابــَح َوالسَّ
أَرِْض إِْســرَائِيَل « )2 أخبــار األيــام 34: 6، 7(.

وهكــذا حــاول يوشــيّا منــذ بكــور أيّــام رجولتــه أن يســتفيد مــن مركــزه كملــك 
يقــرأ  الكاتــب  شــافان  كان  فــإذ  واآلن  المقّدســة.  شــريعة هللا  مبــاديء  بتعظيــم 
لــه مــن ســفر الشــريعة اكتشــف الملــك فــي هــذا الســفر كنــزاً للمعرفــة، وحليفــاً 
قويّــاً فــي عمــل اإلصــالح الــذي كان يتحــرق شــوقاّ إلــى إجرائــه فــي البــالد. وقــد 
عقــد العــزم علــى الســير فــي نــور مشــوراته وأن يفعــل كّل مــا فــي مقــدوره ليعــرّف 
الســماء  شــريعة  إكــرام  إلــى  يقودهــم  وأن  وتعاليمهــا  الشــريعة  بمطالــب  شــعبه 

ومحبّتهــا مــا أمكنــه ذلــك.
ولكــن هــل كان مــن الممكــن تحقيــق اإلصــالح الــالزم؟ كاد شــعب إســرائيل أن 
يستنــزف صبــر هللا واحتمالــه، وكان هللا ســيقوم لمعاقبــة مــن جلبــوا علــى اســمه 
العــار، وقــد بــدأ غضبــه يشــتعل علــى الشــعب. فــإذ كان الحــزن والرعــب قــد غمــرا 
قلــب يوشــيّا مــزق ثيابــه وســجد أمــام هللا فــي انســحاق روحــه طالبــاً الغفــران لألّمــة 

الجاحــدة القاســيّة القلــب.
وفــي ذلــك الحيــن كانــت خلــدة النبيّــة ســاكنة فــي أورشــليم قــرب الهيــكل. 
فــإذ كان عقــل الملــك مكتنفــاً بالتشــاؤم والجــزع لجــأ إليهــا وصّمــم أن يســأل الــرّب 
عــن طريــق هــذا الرســول المختــار ليعــرف إذا أمكــن، مــدى فعاليــة الوســائل التــي 
الذيــن كانــوا حينئــذ علــى حافــة  يُهــَوَذا  اســتخدامها إلنقــاذ شــعب  فــي مقــدوره 

هاويــة الدمــار بســبب شــرورهم.
أكابــر  مــن  إليهــا  رســله  يختــار  جعــاله  للنبيّــة  واحترامــه  الموقــف  خطــورة  إّن 
ــْعِب َوألَْجــِل كُلِّ  مملكتــه، وقــال لهــم: » اْذَهبُــوا اْســأَلُوا الــرَّبَّ ألَْجلِــي َوألَْجــِل الشَّ
ــْفِر الَّــِذي ُوِجــَد، ألَنَّــُه َعِظيــٌم ُهــَو َغَضــُب الــرَّبِّ الَّــِذي  يَُهــوَذا ِمــْن ِجَهــِة كَالَِم هــَذا السِّ
ــْفِر لِيَْعَملُــوا َحَســَب  اْشــتََعَل َعلَيَْنــا، ِمــْن أَْجــِل أَنَّ آبَاَءنَــا لَــْم يَْســَمُعوا لِــَكالَِم هــَذا السِّ

كُلِّ َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب َعلَيَْنــا « )2 ملــوك 22: 13(.
وأرســل الــرّب بلســان َخلْــَدَة إلــى يوشــيّا رســالة تقــول أّن خــراب أورشــليم أمــر 
الهــروب  أمــام هللا فلــن يمكنهــم  لــو تذلّــل الشــعب اآلن  ل يمكــن تفاديــه. فحتــى 
مــن دينونتهــم. لقــد تخــّدرت حواســهم بفعــل الشــّر بحيــث أنـّـه إذا لــم تــأِت الدينونــة 
ــة تقــول:  عليهــم فســرعان مــا يعــودون إلــى الطريــق الشــّرير ذاتــه. وقــد أعلنــت النبيّ
: هأَنـَـَذا َجالـِـٌب َشــرًّا َعلـَـى هــَذا  » قُولـُـوا لِلرَُّجــِل الَّــِذي أَرَْســلَُكْم إِلـَـيَّ هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ
ـِذي قَــَرأَُه َملِــُك يَُهــوَذا ِمــْن أَْجــِل أَنَُّهــْم  ــْفِر الّـَ الَْمْوِضــعِ َوَعلَــى ُســكَّانِِه، كُلَّ كَالَِم السِّ
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تَرَكُونِــي َوأَْوقَــُدوا آللَِهــٍة أُْخــَرى لَِكــْي يُِغيظُونِــي ِبــُكلِّ َعَمــِل أَيِْديِهــْم، فَيَْشــتَِعُل َغَضِبــي 
َعلَــى هــَذا الَْمْوِضــعِ َولَ يَْنطَِفــُئ « )2 ملــوك 22: 17-15(.

ولكن ألنّه تواضع بقلبه أمام هللا فقد أخذ الرّب طلب الملك للغفران والرحمة 
بعيــن العتبــار وأرســل بالرســالة التاليــة إليــه: » ِمــْن أَْجــِل أَنَّــُه قـَـْد َرقَّ قَلْبُــَك َوتََواَضْعــَت 
أََمــاَم الــرَّبِّ ِحيــَن َســِمْعَت َمــا تََكلَّْمــُت ِبــِه َعلَــى هــَذا الَْمْوِضــعِ َوَعلَــى ُســكَّانِِه أَنَُّهــْم 
يَِصيــرُوَن َدَهًشــا َولَْعَنــًة َوَمزَّقْــَت ثِيَابَــَك َوبََكيْــَت أََماِمــي قَــْد َســِمْعُت أَنَــا أَيًْضــا يَُقــوُل 
ــرَِك ِبَســالٍَم َولَ تـَـرَى َعيَْنــاَك  ــَك إِلَــى آبَائِــَك، فَتَُضــمُّ إِلَــى قَبْ . لِذلِــَك هأَنَــَذا أَُضمُّ الــرَّبُّ

ــُه َعلَــى هــَذا الَْمْوِضــعِ « )2 ملــوك 22: 19، 20(. ــرِّ الَّــِذي أَنَــا َجالِبُ كُلَّ الشَّ
كان يتعيّــن علــى الملــك أن يتــرك أحــداث المســتقبل بيــن يــدي هللا ألنّــه ل 
يمكنــه أن يغيّــر مقاصــده األزليّــة. ولكــن إذ أعلــن الــرّب أحــكام الســماء الجزائيــة فإنـّـه 
لــم يحرمهــم مــن فرصــة التوبــة واإلصــالح، وإذ لحــظ يوشــيّا رغبــة هللا واســتعداده 
فــي تخفيــف أحكامــه بمزجهــا بالرحمــة فقــد عــّول علــى بــذل غايــة جهــده فــي القيــام 
الشــيوخ  كّل  إليــه  دعــي  عظيــم  عــام  اجتمــاع  فــوراً  فعقــد  حاســمة.  بإصالحــات 
والحــّكام فــي أورشــليم ويُهــَوَذا مــع عامــة الشــعب. فالتقــى هــؤلء، باإلضافــة إلــى 

الكهنــة والالوييــن بالملــك فــي رواق الهيــكل.
وقــرأ الملــك بنفســه فــي مســامع هــذا الجمــع: » كُلَّ كَالَِم ِســْفِر الَْعْهــِد الَّــِذي 
وقــّدم  عميقــاً  تأثــراً  الملــك  وتأثّــر   .)2  :23 ملــوك   2( الــرَّبِّ «  بَيْــِت  ِفــي  ُوِجــَد 
الشــعور  قــّوة  إّن  بصــدق.  الشــعب  مشــاعر  فتحّركــت  منســحق  بقلــب  رســالته 
باألحــكام  واإلنــذار  نفســها،  الرســالة  الملــك، وخطــورة  ُمحيّــا  علــى  التــي ظهــرت 
الموشــكة الوقــوع - كان لــكّل هــذه تأثيرهــا، وعقــد كثيــرون العــزم علــى الشــتراك 

مــع الملــك فــي طلــب الغفــران.
أســمى  يشــغلون  الذيــن  كل  مــع  وقــار،  بــكل  عهــداً  يقطــع  أن  يوشــيّا  واقتــرح 
بــأن  المناصــب فــي الدولــة والذيــن لهــم الســلطة ومــع باقــي الشــعب أمــام هللا، 
يتعاونــوا معــاً فــي القيــام بإصالحــات جذريــة: » َوَوقـَـَف الَْملِــُك َعلَــى الِْمْنبَــِر َوقَطـَـَع 
، َولِِحْفــِظ َوَصايَــاُه َوَشــَهاَداتِِه َوفَرَائِِضــِه ِبــُكلِّ  َهــاِب َوَراَء الــرَّبِّ َعْهــًدا أََمــاَم الــرَّبِّ لِلذَّ
ــْفِر «. وقــد  الَْقلْــِب وَكُلِّ النَّْفــِس إلِقَاَمــِة كَالَِم هــَذا الَْعْهــِد الَْمْكتُــوِب ِفــي هــَذا السِّ
كانــت الســتجابة أعظــم إخالصــاً وصدقــاً ممــا كان ينتظــر الملــك: » َوَوقـَـَف َجِميــُع 

ــْعِب ِعْنــَد الَْعْهــِد « )2 ملــوك 23: 3(. الشَّ
وقــد وّجــه الملــك انتباهــه فــي اإلصــالح الــذي تبــع ذلــك إلــى إزالــة كّل أثــٍر بــاٍق 
للوثنيّــة. لقــد ظــّل ســكان البــالد يتبعــون عــادات األمــم المحيطــة بهــم لمــّدة طويلــة 
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بالســجود أمــام تماثيــل الخشــب والحجــر بحيــث بــدا أّن إزالــة كّل آثــار هــذه الشــرور 
البــالد. واجــه  بــذل جهــوده لتطهيــر  هــي فــوق قــدرة البشــر. ولكــّن يوشــيّا واصــل 
تيــار الوثنيّــة بصرامــة وعــزم بحيــث: » َوَذبَــَح َجِميــَع كََهَنــِة الُْمرْتََفَعــاِت « » وَكَذلِــَك 
ــَحرَُة َوالَْعرَّافُــوَن َوالتَّرَاِفيــُم َواألَْصَنــاُم َوَجِميــُع الرََّجاَســاِت الَِّتــي رُئِيَــْت ِفــي أَرِْض  السَّ
ــْفِر  السِّ ِفــي  الَْمْكتُــوَب  ــِريَعِة  الشَّ كَالََم  لِيُِقيــَم  يُوِشــيَّا  أَبَاَدَهــا  أُورَُشــلِيَم  َوِفــي  يَُهــوَذا 

ـِذي َوَجــَدُه ِحلِْقيَّــا الَْكاِهــُن ِفــي بَيْــِت الــرَّبِّ « )2 ملــوك 23: 20، 24(.  الّـَ
قبــل ذلــك بعــّدة قــرون فــي أيــام تمزيــق المملكــة أقــام يربعــام بــن نباط مذبحاً وثنيّاً 
فــي بيــت إيــل متحّديــاً هللا بوقاحــة إلبعــاد قلــوب الشــعب عــن خدمــات الهيــكل فــي 
أورشــليم وتوجيههــم نحــو طقــوس عبــادة مســتحدثة. وفــي أثنــاء تدشــين هــذا المذبــح 
الــذي كان كثيــرون ســيعودون إليــه فــي الســنين القادمــة لالشــتراك فــي الممارســات 
الوثنيّــة، ظهــر فجــأة أحــد رجــال هللا قادمــاً مــن يُهــَوذَا وتكلّــم بــكالم الدينونــة بســبب 
تلــك اإلجــراءات النجســة. و » نَــاَدى نَْحــَو الَْمْذبَــحِ « وأعلــن قائــالً: » يَــا َمْذبَــُح، يَــا 
ــَك  ــِت َداُوَد ابْــٌن اْســُمُه يُوِشــيَّا، َويَْذبَــُح َعلَيْ َمْذبَــُح، هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ ُهــَوذَا َســيُولَُد لِبَيْ
كََهَنــَة الُْمرْتََفَعــاِت الَِّذيــَن يُوِقــُدوَن َعلَيْــَك ِعظَــاُم الَنــاس « )1 ملــوك 13: 2(. وقــد 

رافقــت هــذا اإلعــالن عالمــة إلثبــات حقيقــة كــون هــذا الــكالم هــو مــن الــرّب.
كانــت قــد مــرّت بعــد ذلــك ثالثــة قــرون. ففــي أثنــاء اإلصــالح الــذي قــام بــه يوشــيّا 
وجــد الملــك نفســه فــي بيــت إيــل حيــث كان هــذا المذبــح القديــم ل يــزال قائمــاً. 

والنبــّوة التــي قيلــت منــذ ســنين طويلــة أمــام يربعــام كانــت ســتتّم اآلن حرفيــاً.
وكذلــك المذبــح الــذي فــي بيــت إيــل فــي المرتفعــة التــي عملهــا يربعــام بــن 
نبــاط الــذي جعــل إســرائيل يخطــئ فذانــك المذبــح والمرتفعــة هدمهمــا وأحــرق 

المرتفعــة وســحقها حتــى صــارت غبــاراً وأحــرق الســارية.
َوأََخــَذ  فَأَرَْســَل  الَْجبَــِل،  ِفــي  ُهَنــاَك  الَِّتــي  الُْقبُــوَر  فَــَرأَى  يُوِشــيَّا  » َوالْتََفــَت 
ـِذي  الّـَ الــرَّبِّ  كَالَِم  َحَســَب  َســُه  َونَجَّ الَْمْذبَــِح،  َعلَــى  َوأَْحرَقََهــا  الُْقبُــوِر  ِمــَن  الِْعظَــاَم 

الْــَكالَِم. ِبهــَذا  نَــاَدى  ـِذي  الّـَ هللِا  َرُجــُل  ِبــِه  نَــاَدى 
لَــُه  الــذى أراه(؟ فََقــاَل  الَِّتــي أََرى )مــا هــذا النَّْصــب  ُة  ــوَّ َمــا هــِذِه الصُّ » َوقَــاَل 
ـِذي َجــاَء ِمــْن يَُهــوَذا َونَــاَدى ِبهــِذِه األُُمــوِر الَِّتــي  رَِجــاُل الَْمِديَنــِة ِهــَي قَبْــُر رَُجــِل هللِا الّـَ
َعِملـْـَت َعلـَـى َمْذبـَـِح بَيْــِت إِيــَل  فََقــال َدُعــوُه. لَ يَُحرِّكَــنَّ أََحــٌد ِعظَاَمــُه. فَتَرَكـُـوا ِعظَاَمــُه 

ــاِمرَِة « )2 ملــوك 23: 18-15(. ـِذي َجــاَء ِمــَن السَّ َوِعظَــاَم النَِّبــيِّ الّـَ
وعلــى منحــدرات جبــل الزيتــون الجنوبيّــة مقابــل هيــكل الــرّب الجميــل علــى 
لزوجاتــه  إرضــاءاً  ســليمان  أقامهــا  وتماثيــل  هيــاكل  توجــد  كانــت  الُمريّــا  جبــل 
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الوثنيــات )انظــر 1 ملــوك 11: 6-8(. ففــي حقبــة مــن الزمــن تجــاوزت ثالثــة قــرون 
ظلّــت تلــك التماثيــل قائمــًة علــى جبــل اإلثــم كشــهود صامتــة علــى ارتــداد أحكــم 

يوشــيّا وهدمهــا. أزالهــا  أيضــاً  إســرائيل. وهــذه  ملــوك 
وحــاول الملــك، إضافــًة لذلــك، أن يثبّــت إيمــان شــعب يُهــَوَذا فــي إلــه آبائهــم 
الشــريعة.  ســفر  فــي  المكتوبــة  الشــروط  مــع  تمشــيّاً  عظيمــاً  فصحــاً  عمــل  بــأن 
يــوم  وفــي  لذلــك،  العــّدة  أعــّدوا  المقّدســة  الخدمــة  تلــك  بهــم  أُنيطــت  فالذيــن 
الِْفْصــِح  ِمثْــُل هــَذا  يُْعَمــْل  العيــد العظيــم قُّدمــت الذبائــح بســخاء بحيــث: » لَــْم 
ـاِم ُملُــوِك إِْســرَائِيَل  ـاِم الُْقَضــاِة الَِّذيــَن َحَكُمــوا َعلَــى إِْســرَائِيَل َولَ ِفــي كُلِّ أَيّـَ ُمْنــُذ أَيّـَ
َوُملُــوِك يَُهــوَذا « )2 ملــوك 23: 22(. إلّ أّن غيــرة يوشــيّا مــع أنّهــا كانــت مقبولــة 
التقــوى  الغابــرة، ول كذلــك  تكّفــر عــن خطايــا األجيــال  لــم يمكنهــا أن  لــدى هللا 
ممــن  كثيريــن  قلــوب  فــي  تغييــراً  تُحــدث  أن  أمكنهــا  الملــك  أتبــاع  أظهرهــا  التــي 

التحــّول عــن عبــادة األوثــان ليعبــدوا اإللــه الحقيقــي. بــكّل إصــرار  رفضــوا 
الفصــح.  ممارســة  بعــد  ســنوات  عشــر  علــى  يزيــد  مــا  يملــك  يوشــيّا  وظــّل 
وعندمــا بلــغ التاســعة والثالثيــن مــن العمــر انقضــى أجلــــه إذ مــــات فــي معــــركة ضــــّد 
جيـــوش مصـــر: » َوُدِفــَن ِفــي قُبُــوِر ابَائِــِه «. » وكَاَن كُلُّ يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيَم يَُنوُحــوَن 
َعلَــى يُوِشــيَّا. َورَثَــى إِرِْميَــا يُوِشــيَّا. وَكَاَن َجِميــُع الُْمَغنِّيــَن َوالُْمَغنِّيَــاِت يَْنُدبُــوَن يُوِشــيَّا 
ِفــي َمرَاثِيِهــْم إِلَــى الْيَــْوِم، َوَجَعلُوَهــا فَِريَضــًة َعلَــى إِْســرَائِيَل، َوَهــا ِهــَي َمْكتُوبَــٌة ِفــي 
الَْمرَاثِــي « )2 أخبــار األيــام 35: 24، 25(. » َولـَـْم يَُكــْن قَبْلـَـُه َملِــٌك ِمثْلـُـُه قـَـْد رََجــَع إِلـَـى 
تِــِه َحَســَب كُلِّ َشــِريَعِة ُموَســى َوبَْعــَدُه لَــْم يَُقــْم  الــرَّبِّ ِبــُكلِّ قَلِْبــِه وَكُلِّ نَْفِســِه وَكُلِّ قُوَّ
ِمثْلـُـُه. َولِكــنَّ الــرَّبَّ لـَـْم يَرْجــْع َعــْن ُحُمــوِّ َغَضِبــِه الَْعِظيــِم،.. ِمــْن أَْجــِل َجِميــعِ اإلَِغاظـَـاِت 
ــى « )2 ملــوك 23: 25، 26(. كان الوقــت يقتــرب ســريعاً  ــُه إِيَّاَهــا َمَنسَّ الَِّتــي أََغاظَ
حيــث كانــت أورشــليم ســتخرب خرابــاً شــامالً وســكان األرض سيُســبون إلــى بابــل، 

ويتعلّمــون هنــاك الــدروس التــي رفضوهــا ســابقاً فــي ظــروف أكثــر مالءمــة.
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34
إرميـــا

دائــم  روحــي  انتعــاش  حــدوث  يرجــون  كانــوا  الذيــن  مــن  واحــداً  إرميــا  كان 
نتيجــة لإلصــالح الــذي قــام بــه يوشــيّا، وقــد دعــاه هللا ليشــغل الوظيفــة النبويّــة 
فــإذ  يوشــيّا.  ملــك  مــن  الثالثــة عشــرة  الســنة  فــي  الحداثــة  طــور  فــي  بعــد  وهــو 
كان إرميــا واحــداً مــن الكهنــة الالوييــن فقــد تــدّرب علــى الخدمــة المقّدســة منــذ 
طفولتــه. وفــي تلــك الســنين الســعيدة، ســني الســتعداد، لــم يكــن يعلــم أنّــه قــد 
ــُعوِب «، وعندمــا جاءتــه دعـــوة هللا غمـــره  ُعيَّــن منــذ ولدتــه ليكــون: » نَِبيًّــا لِلشُّ
ــرُِف أَْن  ــرَّبُّ إِنِّــي لَ أَْعـ ــا َســيُِّد الـ إحســاس بعــدم الســتحقاق فصــرخ قائــالً: » آِه يَ

أَتَـَكلـــم ألَنِـّـي َولَــــٌد « )إرميــا 1: 5، 6(.
لقــد رأى هللا فــي إرميــا الشــاب شــخصاً يمكــن اســتئمانه علــى وديعتــه للوقــوف 
إلى جانب الحّق ضّد المقاومة الشديدة. ففي صباه برهن على أمانته، واآلن عليه 
احتمــال المشــقات كجنــدي صالــح للصليــب. وقــد أمــر الــرّب رســوله المختــار قائــالً: 
ـُم ِبــُكلِّ َمــا آُمــرَُك  ـَك إِلَــى كُلِّ َمــْن أُرِْســلَُك إِلَيْــِه تَْذَهــُب َوتَتََكلّـَ » لَ تَُقــْل إِنِـّـي َولَــٌد، ألَنّـَ
ـْق َحْقَويْــَك  ــا أَنْــَت فََنطِـّ ِبــِه. لَ تََخــْف ِمــْن ُوُجوِهِهــْم، ألَنِـّـي أَنَــا َمَعــَك ألُنِْقــَذَك « »أَمَّ
َوقُــْم وَكَلِّْمُهــْم ِبــُكلِّ َمــا آُمــرَُك ِبــِه. لَ تَرْتَــْع ِمــْن ُوُجوِهِهــْم لِئَــالَّ أُِريَعــَك أََماَمُهــْم. هأَنَــَذا 
قَــْد َجَعلْتُــَك الْيَــْوَم َمِديَنــًة َحِصيَنــًة َوَعُمــوَد َحِديــٍد َوأَْســَواَر نَُحــاٍس َعلَــى كُلِّ األَرِْض، 
لُِملُوِك يَُهَوذَا َولِرَُؤَسائَِها َولَِكَهَنِتَها َولَِشْعِب األَرِْض. فَيَُحاِربُونََك َولَ يَْقِدُروَن َعلَيَْك، 

، ألُنِْقــَذَك « )إرميــا 1: 7، 8، 19-17(. ألَنِـّـي أَنَــا َمَعــَك، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ولمــدى أربعيــن ســنة كان علــى إرميــا أن يقــف أمــام األّمــة شــاهداً للحــّق والبــّر. 
عبــادة  حياتــه وصفاتــه  فــي  يمثّــل  أن  عليــه  كان  لــه،  مثيــل  ل  ارتــداٍد  وقــت  وفــي 
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اإللــه الحقيقــي الوحيــد. وفــي غضــون فتــرات الحصــار الرهيبــة التــي وقعــت علــى 
بيــت داود وخــراب  للــرّب، ويتنبــأ بســقوط  أورشــليم تعيّــن عليــه أن يكــون كليمــاً 
الهيــكل الجميــل الــذي بنــاه ســليمان. وعندمــا زُج بــه فــي الســجن بســبب أقوالــه 
كان  وإذ  المرتفعــات،  فــي  الخطيئــة  ضــد  بصراحــة  يتكلّــم  أن  عليــه  كان  الجريئــة 
محتقــراً ومنبــوذاً مــن النــاس توّجــب عليــه أخيــراً أن يشــهد اإلتمــام الحرفــي لنبّواتــه 
عــن الدينونــة المحدقــة بالعصــاة ويشــاطر أّمتــه فــي تحّمــل الحــزن والشــقاء اللذيــن 

ســيأتيان نتيجــة للخــراب المحكــوم بــه علــى المدينــة المنكــودة.
ومــع ذلــك ففــي وســط الخــراب العــام الــذي كانــت األّمــة ســتجتازه ُســمح إلرميــا 
المجيــدة  المســتقبل  آمــال  إلــى  الراهنــة  المحزنــة  المشــاهد  عبــر  مليّــاً  يتأّمــل  أن 
عندمــا يُفتــدى شــعُب هللا مــن أرض العــدّو ويُغــرس فــي صهيــون مــرّة أخــرى. وقــد 
ســبق فــرأى الزمــان الــذي فيــه ســيجّدد الــرّب صلــة عهــده معهــم: » َوتَُكــوُن نَْفُســُهْم 

ـا، َولَ يَُعــوُدوَن يَُذوبُــوَن بَْعــُد « )إرميــا 31: 12(. كََجنَّــٍة َريّـَ
يَــَدُه  الــرَّبُّ  » َوَمــدَّ  فقــال:  النبويّــة  مأموريّتــه  عــن  نفســه  إرميــا  كتــب  وقــد 
قَــْد  اُنْظُــْر!  فَِمــَك.  ِفــي  كَالَِمــي  َجَعلْــُت  قَــْد  َهــا  لِــي  الــرَّبُّ  َوقَــاَل  فَِمــي  َولََمــَس 
َوتُْهلِــَك  َوتَْهــِدَم  لِتَْقلَــَع  الَْمَمالِــِك،  َوَعلَــى  ــُعوِب  الشُّ َعلَــى  الْيَــْوَم  هــَذا  َوكَّلْتُــَك 

 .)10  ،9  :1 )إرميــا  َوتَْغــرَِس «  َوتَبِْنــَي  َوتَْنُقــَض 
شــكراً هلل علــى هاتيــن الكلمتيــن » تَبِْنــَي َوتَْغــرَِس«. فهاتــان الكلمتــان تؤكّــدان 
إلرميــا غــرض الــرّب فــي الســترداد والشــفاء. كانــت الرســائل التــي عليــه أن يحملهــا 
فــي الســنين التاليــة صارمــة. كمــا تعيّــن عليــه أن ينطــق بالنبــّوات بــال خــوف، تلــك 
التــي تتكلّــم عــن األحــكام القادمــة ســريعاً. وقــد أعلــن الــرّب قائــالً أنّــه مــن ســهول 
ــرُّ َعلَــى كُلِّ ُســكَّاِن األَرِْض «، » َوأُِقيــُم َدْعــَواَي  ــَماِل يَْنَفِتــُح الشَّ شــنعار: » ِمــَن الشِّ
فــكان علــى  تَرَكُونِــي  « )إرميــا 1: 14، 16(. ومــع ذلــك  َشــرِِّهْم، ألَنَُّهــْم  َعلَــى كُلِّ 

النبــّي أن يرفــق هــذه األقــوال بيقيــن الغفــران لــكّل مــن يرجعــون عــن شــرورهم.
ــاٍء حكيــم حــاول إرميــا فــي بــدء عمــل حياتــه تشــجيع شــعب يُهــَوَذا لوضــع  وكبنَّ
توبــًة  بتوبتهــم  وذلــك  وعميقــة  واســعة  تكــون  بحيــث  الروحيّــة  حياتهــم  أســس 
صادقــًة. وقــد ظلّــوا أمــداً طويــالً يبنــون بمــواد شــبّهها بولــس الرســول بالخشــب 
والعشــب والقــش، وشــبّهها إرميــا نفســه بالزغــل. وأعلــن عــن األّمــة غيــر التائبــة 
ــًة َمرْفُوَضــًة يُْدَعــْوَن. ألَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد رَفََضُهــْم « )إرميــا 6: 3(. واآلن هــا  قائــالً: » ِفضَّ
هــو يلّــح عليهــم كــي يبــدأوا فــي البنــاء بحكمــة ألجــل األبديـّـة، طارحيــن جانبــاً نفايــة 
الرتــداد وعــدم اإليمــان وجاعليــن األســاس مــن الذهــب النقــّي والفّضــة المصّفــاة 
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بالــذات  التــي هــي   - الصالحــة  اإليمــان والطاعــة واألعمــال   - الكريمــة  والحجــارة 
دون ســواها مقبولــة أمــام اإللــه القــدوس.

أَيَّتَُهــا  » اْرِجِعــي  تقــول:  إرميــا  لســان  علــى  شــعبه  إلــى  الــرّب  كلمــة  وكانــت 
. لَ أَْحِقــُد  الَْعاِصيَــُة إِْســَرائِيُل .. لَ أُوِقــُع َغَضِبــي ِبُكــْم ألَنِـّـي َرُؤوٌف ، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ـِك إِلَـــى الـــــرَّبِّ إِلِهـــِك أَْذنَبْــِت .. اِْرِجُعــوا أَيَُّهــا  إِلَــى األَبَــِد. اِْعــــرِِفي فََقــــْط إِثَْمـــِك أَنّـَ
ــا أَِبــي، َوِمــْن  ، ألَنِّــي ُســْدُت َعلَيُْكــْم «. » تَْدِعيَنِنــي يَ الْبَُنــوَن الُْعَصــاُة، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ِعْصيَانَُكــْم «  فَأَْشــِفَي  الُْعَصــاُة  الْبَُنــوَن  أَيَُّهــا  » اْرِجُعــوا  تَْرِجِعيــَن  «.  لَ  َوَرائِــي 

 .)22 ،19 ،14-12 :3 )إرميــا 
وباإلضافــة إلــى هــذه التوّســالت العجيبــة قــّدم الــرّب لشــعبه الّضــال الــكالَم ذاتــه 
الذي به يمكنهم أن يرجعوا إليه. فكان عليهم أن يقولوا: » َها قَْد أَتَيَْنا إِلَيَْك، ألَنََّك 
ــا ِبالــرَّبِّ إِلِهَنــا َخــالَُص إِْســرَائِيَل  ــا بَاِطلَــٌة ِهــَي اآلَكاُم ثـَـرَْوُة .. َحقًّ أَنْــَت الــرَّبُّ إِلُهَنــا. َحقًّ
.. نَْضطَجــُع ِفــي ِخْزِيَنــا َويَُغطِّيَنــا َخَجلَُنــا ألَنََّنــا إِلـَـى الــرَّبِّ إِلِهَنــا أَْخطَأْنـَـا نَْحــُن وَآبَاؤُنـَـا ُمْنــُذ 

ِصبَانـَـا إِلـَـى هــَذا الْيَــْوِم، َولـَـْم نَْســَمْع لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهَنــا « )إرميــا 3: 25-22(.
إّن اإلصــالح الــذي أُجــري علــى يــدي يوشــيّا طّهــر البــالد مــن مذابــح األوثــان، 
ــر  ولكــن قلــوب الشــعب لــم تكــن قــد تغيّــرت. وبــذار الحــّق الــذي كان قــد نمــا ويبشِّ
بحصــاد وفيــر، خنقــه الشــوك. فلــو حــدث عصيــان آخــر لــكان فيــه الهــالك، وقــد 
حــاول الــرّب أن يوقــظ األّمــة لتتنبــه إلــى الخطــر الُمحــدق بهــا. فــال رجــاء لهــم فــي 

رضــى هللا ول فــي النجــاح إلّ إذا برهنــوا علــى ولئهــم للــرّب.
وقــد لفــت إرميــا انتباههــم مــراراً إلــى الوصايــا الــواردة فــي ســفر التثنيــة. وشــّدد 
أكثــر مــن أّي نبــّي آخــر علــى تعاليــم الشــريعة المســلّمة إلــى موســى، وأظهــر كيــف أّن 
هــذه التعاليــم يمكــن أن تأتــي بأســمى البــركات الروحيّــة لألّمــة ولــكّل قلــب. وتوّســل 
الِــُح َوِســيُروا ِفيــِه  ــبُِل الَْقِديَمــِة أَيْــَن ُهــَو الطَِّريــُق الصَّ إليهــم قائــالً: » اْســأَلُوا َعــِن السُّ

فَتَِجــُدوا َراَحــًة لُِنُفوِســُكْم « )إرميــا 6: 16(.
أبــواب  أحــد  عنــد  موقفــه  واتّخــذ  يــوم  ذات  الــرّب  بأمــر  النبــّي  ذهــب  وقــد 
يــوم  حفــظ  ضــرورة  علــى  الشــعب  ويحــث  يشــّدد  وجعــل  الرئيســية  المدينــة 
الســبت،  قدســيّة  اغفــال  خطــر  فــي  أورشــليم  ســكان  كان  مقدســاً.  الســبت 
فــي  اليوميّــة  الدنيويّــة  أعمالهــم  يزاولــوا  بــألّ  خطيــر  بإنــذار  نظرهــم  فلفــت 
» َويَُكــوُن  قائــالً:  الــرّب  وأعلــن  الطاعــة،  شــرط  بالبركــة  الوعــد  وقــّدم  الســبت. 
ُشــْغالً  ِفيــِه  تَْعَملُــوا  َولَــْم  ــبِْت  السَّ يَــْوَم  ْســتُْم  » قَدَّ و  َســْمعاً «  لِــي  َســِمْعتُْم  إَِذا 
ـُه يَْدُخــُل ِفــي أَبْــَواِب هــِذِه الَْمِديَنــِة ُملُــوُك َوُرَؤَســاُء َجالُِســوَن َعلَــى كُرِْســيَّ  ــا. أَنّـَ مَّ
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َوُســكَّاَن  يَُهــَوَذا  رَِجــاَل  َوُرَؤَســاُؤُهْم  ُهــْم  َخيْــٍل  َوَعلَــى  َمْركَبَــاٍت  ِفــي  َراكِبُــوَن  َداُوَد 
.)25  ،24  :17 )إرميــا  األَبَــِد «  إِلَــى  الَْمِديَنــُة  هــِذِه  َوتَْســَكُن  أُورَُشــلِيَم 

الرهيبــة  األحــكام  عــن  نبــّوة  ترافقــه  كانــت  الــولء،  جــزاء  بالنجــاح  الوعــد  هــذا 
التــي كانــت ســتحّل بالمدينــة لــو برهــن ســّكانها علــى خيانتهــم هلل ولشــريعته، فــإذا 
لــم يكترثــوا لإلنــذارات بالطاعــة للــرّب إلــه آبائهــم وبتقّديــس يــوم ســبته فســتُحترق 

المدينــة وقصورهــا بالنــار وتُمســي خرابــاً يبابــاً.
وهكــذا وقــف النبــّي بثبــات فــي جانــب مبــاديء الحيــاة الســليمة المســتقيمة 
المرســومة بــكّل جــالء فــي ســفر الشــريعة إلّ أّن الظــروف التــي ســادت فــي أرض 
يُهــَوَذا لــم تكــن مالئمــة بحيــث كان يتعــّذر إجــراء تغييــر لألفضــل مــن دون إجــراءات 
حاســمة. لذلــك خــدم إرميــا بــكّل غيــرة ألجــل غيــر التائبيــن. وتوّســل إليهــم قائــالً: 
ــرِّ قَلْبَــِك يـَـا  » اْحرُثـُـوا ألَنُْفِســُكْم َحرْثـًـا َولَ تَْزَرُعــوا ِفــي األَْشــَواِك «، » اِْغِســلِي ِمــَن الشَّ

أُورَُشــلِيُم لَِكــْي تَُخلَِّصــي  « )إرميــا 4: 3، 14(.
التوبــة  إلــى  الدعــوة  لهــذه  الشــعب  مــن  العظمــى  األكثريّــة  تكتــرث  لــم  ولكــن 
واإلصــالح. فمنــذ أن مــات الملــك يوشــيّا الصالــح برهــن الملــوك الذيــن حكمــوا 
األّمــة بعــده علــى خيانتهــم لألمانــة التــي فــي حوزتهــم وأضلّــوا كثيريــن. فيهواحــاز 
الــذي ُخلــع عــن عرشــه بتدخــل ملــك مصــر خلفــه يهوياقيــم البــن األكبــر ليوشــيّا، 
ومنــذ تولّــى يهوياقيــم الملــك كان أمــل  إرميــا ضعيــف فــي انقــاذ بــالده المحبوبــة 
مــن الهــالك ونجــاة الشــعب مــن الســبي، ومــع ذلــك فلــم يســمح لنفســه بالبقــاء 
الذيــن  تشــجيع  فينبغــي  المملكــة.  يهــدد  الكامــل  الدمــار  كان  حيــن  فــي  صامتــاً 
إقنــاع  ينبغــي  كمــا  الحــّق.  عمــل  علــى  المواظبــة  ألجــل  هلل  ولئهــم  علــى  ظلّــوا 

الخطــاة مــا أمكــن بالرجــوع عــن اإلثــم.
كانــت األزمــة تتطلـّـب بــذل جهــٍد جــاٍد بعيــد المــدى. فأمــر الــرّب إرميــا بالوقــوف 
في رواق الهيكل ليكلّم شــعب يُهَوَذا الداخلين والخارجين. ولم يكن مســموحاً له 
أن يُنقــص شــيئاً مــن الرســائل المعطــاة لــه، إلعطــاء الخطــاة الذيــن فــي صهيــون أكبــر 

فرصــة ممكنــة ليســمعوا ويرجعــوا عــن طرقهــم الشــّريرة.
وقــد أطــاع النبــّي ووقــف فــي بــاب بيــت الــرّب ورفــع صوتــه محــّذراً ومتوّســالً. 
اِخلِيــَن  وبإلهــام هللا القديــر أعلــن قائــالً: » اِْســَمُعوا كَلَِمــَة الــرَّبِّ يَــا َجِميــَع يَُهــوَذا الدَّ
. هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل: أَْصلُِحــوا  ِفــي هــِذِه األَبْــَواِب لِتَْســُجُدوا لِلــرَّبِّ
الَْكــِذِب  كَالَِم  َعلَــى  تَتَِّكلُــوا  لَ  الَْمْوِضــعِ.  هــَذا  ِفــي  فَأُْســِكَنُكْم  َوأَْعَمالَُكــْم  طُرُقَُكــْم 
، َهيْــَكُل الــرَّبِّ ُهــَو! ألَنَُّكــْم إِْن أَْصلَْحتُــْم إِْصالًَحــا  ، َهيْــَكُل الــرَّبِّ قَائِلِيــَن: َهيْــَكُل الــرَّبِّ
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طُرُقَُكــْم َوأَْعَمالَُكــْم، إِْن أَْجَريْتـُـْم َعــْدلً بَيْــَن اإلِنَْســاِن َوَصاِحِبــِه، إِْن لـَـْم تَظْلُِمــوا الَْغِريــَب 
ــا ِفــي هــَذا الَْمْوِضــعِ، َولَــْم تَِســيُروا َوَراَء آلَِهــٍة  َوالْيَِتيــَم َواألَرَْملَــَة، َولَــْم تَْســِفُكوا َدًمــا َزكِيًّ
أُْخــَرى ألََذائُِكــْم فَِإنِّــي أُْســِكُنُكْم ِفــي هــَذا الَْمْوِضــعِ، ِفــي األَرِْض الَِّتــي أَْعطَيْــُت آلبَائُِكــْم 

ِمــَن األَزَِل َوإِلَــى األَبَــِد « )إرميــا 7: 7-2(.
أحكامــه  يؤّجــل  فهــو  تــام.  بوضــوٍح  هنــا  يُــري  التأديــب  مــن  الــرّب  نفــور  إّن 
ويحجزهــا ليتوّســل إلــى غيــر التائبيــن. فــذاك الــذي يصنــع » رَْحَمــًة َوقََضــاًء َوَعــْدلً 
ِفــي األَرِْض « )إرميــا 9: 24( يحــّن شــوقاً إلــى أولده الخطــاة، ويحــاول بــكّل وســيلة 
ممكنــة أن يعلّمهــم طريــق الحيــاة األبديّــة، لقــد أخــرج اإلســرائيليين مــن العبوديّــة 
كــي يعبــدوه بوصفــه اإللــه الحــّي الحقيقــي الوحيــد. وبالرغــم مــن أنّهــم أوُغلــوا فــي 
الوثنيّة واستخّفوا بإنذاراته، فهو مع ذلك يعلن اآلن استعداده ألن يؤّخر التأديب 
ويمنحهــم فرصــة أخــرى للتوبــة. وهــو يوّضــح هــذه الحقيقــة أنّــه باإلصــالح القلبــي 
الكامــل وحــده يمكــن تفــادي الهــالك الــذي يتهددهــم، فعبثــاً يتّكلــون علــى الهيــكل 
وبالرغــم  الخطيئــة.  عــن  التكفيــر  تســتطيع  ل  والفرائــض  الطقــوس  ألّن  وخدماتــه. 
مــن اّدعائهــم أنّهــم شــعب هللا المختــار فــإّن إصــالح القلــب والحيــاة يســتطيع دون 

ســواه أن ينقذهــم مــن العاقبــة الحتميّــة لعصيانهــم المســتمّر.
» كانــت  أورشــليم  شــوارع  وفــي  يُهــَوَذا  مــدن  ففــي  فعــالً.  حــدث  مــا  وهــذا 
الَعْهــِد « —  هــذا  كَالََم  » اِْســَمُعوا  هــذه:  هــي  يُهــَوَذا  إلــى شــعب  إرميــا  رســالة 
وصايــا الــرّب الواضحــة كمــا هــي مســّجلة فــي األســفار المقّدســة — » َواْعَملُــوا 
ِبــَه « )إرميــا 11: 6(. وهــذه هــي الرســالة التــي أعلنهــا عندمــا وقــف فــي أروقــة 

يهوياقيــم. حكــم  بــداءة  فــي  الهيــكل 
عهــد  وكان  باختصــار.  الخــروج  أيــام  منــذ  الشــعب  اختبــار  اســتُعرَِض  وقــد 
هللا معهــم هــو هــذا: » اْســَمُعوا َصْوتِــي فَأَكُــوَن لَُكــْم إِلًهــا َوأَنْتُــْم تَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا 
ـِذي أُوِصيُكــْم ِبــِه لِيُْحَســَن « ولكّنهــم نكثــوا هــذا العهــد  َوِســيُروا ِفــي كُلِّ الطَِّريــِق الّـَ
مــراراً وتكــراراً فــي غيــر اســتحياء. فالشــعب المختــار ســار » ِفــي َمُشــوَراِت َوِعَنــاِد 

يِر َوأَْعطَــْوا الَْقَفــا لَ الَْوْجــَه « )إرميــا 7: 23، 24(. ــرِّ قَلِْبِهــِم الشِّ
ارْتِــَداًدا  أُورَُشــلِيَم  ِفــي  ــْعُب  ارْتَــدَّ هــَذا الشَّ الــرّب قائــالً: » لَِمــاَذا  وقــد تســاءل 
َدائًِمــا؟ « )إرميــا 8: 5(. يقــول النبــّي أنّــه لكونهــم لــم يطيعــوا صــوت الــرّب إلههــم 
وأبــوا قبــول التأديــب )انظــر إرميــا 5: 3(. لقــــد » بَــاَد الَحـــّق « هكـــذا قــــال النبــــّي 
ــَماَواِت يَْعــرُِف ِميَعــاَدُه  وســــط الدمـــوع، » وقُِطــَع َعــْن أَفَْواِهِهــْم «. » اللَّْقلـَـُق ِفــي السَّ
ــا َشــْعِبي فَلَــْم يَْعــرِْف قََضــاَء  ــُنْونَُة الُْمزَقْزِقَــُة َحِفظَتَــا َوقْــَت َمِجيِئِهَمــا أَمَّ َوالْيََماَمــُة َوالسُّ
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ــٍة  أُمَّ ِمــْن  نَْفِســي  تَْنتَِقــُم  لَ  أَْم  ؟  الــرَّبُّ يَُقــوُل  هــِذِه،  َعلَــى  أَُعاِقبُُهــْم  » أَفََمــا  الــرَّبِّ « 
كَهــِذِه؟ « )إرميــا 7: 28؛ 8: 7؛ 9: 9(. 

لقد حان وقت الفحص العميق للقلوب. عندما كان يوشــيّا ملكاً عليهم كان 
يوجــد لــدى الشــعب أســاس للرجــاء. ولكّنــه مــا عــاد قــادراً علــى التوّســل ألجلهــم 
ألنـّـه ســقط فــي الحــرب. كانــت خطايــا األّمــة عظيمــة بحيــث أّن وقــت الشــفاعة قــد 
انقضــى. وقــد أعلــن الــرّب قائــالً: » َوإِْن َوقَــَف ُموَســى َوَصُموئِيــُل أََماِمــي لَ تَُكــوُن 
ــَك:  ــوا لَ ــْعِب. اِطْرَْحُهــْم ِمــْن أََماِمــي فَيَْخرُُجــوا. َويَُكــوُن إَِذا قَالُ نَْفِســي نَْحــَو هــَذا الشَّ
: الَِّذيــَن لِلَْمــْوِت فَِإلَــى الَْمــْوِت،  ـَك تَُقــوُل لَُهــْم: هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ إِلَــى أَيْــَن نَْخــُرُج؟ أَنّـَ
ــبِْي فَِإلَــى  ــيِْف، َوالَِّذيــَن لِلُْجــوِع فَِإلَــى الُْجــوِع َوالَِّذيــَن لِلسَّ ــيِْف فَِإلَــى السَّ َوالَِّذيــَن لِلسَّ

ــبِْي « )إرميــا 15: 1، 2(. السَّ
إّن رفــض النتبــاه إلــى دعــوة الرحمــة التــي كان هللا يقّدمهــا اآلن ســيجلب علــى 
األّمــة غيــر التائبــة األحــكام التــي حلّــت علــى مملكــة إســرائيل الشــماليّة منــذ قــرن 
مضــى ويزيــد. كانــت الرســالة الموّجهــة إليهــم اآلن هــي هــذه: » إِْن لـــم تَْســَمُعوا لـِـي 
لِتَْســلُُكوا ِفــي َشــِريَعِتي الَِّتــي َجَعلْتَُهــا أََماَمُكــْم لِتَْســَمُعوا لـِـَكالَِم َعِبيــِدي األنبيــاء الَِّذيــَن 
أَرَْســلْتُُهْم أَنَا إِلَيُْكْم ُمبَكِّرًا  َوُمرِْســالً إِيَّاُهْم فَلـــم تَْســَمُعوا. أَْجَعُل هَذا الْبَيَْت كَِشــيلُوَه 

َوهــِذِه الـــمِديَنُة أَْجَعلَُهــا لَْعَنــًة لـِـُكلِّ ُشــُعوِب األَرِْض « )إرميــا 26: 6-4(.
إلــى  الهيــكل وهــم يصغــون  فــي رواق  الذيــن كانــوا واقفيــن  لقــد فهــم جيّــداً، 
حديــث إرميــا، هــذه اإلشــارة إلــى شــيلوه وإلــى الوقــت الــذي كان فيــه عهــد عالــي 

عندمــا هــزم الفلســطينيون إســرائيل واســتولوا علــى تابــوت العهــد وأخــذوه.
كانــت خطيئــة عالــي تنطــوي علــى إغضائــه عــن إثــم بنيــه الذيــن أُســندت إليهــم 
وظيفــة مقّدســة وعــن الشــرور التــي كانــت متفشــيّة فــي كّل البــالد. فإهمالــه فــي 
اصــالح هــذه الشــرور جلــب علــى الشــعب كارثــة مخيفــة. فقــد ســقط أبنــاؤه فــي 
الحــرب، كمــا مــات عالــي نفســه، وأُخــذ تابــوت هللا مــن أرض إســرائيل، وقُتــل مــن 
الشــعب ثالثــون ألفــاً — وكّل ذلــك ســببه الســماح للخطيئــة أن تنمــو وتستشــرى 
دون توبيــخ أو مقاومــة. فعبثــاً ظــّن الشــعب أنّــه برغــم أعمالهــم الشــّريرة فــإّن وجــود 
التابــوت كفيــل أن يحقــق انتصارهــم علــى الفلســطينيين. وكذلــك فــي أيّــام إرميــا 
كان ســّكان يُهــَوَذا عرضــة لالعتقــاد أّن تدقيقهــم فــي حفــظ الخدمــات المعيّنــة مــن 

هللا فــي الهيــكل ســيحفظهم مــن القصــاص العــادل علــى مســلكهم الشــّرير.
مــا أعظمــه مــن درس لمــن يحتلـّـون مراكــز ذات مســؤولية فــي كنيســة هللا اليــوم، 
ويــا لــه مــن إنــذار خطيــر يقودنــا للتعامــل بــكّل أمانــة لصــّد تيــار الشــرور التــي تجلــب 
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العــار علــى قضيّــة الحــّق، فــال يخدعــّن أحــد نفســه ممــن يّدعــون أنهــم اؤتمنــوا علــى 
بــأّن تظاهرهــم بحفــظ وصايــا هللا وتقديرهــا ســيحفظهم مــن إجــراء  شــريعة هللا، 
العدالــة اللهيّــة. وينبغــي ألّ يرفــض أحــد قبــول التوبيــخ علــى الشــّر أو يتّهــم خــّدام 
هللا بالحماســة المفرطــة فــي محاولتهــم تطهيــر المحلـّـة مــن عمــل الشــّر. فــاهلل الــذي 
يكــره الخطيئــة يدعــو الذيــن يتظاهــرون بحفــظ شــريعته أن يبتعــدوا عــن كّل إثــم. إن 
إهمــال التوبــة وتقديــم الطاعــة القلبيّــة الخالصــة يجلــب علــى الرجــال والنســاء اليــوم 
عواقــب وخيمــة كمــا حــدث إلســرائيل قديمــاً. فهنالــك حــّد لــو تعــّداه اإلنســان فــإّن 
أحــكام الــرّب ل يمكــن تأجيلهــا بعــد ذلــك. إّن خــراب أورشــليم فــي عهــد إرميــا هــو 
إنــذار خطيــر إلســرائيل الروحــي اآلن، مــن أّن المشــورات واإلنــذارات المقّدمــة لهــم 

بوســائل مختــارة ل يمكــن الســتخفاف بهــا دون قصــاص.
وقــد أثــارت رســالة إرميــا إلــى الكهنــة والشــعب العــداء فــي قلــوب كثيريــن. 
ِمثْــَل  قَائِــالً:  الــرَّبِّ  ِباْســِم  تََنبَّــأَْت  » لَِمــاَذا  قائليــن:  صاحــوا  صاخــب  فبتشــهير 
َواْجتََمــَع  َســاكٍِن؟.  ِبــالَ  َخِربَــًة  تَُكــوُن  الَْمِديَنــُة  َوهــِذِه  الْبَيْــُت،  هــَذا  يَُكــوُن  ِشــيلُوَه 
ــْعِب َعلَــى إِرِْميَــا ِفــي بَيْــِت الــرَّبِّ « )إرميــا 26: 9(. وقــد انقلــب الكهنــة  كُلُّ الشَّ
ــم  واألنبيــاء الكذبــة والشــعب فــي غضــب شــديد ضــّد إرميــا الــذي لــم يــرد أن يتكلّ
وأمســى  هللا  رســالة  احتقــرت  وهكــذا  والدجــل  بالكــذب  يتنبــأ  أو  بالناعمــات 

بالمــوت. مهــدداً  خادمــه 
وقــد بلغــت أنبــاء أقــوال إرميــا إلــى رؤســاء يُهــَوَذا فأســرعوا مــن قصــر الملــك 
ـَم الَْكَهَنــُة َواألَنِْبيَــاُء َمــَع  إلــى الهيــكل ليعرفــوا بأنفســهم األمــر علــى حقيقتــه: » فَتََكلّـَ
ـُه قَــْد تََنبَّــأَ َعلَــى  ــْعِب قَائِلِيــَن َحــقُّ الَْمــْوِت َعلَــى هــَذا الرَُّجــِل ألَنّـَ الرَُّؤَســاِء وَكُلِّ الشَّ
بــكّل  وقــف  إرميــا  ولكــن  )إرميــا 26: 11(.  ِبآَذانُِكــْم «  َســِمْعتُْم  كََمــا  الَْمِديَنــِة  هــِذِه 
شــجاعة أمــام الرؤســاء والشــعب وأعلــن قائــالً: » الــرَّبُّ أَرَْســلَِني ألَتََنبَّــأَ َعلَــى هــَذا 
ــاآلَن أَْصلُِحــوا طُرُقَُكــْم  ــَكالَِم الَّــِذي َســِمْعتُُموُه. فَ ــِة ِبــُكلِّ الْ ــِت َوَعلَــى هــِذِه الَْمِديَن الْبَيْ
ــِه  ــَم ِب ــِذي تََكلَّ ــرِّ الَّ َوأَْعَمالَُكــْم، َواْســَمُعوا لَِصــْوِت الــرَّبِّ إِلِهُكــْم، فَيَْنــَدَم الــرَّبُّ َعــِن الشَّ
ــا أَنـَـا فَهأَنـَـَذا ِبيَِدكُــُم. اْصَنُعــوا ِبــي كََمــا ُهــَو َحَســٌن َوُمْســتَِقيٌم ِفــي أَْعيُِنُكــْم.  َعلَيُْكــْم. أَمَّ
لِكــِن اْعلَُمــوا ِعلًْمــا أَنَُّكــْم إِْن قَتَلْتُُمونـِـي، تَْجَعلـُـوَن َدًمــا َزكِيًّــا َعلـَـى أَنُْفِســُكْم َوَعلـَـى هــِذِه 
ــا قـَـْد أَرَْســلَِني الــرَّبُّ إِلَيُْكــْم ألَتََكلَّــَم ِفــي آَذانُِكــْم ِبــُكلِّ  الَْمِديَنــِة َوَعلَــى ُســكَّانَِها، ألَنَّــُه َحقًّ

هــَذا الْــَكالَِم « )إرميــا 26: 15-12(.
فلــو كان النبــّي قــد جبــن أمــام موقــف التهديــد ممــن كانــت لهــم الســلطة العليــا 
لمــا كان لرســالته أّي تأثيــر وكان قــد خســر حياتــه. ولكــّن الشــجاعة التــي ألقــى بهــا 
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يُهــَوَذا  رؤســاء  احترامــه وجعلــت  علــى  الشــعب  أرغمــت  الخطيــر،  اإلنــذار  ذلــك 
يقفــون فــي صفــه. وقــد تباحثــوا مــع الكهنــة واألنبيــاء الكذبــة مبينيــن لهــم مقــدار 
جهالــة اتّخــاذ إجــراءات مفرطــة فــي الصرامــة كالتــي دافعــوا عنهــا. وكان لكالمهــم رّد 

فعــل فــي أذهــان الشــعب. وهكــذا أقــام هللا رجــالً دافعــوا عــن خادمــه.
وانضّم الشيوخ أيضاً إلى الرؤساء في الحتجاج ضّد قرار الكهنة فيما يختّص 
بمصير إرميا. واقتبســوا قضية ميخا الذي تّنبأ بأحكاٍم ســتقع على أورشــليم قائالً: 
» إِنَّ ِصْهيَــْوَن تُْفلـَـُح كََحْقــل َوتَِصيــُر أُورَُشــلِيُم ِخَربـًـا َوَجبَــُل الْبَيْــِت َشــَواِمَخ َوْعــٍر «. ثــّم 
ســألوا قائليــن: » َهــْل قَتْــالً قَتَلَــُه َحزَِقيَّــا َملِــُك يَُهــوَذا وَكُلُّ يَُهــوَذا؟ أَلَــْم يََخــِف الــرَّبَّ 
ــرِّ الَّــِذي تََكلَّــَم ِبــِه َعلَيِْهــْم فََنْحــُن َعاِملـُـوَن َشــرًّا  َوطَلـَـَب َوْجــَه الــرَّبِّ فََنــِدَم الــرَّبُّ َعــِن الشَّ

َعِظيًمــا ِضــدَّ أَنُْفِســَنا « )إرميــا 26: 18، 19(. 
وقــد أُبقــَي علــى حيــاة النبــّي بفضــل توّســالت هــؤلء الرجــال ذوي النفــوذ، مــع أّن 
كثيريــن مــن الكهنــة واألنبيــاء الكذبــة كان يســرّهم لــو قُِضــَي عليــه بالمــوت بحّجــة كونــه 

أثــار فتنــة، ألنّهــم لــم يكونــوا يســتطيعون احتمــال الحقائــق التــي نطــق بهــا وأدانتهــم.
يُهــَوَذا  أمــام شــعب  نهايــة خدمتــه  إلــى  ُدِعــَي للخدمــة  منــذ  إرميــا  لقــد وقــف 
ســبق  وقــد  عليــه.  النتصــار  اإلنســان  غضــب  يســتطع  ولــم  َوِحْصــٌن «  » بُــْرٌج  كــــ 
الــرّب فأنــذر عبــده قائــالً: » يَُحاِربُونـَـَك َولَ يَْقــِدُروَن َعلَيْــَك، ألَنِّــي َمَعــَك ألَُخلَِّصــَك 
. فَأُنِْقــُذَك ِمــْن يـَـِد األَْشــرَاِر َوأَفِْديــَك ِمــْن كـَـفِّ الُْعتـَـاِة « )إرميــا  َوأُنِْقــَذَك، يَُقــوُل الــرَّبُّ

6: 27؛ 15: 20، 21(. 
إذ كان إرميــا بطبيعتــه خجــولً ومنكمشــاً كان يتــوق إلــى حيــاة الهــدوء والســالم 
فــي خلــوة أو معتكــف حيــث لــم يكــن ليشــاهد صالبــة قلــوب ابنــاء أمتــه المحبوبــة 
وعــدم توبتهــم المســتمرة. لقــد اعتصــر الحــزن واأللــم قلبــه وهــو يــرى الدمــار الــذي 
ُدُمــوٍع،  يَْنبُــوُع  َمــاٌء، َوَعيَْنــيَّ  لَيْــَت رَأِْســي  نــاح قائــالً: » يَــا  احدثتــه الخطيئــة. فقــد 
ـِة َمِبيــَت ُمَســاِفِريَن  يّـَ فَأَبِْكــَي نََهــاًرا َولَيْــالً قَتْلَــى ِبْنــِت َشــْعِبي. يَــا لَيْــَت لِــي ِفــي الْبَرِّ

فَأَتْــرَُك َشــْعِبي َوأَنْطَلِــَق ِمــْن ِعْنِدِهــْم  « )إرميــا 9: 1، 2(.
ومــا كان اقســى الفــاظ الســخرية التــي ُدعــي لحتمالهــا. لقــد اخترقــت نفســه 
الحّساســة، مــراراً، ســهام الســتهزاء التــي امطــره بهــا أولئــك الذيــن ازدروا برســائله 
واســتخفوا بالعــبء الــذي كان يحملــه ألجــل هدايتهــم. فقــد أعلــن قائــالً: » ِصــرُْت 
النََّهــاِر.  كُلَّ  ِحــِك  لِلضَّ ـُه «. » ِصــرُْت  كُلّـَ الْيَــْوَم  لَُهــُم  َوأُْغِنيَــًة  َشــْعِبي،  لِــُكلِّ  ُضْحَكــًة 
كُلُّ َواِحــٍد اْســتَْهزَأَ ِبــي. كُلُّ أَْصَحاِبــي يُرَاِقبُــوَن ظَلِْعــي )كَبَْوتــي( قَائِلِيــَن لََعلَّــُه يُطَْغــى 

)يتعثــر(  فََنْقــِدَر َعلَيْــِه َونَْنتَِقــَم ِمْنــُه« )مراثــي 3: 14؛ إرميــا 20: 7، 10(. 
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ولكــّن النبــّي األميــن نــال العــون علــى الحتمــال فــي كّل يــوم. وقــد أعلــن فــي 
إيمــان يقــول: » َولِكــنَّ الــرَّبَّ َمِعــي كََجبَّــاٍر قَِديــٍر. ِمــْن أَْجــِل ذلِــَك يَْعثُــُر ُمْضطَِهــِديَّ 
 ، ا ألَنَُّهــْم لَــْم يَْنَجُحــوا، ِخْزيًــا أَبَِديًّــا لَ يُْنَســى «. » رَنُِّمــوا لِلــرَّبِّ َولَ يَْقــِدُروَن. َخــزُوا ِجــدًّ
َســبُِّحوا الــرَّبَّ ألَنَّــُه قـَـْد أَنَْقــَذ نَْفــَس الِْمْســِكيِن ِمــْن يـَـِد األَْشــرَاِر « )إرميــا 20: 11، 13(.

إّن الختبــارات التــي جــاز فيهــا إرميــا فــي أيـّـام شــبابه، وكذلــك فــي اواخــر ســني 
إلِنَْســاٍن  لَيْــَس  طَِريُقــُه.  لإِِلنَْســاِن  لَيْــَس  ـُه  » أَنّـَ وهــو:  الــدرس  هــذا  علّمتــه  خدمتــه 
يَْمِشــي أَْن يَْهــِدَي َخطََواتـِـِه « وقــد تعلـّـم أيضــاً أن يصلــي قائــال: » أَدِّبِْنــي يـَـا رَبُّ َولِكــْن 

، لَ ِبَغَضِبــَك لِئَــالَّ تُْفِنيَِنــي « )إرميــا 10: 23، 24(. ِبالَْحــقِّ
وعندمــا  ُدِعــَي ليشــرب مــن كأس البلّيــة والضيــق والحــزن، وُجــرّب أن يقــول 
وهــو فــي شــقائه: » بَــاَدْت ثَِقِتــي َوَرَجائِــي ِمــَن الــرَّبِّ «، عــاد فذكــر أعمــال عنايــة 
هللا التــي عملهــا ألجلــه فهتــف هتــاف النتصــار قائــالً: » إِنَّــُه ِمــْن إِْحَســانَاِت الــرَّبِّ 
أَنََّنــا لَــْم نَْفــَن، ألَنَّ َمرَاِحَمــُه لَ تَــُزوُل. ِهــَي َجِديــَدٌة ِفــي كُلِّ َصبَــاٍح. كَِثيــرٌَة أََمانَتُــَك. 
، قَالـَـْت نَْفِســي، ِمــْن أَْجــِل ذلـِـَك أَْرُجــوُه. طَيِّــٌب ُهــَو الــرَّبُّ لِلَِّذيــَن  نَِصيِبــي ُهــَو الــرَّبُّ
ـَع ِبُســُكوٍت َخــالََص  ْونَــُه، لِلنَّْفــِس الَِّتــي تَطْلُبُــُه. َجيِّــٌد أَْن يَْنتَِظــَر اإِلنَْســاُن َويَتََوقّـَ يَتََرجَّ

الــرَّبِّ « )مراثــي 3: 18، 26-22(.
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كانــت الســنوات األولــى مــن ملــك يهوياقيــم مشــحونة بنــذر الهــالك القــادم. 
وكانــت كلمــة هللا التــي تكلّــم بهــا األنبيــاء وشــيكة اإلتمــام. فبعدمــا تمتّعــت مملكــة 
أشــور فــي الشــمال بالســيادة أمــداً طويــالً لــم تكــن لتســتمّر بســيادتها علــى األمــم 
فيمــا بعــد. ومصــر فــي الجنــوب التــي عبثــا وضــع ملــك يُهــَوَذا ثقتــه فيهــا، كانــت 
مزمعــة أن تتلّقــى صدمــة حاســمة تعيدهــا مــن حيــث جــاءت. وعلــى غيــر انتظــار 
فــي  تنهــض  بــدأت  التــي  بابــل  امبراطوريــة  هــي  عالميــة،  جديــدة  مملكــة  ظهــرت 

الشــرق، وبســرعة طغــت علــى كّل األمــم األخــرى.
يــد هللا  فــي  أداة غضــب  بابــل  ملــك  وفــي خــالل ســنوات قصيــرة ســيكون 
عديــدة  مــراراً  ســتُحاَصر  أورشــليم  كانــت  التائــب.  غيــر  يُهــَوَذا  شــعب  علــى 
أخــرى  بعــد  نبوخذنصــر لفتتاحهــا. وكانــت ســتؤخذ جماعــة  وتدخلهــا جيــوش 
العــدد.  قليلــي  أفــراد  مــن  تتكــون  األمــر  بــادئ  فــي  إلــى أرض شــنعار —  أســرى 
فــي  هنــاك  يبقــون  حيــث   — وربــوات  آلفــاً  عددهــم  ســيبلغ  ذلــك  بعــد  ولكــن 
الملــوك  هــؤلء  كّل   — وصدقيــا  ويهوياكيــن  فيهوياقيــم  اضطــراري.  منفــى 
بابــل، وكّل منهــم  لملــك  تابعــاً  اليهــود، كان كّل منهــم فــي دوره ســيصير عبــداً 
قاســية  عقوبــات  المتمــردة  األّمــة  بتلــك  ســتحّل  وكانــت  بــدوره.  ســيتمرّد  كان 
تتبعهــا عقوبــات أخــرى أشــد قســوة إلــى أن تصيــر أرضهــم فــي نهايــة األمــر خرابــاً 
النيــران،  وتلتهمهــا  ذاتــه  المصيــر  تالقــى  أن  مزمعــة  كانــت  وأورشــليم  يبابــاً، 
ستســقط  كانــت  يُهــَوَذا  ومملكــة  ســيخرب  كان  ســليمان  بنــاه  الــذي  والهيــكل 

األرض. أمــم  بيــن  األول  مركزهــا  لتتبــوأ  ثانيــة  تقــوم  ولــن 
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تلــك هــي أزمنــة التغييــر التــي كانــت مشــحونة بالخطــر علــى األّمــة اإلســرائيلية 
التي توالت فيها رســائل الســماء على لســان إرميا. وبذلك أعطى الرّب بني يُهَوَذا 
متّســعاً مــن الوقــت للتحــرر مــن الوقــوع فــي شــرك التحالــف مــع مصــر، وتجّنــب 
المنازعــات مــع ملــوك بابــل. وعنــد اقتــراب الخطــر الــذي كان يتهددهــم علّــم إرميــا 
الشــعب بواســطة سلســلة مــن األمثــال، علــى أمــل إيقــاظ الشــعور بالتزامهــم نحــو 
هللا بهــذه الوســيلة وليشــّجعهم أيضــاً علــى تكويــن أواصــر صداقــة مــع حكومــة بابــل. 
ــة تقديــم طاعــة كاملــة ثابتــة لمطالــب هللا جمــع  ولكــي يضــرب لهــم مثــالً علــى أهميّ
إرميــا بعــض الركابييــن فــي أحــد مخــادع الهيــكل ووضــع أمامهــم خمــراً ودعاهــم ألن 
يشــربوا منهــا. وكمــا كان منتظــراً قوبــل طلبــه بالحتجــاج والرفــض القاطــع فقــد أعلــن 
الركابيــون قائليــن بــكّل ثبــات » لَ نَْشــرَُب َخْمــرًا، ألَنَّ يُونـَـاَداَب بـْـَن َركَاَب أَبَانـَـا أَْوَصانـَـا 

قَائِــالً لَ تَْشــَربُوا َخْمــرًا أَنْتُــْم َولَ بَُنوكُــْم إِلَــى األَبَــِد «.
» ثُــمَّ َصــارَْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ إِلَــى إِرِْميَــا قَائِلَــًة هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل: 
اذَْهْب َوقُْل لِرَِجاِل يَُهوذَا َوُسكَّاِن أُورَُشلِيَم: أََما تَْقبَلُوَن تَأِْديبًا لِتَْسَمُعوا كاَلَِمي يَُقوُل 
ـِذي أَْوَصــى ِبــِه بَِنيــِه أَْن لَ يَْشــَربُوا َخْمــرًا،  ؟ قَــْد أُِقيــَم كاَلَُم يُونَــاَداَب بْــِن َركَاَب الّـَ الــرَّبُّ

ــَة أَِبيِهــْم « )إرميــا 35: 6، 14-12(. ــْوِم ألَنَُّهــْم َســِمُعوا َوِصيَّ فَلَــْم يَْشــَربُوا إِلَــى هــَذا الْيَ
طاعــة  حــادة  شاســعة  مفارقــة  فــي  يبيّــن  أن  هللا  اســتطاع  الوســيلة  وبهــذه 

وتمردهــم. شــعبه  وعصيــان  الركابييــن 
العصيــان.  أبيهــم وقــد رفضــوا اآلن اإلغــراء علــى  الركابيــون وصيّــة  أطــاع  لقــد 
أنهــم كانــوا  نتائــج ذلــك  الــرّب وكان مــن  إلــى كالم  لــم يصغــوا  يُهــَوَذا  ولكــّن رجــال 

معانــاة ألحكامــه. أقســى  فــي  الوقــوع  علــى  موشــكين 
وأعلــن الــرّب قائــالً: » أَنَــا قَــْد كَلَّْمتُُكــْم ُمبَكِّــرًا َوُمَكلًِّمــا َولَــْم تَْســَمُعوا لِــي. َوقَــْد 
َعــْن  َواِحــٍد  ارِْجُعــوا كُلُّ  قَائِــالً  َوُمرِْســالً  ُمبَكِّــرًا  األَنِْبيَــاِء  َعِبيــِدي  إِلَيُْكــْم كُلَّ  أَرَْســلُْت 
لِتَْعبُُدوَهــا،  أُْخــَرى  آلَِهــٍة  َوَراَء  تَْذَهبُــوا  َولَ  أَْعَمالَُكــْم،  َوأَْصلُِحــوا  الرَِّديئَــِة،  طَِريِقــِه 
فَتَْســُكُنوا ِفــي األَرِْض الَِّتــي أَْعطَيْتُُكــْم وَآبَاءَكُــْم. فَلَــْم تُِميلُــوا أُُذنَُكــْم، َولَ َســِمْعتُْم لـِـي. 
ــا هــَذا  ألَنَّ بَِنــي يُونَــاَداَب بْــِن َركَاَب قَــْد أَقَاُمــوا َوِصيَّــَة أَِبيِهــِم الَِّتــي أَْوَصاُهــْم ِبَهــا. أَمَّ
ــْم يَْســَمْع لِــي. لِذلِــَك هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ إِلــُه الُْجُنــوِد، إِلــُه إِْســرَائِيَل هأَنَــَذا  ــْعُب فَلَ الشَّ
ــرِّ الَّــِذي تََكلَّْمــُت ِبــِه َعلَيِْهــْم  ــُب َعلَــى يَُهــوَذا َوَعلَــى كُلِّ ُســكَّاِن أُورَُشــلِيَم كُلَّ الشَّ أَْجلِ

ألَنِـّـي كَلَّْمتُُهــْم فَلَــْم يَْســَمُعوا، َوَدَعْوتُُهــْم فَلَــْم يُِجيبُــوا « )إرميــا 35: 17-14(.
عندمــا تليــن قلــوب النــاس وتخضــع بقــّوة الــّروح الُقــُدس القاهــرة فســتتنبه 
بــأن  يســمح  فالــرّب  وتتقســى،  اإلنــذار  عــن  ترتــّد  عندمــا  ولكــن  المشــورة،  إلــى 
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ينقــادوا وراء مؤثــرات أخــرى. فــإذ يرفضــون الحــّق يقبلــون الباطــل الــذي يمســي 
يــؤدي بهــم إلــى الهــالك. شــركاً 

لقــد توّســل هللا إلــى يُهــَوَذا كيــال يغيظــوه أو يســخطوه ولكّنهــم لــم يســمعوا. 
وكان هللا سيســتخدم  بابــل.  إلــى  كانــوا سيســبون  بالحكــم.  عليهــم  نطــق  أخيــراً 
يُهــَوَذا  رجــال  آلم  وكانــت  العاصــي.  شــعبه  لتأديــب  ســوط  بمثابــة  الكلدانييــن 
ســتكون بنســبة النــور المعطــى لهــم واإلنــذارات التــي ازدروا بهــا ورفضوهــا. لقــد 
أّمــا اآلن فســيفتقدهم بغضبــه كآخــر وســيلة لصدهــم  أّخــر هللا أحكامــه طويــالً، 

عــن الســير فــي طريقهــم الشــّرير.
النبــّي قائــالً:  ببركــة دائمــة. فقــد أعلــن  الركابييــن  بيــت  وقــد نطــق هللا علــى 
ــِة يُونَــاَداَب أَِبيُكــْم، َوَحِفظْتُــْم ُكلَّ َوَصايَــاُه َوَعِملْتُــْم  » ِمــْن أَْجــِل أَنَُّكــْم َســِمْعتُْم لَِوِصيَّ
َحَســَب كُلِّ َمــا أَْوَصاكُــْم ِبــِه لِذلـِـَك هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل: لَ يَْنَقِطــُع 
 .)19  ،18  :35 )إرميــا  ـاِم «  األَيّـَ كُلَّ  أََماِمــي  يَِقــُف  إِنَْســاٌن  َركَاَب  بْــِن  لِيُونَــاَداَب 
يُهــَوَذا بالبركــة كمــا  وهكــذا علّــم هللا شــعبه أّن األمانــة والطاعــة ســتعودان علــى 

بــورك الركابيــون علــى طاعتهــم لوصيّــة أبيهــم.
وهــذا الــدرس نافــع لنــا، فــإذا كانــت وصايــا اآلب الصالــح الحكيــم الــذي اتّخــذ 
أفضــل وســيلة وأنبلهــا لصــّد نســله عــن شــرور إدمــان الخمــر كانــت تســتحق أن 
يتناســب  إكرامــاً  يُكــرم ســلطان هللا  أن  ينبغــي  تأكيــد  فبــكّل  تُطــاع طاعــة كاملــة، 
حــد  ل  الــذي  وقائدنــا  خالقنــا  إّن  اإلنســان.  عــن  وســموه  قداســته  عظــم  مــع 
النــاس  أن يجعــل  بــكّل وســيلة  يحــاول  فــي قضائــه  والــذي هــو رهيــب  لســلطانه 
يــرون خطاياهــم ويتوبــون عنهــا. وهــو يتنبــأ علــى أفــواه خدامــه بمخاطــر العصيــان، 
وينــادى باإلنــذار بــكّل أمانــة موبّخــاً للخطيئــة. إّن شــعبه يحالفهــم النجــاح برحمتــه 
أن  يســتطيع  ل  وهــو  المختــارة.  لوســائطه  الســاهرة  الرعايــة  خــالل  مــن  وحدهــا 
يعضــد أو يحــرس مــن يرفضــون مشــورته ويحتقــرون توبيخــه. وقــد يمنــع أحكامــه 

الجزائيــة إلــى حيــن لكّنــه ل يمكنــه أن يمنــع يــده إلــى األبــد.
كـــان بنو يُهَوَذا محســوبين مع من ســبق هللا فأعلن عنهم قائالً: » أَنْتُْم تَُكونُوَن 
َســًة « )خــروج 19: 6(. لــم تغــب عــن نظــر إرميــا مــدى  ــًة ُمَقدَّ لِــي َمْملََكــَة كََهَنــٍة َوأُمَّ
ســني خدمته، األهميّة الحيويّة لقداســة القلب في كافة صالت الحياة المختلفة 
وعلى الخصوص في خدمة هللا العلّي. لقد ســبق فرأى بوضوح ســقوط المملكة 
وتشــتت ســكان يُهــَوَذا بيــن األمــم، إلّ أنـّـه رأى بعيــن اإليمــان مــا يكــون بعــد كّل هــذا، 
ونظــر إلــى أزمنــة رّد ســبيهم وكان يــرن فــي مســامعه الوعــد اإللهــي القائــل: » َوأَنَــا 
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أَْجَمــُع بَِقيَّــَة َغَنِمــي ِمــْن َجِميــعِ األََراِضــي الَِّتــي طَرَْدتَُهــا إِلَيَْهــا، َوأَرُدَُّهــا إِلـَـى َمرَاِبِضَهــا.. 
ــا  َهــا أَيَّــاٌم تَأْتـِـي يَُقــوُل الــرَّبُّ َوأُِقيــُم لـِـَداُوَد ُغْصــَن ِبــّر فَيَْملِــُك َملِــٌك َويَْنَجــُح َويُْجــِري َحقًّ
َوَعــْدلً ِفــي األَرِْض. ِفــي أَيَّاِمــِه يَُخلَّــُص يَُهــَوَذا َويَْســُكُن إِْســرَائِيُل آِمًنــا َوهــَذا ُهــَو اْســُمُه 

الَّــِذي يَْدُعونـَـُه ِبــِه الــرَّبُّ بـِــرُّنَا « )إرميــا 23: 6-3(. 
وبذلــك كانــت النبــّوات عــن الدينونــة القادمــة ممتزجــة بوعــود النجــاة النهائيّــة 
المجيــدة فالذيــن يختــارون المصالحــة مــع هللا ويحيــون حيــاة القداســة فــي وســط 
الرتــداد الشــامل ســينالون قــّوة لمواجهــة كّل تجربــة ويســتطيعون أن يشــهدوا لــه 
أشــهر  ســتتم ألجلهــم  التــي  النجــاة  ســتكون  التاليــة  العصــور  وفــي  بقــّوة عظيمــة. 
وأســمى مــن التــي تّمــت لبنــي إســرائيل فــي وقــت الخــروج )مــن عبوديــة مصــر( وقــد 
أعلــن الــرّب علــى لســان نبيــه قائــالً: » إِنَّــُه َســتَأْتِي أَيَّــام ِفيَهــا لَ يَُقولـُـوَن بَْعــُد َحــيٌّ ُهــَو 
ـِذي أَْصَعــَد  ـِذي أَْصَعــَد بَِنــي إِْســرَائِيَل ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر بَــْل َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ الّـَ الــرَّبُّ الّـَ
ــَماِل َوِمــْن َجِميــعِ األََراِضــي الَِّتــي طَرَْدتُُهــْم  ــِت إِْســرَائِيَل ِمــْن أَرِْض الشِّ َوأَتَــى ِبَنْســِل بَيْ
إِلَيَْهــا فَيَْســُكُنوَن ِفــي أَرِْضِهــْم « )إرميــا 23: 7، 8(. تلــك كانــت النبــّوات العجيبــة 
التــي نطــق بهــا إرميــا فــي خــالل الســنوات األخيــرة مــن تاريــخ مملكــة يُهــَوَذا عندمــا 
بــدأ البابليــون يســيطرون ســيطرة شــاملة وبــدأوا يحاصــرون أســوار مدينــة صهيــون.

كان صــدى هــذه المواعيــد عــن النجــاة كأجمــل األنغــام الموســيقية المطربــة 
الشــرفاء  بيــوت  ففــي  للــرّب  عبادتهــم  فــي  ثابتيــن  ظلّــوا  الذيــن  آذان  علــى  وقعــاً 
والوضعــاء حيــث كان النــاس يكرمــون مشــورات هللا حافــظ العهــد واألمانــة كانــت 
أقــوال النبــيَّ تتكــّرر وتعــاد مــراراً وحتــى األولد تأثـّـروا بهــا تأثـّـراً عظيمــاً وقــد انطبعــت 

علــى عقولهــم الغضــة القابلــة للتعلّــم انطباعــاً دائمــاً.
إليهــم  أوحــت  حســبما  ووصاياهــا  المقّدســة  الكتــب  ألوامــر  حفظهــم  إّن 
ضمائرهــم الحيّــة فــي عهــد خدمــة إرميــا قّدمــت لدانيــال ورفاقــه فرصــاً لتمجيــد اإللــه 
الحقيقي وتعظيمه أمام أمم األرض فالتعاليم التي تلّقاها هؤلء الفتية العبرانيون 
فــي بيوتهــم عــن آبائهــم جعلتهــم أقويــاء فــي اإليمــان وثابتيــن فــي عبادتهــم وخدمتهــم 
هلل الحــّي خالــق الســموات واألرض فعندمــا حاصــر نبوخذنصــر مدينــة أورشــليم 
ألّول مــرّة وافتتحهــا فــي أوائــل ســني حكــم يهوياقيــم وســبي دانيــال ورفاقــه وآخريــن 
ممــن اختيــروا خصيصــاً للخدمــة فــي بــالط بابــل فــإّن إيمــان األســرى العبرانييــن جــاز 
فــي أعظــم تجربــة وأقســى محنــة ولكــن الذيــن تعلّمــوا أن يضعــوا ثقتهــم فــي مواعيــد 
فــي كّل تجربــة ُدعــوا لجتيازهــا مــدى ســني إقامتهــم  هللا وجدوهــا كافيــة تمامــاً 
المؤقتــة فــي أرض غريبــة وقــد برهنــت الكتــب المقّدســة أنّهــا مرشــدهم وســندهم.
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ليدافــع  إرميــا  وقــف  يُهــَوذَا  علــى  تقــع  بــدأت  التــي  األحــكام  لمعنــى  وكمفســر 
بشــجاعة عــن عدالــة هللا ومقاصــده الرحيمــة حتــى فــي أقســى العقوبــات وأرهــب 
المحــن وقــد خــدم النبــّي بــال كلـّـل فــإذ كان يرغــب فــي الوصــول إلــى جميــع الطبقــات 
وّســع دائــرة تأثيــره إلــى خــارج أورشــليم فــي القاليــم المحيطــة بزيــارات متعــددة ألنحــاء 

المملكــة المختلفــة.
كان إرميا في شهاداته للكنيسة يشير باستمرار إلى تعاليم سفر الشريعة الذي 
أُكْــرَِم أعظــم اكــرام إبــان حكــم يوشــيا وقــد شــّدد مــن جديــد علــى أهميّــة إقامــة صلــة 
عهــد مــع ذلــك الكائــن الرحيــم الــرؤوف الــذى نطــق بالوصايــا العشــر مــن فــوق جبــل 
ســيناء وقــد وصلــت إنــذارات إرميــا وتوســالته إلــى جميــع أنحــاء المملكــة وكانــت لــدى 

الجميــع فرصــة فيهــا يعرفــون إرادة هللا نحــو األّمــة.
وقد أوضح النبّي حقيقة كون أبينا السماوي يسمح بأن تقع أحكامه ليعلّم األمم 
أنّهم بشر ) مزمور 9: 20(. كان الرّب قد سبق وأنذر شعبه قائالً: » َوإِْن َسلَْكتُْم َمِعي 
ــيَْف  يُكــْم بَيْــَن األَُمــِم َوأَُجــرُِّد َورَاءَكُــُم السَّ ِبالِْخــالَِف َولَــْم تََشــاُءوا أَْن تَْســَمُعوا لِــي فَأَنَــا أُذَرِّ

فَتَِصيــُر أَرُْضُكــْم ُموَحَشــًة، َوُمُدنُُكــْم تَِصيــُر َخِربـَـًة خربــة « )لوييــن 26: 21، 28، 33(. 
ولكــن فــي نفــس الوقــت الــذي كانــت فيــه رســائل الدينونــة المحدقــة والمتوعــدة 
تُتلــى علــى الرؤســاء وعلــى الشــعب فــإّن ملكهــم يهوياقيــم كان يقضــي وقتــه فــي لهــو 
ــاً حكيمــاً وفــي طليعــة مــن  حســّي فــي الوقــت الــذي كان ينبغــي أن يكــون قائــداً روحيّ
يعترفون بخطاياهم ويجرون إصالحاً ويعملون أعمالً صالحة وقد ارتأى قائالً » أَبِْني 
لَِنْفِســي بَيْتـًـا َوِســيًعا َوَعالَلـِـَي فَِســيَحًة «. وهــذا البيــت الــذي كان مزمعــاً أن » يَْســُقُف 

ِبــأَْرٍز َويَْدُهــُن ِبُمْغــرٍَة « )إرميــا 22: 14( بُِنــي وأُكِمــل بأمــوال نالهــا بالغــّش والظلــم.
ذلــك  علــى  بالدينونــة  ينطــق  بــأن  إليــه  وأوحــَي  النبــي  غضــب  احتــدم  وقــد 
ِبَغيْــِر  َوَعالَلِيَــُه  َعــْدل  ِبَغيْــِر  بَيْتَــُه  يَبِْنــي  لَِمــْن  » َويْــٌل  قائــالً  فأعلــن  الخائــن  الملــك 
ــُك ألَنَّــَك أَنْــَت  َــُه.. َهــْل تَْملِ انًــا َولَ يُْعِطيــِه أُْجرَت ــُه َمجَّ َحــّق، الَّــِذي يَْســتَْخِدُم َصاِحبَ
ــا َوَعــْدلً؟ ِحيَنِئــٍذ كَاَن لَــُه َخيْــٌر  تَُحــاِذي األَْرَز؟ أََمــا أَكََل أَبُــوَك َوَشــرَِب َوأَْجــَرى َحقًّ
ــَس ذلِــَك َمْعرِفَِتــي، يَُقــوُل  ــٌر. أَلَيْ قََضــى قََضــاَء الَْفِقيــِر َوالِْمْســِكيِن، ِحيَنِئــٍذ كَاَن َخيْ
كِــيِّ  الزَّ ِم  الــدَّ َوَعلَــى  َخطِْفــَك،  َعلَــى  إِلَّ  لَيَْســْت  َوقَلْبَــَك  َعيَْنيْــَك  ألَنَّ  ؟  الــرَّبُّ
َعــْن  الــرَّبُّ  قَــاَل  هَكــَذا  لِذلِــَك  لِتَْعَملَُهَمــا.  َوالظُّلْــِم  الْغِتَصــاِب  َوَعلَــى  لِتَْســِفَكُه، 
يَُهويَاِقيــَم بـْـِن يُوِشــيَّا َملِــِك يَُهــوَذا: لَ يَْنُدبُونـَـُه قَائِلِيــَن: آِه يـَـا أَِخــي! أَْو آِه يـَـا أُْخِتــي! 
َمْســُحوبًا  ِحَمــاٍر  َدفْــَن  يُْدفَــُن  َجالَلَــُه!  يَــا  آِه  أَْو  َســيُِّد!  يَــا  آِه  قَائِلِيــَن  يَْنُدبُونَــُه  لَ 

 .)19-13  :22 )إرميــا  أُوُرَشــلِيَم «  أَبْــَواِب  َعــْن  بَِعيــًدا  َوَمطُْروًحــا 
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تحــّل  أن  مزمعــة  الرهيبــة  الدينونــة  هــذه  كانــت  قليلــة  ســنوات  خــالل  وفــي 
علــى يهوياقيــم ولكــّن الــرّب فــي رحمتــه أخبــر أّولً تلــك األّمــة غيــر التائبــة بقصــده 
إرميــا  تكلّــم  يهوياقيــم  ملــك  مــن  الرابعــة  الســنة  ففــي  ســيتممه.  الــذي  الثابــت 
مــدة  فــي  إنّــه  قائــالً  أورشــليم  كّل ســكان  وعلــى  يُهــَوَذا  كّل شــعب  علــى  النبــّي 
هــَذا  إِلَــى  لِيُوِشــيَّا...  َعَشــرََة  الثَّالِثَــِة  ــَنِة  السَّ » ِمــَن  مــن  علــى عشــرين ســنة  تربــو 
ولكــّن  يخلّــص  ألن  هللا  اســتعداد  عــن  شــهد  قــد   )3  ،2  :25 )إرميــا  الْيَــْوِم « 

كانــت: إليهــم  الــرّب  كلمــة  فــإّن  اآلن  أّمــا  احتُِقــرت.  رســائله 
» هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد: ِمــْن أَْجــِل أَنَُّكــْم لـَـْم تَْســَمُعوا لَِكالَِمــي هأَنـَـَذا أُرِْســُل فَآُخــُذ 
َر َعبِْدي َملِِك بَاِبَل، وَآتِي ِبِهْم َعلَى  ، َوإِلَى نَبُوَخْذرَاصَّ َماِل، يَُقوُل الرَّبُّ كُلَّ َعَشائِِر الشِّ
ُعوِب َحَوالَيَْها، فَأَُحرُِّمُهْم َوأَْجَعلُُهْم  هِذِه األَرِْض َوَعلَى كُلِّ ُسكَّانَِها َوَعلَى كُلِّ هِذِه الشُّ
َدَهًشا َوَصِفيرًا َوِخَربًا أَبَِديًَّة. َوأُِبيُد ِمْنُهْم َصْوَت الطَّرَِب َوَصْوَت الَْفرَحِ َصْوَت الَْعِريِس 
رَاجِ. َوتَِصيُر كُلُّ هِذِه األَرِْض َخرَابًا َوَدَهًشا،  َوَصْوَت الَْعرُوِس، َصْوَت األَرِْحيَِة َونُوَر السِّ

ُعوُب َملَِك بَاِبَل َسبِْعيَن َسَنًة « )إرميا 25: 11-8(.  َوتَْخِدُم هِذِه الشُّ
ومــع أّن حكــم الدينونــة نطــق بــه بــكّل وضــوح فــإّن الســامعين لــم يفهمــوا فحــوى 
ذلك القول المخيف فلكي تكون لهم انطباعات أعمق أراد الرّب أن يُوّضح للشعب 
معنــى الــكالم الــذي قيــل فأمــر إرميــا أن يشــبّه مصيــر األّمــة بإفــراغ كأس ممتلئــة بخمــر 
غضــب هللا. ومــن بيــن أّول الــدول التــي كانــت ستشــرب مــن هــذه الــكأس، كأس 
الشــقاء والويــل » أُورَُشــلِيَم َوُمــُدَن يَُهــوذَا َوُملُوكََهــا «. وكان آخــرون سيشــتركون فــي 
شــرب هــذه الــكأس، منهــم » ِفرَْعــْوَن َملِــَك ِمْصــَر َوَعِبيــَدُه َوُرَؤَســاَءُه وَكُلَّ َشــْعِبِه « 

وكثيــر مــن أمــم األرض األخــرى حتــى تتــّم مقاصــد هللا )انظــر إرميــا 25(.
وألجـــل المزيــد مــن توضيــح طبيعـــة األحكـــام القادمــــة سريعـــاً أمـــر هللا النبــــّي أن 
ــعِب وِمن ُشــيوِخ الَكَهَنة « )ثم قال له( » َواْخُرْج إِلَى َواِدي  » يَأُْخُذ ِمْن ُشــيوِخ الشَّ
ــوَم «. وهنــاك بعدمــا اســتعرض ارتــداد يُهــَوَذا كان عليــه أن يكســر » ابريــق  ابْــِن ِهنُّ
فخــاري مــن خــزف « )كان قــد أخــذه معــه بأمــر الــرّب( ويعلــن بالنيابــة عــن الــرّب 
ــْعَب  الــذي كان هــو خادمــاً لــه قائــالً » هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد هَكــَذا أَكِْســُر هــَذا الشَّ

ــاِريِّ ِبَحيْــُث لَ يُْمِكــُن َجبْــرُُه بَْعــُد «. َوهــِذِه الَْمِديَنــَة كََمــا يُْكَســُر ِوَعــاُء الَْفخَّ
الهيــكل  فــي رواق  المدينــة وقــف  إلــى  عــاد  اُمــر. فلمــا  النبــي كمــا  وقــد فعــل 
وأعلــن فــي مســامع الشــعب قائــالً: »هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل هأَنَــَذا 
ِبــِه َعلَيَْهــا  تََكلَّْمــُت  ـِذي  الّـَ ــرِّ  َجالِــٌب َعلَــى هــِذِه الَْمِديَنــِة َوَعلَــى كُلِّ قُرَاَهــا كُلَّ الشَّ

يَْســَمُعوا لَِكالَِمــي « ) انظــر إرميــا 19(. ألَنَُّهــْم َصلَّبُــوا رِقَابَُهــْم فَلَــْم 
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ولكــن أقــوال النبــي بــدلً مــن أن تقودهــم إلــى العتــراف والتوبــة أثــارت غضــب 
ذوي الســلطة العليــا وكان مــن نتائــج ذلــك ان ُجــرد ارميــا مــن حريتــه. ومــع أنـّـه كان 
ســجيناً ورجــاله فــي المقطــرة فقــد ظــّل النبــي يتكلــم برســالة الســماء فــي مســامع 
كالم  عــن  أعلــن  وقــد  صوتــه  يســكت  ان  لالضطهــاد  يمكــن  فلــم  لديــه  الواقفيــن 
الحــّق قائــالً أنــه: » كَاَن ِفــي قَلِْبــي كََنــاٍر ُمْحرِقَــٍة َمْحُصــورٍَة ِفــي ِعظَاِمــي ، فََملِلْــُت 

ِمــَن اإلِْمَســاِك َولَــْم أَْســتَِطْع « )إرميــا 20: 9(.
كتابــة  فــي  يشــرع  بــأن  إرميــا  أمــر  الــرّب  أن  الوقــت  هــذا  نحــو  فــي  وحــدث 
يتــوق  العطــوف  الذيــن كان قلبــه  أولئــك  إلــى  تبليغهــا  فــي  التــي رغــب  الرســائل 
إلــى خالصهــم فأمــر الــرب خادمــه قائــالً: » ُخــْذ لَِنْفِســَك َدْرَج ِســْفٍر، َواكْتُــْب ِفيــِه 
ــُعوِب،  ـِذي كَلَّْمتُــَك ِبــِه َعلَــى إِْســرَائِيَل َوَعلَــى يَُهــوَذا َوَعلَــى كُلِّ الشُّ كُلَّ الْــَكالَِم الّـَ
ـاِم يُوِشــيَّا إِلَــى هــَذا الْيَــْوِم. لََعــلَّ بَيْــَت يَُهــوَذا  ـِذي كَلَّْمتُــَك ِفيــِه، ِمــْن أَيّـَ ِمــَن الْيَــْوِم الّـَ
َعــْن  َواِحــٍد  كُلُّ  فَيَْرِجُعــوا  ِبِهــْم،  أَْصَنَعــُه  أَْن  ُمَفكِّــٌر  أَنَــا  ـِذي  الّـَ ــرِّ  الشَّ كُلَّ  يَْســَمُعوَن 

.)3  ،2  :36 )إرميــا  َوَخِطيَّتَُهــْم «  َذنْبَُهــْم  فَأَْغِفــَر  الــرَِّديِء،  طَِريِقــِه 
بــاروخ الكاتــب  أمينــاً هــو  فامتثــالً لهــذا األمــر دعــا إرميــا لمســاعدته صديقــاً 
كتــب  وقــد   .)4  :36 )إرميــا  ِبــِه «  كَلََمــُه  الــِذي  الــرَبِّ  كَالَم  » كُّل  عليــه:  وأملــى 
هــذا الــكالم بــكّل حــرص فــي درج مــن الجلــد وفيــه توبيــخ مقــّدس وخطيــر وإنــذار 

الشــّر. تــرك  بعواقــب الرتــداد المســتمر الكيــدة ودعــوة حــارة 
ْرَج  وعندمــا أُكملــت الكتابــة ارســل إرميــا الــذي كان ســجيناً، بــاروخ ليقــرأ الــدَّ
يــوم صــوم  بمناســبة  الهيــكل  فــي  كانــوا مجتمعيــن  الذيــن  الجماهيــر  فــي مســامع 
ــْهِر  الشَّ ِفــي  يَُهــوَذا،  َملِــِك  يُوِشــيَّا  بْــِن  لِيَُهويَاِقيــَم  الَْخاِمَســِة  ــَنِة  السَّ » ِفــي  قومــي: 
التَّاِســعِ « وقــد قــال النبــي » لََعــلَّ تََضرَُّعُهــْم يََقــُع أََمــاَم الــرَّبِّ فَيَرِْجُعــوا كُلُّ َواِحــٍد َعــْن 
ـَم ِبِهَمــا الــرَّبُّ َعلَــى هــَذا  ـَذاِن تََكلّـَ ـُه َعِظيــٌم الَْغَضــُب َوالَْغيْــُظ اللّـَ طَِريِقــِه الــرَِّديِء، ألَنّـَ

ــْعِب « )إرميــا 36: 9، 7(.  الشَّ
ُدعــي  يُهــَوَذا. وبعــد ذلــك  أمــام كّل شــعب  الســفر  بــاروخ وقُــرئ  اطــاع  وقــد 
عظيــم  باهتمــام  أصغــوا  وقــد  الــكالم.  لهــم  ليقــرأ  الرؤســاء  أمــام  ليمثــل  الكاتــب 
بــأن  الكاتــب  نصحــوا  ولكّنهــم  ســمعوه،  مــا  بــكّل  الملــك  يخبــروا  بــأن  ووعــدوا 
لئــال يرفــض الملــك الشــهادة ويحــاول قتــل  يذهــب ويختبــيء إذ كانــوا يخشــون 

ألقاهــا. ومــن  الرســالة  أعــد  مــن 
وعندمــا أخبــر الرؤســاء الملــك يهوياقيــم بمــا قــرأه بــاروخ فــي مســامعهم أمــر 
بإحضــار الســفر فــي الحــال وبــأن يُتلــى علــى مســامعه. وقــد ذهــب » يَُهــوِدي « 
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وهــو أحــد عبيــد الملــك وأحضــر الســفر وابتــدأ يتلــو كالم التوبيــخ واإلنــذار. كان 
ذلــك فــي فصــل الشــتاء وكان الملــك وزمــالؤه مــن رجــال الدولــة ورؤســاء يُهــَوَذا 
وإذ  الرســالة  مــن  صغيــر  جــزء  قــرئ  فبعدمــا  موقــدة.  نــار  حــول  معــاً  مجتمعيــن 
فــوق رأســه ورؤوس شــعبه امســك  المعلــق  الخطــر  مــن  الملــك مرتعبــاً  يكــن  لــم 
ِفــي  الَِّتــي  النَّــاِر  إِلَــى  َوأَلَْقــاُه  الَْكاتِــِب،  ِبِمبْــرَاِة  ُه  بالســفر وفــي شــّدة غضبــه » َشــقَّ

ْرِج  « )إرميــا 36: 23(. ـى فَِنــَي كُلُّ الــدَّ الَْكانُــوِن، َحتّـَ
ُقوا ثِيَابَُهــْم «. ومــع ذلــك فــان بعضــاً  ولــم يخــف الملــك ول الرؤســاء » َولَ َشــقَّ
فبعدمــا  لَُهــْم «.  يَْســَمْع  فَلَــْم  ْرَج  الــدَّ يُْحــرَِق  لَ  أَْن  الَْملِــَك  ــْوا  » تَرَجَّ الرؤســاء:  مــن 
احترق الســفر اشــتعل غضب الملك الشــرير على ارميا وباروخ وفي الحال أرســل 
الملــك رجــالً ليقبضــوا عليهمــا: » َولِكــنَّ الــرَّبَّ َخبَّأَُهَمــا « )إرميــا 36: 26-24(. 

إذ لََفــَت هللا انتبــاه العابديــن فــي الهيــكل والرؤســاء والملــك إلــى اإلنــذارات 
يُهــَوَذا  ينــذر رجــال  بــه، كان فــي رحمتــه يحــاول ان  ْرَج الموحــي  الــدَّ المكتوبــة فــي 
ــٌر أَْن أَْصَنَعــُه  ــرِّ الَّــِذي أَنَــا ُمَفكِّ ــَت يَُهــَوَذا يَْســَمُعوَن كُلَّ الشَّ لخيرهــم فقــال: » لََعــلَّ بَيْ
ِبِهــْم، فَيَرِْجُعــوا كُلُّ َواِحــٍد َعــْن طَِريِقــِه الــرَِّديِء، فَأَْغِفــَر َذنْبَُهــْم َوَخِطيَّتَُهــْم « )إرميــا 
األعمــى،  فســادهم  فــي  يكافحــون  الذيــن  النــاس  علــى  يشــفق  هللا  إّن   .)3  :36
ويحــاول أن ينيــر الذهــان المظلمــة بإرســال التوبيــخ والتهديــد ليجعــل المرتفعيــن 
مــن النــاس يحســون بجهلهــم وينوحــون علــى خطاياهــم. وهــو يحــاول أن يســاعد مــن 
هــم راضــون عــن أنفســهم كيــال يرضــوا بمــا هــم عليــه بــل يســعون فــي طلــب البركــة 

الروحيّــة عــن طريــق التصــال الوثيــق بالســماء.
إّن خطــة هللا ليســت هــي إرســال رســل لكــي يتملّقــوا الخطــاة وهــو ل يرســل 
رســائل الســالم ليَُهــدئ غيــر المكرســين فــي طمأنيتهــم الجســدية. ولكّنــه بــدلً مــن 
ذلــك يضــع أعبــاء ثقيلــة علــى ضميــر فاعــل الشــّر ويطعــن نفســه بســهام التبكيــت 
ليعمقــوا  المخيفــة  هللا  أحــكام  لــه  يقّدمــون  الخادميــن  المالئكــة  أّن  ثــّم  الحــادة. 
فــي  قائــالً  باهتمــام  فيســأل  الحــزن  صرخــة  منــه  وليســتخلصوا  بالحاجــة  شــعوره 
الحــال » َمــاَذا يَْنبَِغــي أَْن أَفَْعــَل لَِكــْي أَْخلُــَص؟ « )أعمــال 16: 30(. ولكــن يــد هللا 
التــي توبــخ الخطيئــة  وتجلـّـل الكبريــاء والطمــوح بالعــار هــي اليــد التــي ترفــع التائبيــن 
برقــة  اإلنســان  ذلــك  يســأل  التأديــب  بوقــوع  يســمح  الــذي  فــذاك  المنســحقين. 

ِبــَك؟ «. عظيمــة قائــالً: »َمــاَذا تُِريــُد أَْن أَفَْعــَل 
ول  لــه  أشــرف  فليــس  الرحيــم  القــدوس  اإللــه  ضــّد  اإلنســان  يخطــئ  عندمــا 
أكــرم مــن أن يســير فــي طريــق التوبــة الخالصــة معترفــاً بخطايــاه بدمــوع وهــو مــّر 
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النفــس. وهــذا مــا يطلبــه هللا منــه، فهــو ل يقبــل شــيئاً أقــل مــن القلــب المنكســر 
فــي  هللا  دعــوة  رفضــوا  ورؤســاؤه  يهوياقيــم  الملــك  ولكــن  المنســحقة  والــروح 
عجرفــة وكبريــاء فلــم يلتفتــوا إلــى اإلنــذار ولــم يتوبــوا. إّن فرصــة الرحمــة المقّدمــة 
أنّهــم  الــدرج المقــّدس كانــت آخــر فرصــة لهــم وقــد أعلــن هللا  لهــم عنــد احــراق 
إن رفضــوا ســماع صوتــه فــي ذلــك الحيــن فســيجلب عليهــم عقابــاً مخيفــاً. وقــد 
الرجــل  الخــاص  بغضبــة  يُهــَوَذا مفتقــداً  بآخــر حكــم علــى  الســماع فنطــق  رفضــوا 

الــذي تشــامخ فــي كبريائــه وترفــع فــوق هللا القديــر.
: أَنْــَت قَــْد  » َهَكــَذا قَــاَل الــرَبِّ عــن يَُهويَاِقيــَم َملِــِك يَُهــوَذا: هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
لَــُه َجالِــٌس َعلَــى كُرِْســيِّ  يَُكــوُن  يَُهــوَذا: لَ  لَِمــاَذا ...  ْرَج قَائِــالً:  الــدَّ أَْحرَقْــَت ذلِــَك 
َوَعِبيــَدُه  َونَْســلَُه  َوأَُعاِقبُــُه  لَيْــالً.  َولِلْبَــرِْد  نََهــاًرا،  لِلَْحــرِّ  َوتَُكــوُن ُجثَّتُــُه َمطُْروَحــًة  َداُوَد، 
َعلـَـى إِثِْمِهــْم، َوأَْجلِــُب َعلَيِْهــْم َوَعلـَـى ُســكَّاِن أُورَُشــلِيَم َوَعلـَـى رَِجــاِل يَُهــوَذا كُّل الَشــّر 

الــِذى كَلَّْمتُُهــْم َعْنــُه « )إرميــا 36: 30، 31(.
ْرج هــو فصــل الخطــاب فــي المــر. إّن التخلــص مــن الــكالم  لــم يكــن احــراق الــدَّ
الــكالم،  ذلــك  فــي  المتضمــن  واإلنــذار  التوبيــخ  امــا  ســهالً  امــراً  كان  المكتــوب 
والقصــاص الســريع الــذي قضــى بــه هللا علــى شــعب إســرائيل العاصــي فلــم يكــن 
ْرج الــذي اُحــرق بالنــار  ممكنــاً التخلّــص منــه بمثــل تلــك الســهولة. ولكــن حتــى الــدَّ
اُعيد نســخه. فقد أمر الرّب خادمه قائالً: » ُعْد فَُخْذ لَِنْفِســَك َدرًْجا آَخَر، َواكْتُْب 
َملِــُك  يَُهويَاِقيــُم  أَْحرَقَــُه  ـِذي  الّـَ األَوَِّل  ْرِج  الــدَّ ِفــي  كَاَن  ـِذي  الّـَ األَوَِّل  الْــَكالَِم  كُلَّ  ِفيــِه 
يَُهــَوَذا «. إّن ذلــك الســفر الــذي كان يحتــوي علــى النبــوات عــن يُهــَوَذا وأورشــليم 
كان قــد أُحــرق وصــار رمــاداً، ولكــن الــكالم كان ل يــزال حيــاً فــي قلــب إرميــا » كََنــاٍر 

ُمْحرِقَــٍة « وقــد ُســمح للنبــي بــأن يعيــد نســخ مــا أراد غضــب اإلنســان مالشــاته.
ــا كُلَّ  ــِم إِرِْميَ فــإذا اخــذ إرميــا درجــاً آخــر اعطــاه لبــاروخ الــذي » كَتَــَب ِفيــِه َعــْن فَ
ــِه أَيًْضــا كَالٌَم كَِثيــٌر  ــاِر َوِزيــَد َعلَيْ ــُك يَُهــوَذا ِبالنَّ ــُه يَُهويَاِقيــُم َملِ كَالَِم الِســْفِر الَّــِذي أَْحرَقَ
ِمثْلـُـُه « )إرميــا 36: 28، 32(.لقــد حــاول غضــب اإلنســان أن يعطــل ويمنــع خدمــات 
نبــي هللا ولكــن نفــس الوســائل التــي حــاول بهــا يهوياقيــم أن يحــد مــن تأثيــر خــادم 

الــرّب قّدمــت فرصــة جديــدة لتوضيــح األوامــر اإللهيــة.
إّن روح مقاومة التوبيخ التي ادت إلى اضطهاد إرميا وسجنه ل تزال باقية إلى 
اليــوم. إّن كثيريــن يرفضــون أن يلقــوا بــالً إلــى اإلنــذارات المتكــررة، ويفّضلــون علــى 
ذلــك، الصغــاء إلــى المعلّميــن الكذبــة الذيــن يشــجعون أباطيلهــم ويغضــون عــن 
شــرورهم. أمثــال هــؤلء لــن يجــدوا ملجــأ امينــاً يلــوذون بــه فــي يــوم الضيــق والبليــة 
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ول يحصلــون علــى معونــة مــن الســماء. فعلــى خــّدام هللا المختاريــن أن يواجهــوا 
التجــارب واآللم التــي تصيبهــم مــن جــراء اإلهمــال والتشــهير وســوء الفهــم بشــجاعة 
وصبــر. عليهــم أن يواظبــوا علــى أداء عملهــم الــذي قــد أعطــى لهــم ليعملــوه بأمانــة 
أيضــاً  البشــري ورســله  الجنــس  القديــم ومخلّــص  فــي  أن األنبيــاء  متذكريــن دائمــاً 

احتملــوا الهانــات والضطهــادات ألجــل الكلمــة.
لقــد كان قصــد هللا أن ينتبــه يهوياقيــم إلــى مشــورات إرميــا وهكــذا ينــال نعمــة فــي 
عينــي نبوخذنصــر، ويوفــر علــى نفســه كثيــراً مــن اآللم واألحــزان. لقــد حلــف الملــك 
الشــاب يمبــن الــولء بيــن يــد ملــك بابــل، فلــو ظــّل أمينــاً فــي وعــده لــكان قــد ظفــر 

باحتــرام المــم وكان هــذا ينتهــي إلــى الحصــول علــى فــرص ثمينــة لهدايــة النفــوس.
اتبــاع  علــى  أصــر  لــه  الممنوحــة  الفريــدة  بالمتيــازات  يُهــَوَذا  ملــك  ازدرى  إذ 
الطريــق الــذي يختــاره. فلقــد انتهــك وعــد الشــرف الــذي قطعــه مــع ملــك بابــل وتمــرد 
عليــه. وهــذا جعلــه هــو وشــعبة فــي مــأزق حــرج جــداً. فقــد أرســل هللا عليــه » ُغــزَاَة 
ــوَن « )2 ملــوك 24:  الِْكلَْدانِيِّيــَن، َوُغــزَاَة األََراِميِّيــَن، َوُغــزَاَة الُْموآِبيِّيــَن، َوُغــزَاَة بَِنــي َعمُّ
2(. فأمســى عاجــزاً عــن منــع هــؤلء الغــزاة مــن اقتحــام بــالده وفــي خــالل ســنين 
قليلــة اختتــم ســني ملكــه المشــؤومة بالعــار. فرفضتــه الســماء وصــار مكروهــاً مــن 
أمتــه وشــعبه واحتقــره حــكام بابــل الذيــن خــان ثقتهــم فيــه — وكّل هــذا نتــج عــن 

غلطتــه المميتــة فــي انصرافــه عــن قصــد هللا الــذي أعلنــه لــه رســوله المختــار.
أّمــا يهوياكيــن بــن يهوياقيــم )ويعــرف أيضــاً بيكنيــاً وكنياهــو( فقــد جلــس علــى 
العــرش ثالثــة أشــهر وعشــرة أيــام فقــط وبعــد ذلــك أستســلم لجيــوش الكلدانييــن 
التي بسبب تمرد ملك يُهَوَذا عادت فحاصرت المدينة المقضي عليها بالهالك. 
وفــي ذلــك الحيــن ســبى نبوخذنصــر: » يَُهويَاكِيــَن إِلَــى بَاِبــَل. َوأُمَّ الَْملِــِك َونَِســاَء 
نَّــاِع  عــّدة اآلف » الصُّ إلــى  األَرِْض «، ويصــل عددهــم  َوأَقِْويَــاَء  َوِخْصيَانَــُه  الَْملِــِك 
، َوَخزَائـِـِن بَيْــِت  َواألَقْيـَـاِن «. ومــع هــؤلء أخــذ ملــك بابــل » َجِميــَع َخزَائـِـِن بَيْــِت الــرَّبِّ

الَْملِــِك « )2 ملــوك 24: 15، 16، 13(.
فــإذ تحطمــت قــّوة مملكــة يُهــَوَذا وُجــردت مــن قّوتهــا فــي الرجــال وفــي األمــوال 
ُســمح لهــا مــع ذلــك أن تبقــى كحكومــة منفصلــة. وقــد أقــام نبوخذنصــر عليهــا متـَّنيـّــاً 

ابــن يوشــيا الصغــر. وقــد غيــر أســمه إلــى صدقيــا.
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النبــي  إرميــا  وكان  كاملــة  ثقــة  حكمــه  بدايــة  فــي  بصديقــاً  بابــل  ملــك  وثــق 
والتفــت  البابلييــن.  حيــال  شــريفاً  اتبــع طريقــاً  فلــو  لــه.  المحنــك مشــيراً  الرجــل 
إلــى الرســائل اإللهيــة المرســلة إليــه علــى لســان إرميــا لظفــر بالحتــرام مــن ذوي 
الســلطات وكانــت ســتتاح لــه الفرصــة لنقــل معرفــة هللا إليهــم. ولحظــي الســرى 
الذيــن ســبوا إلــى بابــل بامتيــاز، وألعطيــت لهــم الحريــة فــي كثيــر مــن األمــور، وكان 
ســيتمجد اســم هللا فــي كّل مــكان، وألمكــن لمــن بقــوا فــي أرض يُهــَوَذا أن يُحفظــوا 

مــن الكــوارث الهائلــة التــي أصابتهــم أخيــراً.
كان الملــك صدقيــا وكّل يُهــَوَذا بمــن فيهــم المســبيين إلــى بابــل قــد ســمعوا 
بمــا اشــار عليهــم إرميــا بــأن يخضعــوا بصمــت للحكــم المؤقــت الــذي فرضــه عليهــم 
غالبوهــم وكان امــراً هامــاً علــى الخصــوص أن يطلــب المســبيون ســالمة البــالد 
البشــري،  القلــب  ميــول  نقيــض  علــى  هــذا  فــكان  ذلــك  ومــع  إليهــا.  ســبوا  التــي 
بيــن  الكذبــة يندســون  الراهنــة جعــل األنبيــاء  الظــروف  انتهــز الشــيطان ميــزة  وإذ 
الشــعب فــي أورشــليم وفــي بابــل بحيــث أعلنــوا أّن نيــر العبوديــة سينكســر ســريعاً 

وتعــود لألمــة كرامتهــا الســالفة.
كان تصديــق مثــل تلــك النبــّوات التــي ترمــي إلــى التملــق واإلطــراء كفيــل بــأن 
يقــود الَملــك والمســبيين إلــى تحــركات مميتــة، بحيــث تعطــل مقاصــد هللا الرحيمــة 
مــن أجلهــم. فحتــى ل تقــوم ثــورة تنجــم عنهــا آلم كثيــرة، أمــر الــرّب إرميــا بــأن يواجــه 
األزمــة فــوراً بإنــذاره ملــك يُهــَوَذا بعواقــب التمــرد الوخيمــة والكيــدة. كمــا تــم إنــذار 
المســبيين برســـائل مكتوبــة لئــال يُغـــرَّر بهــم فيصدقــوا أّن نجاتهــم قريبــة وقــال لهــم 
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ــُكْم أَنِْبيَاُؤكُُم الَِّذيَن ِفي َوَســِطُكْم « )إرميا 29 :8(. وبهذه المناســبة  النبي » لَ تَُغشَّ
ذُكــر قصــد الــرب فــي رد ســبي شــعبه فــي نهايــة ســبعين ســنة يقضونهــا فــي الســبي، 

كمــا أعلــن علــى أفــواه رســله.
لــو  أنّــه  أدرك  لقــد  لهــم.  بتدبيــره  المســبي  شــعبه  أخبــر هللا  وحنــان  رقــة  بأيـّــة 
فــي  مركزهــم  ألمســى  الســريعة  النجــاة  بانتظــار  اقناعهــم  الكذبــة  لألنبيــاء  أمكــن 
بابــل شــاقاً وشــائكاً جــداً. وأيـَّــة مظاهــرة أو ثــورة يقومــون بهــا كانــت كفيلــة بإيقــاظ 
القــوات الكلدانيــة الســاهرة الشــريرة القاســية بحيــث تفــرض قوانيــن أخــرى للحــد 
مــن حريتهــم. وســيكون مــن نتائــج ذلــك ســيالً مــن اآللم والكــوارث. لــذا كان إرميــا 
يريدهــم الخضــوع بهــدوء لمصيرهــم وأن يجعلــوا مــن عبوديتهــم فرصــة ممتعــة قــدر 
ــوا  ــاٍت وَكُلُ اســتطاعتهم. فأشــار عليهــم قائــالً: » اِبُْنــوا بُيُوتًــا َواْســُكُنوا، َواْغرُِســوا َجنَّ
 ، ـوا ألَْجلَِهــا إِلَــى الــرَّبِّ ثََمرََهــا .. َواطْلُبُــوا َســالََم الَْمِديَنــِة الَِّتــي َســبَيْتُُكْم إِلَيَْهــا، َوَصلُـّ

ـُه ِبَســالَِمَها يَُكــوُن لَُكــْم َســالٌَم  « )إرميــا 29 :7-5(. ألَنّـَ
كانــت  بينمــا  القداســة  لنفســيهما  ادعيــا  رجــالن  الكذبــة  المعلّميــن  بيــن  كان 
حياتهمــا فاســدة. وقــد ادان إرميــا الطريــق الشــرير الــذي ســلكه ذانــك الرجــالن كمــا 
التوبيــخ حــاول مقاومــة عمــل  فــإذ أغضبهمــا  يتهددهمــا.  الــذي  بالخطــر  انذرهمــا 
إرميــا بإثــارة الشــعب ضــده لمعارضــة أقوالــه وللتصــرف علــى نقيــض مشــورة هللا 
فــي امــر الخضــوع لملــك بابــل وقــد شــهد الــرب علــى لســان إرميــا بــأّن هذيــن النبييــن 
الكاذبيــن لبــّد أن يقعــا فــي يــدي نبوخذنصــر ويقتــال أمــام عينيــه. وبعــد وقــت تّمــت 

هــذه النبــّوة حرفيــاً.
وإلــى انقضــاء الدهــر ســيقوم، رجــال إلثــارة التشــويش والعصيــان بيــن مدعــي 
النظــر  النــاس علــى  باألكاذيــب يشــجعون  يتنبــأون  الحقيقــي فالذيــن  اإللــه  اتبــاع 
الشــريرة  لطرقهــم  الرهيبــة  العواقــب  تظهــر  عندمــا  تافــه.  كأمــر  الخطيئــة  إلــى 
وأعمالهــم اآلثمــة ســيحاولون مــا أمكنهــم أن يجعلــوا مــن انذرهــم بأمانــة مســؤول 
حظهــم  فــي  الســبب  بأنّــه  إرميــا  اليهــود  اتهــم  كمــا  ومتاعبهــم،  مشــقاتهم  عــن 
المشــؤوم. ولكــن علــى قــدر مــا نوقــن مــن أن كالم الــرّب علــى فــم نبيــه قــد تزكــى 

اليــوم. رســائله  صــدق  ســيثبت  اليقيــن  ذلــك  فبنفــس  قديمــاً، 
الشــعب  علــى  اشــارته  فــي  البدايــة  منــذ  ثابتــاً  مســلكاً  إرميــا  انتهــج  وقــد 
بالخضــوع للبابلييــن. ولــم تقــّدم هــذه المشــورة إلــى يُهــَوَذا وحســب بــل إلــى كثيــر 
مــن األمــم المحيطــة. ففــي أوائــل ملــك صدقيــا زار ُســَفرَاء مــن قبــل ملــوك أدوم 
بحســب  الوقــت  كان  إذا  مــا  ليعلمــوا  يُهــَوَذا  ملــك  أخــرى  وأمــم  وصــور  ومــوآب 
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إثــارة  فــي  إليهــم  ســينضم  كان  إذا  ومــا  ثــورة  فــي  معــاً  لالشــتراك  موافقــاً  حكمــه 
الحــرب علــى ملــك بابــل. وإذا كان هــولء الرســل ينتظــرون مــن الملــك إســتجابة 
َواْجَعلَْهــا  َوأَنْيَــاًرا،  ُربُطًــا  لَِنْفِســَك  » اْصَنــْع  تقــول:  إرميــا  إلــى  الــرب  كلمــة  كانــت 
بَِنــي  َملِــِك  َوإِلَــى  ُمــوآَب،  َملِــِك  َوإِلَــى  أَُدوَم،  َملِــِك  إِلَــى  َوأَرِْســلَْها  ُعْنِقــَك،  َعلَــى 
إِلَــى  الَْقاِدِميــَن  الرُُّســِل  ِبيَــِد  َصيْــُدوَن،  َملِــِك  َوإِلَــى  ُصــوَر،  َملِــِك  َوإِلَــى  ــوَن،  َعمُّ

 .)3  ،2  :27 )إرميــا  يَُهــوَذا «  َملِــِك  ِصْدِقيَّــا  إِلَــى  أُورَُشــلِيَم، 
وقــد اُمــر إرميــا بــأن يُْعلِــم أولئــك الرســل ليخبــروا ملوكهــم بــأّن هللا قــد أســلمهم 
جميعــاً فــي يــد نبوخذنصــر ملــك بابــل وأّن عليهــم أن يخدمــوه » َوابَْنــُه َوابْــَن ابِْنــِه، 

َحتَّــى يَأْتـِـَي َوقـْـُت أَرِْضــِه أَيًْضــا« )إرميــا 27: 7(.
وقــد أخبــر أولئــك الرســل فــوق ذلــك أن يعلنــوا لملوكهــم أنّهــم إذا رفضــوا خدمــة 
ــيِْف َوالُْجــوِع َوالَْوبَــِإ « حتــى يفنــوا.  ملــك بابــل فالبــد مــن عقــاب يحــّل بهــم » ِبالسَّ
قــد يشــيرون  الذيــن  وكان عليهــم أن يرفضــوا بوجــه خــاص تعليــم األنبيــاء الكذبــة 
عليهم بمشــورة مخالفة فأعلن الرّب قائالً: » فاَلَ تَْســَمُعوا أَنْتُْم إلَنْبـِــيَائُِكْم َوَعرَِّفيُكْم 
بابــل  الذيــن يكلمونكــم قائليــن ل تخدمــوا ملــك  َوَســَحرَتُِكْم  َوَعائِِفيُكــْم  َوَحالِِميُكــْم 
ــُة  ألَنَُّهــْم إِنََّمــا يَتََنبَــأُوَن بـِــالَْكِذِب لَِكــْي يُبِْعُدوكُــْم ِمــْن أَرِْضُكــْم َوألَطْرَُدكُــْم فَتَْهلُِكــوا. َواألُمَّ
الَِّتــي تُْدِخــُل ُعُنَقَهــا تَْحــَت نِيــِر َملِــِك بَاِبــَل َوتَْخِدُمــُه، أَْجَعلَُهــا تَْســتَِقرُّ ِفــي أَرِْضَهــا يَُقــوُل 
ِبَهــا « )إرميــا 27 :8-11(. إّن أخــف قصــاص كان يمكــن  َوتَْســُكُن  َوتَْعَملَُهــا  الــرَّبُّ 
لإللــه الرحيــم أن يوقعــه علــى شــعب متمــرد كان هــو الخضــوع لحكــم بابــل، أمــا إذا 

تمــردوا علــى الحكــم بالعبوديــة فالبــد لهــم مــن أن ينالــوا تأديبــاً صارمــاً.
وقــد تجــاوزت كل حــد، دهشــة مجلــس األمــم المجتمــع عندمــا أخبرهــم إرميــا 

بــإرادة هللا وعرّفهــم بهــا وهــو حامــل نِيــر الخضــوع علــى عنقــه.
وقد قاوم إرميا فكرة اإلصرار على المقاومة والتمرد وحبَّذ سياســية الخضوع. 
وكان حننيــا النبــي الكــذاب الــذي قيــل للشــعب أن يتحــذروا منــه، فــي طليعــة الذيــن 
الملــك  الــرّب. وإذ ظــن أن يظفــر برضــى  تجــرأوا علــى معارضــة ومقاومــة مشــورة 
ورجال البالط، رفع صـوته محتجـــاً، معلناً أّن هللا قد اعطاه رسـالة تشـجيع لليهود. 
ـَم رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل قَائِــالً: قَــْد كََســرُْت نِيــَر َملِــِك بَاِبــَل.  فقـــال: » هَكــَذا تََكلّـَ
ِفــي َســَنتَيِْن ِمــَن الزََّمــاِن أَرُدُّ إِلَــى هــَذا الَْمْوِضــعِ كُلَّ آنِيَــِة بَيْــِت الــرَّبِّ الَِّتــي أََخَذَهــا 
ــُر َملِــُك بَاِبــَل ِمــْن هــَذا الَْمْوِضــعِ، َوَذَهــَب ِبَهــا إِلَــى بَاِبــَل. َوأَرُدُّ إِلَــى هــَذا  نَبُوَخْذنَاصَّ
الَْمْوِضــعِ يَُكْنيَــا بْــَن يَُهويَاِقيــَم َملِــَك يَُهــَوَذا وَكُلَّ َســبِْي يَُهــَوَذا الَِّذيــَن َذَهبُــوا إِلَــى بَاِبــَل، 

ــِك بَاِبــَل « )إرميــا 28 :4-2(. ، ألَنِّــي أَكِْســُر نِيــَر َملِ يَُقــوُل الــرَّبُّ
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أّمــا إرميــا فقــد توســل بإخــالص فــي حضــور الكهنــة والشــعب بــأن يخضعــوا 
يُهــَوَذا  رجــال  انتبــاه  وجــه  وقــد  الــرّب.  حــدده  الــذي  الزمــن  مــدى  بابــل  لملــك 
توبيــخ  رســائل  حملــوا  الذيــن  وغيرهــم  وصفنيــا  وحبقــوق  هوشــع  نبــّوات  إلــى 
انتباههــم  وجــه  كمــا  برســالته.  شــبيهة  الشــعب  مســامع  علــى  القوهــا  وإنــذار 
إلــى حــوادث تّمــت طبقــاً لنبــّوات ايقــاع الجــزاء علــى الخطيئــة التــي لــم يعتــرف 
الــرّب بأحكامــه غيــر  تابــوا عنهــا. ففــي الزمــن الماضــي افتقــد  بهــا اصحابهــا ول 

رســله. أفــواه  علــى  أعلــن  كمــا  لقصــده  دقيقــاً  إتمامــاً  التائبيــن 
ــالَِم، فَِعْنــَد ُحُصــوِل كَلَِمــِة  وفــي الختــام اقتــرح إرميــا قائــالً: » النَِّبــيُّ الَّــِذي تََنبَّــأَ ِبالسَّ
ــا « )إرميــا 28: 9(. فــإذا أختــار إســرائيل  النَِّبــيِّ ُعــرَِف ذلـِـَك النَِّبــيُّ أَنَّ الــرَّبَّ قـَـْد أَرَْســلَُه َحقًّ
المجازفة فإن التطورات المستقبليّة كانت ستقرر بكيفيّة فّعالة من هو النبي الصادق.

ولكــن أقــوال إرميــا التــي أشــار فيهــا علــى الشــعب بالخضــوع أثــارت ثائــرة حننيــا 
ففــي جــرأة تحــدى إرميــا ليبرهــن أن رســالته التــي ألقاهــا هــي رســالة غيــر موثــوق بهــا 
فــإذ أخــذ النيــر الرمــزي عــن عنــق ارميــا كســره حننيــا قائــالً: » هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ هَكــَذا 
ــُعوِب «. ــَر َملِــِك بَاِبــَل ِفــي َســَنتَيِْن ِمــَن الزََّمــاِن َعــْن ُعُنــِق كُلِّ الشُّ أَكِْســُر نِيــَر نَبُوَخْذنَاصَّ

» َوانْطَلََق إِرِْميَا النَِّبيُّ ِفي َســِبيلِِه « )إرميا 28: 11(. وكان يبدو أنّه ل يســتطيع 
اأن يفعــل شــيئاً أكثــر مــن أن ينســحب مــن حومــة الصــراع. ولكــن إرميــا تلقــي رســالة 
: قَــْد  أخــرى، فقــد أمــره الــرب قائــال: » اْذَهــْب وَكَلِّــْم َحَنِنيَّــا قَائِــالً: هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ
كََســرَْت أَنْيـَـاَر الَْخَشــِب َوَعِملـْـَت ِعَوًضــا َعْنَهــا أَنْيَــاًرا ِمــْن َحِديــٍد. ألَنَّــُه هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ 
ــُعوِب  الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل: قَــْد َجَعلْــُت نِيــرًا ِمــْن َحِديــٍد َعلَــى ُعُنــِق كُلِّ هــؤُلَِء الشُّ

ــَر َملِــَك بَاِبــَل، فَيَْخِدُمونـَـُه.. لِيَْخِدُمــوا نَبُوَخْذنَاصَّ
» فََقــاَل إِرِْميَــا النَِّبــيُّ لَِحَنِنيَّــا النَِّبــيِّ اْســَمْع يـَـا َحَنِنيَّــا. إِنَّ الــرَّبَّ لـَـْم يُرِْســلَْك، َوأَنـْـَت 
الــرَّبُّ هأَنَــَذا  قَــاَل  لِذلِــَك هَكــَذا  الَْكــِذِب.  َعلَــى  ـِكُل  يَتّـَ ــْعَب  الشَّ َجَعلْــَت هــَذا  قَــْد 
 . ــَنَة تَُمــوُت ألَنَّــَك تََكلَّْمــَت ِبِعْصيَــاٍن َعلَــى الــرَّبِّ طَــارُِدَك َعــْن َوْجــِه األَرِْض. هــِذِه السَّ

ــابعِ « )إرميــا 28 :17-13(. ــْهِر السَّ ــَنِة ِفــي الشَّ فََمــاَت َحَنِنيَّــا النَِّبــيُّ ِفــي تِلْــَك السَّ
كان هــذا النبــي الكــذاب قــد قــّوى عــدم إيمــان الشــعب وشــكوكهم فــي إرميــا 
ورســالته. وبــكّل شــّر واثــم وخبــث أعلــن عــن نفســه أنـّـه رســول الــرب، وكان مــن نتائــج 
ذلــك أنــه مــات. ففــي الشــهر الخامــس تنبــأ إرميــا بمــوت حننيــا وفــي الشــهر الســابع 

تّمــت نبوتــه وهكــذا ثبــت صدقهــا.
إّن عــدم األســتقرار الــذي كان ســببه أكاذيــب األنبيــاء وأقوالهــم الباطلــة، أوقــع 
صدقيــا فــي موضــع الشــك والخيانــة. ولــم يكــن يُســمح لــه أن يظــّل ملــكاً خاضعــاً 
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إل بالفعــل الســريع الحاســم. وقــد أحســن اســتخدام الفرصــة التــي ســنحت بعــد 
بيُهــَوَذا،  المحيطــة  ممالكهــم  إلــى  أورشــليم  مــن  الســفراء  عــودة  مــن  وقــت قصيــر 
للقيــام بذلــك العمــل فذهــب صدقيــا فــي صحبــة ســرايا » رَئِيــَس الَْمَحلَّــِة « )إرميــا 
51 :59(. فــي مأموريــة هامــة إلــى بابــل. ففــي اثنــاء زيــارة صدقيــا هــذه للبــالط. 

الكلدانــي جــدد يميــن الــولء لنبوخذنصــر.
وعــن طريــق دانيــال وغيــره مــن المســبيين العبرانييــن تعــرف ملــك بابــل علــى قــّوة 
اإللــه الحقيقــي وســلطانه الفائــق، وعندمــا وعــد صدقيــا مــرّة أخــرى وعــداً مقّدســاً 
خطيــراً بــأن يظــّل أمينــاً طلــب منــه نبوخذنصــر بــأن يحلــف باســم الــرب إلــه إســرائيل 
تثبيتــاً لذلــك الوعــد. فلــو كان صدقيــا قــد أحتــرم تجديــد قســم العهــد هــذا لــكان 
لولئــه تأثيــر عظيــم علــى عقــول كثيريــن ممــن كانــوا يراقبــون تصــرف أولئــك الذيــن 

كانــوا يّدعــون أنهــم يكرمــون أســم إلــه العبرانييــن ويكنــون لــه كّل إكــرام وتوقيــر.
ولكــن ملــك يُهــَوَذا غــض النظــر عــن المتيــاز الســامي الــذي كان لــه بإكــرام اســم 
ــرَّ ِفــي  اإللــه الحــي. ويســجل لنــا الوحــي هــذه الكلمــات عــن صدقيــا: » َوَعِمــَل الشَّ
. َوتََمــرََّد أَيًْضــا َعلَــى  َعيَْنــِي الــرَّبِّ إِلِهــِه، َولَــْم يَتََواَضــْع أََمــاَم إِرِْميَــا النَِّبــيِّ ِمــْن فَــِم الــرَّبِّ
ــَر الَّــِذي َحلََّفــُه ِبــاهلِل َوَصلَّــَب ُعُنَقــُه َوقـَـوَّى قَلْبَــُه َعــِن الرُُّجــوِع إِلَــى  الَْملِــِك نَبُوَخْذنَاصَّ

الــرَّبِّ إِلــِه إِْســرَائِيَل  « )2 أخبــار األيــام 36: 12، 13(.
النبــي  اقيــم  يُهــَوَذا  أرض  فــي  شــهادته  تقديــم  يواصــل  إرميــا  كان  وفيمــا 
حزقيــال مــن بيــن المســبيين فــي بابــل لينــذر المســبيين ويعزيهــم، وبذلــك يثبــت 
مــن  بقيــت  التــي  الســنوات  أثنــاء  ففــي  بهــا  يتكلّــم  إرميــا  كان  التــي  الــرّب  كلمــة 
ملــك صدقيــا أوضــح حزقيــال جهالــة التــكال علــى النبــّوات الكاذبــة التــي كان 
ينطــق بهــا الذيــن جعلــوا بنــي الســبي يؤملــون فــي الرجــوع إلــى أورشــليم ســريعاً 
حصــار  عــن  خطيــرة  ورســائل  رمــوز  جملــة  بواســطة  ينبــئ  بــأن  أيضــاً  أمــر  وقــد 

التــام. وخرابهــا  أورشــليم 
وفــي الســنة السادســة مــن ملــك صدقيــا أعلــن الــرّب لحزقيــال فــي رؤيــا، بعــض 
الرجاســات التــي كانــت تُرتكــب فــي أورشــليم وفــي داخــل بــاب بيــت الــرّب وحتــى 
الــرواق الداخلــي. فالغــرف التــي كانــت فيهــا التماثيــل وصــور الصنــام مــن » كُلُّ 
َشــْكِل َدبَّابَــاٍت َوَحيَــَواٍن نَِجــٍس، وَكُلُّ أَْصَنــاٍم بَيْــِت إِْســرَائِيَل « )حزقيــال 8: 10( – 

كّل هــذه مــرت فــي تتابــع ســريع أمــام عينــي النبــي المندهشــتين.
بَيْــِت  » ُشــيُوُخ  الروحييــن  الشــعب  قــادة  يكونــوا  أن  ينبغــي  كان  والذيــن 
إِْســرَائِيَل « البالــغ عددهــم ســبعين رجــالً رآهــم النبــي وهــم يُبّخــرون أمــام صــور 
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الصنــام التــي كانــت قــد أُدخلــت إلــى المخــادع فــي داخــل تخــوم رواق الهيــكل 
وإذا كان رجــال يُهــَوَذا يمارســون هــذه األعمــال الوثنيّــة كانــوا يخدعــون أنفســهم 
بالقــول: » الــرَّبُّ لَ يَرَانَــا! الــرَّبُّ قَــْد تَــرََك األَرَْض « )حزقيــال 8: 11، 12(. هكــذا 

قالــوا. جدفــوا وهكــذا 
مــن  يــؤدي  بــاب  فعنــد  النبــي.  ليراهــا  أَْعظَــَم «  » َرَجاَســاٍت  توجــد  وكانــت 
ــوَز «.  الــرواق الخارجــي إلــى الــرواق الداخلــي آراه الــرب » نســوة يَبِْكيــَن َعلَــى تَمُّ
ــَن الــرَِّواِق  ــَكِل الــرَّبِّ بَيْ ــاِب َهيْ ــَد بَ ــِة َوإَِذا ِعْن اِخلِيَّ ــِت الــرَّبِّ الدَّ وفــي داخــل » َداِر بَيْ
َوالَْمْذبَــِح نَْحــُو َخْمَســٍة َوِعْشــِريَن َرُجــالً ظُُهورُُهــْم نَْحــَو َهيْــَكِل الــرَّبِّ َوُوُجوُهُهــْم نَْحــَو 

ــرِْق « )حزقيــال 8: 16-13(. ــْمِس نَْحــَو الشَّ ــرِْق َوُهــْم َســاِجُدوَن لِلشَّ الشَّ
أّمــا اآلن فهــا هــو الكائــن اإللهــي المجيــد الــذي رافــق حزقيــال فــي كّل هــذه 
يســأل  يُهــَوَذا  أرض  فــي  المرتفعــات  فــي  الــذي  الشــّر  عــن  المدهشــة  الرؤيــا 
النبــي قائــالً: » أََرأَيْــَت يَــا ابْــَن آَدَم؟ أَقَلِيــٌل لِبَيْــِت يَُهــوَذا َعَمــُل الرََّجاَســاِت الَِّتــي 
ُهــْم  َوَهــا  إلَِغاظَِتــي،  َويَُعــوُدوَن  ظُلًْمــا  األَْرَض  َمــألُوا  قَــْد  ألَنَُّهــْم  ُهَنــا؟  َعِملُوَهــا 
الترجمــة  فــي هيكلــي –  ُمَنتّــن  مــا هــو  أَنِْفِهــْم )وقربــوا كّل  إِلَــى  الُْغْصــَن  بُــوَن  يَُقرِّ
التفســيرية(. فَأَنـَـا أَيًْضــا أَُعاِمــُل ِبالَْغَضــِب لَ تُْشــُفُق َعيْنـــي َولَ أَْعُفــو. َوإِْن َصَرُخــوا 

أَْســَمُعُهْم « )حزقيــال 8: 17، 18(. َعــال لَ  ِبَصــْوٍت  أُُذنـــي  ِفــي 
وقد أعلن الرّب على لسان إرميا عن الناس األشرار الذين تجرأوا في غطرستهم 
ُســوا َجِميًعــا،  علــى الوقــوف أمــام الشــعب باســمه، فقــال: » ألَنَّ األَنِْبيَــاَء َوالَْكَهَنــَة تََنجَّ
بَــْل ِفــي بَيِْتــي َوَجــْدُت َشــرَُّهْم « )إرميــا 23: 11(. وفــي المحاكمــة الرهيبــة ليُهــَوذَا 
كمــا ســجلها المــؤرخ فــي نهايــة حديثــه عــن حكــم صدقيــا، تكــرر ذكــر التهمــة المتعلقــة 
ُرَؤَســاِء  َجِميــَع  إِنَّ  ـى  الُملهــم: » َحتّـَ الكاتــب  قــال  الهيــكل. فقــد  بتنجيــس قدســية 
ــَت الــرَّبِّ  ُســوا بَيْ ــْعِب أَكْثَــرُوا الِْخيَانَــَة َحَســَب كُلِّ رََجاَســاِت األَُمــِم، َونَجَّ الَْكَهَنــِة َوالشَّ

َســُه ِفــي أُورَُشــلِيَم « )2 أخبــار 36: 14(. ـِذي قَدَّ الّـَ
كان يــوم الدينونــة والهــالك علــى مملكــة يُهــَوذَا قــادم ســريعاً. فمــا عــاد الــرّب 
يســتطيع أن يضــع أمامهــم الرجــاء فــي تجنيبهــم أقســى أحكامــه: » فََهــْل تَتَبَــرَّأُوَن أَنْتـُـْم؟ 

لَ تَتَبَــرَّأُوَن « )إرميــا 25: 29(.
التأئبيــن  غيــر  أعلـــن  فقــد  والســـخرية.  بالهـــزء  قـــوبل  الــكالم  هــذا  حتــى  بــل 
قائلـــين: » قَــْد طَالَــِت األَيَّــاُم َوَخابَــْت كُلُّ ُرْؤيَــا « )حزقيــال 12: 32(. ولكــن إنــكار 
أعلــن  فقــد  لســان حزقيــال.  علــى  توبيخــاً صارمــاً  تلقــى  قــد  الثابتــة  النبــّوة  كلمــة 
ـُل هــَذا الَْمثَــَل فَــاَل يَُمثِّلُــوَن ِبــِه بَْعــُد ِفــي إِْســرَائِيَل. بَــْل  الــرّب قائــالً: » قُــْل لَُهــْم أُبَطِـّ
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ُرْؤيَــا بَاِطلَــٌة َولَ  بَْعــُد  تَُكــوُن  ـُه لَ  ُرْؤيَــا. ألَنّـَ ـاُم َوكَالَُم كُلِّ  لَُهــْم: قَــِد اقْتََربَــِت األَيّـَ قُــْل 
ــُم  ــُم َوالَْكلَِمــُة الَِّتــي أَتََكلَّ ــِت إِْســرَائِيَل. ألَنِّــي أَنَــا الــرَّبُّ أَتََكلَّ ــٌة َملَِقــٌة ِفــي َوْســِط بَيْ ِعرَافَ
الَْكلَِمــَة  أَقُــوُل  الُْمتََمــرُِّد  الْبَيْــُت  أَيَُّهــا  أَيَّاِمُكــْم  ِفــي  ألَنِـّـي  بَْعــُد.  تَطُــوُل  لَ  تَُكــوُن.  ِبَهــا 

الــرَّبُّ «. ــيُِّد  السَّ يَُقــوُل  َوأُْجِريَهــا 
وقــد شــهد حزقيــال قائــالً: » وَكَاَن إِلـَـيَّ كَالَُم الــرَّبِّ قَائـِـال يـَـا ابـْـَن آَدَم ُهــَوَذا بَيْــُت 
ـاٍم كَِثيــرٍَة، َوُهــَو ُمتََنبِّــٌئ ألَزِْمَنــٍة  إِْســرَائِيَل قَائِلُــوَن: الرُّْؤيَــا الَِّتــي ُهــَو َرائِيَهــا ِهــَي إِلَــى أَيّـَ
ــيُِّد الــرَّبُّ لَ يَطُــوُل بَْعــُد َشــْيٌء ِمــْن كَالَِمــي.  بَِعيــَدٍة. لِذلِــَك قُــْل لَُهــْم هَكــَذا قَــاَل السَّ

ــيُِّد الــرَّبُّ « )حزقيــال 12: 28-26(. اَلَْكلَِمــُة الَِّتــي تََكلَّْمــُت ِبَهــا تَُكــوُن يَُقــوُل السَّ
وكان فــي طليعــة الذيــن كانــوا يســرعون باألمــة إلــى الهــالك صدقيــا ملكهــم. فــإذ 
تــرك مشــورات الــرّب التــي جــاءت علــى أفــواه األنبيــاء ناســياً َديــن الشــكر والمتنــان 
الــذي كان مدينــاً بــه لنبوخذنصــر، وإذ تخلــى علــى العهــد الُمقــّدس، َعْهــد الــولء 
قــد عصــى علــى األنبيــاء وعلــى مــن  يُهــَوَذا  فــإّن ملــك  إلــه إســرائيل،  الــرب  باســم 
أحســن إليــه، وعلــى إلهــه. ففــي غــرور حكمتــه الباطلــة اتّجــه فــي طلــب المعونــة مــن 
عــّدو إســرائيل القديــم الــذي لــم يُــرد لهــا النجــاح والزدهــار » تََمــرََّد َعلَيْــِه ِبِإرَْســالِِه 

رُُســلَُه إِلَــى ِمْصــَر لِيُْعطُــوُه َخيْــالً َوَشــْعبًا كَِثيِريــَن «.
وقد سأل الرّب عن ذاك الذي بكّل خّسة خان عهده المقّدس قائالً: » فََهْل 
ــيُِّد  ــا، يَُقــوُل السَّ ــُت؟ َحــيٌّ أَنَ ــُت فَاِعــُل هــَذا؟ أَْو يَْنُقــُض َعْهــًدا َويُْفلِ يَْنَجــُح؟ َهــْل يُْفلِ
َعْهــَدُه،  َونََقــَض  قََســَمُه  ازَْدَرى  ـِذي  الّـَ َملََّكــُه،  ـِذي  الّـَ الَْملِــِك  َمْوِضــعِ  ِفــي  إِنَّ   ، الــرَّبُّ
فَِعْنــَدُه ِفــي َوْســِط بَاِبــَل يَُمــوُت َولَ ِبَجيْــٍش َعِظيــٍم َوَجْمــعٍ َغِفيــٍر يُِعيُنــُه ِفْرَعــْوُن ِفــي 
ـُه  الَْحــرِْب.. إِِذ ازَْدَرى الَْقَســَم لَِنْقــِض الَْعْهــِد َوُهــَوَذا قَــْد أَْعطَــى يَــَدُه َوفََعــَل هــَذا كُلّـَ

فَــالَ يُْفلِــُت « )حزقيــال 17: 18-15(.
يُر رَئِيــُس إِْســرَائِيَل « فقــد  ــرِّ وقــد جــاء يــوم الحســاب األخيــر علــى » الَْنْجــُس الشِّ
أعلــن الــرّب قائــالً: » انْــِزِع الَْعَماَمــَة. ارْفَــعِ التَّــاَج «. ومــا كان يُســمح لشــعب يُهــَوَذا 
ثانيــٍة أن يُقيمــوا عليهــم ملــكاً إلّ بعدمــا يقيــم المســيح نفســه ملكوتــه. وقــد كان حكــم 
هللا عــن عــرش بيــت داود هــو هــذا » ُمْنَقلِبــاً ُمْنَقلِبــاً ُمْنَقلِبــاً أَْجَعلُــُه. هــَذا أَيْضــاً لَ 

يَّــاُه « )حزقيــال 21: 27-25(. يَُكــوُن َحتَّــى يَأْتِــي الَّــِذي لَــُه الُْحْكــُم فَأُْعِطيَــُه إِ
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ــُر َملِــُك بَاِبــَل ُهــَو وَكُلُّ  فــي الســنة التاســعة مــن ُملـْـك صدقيــا: » َجــاَء نَبُوَخْذنَاصَّ
َجيِْشــِه َعلَــى أُورَُشــلِيَم « لكــي يحاصــر المدينــة )2 ملــوك 20: 1(. كانــت دلئــل 
لســان حزقيــال  علــى  نفســه  الــرّب  أعلــن  فقــد  منهــا.  ميؤوســاً  ليُهــَوَذا  المســتقبل 
فَيَــُذوُب   .. أيضــاً  يَرِْجــُع  لَ  ِغْمــِدِه..  ِمــْن  َســيِْفي  َوأَْســتَلُّ  َعلَيْــِك،  يقــول: » هأَنَــَذا 
كَالَْمــاِء «.  تَِصيــُر  الرُّكَــِب  وَكُلُّ  ُروٍح  كُلُّ  َوتَيْــأَُس  األَيْــِدي،  كُلُّ  َوتَرْتَِخــي  قَلْــٍب  كُلُّ 
» َوأَْســُكُب َعلَيـْـِك َغَضِبــي َوأَنُْفــُخ َعلَيْــِك ِبَنــاِر َغيِْظــي َوأَُســلُِّمِك لِيَــِد رَِجــال ُمتََحرِِّقيــَن 

َماِهِريــَن لإِلِْهــالَِك « )حزقيــال 21: 3، 7-5، 31(.
وحاول المصريون أن يأتوا إلنقاذ المدينة المحاصرة، فلكي يصّدهم الكلدانيون 
فكوا الحصار عن عاصمة اليهوديّة بعض الوقت. فأنتعش األمل في قلب صدقيا 

وأرسل رسولً إلى إرميا يسأله أن يصلّي إلى هللا ألجل األمة العبرانية.
وكان الجــواب الرهيــب الــذي أعطــاه النبــي هــو  أّن الكلدانييــن ســيعودون إلــى 
المدينــة ويخربونهــا. لقــد خــرج الحكــم ولــن تســتطيع تلــك األّمــة القاســية القلــب 
أَنُْفَســُكْم  تَْخَدُعــوا  » لَ  قائــالً:  شــعبه  الــرّب  انــذر  فقــد  هللا.  أحــكام  تتفــادى  أن 
الَِّذيــَن  الَْكلَْدانِيِّيــَن  َجيْــِش  كُلَّ  َضَربْتُــْم  َوإِْن  ألَنَُّكــْم  يَْذَهبُــوَن.  لَ   .. الَْكلَْدانِيِّيــَن  إِنَّ 
َخيَْمِتــِه  ِفــي  َواِحــٍد  كُلُّ  يَُقوُمــوَن  فَِإنَُّهــْم  قَــْد طُِعُنــوا  رَِجــاٌل  ِمْنُهــْم  َوبَِقــَي  يَُحاِربُونَُكــْم 
َويُْحرِقُــوَن هــِذِه الَْمِديَنــَة ِبالنَّــاِر « )إرميــا 37: 9، 10(. وكانــت البقيّــة الباقيــة مــن 
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والشــّدة  الضيــق  بواســطة  يتعلمــوا  لكــي  الســبي،  إلــى  تذهــب  أن  مزمعــة  يُهــَوَذا 
الــدروس التــي رفضــوا أن يتعلموهــا فــي ظــروف مؤاتيــة. ولــم يكــن يمكــن نقــض هــذا 

القــدوس. الســاهر  الــذي اصــدره  الحكــم 
وكان بيــن األبــرار الذيــن كانــوا ل يزالــون فــي أورشــليم الذيــن توّضحــت أمامهــم 
مقاصــد هللا، جماعــة حاولــت إبعــاد التابــوت المقــّدس الــذي كان يحتــوي علــى 
لوحــي الحجــر المكتــوب عليهمــا الوصايــا العشــر، كــي ل تصــل إليــه األيــدي التــي ل 
ترحــم. وهــذا مــا فعلــوه. فبعيــون دامعــة وقلــوب حزينــة اخفــوا التابــوت فــي مغــارة 
بعيداً عن شــعب إســرائيل ويُهَوَذا بســبب خطاياهم، على ألّ يُعاد إليهم قط. ول 

يــزال ذلــك التابــوت المقــّدس مخفيّــاً، ومنــذ أُخفــي لــم يمــس بــأذى.
وظــّل إرميــا واقفــاً أمــام الشــعب شــاهداً أميتــاً هلل ســنين طويلــة، أّمــا اآلن إذ 
كانــت المدينــة المقضــي عليهــا بالهــالك مزمعــة أن تســقط فــي أيــدي األمــم اعتبــر 
النبــي أّن عملــه قــد انتهــى. فحــاول أن يرحــل ولكــن ابــن أحــد األنبيــاء الكذبــة منعــه 
مــن ذلــك وأخبــر المســؤولين بــأّن إرميــا مزمــع أن ينضــم إلــى البابلييــن الذيــن كان 
قــد ألّــح علــى جــال يُهــَوَذا مــراراً بــأن يستســلموا لهــم. ولكــن النبــّي انكــر هــذه التهمــة 
الكاذبــة عــن هروبــه، ومــع ذلــك: » َغِضــَب الرَُّؤَســاُء َعلَــى إِرِْميَــا َوَضَربُــوُه َوَجَعلُــوُه 

ــْجِن « )إرميــا 37: 15(. ِفــي بَيْــِت السِّ
وســرعان مــا تالشــت وتحطمــت اآلمــال التــي كانــت قــد تولــّدت فــي قلــوب 
لمواجهــة  جنوبــاً  نبوخذنصــر  جيــوش  اتّجهــت  عندمــا  والشــعب  الرؤســاء 
َملِــُك  ِفْرَعــْوُن  يَــا  َعلَيْــَك  » هأَنَــَذا  الــرب:  كلمــة  هــي  هــذه  وكانــت  المصرييــن. 
الوحــي  أعلــن  قــد  مرضوضــة.  قصبــة  مجــرد  مصــر  قــّوة  كانــت  وقــد  ِمْصــَر «. 
ُعــكَّاَز قََصــٍب  كَْونِِهــْم  أَْجــِل  ِمــْن  الــرَّبُّ  أَنَــا  أَنِـّـي  ِمْصــَر  ُســكَّاِن  قائــالً: » َويَْعلَــُم كُلُّ 
ــا ِذَراَعــا ِفْرَعــْوَن فَتَْســُقطَاِن،  ُد ِذَراَعــْي َملِــِك بَاِبــَل، أَمَّ لِبَيْــِت إِْســرَائِيَل «. » َوأَُشــدِّ
ُه َعلَــى أَرِْض  فَيَْعلَُمــوَن أَنِّــي أَنـَـا الــرَّبُّ ِحيــَن أَْجَعــُل َســيِْفي ِفــي يـَـِد َملِــِك بَاِبــَل فَيَُمــدُّ

.)26  ،35 6؛30:   ،3  :29 )حزقيــال  ِمْصــَر « 
فــإّن  العــون  طلــب  فــي  مصــر  إلــى  عبثــاً  يتطّلعــون  يُهــَوَذا  رؤســاء  كان  وبينمــا 
الملــك صدقيــا كان يفكــر بقلــق فــي نبــي هللا الــذي كان قــد اُلقــي بــه فــي الســجن. 
فبعــد أيّــام كثيــرة اســتدعاه الملــك وســأله ســراً قائــالً: » َهــْل تُوَجــُد كَلَِمــٌة ِمــْن ِقبَــِل 

ـَك تُْدفَــُع لِيَــِد َملِــِك بَاِبــَل «. ؟ فََقــاَل إِرِْميَــا تُوَجــُد. فََقــاَل إِنّـَ الــرَّبِّ
» ثُــمَّ قَــاَل إِرِْميَــا لِلَْملِــِك ِصْدِقيَّــا َمــا ِهــَي َخِطيَِّتــي إِلَيْــَك َوإِلَــى َعِبيــِدَك َوإِلَــى 
ــأُوا  ــُم الَِّذيــَن تََنبَّ ــْجِن؟ فَأَيْــَن أَنِْبيَاُؤكُ ــْعِب، َحتَّــى َجَعلْتُُمونِــي ِفــي بَيْــِت السِّ هــَذا الشَّ
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لَُكــْم قَائِلِيــَن لَ يَأْتِــي َملِــُك بَاِبــَل َعلَيُْكــْم َولَ َعلَــى هــِذِه األَرِْض؟  فَــاآلَن اْســَمْع يَــا 
َســيِِّدي الَْملـِـَك. لِيََقــْع تََضرُِّعــي أََماَمــَك، َولَ تَرُدَّنـِـي إِلـَـى بَيْــِت يُونَاثـَـاَن الَْكاتـِـِب، فـَـالَ 

أَُمــوَت ُهَنــاَك « )إرميــا 37: 20-17(.
يُْعطَــى  َوأَْن  ــْجِن،  السِّ َداِر  ِفــي  إِرِْميَــا  يََضُعــوا  » أَْن  صدقيــا:  أمــر  هــذا  وعنــد 
َرِغيــَف ُخبْــٍز كُلَّ يـَـْوٍم ِمــْن ُســوِق الَْخبَّاِزيــَن َحتَّــى يَْنُفــَد كُلُّ الُْخبْــِز ِمــَن الَْمِديَنــِة فَأَقـَـاَم 

ــْجِن « )إرميــا 37: 21(. إِرِْميَــا ِفــي َداِر السِّ
ولــم يجــرؤ الملــك علــى المجاهــرة بتصديقــه إلرميــا. فمــع أّن خوفــه ســاقه إلــى 
فــكان أضعــف مــن أن يعــارض اســتنكار الرؤســاء والشــعب فــي  اســتخباره ســرّاً 

الخضــوع إلرادة هللا كمــا أعلنهــا النبــّي.
بابــل.  لحكــم  الخضــوع  بوجــوب  ينصــح  ظــّل  الســجن  دار  فــي  إرميــا  كان  وإذ 
فالمقاومــة معناهــا الترحيــب بالمــوت األكيــد. وكانــت رســالة الــرّب إلــى يُهــَوذَا هــي 
ا الَِّذي يَْخرُُج  ــيِْف َوالُْجوِع َوالَْوبَإِ أَمَّ هذه: » الَِّذي يُِقيُم ِفي هِذِه الَْمِديَنِة يَُموُت ِبالسَّ
إِلـَـى الَْكلَْدانِيِّيــَن فَإِنَّــُه يَْحيَــا َوتَُكــوُن لـَـُه نَْفُســُه َغِنيَمــًة فَيَْحيَــا «. فهــذا الــكالم الــذي قيــل 
كان واضحــاً وإيجابيــاً. وبــكّل شــجاعة أعلــن النبــّي قائــالً باســم الــرّب: » هــِذِه الَْمِديَنــُة 

ــِك بَاِبــَل فَيَأُْخُذَهــا « )إرميــا 38: 2، 3(. ــِش َملِ ــِد َجيْ َســتُْدفَُع َدفًْعــا لِيَ
علــى  كانــت  التــي  المتكــررة  إرميــا  مشــورات  مــن  الرؤســاء  غضــب  إذ  أخيــراً 
للملــك  شــديداً  احتجاجــاً  قّدمــوا  اتبعوهــا،  التــي  المقاومــة  سياســة  نقيــض 
ترتخــي  الشــعب  أيــدي  جعلــت  أقوالــه  وأّن  لألّمــة  عــدو  النبــّي  أّن  لــه  مؤكديــن 

يُقتــل. أن  ينبغــي  ولذلــك  الطالــع،  ســوء  عليهــم  وجلبــت 
علــم ذلــك الملــك الجبــان أّن التهــم كاذبــة، ولكــن لكــي يهــدئ مــن ثائــرة الذيــن 
يشــغلون مراكــز ذات نفــوذ فــي الدولــة، تظاهــر بأنّــه يصــدق أكاذيبهــم وأســلم إرميــا 
ابْــِن  َملِْكيَّــا  ُجــبِّ  » ِفــي  النبــّي:  فالقــى  لهــم.  يحلــو  كمــا  بــه  ليفعلــوا  أيديهــم  بيــن 
ـوا إِرِْميَــا ِبِحبَــال. َولَــْم يَُكــْن ِفــي الُْجــبِّ َمــاٌء بَــْل  ــْجِن، َوَدلُـّ ـِذي ِفــي َداِر السِّ الَْملِــِك، الّـَ
لــه أصدقــاء  أقــام  ولكــن هللا  )إرميــا 38: 6(.  الَْوْحــِل «  ِفــي  إِرِْميَــا  فََغــاَص  َوْحــٌل، 

توّســلوا ألجلــه أمــام الملــك وقــد نقلــوه إلــى دار الســجن مــرّة أخــرى.
ومــرّة أخــرى أرســل الملــك إلــى إرميــا ســرّاً وأمــره أن يحّدثــه بــكّل أمانــة عــن قصــد هللا 
نحو أورشليم. وجواباً على ذلك الطلب سأله إرميا قائالً: » إِذَا أَْخبَرْتَُك أَفََما تَْقتُلُِني 
قَتـْـالً؟ َوإِذَا أََشــرُْت َعلَيـْـَك فـَـالَ تَْســَمُع لـِـي «. فدخــل الملــك فــي عهــد ســري مــع النبــّي، 
وأعلــن صدقيــا يقــول: » َحــيٌّ ُهــَو الــرَّبُّ الَّــِذي َصَنــَع لََنــا هــِذِه النَّْفــَس إِنِّــي لَ أَقْتُلـُـَك َولَ 

أَْدفَُعــَك لِيَــِد هــؤُلَِء الرَِّجــاِل الَِّذيــَن يَطْلُبـُـوَن نَْفَســَك « )إرميــا 38: 15، 16(.
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لاللتفــات  اســتعداده  الملــك  يظهــر  فيهــا  باقيــة  فرصــة  توجــد  تــزال  ل  كانــت 
واألّمــة.  بالمدينــة  يحــّل  بــدأ  الــذي  بالحكــم  الرحمــة  يمــزج  عســاه  الــرّب  إلنــذارات 
فكانــت الرســالة المقّدمــة للملــك هــي هــذه: » إِْن كُْنــَت تَْخــُرُج ُخُروًجــا إِلـَـى ُرَؤَســاِء 
َملِــِك بَاِبــَل، تَْحيَــا نَْفُســَك َولَ تُْحــرَُق هــِذِه الَْمِديَنــُة ِبالنَّــاِر، بَــْل تَْحيَــا أَنْــَت َوبَيْتُــَك. 
َولِكــْن إِْن كُْنــَت لَ تَْخــُرُج إِلـَـى ُرَؤَســاِء َملِــِك بَاِبــَل، تُْدفـَـُع هــِذِه الَْمِديَنــُة لِيَــِد الَْكلَْدانِيِّيــَن 

فَيُْحرِقُونََهــا ِبالنَّــاِر، َوأَنْــَت لَ تُْفلِــُت ِمــْن يَِدِهــْم
ِمــَن الْيَُهــوِد الَِّذيــَن قَــْد َســَقطُوا  » فََقــاَل ِصْدِقيَّــا الَْملِــُك إِلرِْميَــا: »إِنِـّـي أََخــاُف 
يَْدفَُعونَــَك «.  » لَ  قائــالً:  النبــّي  فوعــده  لِيَِدِهــْم «.  يَْدفَُعونِــي  لِئَــالَّ  لِلَْكلَْدانِيِّيــَن 
وأضــاف إلــى ذلــك توّســله الحــار قائــالً: » اْســَمْع لَِصــْوِت الــرَّبِّ ِفــي َمــا أُكَلُِّمــَك أَنَــا 

إِلَيْــَك َوتَْحيَــا نَْفُســَك « )إرميــا 38: 20-17(. ِبــِه فَيُْحَســَن 
وهكــذا فحتــى إلــى آخــر ســاعة أبــدى هللا اســتعداده ألن يُظهــر الرحمــة لمــن 
يختــارون الخضــوع لمطالبــه العادلــة. فلــو اختــار الملــك الطاعــة ألبقــى علــى حيــاة 
الشــعب ولكانــت نجــت المدينــة مــن الحريــق، ولكّنــه ظــن أنّــه اوغــل فــي طريقــه 
مــن ســخرية اليهــود إذ  إلــى ابعــد الحــدود بحيــث ل يمكنــه الرجــوع. كان خائفــاً 
ظــن  هللا  علــى  العصيــان  مــن  طويلــة  ســنوات  فبعــد  حياتــه.  علــى  يخشــى  كان 
صدقيــا أنّــه مــن دواعــي اإلذلل والهــوان لــه أن يقــول لشــعبه: » إنــي أقبــل كلمــة 
الــرّب كمــا تكلّــم بهــا إرميــا النبــّي، ول اجــرؤ علــى المخاطــرة بمحاربــة العــدو أمــام 

كّل هــذه اإلنــذارات «.
وتوّســل إرميــا بدمــوع إلــى صدقيــا لينقــذ نفســه وشــعبه. وفــي عــذاب روحــه 
وكّل  بحياتــه،  ينجــو  أن  يســتطيع  فلــن  إلــى مشــورة هللا  ينتبــه  لــم  مــا  أنّــه  لــه  أكــد 
فــي  بالســلوك  بــدأ  قــد  الملــك كان  ولكــن  البابليــون.  وثروتــه ســيغتنمها  امالكــه 
طريــق الضــالل ولــم يــرد أن يتراجــع. لقــد عــزم علــى اتبــاع مشــورة األنبيــاء الكذبــة 
فــي  لضعفــه  منــه  يســخرون  وكانــوا  حقــاً  يحتقرهــم  كان  الذيــن  الرجــال  ومشــورة 
وامســى  وكرامتــه  رجولتــه  بحريــة  ضحــى  فقــد  لرغباتهــم.  ســرعة  بــكّل  الخضــوع 
عبــداً ذليــالً للــرأي العــام. فــإذ لــم يكــن لديــه قصــد ثابــت لفعــل الشــّر، لــم يكــن 
أيضــاً ذا عــزم للوقــوف بشــجاعة إلــى جانــب الحــّق. ومــع اقتناعــه بقيمــة المشــورة 
المقّدمــة لــه مــن إرميــا كانــت تعــوزه القــّوة األدبيــة علــى الطاعــة وكان مــن نتائــج 

ذلــك أنّــه ســار بإصــرار فــي التجــاه الخاطــئ.
وأكثــر مــن هــذا فقــد كان الملــك أضعــف مــن أن يطّلــع رجــال بالطــه علــى لقائــه 
مــع إرميــا، فقــد تســلّط علــى نفســه خــوف شــديد مــن النــاس. فلــو وقــف بشــجاعة 
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وأعلــن تصديقــه ألقــوال النبــّي التــي قــد تحقــق جانــب كبيــر منهــا فمــا كان أعظــم 
الخــراب الــذي كان يمكّنــه أن يتفــاداه، كان ينبغــي لــه أن يقــول: » إنــي ســأطيع 
بأوامــر  الســتخفاف  علــى  اجــرؤ  ل  أنــا  التــام.  الدمــار  مــن  المدينــة  وانقــذ  الــرّب 
هللا ل خوفــاً مــن النــاس ول ســعياً وراء الظفــر برضاهــم. انــي احــب الحــّق واكــره 
الشــعب  كان  وحينئــذ  القديــر «.  إســرائيل  قــدوس  مشــورة  وســأتبع  الخطيئــة 
كانــوا  والشــّك  اإليمــان  بيــن  يتأرجحــون  كانــوا  والذيــن  الباســلة،  روحــه  يحترمــون 
يقفــون بثبــات إلــى جانــب الحــّق. وإّن عــدم الخــوف والعدالــة التــي ينطــوي عليهــا 
هــذا التصــرف كان يمكــن أن يلهــم رعايــاه باإلعجــاب والــولء. وكان ســيُحفظ مــن 

ويــالت المذابــح والمجاعــات وحريــق النــار، التــي ل يعبّــر عنهــا.
اكتســح  لقــد  مخيفــاً.  قصاصــاً  عليــه  أُوقعــت  خطيئــة  صدقيــا  ضعــف  كان 
جيــوش  انهزمــت  وقــد  المدينــة،  ودمــر  يقــاوم،  ل  جــارف  كســيل  البــالد  العــدو 
العبرانييــن وارتــدت وشــملها الرتبــاك والفوضــى. وُدحــرت األّمــة. وأُخــذ صدقيــا 
أورشــليم،  عــن  بعيــداً  أســيراً  الملــك  أُخــذ  ثــّم  عينيــه.  أمــام  بنــوه  وقُتــل  أســيراً 
الجميــل  والهيــكل  ذليلــة.  ميتــة  مــات  بابــل  إلــى  وصــل  وبعدمــا  عينــاه،  وقُلعــت 
يُبْــِق  لــم  قــرون  أربعــة  علــى  تزيــد  حقبــة  صهيــون  جبــل  هامــة  يتــوج  ظــّل  الــذي 
َجِميــَع  َوأَْحرَقُــوا  أُورَُشــلِيَم  ُســوَر  َوَهَدُمــوا  بَيْــَت هللِا  الكلدانيــون عليــه. » أَْحرَقُــوا 

.)19  :36 أخبــار   2( الثَِّميَنــِة «  آنِيَِتَهــا  َجِميــَع  َوأَْهلَُكــوا  ِبالنَّــاِر  قُُصورَِهــا 
أهــوال  مــن  كثيــرون  نجــا  نبوخذنصــر  بيــد  نهائيــاً  أورشــليم  تخريــب  وعنــد 
منهــم  فبعــض  احيــاء،  ظلّــوا  الذيــن  أّمــا  الســيف.  بحــد  ليقعــوا  الطويــل  الحصــار 
وعلــى الخصــوص رئيــس الكهنــة ورؤســاء الجيــش ورؤســاء المملكــة اُخــذوا إلــى 
بابــل حيــث قُتلــوا كخونــة. وآخــرون اُخــذوا مســبيين ليعيشــوا فــي ذّل العبوديــة 
ِبَفــِم  الــرَّبِّ  كَالَِم  إِلكَْمــاِل  فَــارَِس  َمْملََكــُة  َملََكــْت  أَْن  » إلَــى  وبنيــه  لنبوخذنصــر 

.)21  ،60  :36 أخبــار   2( إِرِْميَــا « 
ــُر َملِــُك بَاِبــَل َعلَــى  أّمــا إرميــا فقــد ورد عنــه هــذا القــول: » أَْوَصــى نَبُوَخْذَراصَّ
ــرَِط قَائِــالً: ُخــْذُه َوَضــْع َعيَْنيْــَك َعلَيْــِه، َولَ تَْفَعــْل ِبــِه َشــيْئًا  إِرِْميَــا نَبُــوَزَراَداَن رَئِيــَس الشُّ

رَِديئًــا، بَــْل كََمــا يَُكلُِّمــَك هَكــَذا افَْعــْل َمَعــُه« )إرميــا 39: 11، 12(.
اختــار النبــّي بعدمــا أخرجــه رؤســاء جيــش بابــل مــن الســجن أن يلقــي قرعتــه مــع 
البقيّــة الضعيفــة: » فَُقــرَاَء األَرِْض « الذيــن تركهــم الكلدانيــون ليكونــوا » كَرَّاِميــن 
َوفاَلَحيــن «. وقــد أقــام البابليــون علــى هــؤلء جدليــاً حاكمــاً. ولكــن لــم تمــر غيــر 
أَْشــُهر قليلــة بعــد تعييــن هــذا الحاكــم الجديــد حتــى قُِتــَل َغــْدَراً. وبعــد أن جــاز ذلــك 
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الشــعب الفقيــر فــي تجــارب ومحــن كثيــرة اقنعهــم قادتهــم أن يحتمــوا فــي أرض 
مصــر. ولكــن إرميــا رفــع صوتــه محتجــاً علــى هــذه الحركــة فتوّســل إليهــم قائــالً: » لَ 
تَْذَهبُــوا إِلـَـى ِمْصــَر «. ولكّنهــم لــم يعيــروا تلــك المشــورة الموحــى بهــا أّي اهتمــام. و 
» كّل بقيّــة يُهــَوَذا .. الرَِجــال َوالِنَســاَء َواألَطَْفــاَل « هربــوا إلــى مصــر: » لَــْم يَْســَمُعوا 

لَِصــْوِت الــرَّبِّ َوأَتَــْوا إِلَــى تَْحَفْنِحيــَس « )إرميــا 34: 7-5(.
ولكــن نبــّوات الدينونــة التــي نطــق بهــا إرميــا علــى البقيّــة التــي تمــردت علــى 
يتوبــون  لمــن  الغفــران  بوعــود  ممتزجــة  كانــت  مصــر  إلــى  بالهــروب  نبوخذنصــر 
عــن جهالتهــم ويقفــون متأهبيــن للرجــوع. ففــي حيــن أّن الــرّب لــم يــرد أن يبقــي 
علــى مــن حــادوا عــن مشــورته ومالــوا إلــى مغريــات العبــادة الوثنيّــة فــي مصــر، 
أعلــن  فقــد  وامانتهــم.  ولئهــم  علــى  يبرهنــون  لمــن  رحمــة  يظهــر  أن  اراد  فقــد 
ــيِْف يَْرِجُعــوَن ِمــْن أَْرِض ِمْصــَر إِلَــى أَْرِض يَُهــوَذا نََفــًرا  قائــالً: » َوالنَّاُجــوَن ِمــَن السَّ
ِفيَهــا، كَلَِمــَة  بُــوا  لِيَتََغرَّ أَْرِض ِمْصــَر  إِلَــى  أَتُــْوا  الَِّذيــَن  يَُهــوَذا  بَِقيَّــِة  قَلِيــالً فَيَْعلَــُم كُلُّ 

تَُقــوُم « )إرميــا 44: 28(. أَيَِّنــا 
وكان حــزن النبــي شــديداً علــى الفســاد الــذي ظهــر فــي حيــاة الشــعب الــذي 
كان ينبغــي أن يكــون النــور الروحــي للعالــم، وعلــى مصيــر صهيــون والشــعب الــذي 
أخــذ مســبياً إلــى بابــل. وقــد عبــر عــن ذلــك فــي المراثــي التــي ســجلها تــذكاراً لجهالــة 
الــذي  الخــراب  البشــرية. ففــي وســط  الحكمــة  إلــى  الــرّب  عــن مشــورات  الجنــوح 
نَْفــَن «.  لَــْم  أَنََّنــا  الــرَّبِّ  إِْحَســانَاِت  ِمــْن  ـُه  حــدث أمكــن إلرميــا أن يعلــن قائــالً: » إِنّـَ
وكانــت صالتــه الدائمــة هــي هــذه: » لَِنْفَحــْص طُرُقََنــا َونَْمتَِحْنَهــا َونَرْجــْع إِلـَـى الــرَّبِّ « 
)مراثــي 3: 22، 40(.عندمــا كانــت يُهــَوَذا مملكــة بيــن األمــم ســأل إرميــا إلهــه قائــالً: 
»َهــْل رَفَْضــَت يَُهــوَذا رَفًْضــا، أَْو كَرَِهــْت نَْفُســَك ِصْهيَــْوَن؟ « وقــد تجــرأ علــى أن 
ــْض ألَْجــِل اْســِمَك « )إرميــا 14: 19، 21(. إّن إيمــان النبــّي  يتوّســل قائــالً: » لَ تَرْفُ
التــام فــي قصــد هللا الزلــي لتحويــل الفوضــى إلــى نظــام وإلظهــار صفاتــه العادلــة 
والُمِحبــة أمــام أمــم األرض والمســكونة كلّهــا، ســاقه للتوّســل بــكّل ثقــة ألجــل الذيــن 

كان يمكــن أن يرجعــوا عــن الشــّر إلــى البــّر.
أّما اآلن فها هي صهيون قد شملها الخراب التام، وشعب هللا هم في أرض 
ســبيهم. فــإذ غمــر نفــس النبــّي حــزن عظيــم صــرح قائــالً: » كَيْــَف َجلََســْت َوْحَدَهــا 
ــيَِّدُة فــي  ــْعِب كَيْــَف َصــارَْت كَأَرَْملَــٍة الَْعِظيَمــُة ِفــي األَُمــِم. السَّ الَْمِديَنــُة الَْكِثيــرَُة الشَّ
يَْهــا لَيـْـَس لََهــا  الْبُلـْـَداِن َصــارَْت تَْحــَت الِْجْزيـَـِة تَبِْكــي فــي اللَّيْــِل بـُـَكاًء َوُدُموُعَهــا علـَـى َخدَّ

ُمَعــّز ِمــْن كُلِّ ُمِحبِّيَهــا كُلُّ أَْصَحاِبَهــا َغــَدُروا ِبَهــا َصــاُروا لَهــا أَْعــَداًء «.
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بَيْــَن  تَْســُكُن  ِهــَي  ـِة.  الُْعبُوِديّـَ كَثْــرَِة  َوِمــْن  ـِة  الَْمَذلّـَ ِمــَن  يَُهــوَذا  ُســِبيَْت  » قَــد 
ِصْهيَــْوَن  طُــرُُق  يَقــاِت.  الضِّ بَيْــَن  طَارِِديَهــا  كُلُّ  أَْدَركََهــا  قَــْد  َراَحــًة.  تَِجــُد  لَ  األَُمــِم. 
يَتََنهَّــُدوَن. َعَذاَراَهــا  أَبَْواِبَهــا َخِربَــٌة. كََهَنتَُهــا  إِلَــى الِْعيــِد. كُلُّ  لَِعــَدِم اآلتِيــَن  نَائَِحــٌة 
قَــْد  الــرَّبَّ  أَْعَداُؤَهــا ألَنَّ  نََجــَح  َرأًْســا.  ُمَضاِيُقوَهــا  َصــاَر  َمــَراَرٍة.  ِفــي  َوِهــَي  َّلَــٌة  ُمَذلث

الَْعــُدوِّ  «. اَم  قُــدَّ ــبِْي  السَّ إِلَــى  أَْولَُدَهــا  َذَهــَب  ُذنُوِبَهــا.  كَثْــرَِة  ألَْجــِل  أََذلََّهــا 
ــَماِء إِلَــى  ــْوَن ِبالظَّــالَِم! أَلَْقــى ِمــَن السَّ ــَة ِصْهيَ ــيُِّد ِبَغَضِبــِه ابَْن ــَف َغطَّــى السَّ » كَيْ
ــيُِّد  السَّ ابْتَلَــَع  َغَضِبــِه.  يَــْوِم  ِفــي  قََدَميْــِه  َمْوِطــَئ  يَْذكُــْر  َولَــْم  إِْســَرائِيَل  فَْخــَر  األَْرِض 
أَْوَصلََهــا  يَُهــوَذا  ِبْنــِت  ُحُصــوَن  ِبَســَخِطِه  نََقــَض  يَْعُقــوَب  َمَســاكِِن  كُلَّ  يَْشــِفْق  َولَــْم 
قَــرٍْن  كُلَّ  َغَضِبــِه  ِبُحُمــوِّ  )بتــر(  َغَضــَب  َوُرَؤَســاَءَها.  الَْمْملََكــَة  ــَس  نَجَّ األَْرِض  إِلَــى 
نَــاٍر  ِمثْــَل  يَْعُقــوَب  ِفــي  َواْشــتََعَل   ، الَْعــُدوِّ أََمــاَم  يَِميَنــُه  الْــَوَراِء  إِلَــى  َردَّ  إلِْســَرائِيَل. 
. نََصــَب يَِميَنــُه كَُمبِْغــٍض َوقَتَــَل كُلَّ  ُملْتَِهبَــٍة تَــأْكُُل َمــا َحَوالَيَْهــا. َمــدَّ قَْوَســُه كََعــُدوٍّ

َغيْظَــُه. كََنــاٍر  َســَكَب  ِصْهيَــْوَن.  ِبْنــِت  ِخبَــاِء  ِفــي  الَْعيْــِن  ُمْشــتََهيَاِت 
ِبَمــاَذا  أُوُرَشــلِيَم؟  ابَْنــَة  يَــا  أَُشــبُِّهِك  ِبَمــاَذا  رُِك؟  أَُحــذِّ ِبَمــاَذا  انــذرك؟  » ِبَمــاَذا 
َعِظيــٌم كَالْبَْحــِر.  َســْحَقِك  ِبْنــَت ِصْهيَــْوَن؟ ألَنَّ  الَْعــْذَراُء  أَيَّتَُهــا  يــِك  أُقَاِيُســِك فَأَُعزِّ

يَْشــِفيِك؟ «. َمــْن 
لَِمــاَذا  كُرِْســيََّك.  فَــَدْورٍ  َدْوٍر  إِلَــى  كُرِْســيََّك  تَْجلِــُس.  اأَلبَــِد  إِلَــى  رَبُّ  يَــا  » أَنْــَت 
أَيَّاَمَنــا  ْد  َجــدِّ  . فََنرْتَــدَّ إِلَيْــَك  رَبُّ  يَــا  اُرُْدْدنَــا  ـاِم؟  األَيّـَ طُــوَل  َوتَتْرُكَُنــا  األَبَــِد  إِلَــى  تَْنَســانَا 

.)21-19  ،17  ،8  ،7  ،3-1  :5 13؛   ،4-1  :2 1-5؛   :1 )مراثــي  كَالَْقِديــِم « 
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كان يمكــن أن تجلــب ســنوات الدمــار والمــوت التــي كانــت النهايــة الطبيعيــة 
التــي انتهــت إليهــا مملكــة يُهــَوَذا، اليــأس إلــى أشــجع القلــوب وأقواهــا لــول التشــجيع 
الــذي توفّــر فــي األقــوال النبويّــة التــي نطــق بهــا رســل هللا. فلقــد أوضــح هللا رحمتــه 
وقصــده األزلــي بواســطة إرميــا فــي أورشــليم، ودانيــال فــي بــالط بابــل وحزقيــال علــى 
شــواطئ نهــر خابــور، وقــّدم تأكيــداً لســتعداده ألن يتمــم لشــعبة المختــار المواعيــد 
المدونــة فــي أســفار موســى. فقــد تمــم وعــــوده التــي قطعهـــا لمــن أثبــت ولءه لــه 

ــِة إِلَــى األَبَــِد « )1 بطــرس 1: 23(. ــِة الْبَاِقيَ بســبب » كَلَِمــِة هللِا الَْحيَّ
أعــد الــرّب فــي أيــام التيهــان فــي البريــة ألولده العــّدة الكافيــة لتذكيرهــم بأقــوال 
شــريعته. وبعدمــا اســتراحوا فــي أرض كنعــان، كان ينبغــي ترديــد الوصايــا اإللهيــة كّل 
يــوم وفــي كّل بيــت، وكان ينبغــي أن تُكتــب بوضــوح علــى قوائــم أبــواب البيــت وعلــى 
األبواب وأن تُنقش على لوحات تذكارية وأن توضع لها ألحان موسيقيّة ليتغنى بها 
الصغــار والكبــار وكان علــى الكهنــة أن يعلّمــوا هــذه الوصايــا المقّدســة للشــعب فــي 
محافــل عامــة، وعلــى حــّكام األرض أن يدرســوها  كّل يــوم وقــد أوصــى الــرّب يشــوع 
َظ لِلَْعَمِل َحَســَب  بخصوص ســفر الشــريعة قائالً: » تَلَْهُج ِفيِه نََهارًا َولَيْالً لَِكْي تَتََحفَّ
كُلِّ َما ُهَو َمْكتُوٌب ِفيِه. ألَنََّك ِحيَنِئٍذ تُْصلُِح طَِريَقَك َوِحيَنِئٍذ تُْفلُِح « )يشوع 1: 8(.

َمــا  كُلِّ  ِمــْن  كَلَِمــٌة  تَُكــْن  الشــعب » لَــْم  لــكّل  وقــد علّــم يشــوع أســفار موســى 
َواألَطَْفــاِل  َوالنَِّســاِء  إِْســرَائِيَل  َجَماَعــِة  كُلِّ  اَم  قُــدَّ يَُشــوُع  يَْقَرأَْهــا  لَــْم  ُموَســى  ِبــِه  أََمــَر 
ــائِِر ِفــي َوَســِطِهْم « )يشــوع 8: 35(. وكان هــذا متوافقــاً مــع أمــر الــرب  َوالَْغِريــِب السَّ
الصريــح الــذي كان يتطلـّـب تــالوة أقــوال ســفر الشــريعة علــى مســامع الشــعب كّل 
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ســبع ســنوات عنــد حلــول عيــد المظــال. وفيمــا يلــى أمــُر الــرّب إلــى قــادة الشــعب 
ِفــي  ـِذي  الّـَ َوالَْغِريــَب  َواألَطَْفــاَل  َوالنَِّســاَء  الرَِّجــاَل  ــْعَب،  الشَّ » اِْجَمــعِ  الروحييــن: 
أَبَْواِبــَك، لَِكــْي يَْســَمُعوا َويَتََعلَُّمــوا أَْن يَتَُّقــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم َويَْحرُِصــوا أَْن يَْعَملـُـوا ِبَجِميــعِ 
ـْوَراِة. َوأَْولَُدُهــُم الَِّذيــَن لَــْم يَْعرِفُــوا، يَْســَمُعوَن َويَتََعلَُّمــوَن أَْن يَتَُّقــوا  كَلَِمــاِت هــِذِه التّـَ
الرَّبَّ إِلَهُكْم كُلَّ األَيَّاِم الَِّتي تَْحيَْوَن ِفيَها َعلَى األَرِْض الَِّتي أَنْتُْم َعاِبُروَن األُرُْدنَّ إِلَيَْها 

لَِكــْي تَْمتَلُِكوَهــا « )تثنيــة 31: 12، 13(.
تــّم اإلصغــاء إلــى هــذه المشــورة مــدى القــرون التــي تلــت بعــد ذلــك،  فلــو 
الشــعب  يحتفــظ  مــا  قــدر  فعلــى  هللا،  شــعب  تاريــخ  فــي  كبيــراً  الفــرق  لــكان 
أن  فقــط  يرجــون  بذلــك  المقّدســة،  هللا  لكلمــة  القلبــي  والتوقيــر  بالحتــرام 
يتممــوا غــرض هللا. إّن احتــرام شــريعة هللا هــو الــذي منــح إســرائيل القــّوة فــي 
بالكلمــة  اإليمــان  وبواســطة  ســليمان.  حكــم  ســنوات  وأوائــل  داود  ملــك  إبّــان 
الحيّــة تــّم اإلصــالح فــي أيــام إيليّــا ويوشــيا. وقــد التجــأ إرميــا إلــى أســفار الحــّق 
هــذه نفســها، أغنــى ميــراث لشــعب هللا، فــي محاولتــه لإلصــالح. فأينمــا كان 
يخــدم كان يواجــه الشــعب بهــذة الحجــة الجــادة » اِْســَمُعوا كاَلََم هــذا العهــد « 
)إرميــا 11: 2(. وهــو كالم كان كفيــالً بــأن يعطيهــم إدراكاً كامــالً لقصــد هللا فــي 

الخالصــي. الحــّق  األمــم معرفــة  بيــن كّل  ينشــر  أن 
وفي أواخر سنوات ارتداد يُهَوَذا كان يبدو اّن إنذارات األنبياء قليلة الجدوى، 
وعندمــا أتــت جيــوش الكلدانييــن للمــرّة الثالثــة واألخيــرة لمحاصــرة أورشــليم نضــب 
الرجــاء مــن كّل قلــب. لقــد تنبــأ إرميــا بالخــراب الشــامل، وبســبب إصــراره علــى 
وجــوب التســليم، أُلِقــَي بــه أخيــراً فــي الســجن. ولكــّن هللا لــم يتــرك البقيّــة األمينــة 
الذيــن كانــوا ل يزالــون فــي المدينــة لليــأس القاتــل. وحتــى حيــن كان إرميــا تحــت 
رقابــة مشــددة قــام بهــا الذيــن ازدروا برســائله، فقــد جاءتــه إعالنــات جديــدة خاّصــة 
باســتعداد الســماء ألن تغفــر وتخلـّـص. وكانــت تلــك اإلعالنــات ول تــزال نبــع عــزاء ل 

ينضــب لكنيســة هللا منــذ ذلــك الحيــن وإلــى يومنــا هــذا.
ســّكان  أمــام  بمثــال  أوضــح  فإنّــه  قّوتــه  بــكّل  هللا  بمواعيــد  إرميــا  تمّســك  وإذ 
المدينــة المقضــي عليهــا بالهــالك إيمانَــه القــوّي بإتمــام قصــد هللا لشــعبه اخيــراً. 
ففــي محضــر شــهود ومــع مراعــاة كّل األنظمــة القانونيّــة الالزمــة اشــترى حقــالً موروثــاً 

عــن الجــداد فــي قريــة عناثــوث القريبــة بســبعة عشــر شــاقالً مــن الفضــة.
كان يبــدو مــن كّل وجهــات النظــر البشــرية أّن شــراء هــذه األرض الكائنــة فــي 
اقليــٍم تحــت ســيطرة البابلييــن عمــل يــدّل علــى الغبــاء. كان النبــي نفســه يتنبــأ 
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بخــراب أورشــليم ودمــار اليهوديــة وخــراب المملكــة التــام، كذلــك تنبــأ بســنوات 
طويلــة مــن الســبي فــي بابــل البعيــدة. وإذ كان متقدمــاً فــي الســّن لــم يكــن يؤمــل 
قــّط الحصــول علــى منفعــة لنفســه مــن الصفقــة التــي عقدهــا. ومــع ذلــك فــإّن 
دراســته للنبــّوات المدونــة فــي الكتــاب ولّــدت فــي قلبــه اقتناعــاً ثابتــاً بــأّن الــرّب 
قــد قصــد أن يعيــد إلــى بنــي الســبي ملكيّتهــم ألرض الموعــد القديمــة. فقــد رأى 
إرميــا بعيــن اإليمــان المســبيين وهــم يعــودون إلــى أرضهــم بعــد انقضــاء ســنوات 
تلــك المحنــة، يعــودون إلــى امتــالك أرض آبائهــم. فبشــرائه لذلــك الحقــل الــذي 
الــذي  فــي عناثــوث أراد أن يفعــل كّل مــا فــي مقــدوره ليلهــم اآلخريــن بالرجــاء 

قــد جلــب إلــى قلبــه عــزاًء عظيمــاً.
مــن  التصديــق  بتوقيعــات  وظفــر  الملكيّــة  نقــل  صكــوك  علــى  وقّــع  فبعدمــا 
ــِن َصــكَّ  كَّيْ الشــهود أوصــى إرميــا بــاروخ ســكرتيره الخــاص قائــالً: » ُخــْذ هَذيْــِن الصَّ
ــكَّ الَْمْفتُــوَح هــَذا َواْجَعلُْهَمــا ِفــي إِنَــاٍء ِمــْن َخــزٍَف لَِكــْي  ــرَاِء هــَذا الَْمْختُــوَم َوالصَّ الشِّ
ـُه هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِلــُه إِْســرَائِيَل َسيَْشــتَُروَن بَْعــُد بُيُوتًــا  يَبَْقيَــا أَيَّاًمــا كَِثيــرًَة ألَنّـَ

ِفــي هــِذِه األَرِْض « )إرميــا 32: 14، 15(. َوُحُقــولً وَكُُروًمــا 
كانــت دلئــل المســتقبل مثبّطــة جــّداً ليُهــَوَذا فــي وقــت عقــد هــذه الصفقــة غيــر 
العاديــة بحيــث أنّــه عقــب إتمــام تفاصيــل الشــراء حــالً وبعــد إعــداد العــّدة لحفــظ 
الوثائــق المكتوبــة، جــاز اآلن إيمــان إرميــا الــذي لــم يتزعــزع مــن قبــل، فــي امتحــاٍن 

قــاٍس. فهــل فــي محاولتــه تشــجيع يُهــَوَذا قــد تصــرف بشــيٍء مــن الغطرســة؟
وهــل كان وهــو يتــوق إلــى تثبيــت ثقــة الشــعب فــي مواعيــد كلمــة هللا، يضــع 
أساســاً آلمــاٍل كاذبــة؟ إّن الذيــن دخلــوا فــي صلــة عهــد مــع هللا ظلّــوا أمــداً طويــالً 
يزدرون بالستعدادات والتدابير التي قد أُِعّدت لهم، فهل يمكن أن تتم المواعيد 

المقّدمــة للشــعب المختــار بحذافيرهــا؟
وإذا كان النبــي متحيّــراً فــي روحــه ومنحنــَي النفــس حزنــاً بســبب اآللم التــي 
حلّــت بمــن رفضــوا التوبــة عــن خطاياهــم، فقــد لجــأ إلــى هللا فــي طلــب مزيــد مــن 

النــور بالنســبة إلــى المقاصــد اإللهيــة نحــو بنــي اإلنســان.
ــَماَواِت  السَّ َصَنْعــَت  قَــْد  ـَك  إِنّـَ َهــا   ، الــرَّبُّ ــيُِّد  السَّ أَيَُّهــا  آِه،    « قائــالً:  فصلــى 
َوِبِذَراِعــَك الَْمْمــُدوَدِة. لَ يَْعُســُر َعلَيْــَك َشــْيٌء. َصانِــُع  تِــَك الَْعِظيَمــِة،  ِبُقوَّ َواألَرَْض 
اإلِْحَســاِن ألُلُــوٍف، َوُمَجــاِزي َذنْــِب اآلبَــاِء ِفــي ِحْضــِن بَِنيِهــْم بَْعَدُهــُم، اإِللــُه الَْعِظيــُم 
الَْجبَّــاُر، رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه. َعِظيــٌم ِفــي الَْمُشــورَِة، َوقـَـاِدٌر ِفــي الَْعَمــِل، الَّــِذي َعيَْنــاَك 
َوَحَســَب  َواِحــٍد َحَســَب طُرُِقــِه،  لِتُْعِطــَي كُلَّ  آَدَم  بَِنــي  َعلَــى كُلِّ طُــرُِق  َمْفتُوَحتَــاِن 
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ــْوِم، َوِفــي  ثََمــِر أَْعَمالِــِه. الَّــِذي َجَعلْــَت آيَــاٍت َوَعَجائِــَب ِفــي أَرِْض ِمْصــَر إِلَــى هــَذا الْيَ
َشــْعبََك  َوأَْخرَْجــَت  الْيَــْوِم  لَِنْفِســَك اْســًما كَهــَذا  النَّــاِس، َوَجَعلْــَت  َوِفــي  إِْســرَائِيَل 
إِْســرَائِيَل ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ِبآيَــاٍت َوَعَجائِــَب، َوِبيَــٍد َشــِديَدٍة َوِذَراٍع َمْمــُدوَدٍة َوَمَخافَــٍة 
أَرًْضــا  إِيَّاَهــا،  تُْعِطيَُهــْم  أَْن  آلبَائِِهــْم  َحلَْفــَت  الَِّتــي  األَرَْض  هــِذِه  َوأَْعطَيْتَُهــْم  َعِظيَمــٍة 
ِفــي  َســاُروا  َولَ  لَِصْوتِــَك،  يَْســَمُعوا  َولَــْم  َواْمتَلَُكوَهــا،  فَأَتَــْوا  َوَعَســالً.  لَبًَنــا  تَِفيــُض 
ــرِّ «  َشــِريَعِتَك. كُلُّ َما أَْوَصيْتَُهْم أَْن يَْعَملُوُه لَْم يَْعَملُوُه، فَأَْوقَْعَت ِبِهْم كُلَّ هَذا الشَّ

)إرميــا 32: 23-17(.
كانــت جيــوش نبوخذنصــر مزمعــة أن تســتولي علــى أســوار صهيــون اقتحامــاً. 
المدينــة  المســتميت عــن  يُهــَوَذا وهــم يدافعــون دفــاع  بنــي  مــن  لقــد هلــك آلف 
ُخِتــم  قــد  والمــرض. كان  الجــوع  مــن  تمــوت  هــذه  مــن  أكثــر  أخــرى  وكانــت آلف 
علــى مصيــر أورشــليم وكانــت أبــراج حصــار قــّوات العــدّو قــد اشــرفت علــى األســوار 
الَْمِديَنــِة  إِلَــى  أَتَــْوا  قَــْد  الَْمتَــارُِس.  » َهــا  هلل:  صالتــه  فــي  قائــالً  النبــي  واســتطرد 
ــيِْف  لِيَأُْخُذوَهــا، َوقـَـْد ُدِفَعــِت الَْمِديَنــُة لِيَــِد الَْكلَْدانِيِّيــَن الَِّذيــَن يَُحاِربُونََهــا ِبَســبَِب السَّ
أَنْــَت  أَنْــَت نَاِظــٌر. َوقَــْد قُلْــَت  َوَهــا  ِبــِه فََقــْد َحــَدَث،  َوَمــا تََكلَّْمــَت  َوالُْجــوِع َوالَْوبَــِإ، 
ــٍة َوأَْشــِهْد ُشــُهوًدا، َوقَــْد ُدِفَعــِت  : اْشــتَِر لَِنْفِســَك الَْحْقــَل ِبِفضَّ ــيُِّد الــرَّبُّ لِــي أَيَُّهــا السَّ

لِيَــِد الَْكلَْدانِيِّيــَن « )إرميــا 32: 24، 25(.  الَْمِديَنــُة 
وقــد أجــاب الــرّب علــى صــالة النبــي فــي رحمتــه »  َصــارَْت كَلَِمــُة الــرَّبِّ إِلَــى 
إِرِْميَــا «، فــي ســاعة الكــرب والضيــق تلــك عندمــا امتُِحــن إيمــان رســول الحــّق كمــا 
)إرميــا 32:  مــا؟ «  أمــّر  علــيَّ  يعســر  َجَســٍد هــل  ِذي  كُلَّ  إلــه  الــرّب  بنــار » هأنــذا 
الكلدانييــن. كانــت  يــد  فــي  المدينــة مزمعــة أن تســقط ســريعاً  26، 25(. كانــت 
النــار ســتلتهم أبوابهــا وقصورهــا. ولكــن بالرغــم مــن حقيقــة كــون الخــراب والدمــار 
وشــيكين، وكــون ســّكان أورشــليم ســيؤخذون ســبايا، مــع كّل ذلــك فــإّن قصــد الــرّب 
األزلــي نحــو شــعبه كان لبــّد ان يتــّم. فإجابــًة لصــالة عبــده أعلــن الــرّب بعــد ذلــك عــن 

أولئــك الذيــن كانــت تأديباتــه تنهــال عليهــم قائــالً:
َوَغيِْظــي  ِبَغَضِبــي  إِلَيَْهــا  طَرَْدتُُهــْم  الَِّتــي  األََراِضــي  كُلِّ  ِمــْن  أَْجَمُعُهــْم  » هأَنَــَذا 
َوِبُســْخٍط َعِظيــٍم، َوأَرُدُُّهــْم إِلـَـى هــَذا الَْمْوِضــعِ، َوأَُســكُِّنُهْم آِمِنيــَن. َويَُكونـُـوَن لـِـي َشــْعبًا 
ـاِم،  َوأَنَــا أَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا. َوأُْعِطيِهــْم قَلْبًــا َواِحــًدا َوطَِريًقــا َواِحــًدا لِيََخافُونِــي كُلَّ األَيّـَ
لَِخيْرِِهــْم َوَخيْــِر أَْولَِدِهــْم بَْعَدُهــْم. َوأَقْطـَـُع لَُهــْم َعْهــًدا أَبَِديًّــا أَنِّــي لَ أَرِْجــُع َعْنُهْم ألُْحِســَن 
إِلَيِْهــْم، َوأَْجَعــُل َمَخافَِتــي ِفــي قُلُوِبِهــْم فـَـالَ يَِحيــُدوَن َعنِّــي. وافــرح بهــم ألُْحِســَن إِلَيِْهــْم 

وأغرســهم فــي هــذه األرض باألمانــة بــكّل قلبــي وبــكّل نفســي.
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ــرِّ  الشَّ هــَذا  كُلَّ  ــْعِب  الشَّ هــَذا  َعلَــى  َجلَبْــُت  كََمــا  الــرَّبُّ  قَــاَل  هَكــَذا  ـُه  » ألَنّـَ
ـِذي تََكلَّْمــُت ِبــِه إِلَيِْهــْم. فَتُْشــتََرى  الَْعِظيــِم، هَكــَذا أَْجلِــُب أَنَــا َعلَيِْهــْم كُلَّ الَْخيْــِر الّـَ
ــَواٍن، َوقَــْد  الُْحُقــوُل ِفــي هــِذِه األَْرِض الَِّتــي تَُقولُــوَن إِنََّهــا َخِربَــٌة ِبــاَل إِنَْســاٍن َوِبــالَ َحيَ
ــوَن ذلِــَك ِفــي ُصُكــوٍك،  ــٍة، َويَْكتُبُ ــِد الَْكلَْدانِيِّيــَن. يَْشــتَُروَن الُْحُقــوَل ِبِفضَّ ُدِفَعــْت لِيَ
َويَْخِتُمــوَن َويُْشــِهُدوَن ُشــُهوًدا ِفــي أَْرِض ِبْنيَاِميــَن َوَحَوالَــْي أُوُرَشــلِيَم، َوِفــي ُمــُدِن 
يَُقــوُل  َســبْيَُهْم،  أَُردُّ  ألَنِـّـي  الَْجُنــوِب،  َوُمــُدِن  ــْهِل  السَّ َوُمــُدِن  الَْجبَــِل  َوُمــُدِن  يَُهــوَذا 

الــرَّبُّ « )إرميــا 32: 44-37(.
إلــى  الــرّب  الســبي صــارت كلمــة  ورّد  النقــاذ  عــن  التأكيــدات  لهــذه  وإثباتــاً 

قائلــة: الســجن  فــي دار  بعــد  ثانيــة وهــو محبــوس  إرميــا 
اُْدُعِنــي  اْســُمُه  يَْهــَوُه  لِيُثَبِّتََهــا،  ُمَصوِّرَُهــا  الــرَّبُّ  َصانُِعَهــا،  الــرَّبُّ  قَــاَل  » هَكــَذا 
فَأُِجيبَــَك َوأُْخِبــرََك ِبَعظَائـِـَم َوَعَوائـِـَص لـَـْم تَْعرِفَْهــا. ألَنَّــُه هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ إِلــُه إِْســرَائِيَل 
لِلَْمتَاِريــِس  ُهِدَمــْت  الَِّتــي  يَُهــوَذا  ُملُــوِك  بُيُــوِت  َوَعــْن  الَْمِديَنــِة  هــِذِه  بُيُــوِت  َعــْن 
َوِعالًَجــا  رِفَــاَدًة  َعلَيَْهــا  أََضــُع  هأَنَــَذا  الَْكلَْدانِيِّيــَن...  لِيَُحاِربُــوا  يَأْتُــوَن  َوالَْمَجانِيــِق  
إِْســرَائِيَل  َوَســبَْي  يَُهــوَذا  َســبَْي  َوأَرُدُّ  َواألََمانَــِة.  ــالَِم  السَّ كَثْــرََة  لَُهــْم  َوأُْعلِــُن  َوأَْشــِفيِهْم 
َوأَبِْنيِهــْم كَاألَوَِّل. َوأُطَهِّرُُهــْم ِمــْن كُلِّ إِثِْمِهــِم الَّــِذي أَْخطَــأُوا ِبــِه إِلَــيَّ َوأَْغِفــُر كُلَّ ُذنُوِبِهــِم 
يَنــِة  . فَتَُكــوُن لـِـَي اْســَم فـَـَرٍح لِلتَّْســِبيِح َولِلزِّ الَِّتــي أَْخطـَـأُوا ِبَهــا إِلـَـيَّ َوالَِّتــي َعَصــْوا ِبَهــا َعلـَـيَّ
ـِذي أَْصَنُعــُه َمَعُهــْم فَيََخافُــوَن  لَــَدى كُلِّ أَُمــِم األَرِْض، الَِّذيــَن يَْســَمُعوَن ِبــُكلِّ الَْخيْــِر الّـَ

ـِذي أَْصَنُعــُه لََهــا. ــالَِم الّـَ َويَرْتَِعــُدوَن ِمــْن أَْجــِل كُلِّ الَْخيْــِر َوِمــْن أَْجــِل كُلِّ السَّ
» هَكــَذا قَــاَل الــرَّبُّ َسيُْســَمُع بَْعــُد ِفــي هــَذا الَْمْوِضــعِ الَّــِذي تَُقولُــوَن إِنَّــُه َخــرٌِب 
ــَواٍن ِفــي ُمــُدِن يَُهــوَذا َوِفــي َشــَواِرِع أُورَُشــلِيَم الَْخِربَــِة ِبــالَ إِنَْســاٍن  ِبــالَ إِنَْســاٍن َوِبــالَ َحيَ
َوَصــْوُت  الَْعِريــِس  َصــْوُت  الَْفــَرِح  َوَصــْوُت  ـرَِب  الطّـَ َصــْوُت  بَِهيَمــٍة،  َولَ  َســاكٍِن  َولَ 
الَْعــُروِس، َصــْوُت الَْقائِلِيــَن: اْحَمــُدوا رَبَّ الُْجُنــوِد ألَنَّ الــرَّبَّ َصالِــٌح ألَنَّ إِلَــى األَبَــِد 
َســبَْي  أَرُدُّ  ألَنِـّـي  الــرَّبِّ  بَيْــِت  إِلَــى  ــْكِر  الشُّ ِبَذِبيَحــِة  يَأْتُــوَن  الَِّذيــَن  َصــْوُت  َرْحَمتَــُه. 

. الــرَّبُّ يَُقــوُل  ِل  األَرِْض كَاألَوَّ
ــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد: َســيَُكوُن بَْعــُد ِفــي هــَذا الَْمْوِضــعِ الَْخــرِِب ِبــالَ إِنَْســاٍن  » هَكــَذا قَ
َولَ بَِهيَمــٍة َوِفــي كُلِّ ُمُدنـِـِه، َمْســَكُن الرَُّعــاِة الُْمْرِبِضيــَن الَْغَنــَم. ِفــي ُمــُدِن الَْجبَــِل َوُمــُدِن 
ــْهِل َوُمــُدِن الَْجُنــوِب، َوِفــي أَرِْض ِبْنيَاِميــَن َوَحَوالَــْي أُورَُشــلِيَم، َوِفــي ُمــُدِن يَُهــوَذا،  السَّ

تَُمــرُّ أَيًْضــا الَْغَنــُم تَْحــَت يـَـَدِي الُْمْحِصــي، يَُقــوُل الــرَّبُّ «.
الَِحــَة الَِّتــي تََكلَّْمــُت ِبَهــا إِلَــى  ، َوأُِقيــُم الَْكلَِمــَة الصَّ ـاٌم تَأْتِــي، يَُقــوُل الــرَّبُّ »َهــا أَيّـَ

يُهــَوَذا « )إرميــا 33: 14-1(. بَيْــِت  َوإلــى  إِْســرَائِيَل  بَيْــِت 
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وهكــذا تعــزّت كنيســة هللا فــي ســاعة مــن أحلــك ســاعات نضالهــا الطويــل مــع 
قــّوات الشــّر. كان يبــدو كأّن الشــيطان قــد انتصــر فــي محاولتــه إلهــالك شــعب 
الســنين  الراهنــة، وفــي غضــون  الحــوادث  علــى  الــرّب كان مســيطراً  هللا، ولكــن 
الماضــي.  يفتــدون  فيهــا  فرصــة  لشــعبه  ســتُعطى  كانــت  ذلــك  بعــد  أتــت  التــي 

وهــذه هــي رســالته إلــى الكنيســة حينئــذ:
، َولَ تَرْتَِعــْب يـَـا إِْســرَائِيُل،  ــا أَنـْـَت يَــا َعبْــِدي يَْعُقــوَب فَــالَ تََخــْف، يَُقــوُل الــرَّبُّ » أَمَّ
ألَنِّــي هأَنـَـَذا أَُخلُِّصــَك ِمــْن بَِعيــٍد، َونَْســلََك ِمــْن أَرِْض َســبِْيِه، فَيَرْجــُع يَْعُقــوُب َويَطَْمِئــنُّ 
أَرْفُــُدِك  » ألَنِـّـي  ألَُخلَِّصــَك «  الــرَّبُّ  يَُقــوُل  َمَعــَك  أَنَــا  ألَنِـّـي  ُمزِْعــَج  َولَ  َويَْســتَِريُح 

َوأَْشــِفيِك ِمــْن ُجُروِحــِك « )إرميــا 20: 10، 11، 17(.
اتّحــدت أســباط إســرائيل  الــذي فيــه رجعــوا مــن ســبيهم  الُمبهــج  اليــوم  وفــي 
بــه بوصفـــه  الــرّب ســـيُعترف  واحـــداً. وكان  مــن جديــد فصــاروا شـــعباً  المنقســمة 
الحـــاكم » لُِكلِّ َعَشــائِِر إِْســرَائِيَل «، » َوُهْم يَُكونُوَن لِي َشــْعباً « قال الرّب. » رَنُِّموا 
ـْص يَــا رَبُّ  ُعوا، َســبُِّحوا َوقُولُــوا َخلِـّ ــُعوِب. َســمِّ لِيَْعُقــوَب فَرًَحــا، َواْهِتُفــوا ِبــَرأِْس الشُّ
ــَماِل، َوأَْجَمُعُهــْم ِمــْن أَطْــرَاِف  ــَة إِْســرَائِيَل. هأَنَــَذا آتِــي ِبِهــْم ِمــْن أَرِْض الشِّ َشــْعبََك بَِقيَّ
األَرِْض. بَيَْنُهــُم األَْعَمــى َواألَْعــَرُج ... ِبالْبُــَكاِء يَأْتـُـوَن، َوِبالتََّضرَُّعــاِت أَقُوُدُهــْم. أَُســيِّرُُهْم 
أَبًــا،  إلِْســرَائِيَل  ِصــرُْت  ألَنِـّـي  ِفيَهــا  يَْعثُــُروَن  لَ  ُمْســتَِقيَمٍة  ِفــي طَِريــق  َمــاٍء  أَنَْهــاِر  إِلَــى 

َوأَفْرَاِيــُم ُهــَو ِبْكــِري « )إرميــا 31: 1، 9-7(.
فــإذ كانــوا ُمذلّيــن فــي عيــون األمــم، فالذيــن كانــوا ســابقاً معتبريــن محبوبيــن 
مــن الســماء ومكرّميــن فــوق كّل شــعوب األرض كان عليهــم أن يتعلّمــوا فــي أرض 
ســبيهم درس الطاعة الذي كان من ألزم األمور ألجل ســعادتهم المســتقبليّة. فلما 
لــم يتعلمــوا هــذا الــدرس لــم يكــن هللا يســتطيع أن يفعــل ألجلهــم كّل مــا يريــد أن 
يفعلــه. فعندمــا أوضــح لهــم قصــده مــن تأديبهــم ألجــل خيرهــم الروحــي أعلــن قائــالً: 
، َولَ أُبَرِّئُــَك تَبْرِئَــًة « )إرميــا 30: 11(. ومــع ذلــك فــإّن الذيــن كانــوا  » أَُؤدِّبُــَك ِبالَْحــقِّ
موضــع رأفتــه ومحبّتــه لــم يكونــوا ليُطرحــوا جانبــاً وإلــى األبــد، فأمــام كّل أمــم األرض 
كان ســيُظهر خطّتــه فــي تحويــل الهزيمــة الظاهــرة إلــى نصــرة عظيمــة، وفــي الخــالص 

ل الهــالك. وقــد أعطيــت هــذه الرســالة للنبــّي:
ــُه  ــرَاٍع قَِطيَعــُه ألَنَّ الــرَّبَّ فَــَدى يَْعُقــوَب َوفَكَّ ُد إِْســرَائِيَل يَْجَمُعــُه َويَْحرُُســُه كَ ــدِّ » ُمبَ
ـِذي ُهــَو أَقْــَوى ِمْنــُه. فَيَأْتُــوَن َويُرَنُِّمــوَن ِفــي ُمرْتََفــعِ ِصْهيَــْوَن، َويَْجــُروَن إِلَــى  ِمــْن يَــِد الّـَ
يْــِت َوَعلَــى أَبَْنــاِء الَْغَنــِم َوالْبََقــِر.  ُجــوِد الــرَّبِّ َعلَــى الِْحْنطَــِة َوَعلَــى الَْخْمــِر َوَعلَــى الزَّ
ـا، َولَ يَُعــوُدوَن يَُذوبُــوَن بَْعــُد... َوأَُحــوُِّل نَْوَحُهــْم إِلَــى طَــرٍَب  َوتَُكــوُن نَْفُســُهْم كََجنَّــٍة َريّـَ
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َســِم، َويَْشــبَُع َشــْعِبي  يِهــْم َوأُفَرُِّحُهــْم ِمــْن ُحزْنِِهــْم. َوأُْرِوي نَْفــَس الَْكَهَنــِة ِمــَن الدَّ َوأَُعزِّ
ِمــْن ُجــوِدي، يَُقــوُل الــرَّبُّ «.

ِفــي  الَْكلَِمــَة  هــِذِه  بَْعــُد  َســيَُقولُوَن  إِْســرَائِيَل:  إِلــُه  الُْجُنــوِد  رَبُّ  قَــاَل  » هَكــَذا 
، يَــا أَيَُّهــا  ــارِكَُك الــرَّبُّ يَــا َمْســِكَن الِْبــرِّ أَرِْض يَُهــوَذا َوِفــي ُمُدنَِهــا، ِعْنَدَمــا أَرُدُّ َســبْيَُهْم يُبَ
ُس. فَيَْســُكُن ِفيــِه يَُهــوَذا وَكُلُّ ُمُدنِــِه َمًعــا الَْفالَُّحــوَن َوالَِّذيــَن يَُســرُِّحوَن  الَْجبَــُل الُْمَقــدَّ

َذائِبَــٍة «. نَْفــٍس  َوَمــألُْت كُلَّ  الُْمْعِييَــَة،  النَّْفــَس  أَْرَويْــُت  الُْقطَْعــاَن. ألَنِـّـي 
، َوأَقْطـَـُع َمــَع بَيْــِت إِْســرَائِيَل َوَمــَع بَيْــِت يَُهــَوَذا َعْهــًدا  » َهــا أَيَّــاٌم تَأْتـِـي، يَُقــوُل الــرَّبُّ
ـِذي قَطَْعتُــُه َمــَع آبَائِِهــْم يَــْوَم أَْمَســْكتُُهْم ِبيَِدِهــْم ألُْخرَِجُهــْم  َجِديــًدا. لَيْــَس كَالَْعْهــِد الّـَ
. بَــْل هــَذا ُهــَو الَْعْهــُد  ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر، ِحيــَن نََقُضــوا َعْهــِدي فَرَفَْضتُُهــْم، يَُقــوُل الــرَّبُّ
. أَْجَعــُل َشــِريَعِتي  ـاِم، يَُقــوُل الــرَّبُّ ـِذي أَقْطَُعــُه َمــَع بَيْــِت إِْســرَائِيَل بَْعــَد تِلْــَك األَيّـَ الّـَ
ِفــي َداِخلِِهــْم َوأَكْتُبَُهــا َعلَــى قُلُوِبِهــْم، َوأَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا َوُهــْم يَُكونُــوَن لِــي َشــْعبًا. ول 
يعلمــون بعــد كّل واحــد صاحبــه وكّل واحــد اخــاه قائليــن اعرفــوا الــرب ألنّهــم كلّهــم 
ســيعرفونني مــن صغيرهــم إلــى كبيرهــم يقــول الــرّب. ألَنِـّـي أَْصَفــُح َعــْن إِثِْمِهــْم، َولَ 

أَذْكُــُر َخِطيَّتَُهــْم بَْعــُد « )إرميــا 31: 10-14؛ 23-25؛ 34-31(.
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، َوَعبِْدي الَِّذي اْختَرْتُُه « » أَنْتُْم ُشُهوِدي، يَُقوُل الرَّبُّ

 )إشعياء 10:43(.



39
في بالط بابل

)اعتمد هذا الفصل على ما ورد في الصحاح األّول من سفر دانيال(.

كان يوجــد بيــن شــعب هللا الذيــن أخــذوا أســرى إلــى بابــل فــي بــدء ســنوات 
ثابتيــن  رجــالً  كانــوا  لوطنهــم،  المحبيــن  المؤمنيــن  مــن  جماعــة  الســبعين  الســبي 
وصامديــن علــى المبــدأ، ولــم يريــدوا أن تفســد األثــرُة أخالقهــم، بــل أرادوا أن يُكرمــوا 
أرض  فــي  غــرض هللا  الرجــال  هــؤلء  ســيُحقق  كان  كّل شــيء.  ولــو خســروا  هللا 
ســبيهم بتقديمهــم لألمــم الوثنيّــة البــركات التــي ترافــق معرفتَهــم للــرّب. كان عليهــم 
أن يكونــوا نّوابــاً عنــه. ومــا كان لهــم أن يســاوموا أبــداً علــى المبــدأ مــع عبــدة األوثــان، 
بــل أن يبــرزوا إيمانهــم واســمهم بوصفهــم أتبــاع اإللــه الحقيقــي كرايــٍة تُرفــرف بشــرٍف 

وســّمو. وهــذا مــا فعلــوه بالتمــام. ففــي الســرّاء والضــرّاء أكرمــوا هللا فأكرمهــم.
قــد  الــرّب  يعبــدون  الذيــن  الرجــال  كــون هــؤلء  المنتصــرون حقيقــة  أورد  لقــد 
ذهبــوا إلــى الســبي فــي بابــل، وكــون أوانــي بيــت هللا قــد ُوضعــت فــي هيــكل آلهــة 
بابــل بمثابــة برهــان علــى ســمّو ديانتهــم وعاداتهــم فــوق ديانــة العبرانييــن وعاداتهــم. 
والنتائــج  علــى ســموه وســيادة مطالبــه  البرهــان  لبابــل  قــّدم هللا  فقــد  ذلــك  ومــع 
األكيــدة للطاعــة، عــن طريــق صنــوف الحتقــار واإلهانــات التــي أوقعهــا شــعبه علــى 
أنفســهم بابتعادهــم عــن هللا. وقــد قُّدمــت هــذه الشــهادة بواســطة مــن كانــوا أمنــاء 

لــه إذ لــم يكــن يســتطيع أن يقــّدم هــذه الشــهادة أحــد ســواهم.
الذيــن  الثالثــة  ورفاقــه  دانيــال  كان  هلل  بولئهــم  ُمحتفظيــن  ظلّــوا  الذيــن  بيــن 
كانــوا أمثلــة فائقــة للنتيجــة التــي يمكــن أن يصــل إليهــا مــن يتّحــدون بإلــه الحكمــة 
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حياتهــم  مــن  انتزعــوا  وقــد  الملــوك  ســاللة  مــن  الشــبان  هــؤلء  كان  والقــدرة. 
البســيطة فــي وطنهــم وانتقلــوا إلــى أفخــم المــدن، إلــى بــالط أعظــم ملــوك العالــم، 
» َوأََمــَر الَْملـِـُك )نبوخــذ نصــر( أَْشــَفَنَز رَئِيــَس ِخْصيَانـِـِه ِبــأَْن يُْحِضــَر ِمــْن بَِنــي إِْســرَائِيَل 
ــرَفَاِء، ِفتْيَانـًـا لَ َعيْــَب ِفيِهــْم، ِحَســاَن الَْمْنظـَـِر، َحاِذِقيــَن  َوِمــْن نَْســِل الُْملـْـِك َوِمــَن الشُّ
َعلَــى  ٌة  قُــوَّ ِفيِهــْم  َوالَِّذيــَن  ِبالِْعلْــِم،  فَْهــٍم  َوَذِوي  َمْعرِفَــًة  َوَعارِِفيــَن  ِحْكَمــٍة  كُلِّ  ِفــي 

الُْوقُــوِف ِفــي قَْصــِر الَْملِــِك...
» َوكَاَن بَيَْنُهــْم مــن بَِنــي يَُهــَوَذا َدانِيــآَل َوَحَنْنيَــا َوِميَشــائيَل َوَعَزْريـَـا « )عــد 6-3(. 
فــإذ رأى نبوخذنصــر فــي هــؤلء الفتيــان مــا يبّشــر بمقــدرة عظيمــة عقــد العــزَم علــى 
تدريبهــم كــي يشــغلوا وظائــف هامــة فــي مملكتــه. فلكــي يكونــوا مؤهليــن تمامــاً 
لعمــل حياتهــم، رتّــب الملــك لتلقينهــم لغــة الكلدانييــن. وأن تُعطــى لهــم لمــدى 
ثــالث ســنوات المتيــازات التهذيبيــة والتعليميــة فــوق العتياديــة التــي تُمنــح عــادة 

لرؤســاء المملكــة.
كانــت  الكلدانييــن.  آلهــة  تمثــل  بأســماء  دانيــال ورفاقــه  أســماء  أُبدلــت  وقــد 
ودللــة  أهميــة  ذات  أولدهــم  علــى  العبرانيــون  اآلبــاء  أطلقهــا  التــي  األســماء 
األب  كان  خلقيّــة  ميــزات  علــى  أســماؤهم  تــدّل  كانــت  الغالــب  ففــي  عظيمــة. 
يتــوق ألن يراهــا مترعرعــة فــي حيــاة ابنــه. ولكــن ذلــك الرئيــس الــذي كان منوطــا 
َر، َوَحَنْنيَــا َشــْدَرَخ،  ى َدانِيــآَل بَلْطََشــاصَّ بــه أمــُر العنايــة بالفتيــة المســبيين: » َســمَّ

.)7 )عــد  َعبَْدنَُغــَو «  َوَعَزْريَــا  ِميَشــَخ،  َوِميَشــائِيَل 
الوثنيّــة،  واعتنــاق  عقيدتهــم  نبــذ  علــى  العبرانييــن  الفتيــَة  الملــك  يرغــم  ولــم 
ولكّنــه كان يؤّمــل أن يتــّم هــذا تدريجيّــاً. فقــد كان يرجــو أن يكونــوا علــى اتصــال 
بالعــادات الوثنيّــة بســبب أســمائهم التــي لهــا دللــة وثنيّــة. وإذ يتأثــرون بطقــوس 
أّمتهــم  ديــن  بنبــذ  بإقناعهــم  كفيــالً  ذلــك  يكــون  أن  يرجــو  كان  الوثنيّــة  العبــادة 

البابلييــن. عبــادة  فــي  والشــتراك 
حاســم  امتحــان  لهــم  عــرض  الجديــدة  الحيــاة  تلــك  فــي  ســيرهم  بــدء  ومــن 
ألخالقهــم. كان مفروضــاً عليهــم أن يأكلــوا مــن الطعــام ويشــربوا مــن الخمــر التــي 
كانــت تأتيهــم مــن علــى مائــدة الملــك. وقــد ظــّن الملــك أنّــه بهــذا كان يعبّــر عــن 
رضــاه عنهــم واهتمامــه بخيرهــم. ولكــن إذ قـُـّدم منــه جــزء لألوثــان فــإّن الطعــام الــذي 
أُتِــَي بــه مــن علــى مائــدة الملــك كان مكرّســاً لألوثــان أيضــاً، فالــذي يتنــاول مــن هــذا 
للــرّب  دانيــال ورفاقــه  أّن ولء  إلّ  بابــل.  يقــّدم ولءه آللهــة  أنّــه  يعتبــُر  الطعــام كان 
منعهــم مــن الشــتراك فــي تقديــم الــولء لألوثــان. وحتــى مجــرد التظاهــر بــاألكل مــن 
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أطايــب الملــك أو شــرب خمــره كان يعتبــر انــكاراً إليمانهــم. فكونهــم يفعلــون هــذا 
معنــاه أنّهــم يتســربلون بــرداء الوثنيّــة ويهينــون مبــاديء شــريعة هللا.

المضعفــة  اآلثــار  بجلــب  المخاطــرة،  بتلــك  القيــام  علــى  يجــرؤوا  لــم  وهــم 
قــوى  تشــّل  التــي  الشــهوات  فــي  والنغمــاس  بالتــرف  الناشــئة  اإلنســان،  لقــوى 
نــاداب  بتاريــخ  علــم  علــى  كانــوا  النمــّو.  عــن  وتُعيقهــا  والــروح  والعقــل  الجســم 
فهــو  ذلــك،  عــن  نتــج  ومــا  للخمــر  إدمانهمــا  وعــن  الوحــي  ســجل  مــن  وأبيهــو. 
أجســامهم  قــوى  أّن  يدركــون  كانــوا  الخمســة.  موســى  أســفار  فــي  محفــوظ 

الخمــر. احتســوا  هــم  إذا  التلــف  ســيصيبها  وعقولهــم 
التعفــف  عــادات  علــى  وتدّرابــوا  آبائهــم  مــن  تعلّمــوا  قــد  ورفاقــه  دانيــال  كان 
وضبــط النفــس. وتعلّمــوا أّن هللا يعتبرهــم مســؤولين عــن إمكاناتهــم وعليهــم ألّ 
يوهنــوا قواهــم بوســيلة مــا. وكان هــذا التهذيــب بالنســبة إلــى دانيــال ورفاقــه وســيلة 
حفظهــم فــي وســط المؤثــرات المفســدة فــي بــالط بابــل. ومــا كان أقــوى التجــارب 
التــي كانــت محدقــًة بهــم فــي ذلــك البــالط الُمتــرَف الفاســد. ولكّنهــم ظلـّـوا بعيديــن 
عــن النجاســة. فلــم يكــن ممكنــاً أليّــة قــوى أو تأثيــر. إبعادهــم عــن الَمبَــاِدئ التــي 

كانــوا قــد تعلّموهــا فــي صباهــم حيــن درســوا كلمــة هللا وأعمالــه.
مقبــولً  عــذراً  فيهــا  عــاش  التــي  البيئــة  فــي  وجــَد  لــكان  دانيــال  رغــب  ولــو 
إنّــه  قائــالً  يبــرر تصرفــه  أن  يمكنــه  فــكان  التــام.  التعفــف  عــادات  عــن  لالنحــراف 
لســلطانه،  اصبــح خاضعــاً  وقــد  الملــك  رضــى  علــى  حياتــه  فــي  معتمــداً  لكونــه 
فلــم يكــن أمامــه مــن طريــق آخــر يســلكه غيــر األكل مــن طعــام الملــك والشــرب 
يخســر مركــزه  وقــد  الملــك  بتعاليــم هللا فســيغضب  تمّســك  لــو  إذ  مــن خمــره، 
برضــى  متمتّعــاً  يظــّل  فقــد  الــرّب  وصيّــة  عــن  تغاضــى  إذا  أمــا  حياتــه.  ويفقــد 

الخادعــة. العالميّــة  والمطامــح  العقليّــة  الميــزات  لنفســه  ويحــرز  الملــك 
لكــّن دانيــال لــم يتــردد. فــإّن استحســان هللا كان أغلــى فــي نظــره مــن رضــى 
علــى  يثبــت  أن  قلبــه  فــي  عــزم  لقــد  نفســها.  الحيــاة  ومــن  األرض  ملــوك  أقــوى 
ــُس  يَتََنجَّ لَ  ـُه  أَنّـَ قَلِْبــِه  ِفــي  » َجَعــَل  النتائــج  كانــت  مهمـــا  واســتقامته  نزاهتــه 

.)8 )عــد  َمْشــُروِبِه «  ِبَخْمــِر  َولَ  الَْملِــِك  ِبأَطَاِيــِب 
وقــد ســانده رفاقـُـه الثالثــة فــي هــذا العــزم وإذ وصــل الفتيــُة العبرانيــون إلــى ذلــك 
القــرار لــم يتصرّفــوا بطيــش أو غطرســة، ولكّنهــم اعتمــدوا علــى هللا، فهــم لــم يختــاروا 
أن يكونــوا فــي موقــف شــاذ. ولكّنهــم فّضلــوا هــذا علــى إهانــة هللا. فلــو أنّهــم تســامحوا 
مــع الخطــأ فــي هــذا األمــر بالخضــوع لضغــط الظــروف فــإّن انحرافهــم عــن المبــدأ 
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ســيضعف إحساســهم بالحــّق وكراهيتهــم للضــالل. وأّول خطــوة خاطئــة ســتقود إلــى 
خطــوات أخــرى إلــى أن تنفصــم صلتهــم بالســماء فتجرفهــم التجربــة بعيــداً.

» َوأَْعطَــى هللُا َدانِيــآَل نِْعَمــًة َوَرْحَمــًة ِعْنــَد رَئِيــِس الِْخْصيَــاِن « )عــد 9( وأُِخــَذ 
طلبُــه ألّ يتنّجــس فــي العتبــار والتقديــر، ومــع ذلــك فقــد تــرّدد رئيــس الخصيــان 
ــَك  فــي إجابتــه إلــى طلبــه. فقــد أوضــح لدانيــال قائــالً: » إِنِّــي أََخــاُف َســيِِّدي الَْملِ
ـِذي َعيَّــَن طََعاَمُكــْم َوَشــرَابَُكْم. فَلَِمــاَذا يَــَرى ُوُجوَهُكــْم أَْهــزََل ِمــَن الِْفتْيَــاِن الَِّذيــَن  الّـَ

ِمــْن ِجيلُِكــْم فَتَُديُِّنــوَن َرأِْســي لِلَْملِــِك « )عــد 10(.
حينئــذ تقــّدم دانيــال إلــى ملــزار الضابــط الخــاص المنــوط بــه أمــر رعايــة الفتيــة 
العبرانييــن طالبــا منــه إعفاءهــم مــن أكل طعــام الملــك وشــرب خمــره. وســأله أن 
يقومــوا بتجربــة وهــي أن يتناولــوا لمــّدة عشــرة أيــام طعامــاً بســيطاً. فــي حيــن يــأكل 

زمالؤهــم مــن أطايــب الملــك.
كان ملــزار يخشــى إجابتهــم إلــى طلبهــم خوفــاً مــن ســخط الملــك، ومــع ذلــك 
فقد رضخ لطلبهم، وعلم دانيال أنّه كســب القضيّة ففي نهاية عشــرة أيام التجربة 
كانــت النتيجــة علــى  عكــس مــا يخشــاه رئيــس الســقاة: » ظََهــرَْت َمَناِظرُُهــْم أَْحَســَن 
َوأَْســَمَن لَْحًمــا ِمــْن كُلِّ الِْفتْيَــاِن اآلكِلِيــَن ِمــْن أَطَاِيــِب الَْملِــِك « )عــد 15(. لقــد برهــن 
منظــر الفتيــة العبرانييــن علــى تفّوقهــم علــى أقرانهــم. وكان مــن نتائــج ذلــك أن ُســِمح 

لدانيــال ورفاقــه بتنــاول طعامهــم البســيط طــوال مــّدة تعليمهــم.
ولمــدى ثــالث ســنوات درس الفتيــة العبرانيــون ليعرفــوا: » كِتَابَــَة الَْكلَْدانِيِّيــَن 
هلل  ولئهــم  علــى  ثابتيــن  ظلــوا  المــدة  هــذه  خــالل  وفــي   .)4 )عــد  َولَِســانَُهْم « 
واعتمــدوا علــى قدرتــه علــى الــدوام. وقــد جمعــوا بيــن عــادات إنــكار الــذات والجــّد 
فــي الســعي نحــو الهــدف والجتهــاد والثبــات. لــم تكــن كبرياؤهــم ول طموحهــم هــو 
الــذي أتــى بهــم إلــى قصــر الملــك ومزاملــة الذيــن لــم يكونــوا يعرفــون هللا أو يتّقونــه. 
غيــر  األزليّــة  هللا  حكمــة  هنــاك  أوجدتهــم  وقــد  غريبــة،  بــالد  فــي  مســبيين  كانــوا 
المحــدودة. وإذ كانــوا بعيديــن عــن الوطــن بمؤثراتــه والعشــراء المقّدســين والبيئــة 
ــة حاولــوا أن يتصرفــوا تصرفــاً حميــداً ألجــِل كرامــة شــعبهم المــدوس باألقــدام  النقيّ

وألجــِل مجــِد الــرّب الــذي كانــوا يعبدونــه.
وقــد نظــر الــرّب بعيــن الستحســان والرضــى إلــى إنــكار الــذات الــذي أبــداه الفتيــة 
العبرانيــون وإلــى ســالمة نزعاتهــم بحيــث لزمتهــم بركتــه: » فَأَْعطَاُهــُم هللُا َمْعرِفَــًة 
ِبــُكلِّ الــرَُّؤى َواألَْحــالَِم « )عــد  َوَعْقــالً ِفــي كُلِّ كِتَابَــٍة َوِحْكَمــٍة، وَكَاَن َدانِيــآُل فَِهيًمــا 
17(. وقــد تــّم الوعــد القائــل: » إِنِّــي أُكـْـرُِم الَِّذيــَن يُْكرُِمونَِنــي « )1 صموئيــل 2: 30(. 
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فــإذ تمّســك دانيــال بــاهلل بثّقــة ل تتزعــزع فــإّن روح القــّوة النبويّــة اســتقرّت عليــه. 
البــالط  فــي  الحيــاة  فــي واجبــات  النــاس  التعليمــات مــن  يتلقــى  ففــي حيــن كان 
بواســطة  القادمــة،  لألجيــال  ليســّجل  المســتقبل،  أســرار  معرفــة  يعلّمــه  هللا  كان 
التشــبيهات والرمــوز، الحــوادث التــي تشــمل تاريــخ هــذا العالــم إلــى انقضــاء الدهــر.

وعندمــا جــاء وقــت اختبــار أولئــك الشــبان اختُبــر الفتيــة العبرانيــون مــع غيرهــم 
َدانِيــآَل  ِمثْــُل  كُلِِّهــْم  بَيَْنُهــْم  يُوَجــْد  » لَــْم  ولكــن  المملكــة.  لخدمــة  الُمرّشــحين  مــن 
َوَحَنْنيَا َوِميَشــائِيَل َوَعَزْريَا «. إّن فهمهم الثاقب وعلمهم الواســع ولغتهم الممتازة 
قواهــم  لنشــاط  وكذلــك  بعطــب  تُصــب  لــم  التــي  لقوتهــم  شــهدت  المضبوطــة 
ـِذي َســأَلَُهْم َعْنــُه الَْملِــُك َوَجَدُهــْم َعَشــرََة  العقليّــة. » َوِفــي كُلِّ أَْمــِر ِحْكَمــِة فَْهــٍم الّـَ
ــَحرَِة الَِّذيــَن ِفــي كُلِّ َمْملََكِتــِه «، » فََوقَُفــوا أََمــاَم  أَْضَعــاٍف فَــْوَق كُلِّ الَْمُجــوِس َوالسَّ

الَْملِــِك « )عــد 19، 20(.
وقــد اجتمــع فــي بــالط بابــل ممثلــون مــن كّل البــالد رجــال لهــم أســمى المواهــب 
رجــال ُمنحــوا أغنــى الهبــات الطبيعيــة، ولهــم ثقافــة واســعة وأعظــم تهذيــب يمكــن 
أن يمنحــه العالــم. ومــع ذلــك تبيّــن ألولئــك القــوم أنّــه لــم يكــن للفتيــة العبرانييــن 
نــّد أو نظيــر. ففــي القــّوة الجســمانية والحســن واللياقــة البدنيّــة والنشــاط الذهنــي 
ومــا بلغــوه مــن ثقافــة وعلــم لــم يكــن مــن يضارعهــم. كذلــك فــي القامــة المنتصبــة 
والخطــى الثابتــة المرنــة والوجــه الجميــل والحــواس الصافيــة والنَفــس النقــي غيــر 
الملــوث. كانــت كّل هــذه شــهادات عاليــة علــى العــادات الحســنة وأوســمة شــرف 

تُِكــرُم بهــا الطبيعــة مــن يطيعــون قوانينهــا.
إذ أحــرز دانيــال ورفاقــه الحكمــَة فقــد أصابــوا نصيبــاً مــن النجــاح أعظــم بكثيــر 
يــأت  لــم  الــذي أحــرزوه  مــن كّل مــا حصــل عليــه زمالؤهــم الطلبــة ولكــّن علمهــم 
بــل ألنّهــم اســتخدموا قواهــم ومواهبهــم بأمانــة تحــت إرشــاد  بمحــض الصدفــة، 
أســاس  هللا  معرفــة  جعلــوا  إذ  حكمــة  كّل  بنبــع  ارتبطــوا  لقــد  الُقــُدس.  الــّروح 
تهذيبهــم. وصلّــوا بإيمــان فــي طلــب الحكمــة وعاشــوا بموجــب صلواتهــم. لقــد 
وضعــوا أنفســهم فــي الوضــع الــذي يمكــن هلل أن يباركهــم فيــه. وقــد تجنبــوا كّل 
يكونــوا  لكــي  فرصــة  كّل  اســتخدام  وأحســنوا  قواهــم،  يُضعــف  أن  شــأنه  مــن  مــا 
أذكيــاء فــي كّل فــروع العلــم واتّبعــوا كافّــة قوانيــن الحيــاة التــي ل ينضــب معينهــا 
مــن أجــل غــرض  القــّوة والــذكاء. وطلبــوا الحصــول علــى المعرفــة  فــي اعطائهــم 
واحــد. ألّ وهــو إكــرام هللا. وقــد تحققــوا أنّهــم لكــي يســتطيعوا أن يقفــوا كممثليــن 
للديــن الحقيقــي وســط الديانــات الكاذبــة التــي يعتنقهــا العالــم الوثنــي. عليهــم أن 
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يحتفظــوا بأذهــان صافيــة وأن يَتَِّصفــوا بصفــات مســيحيّة. وكان هللا نفُســه معلّمــاً 
لهــم. فقــد ســاروا مــع هللا كأخنــوخ إذ كانــوا يصلّــون باســتمرار ويدرســون بضميــر 

صالــح وعلــى اتّصــال دائــم باإللــه غيــر المنظــور.
إّن النجاح الحقيقي في أي نوع من أنواع العمل ل يأتي نتيجًة للصدفة أو القضاء 
والقــدر. إنّمــا هــو تفاعــل حــوادث عنايــة هللا. ومكافــأة اإليمــان والفطنــة والفضيلــة 
والمثابــرة. فالصفــات العقليّــة الجميلــة واألســلوب األدبــي الســامي ل يأتــي بمحــض 
الصدفة. فاهلل يقّدم الفرص للناس ويتوقف النجاح عندئذ على كيفية استخدامها.

ِمــْن  تَْعَملُــوا  َوأَْن  تُِريــُدوا  » أَْن  ورفاقــه:  دانيــال  فــي  يعمــل  هللا  كان  وبينمــا 
أَْجــِل « مســرته )فيلبــي 2: 13(، كانــوا هــم يتممــون خالصهــم. وفــي هــذا أُعلــن 
حقيقــي.  نجــاح  أّي  إحــراز  يمكــن  ل  بدونــه  الــذي  اإللهــي  التعــاون  مبــدأ  عمــل 
فالمســعى البشــري ل يُفيــد شــيئاً بــدون قــّوة هللا، ومــا لــم يبــُذل اإلنســان الجهــد 
نمتلــك  فلكــي  لكثيريــن.  بالنســبة  فتيــالً  يُجــدي  ل  هللا  مجهــود  فــإّن  ســعيه  فــي 
نعمــة هللا علينــا أن نبــذل قصارانــا فــي القيــام بدورنــا. فنعمتــه تُعطــى لنــا لتعمــل 

فينــا لكــي نريــد ونعمــل، ولكّنهــا ل تُعطــى لنــا لتكــون بديــالً عــن جهودنــا.
مــن  كّل  مــع  ســيتعاون  هــو  فكذلــك  ورفاقــه  دانيــال  مــع  الــرّب  تعــاون  وكمــا 
يجتهــدون فــي عمــل إرادتــه. وإذ يمنحهــم مــن روحــه فهــو يعّضــد ويقــّوي كّل غايــة 
تواجههــم  أن  لبــّد  الطاعــة  فــي طريــق  يســيرون  والذيــن  نبيــل.  عــزم  حقيقيّــة وكّل 
معطـّـالت كثيــرة. قــد تحــاول المؤثــرات القويـّـة الخادعــة الماكــرة أن تربطهــم بالعالــم، 
ولكــن الــرّب قــادر أن يحبــط كّل وســيلة تعمــل علــى هزيمــة مختاريــه. فبقّوتــه يمكنهــم 

أن ينتصــروا علــى كّل تجربــة ويقهــروا كّل الصعــاب.
لقــد جعــل هللا دانيــال ورفاقــه علــى اتصــال بعظمــاء بابــل كــي يمكنهــم وهــم فــي 
ــه للنــاس. فكيــف صــاروا مؤهليــن  وســط أّمــة يعبــد أهلهــا األوثــان، أن يمثّلــوا صفاتِ
إّن  فائقــة؟  كرامــة  ولــه  خطيــرة  مســؤوليّة  علــى  ينطــوي  كان  الــذي  المركــز  لذلــك 
األمانــة فــي األمــور الصغيــرة هــي التــي كانــت طابــع حياتهــم كلّهــا. فلقــد أكرمــوا هللا 

فــي أقــّل واجباتهــم شــأنا كمــا فــي المســؤوليات األعظــم خطــراً.
وكمــا دعــا هللا دانيــال ليشــهد لــه فــي بابــل كذلــك هــو يدعونــا لنكــون شــهوده 
فــي العالــم اليــوم. ففــي أصغــر شــؤون الحيــاة كمــا فــي أعظمهــا يريدنــا أن نعلــن 
للنــاس َمبَــاِدئ ملكوتــه. إّن كثيريــن ينتظــرون ليُســند إليهــم عمــل عظيــم بينمــا هــم 
يُضيّعــون مــن أيديهــم كّل يــوم فرصــاً إلظهــار أمانتهــم هلل. وفــي كّل يــوم هــم يخفقــون 
فــي القيــام بواجبــات الحيــاة الصغيــرة بــكّل القلــب. وفــي حيــن أنّهــم ينتظــرون أن 
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إلشــباع  يزعمــون  كمــا  العظيمــة  مواهبهــم  فيــه  تتجلّــى  عظيــم  عمــل  إليهــم  يُســند 
أشــواقهم وطموحهــم، تمــّر أيامهــم ســريعة بــال فائــدة.

ل توجــد فــي حيــاة المســيحي الحقيقــي األميــن أمــور غيــر جوهريــة، ففــي نظــر 
اإللــه القديــر يُعتبــر كّل واجــب هامــاً. إّن الــرّب يقيــس بــكّل دقــة إمكانيّــة كّل إنســان 
للخدمــة. واإلمكانــات المعطّلــة التــي ل تُســتعمل لبــّد أن يُحاســب أصحابُهــا عليهــا 
كمــا يحاســبون علــى تلــك التــي يســتعملونها. إننــا ســوف نُــدان بموجــب مــا كان 

علينــا أن نفعلــه ولكّننــا لــم ننجــزه ألنّنــا لــم نســتخدم قوانــا فــي تمجيــد هللا.
إّن الخلـُـَق النبيــل ل يأتــي مصادفــة، وهــو ل يُعــزَى إلــى عطايــا العنايــة أو هباتهــا. 
ولكّنــه يأتــي نتيجــة لتدريــب النفــس وترويضهــا وإخضــاع طبائعنــا الدنيــا للطبيعــة 

العليــا، وتســليم الــذات لخدمــة هللا والنــاس.
إّن هللا يخاطــب شــبّان اليــوم عــن طريــق الــولء لَمبَــاِدئ العتــدال والتعفــف 
إلــى رجــال يعملــون  ــة  العبرانيــون. توجــد حاجــة ملحَّ الفتيــة  أولئــك  الــذي أظهــره 
بجــرأة علــى إتبــاع َمبَــاِدئ الحــّق كدانيــال. ثّمــة حاجــة إلــى رجــال ذوي قلــوب نقيّــة 
وأيــٍد قويّــٍة وقلــوب شــجاعة ل تعــرف الخــوف، ألّن الحــرب بيــن الرذيلــة والفضيلــة 
تســتلزم يقظــة وســهراً دائميــن. والشــيطان يقــّدم تجاربــه لــكّل إنســان فــي أشــكال 

كثيــرة خّداعــة وجّذابــة فيمــا يختــّص باإلفــراط فــي النهــم.
العقــل والنفــس عــن طريقهــا ألجــل  ينمــو ويتطــّور  أهــّم وســيلة  والجســم هــو 
لكــى  الجســم  قــوى  إلــى  تجاربــه  النفــوس  خصــم  يصــّوب  ولهــذا  األخــالق.  بنــاء 
يوهنهــا ويحــّط مــن قدرهــا. فمتــى نجــح فــي ذلــك فهــذا ينتــج عنــه غالبــاً إخضــاع 
اإلنســان كلّــه للشــّر. إّن ميــول الطبيعــة الجســدية إذا لــم تُخضــع لقــّوة أســمى لبــّد 
أن تنتهــي إلــى الدمــار والمــوت. ينبغــي أن يخضــع الجســم لقــوى اإلنســان الســامية 
هلل.  تخضــع  أن  يجــب  نفســها  واإلرادُة  األهــواء،  فــي  اإلرادة  تتحّكــم  أن  وينبغــي 
فقــّوة العقــل الســامية إذ تتقــّدس بنعمــة هللا يجــب أن تتســلّط علــى الحيــاة. إّن 
قــوى العقــل والجســم وطــول العمــر تخضــع لقوانيــن ثابتــة. وبواســطة الطاعــة لهــذه 
النواميــس يمكــن لإلنســان أن ينتصــر علــى ذاتــه وعلــى ميولــه وعلــى » الرَُّؤَســاِء، َمــَع 
ــِة ِفــي  ــرِّ الرُّوِحيَّ ْهــِر، َمــَع أَْجَنــاِد الشَّ ــالَِطيِن، َمــَع ُولَِة الَْعالَــِم َعلَــى ظُلَْمــِة هــَذا الدَّ السَّ

)أفســس 6: 12(. ــَماِويَّاِت «  السَّ
بتقديــم  يُســمح  يكــن  لــم  الــذي هــو رمــز لإلنجيــل  القديــم  الطقــس  فــي ذلــك 
ذبيحــة بهــا عيــب علــى مذبــح هللا. فالذبيحــة التــي كانــت ترمــز إلــى المســيح كان 
أن  يجــب  لمــا  كمثــال  هــذا  إلــى  هللا  كلمــة  وتشــير  دنــس.  بــال  تكــون  أن  ينبغــي 
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ــٍب « )روميــة 12: 1؛  َســًة َوِبــاَل َعيْ ــًة «، » ُمَقدَّ يكــون عليــه أولده:— » َذِبيَحــًة َحيَّ
أفســس 5: 27(.

مــن  فبالرغــم  ذلــك  ومــع  مثلنــا،  اآللم  تحــت  كانــوا  العبرانييــن  الفتيــة  إّن 
إلــى  يســتندون  كانــوا  ألنّهــم  راســخين  وقفــوا  بابــل  بــالط  فــي  المغريــة  المؤثــرات 
هللا  لصــالح  مثــالً  فيهــم  الوثنيّــُة  األّمــة  تلــك  رأت  فقــد  الالمتناهيّــة.  هللا  قــدرة 
ــاِدئ علــى  ــة المســيح. وإنّنــا نجــد فــي اختبارهــم مثــالً لنتصــار الَمبَ وجــوده ولمحبّ

والوثنيــة. اإللحــاد  علــى  والــولء  والتكريــس  الفســاد  علــى  والنقــاوة  التجربــة. 
دانيــال،  قلــب  امتلكــت  التــي  الــروح  علــى  اليــوم  شــباب  يحصــل  أن  يمكــن 
نبــع القــّوة ذاتــه ويمتلكــوا قــّوة التعفــف وضبــط النفــس ذاتهــا.  وأن يســتقوا مــن 
وأن يُظهــروا النعمــة ذاتهــا فــي حياتهــم، حتــى فــي مثــل تلــك الظــروف المعاكســة 
قــد يكونــون ُمحاطيــن بتجــارب لالنغمــاس فــي المــالذات، خصوصــاً فــي المــدن 
الكبيــرة حيــث يمكــن إشــباع كّل نهــم شــهواني بســهولة بســبب الغوايــات، ومــع 
ذلــك فبنعمــة هللا يظــّل عزمهــم علــى إكــرام هللا ثابتــاً. وعــن طريــق العزيمــة والقــّوة 
واليقظــة والســهر يمكنهــم الصمــود أمــام كّل تجربــة تهاجــم النفــس. ولكــّن النصــرة 

ل يحرزهــا إلّ ذاك الــذي يفعــل الحــّق ألنّــه حــّق.
العبرانيــون الشــرفاء،  أولئــك  بــه  قــام  الــذي  الحيــاة ذاك  أنبــل عمــل  مــا كان 
فــإذ ودَّعــوا وطنهــم الــذي قضــوا فيــه ســنّي طفولتهــم، لــم يكونــوا يحلمــون بالمصيــر 
الســامي المجيــد الــذي كان مــن نصيبهــم. وإذ كانــوا أُمنــاء وثابتيــن فقــد خضعــوا 

لإلرشــاد اإللهــي حتــى عــن طريقهــم تتــّم مقاصــد هللا.
إّن هللا يرغــب أن يعلــن بواســطة شــباب وأطفــال اليــوم الحقائــق القويـّـة ذاتهــا 
التــي أُعلنــت بواســطة هــؤلء الرجــال. فحيــاة دانيــال ورفاقــه هــي إعــالن لمــا يُمكــن 
أن يفعلــه هللا ألجــل أولئــك الذيــن يســلّمون ذواتهــم لــه وبــكّل قلوبهــم يجتهــدون 

فــي إتمــام مقاصــده.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في الصحاح الثاني من سفر دانيال(.

حالما انتظم دانيال ورفاقه في خدمة ملك بابل وقعت أحداث أعلنت لتلك 
األّمـــة الوثنيّــة قــدرة هللا وأمـــانتَه. ذلــك أّن نبوخذنصــر كان قــد حلـــم حلمــــاً عظيمـــاً: 
» فَانْزََعَجــْت ُروُحــُه َوطَــاَر َعْنــُه نَْوُمــُه « )عــد 1(. ولكــن مــع أّن عقــل الملــك قــد تأثــر 

بعمــق فقــد وجــد بعدمــا اســتيقظ أنّــه يســتحيل عليــه أن يتذكّــر تفاصيــل الحلــم.
َوالَْعرَّاِفيــَن «  َوالَســَحرَُة  » الَمُجــوْس  حكمــاءه:  جمــع  وارتباكــه  حيرتــه  ففــي 
َوانَْزَعَجــْت ُروِحــي  )عــد 2(. والتمــس منهــم العــون قائــالً: » قَــْد َحلَْمــُت ُحلْمــاً 
لَمْعرفَــِة الُْحلْــِم « )عــد 3(. فــإذ أنبأهــم بحيرتــه وارتباكــه طلــب إليهــم أن يكشــفوا 

لــه مــا يجلــب إلــى عقلــه الراحــة.
ِبالُْحلْــِم  َعِبيــَدَك  أَْخِبــْر  األَبَــِد.  إِلَــى  الَْملِــُك  قائليــن: » أَيَُّهــا  الحكمــاء  فأجابــه 

.)4 )عــد  تَْعِبيــرَُه «  فَُنبَيِّــَن 
فــإذ لــم يقنــع الملــك بهــذا الجــواب الــدال علــى المراوغــة، ســاورته الشــكوك. 
فرغــم ادعاءاتهــم بأنّهــم يســتطيعون الكشــف عــن أســرار النــاس فقــد بــدا مــع ذلــك 
كذبهــم وأنّهــم ل يرغبــون فــي تقديــم العــون لــه. لــذا أمــر الملــك حكمــاءه، بعدمــا قــّدم 
لهــم وعــداً بالغنــى والكرامــة مــن جهــة، والتهديــد بالمــوت مــن جهــة أخــرى، أن يخبــروه 
ل بتعبير الحلم فقط بل بالحلم نفســه فقال لهم الملك: » قَْد َخرََج ِمنِّي الَْقْوُل إِْن 
لَْم تُْنِبئُونِي ِبالُْحلِْم َوِبتَْعِبيرِِه تَُصيَّرُوَن إِْربًا إِْربًا َوتُْجَعُل بُيُوتُُكْم َمْزبَلًَة. َوإِْن بَيَّْنتُُم الُْحلَْم 

َوتَْعِبيــرَُه تََنالُــوَن ِمــْن ِقبَلِــي َهَدايَــا َوَحالَِويــَن َوإِكْرَاًمــا َعِظيًمــا « )عــد 5، 6(.
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َعِبيــَدُه  الَْملِــُك  » لِيُْخِبــِر  قائليــن:  الملــك  الحكمــاء  أجــاب  أخــرى  ومــرّة 
.)7 )عــد  تَْعِبيــرَُه «  فَُنبَيِّــَن  ِبالُْحلْــِم 

وهنــا اهتــاج الملــك بنوخذنصــر واحتــدم غضبــه بســبب الخيانــة الســافرة التــي 
أبداهــا أولئــك الســحرة الذيــن وثــق بهــم وقــال » إِنِّــي أَْعلـَـُم يَِقيًنــا أَنَُّكــْم تَْكتَِســبُوَن َوقْتـًـا 
إِْذ رَأَيْتـُـْم أَنَّ الَْقــْوَل قـَـْد َخــَرَج ِمنِّــي ِبأَنَّــُه إِْن لـَـْم تُْنِبئُونـِـي ِبالُْحلـْـِم فََقَضاُؤكـُـْم َواِحــٌد. ألَنَُّكــْم 
اِمــي إِلَــى أَْن يَتََحــوََّل الَْوقْــُت.  قَــِد اتََّفْقتُــْم َعلَــى كَالٍَم كَــِذٍب َوفَاِســٍد لِتَتََكلَُّمــوا ِبــِه قُدَّ

فَأَْخِبُرونـِـي ِبالُْحلـْـِم فَأَْعلـَـَم أَنَُّكــْم تُبَيُِّنــوَن لـِـي تَْعِبيــرَُه « )عــد 8، 9(.
فــإذ امتــألت قلــوب أولئــك الســحرة خوفــاً وهلعــاً بســبب عواقــب إخفاقهــم 
حاولــوا أن يبرهنــوا للملــك أّن طلبــه غيــر معقــول، واختبــاره الــذي قّدمــه لــم يســبق 
أن قّدمــه إنســان. لذلــك احتجــوا قائليــن: » لَيْــَس َعلَــى األَرِْض إِنَْســاٌن يَْســتَِطيُع أَْن 
يُبَيِّــَن أَْمــَر الَْملِــِك. لِذلِــَك لَيْــَس َملِــُك َعِظيــُم ُذو ُســلْطَاٍن َســأََل أَْمــراً ِمثْــَل هــَذا ِمــْن 
ــُه الَْملِــُك َعِســُر َولَيْــَس آَخــُر يُبَيُِّنــُه  . َواألَْمــُر الَّــِذي يَطْلُبُ َمُجوِســيٍّ أَْو َســاِحٍر أَْو كَلَْدانِــيٍّ

اَم الَْملِــَك َغيْــَر اآْللَِهــِة الَِّذيــَن لَيَْســْت ُســْكَناُهْم َمــَع الْبََشــِر « )عــد 10، 11(. قُــدَّ
حينئذ غضب الملك واغتاظ جداً وأمر بإبادة كّل حكماء بابل )عد 12(.

دانيــال  الملــك،  أمــر  لتنفيــذ  المتأهبيــن  الضبــاط  طلبهــم  الذيــن  بيــن  كان 
وأصحابــه. وعندمــا قيــل لهــم أنّهــم لبــّد أن يموتــوا أيضــاً بموجــب األمــر الملكــي، 
عندئــذ ســأل دانيــال أريــوخ رئيــس شــرطة الملــك، بحكمــة وعقــل قائــالً: » لَِمــاَذا 
اْشــتَدَّ األَْمــُر ِمــْن ِقبَــِل الَْملِــِك؟ « )عــد 13، 15(. حينئــذ أخبــره أريــوخ قصــة حيــرة 
الملــك عــن حلمــه الشــهير وعــن اخفاقــه فــي الحصــول علــى معونــة مــن الســحرة 
الذيــن وضــع ثقتــه الكاملــة فيهــم حتــى اآلن . ولّمــا ســمع دانيــال هــذا الــكالم، وضــع 
حياتــه بيــن يديــه وتجاســر علــى المثــول فــي حضــرة الملــك. وأخــذ يتوّســل إلعطائــه 

فرصــة إمهــال حتــى يطلــب مــن إلهــه أن يكشــف لــه عــن الحلــم وتعبيــره.
بَيِْتــِه، َوأَْعلَــَم َحَنْنيَــا  إِلَــى  فأجابــه الملــك إلــى طلبــه. » ِحيَنِئــٍذ َمَضــى َدانِيــآُل 
مــن  الحكمــة  جميعهــم  فطلبــوا   .)17 )عــد  ِباألَْمــِر «  أَْصَحابَــُه  َوَعَزْريَــا  َوِميَشــائِيَل 
نبــع النــور والمعرفــة وكان إيمانهــم قويــاً إلحساســهم بــأّن هللا وضعهــم فــي ذلــك 
الحيــرة  أوقــات  وفــي  واجبهــم.  ويتممــون  عملــه  يعملــون  كانــوا  وبأنّهــم  الموضــع 
برهــن  وقــد  والحمايــة،  اإلرشــاد  طلــب  فــي  دائمــاً  إليــه  يلجــأون  كانــوا  والخطــر 
قلــب، ســلّموا  فــي حينــه. فبانســحاق  العــون  يقــّدم  الــذي  الحاضــر  المعيــن  أنــه 
ذواتهــم مــن جديــد لديــان كّل األرض متوّســلين إليــه كــي يمنحهــم النجــاة فــي ذلــك 
الــذي أكرمــوه  فاإللــه  تكــن صلواتهــم عبثــاً  ــة، ولــم  الوقــت، وقــت الحاجــة الملحَّ
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يكرمهــم اآلن، وقــد حــّل عليهــم روح الــرّب. حينئــذ كُشــف لدانيــال الســّر: » ِفــي 
ُرْؤيَــا اللَّيْــِل « )عــد 19(، كُشــف لــه ُحلــم الملــك ومعنــاه ...

فــكان أّول مــا عملــه دانيــال أنّــه شــكر هللا علــى اإلعــالن الُمعطــى لــه. فهتــف 
يقــول: » لِيَُكــِن اْســُم هللِا ُمبَــاَركًا ِمــَن األَزَِل َوإِلَــى األَبَــِد، ألَنَّ لَــُه الِْحْكَمــَة َوالَْجبَــُروَت. 
ــُب ُملـُـوكًا. يُْعِطــي الُْحَكَمــاَء ِحْكَمــًة،  َوُهــَو يَُغيِّــُر األَْوقـَـاَت َواألَزِْمَنــَة. يَْعــزُِل ُملـُـوكًا َويَُنصِّ
ـُم الَْعارِِفيــَن فَْهًمــا. ُهــَو يَْكِشــُف الَْعَمائِــَق َواألَْســرَاَر. يَْعلَــُم َمــا ُهــَو ِفــي الظُّلَْمــِة،  َويَُعلِـّ
الِْحْكَمــَة  أَْعطَانِــي  ـِذي  الّـَ َوأَُســبُِّح  أَْحَمــُد،  آبَائِــي  إِلــَه  يَــا  ـاَك  يّـَ إِ النُّــوُر.  يَْســُكُن  َوِعْنــَدُه 
َة َوأَْعلََمِنــي اآلَن َمــا طَلَبَْنــاُه ِمْنــَك، ألَنَّــَك أَْعلَْمتََنــا أَْمــَر الَْملِــِك « )عــد 23-20(. َوالُْقــوَّ

فــإذ ذهــب دانيــال فــوراً إلــى أريــوخ الــذي كان الملــك قــد أمــره بإبــادة الحكمــاء، 
اِم الَْملِِك فَأُبَيَِّن لِلَْملِِك التَّْعِبيَر « )عد  قال له: » لَ تُِبْد ُحَكَماَء بَاِبَل أَْدِخلِْني إِلَى قُدَّ
24(. حينئــذ دخــل أريــوخ قائــد الشــرطة بدانيــال إلــى قــّدام الملــك مســرعاً وقــال لــه: 
» قَــْد َوَجــْدُت رَُجــالً ِمــْن بَِنــي َســبِْي يَُهــَوذَا الَّــِذي يَُعــرُِّف الَْملِــَك ِبالتَّْعِبيــِر « )عــد 25(.

ها هو األسير اليهودي يقف بهدوء وهو رابط الجأش وماثل أمام ملك أعظم 
وأقــوى إمبراطوريــات العالــم. وعندمــا بــدأ بالــكالم أنكــر علــى نفســه اســتحقاقه أليـّـة 
ــد هللا بوصفــه نبــع كّل حكمــة. وعندمــا ســأله الملــك فــي جــزع قائــالً:  كرامــة، ومجَّ
ـِذي رَأَيْــُت، َوِبتَْعِبيــرِِه؟ « أجابــه  » َهــْل تَْســتَِطيُع أَنْــَت َعلَــى أَْن تَُعرِّفَِنــي ِبالُْحلْــِم الّـَ
ــَحرَُة َولَ الَْمُجــوُس َولَ  ــُك لَ تَْقــِدُر الُْحَكَمــاُء َولَ السَّ ــُه الَْملِ ــرُّ الَّــِذي طَلَبَ بقولــه: » السِّ
ــَمَواِت كَاِشــُف األَْســرَاِر  ُمــوَن َعلـَـى أَْن يُبَيِّيُنــوُه لِلَْملِــِك. لِكــْن يُوَجــُد إِلــُه ِفــي السَّ الُْمَنجِّ

ــَر َمــا يَُكــوُن ِفــي األَيَّــاَم األَِخيــرَِة «. َوقَــْد َعــرََّف الَْملِــَك نَبُوَخْذنَصَّ
ثــّم أعلــن دانيــال يقــول: » ُحلُْمــَك َوُرْؤيـَـا رَأِْســَك َعلـَـى ِفرَاِشــَك ُهــَو هــَذا: أَنـْـَت يـَـا 
أَيَُّهــا الَْملِــُك أَفْــَكارَُك َعلَــى ِفرَاِشــَك َصِعــَدْت إِلَــى َمــا يَُكــوُن ِمــْن بَْعــِد هــَذا، وَكَاِشــُف 
ــرُّ لِِحْكَمــٍة ِفــيَّ أَكْثـَـَر ِمــْن  ــا أَنـَـا فَلـَـْم يُْكَشــْف لـِـي هــَذا السِّ األَْســرَاِر يَُعرِّفـُـَك ِبَمــا يَُكــوُن.. أَمَّ

كُلِّ األَْحيَــاِء. َولِكــْن لَِكــْي يَُعــرََّف الَْملِــُك بـِالتَّْعبـِــيِر َولَكــْي تَْعلـَـَم أَفـْـَكاَر قَلْبـِــَك.
» أَنْــَت أَيَُّهــا الَْملِــُك كُْنــَت تَْنظُــُر َوإَِذا ِبِتْمثَــاٍل َعِظيــٍم. هــَذا الْتِّْمثَــاُل الَْعِظيــُم 
الْبَِهــيُّ ِجــّداً َوقَــَف قُبَالَتَــَك َوَمْنظَــرُُه َهائِــُل. َرأُْس هــَذا الْتِّْمثَــاِل ِمــْن َذَهــٍب َجيِّــٍد. 
ِمــْن  بَْعُضُهَمــا  قََدَمــاُه  نَُحــاٍس.  ِمــْن  َوفَْخــَذاُه  بَطُْنــُه  ــٍة.  ِفضَّ ِمــْن  َوِذَراَعــاُه  َصــْدُرُه 

َخــزٍَف. ِمــْن  َوالْبَْعــُض  َحِديــٍد 
» كُْنــَت تَْنظـُـُر إِلـَـى أَْن قُِطــَع َحَجــُر بـِــْغيِر يََديـْـِن فََضــرََب التِّْمثـَـاَل َعلـَـى قََدَميْــِه اللَّتَيْــِن 
ــُة  ُهَما. فَانَْســَحَق ِحيَنِئــٍذ الَْحِديــُد َوالَْخــزَُف والنحــاس َوالِْفضَّ ِمــْن َحِديــٍد َوَخــزٍَف فََســَحقَّ
ــَه  ــْم يُوَجــْد لَ يــُح فَلَ يْــِف فََحَملّتَْهــا الرِّ ــَدِر ِفــي الصَّ ــِة الْبَيْ َهــُب َمعــاً َوَصــارَْت كَُعَصافَ َوالذَّ
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ــا الَْحَجــُر الَّــِذي َضــرََب الْتِّْمثـَـاَل فََصــاَر َجبَــالً كَبـِــيراً َوَمــألَ األَرَْض كُلََّهــا «. َمــَكاُن أَمَّ
بــكّل  يصغــي  الملــك  كان  الُْحلْــم «.  ُهــَو  » َهــَذا  ثّقــة:  بــكّل  دانيــال  وأعلــن 
أحاسيســه إلــى كافــة التفاصيــل، وكان عالمــاً أّن هــذا هــو الحلــم ذاتــه الــذي كان 
منزعجــاً بســببه. لذلــك كان عقلــه مســتعداً لقبــول التعبيــر بــكّل رضــا. كان ملــك 
الملوك مزمعاً أن يطّلع ملك بابل على حّق عظيم. ويعلن أنّه له، تعالى السلطان 
علــى ممالــك العالــم – لــه الســلطان علــى تنصيــب ملــوك وعــزل ملــوك. كان عقــل 
نبوخذنصــر ســيصحو مــا أمكــن إلــى احساســه بمســؤوليته تجــاه إلــه الســماء. وكانــت 

ســتُعلن لــه حــوادث المســتقبل التــي كانــت ســتصل إلــى انقضــاء الدهــر.
ــَمَواِت  ــُك الُْملُــوِك ألَنَّ إِلــَه السَّ ــُك َملِ واســتطرد دانيــال يقــول: » أَنْــَت أَيَُّهــا الَْملِ
أَْعطـَـاَك َمْملََكــًة َواقِْتــَداراً َوُســلْطَانَاً َوفَْخــرَاً. َوَحيْثَُمــا يَْســُكُن بَُنــو الْبََشــِر َوُوُحــوُش الْبَــرِّ 

ــَماِء َدفََعَهــا لِيَــِدَك َوَســلَّطََك َعلَيَْهــا. فَأَنْــَت هــَذا الــرَّأُْس ِمــْن َذَهــٍب. َوطُيُــوُر السَّ
» َوبَْعــَدَك تَُقــوُم َمْملََكــُة أُْخــَرى أَْصَغــُر ِمْنــَك. َوَمْملََكــُة ثَالِثَــُة أُْخــَرى ِمــْن نَُحــاٍس 

فَتَتََســلَُّط َعلَــى كُلِّ األَرِْض.
» َوتَُكــوُن َمْملََكــٌة َراِبَعــٌة ِصلَبَــُة كَالَْحِديــِد ألَنَّ الَْحِديــَد يَــُدقُّ َويَْســَحُق كُلَّ َشــْيٍء 

ــُر كُلَّ هــؤُلَِء. ــُر تَْســَحُق َوتَُكسِّ ـِذي يَُكسِّ وَكَالَْحِديــِد الّـَ
ِمــْن  َوالْبَْعــُض  ــاِر  الَْفخَّ َخــزَِف  ِمــْن  بَْعُضَهــا  واألصابــع  الَْقَدَميْــِن  َرأَيْــَت  » َوِبَمــا 
َحِديــٍد فَالَْمْملََكــُة تَُكــوُن ُمْنَقِســَمًة ويكــون فيهــا قــّوة الَْحِديــَد مــن حيــث أنــك رأيــت 
بـِــَخزَِف الطِّيــِن. َوأََصابـِــُع الَْقَدَميْــِن بَْعُضَهــا ِمــْن َحِديــٍد َوالْبَْعــُض  الَْحِديــَد ُمْختَلِطــاً 
الَْحـــِديَد  َرأَيْــَت  َوِبَمــا  قَِصمـــاً.  َوالْبَْعـــِض  قَـــِويَّاً  يَُكــوُن  الَْمْملََكــــِة  فَبَْعـــُض  َخــزٍَف  ِمــْن 
هــَذا  يَتاَلََصــُق  لَ  َولِكــْن  النَّــاِس  بـِــَنْسِل  يَْختَلِطُــوَن  فَِإنَُّهــْم  الطِّيــِن  بـَِخـــزَِف  ُمْختَلِطــــاً 

بـِــالَْخزَِف «. يَْختَلِــُط  أَنَّ الَْحِديــَد لَ  بـِــَذاَك كََمــا 

التمثال الذي رآه نبوخذنصر في حلمه

العظيــم  الملــك  ذلــك  بابــل  ملــك  نبوخذنصــر  رآه  الــذي  التمثــال  إّن 
يتــوق  الملــك  كان  العالــم.  ممالــك  عــن  عظيمــة  نبــّوة  هــو  إنّمــا  الطمــوح، 
لمعرفــة مــا ســيتمخض عنــه المســتقبل وقــد أعلمــه هللا بمــا ســيحدث فــي 

يعبّــره. أن  إنســان  يمكــن ألي  ل  الــذي  التمثــال  حلــم 
لقــد أعطــى هللا الحلــم لنبوخذنصــر الــذي كان يعتقــد أّن بابــل ســتثبُت 
إلــى األبــد. وقــّدم لــه تعبيــر الحلــم بواســطة نبيّــه ليعلمــه أّن بابــل لــن تثبــت إلــى 
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قــّدم  وقــد  الوطنيّــة.  الطموحــات  مــن  أعظــم  الحــّق  أّن  علمــاً  وليزيــده  األبــد، 
هللا لنبوخذنصــر الحلــم وتعبيــره ل ليكــون حكــراً عليــه وحــده بــل لــكّل ملــك 
آخــر يأتــي بعــده لكــي يعلــم أّن ممالــك األرض هــي ممالــك وقتيّــة فــي أفضــل 
حالتهــا. ولبــّد مــن زوالهــا ذات يــوم. وأّن الملكــوت األبــدي الوحيــد الــذي لــن 

يــزول أبــداً هــو ملكــوت الحجــر الحــّي. ملكــوت المســيح يســوع.
إّن التمثــال بكاملــه الــذي كان علــى شــكّل إنســان كان يرمــز إلــى مملكــة 
إلــى  ترمــز   فكانــت  المعدنيّــة  الرمــوز  أي  التمثــال،  أجــزاء  أّمــا  اإلنســان. 
المبراطوريــات األربــع العظيمــة التــي ظهــرت علــى مســرح التاريــخ، والتــي كان 
لبــّد للعالــم أن يعرفهــا قبــل انتهــاء حكــم اإلنســان علــى األرض. هــذه الممالــك 
ــة فائقــة تبــدأ ببابــل التــي وصلــت إلــى أوج تفّوقهــا  التــي شــّكلت العالــم بكيفيّ
فــي  وشــكلّته  بطابعهــا  العالــم  ودمغــت  نبوخذنصــر  حكــم  تحــت  ومجدهــا 
قالبهــا. يقــول ســايس: » لقــد فاقــت مملكــة بابــل فــي الجنــوب مملكــة أشــور 
التــي  الحضــارة  انطــالق  ونقطــة  المركــز  الســكان. هنــا كان  والكثيــرة  العريقــة 
ازدهــرت بعــد ذلــك وانتشــرت فــي كّل آســيا الغربيــة « )صفحــة 93 مــن كتــاب 

الــذي عنوانــه، امبراطوريــات الشــرق القديمــة(. ســايس 
تقاليــد  » أقــدم  القــول:  هــذا  نجــد  هيــرزوك   - تشــاف  موســوعة  وفــي 
مدنيتنــا الحاضــرة الدينيّــة والعلميّــة والفنيّــة نبعــت أصــالً مــن بابــل «. )فــي 

»بابــل«(. موضوعــه  مقــال 
ويقــول روجــرز: » ل توجــد عاصمــة أخــرى فــي العالــم ظلّــت مركــزاً لمثــل 
هــذا الســلطان العظيــم والغنــى والثقافــة مــدى هــذه الحقبــة الطويلــة « )تاريــخ 

بابــل وأشــور، الجــزء األول صفحــة 397(.
وأعظــم  أّول  إلــى  هللا  مــن  واإلنــذار  اإلعــالن  يُقــّدم  أن  المناســب  كان 
امبراطوريــة ســيطرت فــي تاريــخ العالــم. ولكــّن بابــل العظيمــة التــي مــن ذهــب 
زالــت فــي إبـّـان حكــم الملكيــن الضعيفيــن نبونايــدس وابنــه بيلشــاّصر فــي عــام 

538 ق.م فــي نفــس الجيــل الــذي أُعطــي فيــه اإلعــالن.
وبعــد بابــل جــاءت مملكــة مــادي وفــارس تحــت حكــم كــورش األعظــم الذي 
أجلــس أســتياجس علــى العــرش كملــك محلــي. واســتياجس هــذا معــروف 
باللقــب المشــهور العــام » داريــوس « الــذي معنــاه حاكــم أو واٍل، وهــو لقــب 
أُطلــق علــى كثيريــن مــن ملــوك فــارس ولمــدى 207 ســنوات، ظلّــت فــارس 

التــي يُرمــز إليهــا بالفّضــة متربّعــة علــى عــرش العالــم.



328  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

وفــي عــام 331 ق.م حــارب داريــوس آخــر )كودومانــوس( الســكندر الكبــر 
صــار  حيــث  » اربيــل «  معركــة  فــي  والتقيــا  الظهــور  فــي  قّوتــه  بــدأت  الــذي 
الســكندر ملــك الغريــق، ملــكاً علــى العالــم. أّمــا اليونــان هــذه فيُرمــز إليهــا 
بالنحــاس. وقــد مــات الســكندر فــي عــام 323 ق.م، وبعــد ســنوات قليلــة لــم 
يكــن بــّد مــن أن تنقســم مملكتــه. وقــد ســقطت فريســة للقــّوة الحربيّــة التــي 

بــدأت تتحــرك علــى ضفــاف التيبــر.
وقــد قهــرت رومــا القســم الســوري مــن المبراطوريــة اإلغريقيــة فــي عــام 
تلــك المبراطوريــة فــي عــام  190 ق.م، كمــا غلبــت القســم المكدونــي مــن 
نفــس  فــي  الحديديــة  رومــا  مملكــة  بســيادة  اعترفــت مصــر  وقــد  168 ق.م، 
جمهوريــة.  كانــت  أنّهــا  مــع  أمرهــا،  بــادي  فــي  متحــدة  رومــا  وكانــت  العــام. 
وقــد صــارت بعــد ذلــك امبراطوريــة. ولكــّن النقســام تغلغــل فــي المبراطوريــة 
الرومانيــة، ويُرمــز إليــه باختــالط الحديــد بالخــزف، عــن طريــق غــارات البرابــرة 
مــن شــمال أوروبــا وشــرقها فــي القــرن الرابــع، وهكــذا تحطّمــت رومــا المملكــة 
الحديديــة إلــى األبــّد. وقــد بُذلــت جهــود جبّــارة لتوحيــد أمــم أوروبــا. وجعــل 
مــا  أقســام امبراطوريــة رومــا وحــدة متجانســة عــن طريــق المصاهــرة. وهــذا 
اشــير إليــه فــي النبــّوة القائلــة: » يَْختَلِطُــوَن بـِــَنْسِل النَّــاِس « )دانيــال 2: 43(. 
متحــدة  مملكــة  يُقيمــا  أن  ونابليــون  شــارلمان  حــاول  لقــد  اخفقــوا.  ولكّنهــم 
بقــّوة الســالح ولكنهمــا فشــال. وقــد أعلنــت النبــّوة أّن تلــك األقســام ل يمكــن 
توحيدهــا أو جمــع شــملها كمــا ل يمكــن أن يختلــط الحديــد بالخــزف. ول تــزال 
تلــك الــدول فــي حالــة حــرب رهيبــة حتــى اليــوم. إّن القــول: » لَ يَتاَلََصــُق هــَذا 

بـِــَذاَك « )عــد 43(، هــو أقــوى مــن الدبلوماســيّة وقــّوة الســالح.
ــام انقســامات رومــا األخيــرة ســيُقيم إلــه الســماء ملكوتــه الــذي لــن  وفــي أيّ
ينقرض ول يُعطى لشــعب آخر غير شــعبه الذين ســيرثونه إلى األبد: » اَلُْحلُْم 

َحــقٌّ َوتَْعِبيــرُُه يَِقيــٌن « )عــد 45(.

ــمَواِت َمْملََكــًة لـَـْن تَْنَقــرِض أَبـَـداً َوُملُْكَهــا  » َوِفــي أَيَّــاِم هــؤُلَِء الُْملـُـوِك يُِقيــُم إِلــُه السَّ
لَ يُتْــرَُك لَِشــْعٍب آَخــَر َوتَْســَحُق َوتُْفِنــي كُلَّ هــِذِه الَْمَمالِــِك َوِهــَي تَثْبُــُت إِلَــى األَبَــِد. 
َوالنَُّحــاَس  الَْحِديــَد  فََســَحَق  ِبيََديْــِن  لَ  َجبَــل  ِمــْن  َحَجــٌر  قُِطــَع  قَــْد  ـُه  أَنّـَ رَأَيْــَت  ـَك  ألَنّـَ
ــَة والَذَهــَب هللَاُ الَْعِظيــُم قَــْد َعــرََّف الَْملِــَك َمــا َســيَأْتِي بَْعــَد هــَذا.  َوالَْخــزََف َوالِْفضَّ

اَلُْحلْــُم َحــقٌّ َوتَْعِبيــرُُه يَِقيــٌن « )عــد 45-31(.
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وقــد اقتنــع الملــك بصــدق التعبيــر، وفــي تذلّــل ورهبــة: » َخــرَّ َعلَــى َوْجِهــِه 
ــا إِنَّ إِلَهُكــْم إِلــُه اآللَِهــِة َوَربُّ الُْملُــوِك َوكَاِشــُف األَْســَراِر إِِذ  وســجد « قائــالً: » َحقًّ

ــرِّ « )عــد 46، 47(. اْســتَطَْعَت َعلَــى كَْشــِف هــَذا السِّ
وقد ألغى نبوخذنصر حكمه بإهالك الحكماء فقد أبقى على حياتهم بسبب 
اتصال دانيال بالرّب كاشــف األســرار. » ِحيَنِئٍذ َعظََّم الَْملُِك َدانِيآَل َوأَْعطَاُه َعطَايَا 
ــَحِن َعلـَـى َجِميــعِ ُحَكَمــاِء بَاِبــَل  كَِثيــرًَة، َوَســلَّطَُه َعلـَـى كُلِّ ِولَيـَـِة بَاِبــَل َوَجَعلـَـُه رَئِيــَس الشِّ
فَطَلـَـَب َدانِيــآُل ِمــَن الَْملـِـِك فََولَّــى َشــْدَرَخ َوِميَشــَخ َوَعبَْدنَُغــَو َعلـَـى أَْعَمــاِل ِولَيـَـِة بَاِبــَل. 

ــا َدانِيــآُل فـَـَكاَن ِفــي بـَـاِب الَْملِــِك « )عــد 48، 49 (. أَمَّ
في أخبار التاريخ البشري يبدو أّن نمّو األمم واتّساع أرضها، وقيام المبراطوريات 
أّن تشــكيل األحــداث  يبــدو  وســقوطها موقوفــة علــى إرادة اإلنســان وبســالته. كمــا 
محكومــاً بقــّوة اإلنســان وطموحــه وهــواه إلــى حــّد كبيــر. ولكّننــا نــرى فــي كلمــة هللا أّن 
الســتار يُــزاح جانبــاً وأّن وســائل الــرّب الكلّــي الرحمــة ومشــورات إرادتــه تتــّم فــي صبــر 
وهــدوء رغــم تالعــب المصالــح البشــريّة. وقــوى النــاس وأهوائهــم فــي كّل التجاهــات.

فــي رونقــه ورقّتــه  يُبــارى  بــكالم ل  أثينــا،  أمــام حكمــاء  بولــس  الرســول  يضــع 
ـِذي  الّـَ قائــال: » اإِللــُه  فأعلــن  واألمــم  األجنــاس  وتوزيــع  الخليقــة  فــي  قصــد هللا 
ــٍة ِمــَن النَّــاِس يَْســُكُنوَن  َخلَــَق الَْعالَــَم َوكُلَّ َمــا ِفيــِه ... َصَنــَع ِمــْن َدٍم َواِحــٍد كُلَّ أُمَّ
لَِكــْي  َمْســَكِنِهْم ،  َوِبُحــُدوِد  الُْمَعيََّنــِة  ِباألَْوقَــاِت  َوَحتَــَم  األَْرِض،  َوْجــِه  كُلِّ  َعلَــى 

.)27-24  :17 )أعمــال  فَيَِجــُدوُه «  ُســونَُه  يَتَلَمَّ لََعلَُّهــْم  هللَا  يَطْلُبُــوا 
لقــد أوضــح هللا أّن مــن يريــد يمكنــه الدخــول: » ِفــي ِربَــاِط الَْعْهــِد « )حزقيــال 
37:20(. كان قصده في الخلق أن تسكن في األرض خالئق يكون وجودهم بركة 
ألنفســهم ولبعضهــم بعضــاً وفخــراً لخالقهــم. وكّل مــن يريــد يمكنــه أن يوّحــد نفســه 
ُث  ــْعُب َجبَلْتُــُه لَِنْفِســي. يَُحــدِّ بهــذا القصــد ويندمــج فيــه. وقــد قيــل: » هــَذا الشَّ

ِبتَْســِبيِحي « )إشــعياء 43: 21(.
وقد أوضـح هللا في شـريعته المبادي التي تكمن في أسـاس كـّل نجاح حقيقي — 
نجاح األمم واألفراد. فقد أعلن موسى قائالً لبني إسرائيل عن هذه الشريعة: » ألَنَّ 
ذلِــَك ِحْكَمتُُكــْم َوِفطَْنتُُكــْم «، » ألَنََّهــا لَيَْســْت أَْمــرًا بَاِطــالً َعلَيُْكــْم، بَــْل ِهــَي َحيَاتُُكــْم « 
)تثنية 4: 6؛ 32: 47(. هذه البركات التي تأكّدت لشعب هللا هي مضمونة ومؤكدة 

لكّل أّمة ولكّل فرد تحت قبَّة الســماء بموجب الشــروط ذاتها وبنفس الدرجة.
وقبلمــا ظهــرت بعــض األمــم علــى مســرح األحــداث بمئــات الســنين نظــر هللا 
العليــم بــكّل شــيء، عبــر الدهــور، وأنبــأ بســقوط ممالــك المســكونة. وقــد أعلــن هللا 
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لبنوخذنصــر أّن مملكــة بابــل ينبغــي أن تســقط، ثــّم تقــوم بعدهــا مملكــة ثانيــة تُعطــى 
الحقيقــي فســيذوى مجدهــا  اإللــه  فــي تعظيــم  فــإذا فشــلت  لهــا فرصــة اختبــار. 
تــزول وتأتــي بعدهــا مملكــة رابعــة، فــإذ  ثالثــة. وهــذه أيضــاً  وتحــّل مكانهــا مملكــة 

تكــون قويّــة وصلبــة كالحديــد فهــي ســتخضع أمــم العالــم.
لــو كان ملــوك بابــل — التــي كانــت أغنــى ممالــك األرض - وضعــوا خــوف 
وتحفظهــم  بــه  تربطهــم  قــّوة وحكمــة  لهــم  أُعطيــت  لكانــت  نصــب عيونهــم  الــرّب 
ففــي  واحتــاروا.  تضايقــوا  عندمــا  إل  لهــم  ملجــأ  هللا  يجعلــوا  لــم  لكنهــم  أقويــاء. 
تلــك األحيــان عندمــا أخفقــوا فــي الحصــول علــى العــون مــن عظمائهــم طلبــوه مــن 
أنــاس عرفــوا أنّهــم أكرمــوا اإللــه الحــي فأكرمهــم، مثــل دانيــال. فلجــأوا إلــى هــؤلء 
الرجــال ليوّضحــوا لهــم مــا َخِفــَي عليهــم مــن أســرار العنايــة ألنّــه مــع كــون ملــوك 
بابــل المتكبّــرة، كانــوا رجــالً ذوي عقــول فطنــة ذكيّــة فقــد أبعــدوا أنفســهم عــن هللا 
بمعاصيهــم بحيــث لــم يســتطيعوا أن يدركــوا اإلعالنــات واإلنــذارات المعطــاة لهــم 

عــن المســتقبل.
الحرفــي  اإلتمــام  يــرى  أن  هللا  لكلمــة  تتلمــذ  لمــن  يمكــن  األمــم  تاريــخ  ففــي 
بابــل إذ تحطمــت وتهشــمت فــي النهايــة زالــت مــن الوجــود  إّن  للنبــّوة اإللهيّــة. 
ألّن ملوكهــا فــي إبّــان نجاحهــم اعتبــروا أنفســهم مســتقلين عــن هللا ونســبوا مجــَد 
مملكتهــم إلــى انجــازات بشــريّة عظيمــة. أّمــا مملكــة مــادي وفــارس فقــد افتقدتهــا 
الســماء بغضبهــا ألّن شــريعة هللا قــد ديســت فيهــا باألقــدام. فمخافــة الــرّب لــم 
الشــّر  تفشــى  وقــد  الشــعب.  مــن  العظمــى  األغلبيــة  قلــوب  فــي  لهــا مكانــاً  تجــد 
والتجديــف والفســاد. وكانــت المملكتــان اللتــان جاءتــا بعدهمــا أعظــم انحطاطــاً 

إلــى أحــّط الــدركات. وفســاداً منهمــا، فانحدرتــا أدبيــاً 
إّن الســلطان الــذي يســتخدمه كّل ملــك علــى األرض إنمــا هــو ممنــوح لــه مــن 
لــه.  الُمعطــى  الســلطان  لهــذا  اســتخدامه  كيفيّــة  علــى  يتوقــف  ونجاحــه  الســماء 
وهــذه هــي رســــالة الـــرّب التــي يوجههــا الرقيــب غيــر المنظـــور إلــى كـــّل مــن أولئــك 
تُوّجــه  منهــم  ولــكّل   .)5  :45 )إشــعياء  تَْعرِفِْنــي «  لَــْم  َوأَنْــَت  » نَطَّْقتُــَك  الملــوك: 
الكلمــات الموّجهــة إلــى نبوخذنصــر قديمــاً كــدرس للحيــاة قائلــة: » فـَـاِرْق َخطَايـَـاَك 

ـُه يُطَــاُل اطِْمئَْنانُــَك« )دانيــال 4: 27(. بـِالْبـِــَر وَآثَاَمــَك بـِــالرَّْحَمِة لِلَْمَســاكِيِن لََعلّـَ
وأّن:  ــِة «  األُمَّ َشــأَْن  يَرْفَــُع  اَلِْبــرُّ  » ِبــأَّن  وإدراكنــا:   — األمــور  لهــذه  فهمنــا  إّن 
هــذه  بتفــوق  نعتــرف  عندمــا  ِبالرَّْحَمــِة «  » يُْســَنُد  و  ِبالِْبــرِّ «  يُثَبَّــُت  » الْكُرِْســيَّ 
ُملُــوكًا « نكــون  ــُب  ُملُــوكًا َويَُنصِّ الَمبَــاِدئ فــي إظهــار قــدرة ذاك الــذي: » يَْعــزُِل 
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قــد بلغنــا أوج الحكمــة. عندئــذ فقــط نكــون قــد أدركنــا فلســفة التاريــخ )أمثــال 14: 
.)21  :2 دانيــال  28؛   :20 12؛   :16 34؛ 

ونجــد هــذا مفصــالً وموّضحــاً فــي كلمــة هللا وحدهــا. ففيهــا يتّضــح أّن قــّوة 
األمــم واألفــراد ل توجــد فــي الفــرص أو التســهيالت التــي يبــدو أنّهــا تكســبهم قــّوة 
ومناعــة، ول فــي عظمتهــم التــي يفاخــرون بهــا. ولكّنهــا تُقــاس بمقــدار الــولء الــذي 

بــه يتممــون قصــد هللا.
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41
أتون النار

)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في األصحاح الثالث من سفر دانيال(.

كشــف حلــم التمثــال العظيــم لنبوخذنصــر عــن حــوادث تمتــّد إلــى نهايــة الزمــن 
والــدور الــذي أُعطــي لــه ليمثّلــه فــي تاريــخ العالــم والعالقــة التــي كان عليــه توطيدهــا 
بيــن مملكتــه وملكــوت الســموات. وعنــد تعبيــر الحلــم كان قــد احيــط علمــاً فيمــا 
يختــّص بإقامــة وتوطيــد ملكــوت هللا األبــدي. كان دانيــال قــد أعلــن للملــك قائــالً: 
ــمَواِت َمْملََكــًة لَــْن تَْنَقــرِض أَبَــداً َوُملُْكَهــا لَ  » َوِفــي أَيَّــاِم هــؤُلَِء الُْملُــوِك يُِقيــُم إِلــُه السَّ
ــِد ...  ــُت إِلَــى األَبَ ــرَُك لَِشــْعٍب آَخــَر َوتَْســَحُق َوتُْفِنــي كُلَّ هــِذِه الَْمَمالِــِك َوِهــَي تَثْبُ يُتْ

ــُم َحــقٌّ َوتَْعِبيــرُُه يَِقيــٌن « )دانيــال 2: 44، 45(. اَلُْحلْ
إِلــُه  إِلَهُكــْم  إِنَّ  ــا  » َحقًّ لدانيــال:  قائــالً  بســلطان هللا  اعتــرف  قــد  الملــك  كان 
متأثــراً  الوقــت  لبعــض  ظــّل  كمــا   .)47  :2 )دانيــال  األَْســرَاِر «  وَكَاِشــُف  اآللَِهــِة... 
بخــوف هللا، إلّ أّن قلبــه لــم يكــن قــد تحــّول بعــد عــن المطامــع الدنيويـّـة والرغبــة فــي 
تمجيــد نفســه. ذلــك أّن النجــاح الــذي لزم حكمــه مــأله غــروراً وكبريــاء. وقــد كــفَّ 
ــب زائديــن. فــي ذلــك الوقــت عــن تمجيــد هللا وعــاد إلــى عبــادة األوثــان بغيــرة وتعصُّ

أّمــا القــول: » أَنْــَت هــَذا الــرَّأُْس ِمــْن َذَهــٍب « )دانيــال 2: 38(، فقــد أحــدث 
فــي عقــل الملــك تأثيــراً عميقــاً فــإذ أراد حكمــاء مملكتــه أن يســتفيدوا مــن هــذا ومــن 
عودتــه إلــى عبــادة األوثــان اقترحــوا عليــه أن يقيــم تمثــالً شــبيهاً بــذاك الــذي رآه فــي 
حلمــه، فيقيمــه فــي مــكان بــارز يمكــن لــكّل عابــر أن يــرى الــرأس الــذي مــن ذهــب 

الــذي قيــل لــه أنّــه يرمــز إلــى مملكتــه.
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فــإذ أعجبــه هــذا القتــراح المنطــوي علــى الطــراء والمداهنــة عــّول علــى تنفيــذه 
علــى أن يذهــب إلــى أبعــد مــن ذلــك. فبــدلً مــن أن يقيــم التمثــال كمــا شــاهده فــي 
الحلم أراد أن يتفّوق على النموذج . فتمثاله ينبغي ألّ يقّل في قيمته، من الرأس 
إلــى القدميــن، بــل أن يكــون كلـّـه مــن الذهــب - فيرمــز إلــى بابــل كمملكــة أبديـّـة قويـّـة 

ل تنقــرض بــل تســحق كّل الممالــك األخــرى أّمــا هــي فتثبــت إلــى األبــد.
إّن فكــرة تثبيــت المبراطوريــة واألســرة المالكــة التــي ســتبقى إلــى األبــّد أعجبتــه 
كثيــراً حيــث لــم تســتطع أمــم األرض الصمــود أمــام أســلحته وجيوشــه. ففــي فــورة 
حماســه وطموحــه الــذي ل حــّد لــه وأنانيتــه الشــديدة، تشــاور مــع حكمائــه فــي كيفيّــة 
الــذي  فــإذ نســى حــوادث العنايــة الشــهيرة المتَّصلــة بالحلــم  تحقيــق هــذا األمــر. 
شــاهد فيــه التمثــال العظيــم. ونســي أّن هللا قــد أوضــح لــه بواســطة دانيــال خادمــه 
مغــزى التمثــال ودللتــه وأنّــه بواســطة هــذا التعبيــر أنقــذ عظمــاء الدولــة مــن مــوت 
توطيــد ســلطانهم  فــي  رغبتهــم  عــدا  كّل شــيء  هــو ومشــيروه  نســي  وإذ  مشــين، 
بابــل  لتعظيــم  مقدروهــم  فــي  مــا  كّل  بــذل  علــى  العــزم  عقــدوا  فقــد  وســيادتهم، 

كأعظــم وأســمى أّمــة تســتحّق ولء الجميــع.
كان التمثــال الرمــزي الــذي بواســطته أعلــن هللا للملــك والشــعب مقاصــده 
نحــو أمــم األرض مزمعــاً أن يصيــر عامــالً مــن عوامــل تمجيــد القــّوة البشــريّة. كان 
واســتعماله  الحــّق  تفســير  ويســاء  ويُنســى،  بــل  ســيُرفض  للحلــم  دانيــال  تعبيــر 
النــاس  لعقــول  يكشــف  أن  الســماء  قصــدت  الــذي  الرمــزي  والتمثــال  وتطبيقــه. 
أراد  التــي  المعرفــة  انتشــار  لعرقلــة  َسيُســتخدم  كان  الهامــة  المســتقبل  حــوادث 
النــاس الطامعيــن كان  نــزوات  هللا أن يحصــل العالــم عليهــا. وهكــذا عــن طريــق 
الشــيطان يحــاول تعطيــل مقاصــد هللا نحــو الجنــس البشــري لقــد عــرف عــدو بنــي 
اإلنســان أّن الحــّق الــذي ل يخالطــه ضــالل هــو قــّوة مخلّصــة عظيمــة، ولكــن متــى 
اســتُخدم لتمجيــد الــذات وإنجــاز مشــاريع دنيويــة فســيصير قــّوًة للشــّر ل للخيــر.

أمــر نبوخذنصــر أن تُفتــح خزائنــه العامــرة بالذهــب لكــي يُصنــع تمثــالً عظيمــاً مــن 
الذهــب يشــبه فــي تقاطيعــه العامــة ذلــك الــذي شــاهده فــي الرؤيــا مــا خــال شــيٍء 
واحــد ألّ وهــو المــادة التــي يُصنــع منهــا. فمــع كــون الكلدانييــن معتاديــن علــى صنــع 
التماثيــل الفخمــة آللهتهــم الوثنيّــة. لــم يســبق لهــم أن صنعــوا تمثــالً مهيبــاً أو جليــالً 
كهــذا التمثــال المتألــق الــذي كان ارتفاعــه ســتّون ذراعــاً وعرضــه ســتة أذرع. وليــس 
مــا يدعــو إلــى الدهشــة أن يُدشــن تمثــال جميــل غالــي الثمــن فــي بــالد عّمــت فيهــا 
عبــادة األوثــان وتفّشــت. وقــد نُصــب فــي بقعــة دورا ليمثـّــل مجــَد بابــل وعظمتهــا 
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وقّوتهــا كموضــوع العبــادة وقبلــة الســاجدين. وتبعــاً لذلــك أُعــّدت العــّدة لذلــك 
فصــدر أمــر أنّــه فــي يــوم التدشــين ينبغــي للجميــع أن يبرهنــوا علــى ولئهــم الفائــق 

لســلطان بابــل بالســجود أمــام التمثــال.
ــُعوِب  » الشُّ كّل  مــن  غفيــرة  جمــوع  احتشــدت  المحــّدد  اليــوم  جــاء  وعندمــا 
الملــك عندمــا دوى  بقعــة دورا. فامتثــالً ألمــر  فــي  )عــد 4(،  َواألُمــِم واألَلِْســَنِة « 
لِتْمثَــاِل  وســجدوا  واألَلِْســَنِة  َواألُمــِم  ــُعوِب  الشُّ كُلُّ  » َخــرَّ  الموســيقى:  صــوت 
َهــب « )عــد 7(. فــي ذلــك اليــوم الحافــل باألحــداث بــدا كأّن قــوات الظلمــة  الذَّ
دائمــا  أمــام تمثــال الذهــب مرتبطــاً  مبينــاً. وقــد صــار الســجود  قــد أحــرزت نصــراً 
بالطقــوس الوثنيّــة الثابتــة المعتبــرة ديــن الدولــة فــي كّل أنحــاء المملكــة. وقــد حــاول 
الشــيطان بذلــك أن يُحبــط مقاصــد هللا فــي جعــل وجــود بنــي إســرائيل المســبيين 

فــي بابــل وســيلة لمباركــة كّل األمــم الوثنيّــة.
ولكــّن قصــد هللا كان علــى عكــس ذلــك. فلــم تنحــِن كّل الركــب أمــام التمثــال 
الوثنــي الــذي يمثـّــل الســلطان البشــري. ففــي وســط تلــك الجمــوع التــي ســجدت 
خاشــعة أمــام التمثــال، ُوجــد ثــالث رجــال عقــدوا العــزم علــى ألّ يهينــوا إلــه الســماء 
فلــن  األربــاب،  ورّب  الملــوك  ملــك  هــو  إلههــم  كان  لقــد  للتمثــال.  بســجودهم 

يســجدوا آلخــٍر ســواه.
أنّــه  يأتيــه مفــاده  بخبــر  يُفاجــأ  الظفــر  بحــالوة  ازدهــى  الــذي  بنبوخذنصــر  فــإذا 
الحكمــاء  مــن  بعضــاً  فــإّن  أمــره.  علــى عصيــان  تجــّرأوا  رعايــاه جماعــة  بيــن  يوجــد 
الذيــن كانــوا يحســدون أصدقــاء دانيــال األمنــاء ويغــارون منهــم بســبب الكرامــات 
التــي أُغدقــت عليهــم، أبلغــوا الملــك بانتهــاك أولئــك العبرانييــن المشــين ألوامــره 
ورغباتــه. فصاحــوا قائليــن: » أَيَُّهــا الَْملِــُك ِعــْش إِلَــى األَبَــِد... يُوَجــُد رَِجــاٌل يَُهــوٌد، 
الَِّذيــَن وَكَّلْتَُهــْم َعلَــى أَْعَمــاِل ِولَيَــِة بَاِبــَل: َشــْدَرُخ َوِميَشــُخ َوَعبَْدنَُغــَو. هــؤُلَِء الرَِّجــاُل 
ـِذي  َهــِب الّـَ لَــْم يَْجَعلُــوا لَــَك أَيَُّهــا الَْملِــُك اْعِتبَــاًرا. آلَِهتُــَك لَ يَْعبُــُدوَن َولِِتْمثَــاِل الذَّ

نََصبْــَت لَ يَْســُجُدوَن « )عــد 9، 12(.
ســألهم  جــاءوا  فلمــا  أمامــه  للمثــول  الرجــال  أولئــك  بإحضــار  الملــك  فأمــر 
َهــِب الَّــِذي نََصبْــُت؟ «  » تعمــداً ... لَ تَْعبُــُدوَن آلَِهِتــي َولَ تَْســُجُدوَن لِِتْمثـَـاِل الذَّ
الجمــوع  مــع  بالشــتراك  يقنعهــم  أن  تهديداتــه  بواســطة  حــاول  وقــد   .)14 )عــد 
الــذي  بالقصــاص  ذكَّرهــم  النــار  أتــون  إلــى  أشــار  وإذ  للتمثــال(.  الســجود  )فــي 
ينتظرهــم إن هــم أصــروا علــى رفــض إطاعــة مشــيئته. ولكــّن أولئــك العبرانييــن 
إنقاذهــم.  علــى  بقدرتــه  وإيمانهــم  الســماء  إللــه  بولئهــم  ثبــات  بــكّل  شــهدوا 
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العبــادة ل  للتمثــال هــو عبــادة. ومثــل هــذه  الســجود  كان الجميــع يفهمــون أن 
هللا. لغيــر  تقديمهــا  يمكنهــم 

وإذ وقف الثالثة أمام الملك، اقتنع بأنهم يملكون شيئاً ل يملكه حكماء المملكة 
اآلخــرون. فكانــوا أمنــاء فــي مباشــرة كّل واجــب. وقــد أراد أن يعطيهــم فرصــة أخــرى. 
للتمثــال،  فــي الســجود  يبــدون اســتعدادهم لمشــاركة الجماهيــر  فــإن كانــوا فقــط 
فســيكون كل شــيء علــى مــا يــرام بالنســبة لهــم. ثــّم أضــاف قائــالً: » َوإِْن لـَـْم تَْســُجُدوا 
ُّــوِن النَّــاِر الُْمتَِّقــَدِة «. ثــّم مــّد يــده إلــى فــوق فــي  ــاَعِة تُلَْقــْوَن ِفــي َوَســِط أَت فَِفــي تِلـْـَك السَّ

؟ « ) عــد 15(. ــْم ِمــْن يَــَديَّ هيئــة التحــّدي وقــال لهــم: » َوَمــْن ُهــَو اإلِلــُه الَّــِذي يُْنِقُذكُ
ولكــّن تهديــدات الملــك كانــت عبثــاً. فلــم يســتطيع أن يُزحــزح أولئــك الرجــال 
أو يميلهــم عــن ولئهــم لملــك الكــون. لقــد تعلّمــوا مــن تاريــخ آبائهــم أّن عصيــان هللا 
ينتــج عنــه العــار والكــوارث والمــوت، كمــا تعلّمــوا أّن رأس الحكمــة هــو مخافــة هللا 
ــُر َل  وأســاس كّل نجــاح حقيقــي. فــإذ واجهــوا األتــون قالــوا بهــدوء: » يـَـا نَبُوَخْذنَصَّ
يَلْزَُمَنــا أَْن نُِجيبَــَك َعلَــى هــَذا األَْمــِر. )فــإن كان هــذا مــا حكمــت بــه( ُهــَوَذا يُوَجــُد 
ِمــْن  يُْنِقَذنَــا  َوأَْن  الُْمتَِّقــَدِة  النَّــاِر  أَتُـّـوِن  ِمــْن  يََنــا  يَنجِّ أَْن  يَْســتَِطيُع  نَْعبُــُدِه  ـِذي  الّـَ إِلُهَنــا 
فــي  ســيتمّجد  هللا  أّن  أعلنــوا  عندمــا  إيمانهــم  تقــوى  وإذ  الَْملِــُك «.  أَيَُّهــا  يَــِدَك 
إنقاذهــم، وإذ تقــوى باليقيــن المنتصــر الــذي هــو وليــد الثّقــة الكاملــة فــي هللا، 
أضافــوا قائليــن: » َوإِلَّ فَلْيَُكــْن َمْعلُومــاً لَــَك أَيَُّهــا الَْملِــُك أَنََّنــا لَ نَْعبُــُد آلَِهتَــَك َولَ 

ـِذي نَصبْتَــُه « )عــد 18-16(.  َهــِب الّـَ نَْســُجُد لِِتْمثَــاِل الذَّ
ــُر َغيْظَــاً  نَبُوَخْذنَصَّ وقــد تجــاوز غضــب الملــك كّل الحــدود: » ِحيَنِئــٍذ اْمتَــألَ 
ــَر َمْنظَــُر َوْجِهــِه َعلَــى َشــْدَرَخ َوِميَشــَخ َوَعبَْدنَُغــو « )عــد 19(. إذ كانــوا يمثلِّــون  َوتََغيَّ
ســبعة  األتــون  يحّمــوا  بــأّن  الملــك  فأمــر  المحتقريــن.  المســبيين  مــن  جماعــة 
أضعــاف أكثــر ممــا كان معتــاداً أن يُحمــي وأمــر جبابــرة القــّوة فــي جيشــه أن يوثقــوا 

لموتهــم الســريع. عابــدي هللا تمهيــداً 
َولِبَاِســِهْم  َوأَرِْديَِتِهــْم  َوأَقِْمَصِتِهــْم  َســرَاِويلِِهْم  ِفــي  الرَِّجــاُل  هــُؤلَِء  أُوثِــَق  » ثُــمَّ 
َشــِديَدٌة  الَْملِــِك  كَلَِمــَة  إِنَّ  َحيْــُث  َوِمــْن  الُْمتَِّقــَدِة.  النَّــاِر  أَتُـّـوِن  َوَســِط  ِفــي  َوأُلُْقــوا 
ا قَتَــَل لَِهيــُب النَّــاِر الرَِّجــاَل الَِّذيــَن رَفَُعــوا َشــْدَرَخ َوِميَشــَخ  َواألَتُـّـوَن قَــْد َحِمــَي ِجــدًّ

.)22  ،21 )عــد  َوَعبَْدنَُغــو « 
ولكــّن الــرّب لــم ينــس خاّصتــه. فــإذ أُلقــَي شــهوُده فــي األتــون أعلــن المخلّــص 
نفســه لهــم شــخصياً وســاروا جميعهــم يتمشــون معــاً فــي وســط النــار. ففــي محضــر 

رّب الحــرارة والبــرودة فقــد اللهــب قّوتــه علــى اإلحــراق.
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وإذ كان الملــك جالســاً علــى كرســّي ملكــه جعــل يتطلــع فــي مــا أمامــه متوقعــاً 
ل  أن يــرى الرجــال الذيــن قــد تحــّدوه وقــد هلكــوا تمامــاً. ولكــّن شــعوره بالنتصــار تبــدَّ
فجــأة. فقــد رأى النبــالء الواقفــون هنــاك وإذ وجــه الملــك قــد بــدا شــاحباً عندمــا 
قــام مــن علــى عرشــه وتطلّــع بإمعــان فــي النيــران المتأججــة. فــإذ إلتفــت الملــك 
برعــب إلــى مشــيريه ســألهم قائــالً: » أَلـَـْم نُلـْـِق ثثاَلَثـَـَة رَِجــال ُموثَِقيــَن ِفــي َوَســِط النَّــاِر؟ 
ــْوَن ِفي َوَســِط النَّاِر َوَما بـِــِهْم َضَرُر َوَمْنظَُر  .. َها أَنَا نَاِظُر أَْربََعَة رَِجاٍل َمْحلُولِيَن يَتََمشَّ

الرَّابــعِ َشبــِـيُه بــِـابِْن اآْللَِهــِة « )عــد 24، 25(.
ولكــن كيــف عــرف ذلــك الملــك الوثنــي هيئــة ابــن هللا؟ إّن أولئــك العبرانييــن 
المســبيين الذيــن كانــوا يشــغلون مراكــز ذات مســؤولية فــي بابــل، صــوروا الحــّق 
أمــام الملــك فــي حياتهــم وأخالقهــم. وعندمــا ُســِئلوا عــن ســبب إيمانهــم قّدمــوا 
وبســاطة  وضــوح  بــكّل  البــّر  مبــاديء  قّدمــوا  لقــد  تــردد.  بــدون  الســبب  ذلــك 
وهكــذا علّمــوا مــن حولهــم عــن اإللــه الــذي كان يتعبّــدون لــه. لقــد أخبــروا النــاس 
عــن المســيح الفــادي اآلتــي، وفــي هيئــة الرابــع الــذي كان يتمشــى فــي النــار رأى 

الملــك، وأعتــرف أنــه ابــن هللا.
عــن  نبوخذنصــر  نــزل  فقــد  وعظمتــه،  جاللــه  الملــك  نســي  وقــد  اآلن  أّمــا 
لِــيِّ اْخُرُجــوا  عرشــه وإذ ذهــب إلــى فــم األتــون نــادى قائــالً: » يَــا َعبـِــيَد هللِا الْعِّ

.)26 )عــد  َوتََعالَــْوا « 
حينئــذ خــرج شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو أمــام كّل ذلــك الجمــع الحاشــد ول ضــرر 
فيهــم . إّن حضــور مخلّصهــم حرســهم مــن كّل ضــرر ولــم تحتــرق غيــر الربــط التــى 
ــَحُن َوالْــُولَُة َوُمِشــيُرو الَْملِــِك َورَأَْوا  كانــوا موثقيــن بهــا: » فَاْجتََمَعــِت الَْمرَاِزبَــُة َوالشِّ
ٌة َعلَــى أَْجَســاِمِهْم َوَشــْعرٌَة ِمــْن ُرُؤوِســِهْم لَــْم  هــؤُلَِء الرَِّجــاَل الَِّذيــَن لَــْم تَُكــْن لِلنَّــاِر قُــوَّ

ــْم تَــأِْت َعلَيِْهــْم « )عــد 27(. ــْر، َوَرائَِحــُة النــار لَ ــْم تَتََغيَّ ــرِْق َوَســرَاِويلُُهْم لَ تَْحتَ
أّما التمثال الذي أُقيم بتلك األبهة والفخامة العظيمة فقد صار نسياً منسياً. 
ففــي محضــر اإللــه الحــّي خشــع النــاس وارتعبــوا. والملــك الــذي أحــّس بــاإلذلل 
ـِذي أَرَْســَل  اضطــر إلــى العتــراف قائــالً: » تَبَــارََك إِلــُه َشــْدَرَخ َوِميَشــَخ َوَعبَْدنَُغــو الّـَ
َمالَكـَـُه َوأَنَْقــَذ َعبـِــيَدُه الَِّذيــَن اتََّكلـُـوا َعلَيْــِه َوَغيَّــُروا كَلَِمــَة الَْملِــِك. َوأَْســلَُموا أَْجَســاَدُهْم 

ــِر إِلِهِهــْم « )عــد 28(. ــُدوا أَْو يَْســُجُدوا إِللــٍه َغيْ ــالَ يَْعبُ لَِكيْ
إّن اختبــارات ذلــك اليــوم جعلــت نبوخذنصــر يصــدر منشــوراً يقــول فيــه: » ِبــأَنَّ 
َوَعبَْدنَُغــَو  َوِميَشــَخ  َشــْدَرَخ  إِلــِه  َعلَــى  ــوِء  ِبالسُّ يَتََكلَُّمــوَن  َولَِســاٍن  ــٍة  َوأُمَّ َشــْعٍب  كُلَّ 
فَِإنَُّهــْم يَُصيَّــُروَن إِْربـًـا إِْربـًـا َوتُْجَعــُل بُيُوتُُهــْم َمْزبَلـَـًة «. وصــّرح أّن الســبب إلصــدار ذلــك 
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ــَي هَكــَذا « )عــد  29(.  فبهــذه  ــَس إِلــٌه آَخــُر يَْســتَِطيُع أَْن يَُنجِّ المنشــور هــو أنّــه: » لَيْ
األقــوال وأمثالهــا حــاول ملــك بابــل أن ينشــر أمــام كّل شــعوب األرض اقتناعــه بــأّن 
قــّوة إلــه الســموات وســلطانه تســتحق كّل إكــرام وتمجيــد. وقــد ســّر هللا مــن محاولــة 
الملــك أن يُقــّدم لــه اإلكــرام وأن يجعــل ذلــك العتــراف الملكــي بالــولء، يُنشــر فــي 

طــول المملكــة وعرضهــا.
لقد كان أمراً صائباً وجميالً من الملك أن يُجاهر باعترافه ويمّجد إله الســماء 
فــوق كّل اآللهــة األخــرى ولكّنــه فــي محاولتــه ارغــام رعايــاه للمجاهــرة بإيمانهــم كمــا 
فعــل هــو، وإظهــار الكــرام الــذي قّدمــه، تجــاوز نبوخذنصــر حــدوده وحّقــه كملــك 
أرضــي. فلــم يكــن لــه أّي حــّق مدنــي أو أدبــي فــي تهديــد النــاس بالمــوت عنــد رفضهم 
الســجود هلل أكثــر ممــا كان لــه الحــّق فــي اصــدار القــرار الــذي نــّص علــى طــرح كّل 
مــن ل يســجد لتمثــال الذهــب فــي أتــون النــار. إّن هللا ل يُرغــم أّي إنســان علــى 

الطاعــة، بــل هــو يتــرك لــكّل إنســان الحريــة التامــة فــي اختيــار اإللــه الــذي يعبــده.
إذ أنقــذ هللا عبيــده األمنــاء أعلــن بأنّــه يقــف إلــى جانــب الُمضطهديــن ويوبّــخ 
كّل ملــوك األرض الذيــن يتمــردون علــى ســلطان الســماء. لقــد جاهــر العبرانيــون 
الثالثــة أمــام كّل أّمــة بابــل بإيمانهــم باإللــه الــذي كانــوا يعبدونــه واعتمــدوا علــى هللا. 
َمَعــَك  فَأَنَــا  الِْميَــاِه  ِفــي  اْجتَــزَْت  القائــل: » إَِذا  الوعــد  التجربــة ذكــروا  ففــي ســاعة 
َوِفــي األَنَْهــاِر فَــالَ تَْغُمــرَُك. إَِذا َمَشــيَْت ِفــي النَّــاِر فَــالَ تُلْــَذُع َواللَِّهيــُب لَ يُْحرِقُــَك « 
مدهشــة  بكيفيّــة  )يســوع(  الحــّي  بالكلمــة  إيمانهــم  أُكْــرَِم  وقــد   .)2  :43 )إشــعياء 
وعجيبــة علــى مــرأى الجميــع. وقــد انتقلــت أنبــاء نجاتهــم العجيبــة إلــى بلــدان كثيــرة 
بواســطة ممثلــي األمــم المختلفــة الذيــن كان نبوخذنصــر قــد دعاهــم لحضــور حفــل 

التدشــين. لقــد تمّجــد هللا فــي كّل األرض بواســطة أمانــة أولده.
إّن لنــا فــي اختبــار الفتيــة العبرانييــن ِفــي بُْقَعــِة ُدوَرا دروســاً هاّمــة جــّداً نتعلّمهــا. 
ففــي يومنــا هــذا يوجــد كثيــرون مــن عبيــد هللا الذيــن مــع أنّهــم أبريــاء ولــم يرتكبــوا شــرّاً 
فسيُســلّمون إلــى اإلذلل واإلهانــات علــى أيــدي الذيــن أوغــر الشــيطان صدورهــم 
علــى  النــاس  غضــب  وســيثور  الدينــي.  والتعصــب  بالحســد  قلوبهــم  فامتــألت 
الخصــوص ضــّد مــن يقّدســون ســبت الوصيّــة الرابعــة؛ وأخيــراً ســيصدر منشــور 

عــام يشــتكي فيــه عليهــم بأنّهــم مســتوجبون المــوت.
ول  يضعــف  ل  إيمانــاً  يتطلّــب  هللا  شــعب  ســيواجه  الــذي  الضيــق  زمــان  إّن 
يتزعــزع. وعلــى أولده أن يعلنــوا أنّــه هــو موضــوع عبادتهــم الوحيــد، وأنّــه ل يمكــن 
ألّي اعتبــار ول حتــى الحيــاة نفســها أن يغويهــم علــى اإلذعــان ولــو إلــى حــّد يســير 
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نحــو العبــادة الكاذبــة. إّن تعاليــم وأوامــر النــاس الخطــاة المحدوديــن هــي فــي نظــر 
اإلنســان الُمخلِــص األميــن غايــة فــي التفاهــة بالمقارنــة مــع كلمــة هللا الحــّي األبــدي. 

ولبــّد مــن إطاعــة الحــّق ولــو نجــم عــن ذلــك الســجن أو النفــي أو المــوت.
وكمــا كانــت الحــال فــي عهــد شــدرخ وميشــخ وعبدنغــو كذلــك ســتكون الحــال 
فــي ختــام تاريــخ األرض فالــرّب ســيعمل بقــّوة لصالــح مــن يقفــون ثابتيــن فــي جانــب 
الحــّق. فــذاك الــذي كان يتمشــى مــع أولئــك العبرانييــن فــي أتــون النــار ســيكون 
مــع تابعيــه أينمــا كانــوا. إّن حضــوره الدائــم ســيُعزّي ويعّضــد. ففــي إبــان الضيــق 
الــذي لــم يحــدث مثلــه منــذ كانــت أّمــة، فــإن مختــاري الــرّب ســيظلّون ثابتيــن غيــر 
ُمتزعزعيــن. إّن الشــيطان وكّل أجنــاد الشــّر لــن يســتطيعوا اهــالك أضعــف واحــد 
مــن قّديســي هللا. فالمالئكــة المتفوقــون فــي القــوة سيحرســونهم، والــرّب ســيُعلن 
نفســه لهــم بوصفــه » إِلــُه اآللَِهــِة « القــادر أن يُخلّــص إلــى التمــام مــن يتّكلــون عليــه.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في دانيال األصحاح الرابع(.

الــرّب  إلــى فضــل  كان نبوخذنصــر ينســب مجــَد ملكــه وبهــاء ســلطانه أحيانــاً 
أنّــه  بــه علــى  وإحســانه رغــم ذروة الكرامــة العالميّــة التــي بلغهــا واعتــراف الوحــّي 
»َملِــُك الُملُــوك« )حزقيــال 26: 7(. وكذلــك كانــت الحــال علــى أثــر حلــم التمثــال 
الــذي شــاهده. كان تأثيــر تلــك الرؤيــة علــى عقلــه عظيمــاً جــّداً. كمــا كان متأثــراً 
بفكــرة كــون امبراطوريــة بابــل مــع عظمتهــا واتّســاعها ستســقط فــي النهايــة وتملــك 
إلــه  مكانهــا ممالــك أخــرى. وتخلــف أخيــراً كّل الممالــك األرضيّــة مملكــة يقيمهــا 

الســماء لــن تنقــرَض أبــداً.
لقــد غــاب عــن ذهــن نبوخذنصــر فــي اختبــاره فيمــا بعــد ادراكــه النبيــل لقصــد 
هللا نحــو األمــم. ومــع ذلــك فعندمــا أذلـّـت روحــه المتكبــرة أمــام الجمــوع المحتشــدة 
فــي بقعــة دورا اعتــرف مــرّة أخــرى بــأّن ملكــوت هللا » َملَُكــوٌت أَبَــِديٌّ َوُســلْطَانُُه إِلَــى 
ــَدْوٍر « )عــد 3(. فمــع أنّــه ُولِــَد وثنيــاً وتربَّــى وترعــرع علــى عبــادة األوثــان وكان  َدْوٍر فَ
على رأس شعب يدين بالوثنيّة، كان لديه إحساس فطري بالعدالة والحّق. وكان 
هللا يستطيع أن يستخدمه أداة لتأديب العصاة وإتمام مقاصده اإللهيّة. وإذ كان 
نبوخذنصــر مــن » ُعتَــاَة األَُمــِم « أّي مرعبهــا )حزقيــال 28: 7(. فقــد أُعِطــَي لــه بعــد 
ســنوات الصبــر والتعــب الُمضنــي أن يقهــر مدينــة صــور. كمــا ســقطت مصــر أيضــاً 
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غنيمــة بيــن أيــدي جيوشــه الظافــرة، وإذ أضــاف أّمــة بعــد أّمــة إلــى مملكتــه البابليّــة، 
فقــد ذاعــت شــهرته فــي كّل األرجــاء علــى أنـّـه أعظــم ملــك فــي جيلــه.

فــال غرابــة إذا خضــع هــذا الملــك الطمــوح الناجــح والمتكبّــر لتجربــة الجنــوح عــن 
نهــج الوداعــة الــذي هــو ل ســواه يفضــي إلــى العظمــة الحقيقيّــة. وفــي الفتــرات التــي 
تخلّلــت حروبــه وفتوحاتــه، ركــز كثيــراً علــى تحصيــن العاصمــة بابــل وتجميلهــا حتــى 
صــارت فــي النهايــة فخــر مملكتــه، » المدينــة الذهبيــة « » فَْخــُر كّل األَرِْض « فــإّن 
شــغفه كبنَّــاء ونجاحــه الفريــد فــي جعــل بابــل إحــدى عجائــب الدنيــا، غــّذى كبريــاءه 
التاريخــي كملــك عظيــم حكيــم  بــات فــي خطــر كبيــر مــن أن يشــّوه ســجله  حتــى 

يمكــن هلل أن يــداوم علــى اســتخدامه وســيلة لتنفيــذ مقاصــده اإللهيّــة.
آخــر إلنــذاره كــي ل يداهمــه  فــي رحمتــه يحلــم حلمــاً  الملــك  وقــد جعــل هللا 
الخطــر ولكــي يحــذر الشــرك المنصــوب لــه إلهالكــه. فشــاهد فــي رؤيــا الليــل شــجرة 
عظيمــة ناميــة فــي وســط األرض يبلــغ علّوهــا إلــى الســماء وامتــّدت أغصانهــا إلــى 
أقصــى األرض. وجــاءت القطعــان والمواشــي مــن الجبــال والتــالل وتفيّــأت تحــت 
ظلّهــا الــوارف. كمــا أقلبــت أســراب الطيــور لتبنــي أعشاشــها بيــن أغصانهــا: » أَْورَاقَُها 
َجِميلَــٌة َوثََمرَُهــا كَِثيــٌر َوِفيَهــا طََعــاٌم لِلَْجِميــعِ ... َوطَِعــَم ِمْنَهــا كُلُّ الْبََشــِر « )عــد 12(.

» َســاِهٍر  وإذا:  نظــر  الشــجرة  إلــى  يشــخص  نبوخذنصــر  الملــك  كان  وفيمــا 
ــَجرََة  وٍس « قــد اقتــرب مــن الشــجرة وصــرخ بصــوت عــاٍل يقــول: » اقْطَُعــوا الشَّ َوقـُـدُّ
تَْحِتَهــا  ِمــْن  الَْحيَــَواُن  لِيَْهــرَُب  ثََمرََهــا  َوابْــُذُروا  أَْوَراقََهــا  َوانْثُــُروا  أَْغَصانََهــا،  َواقِْضبُــوا 
َوالطُّيُــوُر ِمــْن أَْغَصانَِهــا. َولِكــِن اتُْركُــوا َســاَق أَْصلَِهــا ِفــي األَرِْض َوِبَقيْــٍد ِمــْن َحِديــٍد 
َمــَع الَْحيَــَواِن  ــَماِء، َولْيَُكــْن نَِصيبُــُه  ِبَنــَدى السَّ َونَُحــاٍس ِفــي ُعْشــِب الَْحْقــِل َولْيَبْتَــلَّ 
ِفــي ُعْشــِب الَْحْقــِل. لِيَتََغيَّــْر قَلْبُــُه َعــِن اإِلنَْســانِيَِّة، َولْيُْعــَط قَلْــَب َحيَــَواٍن َولْتَْمــِض 
وِســيَن،  الُْقدُّ ِبَكلَِمــِة  َوالُْحْكــُم  ــاِهِريَن،  السَّ ِبَقَضــاِء  األَْمــُر  هــَذا  أَزِْمَنــٍة.  َســبَْعُة  َعلَيْــِه 
َمــْن يََشــاُء،  لَِكــْى تَْعلَــَم األَْحيَــاُء أَنَّ الَْعلِــيَّ ُمتََســلٌِّط ِفــي َمْملََكــِة النَّــاِس، فَيُْعِطيَهــا 

أَْدنَــى النَّــاِس « )عــد 17-13(. ــَب َعلَيَْهــا  َويَُنصِّ
فاضطــرب الملــك أشــّد اضطــراب مــن الحلــم الــذي كانــت نبوءاتــه واضحــة 
» الَْمُجــوِس  مســامع  علــى  فســرده  عليــه،  تحــّل  كارثــة  أو  بلــوى  بوقــوع  وتنبــيء 
كّل  واضحــاً  كان  الحلــم  أّن  مــع  ولكــّن  ِميــَن «.  َوالُْمَنجِّ َوالَْكلَْدانِيِّيــَن  ــَحرَِة  َوالسَّ

.)7 )عــد  يعبّــره  أن  الحكمــاء  مــن  أّي  يســتطيع  لــم  الوضــوح 
كــون  لحقيقــة  الوثنيّــة  البــالد  تلــك  فــي  شــهادة  ســتُقّدم  كانــت  أخــرى  ومــرّة 
أولئــك الذيــن يحبّــون هللا ويتّقونــه هــم وحدهــم الذيــن يفهمــون أســرار ملكــوت 
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الســموات. فأرســل الملــك فــي حيرتــه يســتدعى عبــده دانيــال الــذي كان رجــالً 
تبــارى. التــي ل  مكرمــاً ألجــل نزاهتــه ووفائــه وحكمتــه 

» يَــا  نبوخذنصــر:  لــه  قــال  ألمــره  امتثــال  الملــك  حضــرة  فــي  مثــل  وعندمــا 
وِســيَن  ُر، كَِبيــُر الَْمُجــوِس ِمــْن َحيْــُث إِنِّــي أَْعلَــُم أَنَّ ِفيــَك ُروَح اآللَِهــِة الُْقدُّ بَلْطََشــاصَّ
 .)9 )عــد  َوِبتَْعِبيــرِِه «  َرأَيْتُــُه  ـِذي  الّـَ ُحلِْمــي  ِبــُرَؤى  فَأَْخِبرْنِــي  ِســرٌّ  َعلَيْــَك  يَْعُســُر  َولَ 
ُر فَبَيِّــْن تَْعِبيــرَُه  ــا أَنـْـَت يـَـا بَلْطََشــاصَّ فبعدمــا ســرد عليــه نبوخذنصــر الحلــم قــال: » أَمَّ
ــا أَنـْـَت فَتَْســتَِطيُع  ألَنَّ كُلَّ ُحَكَمــاِء َمْملََكِتــي َل يَْســتَِطيُعوَن أَْن يَُعرِّفُونِــي ِبالتَّْعِبيــِر. أَمَّ

وِســيَن « )عــد 18(. ألَنَّ ِفيــَك ُروَح اآللَِهــِة الُْقدُّ
» تََحيَّــَر  فقــد:  أفزعــه  معنــاه  ولكــن  دانيــال  لــدى  واضحــاً  الحلــم  معنــى  كان 
َســاَعًة َواِحــَدًة َوأَفْزََعتـْـُه أَفـْـَكارُُه « )عــد 19(. فــإذ رأى الملــك تــردُّد دانيــال وضاقــت 
ُر، لَ يُْفِزُعــَك الُْحلْــُم  نفســه. عبّــر عــن عطفــه تجــاه عبــده إذ قــال لــه: » يـَـا بَلْطََشــاصَّ

َولَ تَْعِبيــرُُه  « )عــد 19(.
ألََعاِديــَك «  َوتَْعِبيــرُُه  لُِمبِْغِضيــَك  الُْحلْــُم  َســيِِّدي  » يَــا  قائــالً:  دانيــال  فأجابــه 
)عــد 19(. وقــد تأكّــد للنبــي أّن هللا قــد ألقــى عليــه واجبــاً مقّدســاً خطيــراً ألّ وهــو 
يقــع عليــه بســبب كبريائــه  أن  الــذي كان مزمعــاً  بالحكــم  يُصــارح نبوخذنصــر  أن 
وغطرســته. فعلــى دانيــال أن يعبَّــر الحلــم بأســلوب يســتطيع الملــك اســتيعابه، 
ومــع أّن معنــاه المرعــب جعلــه يتــرّدد فــي حيــرة خرســاء، فــإّن عليــه مــع ذلــك أن 

يعلــن الحــق مهمــا كانــت النتائــج.
ــَجرَُة الَِّتــي رَأَيْتََهــا، الَِّتــي  حينئــذ أخبــر  دانيــال الملــك بحكــم العلــي قائــالً: » اَلشَّ
ــَماِء، َوَمْنظَرَُهــا إِلـَـى كُلِّ األَرِْض َوأَْوَراقَُهــا َجِميلـَـٌة  َهــا إِلـَـى السَّ كَبُــرَْت َوقَِويـَـْت َوبَلـَـَغ ُعلُوُّ
، َوِفي أَْغَصانَِها َسَكَنْت  َوثََمرَُها كَِثيٌر َوِفيَها طََعاٌم لِلَْجِميعِ َوتَْحتََها َسَكَن َحيََواُن الْبَرِّ
يـْـَت، َوَعظََمتـُـَك قـَـْد  ــَماِء إِنََّمــا ِهــَي أَنـْـَت يـَـا أَيَُّهــا الَْملِــُك، الَّــِذي كَبُــرَْت َوتََقوَّ طُيـُـوُر السَّ

ــَماِء َوُســلْطَانَُك إِلـَـى أَقَْصــى األَرِْض. زَاَدْت َوبَلََغــْت إِلـَـى السَّ
ــَجرََة  ــَماِء َوقـَـاَل اقْطَُعــوا الشَّ وًســا نـَـزََل ِمــَن السَّ » َوَحيْــُث رَأَى الَْملِــُك َســاِهرًا َوقُدُّ
َوأَْهلُِكوَهــا َولِكــِن اتْرُكُــوا َســاَق أَْصلَِهــا ِفــي األَرِْض َوِبَقيْــٍد ِمــْن َحِديــٍد َونَُحــاٍس ِفــي 
ـى تَْمِضــَي  ــَماِء َولْيَُكــْن نَِصيبُــُه َمــَع َحيَــَواِن الْبَــرِّ َحتّـَ ُعْشــِب الَْحْقــِل َولْيَبْتَــلَّ ِبَنــَدى السَّ
ـِذي  َعلَيْــِه َســبَْعُة أَزِْمَنــٍة. فَهــَذا ُهــَو التَّْعِبيــُر أَيَُّهــا الَْملِــُك، َوهــَذا ُهــَو قََضــاُء الَْعلِــيِّ الّـَ
يَأْتِــي َعلَــى َســيِِّدي الَْملِــِك يَطْرُُدونَــَك ِمــْن بَيْــِن النَّــاِس، َوتَُكــوُن ُســْكَناَك َمــَع َحيَــَواِن 
َعلَيْــَك  فَتَْمِضــي  ــَماِء،  السَّ ِبَنــَدى  َويَبُلُّونَــَك  كَالثِّيــرَاِن،  الُْعْشــَب  َويُطِْعُمونَــَك  الْبَــرِّ 
ــاِس َويُْعِطيَهــا َمــْن يََشــاُء  ــيَّ ُمتََســلٌِّط ِفــي َمْملََكــِة النَّ ــَم أَنَّ الَْعلِ َســبَْعُة أَزِْمَنــٍة َحتَّــى تَْعلَ
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ــَجرَِة فـَـِإنَّ َمْملََكتـَـَك تَثْبُــُت لـَـَك ِعْنَدَمــا تَْعلـَـُم أَنَّ  َوَحيْــُث أََمــُروا ِبتـَـرِْك َســاِق أُُصــوِل الشَّ
ــَماَء ُســلْطَاٌن « )عــد 26-20(. السَّ

بــكّل أمانــة ألــحَّ علــى الملــك المتكبَّــر أن يتــوب  فبعدمــا فّســر دانيــال الحلــم 
نفســه  يبعــد  أن  والصــواب  الحــّق  عمــل  بواســطة  يمكنــه  كــي  هللا  إلــى  ويرجــع 
عــن تلــك الكارثــة التــي تهــدده. فتوســل النبــّي إلــى الملــك قائــالً: » لِذلِــَك أَيَُّهــا 
الَْملِــُك، فَلْتَُكــْن َمُشــورَتِي َمْقبُولَــًة لََديْــَك َوفَــاِرْق َخطَايَــاَك ِبالِْبــرِّ َوآثَاَمــَك ِبالرَّْحَمــِة 

.)27 )عــد  اطِْمئَْنانُــَك «  يُطَــاُل  ـُه  لََعلّـَ لِلَْمَســاكِيِن 
وقــد ظــّل وقــع إنــذار النبــي ومشــورته قويّــاً فــي نفــس نبوخذنصــر إلــى حيــن، 
الــّروح  تأثيــرات  منــه  تضيــع  مــا  ســرعان  هللا  نعمــة  تغيّــره  ل  الــذي  القلــب  ولكــّن 
الُقــُدس. فالنغمــاس فــي الملــّذات والطمــوح الدنيــوي لــم يكونــا قــد اســتؤصال 
ســمح  لقــد  الظهــور.  إلــى  الخصــال  تلــك  فعــادت  الملــك،  قلــب  مــن  بعــد 
التــي  الممالــك  مــن  الحســد  فيــه روح  تتحكــم  أن  أخــرى  مــرّة  لنفســه  نبوخذنصــر 
ســتأتي مــن بعــده، بالرغــم مــن كّل الرشــادات والنصائــح التــي قُّدمــت إليــه بــكّل 
كــرم ولطــف، مــع انــذارات اختباراتــه الماضيــة، وحكمــه الــذي اتّصــف حتــى ذلــك 
الحيــن بالعدالــة والرحمــة إلــى حــّد كبيــر، اصبــح اآلن يتّصــف بالظلــم والســتبداد. 
نفســه  تمجيــد  فــي  هللا  مــن  لــه  الممنوحــة  الهبــات  اســتخدم  قلبــه  قّســى  وإذ 

والســلطان. الحيــاة  منحــه  الــذي  اإللــه  فــوق  وتعظيمهــا 
وقــد تأّجــل قضــاء هللا بضعــة أشــهر ولكــن بــدلً مــن أن يقــوده لطــف هللا وصبــره 
إلــى التوبــة انغمــس فــي الكبريــاء إلــى حــّد أنـّـه مــا عــاد يثــّق فــي تعبيــر دانيــال للحلــم 

وصــار يســخر مــن مخاوفــه الماضيـّـة.
يتمشــى  كان  إذ  باإلنــذار،  نبوخذنصــر  الملــك  أُبلــغ  منــذ  عــام  مــرور  فبعــد 
فــي قصــره وهــو يفكــر بكبريــاء فــي ســلطانه كملــك ونجاحــه كبنَّــاء هتــف يقــول: 
ِة اقِْتــَداِري، َولَِجــالَِل  » أَلَيَْســْت هــِذِه بَاِبــَل الَْعِظيَمــَة الَِّتــي بََنيْتَُهــا لِبَيْــِت الُْملـْـِك ِبُقــوَّ

)عــد 30(. َمْجــِدي؟ « 
وإذ كانــت كلمــات التفاخــر ل زالــت علــى شــفتي الملــك. وقــع صــوت مــن 
الســماء يعلــن أّن الوقــت المعيــن مــن هللا لتنفيــذ قضائــه قــد حــان. وقــد ســمعت 
ــُر الَْملِــُك: إِنَّ الُْملْــَك قَــْد زَاَل  أُذنــاه حكــم الــرّب قائــالً: » لَــَك يَُقولُــوَن يَــا نَبُوَخْذنَصَّ
الْبَــرِّ َويُطِْعُمونَــَك  َمــَع َحيَــَواِن  َوتَُكــوُن ُســْكَناَك  بَيْــِن النَّــاِس  ِمــْن  َعْنــَك،  يَطْرُُدونَــَك 
الُْعْشــَب كَالثِّيــرَاِن. فَتَْمِضــي َعلَيْــَك َســبَْعُة أَزِْمَنــٍة َحتَّــى تَْعلـَـَم أَنَّ الَْعلِــيَّ ُمتََســلٌِّط ِفــي 

َمْملََكــِة النَّــاِس َويُْعِطيَهــا َمــْن يََشــاُء « )عــد 31، 32(.
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ففــي لحظــة انتُــزع مــن الملــك عقلُــه الــذي قــد وهبــه هللا إيّــاه. فقــد أخــذ منــه 
الفكــر الــذي ظنــه الملــك صائبــاً وحكمتــه التــي طالمــا أفتخــر بهــا. وبعــد أن كان 
ملــكاً عظيمــاً أمســى إنســاناً معتوهــاً. ولــم تعــد يــده قــادرة بعــد ذلــك للقبــض علــى 
الصولجــان. لــم يكتــرث لإلنــذارات، واآلن بعدمــا ُجــرَّد مــن الســلطان الــذي منحــه 
إيَّــاه الخالــق، وبعدمــا طـُـرد مــن بيــن النــاس: » أَكََل الُْعْشــَب كَالثِّيــرَاِن َوابْتـَـلَّ ِجْســُمُه 
ـى طَــاَل َشــْعرُُه ِمثْــَل النُُّســوِر َوأَظَْفــارُُه ِمثْــَل الطُّيُــوِر « )عــد 33(. ــَماِء َحتّـَ ِبَنــَدى السَّ

وظــّل نبوخذنصــر مــدى ســبع ســنوات موضــع ذهــول رعايــاه وتــّم إذللــه أمــام 
كّل العالــم. حينئــذ عــاد إليــه عقلــه ونظــر بوداعــة إلــى هللا إلــه الســماء واعتــرف بــأّن 
يــده قــد تدّخلــت فــي تأديبــه. واعتــرف بذنبــه بإعــالٍن نطــق بــه علــى مــأل مــن النــاس، 
ــُر،  ــا نَبُوَخْذنَصَّ ــاِم، أَنَ وبرحمــة هللا العظيمــة فــي إرجاعــه. فقــال: » َوِعْنــَد انِْتَهــاِء األَيَّ
ــَماِء، فَرََجــَع إِلـَـيَّ َعْقلِــي، َوبَاَركْــُت الَْعلِــيَّ َوَســبَّْحُت َوَحَمــْدُت  رَفَْعــُت َعيَْنــيَّ إِلـَـى السَّ
، َوَملَُكوتـُـُه إِلـَـى َدْوٍر فـَـَدْوٍر. َوُحِســبَْت  الَْحــيَّ إِلـَـى األَبـَـِد، الَّــِذي ُســلْطَانُُه ُســلْطَاٌن أَبـَـِديٌّ
ــَماِء َوُســكَّاِن  َجِميــُع ُســكَّاِن األَرِْض كَالَ َشــْيَء، َوُهــَو يَْفَعــُل كََمــا يََشــاُء ِفــي ُجْنــِد السَّ

األَرِْض، َولَ يُوَجــُد َمــْن يَْمَنــُع يَــَدُه أَْو يَُقــوُل لَــُه َمــاَذا تَْفَعــُل؟
» ِفــي ذلِــَك الَْوقْــِت َرَجــَع إِلَــيَّ َعْقلِــي، َوَعــاَد إِلَــيَّ َجــالَُل َمْملََكِتــي َوَمْجــِدي 
لِــي  َوازَْداَدْت  َمْملََكِتــي  َعلَــى  َوتَثَبَّــتُّ  َوُعظََمائِــي،  ُمِشــيِريَّ  َوطَلَبَِنــي  َوبََهائِــي 

.)36-34 )عــد  كَِثيــرٌَة «  َعظََمــٌة 
وذاك الــذي كان ســابقاً ملــكاً متكبــراً أمســى اآلن أبنــاً هلل متواضعــاً. والملــك 
الطاغيــة المعتــّز بنفســه صــار ملــكاً حكيمــاً ورحيمــاً. وذاك الــذي كان يتحــدى إلــه 
الســماء ويجــدف عليــه، اعتــرف اآلن بســلطان العلــي وســعى بــكّل غيــرة فــي نشــر 
مخافــة الــرّب وعمــل علــى إســعاد عايــاه . لقــد تعلّــم أخيــراً تحــت توبيــخ الــرّب الــذي 
هــو ملــك الملــوك ورّب األربــاب الــدرس الــذي علــى كّل ملــك أن يتعلّمــه - هــو أّن 
العظمــة الحقيقيـّـة هــي فــي الصــالح الحقيقــي وقــد أعتــرف بــأّن الــرّب هــو اإللــه الحــي 
ــَماِء، الَِّذي كُلُّ أَْعَمالِِه َحقٌّ  ُر أَُســبُِّح َوأَُعظُِّم َوأَْحَمُد َملَِك السَّ إذ قال: » أَنَا نَبُوَخْذنَصَّ

ـُه « )عــد 37(. َوطُرُِقــِه َعــْدٌل، َوَمــْن يَْســلُُك ِبالِْكبِْريَــاِء فَُهــَو قَــاِدٌر َعلَــى أَْن يُِذلّـَ
بذلك تّم قصد هللا في أن تعمل، أعظم مملكة في العالم، على إذاعة حمده. 
والبــالغ العــام الــذي أُذيــع وبلــغ كّل األســماع الــذي فيــه اعتــرف نبوخذنصــر برحمــة هللا 

وصالحه وسلطانه كان هو آخر عمل عمله في حياته وسّجله التاريخ المقّدس.
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الرقيب غير 

المنظور
)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في األصحاح الخامس من سفر دانيال(.

قبيل انتهاء حياة دانيال بدأت تطوُّرات عظيمة تحدث في المملكة التي أُخذ إليها 
أسـيراً هو وأصحـابه العبرانيـون منذ أكثر من سـتين سـنة خلـت. فنبوخذنصر » ُمرِْعُب 
األَُمــِم « )حزقيــال 28: 7( كان قــد مــات. وبابــل » فَْخــُر كُّل األَرِْض « ُرزقــت بحــّكام غيــر 

حكماء، وخلفه ملوك طائشون. وبدأ ينتج عن ذلك انحالل تدريجي أكيد.
ــرة موشــكة علــى اإلنهيــار بســبب غبــاوة وضعــف بيلشــاصر  كانــت بابــل المتكبّ
حفيــد نبوخذنصــر فــإذ كان قــد ُســمح لبيلشــاصر فــي صــدر شــبابه أن ينــال نصيبــاً 
مــن ســلطة الملــك فقــد تباهــى بهــذا الســلطان وارتفــع قلبــه ضــد إلــه الســماء. وقــد 
تلــك  إطاعــة  فــي  مســؤوليته  وادراك  إرادة هللا  لمعرفــة  كثيــرة  فــرص  لــه  أُتيحــت 
اإلرادة. وعــرف عــن نفــي جــّده وطــرده مــن بيــن النــاس بقضــاء هللا، كمــا كان ملمــاً 
باهتدائه وإرجاعه إلى وعيه وعرشه بكيفيّة معجزية. ولكّن بيلشاصر سمح لمحبّة 
الملــّذات وتمجيــد الــذات بمحــو الــدروس التــي كان ينبغــي لــه ألّ ينســاها أبــداً. 
لقــد أضــاع الفــرص الممنوحــة لــه بوفــرة وكــرم وأهمــل اســتخدام الوســائل التــي بيــن 
يديــه ليغــدو أكثــر درايــة وعلمــاً بالحــّق. فمــا حصــل عليــه نبوخدنصــر أخيــراً بالمعانــاة 

وشــقاء النفــس وبــآلم وإذلل ل يمكــن تقديــره، مــّر بــه بيلشــاصر دون اكتــراث.
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ولــم يطُــل بــه الزمــن قبلمــا تراكمــت عليــه المعاكســات. فقــد حوصــرت مدينــة 
بابــل بجيــش كان علــى رأســه كــورش ابــن أخــت داريــوس المــادي الــذي كان القائــد 
األعلــى لجيــوش مــادي وفــارس المتّحــدة. ولكــن فــي داخــل تلــك القلعــة التــي كان 
يبــدو أنّهــا منيعــة بأســوارها الهائلــة وأبوابهــا التــي مــن نحــاس التــي كان يحميهــا نهــر 
الفــرات، وحيــث اختزنــت فيهــا مؤونــة وافــرة، أحــس ذلــك الملــك الخليــع أنّــه فــي 

أمــان، فقضــى وقتــه فــي المــرح والمجــون والعربــدة.
بيلشاصر في كبريائه وغطرسته وطيشه وإحساسه باألمان أقام: » َولِيَمًة َعِظيَمًة 
اَم األَلْــِف « )عــد 1(. وكّل ملــذات الحيــاة التــي كان  لُِعظََمائِــِه األَلْــِف َوَشــرَِب َخْمــرًا قُــدَّ
يمكــن أن يوفرهــا الغنــى والســلطان زادت ذلــك المشــهد بهــاًء. وكان بيــن الضيــوف 
الذيــن حضــروا إلــى وليمــة الملــك بعــض النســوة الجميــالت الفاتنــات. كمــا كان هنــاك 
رجــال عباقــرة مشــهورون بذكائهــم ونبوغهــم. واألمــراء والساســة الذيــن احتســوا  الخمــر 

كالمــاء حيــث وقعــوا تحــت تأثيرهــا الــذي يصيــب شــاربها بالضيــاع ...
نــوازع  عليــه  ســيطرت  وإذ  للخمــر،  المخــزي  بإدمانــه  عقلــه  الملــك  فقــد  فــإذ 
ـة صــار هــو نفســه فــي طليعــة الســكيرين المشــاغبين. وفيمــا كانــوا  وأهــواء منحطّـَ
ــِة الَِّتــي أَْخرََجَهــا  َهــِب َوالِْفضَّ ــَة الذَّ يأكلــون ويســكرون ويعربــدون: » أََمــَر ِبإحَضــاِر آنِيَ
َوُعظََمــاُؤُه  الَْملِــُك  ِبَهــا  أُورَُشلِيَم لِيََشــرَِب  ِفــي  ـِذي  الّـَ الَْهيْــَكِل  ِمــَن  أَبُــوُه  ــُر  نَبُوَخْذنَصَّ
َوَزْوَجاتـُـُه َوَســرَاِريِه « )عــد 2(. أراد الملــك أن يُبرهــن أنـّـه ل يوجــد شــيٍء أقــدس مــن 
َهــِب ... َوَشــرَِب ِبَهــا الَْملِــُك َوُعظََمــاُؤُه  أن يســتعمله: » ِحيَنِئــٍذ أَْحَضــُروا آنِيَــَة الذَّ
ــِة  َوالِْفضَّ َهــِب  الذَّ آلَِهــَة  َويَُســبُِّحوَن  الَْخْمــَر  يَْشــَربُوَن  كَانُــوا  َوَســرَاِريِه.  َوَزْوَجاتُــُه 

)عــد 3، 4(. َوالَْحَجــِر «  َوالَْخَشــِب  َوالَْحِديــِد  َوالنَُّحــاِس 
قلّما كان بيلشاصر يظّن أّن هناك شاهداً سماوياً يرى ويسمع عربدته الماجنة. 
وأّن ذلك الشاهد اإللهي غير المنظور يراقب ذلك المشهد الخليع ويسمع األلفاظ 
البذيئة. وذلك المرح الدنس، ويرى الوثنيّة في أبشع صورها. ولكّن بعد قليل جعل 
ذلك الضيف الذي لم يدعه أحد، جعل الجميع يحّسون بوجوده ُمكرهين. فعندما 
بلغــت العربــدة مداهــا جــاءت يــد شــاحبة وكتبــت علــى حائــط القصــر حروفــاً لمعــت 
كالنار. وإن كانت غير مقروءة لدى الجمع المحتشد، إلّ أنّها كانت إنذاراً بالهالك 

للملك بيلشاصر الذي بدأ ضميره وضمير ضيوفه يبكتهم.
ثــّم خمــد ذلــك المــرح الصاخــب فــي حيــن جعــل الرجــال والنســاء الذيــن اســتبّد 
بقلوبهــم رعــب ل يدركــون كنهــه، يراقبــون تلــك اليــد وهــي تكتــب ببــطء كتابــة غامضــة. 
لقــد مــرّت أعمــال حياتهــم الشــريرة أمامهــم كمــا علــى شاشــة كبيــرة واســعة األطــراف، 
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وبدا كأنّهم قد استُدعوا للمثول أمام عرش دينونة هللا السرمدي الذين كانوا يتحّدون 
قدرته وســلطانه حينئذ. ففي المكان الذي كانت تســوده البهجه وتُســمع من جوانبه 
الفكاهــات التجديفيّــة منــذ لحظــات، كُنــت تــرى الوجــوه الشــاحبة وتســمع صرخــات 

الرعــب. فعندمــا يخيــف هللا النــاس فإنهــم ل يســتطيعون إخفــاء شــّدة رعبهــم.
ذلــك  عــن  األّول  المســؤول  هــو  فــكان  رعبــاً.  الجميــع  أشــّد  بيلشــاصر  كان 
العصيــان ضــّد هللا الــذي بلــغ فــي تلــك الليلــة حــدوده القصــوى فــي مملكــة بابــل. 
فقد شــلَّ الخوف الملك في حضرة الرقيب غير المنظور الذي كان نائباً عن هللا 
الــذي كان الملــك ومدعــووه قــد تحــّدوه وجدفــوا علــى اســمه. لقــد اُيقــظ ضميــره 
ـْت َخــَرُز َحْقَويْــِه َواْصطَكَّــْت ُركْبَتَــاُه « )عــد 6(. لقــد ترفــع بيلشــاصر فــي  » َوانَْحلّـَ
كفــره ضــّد إلــه الســماء محاربــاً إيــاه، ووثــق فــي قوتــه، ولــم يكــن يظــّن أن أحــداً يجــرؤ 
أن يقــول لــه: » َمــاَذا تَْفَعــْل؟ «. أّمــا اآلن فقــد تحقــق مــن أنّــه لبــّد أن يقــّدم حســاباً 
عــن وكالتــه الُمســلَّمة إليــه وأنّــه ل يســتطيع أن يقــّدم عــذراً مقبــولً عــن الفــرص التــي 

أضاعهــا وأســاء اســتخدامها، وموقــف التحــدي الــذي وقفــه مــن هللا.
إنّــه  نــار.  مــن  بحــروف  المكتوبــة  الكتابــة  تلــك  يقــرأ  أن  الملــك  حــاول  وعبثــاً 
ِســرٌّ ل يمكنــه ســبر غــوره، وقــّوة ل يمكنــه فهمهــا أو مناقضتهــا. ففــي يأســه أتّجــه 
إلــى حكمــاء مملكتــه فــي طلــب العــون. لقــد رنّــت صرختــه الوحشــية فــي أرجــاء 
دار الوليمــة لســتدعاء الســحرة والكلدانييــن والمنجميــن ليقــرأوا الكتابــة ووعدهــم 
يُلَبَّــُس األُْرُجــَواَن  ـُه  لِــي تَْفِســيرََها فَِإنّـَ َويُبَيِّــُن  يَْقــَرأُ هــِذِه الِْكتَابَــَة  َرُجــل  قائــالً: » أَيُّ 
َوِقــالََدًة ِمــْن َذَهــٍب ِفــي ُعُنِقــِه َويَتََســلَُّط ثَالِثًــا ِفــي الَْمْملََكــِة « )عــد 7(. ولكــّن عبثــاً 
مكافآتــه  عليهــم  عــرض  وعبثــاً  بهــم  يثــّق  كان  الذيــن  مشــيريه  إلــى  الملــك  التجــأ 
لَــْم  الَْملِــِك،  ُحَكَمــاِء  تُبــاع. » إنَّ كُلُّ  تُشــترى ول  الثمينــة. فالحكمــة الســماوية ل 
يَْســتَِطيُعوا أَْن يَْقــَرأُوا الِْكتَابَــَة َولَ أَْن يَُعرِّفُــوا الَْملِــَك ِبتَْفِســيرَِها « )عــد 8(. كانــوا 
العصــور  فــي  الحكمــاء  عجــز  كمــا  الغامضــة  الحــروف  تلــك  قــراءة  عــن  عاجزيــن 

نبوخذنصــر. الملــك  أحــالم  تفســير  عــن  الســالفة 
حينئــذ تذكــرت الملكــة األم. دانيــال الــذي منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن مضــى. كان 
قــد عــرَّف نبوخذنصــر بحلــم التمثــال العظيــم وبتعبيــره. فقالــت: » أَيَُّهــا الَْملِــُك ِعْش 
إِلَى األَبَِد! لَ تَُفزِّْعَك أَفَْكارَُك َولَ تَتََغيَُّر َهيْئَتَُك. يُوَجُد ِفي َمْملََكِتَك رَُجٌل ِفيِه ُروُح 
وِســيَن. َوِفــي أَيَّــاِم أَِبيــَك ُوِجــَدْت ِفيــِه نَيِّــرٌَة َوِفطَْنــٌة َوِحْكَمــٌة كَِحْكَمــِة اآللَِهــِة  اآللَِهــِة الُْقدُّ
ِميــَن.  ــَحرَِة َوالَْكلَْدانِيِّيــَن َوالُْمَنجِّ ــُر ... َجَعلَــُه كَِبيــَر الَْمُجــوِس َوالسَّ َوالَْملِــُك نَبُوَخْذنَصَّ
ــًة َوتَْعِبيــَر األَْحــالَِم َوتَبِْييــَن  ــًة َوِفطَْن ــًة َوَمْعرِفَ ــُث إِنَّ ُروًحــا فَاِضلَ ــُك. ِمــْن َحيْ أَبُــوَك الَْملِ
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ــْدَع  َر فَلْيُ ــُك بَلْطََشــاصَّ اُه الَْملِ أَلَْغــاٍز َوَحــلَّ ُعَقــٍد ُوِجــَدْت ِفــي َدانِيــآَل هــَذا الَّــِذي َســمَّ
اآلَن َدانِيــآُل فَيُبَيِّــَن التَّْفِســيَر.

اِم الَْملِِك « )عد 10-13(. فإذ حاول بيلشاصر  » ِحيَنِئٍذ أُْدِخَل َدانِيآُل إِلَى قُدَّ
أن يســتعيد رباطــة جأشــه قــال للنبــّي: » أَأَنْــَت ُهــَو َدانِيــآُل ِمــْن بَِنــي َســبِْي يَُهــوَذا، 
ـِذي َجلَبَــُه أَِبــي الَْملِــُك ِمــْن يَُهــوَذا؟ قَــْد َســِمْعُت َعْنــَك أَنَّ ِفيــَك ُروَح اآللَِهــِة َوأَنَّ  الّـَ
ــَحرَُة لِيَْقــَرأُوا  اِمــي الُْحَكَمــاُء َوالسَّ ــًة. َواآلَن أُْدِخــَل قُدَّ ــرًَة َوِفطَْنــًة َوِحْكَمــًة فَاِضلَ ِفيــَك نَيِّ
هــِذِه الِْكتَابَــَة َويَُعرِّفُونِــي ِبتَْفِســيرَِها، فَلَــْم يَْســتَِطيُعوا أَْن يُبَيُِّنــوا تَْفِســيَر الْــَكالَِم. َوأَنَــا 
ــَر تَْفِســيرًا َوتَُحــلَّ ُعَقــًدا فَــِإِن اْســتَطَْعَت  ـَك تَْســتَِطيُع أَْن تَُفسِّ قَــْد َســِمْعُت َعْنــَك أَنّـَ
اآلَن أَْن تَْقــَرأَ الِْكتَابَــَة َوتَُعرِّفَِنــي ِبتَْفِســيرَِها فَتُلَبَّــُس األُرُْجــواَن َوِقــالََدًة ِمــْن َذَهــٍب ِفــي 

ُعُنِقــَك َوتَتََســلَُّط ثَالِثًــا ِفــي الَْمْملََكــِة  « )عــد 16-13(.
وقــد وقــف دانيــال فــي كرامــة وهــدوء بوصفــه خادمــاً للعلــّي أمــام ذلــك الحشــد 
ـق بــل  الــذي صعقــه الّرعــب، ولــم يتأثـّــر بوعــود الملــك، كمــا لــم ينطــق بــكالم التملُـّ
َوَهــْب  لَِنْفِســَك  َعطَايَــاَك  » لِتَُكــْن  فقــال:  بالدينونــة.  تحكــم  ليفســر رســالة  وقــف 

ِهبَاتِــَك لَِغيْــِري. لِكنِّــي أَقْــَرأُ الِْكتَابَــَة لِلَْملِــِك َوأَُعرِّفُــُه ِبالتَّْفِســيِر « )عــد 17(.
بــدأ النبــّي كالمــه بــأن ذكَّــر بيلشــاصر باألمــور التــي كان عالمــاً بهــا ولكّنهــا لــم 
تعلّمــه درس الوداعــة الــذي كان يمكــن أن ينقــذه. وتحــّدث عــن خطيئــة نبوخذنصــر 
وســقوطه ومعامــالت الــرّب معــه - الملكــوت والجــالل اللذيــن أُعطيــا لــه وقضــاء 
ذلــك عــن ســلطان هللا ورحمتــه،  بعــد  الــذي قّدمــه  هللا علــى كبريائــه واعترافــه 
وضــع  لقــد  ومؤثــر.  جــريء  بــكالم  العظيــم  شــرّه  علــى  بيلشــاصر  ـخ  يوبّـَ جعــل  ثــّم 
لــم  الــدروس التــي كان يمكــن أن يتعلّمهــا ولكّنــه  لــه  خطئيــة الملــك أمامــه مبينــاً 
ــم بيلشــاصر جيــداً اختبــار جــّده، ول التفــت إلــى إنــذار األحــداث  يفعــل. لــم يتفهَّ
مــت لــه الفرصــة لمعرفــة اإللــه  بالنســبة إليــه. لقــد قُدَّ التــي كانــت ضروريــة جــّداً 
الحقيقــي واطاعتــه ولكّنــه لــم يتذكَّــر ذلــك ول اتَّعــظ بــه وكان موشــكاً أن يحصــد 

ثمــار تمــرُّده وعصيانــه.
ُر... لَْم تََضْع قَلْبََك َمَع أَنََّك َعرَفَْت كُلَّ  وأعلن النبّي قائالً: » َوأَنَْت يَا بَيْلَْشاصَّ
اَمــَك آنِيَــَة بَيِْتــِه َوأَنـْـَت َوُعظََمــاُؤَك  ــَماِء فَأَْحَضــُروا قُدَّ هــَذا بـَـْل تََعظَّْمــَت َعلـَـى رَبِّ السَّ
َهــِب َوالنَِّحــاِس  ــِة َوالذَّ َوَزْوَجاتـُـَك َوَســرَاِريَك َشــِربْتُْم ِبَهــا الَْخْمــَر َوَســبَّْحَت آلَِهــَة الِْفضَّ
ا هللُا الَِّذي ِبيَِدِه  َوالَْحِديِد َوالَْخَشِب َوالَْحَجِر الَِّتي لَ تُبِْصُر َولَ تَْسَمُع َولَ تَْعرُِف. أَمَّ
ــْت  ــِد فَُكِتبَ ــِه طَــرَُف الْيَ ــْدُه. ِحيَنِئــٍذ أُرِْســَل ِمــْن ِقبَلِ ــْم تَُمجِّ ــُه كُلُّ طُرُِقــَك فَلَ نََســَمتَُك َولَ

هــِذِه الِْكتَابـَـُة. َوهــِذِه ِهــَي الِْكتَابـَـُة الَِّتــي ُســطِّرَْت « )عــد 25-22(.
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وإذ التفــت النبــّي إلــى الرســـالة المرســـلة مــن الســماء جعــل يقرأهــا وإذا هــي 
ــُل َوفَرِْســيُن  «. لــم يعــد أحــد يــرى اليــد التــي قــد ســطَّرت هــذه  تقــول » َمَنــا َمَنــا تََقيْ
الكلمــات األربــع التــي ظلـّـت تلمــع بوضــوح رهيــب. وهــا هــم النــاس يســتمعون إلــى 

كالم النبــّي الشــيخ وهــم يحبســون أنفاســهم وهــو يقــول:
ُوزِنْــَت  تََقيْــُل،  َوأَنَْهــاُه.  َملَُكوتَــَك  هللُا  أَْحَصــى  َمَنــا،  الْــَكالَِم:  تَْفِســيُر  » َوهــَذا 
ِبالَْمَواِزيــِن فَُوِجــْدَت نَاِقًصــا. فَــرِْس، قُِســَمْت َمْملََكتُــَك َوأُْعِطيَــْت لَِمــاِدي َوفَــارَِس « 

.)28-25  :5 )دانيــال 
وفــي ليلــة الطيــش والجنــون األخيــرة تلــك كان بيلشــاصر وعظمــاؤه قــد مــألوا 
مكيــال إثمهــم وإثــم مملكــة الكلدانييــن، ولــم يعــّد يمكــن ليــّد هللا الرادعــة أن تبعــد 
عنهــم الشــّر المحــّدق بهــم. لقــد حــاول هللا عــن طريــق حــوادث العنايــة الكثيــرة أن 
يعلّــم أولئــك النــاس أن يكرمــوا شــريعته. وأعلــن هللا عــن الذيــن وصــل قضاؤهــم 
ــْم تُْشــَف « )إرميــا 51: 9(. فبســبب إنحــراف  ــا بَاِبــَل فَلَ إلــى الســماء قائــال: » َداَويَْن
القلــب البشــري الغريــب رأى هللا أخيــرا أنّــه لبــّد مــن أن يقضــي قضــاءه الــذي ل 

يُــرّد. فــكان لبــّد مــن ســقوط بيلشــاصر وأن تتســلّم ملكــه أيــد أخــرى.
عندمــا كــّف النبــّي عــن الــكالم أمــر الملــك بمكافأتــه بالكرامــات التــي قــد وعــد 
بهــا، وطبقــاً لهــذا : » أَلبســوا َدانِيــآَل األَرُْجــواَن َوِقــالََدًة ِمــْن َذَهــٍب ِفــي ُعُنِقــِه َونـَـاُدوا 

ــِه أَنَّــُه يَُكــوُن ُمتََســلِّطًا ثَالِثًــا ِفــي الَْمْملََكــِة « )عــد 29(.  َعلَيْ
قبــل ذلــك التاريــخ بأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان ســبق الوحــي فأنبــأ بــأّن » ليــل 
علــى  التجديــف  فــي  معــاً  ومشــيروه  الملــك  ســيتنافس  فيــه  الــذي  ســرور «   ...
خــوف  زمــن  إلــى  ويتحــول  فجــأة،  المجــدف  علــى  التجديــف  فيــه  ســينقلب  هللا 
األخــرى  تلــو  الواحــدة  أحــداث جســام  تتابــع ســريع  فــي  تحــدث  وهــالك. واآلن 
تمامــاً كمــا تحّدثــت الكتــب النبويـّـة قبلمــا ُولــد أولئــك الرؤســاء الممثَّليــن فــي هــذه 

الروايــة بســنوات عــّدة.
وإذ كان الملــك جالســاً فــي دار الوليمــة محاطــاً بمــن قــد ُختــم علــى هالكهــم، 
يأتيه رسول ينبئه » ِبأَنَّ َمِديَنتَُه قْْد أُِخَذْت « من قبل األعداء الذين ظّن أنّه بمأمن 
ضــّد حيلهــم، » َوأَنَّ الَْمَعاِبــَر قَــْد أُْمِســَكْت... َورَِجــاُل الَْحــرِْب اْضطََربَــْت « )إرميــا 
51: 31، 32(. فحينما كان هو وشــرفاؤه يشــربون بآنية الرّب المقّدســة ويســبّحون 
آلهــة الفّضــة والذهــب. حــوَّل جيــش مــادي وفــارس نهــر الفــرات عــن مجــراه وتقّدمــوا 
إلــى قلــب المدينــة المفتوحــة. فــاآلن يقــف جيــش كــورش تحــت جــدران القصــر وقــد 
امتــألت المدينــة بجنــود العــدو : » كَالَْغْوَغــاِء« )إرميــا 51: 14(. وكانــت هتافــات 
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النتصــار المنطلقــة مــن حناجرهــم أعلــى مــن صرخــات اليــأس التــي كانــت تصــدر 
عــن هــؤلء النــاس المعربديــن والمذهوليــن فــي آن.

ُر َملِــُك الَْكلَْدانِيِّيــَن « وجلــس علــى العــرش  » ِفــي تِلْــَك اللَّيْلَــِة قُِتــَل بَيْلَْشــاصَّ
ملــك غريــب. )عــد 30(.

لقــد تكلّــم األنبيــاء العبرانيــون بوضــوح عــن كيفيّــة ســقوط بابــل. وأعلــن لهــم 
هللا كمــا فــي رؤيــا أحــداث المســتقبل فصاحــوا يقولــون: » كَيْــَف أُِخــَذْت ِشيَشــُك 
ــُعوِب «، » كَيْــَف  َوأُْمِســَكْت فَْخــُر كُلِّ األَرِْض؟ كَيْــَف َصــارَْت بَاِبــُل َدَهًشــا ِفــي الشُّ
ــُعوِب «،  قُِطَعــْت َوتََحطََّمــْت ِمطْرَقَــُة كُلِّ األَرِْض كَيْــَف َصــارَْت بَاِبــُل َخِربَــًة بَيْــَن الشُّ

ــُعوِب «. » ِمــَن الَْقــْوِل أُِخــَذْت بَاِبــُل. رََجَفــِت األَرُْض َوُســِمَع ُصــرَاٌخ ِفــي الشُّ
» َســَقطَْت بَاِبــُل بَْغتَــًة َوتََحطََّمــْت «. » ألَنَّــُه َجــاَء َعلَيَْهــا، َعلَــى بَاِبــَل، الُْمْخــرُِب، 
َوأُِخــَذ َجبَاِبرَتَُهــا َوتََحطََّمــْت ِقِســيُُّهْم ألَنَّ الــرَّبَّ إِلــُه ُمَجــازَاٍة يَُكاِفــُئ ُمَكافَــأًَة. َوأُْســِكُر 
َولَ  ـا،  أَبَِديًـّ نَْوًمــا  فَيََناُمــوَن  َوأَبْطَالََهــا  َوُحكَّاَمَهــا  َوُولَتََهــا  َوُحَكَماَءَهــا  ُرَؤَســاَءَها 

اْســُمُه. الُْجُنــوِد  رَبُّ  الَْملِــُك  يَُقــوُل  يَْســتَيِْقظُوَن، 
ُوِجــْدِت  تَْعرِِفــي! قَــْد  لَــْم  َوأَنْــِت  بَاِبــُل،  يَــا  لَــِك َشــرَكًا، فََعلِْقــِت  » قَــْد نََصبْــُت 
. فَتَــَح الــرَّبُّ ِخزَانَتَــُه، َوأَْخــَرَج آلَِت رِْجــزِِه ألَنَّ  ـِك قَــْد َخاَصْمــِت الــرَّبَّ َوأُْمِســْكِت ألَنّـَ

ِفــي أَرِْض الَْكلَْدانِيِّيــَن. َعَمــالً  ــيِِّد رَبِّ الُْجُنــوِد  لِلسَّ
َمًعــا َمظْلُوُمــوَن وَكُلُّ  يَُهــوَذا  َوبَِنــي  إِْســرَائِيَل  بَِنــي  إِنَّ  » هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد 
. رَبُّ الُْجُنــوِد اْســُمُه.  الَِّذيــَن َســبَْوُهْم أَْمَســُكوُهْم. أَبَــْوا أَْن يُطْلُِقوُهــْم. َولِيُُّهــْم قَــِويٌّ
يُِقيــُم َدْعَواُهــْم لَِكــْي يُِريــَح األَرَْض َويُزِْعــَج ُســكَّاَن بَاِبــَل « )إرميــا 51: 41؛ 50: 23، 

46؛ 51: 8، 56، 57؛ 50: 24، 25، 33، 34(. 
ــاِمَخَة تُْحــرَُق  ــُر تَْدِميــرًا، َوأَبَْوابَُهــا الشَّ وهكــذا فــإّن: » أَْســَواَر بَاِبــَل الَْعِريَضــَة تَُدمَّ
» تََجبُّــَر  ووضــع  الُْمْســتَْكِبِريَن «،  تعظّــم  الُْجُنــوِد(  » )رَبُّ  أبطــل  وهكــذا  ِبالنَّــاِر «. 
َوِزيَنــُة فَْخــِر الِْكلَْدانِيِّيــَن،  بََهــاُء الَْمَمالِــِك  الــرّب علــى » بَاِبــُل  الُْعتَــاِة «. وقــد حكــم 
كَتَْقلِيــِب هللِا َســُدوَم َوَعُمــورََة لَ تُْعَمــُر إِلـَـى األَبـَـِد َولَ تُْســَكُن إِلـَـى َدْوٍر فـَـَدْوٍر َولَ يَُخيِّــُم 
ُهَنــاَك أَْعرَاِبــيٌّ َولَ يُْرِبــُض ُهَنــاَك ُرَعــاٌة بـَـْل تَْربـُـُض ُهَنــاَك ُوُحــوُش الَْقْفــِر َويَْمــألُ الْبـُـوُم 
بُيُوتَُهــْم َوتَْســُكُن ُهَنــاَك بََنــاُت النََّعــاِم َوتَرْقُــُص ُهَنــاَك َمْعــُز الَْوْحــش َوتَِصيــُح بََنــاُت 
ــاٍه، َوأُكَنُِّســَها ِبِمْكَنَســِة  آَوى ِفــي قُُصورِِهــْم «. » َوأَْجَعلَُهــا ِميرَاثًــا لِلُْقْنُفــِذ، وَآَجــاَم ِميَ
الَْهالَِك، يَُقوُل رَبُّ الُْجُنوِد « )إرميا 51: 58؛ إشعياء 13: 11، 19-22؛ 14: 23(.

ألّول  كمثــال  بابــل  ملــوك  آخــر  علــى  حكمــه  أصــدر  قــد  اإللهــي  الرقيــب  كان 
 .)31  :4 )دانيــال  َعْنــَك «  زَاَل  قَــْد  الُْملْــَك  إِنَّ  يَُقولُــوَن …  » لَــَك  قائــالً:  ملوكهــا 
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» اِنِْزلـِـي َواْجلِِســي َعلـَـى التُّــرَاِب أَيَّتَُهــا الَْعــْذَراُء ابَْنــَة بَاِبــَل. اْجلِِســي َعلـَـى األَرِْض 
ـِك لَ  يَــا ابَْنــَة الَْكلَْدانِيِّيــَن ألَنّـَ ـالَِم  ... اْجلِِســي َصاِمتَــًة َواْدُخلِــي ِفــي الظّـَ ِبــالَ كُرِْســيٍّ

تَُعوِديــَن تُْدَعيْــَن َســيَِّدَة الَْمَمالِــِك.
» َغِضبْــُت َعلَــى َشــْعِبي. َدنَّْســُت ِميرَاثِــي َوَدفَْعتُُهــْم إِلَــى يَــِدِك. لَــْم تَْصَنِعــي 
ـى لَــْم تََضِعــي هــِذِه ِفــي قَلِْبــِك.  لَُهــْم َرْحَمــًة... َوقُلْــِت إِلَــى األَبَــِد أَكُــوُن َســيَِّدًة َحتّـَ

لَــْم تَْذكُــِري آِخرَتََهــا.
ــُة ِفــي قَلِْبَهــا:  َمــُة الَْجالَِســُة ِبالطَُّمأْنِيَنــِة الَْقائِلَ ــاآلَن اْســَمِعي هــَذا أَيَّتَُهــا الُْمتََنعِّ » فَ
أَنـَـا َولَيْــَس َغيْــِري. لَ أَقُْعــُد أَرَْملـَـًة َولَ أَْعــرُِف الثَّــَكَل. فَيَأْتـِـي َعلَيْــِك هــَذاِن الثَْنــاِن بَْغتـَـًة 
ــُل. ِبالتََّمــاِم قـَـْد أَتَيَــا َعلَيْــِك َمــَع كَثـْـرَِة ُســُحورِِك َمــَع ُوفُــوِر  ِفــي يـَـْوٍم َواِحــٍد الثَّــَكُل َوالتَّرَمُّ

ا. َوأَنـْـِت اطَْمأْنَْنــِت ِفــي َشــرِِّك. قُلـْـِت لَيْــَس َمــْن يَرَانِــي. رُقـَـاِك ِجــدًّ
َغيْــِري.  َولَيْــَس  أَنَــا  قَلِْبــِك:  ِفــي  فَُقلْــِت  أَفْتََنــاِك،  ُهَمــا  َوَمْعرِفَتُــِك  » ِحْكَمتُــِك 
يَهــا  فَيَأْتِــي َعلَيْــِك َشــرٌّ لَ تَْعرِِفيــَن فَْجــرَُه، َوتََقــُع َعلَيْــِك ُمِصيبَــٌة لَ تَْقِدِريــَن أَْن تَُصدِّ

ِبَهــا. َوتَأْتِــي َعلَيْــِك بَْغتَــًة تَْهلَُكــٌة لَ تَْعرِِفيــَن 
» ِقِفــي ِفــي رُقَــاِك َوِفــي كَثْــرَِة ُســُحورِِك الَِّتــي ِفيَهــا تَِعبْــِت ُمْنــُذ ِصبَــاِك، ُربََّمــا 
يُْمِكُنــِك أَْن تَْنَفِعــي، ُربََّمــا تُْرِعِبيــَن. قـَـْد َضُعْفــِت ِمــْن كَثـْـرَِة َمُشــوَراتِِك. لِيَِقــْف قَاِســُمو 
ــا يَأْتـِـي  ــُهوِر، َويَُخلُِّصــوِك ِممَّ ــَماِء الرَّاِصــُدوَن النُُّجــوَم، الُْمَعرِّفـُـوَن ِعْنــَد ُرُؤوِس الشُّ السَّ
اللَِّهيــِب ...  يَــِد  ِمــْن  أَنُْفَســُهْم  ــوَن  يَُنجُّ ... لَ  إِنَُّهــْم قَــْد َصــاُروا كَالَْقــشِّ َهــا  َعلَيْــِك. 

َولَيْــَس َمــْن يَُخلُِّصــِك « )إشــعياء 47: 15-1(.
بــأن تشــغل مكانهــا علــى  لهــا  ُســمح  التاريــخ  أّمــة ظهــرت علــى مســرح  إّن كّل 
تتبعــت  لقــد  القــدوس.  الرقيــب  مقاصــد  ســتتمم  كانــت  إذا  مــا  ليتقــرر  األرض 
بابــل ومــادى وفــارس   - العظيمــة وازدهارهــا  العالــم  النبــّوات قيــام امبراطوريــات 
واليونــان ورومــا. وقــد أعــاد التاريــخ نفســه بالنســبة إلــى تلــك المبراطوريــات كمــا 
بالنســبة إلــى األمــم األقــل ســطوة وبأســاً. فكانــت لــكّل منهــا فتــرة اختبــار فأخفقــت 

فــذوى مجدهــا وفارقتهــا قوتهــا. كّل منهــن، 
في حين رفضت األمم مبادئ هللا وجلبت بذلك على نفسها الدمار، فإّن غرض 
هللا المسيطر ظّل ساري المفعول على مدى األجيال. هذا ما رآه النبّي حزقيال في 
الرمــز المعطــى لــه وهــو فــي ســبيه فــي أرض الكلدانييــن، عندمــا رأى بعينيــه الذاهلتيــن 
صورة الرموز التي أعلنت عن القوة المسيطرة التي تتدخل في شؤون ملوك األرض.

فعلــى ضفــاف نهــر خابــور رأى حزقيــال ريحــاً عاصفــًة كان يبــدو أنّهــا آتيــة مــن 
الشــمال: » َســَحابٌَة َعِظيَمــٌة َونَــاٌر ُمتََواِصلَــٌة َوَحْولََهــا لََمَعــاٌن، َوِمــْن َوْســِطَها كََمْنظَــِر 
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النَُّحــاِس الالَِّمــعِ «. » وكان هنالــك عــدد مــن البكــرات المتقاطعــة والمتداخلــة فــي 
بعضهــا بعضــاً تحركهــا أربعــة كائنــات حيّــة. وفــوق هــذه كلّهــا وفــي مــكان عــال جــّداً: 
» ِشــبُْه َعــرٍْش كََمْنظـَـِر َحَجــِر الَْعِقيــِق األَْزَرِق َوَعلـَـى ِشــبِْه الَْعــرِْش ِشــبٌْه كََمْنظـَـِر إِنَْســاٍن 
ِمــْن تَْحــِت أَْجِنَحِتَهــا «  َعلَيْــِه ِمــْن فَــْوُق «، » فَظََهــَر ِفــي الَْكُروِبيــِم ِشــبُْه يَــِد إِنَْســاٍن 
)حزقيــال 1: 4، 26؛ 10: 8(. وكانــت البكــرات معقــدة فــي نظامهــا حتــى كان يبــدو 
للناظــر ألول وهلــة أنّهــا فــي حالــة تشــويش وارتبــاك، ومــع ذلــك فقــد كانــت تســير 
فــي تناســق تــام. ذلــك أّن بعــض الكائنــات الســماويّة التــي كانــت تســندها وتقودهــا 
اليــد التــي تحــت أجنحــة الكروبيــم، كانــت تحــرك تلــك البكــرات وتســوقها، وفوقهــا 
علــى العــرش الــذي مــن ياقــوت أزرق كان يوجــد اإللــه الســرمدي، وحــول العــرش 

كان يوجــد قــوس قــزح، هــو رمــز رحمــة هللا.
وكمــا كانــت التعقيــدات التــي كانــت تشــبه البكــرات تحــت قيــادة وارشــاد اليــد 
التــي تحــت أجنحــة الكروبيــم، كذلــك التعقيــد الــذي يُــرى فــي األحــداث البشــريّة 
هــو تحــت ســيطرة هللا. ففــي وســط المنازعــات والصخــب والضجيــج الــذي يحــدث 
فــي األمــم فــاهلل الجالــس فــوق الكروبيــم ل يــزال فــي يــده زمــام شــؤون هــذه األرض.

يتحــدث إلينــا تاريــخ األمــم فــي هــذه األيــام كيــف أّن هللا عيَّــن لــكّل أّمــة ولــكّل 
فــرد مكانــاً فــي تدبيــره العظيــم. واليــوم يُمتحــن النــاس واألمــم بواســطة ثقــل الفــادن 
)ميزان الخيط( الذي في يد ذاك الذي ل يُخطئ أبداً. فالجميع يقررون مصيرهم 

بمحــض اختيارهــم. وهللا مســيطر علــى الجميــع ألجــل إتمــام مقاصــده.
إّن النبــّوات التــي أوردهــا اإللــه العظيــم فــي كتابــه والتــي تربــط حلقــة بحلقــة فــي 
سلســلة األحــداث مــن األزل إلــى األبــّد. ترينــا أيــن نحــن اليــوم مــن موكــب الدهــور 
بأنّــه  النبــّوات  أنبــأت  مــا  فــكّل  القادمــة.  األيــام  فــي  نتوقــع حدوثــه  أن  يمكننــا  ومــا 
ســيحدث فــي عصرنــا الحاضــر قــد ُســطَّر علــى صفحــات التاريــخ. ولنــا أن نتأكّــد أّن 

كّل مــا ســيحدث فــي المســتقبل ســيتم فــي دوره ونظامــه.
واليــوم تعلــن عالمــات األزمنــة أنّنــا واقفــون علــى عتبــة أحــداث عظيمــة خطيــرة. 
إّن كّل شــيء فــي عالمنــا هــو فــي حالــة اهتيــاج. وأمــام عيوننــا تتــّم نبــّوة المخلّــص 
ُحــُروٍب  َوأَْخبَــاِر  ِبُحــُروٍب  تَْســَمُعوَن  » َســْوَف  مجيئــه:  تســبق  التــي  الحــوادث  عــن 
ــٍة َوَمْملََكــٌة َعلَــى َمْملََكــٍة، َوتَُكــوُن َمَجاَعــاٌت َوأَْوِبئَــٌة َوزَلَزُِل ِفــي  ــٌة َعلَــى أُمَّ ... تَُقــوُم أُمَّ

أََماكِــَن « )متــى 24: 6، 7(.
األحيــاء.  النــاس  لجميــع  شــامل  اهتمــام  وقــت  هــو  الحاضــر  الوقــت  إّن 
رجــال  وســلطة،  مســؤولية  ذات  مراكــز  يشــغلون  والذيــن  والساســة  فالملــوك 
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ونســاء الفكــر مــن كّل الطبقــات، الجميــع وّجهــوا انتباهــم إلــى األحــداث الجاريــة 
حولنــا إنّهــم يراقبــون العالقــات الكائنــة بيــن األمــم، وشــّدة وازديــاد التحّكــم فــي كّل 
بــأّن شــيئاً عظيمــاً وحاســماً ســوف يحــدث - وأّن  عنصــر أرضــي. وهــم يســلّمون 

العالــم واقــف علــى شــفا أزمــة هائلــة.
والكتــاب المقــّدس وحــده يعطينــا فكــرة صحيحــة عــن هــذه األمــور. ففيــه تعلــن 
المشــاهد الختاميّــة العظيمــة لتاريــخ عالمنــا. أحــداث قــد ألقــت ظاللهــا أمامهــا 
مــن قبــل والتــي تهــز األرض مــن صــوت اقترابهــا وتجعلهــا ترتعــد كمــا تجعــل قلــوب 

النــاس تخذلهــم مــن هــول الخــوف.
» ُهــَوَذا الــرّب يخلــي األرض ويفرغهــا ويقلــب َوْجِهَهــا ويبــدد ســّكانها ... ألَنَُّهــْم 
. لِذلِــَك لَْعَنــٌة أَكَلَــِت األَرَْض  ــُروا الَْفِريَضــَة، نََكثُــوا الَْعْهــَد األَبَــِديَّ ــرَائَِع، َغيَّ ْوا الشَّ تََعــدَّ

وعوقــب الســاكنون فيهــا « )إشــعياء 24: 6-1(.
ــاِدِر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء  ــى الْيَــْوِم ألَنَّ يَــْوَم الــرَّبِّ قَِريــٌب. يَأْتِــي كََخــرَاٍب ِمــَن الَْق » آِه َعلَ
... عفنــت الحبــوب تحــت مدرهــا خلــت األهــراء. انهدمــت المخــازن ألنّــه قــد يبــس 
القمــح. كَــْم تَِئــنُّ الْبََهائِــُم! َهاَمــْت قُطَْعــاُن الْبََقــِر ألَْن لَيْــَس لََهــا َمرْعــًى. حتــى قطعــان 
الغنم تفنى «. » الجفنة يَِبَسْت والتينة ذبلت. الرمانة والنخلة والتفاحة، كُلُّ أَْشَجاِر 

الَْحْقــِل يَِبَســْت. إِنَّــُه قَــْد يَِبَســِت الْبَْهَجــُة ِمــْن بَِنــي الْبََشــِر « )يوئيــل 1: 18-15، 12(.
ــُكوَت. ألَنَّــِك َســِمْعِت يَــا نَْفِســي  » تُوِجُعِنــي ُجــْدَراُن قَلِْبــي... لَ أَْســتَِطيُع السُّ
كُلُّ  َخِربَــْت  قَــْد  ـُه  ألَنّـَ نُــوِدَي  كَْســٍر  َعلَــى  ِبَكْســٍر  الَْحــرِْب.  َوُهتَــاَف  الْبُــوِق  َصــْوَت 

.)20 ،19 :4 )إرميــا  األَرِْض « 
» آِه! ألَنَّ ذلِــَك الْيَــْوَم َعِظيــٌم َولَيْــَس ِمثْلُــُه. َوُهــَو َوقْــُت ِضيــق َعلَــى يَْعُقــوَب، 

َولِكنَّــُه َســيَُخلَُّص ِمْنــُه « )إرميــا 30: 7(.
ــيَّ َمْســَكَنَك لَ ياُلَِقيــَك َشــرٌّ  ــَت الَْعلِ ــا رَبُّ َملَْجــِإي. َجَعلْ ــَت أَنْــَت يَ » ألَنَّــَك قُلْ

ــٌة ِمــْن َخيَْمِتــَك « )مزمــور 91: 9، 10(. ــو َضْربَ َولَ تَْدنُ
قَــِد  َواآلَن  أَْعَدائِــِك.  يَــِد  ِمــْن  الــرَّبُّ  يَْفِديــِك  ُهَنــاَك   ... ِصْهيَــْوَن  ِبْنــِت  » يــا 
اْجتََمَعــْت َعلَيـْـِك أَُمــٌم كَِثيــرٌَة الَِّذيــَن يَُقولـُـوَن لِتَتََدنَّــْس َولْتَتََفــرَّْس ُعيُونَُنــا ِفــي ِصْهيَــْوَن.

َوُهــْم لَ يَْعرِفُــوَن أَفْــَكاَر الــرَّبِّ َولَ يَْفَهُمــوَن قَْصــَدُه « )ميخــا 4: 10-12(. لــن يخــذل 
هللا كنيســته أو يتخلــى عنهــا فــي ســاعة الخطــر القصــوى. لقــد وعــد باإلنقــاذ إذ 

قــال: » هأَنَــَذا أَرُدُّ َســبَْي ِخيَــاِم يَْعُقــوَب َوأَرَْحــُم َمَســاكَِنُه « )إرميــا 30: 18(.

حينئذ يتّم قصد هللا، وكّل من تحت الشمس سيكرمون َمبَاِدئ ملكوته.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في األصحاح السادس من سفر دانيال(.

عندمــا جلــس داريــوس المــادي علــى العــرش الــذي جلــس عليــه قبــالً ملــوك 
ـَي  ـوَس أَْن يَُولِـّ بابــل شــرع فــي الحــال فــي إعــادة تنظيــم الدولــة » َحُســَن ِعْنــَد َداِريُـّ
َــَة ُوَزَراَء أََحُدُهــْم )أولهــم(  ــًة َوِعْشــِريَن َمْرُزبَانًــا... َوَعلَــى هــؤُلَِء ثثاَلَث ــِة ِمئَ َعلَــى الَْمْملََك
َدانِيــآُل لِتـُـَؤدَِّي الَْمرَاِزبـَـُة إِلَيِْهــِم الِْحَســاَب فَــالَ تُِصيــَب الَْملِــَك َخَســارٌَة. فََفــاَق َدانِيــآُل 
هــَذا َعلـَـى الـْـُوَزَراِء َوالَْمرَاِزبـَـِة، ألَنَّ ِفيــِه ُروًحــا فَاِضلـَـًة َوفَكَّــَر الَْملِــُك ِفــي أَْن يَُولِّيَــُه َعلـَـى 

الَْمْملََكــِة كُلَِّهــا « )عــد 3-1(.
المملكــة  رؤســاء  حســد  لدانيــال  ُمنحــت  التــي  الكرامــة  تلــك  اثــارت  وقــد 
وحفيظتهم فحاولوا أن يجدوا علّة للشكوى ضده. إلّ إنّهم لم يجدوا علّة واحدة: 

ـُه كَاَن أَِميًنــا َولَــْم يُوَجــْد ِفيــِه َخطَــأٌ َولَ َذنْــٌب « )عــد 4(. » ألَنّـَ
وقــد أثــارت أخــالق دانيــال وتصرفاتــه التــي ل غبــار عليهــا حســد أعدائــه إلــى 
أبعــد الحــدود. وقــد اضطــروا لالعتــراف قائليــن: » لَ نَِجــُد َعلـَـى َدانِيــآَل هــَذا ِعلَّــًة إِلَّ 

ــِه « )عــد 5(. أَْن نَِجَدَهــا ِمــْن ِجَهــِة َشــِريَعِة إِلهـِ
وعلــى ذلــك دبــر الــوزراء والمرازبــة مكيــدة كانــوا يأملــون أنهــا كفيلــة بإهــالك النبــّي 
دانيال. فعقدوا العزم أن يسألوا الملك كي يوقع أمراً ملكياً يعّدونه بأنفسهم فيه ينهى 
كّل إنســان فــي المملكــة عــن أن يطلــب طلبــة مــن إلــه أو إنســان إلّ مــن داريــوس الملــك 
لمــدة ثالثــون يومــاً. وأيـّـة مخالفــة لهــذا األمــر يُعاقــب مرتكبهــا بالطــرح فــي جــب األســود.
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الملــك  إلــى  وقدمــوه  المنشــور  ذلــك  والــوزراء  المرازبــة  أعــّد  لذلــك  وتبعــاً 
تنفيــذ  إّن  قائليــن  عليــه  ألّحــوا  الملــك.  غــرور  إلــى  لجــأوا  فــإذ  لتوقيعــه.  داريــوس 
مثــل هــذا المرســوم ســيزيد مــن كرامتــه وســلطانه. وبمــا أّن الملــك كان يجهــل النيّــة 
الخبيثــة التــي كان يضمرهــا أولئــك الرؤســاء لــم يفطــن إلــى حقدهــم وقــد وقـّـع علــى 

لتمليقهــم. إســتجابة  المرســوم 
ثــّم خــرج أعــداء دانيــال مــن حضــرة الملــك فرحيــن متهلّليــن ألجــل الفــخ الــذي 
أحكمــوا نصبــه لخــادم الــرّب. كان للشــيطان اليــد الطولــى فــي المؤامــرة التــي ُدبـّـرت 
علــى هــذا النحــو. كان النبــّي يشــغل مركــزاً مرموقــاً فــي المملكــة فبــات المالئكــة 
األشــرار يخشــون لئــال يضعــف نفــوذه وتأثيــره مــن ســيطرتهم علــى أولئــك الحــكام. 
هــذه القــّوات الشــيطانيّة هــي التــي أثــارت أولئــك الرؤســاء للغيــرة مــن دانيــال. وهــم 
الذيــن ألهموهــم تلــك المؤامــرة الشــريرة إلهاللكــه، وإذ ارتضــى أولئــك الحــكام أن 

يكونــوا آلت لعمــل الشــّر، بــدأوا بإخــراج المؤامــرة إلــى حيّــز التنفيــد.
كه الشديد بَمبَاِدئه إلنجاح مؤامرتهم. ولم يكونوا  وقد عوَّل أعداء دانيال على تمسُّ
مخطئين في تقديرهم لمتانة ُخلُقه. فسرعان ما فطن إلى نواياهم الخبيثة في صياغة 
المرسوم، ولكّنه لم يغير مسلكه في أدق وأصغر أمور حياته. فلماذا يقلع عن الصالة 
اآلن وهــو فــي أشــّد الحاجــة إليهــا ؟ كان يفضــل باألحــرى أن يتخلــى عــن الحيــاة نفســها 
علــى أن يتخلــى عــن رجائــه فــي معونــة هللا. فــأدّى واجباتــه بــكّل هــدوء كرئيــس للــوزراء، 
وفــي ســاعة الصــالة ذهــب إلــى علّيتــه وكــواه مفتوحــة نحــو أورشــليم، فقــدم صالوتــه 
وابتهالتــه إلــى إلــه الســماء، كمــا كان معتــاداً أن يفعــل. لــم يحــاول الصــالة فــي الخفــاء. 
ومع علمه بما سيجره عليه ولئـُه هلل فلم تضطرب روحه ولم يتراجع. فعلى مرأى من 
كانوا يتآمرون على هالكه لم يرد أن يبدو عليه كأّن صلته بالمساء قد انقطعت. في 
كّل الحالت عندما كان للملك الحّق في اصدار أمر ما، كان دانيال يطيعه، ولكّن ل 

الملك ول مرســومه أمكن أن يزحزحه قيد أنملة عن ولئه لملك الملوك.
وهكــذا أعلــن النبــّي بشــجاعة وهــدوء ووداعــة أنّــه ل حــّق ألّي ســلطان أرضــي 
أن يتّدخــل بيــن اإلنســان وهللا. وإذ كان ُمحاطــاً بالنــاس الوثنييــن كان هــو شــاهداً 
أمينــاً لهــذا الحــّق. إّن تمســكه بالحــّق الــذي ل يعــرف الخــوف كان نــوراً ســاطعاً يبــّدد 
اليــوم كمثــال  العالــم  أمــام  يقــف  الوثنــي. وهــو  البــالط  ذلــك  فــي  األدبيّــة  الظلمــة 

يُحتــذى للشــجاعة والــولء الروحييــن.
وظــّل أولئــك الــوزراء يراقبــون دانيــال يومــاً كامــالً. فــرأوه يدخــل إلــى علّيتــه ثــالث 
مــرات وســمعوا صوتــه وهــو يرتفــع وهــو يتشــّفع ثــالث مــرات. وفــي اليــوم التالــي 

540, 541, 542



في جب األسـود·  |  359

تقّدمــوا بشــكواهم إلــى الملــك قائليــن أّن دانيــال الــذي كان أكثــر الساســة كرامــة 
لــدى الملــك وأشــّدهم أمانــة، يــزدري المرســوم ويتحــّداه. وذكَّــروا الملــك قائليــن: 
» ألــم تمــض أيَّهــا الملــك نهيــاً بــأّن كّل إنســان يطلــب ِمــْن إِلــٍه أَْو إِنَْســاٍن َحتَّــى ثثاَلَثِيــَن 

ــَرُح ِفــي ُجــبِّ األُُســوِد؟ «. ــُك يُطْ يَْوَمــاً إِلَّ ِمْنــَك أَيَُّهــا الَْملِ
» أََجاَب الَْملُِك َوقَاَل األَْمُر َصِحيٌح كََشِريَعِة َماِدي َوفَارَِس الَِّتي لَ تُْنَسُخ «.

فبفــرح عظيــم أخبــروا داريــوس بمــا فعلــه مشــيره األميــن الموثــوق بــه. وصاحــوا 
يقولــون: » إِنَّ َدانِيــآَل الَّــِذي ِمــْن بَِنــي َســبِْي يَُهــوذَا لَــْم يَْجَعــْل لَــَك أَيَُّهــا الَْملِــُك اْعِتبَــارًا 
َــالََث َمــرَّاٍت ِفــي الْيَــْوِم يَطْلـُـُب ِطلْبَتـَـُه « )عــد 12، 13(. َولَ لِلنَّْهــِي الَّــِذي أَْمَضيْتـَـُه، بـَـْل ثث

فلّمــا ســمع الملــك هــذا الــكالم رأى علــى الفــور الفــخ الــذي نصــب لخادمــه 
يكــن  لــم  المرســوم  ذلــك  بإصــدار  القتــراح  تقديــم  فــي  الســبب  أّن  رأى  األميــن. 
غيرتهــم علــى مجــد الملــك وكرامتــه بــل حســدهم مــن دانيــال، حينئــذ: » اْغتَــاَظ 
إِلَــى  » واْجِهــْد  الــذي عمــل.  الشــّر  فــي  يــد  لــه  كانــت  ألنّــه  ا.. «  ِجــدًّ نَْفِســِه  َعلَــى 
يقــوم  أن  يتوقعــون  الرؤســاء  أولئــك  فــإذ كان  لينقــذ صديقــه.  الَشــْمِس «  ُغــُروِب 
الملــك بتلــك المحاولــة، قالــوا لــه: » اْعلَــْم أَيَُّهــا الَْملِــُك أَنَّ َشــِريَعَة َمــاِدي َوفَــارَِس 
ِهــَي أَنَّ كُلَّ نَْهــٍي أَْو أَْمــٍر يََضُعــُه الَْملِــُك لَ يَتََغيَّــُر « )عــد 14، 15(. فالمرســوم وإن 
ـة، فلــم يكــن ممكنــاً تغييــره بــل كان لبــّد مــن تنفيــذه. كان قــد  صــدر فــي غيــر رويّـَ

أََجــاَب  األُُســوِد.  ُجــبِّ  ِفــي  َوطَرَُحــوُه  َدانِيــآَل  فَأَْحَضــُروا  الَْملِــَك  أََمــَر  » ِحيَنِئــٍذ 
ــَك « )عــد 16(. وقــد  يَ ــُدُه َدائِمــاً هــَو يَُنجِّ ــُك َوقَــاَل لَِدانِيــآَل إّن إِلُهــَك الَّــِذي تَْعبُ الَْملِ
ــَر  ــِه لِئَــالَّ يَتََغيَّ وُضــع حجــر علــى فــم الجــب: » َوَختََمــُه الَْملِــُك ِبَخاتِِمــِه َوَخاتِــِم ُعظََمائِ
اَمــُه  الَْقْصــُد ِفــي َدانِيــآَل. ِحيَنِئــٍذ َمَضــى الَْملِــُك إِلـَـى قَْصــرِِه َوبـَـاَت َصائًِمــا َولـَـْم يـُـْؤَت قُدَّ

ــُه نَْوُمــُه  « )عــد 17، 18(. ــاَر َعْن ِبَســرَاِريِه َوطَ
ســمح  فلقــد  األســود،  جــّب  فــي  طرحــه  مــن  دانيــال  أعــداء  يمنــع  لــم  هللا  إّن 
قصــد  هللا  ولكــّن  الحــّد.  هــذا  إلــى  قصدهــم  لتتميــم  األشــرار،  والنــاس  للمالئكــة 
مــن ذلــك أن يزيــد مــن شــهرة نجــاة عبــده ويجعــل هزيمــة أعــداء الحــّق والبــّر أكمــل 
المرنــم.  يَْحَمــُدَك « )مزمــور 76: 10(. هكــذا شــهد  اإلِنَْســاِن  وأشــمل: »َغَضــَب 
ــل اختيــار الحــّق والصــواب علــى  فعــن طريــق شــجاعة هــذا الرجــل الواحــد الــذي فضَّ

السياســة، كان الشــيطان ســينهزم واســم هللا كان ســيتمّجد ويكــرَّم.
وباكــراً فــي صبيحــة اليــوم التالــي أســرع الملــك داريــوس إلــى الجــّب و » نـَـاَدى 
. َهــْل إِلُهــَك الَّــِذي  َدانِيــآَل ِبَصــْوٍت أَِســيٍف «. وقــال لــه: » يـَـا َدانِيــآَل َعبْــَد هللِا الَْحــيِّ

يَــَك ِمــَن األُُســوِد؟ «. تَْعبُــُدُه َدائًِمــا قـَـِدَر َعلَــى أَْن يَُنجِّ
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فــردّ النبــّي يقــول: » أَيَُّهــا الَْملِــُك ِعــْش إِلَــى األَبَــِد. إِلِهــي أَرَْســَل َمالَكَــُه َوَســدَّ أَفْــَواَه 
اَمَك أَيْضاً أَيَُّها الَْملُِك لَْم أَفَْعل ذَنْباً. اَمُه َوقُدَّ األُُسوِد فَلَْم تَُضرَّنِي ألَنِّي ُوِجْدُت بَِريئاً قُدَّ

. فَأُْصِعــَد َدانِيــآُل  ــُك ِبــِه َوأََمــَر ِبــأَْن يُْصَعــَد َدانِيــآُل ِمــَن الُْجــبِّ ــِرَح الَْملِ » ِحيَنِئــٍذ فَ
ِمــَن الُْجــبِّ َولَــْم يُوَجــْد ِفيــِه َضــَرٌر ألَنَّــُه آَمــَن ِبِإلِهــِه.

» فَأََمَر الَْملُِك فَأَْحَضُروا أُولِئَك الرَِّجاَل الَِّذيَن اْشتََكْوا َعلَى َدانِيآَل َوطَرَُحوُهْم 
ـى  ِفــي ُجــبِّ األُُســوِد ُهــْم َوأَْولََدُهــْم َونَِســاَءُهْم  َولَــْم يَِصلُــوا إِلَــى أَْســَفِل الُْجــبِّ َحتّـَ

بَطََشــْت ِبِهــِم األُُســوُد َوَســَحَقْت كُلَّ ِعظَاِمِهــْم « )عــد 24-20(  
اإللــه  بوصفــه  دانيــال  إلــه  عظّــم  فيــه  إعالنــاً  وثنــي  ملــك  أصــدر  أخــرى  ومــرّة 
َواألَلِْســَنِة  َواألَُمــِم  ــُعوِب  الشُّ كُلِّ  إِلَــى  ـوُس  َداِريُـّ الَْملِــُك  كَتَــَب  » ثُــمَّ  الحقيقــي: 
ــاكِِنيَن ِفي األَرِْض كُلَِّها لِيَْكثُْر َســالَُمُكْم ِمْن ِقبَلِي َصَدَر أَْمٌر ِبأَنَُّه ِفي كُلِّ ُســلْطَاِن  السَّ
إِلَــى  الَْقيُّــوُم  الَْحــيُّ  اإِللــُه  ُهــَو  ـُه  ألَنّـَ َدانِيــآَل  إِلــِه  اَم  قُــدَّ َويََخافُــوَن  يَرْتَِعــُدوَن  َمْملََكِتــي 
ــي َويُْنِقــُذ َويَْعَمــُل اآليَــاِت  األَبَــِد َوَملَُكوتُــُه لَــْن يَــزُوَل َوُســلْطَانُُه إِلَــى الُْمْنتََهــى. ُهــَو يَُنجِّ
ــى َدانِيــآَل ِمــْن يَــِد األُُســوِد «. ــَماَواِت َوِفــي األَرِْض ُهــَو الَّــِذي نَجَّ َوالَْعَجائِــَب ِفــي السَّ

أّمــا المقاومــة الشــريرة لخــادم هللا فقــد تحطَّمــت اآلن تمامــاً: » فََنَجــَح َدانِيــآُل 
هــَذا ِفــي ُملـْـِك َداِريُّــوَس َوِفــي ُملـْـِك كـُـورََش الَْفارِِســيِّ  « )عــد 25-28(. وعــن طريــق 
أنّــه: » اإِللــُه  معاشــرته أجبــر هــؤلء الملــوك الوثنيــون علــى العتــراف بإلهــه علــى 

ــْن يَــزُوَل «. ــِد َوَملَُكوتُــُه لَ ــوُم إِلَــى األَبَ الَْحــيُّ الَْقيُّ
ويمكننــا نحــن أن نتعلّــم مــن قّصــة نجــاة دانيــال أّن علــى أولد هللا أن يكونــوا فــي 
أوقات التجربة والحزن كما كانوا عندما كانت آمالهم مشرقة بالرجاء. إّن دانيال وهو 
فــي جــّب األســود كان هــو دانيــال ذاتــه الــذي وقــف أمــام الملــك كرئيــس وزراء الدولــة 
وكنبــّي العلــّي. فاإلنســان الــذي قلبــه ثابــت ومتّــكل علــى هللا ســيظّل كمــا هــو عندمــا 
تحيق به أقسى التجارب، كما كان في أيام ازدهاره ونجاحه، عندما كان يشرق عليه 
نور رضى هللا واإلنسان. فاإليمان يصل إلى غير المنظور ويتمسك بالحقائق األبدية.

ــد  يوحَّ فالمســيح  البّــر.  أجــل  مــن  يتألمــون  الذيــن  مــن  جــّداً  قريبــة  الســماء  إّن 
مصالحــه بمصالــح شــعبه األمنــاء ويتألــم فــي شــخص قديســيه، ومــن يمــّس قّديســيه 
ومختاريــه يمســه هــو بالــذات. إّن القــّوة الحاضــرة لإلنقــاذ مــن األضــرار الجســمانيّة 
والضيقــات هــي قريبــة أيضــاً لتخليــص خــادم هللا مــن الشــّر األعظــم. ليظــّل محتفظــاً 

باســتقامته ونزاهتــه فــي كّل الظــروف لينتصــر بنعمــة هللا.
إّن اختبــار دانيــال كرجــل سياســي فــي مملكــة بابــل ومــادي وفــارس يعلــن حقيقــة 
كــون رجــل األعمــال ل يكــون بالضــرورة مدبــراً للخطــط ورجــل سياســة. ولكّنــه يســتطيع 
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أيضــاً أن يتعلـّـم مــن هللا فــي كّل خطــوة. فدانيــال الــذي كان رئيســاً للــوزراء فــي أعظــم 
ممالك األرض كان في ذات الوقت نبياً هلل، يتلقى نور الوحي الســماوي. ومع أنّه 
كان إنســاناً تحت اآللم مثلنا فإّن قلم الوحي يصفه كمن هو بال عيب. ومعامالته 
التجارية عندما فحصها أعداؤه فحصاً دقيقاً لم يكن يوجد فيها أّي عيب ول هفوة 
واحدة. كان مثالً لما يمكن أن يكون عليه كّل رجل من رجال األعمال عندما يكون 

قلبه متجدداً ومكرســاً. وعندما تكون بواعثه مســتقيمة أمام هللا.
إّن اإلمتثــال الدقيــق لمطالــب الســماء يأتــي بالبــركات الزمنيّــة كمــا بالبــركات 
علــى  ســيطرته  فــي  متــراخ  وغيــر  هلل  ولئــه  علــى  ثابتــاً  دانيــال  كان  فــإذ  الروحيّــة. 
نفســه فإنـّـه فــي عــزّة نفســه ونبلــه وأمانتــه الثابتــة، وهــو بعــد شــاب يافــع نــال » نِْعَمــٌة 
َورَْحَمــٌة « )دانيــال 1: 9(. فــي عينــّي رئيــس الخصيــان الــذي أوكّل إليــه أمــر رعايتــه. 
وتلــك الصفــات ذاتهــا كانــت هــي الطابــع المميــز لحياتــه فيمــا بعــد. لقــد ارتقــى 
بســرعة حتــى وصــل إلــى مركــز رئيــس وزراء مملكــة بابــل. ومــدى ســني حكــم الملــوك 
الذيــن تولــوا الحكــم واحــد بعــد اآلخــر ولــدى ســقوط األّمــة وقيــام مملكــة عالميّــة 
أخــرى، فــإّن حكمتــه وحصافتــه فــي تدبيــر شــؤون الدولــة كانــت عظيمــة جــّداً. كمــا 
كانــت لباقتــه كاملــة، وكان لطيفــاً ورقيقــاً وطيــب القلــب وصالحــاً بحــّق، وولؤه 
لَمبَاِدئــه كان عظيمــاً بحيــث أجبــر أعــداؤه أنفســهم العتــراف بأنّهــم » لـَـْم يَْقــِدُروا أَْن 

ـُه كَاَن أَِميًنــا « )دانيــال 6: 4(. ـًة َولَ َذنْبًــا، ألَنّـَ يَِجــُدوا ِعلّـَ
بتبعــات  بالضطــالع  البشــر  قبــل  مــن  أُكــرم  قــد  كونــه  عــن  فضــالً  دانيــال  إّن 
هللا  أكرمــه  قــد  العالــم،  علــى  متســلّطة  كانــت  التــي  الممالــك  وأســرار  الدولــة 
علــى أنّــه ســفيره وأُعطيــت لــه إعالنــات كثيــرة ألســرار الدهــور اآلتيــة. إّن النبــوات 
نهــا فــي األصحاحــات الســتة األخيــرة )7-12( مــن الســفر الــذي  العجيبــة التــي دوَّ
يحمــل اســمه، لــم تكــن تفهــم تمامــاً. وحتــى النبــّي نفســه اســتُغلق عليــه فهمهــا، 
نَِهايَــِة  » ِفــي  أنّــه:  المبــارك  اليقيــن  لــه  أعطــي  حياتــه  خدمــة  انتهــاء  قبــل  ولكــن 
األًيـَـاِم « — أّي فــي الفتــرة الختاميّــة مــن تاريــخ العالــم، سيُســمح لــه مــرّة أخــرى بــأن 
يقــف فــي قرعتــه ومكانــه. لــم يُعــط لــه أن يُــدرك كّل مــا أعلنــه هللا مــن مقاصــده. 
أّمــا بخصــوص كتاباتــه النبويّــة فقــد صــدر إليــه هــذا األمــر: » أَْخــِف الْــَكالََم َواْخِتــِم 
ــْفَر «. كان ينبغــي أن تُختــم هــذه » إِلَــى َوقـْـِت النَِّهايـَـِة «. ومــرّة أخــرى أوصــى  السِّ
المــالك رســول الــرّب األميــن قائــالً لــه: » اْذَهــْب يَــا َدانِيــآُل ألَنَّ الَْكلَِمــاِت َمْخِفيَّــُة 
َوَمْختُوَمــُة إِلَــى َوقْــِت الِنّهايَــِة ... أّمــا أنــت فاذهــب إلــى النهايــة فتســتريح وتقــوم 

ـاِم « )دانيــال 12: 4، 9، 13(. لقرعتــك فــي نَِهايَــِة األَيّـَ
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إنّنــا إذ نقتــرب مــن نهايــة تاريــخ هــذا العالــم، فــإّن النبــوات التــي دّونهــا دانيــال 
تســترعى انتباهنــا الخــاص، حيــث أنّهــا تُشــير إلــى هــذا الزمــن الــذي نعيــش فيــه. 
وينبغــي أن نقــرن هــذه النبــوات بالتعاليــم المدونــة فــي آخــر ســفر فــي العهــد الجديــد. 
لقــد جعــل الشــيطان كثيريــن مــن النــاس يعتقــدون بــأّن األقســام النبويـّـة المذكــورة مــن 
ســفر دانيــال وســفر الرؤيــا الــذي دّونــه يوحنــا الرائــي. ل يمكــن فهمهمــا. ولكــن هنالــك 
وعــد واضــح وصريــح بــأّن بركــًة خاّصــًة تصحــب دراســة هــذه النبــّوات. وقــد جــاء هــذا 
القــول عــن رؤى دانيــال التــي كانــت ســتُفك ختومهــا فــي األيــام األخيــرة: » الَْفاِهُمــوَن 
يَْفَهُمــوَن « )دانيــال 12: 10(. أّمــا اإلعــالن الــذي أعطــاه المســيح لعبــده يوحنــا ألجــل 
ـِذي يَْقــرَأُ  هدايــة شــعب هللا مــدى العصــور فقــد ورد عنــه هــذه الوعــد، » طُوبَــى لِلّـَ

ِة َويَْحَفظُــوَن َمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفيَهــا « )رؤيــا 1: 3(. ــوَّ َولِلَِّذيــَن يَْســَمُعوَن أَقْــَواَل النُّبُ
إنّنــا بحاجــة الــي أن نتعلـّـم مــن قيــام وســقوط األمــم كمــا هــو موّضــح فــي ســفري 
ســلطانها  بــكّل  بابــل  زالــت  فقــد  الدنيــوي.  المجــد  تفاهــة  مــدى  والرؤيــا،  دانيــال 
وعظمتهــا وجاللهــا الــذي لــم يــَر العالــم لــه مثيــالً منــذ ذلــك الحيــن. ذلــك الســلطان 
وتلــك العظمــة والفخامــة، التــي كان يبــدو ألهــل ذلــك العصــر وكأنهــا باقيــة. ولكــن 
مــا أســرع مــا زالــت وتالشــت تمامــاً وهلكــت » كَزَْهــِر الُْعْشــِب « وأصابهــا الذبــول 
)يعقــوب 1: 10(. وكذلــك هلكــت مملكــة مــادي وفــارس ومملكــة اليونــان ورومــا. 
وكذلــك تهلــك كّل أّمــة ل تجعــل هللا أساســاً لهــا. أّمــا الــذي يبقــى ويــدوم فهــو مــا 
يرتبــط بمقاصــد هللا ويعبّــر عــن صفاتــه. إّن مبــادئ هللا هــي األمــور الراســخة دون 

ســواها التــي يجــب أن يعرفهــا العالــم.
ــة الوافيــة إلتمــام مقاصــد هللا فــي تاريــخ األمــم وفــي إعــالن األمــور  الدراســة الواعيّ
اآلتية، تعيننا علي تقدير القيمة الحقيقيّة لألشياء المنظورة منها وغير المنظورة، كما 
تســاعدنا علــى فهــم هــدف الحيــاة الحقيقــي. وإذ نــرى األمــور فــي نــور األبديـّـة يمكننــا أن 
نعيش كدانيال ورفاقه، ألجل األهداف النبيلة الحقيقيّة الدائمة. وإذ نتعلّم في هذه 
الحياة مباديء ملكوت ربنا ومخلّصنا، ذلك الملكوت الذي سيبقى إلى أبد اآلبدين، 

يمكننا أن نكون مؤهلين عند مجيئه للدخول معه في ملكوته.
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  » لِيَْنتَِهرَْك الرَّبُّ يا شيطان. لِيَْنتَِهرَْك الرَّبُّ

 الذي اختار أورشليم. أفليس هذا ُشْعلًَة ُمْنتََشلًَة ِمَن النَّاِر؟ « 

)زكريا 2:3(.
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كان مجيء جيش كورش ووقوفهم أمام أسوار بابل، عالمة عرف منها اليهود 
أّن نجاتهــم مــن الســبي قــد اقتربــت. وقبلمــا ُولــد كــورش بأكثــر مــن قــرن مــن الزمــان 
ذكــره الوحــي المقــّدس بالســم، وســّجل العمــل الفعلــي الــذي كان عليــه أن يقــوم 
بــه فــي أخــذ مدينــة بابــل علــى حيــن غــرّة )فجــأة( وإعــداد الطريــق إلطــالق المســبيين. 

وقــد جــاءت كلمــة هللا علــى لســان إشــعياء تقــول:
ـِذي أَْمَســْكُت ِبيَِميِنــِه ألَُدوَس أََماَمــُه  » هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ لَِمِســيِحِه، لُِكــورََش الّـَ
اَمــَك َوالِْهَضــاَب  أَُمًمــا... ألَفْتَــَح أََماَمــُه الِْمْصرَاَعيْــِن، َواألَبْــَواُب لَ تُْغلَــُق أَنَــا أَِســيُر قُدَّ
َذَخائِــَر  َوأُْعِطيــَك  أَقِْصــُف.  الَْحِديــِد  َوَمَغالِيــَق  النَُّحــاِس  ِمْصرَاَعــِي  ــُر  أُكَسِّ أَُمهِّــُد. 
ـِذي يَْدُعــوَك ِباْســِمَك، إِلــُه  الظُّلَْمــِة وَكُُنــوَز الَْمَخاِبــِئ، لَِكــْي تَْعــرَِف أَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ الّـَ

)إشــعياء 45: 3-1(. إِْســرَائِيَل  « 
فــي دخــول جيــش الفاتــح الفارســي علــى غيــر انتظــار إلــى قلــب عاصمــة بابــل عــن 
طريــق قنــاة النهــــر التــي ُحّولـَـت مياهــه فــي إتّجـــاه آخــــر، وعـــن طريــق األبــواب الداخليـّــة 
التي تُركــت مفتوحة، في طمأنينة كاذبة وعدم مبالة وبال حماية، كان لليهود برهان 
كاٍف علــى قــرب إتمــام نبــّوة إشــعياء حرفيــاً، بســقوط مضطهديهــم المفاجــئ. كان 
ينبغي أن يكون هذا لهم عالمة ل تُخطيء على أّن هللا يوّجه شؤون األمم لصالحهم. 
ألّن الكلمات التالية كانت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنبّوة المشتملة على طريقة احتالل 
ــُم. َويَُقــوُل َعــْن أُورَُشــلِيَم: َســتُبَْنى  ــُكلَّ َمَســرَّتِي يُتَمِّ ــورََش رَاِعــيَّ فَ بابــل وســقوطها: » كُ
ــُس «. » أَنَا قَْد أَنَْهْضتُُه ِبالنَّْصِر وَكُلَّ طُرُِقِه أَُســهُِّل. ُهَو يَبِْني َمِديَنِتي  َولِلَْهيَْكِل َستُؤَسَّ

َويُطْلِــُق َســبِْيي لَ ِبثََمــٍن َولَ ِبَهِديَّــٍة قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )إشــعياء 44: 28؛ 45: 13(.

551, 552



366  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

فــي  أملهــم  المســبيّون  عليهــا  بنــى  التــي  النبــوات  كّل  هــي  هــذه  تكــن  لــم 
ــا فــي متنــاول أيديهــم، وفيهــا ورد بــكّل وضــوح طــول  الخــالص. كانــت نبــّوات إرميـ
بابــل. فســبق  مــن  رجــوع شــعب هللا  قبــل  تنقضــي  أن  ينبغــي  التــي كان  المــّدة 
أَنِـّـي  َســَنًة  ــبِْعيَن  السَّ تََمــاِم  ِعْنــَد  يقــول: » َويَُكــوُن  الــرّب وأنبــأ علــى لســان رســوله 
الَْكلَْدانِيِّيــَن  َوأَرَْض  إِثِْمِهــْم  َعلَــى  الــرَّبُّ  يَُقــوُل  ــَة  األُمَّ َوتِلْــَك  بَاِبــَل،  َملِــَك  أَُعاِقــُب 
يُهــَوَذا  لبقيّــة  رحمتــه  الــرب  وســيُظهر   .)12  :25 )إرميــا  ـًة «  أَبَِديّـَ ِخَربًــا  َوأَْجَعلَُهــا 
إجابــة للصــالة الحــارة: » فَأُوَجــُد لَُكــْم، يَُقــوُل الــرَّبُّ َوأَرُدُّ َســبْيَُكْم َوأَْجَمُعُكــْم ِمــْن كُلِّ 
كُــْم إِلَــى الَْمْوِضــعِ  األَُمــِم َوِمــْن كُلِّ الَْمَواِضــعِ الَِّتــي طَرَْدتُُكــْم إِلَيَْهــا يَُقــوُل الــرَّبُّ َوأَرُدُّ

.)14  :29 )إرميــا  ِمْنــُه «  َســبَيْتُُكْم  ـِذي  الّـَ
تحــّدد  التــي  وســواها  النبــّوات  هــذه  يتداولــون  ورفاقــه  دنيــال  كان  مــا  كثيــراً 
يــد  أّن  إلــى  وتشــير  بســرعة  الحــوادث  تتوالــى  إذ  واآلن  شــعبه.  نحــو  هللا  قصــد 
هللا القويــة تعمــل عملهــا بيــن األمــم، فقــد جعــل دنيــال يفكــر تفكيــراً خاصــاً فــي 
المواعيــد الُمعطــاة لشــعبه. وقــاده إيمانــه بالكلمــة النبويـّـة للدخــول فــي اختبــارات 
ـاب القديســون. فقــد ســبق الــرّب وأعلــن قالئــالً: » إِنِـّـي ِعْنــَد تََمــاِم  أنبــأ بهــا الكتّـَ
هــَذا  إِلَــى  كُــْم  ِبرَدِّ الِــَح،  الصَّ كَالَِمــي  لَُكــْم  َوأُِقيــُم  أَتََعهَُّدكُــْم  لِبَاِبــَل،  َســَنًة  َســبِْعيَن 
أَفْــَكاَر   ، الــرَّبُّ يَُقــوُل  َعْنُكــْم،  ِبَهــا  ُمْفتَِكــٌر  أَنَــا  الَِّتــي  األَفْــَكاَر  َعرَفْــُت  ألَنِـّـي  الَْمْوِضــعِ. 
ـوَن إِلَــيَّ فَأَْســَمُع  َســالٍَم لَ َشــّر ألُْعِطيَُكــْم آِخــرًَة َوَرَجــاًء. فَتَْدُعونَِنــي َوتَْذَهبُــوَن َوتَُصلُـّ

.)13-10  :29 )إرميــا  قَلِْبُكــْم «  ِبــُكلِّ  َوتَطْلُبُونَِنــي  لَُكــْم. 
قبــل ســقوط بابــل بوقــت قصيــر إذ كان دنيــال يتأمــل فــي هــذه النبــّوات ويطلــب 
مــن هللا أن يفهمــه معرفــة األزمنــة واألوقــات أُعطيــت لــه سلســلة مــن الــرؤى عــن 
قيــام الممالــك وســقوطها. ففــي أول رؤيــا كمــا هــو مــدّون فــي الصحــاح الســابع مــن 
دنيــال، قُــّدم لــه التعبيــر، ومــع ذلــك فلــم يتَّضــح للنبــي كّل شــيء. وقــد كتــب عــن 
ــيَّ َهيْئَِتــي  ــرَْت َعلَ ــَكاِري أَفْزََعتِْنــي كَِثيــرًا، َوتََغيَّ اختبــاره فــي ذلــك الحيــن فقــال: » أَفْ

َوَحِفظْــُت األَْمــَر ِفــي قَلِْبــي  « )دانيــال 7: 28(.
وبواســطة رؤيــا أخــرى ُســلّط نــور أشــّد علــى حــوادث المســتقبل. وفــي نهايــة هــذه 
ـِم  وٌس َواِحــٌد لُِفــالٍَن الُْمتََكلِـّ ـُم. فََقــاَل قُــدُّ وًســا َواِحــًدا يَتََكلّـَ الرؤيــا ســمع دانيــال: » قُدُّ
إِلَــى َمتَــى الرُّْؤيَــا « )دانيــال 8: 13( فجــاء الجــواب : » إِلَــى أَلَْفيْــِن َوثثـَـالَِث ِمئَــِة َصبَــاٍح 
َوَمَساٍء فَيَتَبَرَّأُ الُْقْدُس « )دانيال 8: 14(، فمأله هذا بالحيرة والرتباك. وقد توّسل 
بحرارة لمعرفة معنى الرؤيا. فلم يستطيع أن يدرك عالقة سنوات السبي السبعين 
كمــا أنبــأ بهــا إرميــا باأللفيــن والثــالث مئــة ســنة التــي ســمع الزائــر الســماوي يعلــن فــي 
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الرؤيــا أنّهــا ســتمر قبــل تطهيــر مقــدس هللا. وقــّدم لــه المــالك جبرائيــل تفســيراً جزئيــاً، 
ـاٍم كَِثيــرٍَة «،  ومــع ذلــك فعندمــا ســمع النبــّي هــذه الكلمــات » إّن الرُّْؤيَــا ... إِلَــى أَيّـَ
شــحب لونــه ثــّم ســّجل اختبــاره قائــالً: » أَنـَـا َدانِيــآَل َضُعْفــُت َونَِحلـْـُت أَيَّامــاً ثـُـمَّ قُْمــُت 
َوبَاَشرُْت أَْعَماَل الَْملِِك. وكنت متحيِّراً من الرُّْؤيَا َولَ فَاِهَم « )دانيال 8: 26، 27(.

وإذ كان دانيــال مــا يــزال مثقــل القلــب بالنســبة إلســرائيل، عــاد ليــدرس نبــّوات 
إرمـــيا التــي كانــت مــن الوضـــوح بحــــيث أنـّـه فهـــم مــن شهـــاداتها المـــدّونة فــي كتــب، 
» َعــَدَد الّســِنيَن الَِّتــي كَانــْت َعْنَهــا كَلَِمــُة الــرَّّب إِلـَـى إِرِْميَــا النَِّبــّي لَِكَمالـَـِة َســبِْعيَن َســَنًة 

َعلَــى َخــرَاِب أُورَُشــلِيَم « )دانيــال 9: 2(.
فبإيمان يعتمد على كلمة النبّوة الثابتة جعل دانيال يتوّسل إلى هللا طالباً سرعة 
إتمــام هــذه المواعيــد. فقــد توّســل ألجــل حفــظ كرامــة هللا. وفــي صالتــه جعــل نفســه 

ــروا فــي إتمــام قصــد هللا، معترفــاً بخطاياهــم كأنّهــا خطاياه. واحــداً ضمــن الذيــن قصَّ
لــوِة َوالتََّضرَُّعــاِت  ــيِّد طَالِبــاً ِبالصَّ ْهــُت َوْجِهــي إِلَــى هللِا السَّ وأعلــن قائــالً: » فََوجَّ
ــْوِم َوالَْمســِح َوالرََّمــاِد. َوَصلَّيْــُت إِلـَـى الــرَّبِّ إِلِهــي َواْعتَرَفـْـُت« )دانيــال 9: 3، 4(.  ِبالصَّ
فمــع أّن دانيــال ظــّل يخــدم هللا طويــالً، وشــهدت عنــه الســماء بأنّــه » َمْحبُــوٌب « 
لــه الحاجــة العظمــى للشــعب الــذي  فقــد وقــف اآلن أمــام هللا كخاطــئ، مقّدمــاً 

ــه. وكانــت صالتــه فصيحــة فــي بســاطتها وحــارة جــّداً. اســمعه يصلّــي قائــالً: أحبّ
لُِمِحبِّيــِه  َوالرَّْحَمــِة  الَْعْهــِد  َحاِفــَظ  الَْمُهــوُب،  الَْعِظيــُم  اإِللــُه  الــرَّبُّ  » أَيَُّهــا 
َوَصايَــاَك  َعــْن  َوِحْدنَــا  َوتََمرَّْدنَــا  ــرَّ  الشَّ َوَعِملَْنــا  َوأَثِْمَنــا  أَْخطَأْنَــا  َوَصايَــاُه.  َوَحاِفِظــي 
َوَعــْن أَْحَكاِمــَك. َوَمــا َســِمْعَنا ِمــْن َعِبيــِدَك األَنِْبيَــاِء الَِّذيــَن ِباْســِمَك كَلَُّمــوا ُملُوكََنــا 

َشــْعِب. َوكُلَّ  َوآبَاَءنَــا  َوُرَؤَســاَءنَا 
يَُهــوَذا  لِِرَجــاِل  الْيَــْوَم  ُهــَو  كََمــا  الُْوُجــوِه،  فَِخــزُْي  لََنــا  ــا  أَمَّ  ، الِْبــرُّ َســيُِّد  يَــا  » لَــَك 
إِلَيَْهــا،  الَِّتــي طَرَْدتَُهــْم  ِفــي كُلِّ األََراِضــي  َوالْبَِعيِديــَن  َولِــُكلِّ ...  َولُِســكَّاِن أُورَُشــلِيَم 

... يَّاَهــا  إِ َخانُــوَك  الَِّتــي  ِخيَانَِتِهــِم  أَْجــِل  ِمــْن 
َحَســَب  َســيُِّد  » يَــا  َعلَيْــِه «.  تََمرَّْدنَــا  ألَنََّنــا  َوالَْمْغِفــرَُة،  الَْمرَاِحــُم  إِلِهَنــا  » لِلــرَّبِّ 
كُلِّ رَْحَمِتــَك اْصــرِْف َســَخطََك َوَغَضبَــَك َعــْن َمِديَنِتــَك أُورَُشــلِيَم َجبَــِل قُْدِســَك إِْذ 
الَِّذيــَن َحْولََنــا لَِخطَايَانَــا َوآلثَــاِم آبَائَِنــا َصــارَْت أُورَُشــلِيُم َوَشــْعبَُك َعــاًرا ِعْنــَد َجِميــعِ 

َعلَــى  ِبَوْجِهــَك  َوأَِضــْئ  َوتََضرَُّعاتِــِه،  َعبْــِدَك  َصــالََة  إِلَهَنــا  يَــا  اآلَن  » فَاْســَمعِ 
َعيَْنيْــَك  اِفْتَــْح  َواْســَمْع.  إِلِهــي  يَــا  أُُذنَــَك  أَِمــْل  ــيِِّد.  أَْجــِل السَّ ِمــْن  الَْخــرِِب  َمْقِدِســَك 
َوانْظُــْر ِخَربََنــا َوالَْمِديَنــَة الَِّتــي ُدِعــَي اْســُمَك َعلَيَْهــا ألَنَّــُه لَ ألَْجــِل ِبرِّنَــا نَطْــَرُح تََضرَُّعاتَِنــا 

الَْعِظيَمــِة «. َمرَاِحِمــَك  ألَْجــِل  بَــْل  َوْجِهــَك  أََمــاَم 
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ــْر ِمــْن أَْجــِل نَْفِســَك يَــا إِلِهــي ألَنَّ اْســَمَك ُدِعــَي  » يَــا َســيُِّد أَْصــغِ َواْصَنــْع لَ تُؤَخِّ
َعلَــى َمِديَنِتــَك َوَعلَــى َشــْعِبَك « )دانيــال 9: 4-9؛ 19-16(.

قلبمــا  وحتــى  الحــارة.  النبــّي  تضّرعــات  إلــى  لتصغــي  الســماء  انحنــت  وقــد 
أنهــى صالتــه وتضرعاتــه فــي طلــب الغفــران ورّد الســبي ظهــر لــه جبرائيــل العظيــم 
مــرّة أخــرى ووّجــه انتباهــه إلــى الرؤيــا التــي كان قــد رآهــا قبــل ســقوط بابــل ومــوت 
التــي  أُســبوعاً  الســبعين  مــّدة  بالتفصيــل  المــالك  لــه  حــّدد  وحينئيــذ  بيلشــاصر. 

َوِبَنائِــَه « )دانيــال 9: 25(. أُورَُشــلِيَم  لِتَْجِديــِد  ُخــُروِج األَْمــِر  كانــت ســتبدأ » ِمــْن 
ملــك   )1  :9 )دانيــال  لَِداِريُــوَس «  األُولَــى  ــَنِة  السَّ » ِفــي  دانيــال صالتــه  قــّدم 
مــادي وفــارس الــذي كان قائــده العســكري كــورش قــد انتــزع مــن بابــل قضيــب ملــك 
العالــم. وكان حكــم داريــوس مكرمــاً مــن هللا. لقــد أرســل إليــه المــالك جبرائيــل: 
بحوالــي  بابــل  ســقوط  بعــد  مــات  فلمــا   .)1  :11 )دانيــال  يَــُه «  َويَُقوِّ َدُه  » ليَُشــدِّ
بــدء ملكــه هــو اكتمــال الســبعين ســنة منــذ  العــرش وكان  ســنتين أعتلــى كــورش 
حمــل نبوخذنصــر أول جماعــة مــن العبرانييــن مــن وطنهــم فــي اليهوديّــة إلــى بابــل.

لقــد اســتخدم هللا نجــاة دانيــال مــن جــّب األســود لطبــع تأثيــر صالــح فــي عقــل 
كــورش العظيــم. فالصفــات النقيّــة التــي تحلـّـى بهــا رجــل هللا بوصفــه رجــل سياســي 
ملحوظــاً  وإكرامــاً  احترمــاً  لــه  يُبــدي  فــارس  ملــك  النظــر، جعلــت  بعيــد  موهــوب 
ويكــرّم حكمــه علــى األمــور. واآلن ففــي ذات الوقــت الــذي قــال هللا أنـّـه ســيأمر فيــه 
بإعــادة بنــاء هيكلــه، حــرّك قلــب كــورش كممثلــه ليفهــم النبــّوات الخاصــة بــه التــي 

كان دانيــال عالمــاً بهــا، ويمنــح شــعب اليهــود حريّتهــم.
فــإذ رأى الملــك األقــوال التــي دّونــت قبــل ميــالده بأكثــر مــن مائــة ســنة، والمنبئــة 
ــة التــي ستســقط بهــا بابــل، وإذ قــرأ الرســالة الُمرســلة إليــه مــن ملــك الكــون  بالكيفيّ
َوِمــْن  ــْمِس  ِمــْن َمْشــرِِق الشَّ لَِكــْي يَْعلَُمــوا  لَــْم تَْعرِفِْنــي.  َوأَنْــَت  والقائلــة: » نَطَّْقتُــَك 
القائــل:  الســرمدي  اإللــه  إعــالن  أمــام عينيــه  رأى  وإذ  َغيْــِري «.  لَيْــَس  أَْن  َمْغِرِبَهــا 
بْتـُـَك َوأَنـْـَت لَْســَت  » ألَْجــِل َعبْــِدي يَْعُقــوَب َوإِْســرَائِيَل ُمْختـَـاِري َدَعْوتـُـَك ِباْســِمَك لَقَّ
ِبالنَّْصــِر وَكُلَّ طُرُِقــِه  أَنَْهْضتُــُه  قَــْد  القائــل: » أَنَــا  قــول الوحــي  تتبــع  تَْعرِفُِنــي «. وإذ 
ـٍة « )إشــعياء 45: 5، 6،  أَُســهُِّل ُهــَو يَبِْنــي َمِديَنِتــي َويُطْلِــُق َســبِْيي لَ ِبثََمــٍن َولَ ِبَهِديّـَ
4، 13(، تأثــر قلبــه تأثــراً عظيمــاً وعــّول علــى إتمــام المأموريــة التــي كلفــه بهــا هللا. 
فــاراد إطــالق ســراح اليهــود المســبيين وتقديــم العــون لهــم إلعــادة بنــاء هيــكّل الــرّب.

فأعلــن كــورش فــي نــداء مكتــوب نُشــَر » ِفــي كُلِّ َمْملََكِتــِه « يُعبّــر عــن رغبتــه فــي 
تدبيــر أمــر رجــوع العبرانييــن وإعــادة بنــاء هيكلهــم. وأعتــرف الملــك بشــكر فــي هــذا 
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ــَماِء َوُهــَو  المنشــور العــام قائــالً: » َجِميــُع َمَمالِــِك األَرِْض َدفََعَهــا لِــي الــرَّبُّ إِلــُه السَّ
أَْوَصانِــي أَْن أَبِْنــَي لَــُه بَيْتًــا ِفــي أُورَُشــلِيَم الَِّتــي ِفــي يَُهــوذَا. َمــْن ِمْنُكــْم ِمــْن كُلِّ َشــْعِبِه، 
لِيَُكْن إِلُهُه َمَعُه، َويَْصَعْد إِلَى أُورَُشلِيَم الَِّتي ِفي يَُهوذَا فَيَبِْنَي بَيَْت الرَّبِّ إِلِه إِْسرَائِيَل 
)هــو اإللــه( الَّــِذي ِفــي أُورَُشــلِيَم. وَكُلُّ َمــْن بَِقــَي ِفــي أََحــِد األََماكِــِن َحيْــُث ُهــَو ُمتََغــرٌِّب 
ِع « )عــزرا 1: 4-1(. ــٍة َوِبَذَهــٍب َوِبأَْمِتَعــٍة َوِببََهائـِـَم َمــَع التَّبَــرُّ فَلْيُْنِجــْدُه أَْهــُل َمَكانـِـِه ِبِفضَّ

وبعــد ذلــك أصــدر أمــره الخــاص ببنــاء الهيــكّل فقــال: » لِيُبْــَن الْبَيْــُت، الَْمــَكاُن 
ِذَراًعــا َوَعرُْضــُه ِســتُّوَن  َذبَائِــَح َولْتُوَضــْع أُُسُســُه ارْتَِفاُعــُه ِســتُّوَن  ِفيــِه  ـِذي يَْذبَُحــوَن  الّـَ
َولْتُْعــَط  ِمــْن َخَشــٍب َجِديــٍد.  َوَصــّف  ِمــْن ِحَجــارٍَة َعِظيَمــٍة،  ِبثاَلَثَــِة ُصُفــوٍف  ِذَراًعــا. 
الَِّتــي  ــٍة،  َذَهــٍب َوِفضَّ ِمــْن  الَِّتــي  بَيْــِت هللِا،  َوأَيًْضــا آنِيَــُة  بَيْــِت الَْملِــِك.  ِمــْن  النََّفَقــُة 
فَلْتُــرَدَّ  بَابَــَل  إِلَــى  ِبَهــا  َوأَتَــى  أُورَُشــلِيَم  ِفــي  ـِذي  الّـَ الَْهيْــَكِل  ِمــَن  ــُر  نَبُوَخْذنَصَّ أَْخرََجَهــا 

أُورَُشــلِيَم « )عــزرا 6: 5-3(. ِفــي  ـِذي  الّـَ الَْهيْــَكِل  إِلَــى  َوتُرَْجــْع 
وقــد وصلــت أنبــاء هــذا المرســوم إلــى أقصــى أقاليــم مملكــة الملــك، وفــي كّل 
مكان حيث وجد بنو الســبي كان فرح عظيم. لقد كان كثيرون، كدانيال، يدرســون 
النبــّوات وكانــوا يطالبــون هللا بــأن يتدّخــل ألجــل صهيــون حســب وعــده. واآلن فهــا 
هــي صلواتهــم تســتجاب. وبفــرح قلبــي عميــق اشــتركوا فــي إنشــاد هــذه التســبيحة:

» ِعْنَدَمــا رَدَّ الــرَّبُّ َســبَْي ِصْهيَــْوَن، ِصرْنـَـا ِمثـْـَل الَْحالِِميــَن ِحيَنِئــٍذ اْمتـَـألَْت أَفَْواُهَنــا 
ِضْحــًكا َوأَلِْســَنتَُنا تَرَنًُّمــا ِحيَنِئــٍذ قَالـُـوا بَيْــَن األَُمــِم إِنَّ الــرَّبَّ قـَـْد َعظَّــَم الَْعَمــَل َمــَع هــؤُلَِء.  

َعظَّــَم الــرَّبُّ الَْعَمــَل َمَعَنــا، َوِصرْنـَـا فَرِِحيــَن « )مزمــور 126: 3-1(.
ـوَن َمــَع كُلِّ َمــْن نَبَّــَه هللُا  »  فََقــاَم ُرُؤوُس آبَــاِء يَُهــوَذا َوبَْنيَاِميــَن َوالَْكَهَنــُة َوالالَِّويُـّ
ُروَحــُه «، كان هــؤلء هــم البقيّــة األمينــة وعددهــم يبلــغ خمســون ألفــاً مــن األشــداء 
مــن بيــن اليهــود الذيــن فــي أرض الســبي الذيــن عقــدوا العــزم علــى الســتفادة مــن 
ِفــي  ـِذي  الّـَ الــرَّبِّ  بَيْــَت  لِيَبُْنــوا  هــذه الفرصــة العجيبــة المقّدمــة لهــم: » لِيَْصَعــُدوا 
بــل » كُلُّ  الوفــاض،  بالذهــاب خــاوي  لهــم أصدقاؤهــم  أُورَُشــلِيَم «. ولــم يســمح 
ــٍة َوِبَذَهــٍب َوِبأَْمِتَعــٍة َوِببََهائِــَم َوِبتَُحــٍف «. كمــا  الَِّذيــَن َحْولَُهــْم أََعانُوُهــْم،. ِبآنِيَــِة ِفضَّ
أَْخرََجَهــا  بَيْــِت هللِا  التبرُّعــات األخــرى: » آنِيَــَة  مــن  إلــى هــذه وإلــى كثيــر  أُضيــف 
ِمثْــرََداَث  يَــِد  َعــْن  فَــارَِس  َملِــُك  كُــورَُش  أَْخرََجَهــا  أُورَُشــلِيَم...  مــن  ــُر  نَبُوَخْذنَصَّ
الَْخــاِزِن... َخْمَســُة آلٍَف َوأَْربَــُع ِمئَــٍة «، هــذا هــو عددهــا. ألجــل اســتخدامها فــي 

الهيــكّل الــذي كان ســيُعاد بنــاؤه مــن جديــد )عــزرا 1: 11-5(.
ر( والذي كان من نســل الملك داود  أّما زر بابل )ويعرف أيضاً باســم شيشــبصَّ
فقــد وضــع عليــه كــورش مســؤولية القيــام بوظيفــة الوالــي علــى الجماعــة الراجعــة 
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إلــى اليهوديـّـة. وكان يصحبــه يهوشــع الكاهــن العظيــم. وقــد قامــوا برحلتهــم الطويلــة 
عبــر الصحــراء والقفــر المترامــي األطــراف بســالم. وتلــك الجماعــة الفرحــة الســعيدة 
إذ كانــوا يشــكرون هللا علــى مراحمــه العديــدة، شــرعوا فــي إعــادة بنــاء مــا كان قــد 
ُهــّدم وُخــرّب. وكان » ُرُؤوُس آبَــاِء « فــي مقّدمــة مــن أســدوا يــد العــون للمســاعدة 
فــي دفــع نفقــات إعــادة بنــاء الهيــكّل. وقــد نســج الشــعب علــى منوالهــم فقّدمــوا 

بســخاء ممــا كانــوا اّدخــروه إلنجــاز العمــل. )انظــر مــا ورد فــي عــزرا 2: 70-64(. 
وبأســرع ما يمكن أقيم مذبح على موقع المذبح القديم في دار الهيكل. وألجل 
ْعِب كَرَُجل َواِحٍد «،  الممارســات المرتبطة بتدشين هذا المذبح: » اْجتََمَع كُلُّ الشَّ
وهنــاك اتّحــدوا فــي إعــادة إقامــة الخدمــات المقّدســة التــي كانــت قــد انقطعــت فــي 
وقــت خــراب أورشــليم علــى يــد نبوخذنصــر. وقبلمــا انصرفــوا ليســكنوا فــي البيــوت 

التــي كانــوا يحاولــون إعادتهــا: » حفظــوا أيضــاً ِعيــِد الَْمظـَـالِّ « )عــزرا 3: 6-1(.
وقــد فرحــت البقيّــة األمينــة بإقامــة مذبــح المحرقــات الدائمــة. وبــكّل إخــالص 
اســتجمعوا  وقــد  الهيــكّل،  بنــاء  إعــادة  ألجــل  الالزمــة  الســتعدادات  فــي  شــرعوا 
ظلّــوا  لقــد  فشــهراً.  شــهراً  تتقــّدم  الســتعدادات  تلــك  كانــت  عندمــا  شــجاعتهم 
وهــم  اآلن  أّمــا  طويلــة.  ســنوات  المنظــورة  هللا  حضــور  عالمــات  مــن  محروميــن 
ُمحاطــون بأشــياء كثيــرة تذكرهــم بارتــداد آبائهــم المحــزن كانــوا يتوقــون إلــى عالمــة 
اســتعادة  مــن  أكثــر  هللا  رضــى  يقــّدرون  كانــوا  ورحمتــه.  هللا  غفــران  علــى  ثابتــة 
أمالكهــم وامتيازاتهــم القديمــة. لقــد عمــل ألجلهــم عجبــاً فأحّســوا بيقيــن حضــوره 
بينهــم، ومــع ذلــك كانــوا يتوقــون إلــى بــركات أعظــم. فبأمــل مفــرح مشــرق تطلعــوا 

إلــى األمــام إلــى الوقــت الــذي ينبثــق مجــده مــن داخــل الهيــكل بعدمــا يُبنــى.
فــإذ كان العمــال دائبيــن علــى إعــداد مــواد البنــاء، وجــدوا بيــن األطــالل بعــض 
األحجــار الهائلــة الحجــم التــي كانــت قــد أُتـِـي بهــا إلــى موقــع الهيــكل في أيام ســليمان. 
فأُِعــّدت هــذه األحجــار ألجــل اســتخدامها، ثــّم أُعــّدت مــواد كثيــرة جديــدة، وســرعان 
مــا تقــّدم العمــل إلــى أن جــاء الوقــت الــذي كان ينبغــي أن يوضــع فيــه حجــر األســاس. 
وقد تم هذا في محضر آلف كثيرة ممن اجتمعوا لمشاهدة تقّدم العمل وللتعبير 
عــن فرحهــم بالمســاهمة فيــه. وإذ كانــوا يضعــون حجــر األســاس فــي مكانــه فالشــعب 
ـُه  َوالَْحْمــِد لِلــرَّبِّ ألَنّـَ ومعهــم أبــواق الكهنــة وصنــوج بنــي آســاف: » َغنَّــْوا ِبالتَّْســِبيحِ 

َصالـِـٌح ألَنَّ إِلَــى األَبَــِد رَْحَمتَــُه َعلَــى إِْســرَائِيَل « )عــزرا 3: 11(.
والبيــت الــذي كان مزمعــاً أن يُقــام مــن جديــد أشــارت إليــه مــن قبــل نبــّوات 
كثيــرة فيمــا تختــص برضــى هللا الــذي قصــد أن يظهــره لصهيــون، وكّل مــن كانــوا 
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حاضريــن عنــد وضــع حجــر الزاويــة، كان ينبغــي لهــم أن يشــتركوا بإخــالص فــي تلــك 
المناســبة الروحيّــة. ومــع ذلــك فقــد اختلطــت بالموســيقى وهتافــات الحمــد التــي 
ُســمعت فــي ذلــك اليــوم الســعيد أصــوات أخــرى متنافــرة: » كَِثيــُروَن ِمــَن الَْكَهَنــِة 
ــيُوِخ، الَِّذيــَن رَأَْوا الْبَيْــَت األَوََّل، بََكــْوا ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم  َوالالَِّويِّيــَن َوُرُؤوِس اآلبَــاِء الشُّ

ِعْنــَد تَأِْســيِس هــَذا الْبَيْــِت أََمــاَم أَْعيُِنِهــْم  « )عــزرا 3: 12(.
لقــد كان مــن الطبيعــي أن يمــأل الحــزن قلــوب هــؤلء الرجــال الطاعنيــن فــي 
الــذي طــال أمــده. فلــو كانــوا  الســن، عندمــا فّكــروا فــي عواقــب تحّجــر قلوبهــم 
قــد اطاعــوا هللا هــم ونســلهم وتّممــوا مقاصــده نحــو إســرائيل لمــا أُخــرب الهيــكّل 
الــذي بنــاه ســليمان، ولمــا كان هنالــك وجــوب للســبي. ولكــن بســبب جحودهــم 

تشــتّتوا بيــن األمــم.
أّمــا اآلن فقــد تبّدلــت األحــوال وافتقــد الــرّب شــعبه برحمتــه وســمح لهــم بالعــودة 
إلــى أرضهــم. حزنهــم علــى أخطــاء الماضــي كان ينبغــي أن يفســح المجــال لمشــاعر 
بنــاء  إعــادة  فــي  يســاعدهم  لكــي  كــورش  قلــب  هللا  حــرّك  لقــد  العظيــم.  الفــرح 
الهيــكّل، وكان هــذا ممــا يدعــو إلــى التعبيــر عــن شــكرهم العظيــم. ولكــن البعــض 
اخفقــوا فــي فهــم أعمــال عنايــة هللا التــي فتحــت الطريــق أمامهــم. فبــدلً مــن الفــرح 
عــززوا أفــكار الســتياء والخيبــة. كانــوا قــد رأوا مجــد هيــكّل ســليمان، فحزنــوا عندمــا 

رأوا حقــارة البنــاء الــذي يبنــى حينئــذ.
تأثيــر  لهــا  كان  عملوهــا  التــي  الموافقــة  غيــر  والمقارنــة  والشــكوى  التذّمــر  إّن 
محــزن علــى عقــول كثيريــن فارتخــت أيــدي البنائيــن. وقــد بــدأ الصّنــاع يتســاءلون 
فيمــا إذا كانــوا يتقّدمــون فــي إقامــة ذلــك البنــاء الــذي قوبــل منــذ البــدء بانتقــادات 

لألشــجان واألحــزان. كثيــرة، وكان مصــدراً 
ومــع ذلــك فقــد ُوجــد بيــن تلــك الجماعــة كثيــرون ممــن لــم يجعلهــم إيمانهــم 
تــــلك  العظيــم ورؤياهــم البعيــدة المــدى أن ينظــروا إلــى هــذا المجــد األقــّل شــــأناً 
يَُكــِن  َولَــْم  ِبَفــَرٍح  ِبالُْهتَــاِف  أَْصَواتَُهــْم  يَرْفَُعــوَن  كَانُــوا  » كَِثيــُروَن  المتبرمــة:  النظــرة 
ــْعَب كَاَن يَْهِتــُف  ــْعِب ألَنَّ الشَّ ِمــْن َصــْوِت بُــَكاِء الشَّ ــْعُب يَُميِّــُز ُهتَــاَف الَْفــَرِح  الشَّ

بُْعــٍد  « )عــزرا 3: 12، 13(.  ِمــْن  ُســِمَع  ــْوَت  أَنَّ الصَّ ـى  َحتّـَ َعِظيًمــا  ُهتَافًــا 
لــو أّن أولئــك الذيــن لــم يفرحــوا عنــد وضــع حجــر أســاس الهيــكّل، رأوا عواقــب 
تـــــأثير أقــوال عــدم  لــم يتحّققــوا مــن  إنّهــم  عــدم إيمانهــم فــي ذلــك اليــوم لفزعــوا. 
الستحســان والخــــيبة التــي نطقــوا بهــا، ولــم يعرفــوا كــم ســيؤّخر تعبيرهــم عــن عــدم 

رضاهــم فــي إكمــال بيــت الــرّب.
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كانــت  الدينيــة  خدماتــه  فــي  المهيبــة  والطقــوس  األّول  الهيــكّل  فخامــة  إّن 
غالــب  فــي  ينقصهــا  أّن عبادتهــم كان  إلّ  الســبي،  قبــل  الشــعب  فخــر  موضــوع 
فمجــد  غيرهــا.  مــن  أكثــر  جوهريــة  هللا  يعتبرهــا  التــي  الصفــات  تلــك  األحيــان 
الهيــكل األّول وجــالل خدمتــه لــم يجعلهــم مقبوليــن لــدى هللا. ألنّهــم لــم يقّدمــوا 
لــه ذلــك الشــيء الوحيــد الــذي لــه قيمــة عظيمــة فــي عينيــه. إنّهــم لــم يقّدمــوا لــه 

المنســحقة. المتواضعــة  الــروح  ذبيحــة 
عندمــا تغيــب مبــادئ ملكــوت هللا عــن األنظــار يُســرف النــاس فــي الطقــوس 
ويعتمــدون عليهــا. عندمــا يهمــل النــاس فــي بنــاء األخــالق وتنعــدم مــن قلوبهــم 
فــإّن الكبريــاء وحــّب  التقــوى والقداســة  يــزدرون ببســاطة  الــروح، وعندمــا  زينــة 
جميلــة  زينــات  وعمــل  للكنائــس  فخمــة  أبنيــة  إقامــة  يطلبــان  والتفاخــر  التظاهــر 
يقــدر كنيســته ل  كلّــه. فهــو  بهــذا  يتمّجــد  وإقامــة طقــوس مهيبــة. ولكــّن هللا ل 
الخالصــة  التقــوى  مــن  فيهــا  مــا  قــدر  علــى  بــل  الخارجيّــة  امتيازاتهــا  قــدر  علــى 
معرفــة  فــي  أعضائهــا  نمــو  بحســب  يقدرهــا  وهــو  العالــم.  عــن  تميزهــا  التــي 
َمبَــاِدئ  عــن  يبحــث  إّنــه  الروحــي.  الختبــار  فــي  تقّدمهــم  وبحســب  المســيح، 
والخلــق  الطبــع  يُضــارع جمــال  أن  يمكنــه  ل  الفــن  إّن جمــال  والصــالح.  المحبّــة 

نــّواب المســيح. الــذي يجــب أن يظهــر فــي حيــاة مــن هــم 
يمكــن أن تكــون هنالــك كنيســة هــي أفقــر الكنائــس فــي البــالد، وقــد ل تكــون 
فيهــا أّي جــواذب أو مظاهــر خارجيّــة، ولكــن إذا كان أعضائهــا متّصفيــن بَمبَــاِدئ 
المســيح وصفاتــه فــإّن المالئكــة يشــتركون معهــم فــي عبادتهــم. وســترتفع أصــوات 

التســبيح والشــكر فــي قلوبهــم الفائضــة بالحمــد أمــام هللا قربانــاً ورائحــة طيبـــــة.
الــرَّبِّ  ـو  َمْفِديُـّ ليقــل  َرْحَمتَــُه.  األَبَــِد  إِلَــى  ألَنَّ  َصالِــٌح  ـُه  ألَنّـَ الــرَّبَّ  » اِْحَمــُدوا 

العــدّو «. يــد  مــن  فداهــم  الذيــن 
قُلُــوُب  لِتَْفــَرْح  وِس.  الُْقــدُّ ِباْســِمِه  افْتَِخــُروا  بــكّل عجائبــه  أنشــدوا  لــه  » غنــوا 

الــرَّبَّ «. يَلْتَِمُســوَن  الَِّذيــَن 
 ،1  :107 )مزمــور  خبــزاً «  جائعــة  نفســاً  ومــأل  مشــتهية  نفســاً  أشــبع  » ألنّــه 

.)9 3؛ 107:   ،2 2؛ 105: 
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يساعدونهم «

بنــاء  إعــادة  الذيــن كانــوا دائبيــن علــى  بنــي إســرائيل  مــن  بالقــرب  كان يســكن 
الهيــكل، جماعــة الســامريين الذيــن كانــوا قــد جــاءوا نتيجــة مصاهــرة المســتعمرين 
الوثنييــن الذيــن أتــوا مــن أقاليــم أشــور واختلطــوا باألســباط العشــرة الباقيــن الذيــن 
ظلّــوا فــي الســامرة والجليــل. وفــي ســنوات متأخــرة بعــد ذلــك إّدعــى الســامريون 
وثنييــن.  كانــوا  وتصرّفاتهــم  قلوبهــم  فــي  ولكّنهــم  الحقيقــي  اإللــه  يعبــدون  بأنّهــم 
صحيــح أنّهــم إّدعــوا بــأّن تماثيلهــم هــي فقــط لتذكيرهــم باإللــه الحقيقــي خالــق الكــون 

ومــع ذلــك كانــت قلوبهــم تميــل إلــى إكــرام التماثيــل المنحوتــة.
يُهــَوَذا  أنهــم » أعــداء  الســامرين  عــن هــؤلء  عــرف  الرجــوع  فتــرة  إبّــان  وفــي 
ــَكالً لِلــرَّبِّ إِلــِه إِْســَرائِيَل «،  ــبِْي يَبُْنــوَن َهيْ وبنياميــن «. وإذ ســمعوا » أَنَّ بَِنــي السَّ
معهــم  الشـــتراك  فــي  رغبتهــــم  وأبــدوا  اآلبَــاِء «  َوُرُؤوِس  َزُربَّاِبــَل  إِلَــى  ُمــوا  » تََقدَّ
قَــْد  َولَــُه  إِلَهُكــْم  نَطْلُــُب  نَِظيَركُــْم  ألَنََّنــا  َمَعُكــْم  » نَبِْنــي  لهــم:  قائليــن  إقامتــه،  فــي 
ـِذي أَْصَعَدنَــا إِلَــى ُهَنــا «. ولكــّن هــذا  ــوَر الّـَ وَن َملِــِك أَشُّ ـاِم أََســْرَحدُّ َذبَْحَنــا ِمــْن أَيّـَ
المتيــاز الــذي طلبــوه رفــض. فقــال لهــم شــيوخ إســرائيل: » لَيْــَس لَُكــْم َولََنــا أَْن 
نَبِْنــَي بَيْتًــا إِللِهَنــا َولِكنََّنــا نَْحــُن َوْحَدنَــا نَبِْنــي لِلــرَّبِّ إِلــِه إِْســَرائِيَل كََمــا أََمرَنَــا الَْملِــُك 

كُــوَرُش َملِــُك فَــارَِس « )عــزرا 4: 3-1(. 
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الذيــن اختــاروا الرجــوع مــن بابــل كانــوا أقلّيــة، واآلن إذ تبّرعــوا فــي عمــل يبــدو 
أنّــه فــوق طاقتهــم فــإّن جيرانهــم األقربيــن ارادوا تقّديــم المعونــة لهــم. وقــد أشــار 
فــي  رغبتهــم  عــن  ويعبّــرون  الحقيقــي  اإللــه  يعبــدون  كانــوا  أنّهــم  إلــى  الســامريون 
مشــاركتهم المتيــازات والبــركات الخاّصــة بخدمــة الهيــكل. وأعلنــوا قائليــن: » ألَنََّنــا 
نَِظيرَكُــْم نَطْلُــُب إِلَهُكــْم « فنحــن » نَبِْنــي َمَعُكــْم «. ولكــن لــو أّن رؤســاء اليهــود قبلــوا 
ــة.  هــذا العــرض للمســاعدة لكانــوا قــد فتحــوا البــاب علــى مصراعيــه لدخــول الوثنيّ
لقــد فطنــوا إلــى ريــاء الســامريين. وتأكّــد لهــم أّن المعونــة التــي تأتيهــم مــن تحالفهــم 
مــع هــؤلء القــوم مــا كانــت لتعتبــر شــيئاً يُذكــر فــي مقابــل البركــة التــي كانــوا ينتظــرون 

الحصــول عليهــا باتباعهــم ألوامــر الــرّب الصريحــة.
وفيمــا يختــّص بعالقــة إســرائيل التــي كان يجــب أن تكــون بينهــم وبيــن الشــعوب 
المحيطة بهم كان الرّب قد ســبق فأعلن على لســان موســى قائالً: » لَ تَْقطَْع لهم 
ـُه يَــرُدُّ ابَْنــَك ِمــْن َوَرائِــي فَيَْعبُــُد آلَِهــًة  َعْهــًدا ول تشــفق عليهــم َولَ تَُصاِهرُْهــْم ... ألَنّـَ
ُس  أُْخــَرى فَيَْحَمــى َغَضــُب الــرَّبِّ َعلَيُْكــْم َويُْهلُِكُكــْم َســِريعاً «. » ألَنَّــَك َشــْعُب ُمَقــدَّ
ــُعوِب  ــا فَــْوَق َجِميــعِ الشُّ لِلــرَّبِّ إِلِهــَك َوقـَـْد اْختـَـارََك الــرَّبُّ لَِكــْي تَُكــوَن لـَـُه َشــْعبًا َخاصًّ

الَِّذيــَن َعلَــى َوْجــِه األَرِْض « )تثنيــة 7: 2-4؛ 14: 2(.
أّما النتيجة التي كانت ستتبع الدخول في صلّة عهد مع األمم المحيطة فقد أنبئ 
ــُعوِب  دَُك الــرَّبُّ ِفــي َجِميــعِ الشُّ عنهــا بوضــوح وصراحــة. فأعلــن موســى قائــالً: » َويُبَــدِّ
ِمــْن أَقَْصــاِء األَرِْض إِلـَـى أَقَْصائَِهــا، َوتَْعبُــُد ُهَنــاَك آلَِهــًة أُْخــرَى لـَـْم تَْعرِفَْهــا أَنـْـَت وَلَ آبـَـاؤَُك، 
ِمــْن َخَشــٍب َوَحَجــٍر. َوِفــي تِلْــَك األَُمــِم لَ تَطَْمِئــنُّ وَلَ يَُكــوُن قَــرَاٌر لَِقَدِمــَك، بَــْل يُْعِطيــَك 
اَمَك،  الرَّبُّ ُهَناَك قَلْبًا ُمرْتَِجًفا وَكاَلََل الَْعيَْنيِْن َوذُبُوَل النَّْفِس. َوتَُكوُن َحيَاتَُك ُمَعلََّقًة قُدَّ
ــُه الَْمَســاُء، َوِفــي  ــا لَيْتَ ــاحِ تَُقــوُل يَ بَ ــَك. ِفــي الصَّ ــالً َونََهــارًا وَلَ تَأَْمــُن َعلَــى َحيَاتِ َوتَرْتَِعــُب لَيْ
ــَك  ــِر َعيَْنيْ ــاُح، ِمــِن ارْتَِعــاِب قَلِْبــَك الَّــِذي تَرْتَِعــُب، َوِمــْن َمْنظَ بَ ــُه الصَّ الَْمَســاِء تَُقــوُل يَــا لَيْتَ
الَّــِذي تَْنظـُـُر «. ولكّنــه يقــّدم وعــداً فيقــول: » ثـُـمَّ إِْن طَلَبْــَت ِمــْن ُهَنــاَك الــرَّبَّ إِلَهَك تَِجْدُه 

إِذَا الْتََمْســتَُه ِبــُكلِّ قَلِْبــَك َوِبــُكلِّ نَْفِســَك « )تثنيــة 28: 64-67؛ 4: 29(.
كان زربابــل ورفاقــه علــى علــم بهــذه اآليــات وبكثيــر غيرهــا مــن امثالهــا. وفــي 
الســبي المؤخــر كانــت لديهــم براهيــن عديــدة علــى اتمامهــا. واآلن بعــد مــا تابــوا عــن 
الشــرور التــي جلبــت عليهــم وعلــى آبائهــم األحــكام التــي قــد أنبــئ بهــا بصراحــة علــى 
لســان موســى، وبعــد أن عــادوا بــكّل قلوبهــم إلــى هللا وجــّددوا عالقــة العهــد معــه، 
ُســمح لهــم بالرجــوع إلــى اليهوديّــة لكــي يجــّددوا مــا آل إلــى الخــراب. فهــل منــذ بــدء 

شــروعهم فــي ذلــك العمــل يدخلــون فــي عهــد مــع الوثنييــن؟
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لقــد قــال هللا » لَ تَْقطَــْع َمَعُهــْم َعْهــًدا «. أّمــا الذيــن كرّســوا أنفســهم منــذ عهــد 
قريــب للــرّب مــن جديــد عنــد المذبــح المقــام أمــام خرائــب هيكلــه فقــد تحققــوا 
مــن أّن الخــط الفاصــل بيــن شــعبه وبيــن العالــم ينبغــي أن يظــّل واضــح المعالــم بــال 
خطــأ أو غمــوض. وقــد رفضــوا التحالــف مــع الســامريين الذيــن مــع علمهــم بشــروط 

شــريعة هللا. فقــد رفضــوا الخضــوع لمطاليبهــا.
إّن الَمبَاِدئ المدّونة الواردة في سفر التثنية ألجل تعليم إسرائيل ينبغي لشعب 
هللا أن يتّبعوها إلى انقضاء الدهر. فالنجاح الحقيقي موقوف على دوام عهد صلتنا 

باهلل. علينا ألّ نجازف بالمساومة على المبدأ بالتحالف مع الذين ل يتّقون هللا.
هنالــك خطــر قائــم مــن أن يفكــر المعترفــون بالمســيحيّة أنـّـه لكــي يكــون لهــم تأثيــر 
صالــح علــى أهــل العالــم عليهــم أن يتّشــبهوا بهــم إلــى حــّد مــا. ولكــن بالرغــم ممــا 
يبــدو أّن مثــل هــذا التصــرّف قــد يقــّدم ميــزات كثيــرة، إلّ أنـّـه ينتهــي دائمــاً بالخســارة 
ــة. علــى شــعب هللا أن يتحفظــوا مــن كّل تأثيــر خبيــث يحــاول التســلّل عــن  الروحيّ
طريــق اإلغــراءات الخادعــة مــن أعــداء الحــّق. إنّهــم غربــاء ونــزلء فــي هــذا العالــم 
الخــدع  مــن  يحترســوا  أن  فعليهــم  بالمخاطــر.  مكتنــف  طريــق  فــي  يســيرون  وهــم 

الماكــرة واإلغــراء الخــادع الــذي يحــول بينهــم وبيــن ولئهــم هلل.
بــل  الــذي يُخشــى خطــره ليــس هــو العــدّو الــذي يجاهــر بعداوتــه لعمــل هللا، 
الــذي يفعــل مــا فعلــه اعــداء يُهــَوذَا وبنياميــن، ويأتــي بــكالم التمليــق الناعــم واألقــوال 
المعســولة ويتظاهــر بالرغبــة فــي التحالــف الخالــص مــع أولد هللا. مثــل هــذا اإلنســان 
لديــه قــّوة فائقــة علــى الخــداع. علــى كّل نفــس أن تتحفــظ مــن أمثــال هــؤلء لئــال 
تُؤخــذ رِْجــال اإلنســان فــي الشــرك المختفــي المنصــوب بمهــارة دون أن يــدري. وعلــى 
الخصــوص فــي هــذه األيــام التــي تقتــرب مــن نهايــة التاريــخ العالمــي حيــث يريــد الــرّب 
أن يســهر أولده ســهراً متواصــالً ل تخــاذل فيــه ول تراخــي. ولكــن مــع أّن هــذا الصــراع 
الذيــن  ليحــارب وحــده. فالمالئكــة يســاعدون ويحرســون  أحــد  يتــرك  ينتهــي، ل  ل 
يســلكون باتّضــاع أمــام هللا. إّن ربّنــا لــن يَُخيِّــْب ظــّن أحــد يتّــكل عليــه. فــإذ يقتــرب 
أولده منــه فــي طلــب الحمايــة مــن الشــرر فهــو يرفــع لهــم رايــة تجــاه العــدّو فــي رأفتــه 

ومحبّتــه. ويقــول: ل تمســهم ألنّهــم مســحائي. لقــد نقشــتهم علــى كّفــي.
فالســامريون إذ لــم يكلّــوا مــن مقاومتهــم كانــوا: »يُرُْخــوَن أَيْــِدَي َشــْعِب يَُهــوَذا 
ـاِم  ُهــْم ُمِشــيِريَن لِيُبِْطلُــوا َمُشــورَتَُهْم كُلَّ أَيّـَ َويُْذِعُرونَُهــْم َعــِن الِْبَنــاِء. َواْســتَأَْجُروا ِضدَّ
ـى ُملْــِك َداِريُــوَس َملِــِك فَــارَِس « )عــزرا 4: 4،5(. فقــد  كُــورََش َملِــِك فَــارَِس َوَحتّـَ
أثــاروا الشــكوك فــي العقــول التــي ترتــاب بســهولة باألخبــار الكاذبــة والوشــايات. 
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ولكــّن قــّوات الشــّر ظلّــت واقفــة عنــد حّدهــا لســنوات عديــدة، وكانــت لشــعب 
يُهــَوَذا الحّريــة لمواصلــة عملهــم.

وفيمــا كان الشــيطان يحــاول التأثيــر علــى الســلطات العليــا فــي مملكــة مــادي 
وفــارس إلشــعال نــار ســخطهم علــى شــعب هللا ومجافاتهــم، كان المالئكــة يعملــون 
فــي صالــح المســبيين. كان صراعــا اهتـّـم بــه كّل ســّكان الســماء إذ آرانــا النبــّي دانيــال 
لمحــة مــن هــذا النضــال الرهيــب بيــن أجنــاد الخيــر وقــّوات الشــر. فقــد ظــّل جبرائيــل 
يصــارع ضــّد قــّوات الظــالم ثالثــة أســابيع كاملــة محــاولً إعاقــة القــّوات التــي أثـّــرت 
علــى عقــل كــورش، وقبــل نهايــة الصــراع خــّف المســيح نفســه لنجــده جبرائيــل. وأعلــن 
المــالك جبرائيــل قائــالً: » َورَئِيــُس َمْملََكــِة فـَـارَِس َوقـَـَف ُمَقاِبلِــي َواِحــًدا َوِعْشــِريَن يَْوًمــا 
َوُهــَوذَا ِميَخائِيــُل َواِحــٌد ِمــَن الرَُّؤَســاِء األَوَّلِيــَن َجــاَء إلَِعانَِتــي َوأَنَــا أُبِْقيــُت ُهَنــاَك ِعْنــَد 
ُملُــوِك فَــارَِس « )دانيــال 10: 13(. وقــد ُعمــل كّل مــا أمكــن للســماء أن تفلعــه ألجــل 
شــعب هللا، فتــّم النصــر أخيــراً. وأوقفــت قــّوات العــدّو عنــد حّدهــا كّل أيـّـام كــورش 

وكّل أيّــام ابنــه قمبيــز الــذي ملــك حوالــي ســبع ســنوات ونصــف.
أثــرت علــى  العليــا  الســماء  قــّوات  أّن  إذ  لليهــود.  كانــت هــذه فرصــة عجيبــة 
قلــوب الملــوك. فــكان علــى شــعب هللا أن يبــذل أقصــى جهــوده لتنفيــذ مرســوم 
لالســتيطان  وليعــودوا  وخدماتــه  الهيــكّل  إلعــادة  وســعه  فــي  مــا  ويعمــل  كــورش، 
فــي بيوتهــم فــي اليهوديّــة. ولكــن فــي يــوم قــّوة هللا برهــن كثيــرون علــى أنّهــم فقــدوا 
حماســتهم. كانــت مقاومــة أعدائهــم قويّــة وعنيــدة بحيــث خــارت قلــوب البنائيّــن 
تدريجيــاً. والبعــض منهــم لــم يتمكنــوا مــن نســيان المشــهد الــذي رأوه عنــد وضــع 
حجــر األســاس عندمــا عبــر كثيــرون عــن عــدم ثقتهــم فــي المشــروع. وإذ زادت جــرأة 
الســامريين بــدأ كثيــرون مــن اليهــود يتســاءلون فيمــا إذا كان الوقــت قــد جــاء بعــد 
للعــودة للبنــاء. وعــّم هــذا الشــعور فــي كّل مــكان. وخــاف كثيــر مــن الصنــاع وخــارت 

قواهــم بحيــث عــادوا إلــى بيوتهــم لممارســة أعمــال حياتهــم اليوميّــة.
وفي إبّان حكم قمبيز كان العمل في الهيكّل يسير ببطء. وفي أثناء حكم سمرديس 
الــكاذب الــذي يُســّمى أرتحشســتا )عــزرا 4: 7(، أوعــز الســامريون إلــى ذلــك المحتــال 

المســتهتر بأن يصدر منشــوراً ينهي به اليهود عن إعادة بناء هيكلهم ومدينتهم.
وظــّل الهيــكّل مهمــالً مــّدة تزيــد علــى العــام وكاد يُهجــر. وقــد ســكن الشــعب 
فــي بيوتهــم وســعوا فــي الحصــول علــى النجــاح الزمنــي. ولكــن حالتهــم كان يُرثــى 
لهــا. فكانــوا مهمــا كــّدوا واشــتغلوا ل يصيبــون نجاحــاً. وبــدت كأن نفــس عناصــر 
الطبيعــة تتآمــر ضّدهــم ألنّهــم تركــوا الهيــكّل خرابــاً بحيــث أرســل الــرّب علــى ثروتهــم 
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والخمــر  والحنطــة  والبســتان  الحقــل  ثمــار  هللا  منحهــم  لقــد  واضمحــالل.  جدبــاً 
والزيت عالمة على رضاه. ولكن لكونهم اســتخدموا هذه العطايا الســخيّة إلشــباع 

أنانيتهــم، فقــد أُخــذت منهــم.
هكــذا كانــت الحالــة الراهنــة فــي أوائــل ســنوات حكــم داريــوس هستاســبس. 
وشــّكوا،  تذّمــروا  ولطالمــا  وزمنيــاً.  روحيــاً  لهــا  يرثــى  حالــة  فــي  إســرائيل  بنــو  كان 
واختــاروا بــأن يعجلــوا مصالحهــم الذاتيــة فــي المقــام األّول بينمــا هــم فــي فتورهــم 
وعــدم مبالتهــم يــرون هيــكّل الــرّب الخــرب بــاٍق علــى حالــة، حتــى غــاب عن أذهانهم 
غــرض هللا مــن رّد ســبيهم وارجاعهــم إلــى اليهوديّــة. وهــذا مــا كانــوا يقولونــه: » إِنَّ 

الَْوقْــَت لَــْم يَبْلُــْغ َوقْــَت ِبَنــاِء بَيْــِت الــرَّبِّ  « )حجــي 1: 2(.
ولكــن حتــى فــي هــذه الســاعة المظلمــة لــم يكــن أولئــك الذيــن وضعــوا ثقتهــم 
فــي هللا بــال رجــاء. فلقــد أقــام الــرب النبييــن حجــي وزكريــا لمواجهــة تلــك األزمنــة. 
فأعلنــا للشــعب بشــهاداتهما المثيــرة علـّـة متاعبهــم واضطرابهــم، وأن حرمانهــم مــن 
النجاح المادي كان نتيجة إهمالهم في اعطاء مصالح هللا ومطالبه المقام األّول. 
فلــو أكــرم بنــو إســرائيل هللا، وأبــدوا نحــوه الحتــرام والكــرم ا لالئقيــن بجاللــه بجعلهــم 

بنــاء بيتــه عملهــم األّول وشــغلهم الشــاغل، لكانــوا حصلــوا علــى حضــوره وبركتــه.
وقـد وّجـه حجـي إلـى الجماعـة الخائـرة العـزم والضعـاف القلـوب، هـذا السـؤال 
ـاِة، َوهـَذا الْبَيْـُت  الفاحـص: » َهـِل الَْوقْـُت لَُكـْم أَنْتُـْم أَْن تَْسـُكُنوا ِفـي بُيُوتُِكـُم الُْمَغشَّ
َخرَاٌب؟ َواآلَن فَهَكَذا قَاَل رَبُّ الُْجُنوِد اْجَعلُوا قَلْبَُكْم َعلَى طُرُِقُكْم «. لماذا لم تعملوا إّل 
القليل؟ لماذا تهتمون ببيوتكم وتهملون بيت الرّب؟ أين غيرتكم األولى التي أظهرتموها 
نحو إعادة بناء بيت الرّب؟ وماذا جنيتم من جرّاء خدمة الذات؟ إّن رغبتكم في النجاة 
من الفقر جعلتكم تهملون الهيكّل ولكن هذا اإلهمال جلب عليكم ما كنتم تخشونه: 
بَعِ. تَْشَربُوَن َولَ تَرُْووَن. تَْكتَُسوَن  لْتُْم قَلِيالً. تَأْكُلُوَن َولَيَْس إِلَى الشَّ » َزرَْعتُْم كَِثيرًا َودَخَّ

َولَ تَْدفَـأُوَن. َواآلِخـُذ أُْجـرًَة يَأُْخـُذ أُْجـرًَة لِِكيـٍس َمْنُقـوٍب « )حجـي 1: 6-4(.
حينئــذ كشــف لهــم الــرّب بــكالم فهمــوه، عــن الســبب الــذي ألجلــه حلّــت بهــم 
ــا أَْدَخلْتُُمــوُه الْبَيْــَت نََفْخُت  تلــك الفاقــة. فقــال: » انْتَظَرْتـُـْم كَِثيــرًا َوإَِذا ُهــَو قَلِيــٌل. َولَمَّ
َعلَيـْـِه. لَِمــاَذا؟ يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد. ألَْجــِل بَيِْتــي الَّــِذي ُهــَو َخــرَاٌب، َوأَنْتـُـْم َراكُِضــوَن كُلُّ 
ــَماَواُت ِمــْن فَْوِقُكــُم النَّــَدى، َوَمَنَعــِت األَرُْض  إِنَْســاٍن إِلَــى بَيِْتــِه. لِذلِــَك َمَنَعــِت السَّ
َغلَّتََهــا. َوَدَعــْوُت ِبالَْحــرِّ َعلَــى األَرِْض َوَعلَــى الِْجبَــاِل َوَعلَــى الِْحْنطَــِة َوَعلَــى الِْمْســطَاِر 
َوَعلَــى كُلِّ  الْبََهائِــِم،  َوَعلَــى  النَّــاِس  َوَعلَــى  تُْنِبتُــُه األَرُْض،  َمــا  َوَعلَــى  يْــِت  الزَّ َوَعلَــى 

أَتَْعــاِب الْيََديْــِن « )حجــي 1: 11-9(.
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إِلَــى  اِْصَعــُدوا  طُرُِقُكــْم  َعلَــى  قَلْبَُكــْم  » اْجَعلُــوا  قائــالً:  الــرّب  عليهــم  ألّــح  وقــد 
ــَد « )حجــي 1: 7، 8(.  َوأَتََمجَّ الْبَيْــَت فَأَرَْضــى َعلَيْــِه  َوابُْنــوا  ِبَخَشــٍب  َوأْتُــوا  الَْجبَــِل 
لقــد أثــرت رســالة المشــورة والتوبيــخ هــذه التــي جــاءت علــى لســان حجــي فــي 
قلــوب رؤســاء شــعب إســرائيل. وأحّســوا بــأّن هللا كان جــاداً معهــم. ولــم يتجاســروا 
علــى اغفــال الوصيّــة التــي ســمعوها مــراراً — والتــي مفادهــا أّن نجاحهــم الزمنــي 
والروحــي موقــوف علــى أمانتهــم فــي إطاعــة أوامــر هللا. فــإذ تنبــه زربابــل ويهوشــع 
ــْعِب َصــْوَت الــرَّبِّ إِلَِهِهــْم  ــِة الشَّ وأيقظتهمــا إنــذارات النبــّي قــام كالهمــا » وَكُلُّ بَِقيَّ

ــِي النَِّبــيِّ  « )حجــي 1: 12(. وَكَالََم َحجَّ
تشــجيع:  رســالة  التوبيــخ  كالم  تبعــت  الطاعــة،  علــى  الشــعب  عــزم  وحالمــا 
ُروَح  الــرَّبُّ  َونَبَّــَه  الــرَّبُّ  يَُقــوُل  َمَعُكــْم،  أَنَــا   ... ــْعِب  الشَّ لَِجِميــعِ  ــي...  َحجَّ » فََقــاَل 
ــْعِب. فََجــاُءوا َوَعِملـُـوا  َزُربَّاِبــَل بـْـِن َشــأَلِْتيِئيَل … َوُروَح يَُهوَشــَع … َوُروَح كُلِّ بَِقيَّــِة الشَّ

ــْغَل ِفــي بَيْــِت رَبِّ الُْجُنــوِد إِلِهِهــْم « )حجــي 1: 13، 14(.  الشُّ
الهيــكل جــاءت رســالة عــزاء  فــي  العمــل  بعــد اســتئناف  مــن شــهر  أقــّل  وفــي 
ْد يـَـا َزُربَّابـِــُل ..  أخــرى إلــى البنائيــن. فقــد قــال الــرّب نفســه علــى لســان نبيّــه: » تََشــدَّ
ــْعِب األَرَْض يَُقــوُل الــرَّبُّ َواْعَملـُـوا فَِإنِّــي  ُدوا يـَـا َجِميــَع شَّ ْد يـَـا يَُهوَشــَع … َوتََشــدَّ َوتََشــدَّ

َمَعُكــْم يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد « )حجــي 2: 4(.
لقــد أعلــن هللا فــي مســامع بنــي إســرائيل الذيــن كانــوا حاليــن فــي خيامهــم أمــام 
جبــل ســيناء قائــالً: » أَْســُكُن ِفــي َوَســِط بَِنــي إِْســرَائِيَل َوأَكُــوُن لَُهــْم إِلًهــا. فيعلمــون 
أنــي انـَـا الــرَب الَُهُهــْم الــِذي أَْخرَِجُهــْم ِمــْن أَرِْض ِمْصــَر ألَْســُكَن ِفــي َوَســِطِهْم، أَنـَـا الــرَّبُّ 
كثيــرة  مــراراً  كونهــم  حقيقــة  مــن  فبالرغــم  واآلن   .)46  ،45  :29 )خــروج  إلههــم « 
» تََمــرَُّدوا َوأَْحزَنُــوا ُروَح قُْدِســِه « )إشــعياء 23: 10(، فقــد مــّد هللا يــده مــرّة أخــري 
عــن طريــق رســائل نبيّــه ليخلّــص. وكإعتــراف منهــم بتعاونهــم مــع قصــده كان يجــّدد 

عهــده لهــم بــأّن روحــه ســيمكث بينهــم. فأمرهــم قائــالً: » لَ تََخافُــوا «.
َمَعُكــْم «.  فَِإنِـّـي  َواْعَملُــوا   ... ُدوا  » تََشــدَّ قائــالً:  اليــوم  ألولده  يعلــن  والــرب 
الــرّب  الــرّب. قــد ل نعــرف وســيلة  إّن للمســيحي دائمــاً معيــن قــوي فــي شــخص 
للمعونــة. ولكــن هــذا مــا نعلمــه: إنّــه لــن يخيــب رجــاء مــن يتّكلــون عليــه. ولــو تحقــق 
المســيحيون كــم مــرّة مّهــد الــرّب طرقهــم، وأن مقاصــد العــدّو نحوهــم لــن تتــّم لمــا 
ـة تجربــة  كانــوا يتعثـّــرون أو يتذّمــرون. وكان إيمانهــم يرتكــز علــى هللا ومــا كانــت أيّـَ
تقــوى علــى زحزحتهــم. وكانــوا يعترفــون بــه بوصفــه حكمتهــم وكفايتهــم وكان يتمــم 

مــا يقصــد أن يفعلــه بواســطتهم.
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هــذا وأّن التوّســالت الحــارّة والتشــجيع المقــّدم للشــعب علــى لســان حجــي 
تــّم التأكّيــد عليــه وأضيــف إليــه مــا قالــه زكريــا الــذي أقامــه هللا ليقــف إلــى جانبــه 
األمــر فيقومــوا ويبينــوا. كانــت  تلبيــة  فــي  الشــعب  اإللحــاح علــى  فــي  ويســانده 
أولــى رســائل زكريــا تأكيــداً بــأّن كلمــة الــرّب لــن تخيــب أبــداً، ووعــداً بالبركــة للذيــن 

يصغــون إلــى كلمــة النبــّوة الثابتــة.
مــع أّن أرض اإلســرائيليين كانــت مقفــرة والمؤونــة المخزونــة لديهــم كادت تنفــد 
بســرعة باإلضافــة إلــى الشــعوب المعاديّــة المحيطــة بهــم، فإنّهــم مــع ذلــك تقّدمــوا 
إلــى األمــام بإيمــان اســتجابة لنــداء رســل هللا وعملــوا بــكّل جــّد علــى إعــادة بنــاء 
الهيــكّل الخــرب. وكان العمــل يتطلّــب اتــكال ثابتــاً علــى هللا. فــإذ حــاول الشــعب 
القيــام بنصيبهــم مــن العمــل طلبــوا إلــى هللا أن يجــّدد قلوبهــم وحياتهــم بنعمتــه. 
وقــد قُّدمــت لهــم رســالة تلــو رســالة علــى لســان حجــي وزكريــا. وأكّــد الــرّب لهــم أّن 
إيمانهــم ســيكون لــه جــزاء عظيــم، وأّن كلمــة هللا عــن مجــد الهيــكل العتيــد الــذي 
كانــوا يقيمــون جدرانــه لــن تخيــب. ففــي هــذا الهيــكل ذاتــه ســيظهر فــي مــلء الزمــان 

مشــتهى كّل األمــم بوصفــه معلّــم بنــي اإلنســان ومخلّصهــم.
هللِا  أَنِْبيَــاُء  » َمَعُهَمــا  بــل  وحدهــم  ليناضلــوا  البنــاؤون  يُتــرك  لــم  وهكــذا 
 ... ُدوا  » تََشــدَّ قائــالً:  نفســه  الجنــود  رّب  وأعلــن   .)2  :5 )عــزرا  يَُســاِعُدونَُهَما « 

.)4  :2 )حجــي  َمَعُكــْم «  فَِإنِـّـي  َواْعَملُــوا 
وجــاء الوعــد بالنجــاح المــادي مــع التوبــة القلبيــة والرغبــة فــي التقــّدم إلــى األمــام 

بإيمــان. فقــد أعلــن الــرّب قائــالً: » فَِمــْن هــَذا الْيَــْوِم أُبـَـارُِك « )حجــي 2: 19(.
أّمــا زربابــل قائدهــم الــذي مــّر بتجــارب مــرّة لمــدى ســنوات منــذ رجعــوا مــن بابــل، 
فقــد قُّدمــت لــه رســالة ثمنيــة جــّداً. فأعلــن الــرّب قائــالً أنّــه ســيأتي يــوم فيــه يســقط 
كّل أعــداء شــعبه المختــار: » ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد، آُخــُذَك يَــا َزُربَّاِبــُل 
َعبْــِدي... َوأَْجَعلـُـَك كََخاتـِـٍم ألَنِّــي قـَـِد اْختَرْتـُـَك « )حجــي 2: 23(. واآلن أمكــن لــو الــي 
إســرائيل أن يُــدرك معنــى تصرّفــات العنايــة التــي جعلتــه يجــوز فــي وســط المخــاوف 

ــز قصــد هللا فــي ذلــك كلّــه. والمثبطــات والحيــرة والرتبــاك. وأن يميّ
وقد ظلّت هذه الرســالة الشــخصيّة الموّجهة إلى زربابل باقية في الكتاب ألجل 
تشــجيع شــعب هللا فــي كّل عصــر. إّن هلل قصــداً فــي الســماح للتجــارب بــأن تُصيــب 
أولده. فهــو ل يقودهــم فــي طريــق آخــر غيــر مــا كانــوا يختــارون الســير فيــه لــو أمكنهــم أن 
يروا النهاية من البداية ويميزوا مجد الغرض الذي يتممونه. فكل ما يجلبه عليهم في 

الختبــار والتجربــة يجلبــه ليتقــووا فــي العمــل وفــي احتمــال اآللم ألجلــه.
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الشــعب  مســامع  فــي  وزكريــا  حجــي  بهــا  نطــق  التــي  الرســائل  ايقظتهــم  لقــد 
الهيــكل. ولكــن فيمــا كانــوا يشــتغلون  بنــاء  إعــادة  ليبذلــوا أقصــى جهدهــم ألجــل 
ازعجهــم الســامريون وغيرهــم بوســائل مختلفــة. ففــي ذات مــرّة جــاء بعــض حــّكام 
اقاليــم مملكــة مــادي وفــارس لزيــارة أورشــليم وســألوا عــن اســم الشــخص المفــّوض 
إليــه أمــر اقامــة البنــاء. فلــو لــم يكــن اليهــود فــي ذلــك الحيــن متكليــن علــى الــرّب 
إلرشــادهم لــكان هــذا الســؤال كفيــالً بــأن يجلــب عليهــم النكبــات: » وَكَانـَـْت َعلَــى 
ُشــيُوِخ الْيَُهــوِد َعيْــُن إِلِهِهــْم فَلَــْم يُوِقُفوُهــْم َحتَّــى َوَصــَل األَْمــُر إِلَــى َداِريُــوَس  « )عــزرا 
5: 5(. فــكان جوابهــم علــى ســؤال أولئــك الحــّكام حكيمــاً جــّداً حتــى إنّهــم عزمــوا 
علــى كتابــة رســالة إلــى داريــوس هستاســبس الــذي كان ملــكاً علــى مملكــة مــادي 
وفــارس حينئــذ، وّجهــوا فيهــا انتباهــه إلــى المرســوم األصلــي الــذي اصــدره كــورش 
وفيــه أمــر بإعــادة بنــاء بيــت هللا فــي أورشــليم وأن تُدفــع نفقاتــه مــن خزانــة الملــك.

وقــد بحــث داريــوس عــن هــذا المرســوم فوجــده، لذلــك أمــر أولئــك الحــّكام 
حتــى  النجــاز  نحــو  ســائراً  البنــاء  ذلــك  أمــر  يتركــوا  بــأن  الستفســار  قّدمــوا  الذيــن 
ــا َوالِــي الْيَُهــوِد َوُشــيُوُخ  يكمــل. فقــد أمــر قائــالً: » اتْرُكُــوا َعَمــَل بَيْــِت هللِا هــَذا. أَمَّ

َمَكانِــِه «. ِفــي  بَيْــَت هللِا هــَذا  الْيَُهــوِد فَلْيَبُْنــوا 
ُشــيُوِخ  َمــَع  تَْعَملُــوَن  ِبَمــا  أَْمــٌر  ِمنِّــي  ثــّم اســتطرد داريــوس يقــول: » َوقَــْد َصــَدَر 
النَّْهــِر،  َعبْــِر  ِجْزيَــِة  ِمــْن  الَْملِــِك  َمــاِل  فَِمــْن  هــَذا  بَيْــِت هللِا  ِبَنــاِء  ِفــي  هــؤُلَِء  الْيَُهــوِد 
ــوا َوَمــا يَْحتَاُجــوَن إِلَيْــِه ِمــَن الثِّيــرَاِن  تُْعــَط النََّفَقــُة َعاِجــالً لِهــؤُلَِء الرَِّجــاِل َحتّـَـى لَ يَبْطُلُ
ــَماِء َوِحْنطَــٍة َوِملْــٍح َوَخْمــٍر َوَزيْــٍت َحَســَب قَــْوِل  َوالِْكبَــاِش َوالِْخــرَاِف ُمْحرَقَــًة إِللــِه السَّ
ـى لَ يَْهــَدأُوا َعــْن تَْقِريــِب  الَْكَهَنــِة الَِّذيــَن ِفــي أُورَُشــلِيَم، لِتُْعــَط لَُهــْم يَْوًمــا فَيَْوًمــا َحتّـَ
ــِك َوبَِنيــِه  « )عــزرا 6: 10-7(. ــاِة الَْملِ ــالَِة ألَْجــِل َحيَ ــَماِء َوالصَّ ــِح ُســُروٍر إِللــِه السَّ َرَوائِ

وفــوق ذلــك أمــر الملــك بفــرض عقوبــاٍت صارمــًة رادعــًة علــى مــن يبّدلــون هــذا 
األمــر بأيَّــة كيفيّــة، وختــم أمــره بهــذا التصريــح العظيــم إذ قــال: » َوهللُا الَّــِذي أَْســَكَن 
اْســَمُه ُهَنــاَك يُْهلِــُك كُلَّ َملِــٍك َوَشــْعٍب يَُمــدُّ يَــَدُه لِتَْغِييــِر أَْو لَِهــْدِم بَيْــِت هللِا هــَذا 
الَّــِذي ِفــي أُورَُشــلِيَم أَنـَـا َداِريـُـوُس قـَـْد أََمــرُْت فَلْيُْفَعــْل َعاِجــالً « )عــزرا 6: 12(. وهكــذا 

مّهــد الــرّب الطريــق إلكمــال الهيــكل.
قبــل صــدور هــذا المرســوم بشــهور ظــّل بنــو إســرائيل يشــتغلون بإيمــان، وكان 
أنبيــاء هللا دائبيــن علــى مســاعدتهم بتقّديــم الرســائل فــي حينهــا، والتــي بوســاطتها 
ظــّل غــرض هللا نحــو شــعبه ماثــالً أمــام أولئــك العامليــن. وبعــد شــهرين مــن تقديــم 
آخــر رســائل حجــي المدّونــة فــي الســفر رأى زكريــا سلســلة مــن الــرؤى عــن عمــل هللا 
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فــي األرض. فجــاءت هــذه الرســائل المقّدمــة فــي صيغــة أمثــال ورمــوز فــي وقــت 
حيــرة وجــزع عظيميــن وكان لهــا معنــى خــاص للرجــال الذيــن كانــوا يتقّدمــون باســم 
الــرّب. وقــد تــراءى للرؤســاء كمــا لــو أّن اإلذن الُمعطــى لليهــود بإعــادة البنــاء مزمــع أن 
يُســحب، وقد بدا المســتقبل مظلماً أمامهم جّداً. فرأى هللا أّن شــعبه بحاجة إلى 

إســناد وإنعــاش قلوبهــم بإعــالن رأفتــه ومحبّتــه الالمحدودتيــن:
فــرأى زكريــا فــي رؤيــة وإذا مــالك الــرّب يســأل: » يـَـا رَبَّ الُْجُنــوِد إِلـَـى َمتـَـى أَنـْـَت لَ 
ــبِْعيَن َســَنًة؟ « ثــم أعلــن  تَرَْحــُم أُورَُشــلِيَم َوُمــُدَن يَُهــوذَا الَِّتــي َغِضبْــَت َعلَيَْهــا هــِذِه السَّ

زكريــا قائــالً: » فَأََجــاَب الــرَّبُّ الَْمــالََك الَّــِذي كَلََّمِنــي ِبــَكالٍَم طَيِّــٍب وَكاَلَِم تَْعِزيـَـٍة «.
ِغــرُْت  نَــاِد قَائِــالً: هَكــَذا قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد  ـِذي كَلََّمِنــي  لِــي الَْمــالَُك الّـَ » فََقــاَل 
َعلَــى أُورَُشــلِيَم َوَعلَــى ِصْهيَــْوَن َغيْــرًَة َعِظيَمــًة. َوأَنَــا ُمْغِضــٌب ِبَغَضــٍب َعِظيــٍم َعلَــى 
. لِذلـِـَك هَكــَذا قـَـاَل الــرَّبُّ  ــرَّ األَُمــِم الُْمطَْمِئنِّيــَن. ألَنِّــي َغِضبْــُت قَلِيــالً َوُهــْم أََعانـُـوا الشَّ
يَُقــوُل رَبُّ الُْجُنــوِد، َويَُمــدُّ  يُبَْنــى ِفيَهــا  ِبالَْمرَاِحــِم فَبَيِْتــي  إِلَــى أُورَُشــلِيَم  قَــْد رََجْعــُت 

الِْمطَْمــاُر َعلَــى أُورَُشــلِيَم  « )زكريــا 1: 16-12(.
وقــد أمــر النبــي اآلن بــأن يتبنــأ قائــالً: » هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد: إِنَّ ُمُدنـِـي تَِفيــُض 

بَْعــُد َخيْــرًا، َوالــرَّبُّ يَُعــزِّي ِصْهيَــْوَن بَْعــُد، َويَْختـَـاُر بَْعــُد أُورَُشــلِيَم « )زكريــا 1: 17(.
َدْت يَُهــوَذا َوإِْســرَائِيَل َوأُورَُشــلِيَم « مرمــوزاً  حينئــذ رأى زكريــا القــّوات التــي » بَــدَّ
إليهــا بأربعــة قــرون. وبعــد ذلــك حــالً رأى أربعــة صّنــاع يرمــزون إلــى القــّوات التــي 

اســتخدمها الــرّب فــي إرجــاع شــعبه وبيــت صالتــه. )انظــر زكريــا 1: 21-18(.
ثــّم قــال زكريــا » فَرَفَْعــُت َعيَْنــيَّ َونَظَــرُْت َوإِذَا رَُجــٌل َوِبيَــِدِه َحبْــُل ِقيَــاٍس. فَُقلْــُت 
إِلـَـى أَيـْـَن أَنـْـَت ذَاِهــٌب فََقــاَل لـِـي ألَِقيــَس أُورَُشــلِيَم، ألََرى كـَـْم َعرُْضَهــا وَكـَـْم طُولَُهــا. َوإِذَا 
ِبالَْمــالَِك الَّــِذي كَلََّمِنــي قـَـْد َخــرََج، َوَخــرََج َمــالٌَك آَخــُر لِلَِقائـِـِه. فََقــاَل لـَـُه اْجــِر وَكَلِّــْم هــَذا 
الُْغــالَِم قَائِــالً: كَاألَْعــرَاِء تُْســَكُن أُورَُشــلِيُم ِمــْن كَثْــرَِة النَّــاِس َوالْبََهائِــِم ِفيَهــا. َوأَنَــا يَُقــوُل 

الــرَّبُّ أَكُــوُن لََهــا ُســوَر نَــاٍر ِمــْن َحْولَِهــا، َوأَكُــوُن َمْجــًدا ِفــي َوَســِطَها « )زكريــا 2: 5-1(.
بــأن تُنبــى أورشــليم مــن جديــد. إّن رؤيــا قيــاس المدينــة كانــت  لقــد أمــر هللا 
تأكّيــداً بأنـّـه ســيعطي لشــعبه المتألميــن المجربيــن عــزاء وقــّوة وأنـّـه ســيتم لهــم وعــود 
ــاٍر ِمــْن َحْولَِهــا «،  عهــده األبــدي. وقــد أعلــن أّن رعايتــه الحارســة ســتكون: » ُســوَر نَ
وبواسطتهم كان مجد هللا سيُعلن لكّل بني اإلنسان. وما كان يفعله ألجل شعبه 
وَس  تِــي َواْهِتِفــي يَــا َســاكَِنَة ِصْهيَــْوَن ألَنَّ قُــدُّ كان ســيُعرف فــي كّل األرض: » َصوِّ

إِْســرَائِيَل َعِظيــٌم ِفــي َوَســِطِك  « )زكريــا 2: 5؛ إشــعياء 12: 6(.
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الــذي أحــرزه البنــاؤون فــي إقامــة الهيــكل أحبــط مكايــد  إن التقــّدم المســتمّر 
جيــوش الشــّر وأفزعهــم جــّداً. وقــد قصــد الشــيطان أن يبــذل مجهــوداً آخــر إلضعــاف 
شــعب هللا وتثبيــط عزائمهــم وذلــك بكشــفه عــن نقــص أخالقهــم. فلــو أمكــن إغــراء 
أولئــك الذيــن قــد تألمــوا طويــالً مــن جــرّاء عصيانهــم، لالســتهانة بوصايــا هللا ألمكــن 

اســتدراجهم مــرّة أخــرى للوقــوع تحــت عبوديــة الخطيئــة.
فــألن شــعب إســرائيل قــد اختيــروا لحفــظ معرفــة هللا فــي األرض صــاروا هدفــاً 
خاصــاً لعــداوة الشــيطان، فعقــد العــزم علــى إهالكهــم. وهــو لــم يتمّكــن أن يلحــق 
بهــم أّي أذى طالمــا كانــوا طائعيــن، ولذلــك حشــد كّل قــواه ودهائــه إلغوائهــم علــى 
ارتــكاب الخطيئــة. فــإذ نشــبت أقدامهــم فــي اشــراك تجاربــه تعــدوا بذلــك علــى 

شــريعة هللا وتُركــوا عندئــذ فريســة ســهلة المنــال ألعدائهــم.
ولكن مع كونهم ســبوا إلى بابل فاهلل لم يتركهم. فهو أرســل لهم أنبياءه للتوبيخ 
واإلنــذار، فأيقظوهــم لرؤيــة آثامهــم. فلمــا تواضعــوا وتذلّلــوا أمــام هللا ورجعــوا إليــه 
بتوبة صادقة أرسل إليهم رسائل تشجيع ُمعلناً لهم أنّه سيُرجعهم من أرض سبيهم 
ويعــود للرضــى عنهــم ويثبتهــم مــرّة أخــرى فــي أرضهــم. واآلن بعدمــا بــدأت عمليــة 
إرجاعهــم وعــادت بقيــة منهــم إلــى اليهوديـّـة، فقــد عــّول الشــيطان علــى إحبــاط تنفيــذ 

قصــد هللا. وألجــل تلــك الغايــة كان يُحــرّض األمــم الوثنيّــة علــى إهالكهــم تمامــاً.
ولكــن هللا شــّدد شــعبه فــي هــذه األزمــة: » ِبــَكالٍَم طَيِّــٍب وَكَالَِم تَْعِزيـَـٍة « )زكريــا 
1: 13(. فبواســطة تصويــر مؤثــر لعمــل الشــيطان وعمــل المســيح برهــن علــى قــدرة 

وســيطهم علــى قهــر الُمشــتكي علــى شــعبه.
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فقد شاهد النبّي في رؤيا: » يَُهوَشَع الَْكاِهُن الَْعِظيُم، لَِبساً ثِيَاباً قَِذرَة، ووافقاً 
قــّدام َمــالَِك الــرَبِّ « )زكريــا 3: 1، 3(، وهــو يتوّســل طالبــاً مــن الــرّب الرحمــة لشــعبه 
الُمجــرّب. فــإذ كان يتوّســل إلــى هللا طالبــاً تتميــم مواعيــده لهــم، وقــف الشــيطان 
ليقاومه بجرأة. وهو يشير إلى تعديّات إسرائيل كذريعة يتعلّل بها كيال يعود الرّب 

للرضــى عنهــم. وهــو يّدعــي أنهــم غنيمتــه ويطلــب تســليمهم إلــى يديــه.
اتّهامــات  أّمــا رئيــس الكهنــة فــال يســتطيع أن يدفــع عــن نفســه أو عــن شــعبه 
أمــام  يقــف  فهــو  الخطــأ.  عــن  ُمنازهــاً  هللا  شــعب  أّن  يّدعــي  ل  وهــو  الشــيطان. 
المــالك لبســاً ثيابــاً قــذرة ترمــز إلــى خطايــا الشــعب التــى يحملهــا كنائــب عنهــم 
ُمعترفــاً بآثامهــم ولكّنــه مــع ذلــك يشــير إلــى توبتهــم وتذلّلهــم مســتنداً علــى رحمــة 

هللا. بوعــود  يتمّســك  وباإليمــان  الخطايــا.  الغافــر  الفــادي 
ليبكــم  الخطــاة،  مخلّــص  نفســه  المســيح  هــو  الــذي  المــالك*،  يتقــدم  حينئــذ 
المتشكي على شعبه قائالً: » لِيَْنتَِهرَْك الرَّبُّ يا شيطان، لِيَْنتَِهرَْك الرَّبُّ الِذي اْختَاَر 
ــاِر؟ « )زكريــا 3: 2(. لقــد ظــّل شــعب  أُورَُشــلِيم. أَفَلَيْــَس َهــَذا ُشــْعلًَة ُمْنتََشــلًَة ِمــَن النَّ
هللا فــي أتــون التجربــة أمــداً طويــالً. فبســبب خطاياهــم كادوا يحترقــون ويفنــون فــي 
اللهيب الذي أشعله الشيطان وجنوده إلهالكهم، ولكن هللا مد يده اآلن لنتشالهم.

الثِّيَــاَب  َعْنــُه  فــإذ تقبــل شــفاعة يهوشــع وتضرعــه يصــدر هــذا األمــر: » انْزُِعــوا 
الَْقــِذرََة «، ثــّم يوّجــه المــالك كالمــه إلــى يهوشــع قائــالً: » انْظُــْر. قَــْد أَذَْهبْــُت َعْنــَك 
إِثَْمَك، َوأُلِْبُســَك ثِيَابًا ُمزَْخرَفًَة «. » فََوَضُعوا َعلَى رَأِْســِه الِْعَماَمَة الطَّاِهرََة، َوأَلْبَُســوُه 
ثِيَابًــا « )زكريــا 3: 4، 5(.لقــد ُغفــرت خطايــاه وخطايــا شــعبه. ولقــد ألبــس إســرائيل 
ثيابــاً مزخرفــة — فقــد نســب إليهــم بــّر المســيح. والعمامــة التــي وضعــت علــى رأس 
يهوشــع هــي شــبيهة بالعمائــم التــي كانــت توضــع علــى رؤوس الكهنــة، وكان منقوشــاً 
ٌس لِلــرَّبِّ « )خــروج 28: 36(. للدللــة علــى أنـّـه بالرغــم مــن  عليهــا هــذه العبــارة: » قـَـدَّ

تعّدياتــه الماضيــة فقــد صــار اآلن مؤهــالً للخدمــة أمــام هللا فــي مقدســه.
أن  الُْجُنــوِد:  رَبُّ  قَــاَل  » َهَكــَذا  قائــالً:  ليهوشــع  اآلن  يعلــن  المــالك  هــو  وهــا 
َســلَْكَت ِفــي طُرُِقــي َوإِْن َحِفظْــَت َشــَعائري فَأَنْــَت أيضــاً تَِديــُن بَيِْتــي َوتَُحاِفــُظ أيضــاً 
َعلَى ِديَاِري َوأُْعِطيَك َمَسالَِك بَيَْن َهؤُلَِء الَْواِقِفيَن « )زكريا 3: 7(. فإذا أطاع هللا 

* الكلمــة » مــاك « هنــا مــن أســاء املســيح كــا جــاء يف خــروج 23: 20-23، حيــث ُدعــي قائــد الشــعب » مــاكاً « وهــذا القائــد نفســه قــد 

ــِه َوالَ  ُدعــي يف 1كورنثــوس 10: 4 » املســيح «. غــر أن هــذا ال يعنــي أن املســيح كان مــاكاً، بدليــل قولــه تعــاىل، » اِْحــَرِْز ِمْنــُه َواْســَمْع لَِصْوتِ

نـُـوِب ســوى اللــه؟ كــا تقــول  تَتََمــرَّْد َعلَيْــِه، ألَنَّــُه الَ يَْصَفــُح َعــْن ُذنُوِبُكــْم، ألَنَّ اْســِمي ِفيــِه « >خــروج 20: 21<. وهــل ِمــن أحــد يَْصَفــُح َعــْن الذُّ

ْخــرَُة كَانَــِت  ــٍة تَاِبَعِتِهــْم، َوالصَّ بُــوَن ِمــْن َصْخــرٍَة ُروِحيَّ ــا، ألَنَُّهــْم كَانُــوا يَْشَ بُــوا َشَابًــا َواِحــًدا ُروِحيًّ اآليــة يف 1 كورنثــوس 10: 4، » َوَجِميَعُهــْم َشِ

ْخــرَة « هــي أيضــاً اســم مــن أســاء املســيح املســتخدمة يف الكتــاب املقــدس. الَْمِســيَح. « وهنــا نجــد أن » الصَّ
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فســيُكرم بوصفــه القاضــي أو الحاكــم والمناظــر علــى الهيــكّل وخدماتــه، وسيســير 
بيــن المالئكــة الذيــن يحفــون بــه حتــى وهــو فــي هــذه الحيــاة، وأخيــراً ســينضم إلــى 

جمــوع الممجديــن حــول عــرش هللا.
» فَاْســَمْع يـَـا يَُهوَشــُع الَْكاِهــُن الَْعِظيــُم أَنـْـَت َورُفََقــاُؤَك الَْجالُِســوَن أََماَمــَك ألَنَُّهــْم 
الُْغْصــِن « ) زكريــا 3: 8(. إّن رجــاء إســرائيل  ِبَعبْــِدي  آتِــي  آيَــٍة ألَنِـّـي هأَنَــَذا  رَِجــاُل 
)أو الكنيســة( كان يرتكــز فــي الغصــن أو المنقــذ اآلتــي )أي المســيح(. فباإليمــان 
بالمخلّــص اآلتــي حصــل يهوشــع وشــعبه علــى الغفــران. وباإليمــان بالمســيح عــادوا 
للتمتــع برضــى هللا. فبفضــل اســتحقاقاته ســيصيرون » رَِجــاُل آيَــة « إذا ســارو فــي 

طرقــه وحفظــوا فرائضــه، ويُكرّمــون بوصفهــم ُمختــاري الســماء بيــن أمــم األرض.
فــي كّل  يشــتكي  يهوشــع وشــعبه كذلــك هــو  الشــيطان علــى  اشــتكى  وكمــا 
العصــور علــى مــن يطلبــون رحمــة هللا ورضــاه إنّــه » الُْمْشــتَِكي َعلَــى إِْخَوتَِنــا الَّــِذي 
نََهــاًرا َولَيْــالً « )رؤيــا 12: 10(. فالصــراع يحتــدم  إِلِهَنــا  أََمــاَم  كَاَن يَْشــتَِكي َعلَيِْهــْم 
حيــاة  ســفر  فــي  مكتــوب  واســمها  الشــّر  ســلطان  مــن  أُنقــذت  نفــس  كّل  ضــد 
مقاومــة  تثــور ضــده  أن  دون  أســرة هللا  فــي  أحــد  يقبــل  أن  يمكــن  ول  الخــروف. 
العــدو الغاشــمة. ولكــن ذاك الــذي كان رجــاء إســرائيل قديمــاً وحصنهــم وبرهــم 

أيامنــا هــذه. وفداءهــم، هــو رجــاء الكنيســة فــي 
إنَّ شــكايات الشــيطان ضــّد مــن يطلبــون الــرّب ليــس واعزهــا أنّــه مســتاء بســبب 
خطاياهــم. فهــو يبتهــج عندمــا يــرى فــي أخالقهــم نقصــاً أو التــواء ألنّــه يعلــم أنّــه عــن 
طريق تعّديهم على شــريعة هللا يمكّنه التغلب عليهم. إّن شــكاياته منشــؤها عدواته 
للمســيح. إن يســوع يحطّــم بواســطة تدبيــر الخــالص ســلطان الشــيطان علــى األســرة 
البشــريّة ويخلّــص النفــوس مــن ســيطرته. وكّل عــداوة رئيــس العصــاة وخبثــه تهتــاج 
وتثــور كلّمــا شــاهد البراهيــن علــى تفــوق المســيح وســمّوه. وهــو يحــاول بقوتــه ودهائــه 
الجهنمــي أن يغتصــب منــه بنــي اإلنســان الذيــن قبلــوا الخــالص. وهــو يقــود النــاس الــى 
التشكك ليجعلهم يفقدون ثقتهم في هللا وينفصلون عن محبّته. وهو يجربهم لكسر 
الشريعة، وحينئذ يدعي بأنّهم أسراه ويتنازع مع المسيح على حقه في أخذهم منه.

ويَْعلَم الشيطان أن من يسألون من هللا الغفران والنعمة سينالونهما، ولذلك 
الفــرص  الــدوام يتحيّــن  ليثبــط عزمهــم. وهــو علــى  أمــام عيونهــم  يضــع خطاياهــم 
للشــكوى ضــّد مــن يحاولــون إطاعــة هللا. وحتــى أفضــل خدماتهــم وأعظمهــا قبــولً 
لــدى هللا يحــاول أن يجعلهــا تبــدو فاســدة. وبمكايــده التــي ل حصــر لهــا والتــي هــي 

أشــّد خبثــاً وقســاوة يحــاول إدانتهــم والقضــاء عليهــم.
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اتّهامــات  أمــام  الصمــود  بلغــت،  مهمــا  الذاتيّــة  بقوتــه  اإلنســان  يســتطيع  ول 
أمــام  بجرمــه  بالخطيئــة ومعترفــاً  الملوثــة  ثيابــه  أمــام هللا مرتديــاً  يقــف  إنّــه  العــدّو. 
مــن يســتودعون  فــي صالــح كّل  يقــّدم حّجــة فّعالــة  الــرّب. ولكــّن يســوع شــفيعنا 
وبحجــج  قضيتهــم  فــي  يترافــع  إنّــه  واإليمــان.  بالتوبــة  لحفظهــا  يديــه  بيــن  أنفســهم 
دفعــت  لشــريعة هللا  الكاملــة  فطاعتــه  عليهــم.  الُمشــتكي  يهــزم  القويّــة  الجلجثــة 
إليــه كّل ســلطان فــي الســماء وعلــى األرض، وهــو يطالــب أبــاه بــأن يرحــم اإلنســان 
الخاطــئ ويتصالــح معــه. وهــو يعلــن للمشــتكي علــى شــعبه قائــالً: » لِيَْنتَِهــرَْك الــرَّبُّ 
يـَـا َشــيْطَاُن.  هــؤلء هــم مقتنــي دمــي والشــعالت المنتشــلة مــن النــار «. أّمــا أولئــك 
الذيــن يعتمــدون عليــه بإيمــان فيقــّدم لهــم هــذ التأكيــد: » قـَـْد أَْذَهبْــُت َعْنــَك إِثَْمــَك 

َوأُلِْبُســَك ثِيَابًــا ُمزَْخرَفَــًة « )زكريــا 3: 4(.
أمامــه بوصفهــم مختاريــه  المســيح ســيمثلون  بــّر  بــرداء  يتســربلون  مــن  إّن كّل 
وأمنــاء مخلّصيــن ول قــّوة للشــيطان علــى أن يختطفهــم مــن يــّد المخلّــص. كمــا ل 
توجــد نفــس واحــدة طلبــت حمايتــه بالتوبــة واإليمــان يمكــن أن يســمح المســيح بــأن 
ــُك ِبِحْصِنــي فَيَْصَنــُع  يتســلّط عليهــا العــدّو. إنّــه مرتبــط بعهــده إذ يقــول: » َويَتََمسَّ
ُصلًْحــا َمِعــي. ُصلًْحــا يَْصَنــُع َمِعــي « )إشــعياء 27: 5(. والوعــد الــذي قــّدم ليهوشــع 
مقــّدم للجميــع إذ يقــول الــرّب: » إِْن َحِفظْــَت َشــَعائِِري... أُْعِطيــَك َمَســالَِك بَيْــَن 
هــؤُلَِء الَْواِقِفيــَن « )زكريــا 3: 7. إّن مالئكــة هللا ســيحيطون بهــم مــن كّل جهــة حتــى 

فــي هــذا العالــم وســيقفون أخيــراً بيــن المالئكــة المحيطيــن بعــرش هللا.
اختبــار  علــى  خاّصــة  بقــّوة  تنطبــق  والمــالك  يهوشــع  عــن  زكريــا  رؤيــا  إّن 
الباقيّــة  فالكنيســة  العظيــم.  الكّفــارة  ليــوم  الختاميّــة  المشــاهد  فــي  شــعب هللا 
ســتجوز حينئــذ فــي تجــارب وضيقــات عظيمــة محرقــة. وأولئــك الذيــن يحفظــون 
إّن  التنيــن وحنقــه وغيــظ جنــوده.  بغيــظ  وصايــا هللا وإيمــان يســوع سيحّســون 
الشــيطان يعتبــر العالــم رعايــا لــه وقــد ســيطر حتــى علــى كثيريــن مــن المعترفيــن 
أن  أمكنــه  فلــو  ســيطرته.  تقــاوم  صغيــرة  جماعــة  توجــد  هنــا  ولكــن  بالمســيحيّة. 
إلــى  فــإّن نصرتــه تكــون كاملــة. وكمــا أوعــز  يمحــو هــؤلء مــن علــى وجــه األرض 
األمــم الوثنيّــة بإهــالك شــعب هللا، فكذلــك فــي األيــام األخيــرة القريبــة ســيثير 
تقّديــم  النــاس  مــن  وســيطلب  هللا.  شــعب  إلهــالك  األرض  فــي  الشــّر  قــوات 

هللا. لشــريعة  انتهــاكا  البشــريّة  للمراســم  الطاعــة 
دون وينبــذون وينفــون » وَســْوَف تَُســلَُّموَن  أّمــا الذيــن يظلّــون أمنــاء هلل فســيُهدَّ
ِمــَن الَْوالِِديــَن َواإلِْخــَوِة َواألَقِْربَــاِء َواألَْصِدقَــاِء  « حتــى المــوت )لوقــا 21: 16(. ولكــن 
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رجاءهــم الوحيــد هــو فــي رحمــة هللا، وملجأهــم الوحيــد هــو الصــالة. وكمــا توّســل 
يهوشع أمام المالك هكذا ستتوّسل الكنيسة الباقيّة بانسحاق قلب وإيمان ثابت 
فــي طلــب الغفــران والخــالص بيســوع شــفيعهم. إنّهــم يشــعرون شــعوراً كامــالً بشــّر 

حياتهــم، ويلمســون ضعفهــم وعــدم اســتحقاقهم وهــم موشــكون علــى اليــأس.
والمجرب يقف قريباً منهم ليشتكي عليهم كما وقف مقابل يهوشع ليقاومه. 
ضعفهــم  ويعــرض  المعيبــة.  الناقصــة  وصفاتهــم  القــذرة  ثيابهــم  إلــى  يشــير  وهــو 
وجهلهــم وخطايــا جحودهــم وعــدم مشــابهتهم للمســيح األمــر الــذي جلــب الهانــة 
علــى فاديهــم. وهــو يحــاول أن يُلقــي فــي قلوبهــم الرعــب بكونــه يوهمهــم بــأّن قضيتهــم 
ميؤوس منها. وأّن لطخات نجاستهم ل يمكن أن تُمحى. وهو بهذه الوسيلة يحاول 

أن يُدّمــر إيمانهــم حتــى يخضعــوا لتجاربــه وينحرفــوا عــن ولءهــم هلل.
علــى  هــو شــعب هللا  جــرَّب  التــي  بالخطايــا  دقيقــة  معرفــة  عنــده  فالشــيطان 
ارتكابهــا. وهــو يوّجــه اتهاماتــه ضدهــم معلنــاً أنّهــم إذ أخطــأوا فقــد خســروا حقهــم 
فــي حمايــة هللا لهــم، ومدعيــاً بــأّن لــه الحــّق فــي إهالكهــم. وهــو يحكــم عليهــم بأنّهــم 
مستوجبون الطرد من حضرة هللا بعيداً عن رضاه مثله تماماً. فيقول: » هل هؤلء 
هم الناس الذين سيشغلون مكاني في السماء أنا والمالئكة الذين كانوا شركائي؟ 
إنّهــم يقولــون أنّهــم يطيعــون شــريعة هللا، ولكــن هــل حفظــوا وصاياهــا؟ ألــم يكونــوا 
محبّيــن للــذات أكثــر مــن محبّتهــم هلل؟ ألــم يفضلــوا مصالحهــم علــى مصالحــه؟ ألــم 
يحبّــوا األمــور الدنيويــة؟ انظــر إلــى الخطايــا التــي مــألت حياتهــم. انظــر إلــى أنانيتهــم 
وخبثهــم وبغضهــم الواحــد لآلخــر. فهــل يطردنــي هللا أنــا ومالئكتــي بعيــداً عــن حضرتــه 
ومــع ذلــك يكافــئ أولئــك الذيــن ارتكبــوا الخطايــا ذاتهــا؟ إنّــك يــا رّب ل تســتطيع أن 

تفعــل ذلــك وتكــون عــادلً. إّن العــدل يقتضــي الحكــم بإدانتهــم «.
ولكن مع أّن أتباع المسيح قد اخطأوا فأنّهم لم يسلّموا ذواتهم لسيطرة القّوات 
الشــيطانيّة. لقــد تابــوا عــن خطاياهــم وطلبــوا وجــه الــرّب فــي تذلـّـل وانســحاق. كمــا 
أّن الشــفيع اإللهــي يتوّســل ألجلهــم. وذاك الــذي وقعــت عليــه أعظــم اإلهانــات 
بســبب جحودهــم، والــذي يعــرف خطاياهــم كمــا يعــرف أيضــاً توبتهــم، يعلــن قائــالً: 
» لِيَْنتَِهــرَْك الــرَّبُّ يَــا َشــيْطَاُن. لقــد بذلــت حياتــي ألجــل هــذه النفــوس وقــد نُقشــوا 
علــى كفــي. قــد تكــون فــي أخالقهــم بعــض النقائــص وربمــا يكونــوا قــد اخفقــوا فــي 

مســاعيهم، ولكّنهــم تابــوا وَغَفــرت لهــم خطاياهــم وقبلتهــم «.
الــرّب  عيــن  ولكــن  خبيثــة،  ومخاتالتــه  وعنيفــة،  قويّــة  الشــيطان  هجمــات  إّن 
علــى شــعبه. إّن تجاربهــم عظيمــة ويبــدو كأّن نــار األتــون ســتقضي عليهــم وتفنيهــم، 

588, 589



388  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

ــى فــي النــار. إّن ميلهــم نحــو األرضيــات  ولكــن يســوع ســيخرجهم كالذهــب لُمصفَّ
وتعلُّقهــم بهــا ســيزول، وهكــذا ســتتجلى فيهــم صــورة المســيح فــي كمالهــا.

التــي  واألضــرار  بكنيســته  المحدقــة  المخاطــر  نســي  الــرّب  وكأّن  أحيانــاً  يبــدو 
مــن  هللا  قلــب  علــى  أعــّز  شــيء  ل  ينــس.  لــم  هللا  ولكــّن  أعدائهــا.  مــن  تصيبهــا 
كنيســته. إنّه ل يريد أن تفســد سياســة العالم تاريخها الناصع. وهو ل يترك شــعبه 
ينهزمــون أمــام تجــارب الشــيطان. بــل ســيُعاقب أولئــك الذيــن يشــّوهون صورتــه، 
ولكّنــه ســيكون رحيمــاً نحــو مــن يتوبــون توبــة خالصــة. وســيقّدم للذيــن يدعونــه فــي 
طلــب القــّوة التــي تعينهــم علــى نمــّو ُخلُقهــم المســيحي، المعونــة التــي يحتاجونهــا.

التــي  الرجاســات  بســبب  النهايــة،  وقــت  فــي  ويتنهــدون  وســيئن شــعب هللا 
شــريعة  يدوســون  كونهــم  خطــورة  مــن  األشــرار  رون  ســيحذِّ وبدمــوع،  األرض.  فــي 
هللا. وســيتذلّلون بحــزن ل يُنطــق بــه أمــام الــرّب تائبيــن. وســيهزأ األشــرار مــن حزنهــم 
ويســخرون مــن توّســالتهم الجــادة. ولكــن حــزن شــعب هللا وتذلّلهــم هــو برهــان ل 
يُخطــيء علــى أنّهــم يســتردون قوتهــم ونبــل ُخلُقهــم الــذي فقــدوه بســبب الخطيئــة. 
فألنّهــم يقتربــون أكثــر إلــى المســيح، وألّن عيونهــم مثبّتــة علــى طهارتــه الكاملــة، فإنّهــم 
يميــزون بــكّل وضــوح شــّر الخطيئــة العظيــم. إّن الوداعــة والتِّضــاع همــا ضمــن شــروط 

النجــاح والنصــرة. وإكليــل المجــد معــّد للذيــن يســجدون عنــد قاعــدة الصليــب.
إّن شــعب هللا المصلّيــن ملتصقــون بــه ومالزمــون لــه. وهــم أنفســهم ل يعرفــون 
كــم هــم محفوظــون. إّن ملــوك هــذا العالــم وحّكامــه يحاولــون إهالكهــم بتحريــض مــن 
الشــيطان. ولكــن لــو فُتحــت عيــون أولد هللا كمــا قــد فُتحــت عينــي غــالم أليشــع فــي 
دوثان، لكانوا يرون مالئكة هللا يعسكرون من حولهم ليصدوا عنهم جيوش الظالم.

وإذ يذلّل شــعب هللا نفســه قّدامه متوّســالً وطالباً نقاوة القلب، يصدر الرّب 
القــول:  هــذا  وسيُســمع  الَْقــِذرََة «  الثِّيَــاَب  َعْنــُه  » انِْزُعــوا  القائــل:  أمــره  حينئــذ 
4(. وحينئــذ   :3 )زكريــا  ُمزَْخرَفَــًة «  ثِيَابًــا  َوأُلِْبُســَك  إِثَْمــَك،  َعْنــَك  أَْذَهبْــُت  » قَــْد 
يلبــس أولد هللا المتألمــون المجربــون األمنــاء ثــوب بــّر المســيح الــذي بــال دنــس. 
العالــم.  بنجاســات  بعــد  تتنجــس  ولــن  مجيــدة  ُحلــال  تلبــس  المحتقــرة  فالبقيّــة 
بيــن أســماء األمنــاء فــي  فأســماؤهم مكتوبــة فــي ســفر حيــاة الخــروف ومســجلة 
كّل عصــور التاريــخ. لقــد قاومــوا مكايــد العــدو المخــادع، ولــم يحيــدوا عــن ولئهــم 
لقــد  المجــرب.  مكايــد  مــن  األبــد  إلــى  آمنــون  اآلن  وهــم  التنيــن.  زئيــر  مــن  خوفــاً 
انتقلــت خطاياهــم إلــى » الشــيْطَان « الــذي هــو أصــل الخطيئــة، وتوضــع علــى 

طَاِهــرَة «. »ِعَماَمــة  رؤوســهم 

589, 590, 591



يهوشع والمالك  |  389

هنــا  يتجولــون  القديســين  المالئكــة  فــإّن  باتهاماتــه  الشــيطان  يلّــح  حيــن  وفــي 
وهنــاك دون أن يراهــم أحــد ليختمــوا جماعــة األمنــاء بختــم هللا الحــي. هــؤلء هــم 
الذيــن يقفــون علــى جبــل صهيــون مــع الخــروف واســم اآلب مكتــوب علــى جباههــم. 
إنّهــم يرنمــون الترنيمــة الجديــدة أمــام العــرش، تلــك الترنيــم التــي ل يعرفهــا أحــد إلّ 
الذيــن افتــدوا مــن األرض )انظــر رؤيــا 14: 5-2(.  المئــة واألربعــة واألربعــون ألفــاً 
» هــؤُلَِء ُهــُم الَِّذيــَن يَتْبَُعــوَن الَْخــُروَف َحيْثَُمــا َذَهــَب. هــؤُلَِء اْشــتُُروا ِمــْن بَيْــِن النَّــاِس 
اَم َعــرِْش  ــورًَة ِهلِل َولِلَْخــُروِف. َوِفــي أَفَْواِهِهــْم لَــْم يُوَجــْد ِغــشٌّ ألَنَُّهــْم ِبــالَ َعيْــٍب قُــدَّ بَاكُ

هللِا « )رؤيــا 14: 4، 5(.
لقــد تحقــق اآلن التمــام الكامــل ألقــوال المــالك » فَاْســَمْع يَــا يَُهوَشــُع الَْكاِهــُن 
الَْعِظيــُم أَنـْـَت َورُفََقــاُؤَك الَْجالُِســوَن أََماَمــَك ألَنَُّهــْم رَِجــاُل آيـَـٍة ألَنِّــي هأَنـَـَذا آتـِـي ِبَعبْــِدي 
الُْغْصــِن « )زكريــا 3: 8(. والمســيح يعلــن عــن أنّــه الفــادي والمنقــذ لشــعبه. هنــا 
يمكــن أن يقــال حقــاً ويقينــاً عــن البقيّــة أنّهــم » رَِجــاُل آيـَـٍة « فيســتعاض عــن دموعهــم 

واتّضاعهــم فــي أرض غربتهــم بالفــرح والكرامــة فــي محضــر هللا والخــروف.
َوِزيَنــًة  َوثََمــُر األَرِْض فَْخــرًا  َوَمْجــًدا  بََهــاًء  الــرَّبِّ  ُغْصــُن  يَُكــوُن  الْيَــْوِم  » ِفــي ذلِــَك 
ِفــي  يُتْــرَُك  ـِذي  َوالّـَ ِصْهيَــْوَن  ِفــي  يَبَْقــى  ـِذي  الّـَ أَنَّ  َويَُكــوُن  إِْســرَائِيَل  ِمــْن  لِلنَّاِجيــَن 
وًســا كُلُّ َمــْن كُِتــَب لِلَْحيَــاِة ِفــي أُورَُشــلِيَم « )إشــعياء 4: 2، 3(. ى قُدُّ أُورَُشــلِيَم يَُســمَّ
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» الَ بِاْلُقْدَرِة َوالَ 

ِة « بِاْلُقوَّ
بعمــل  خاصــة  رســالة  تلقــى  حــال  والمــالك،  يهوشــع  رؤيــا  زكريــا  رأى  بعدمــا 
ـِذي كَلََّمِنــي َوأَيَْقظَِنــي كَرَُجــل  زربابــل. فقــد أعلــن زكريــا يقــول: » فَرََجــَع الَْمــالَُك الّـَ
أُوِقــَظ ِمــْن نَْوِمــِه. َوقَــاَل لِــي َمــاَذا تَــَرى فَُقلْــُت قَــْد نَظَــرُْت َوإَِذا ِبَمَنــارٍَة كُلَُّهــا َذَهــٌب 
ــْرِج الَِّتــي َعلَــى رَأِْســَها  وَكُوزَُهــا َعلَــى رَأِْســَها َوَســبَْعُة ُســُرٍج َعلَيَْهــا َوَســبُْع أَنَاِبيــَب لِلسُّ

َوِعْنَدَهــا َزيْتُونَتَــاِن إِْحَداُهَمــا َعــْن يَِميــِن الُْكــوِز َواألُْخــَرى َعــْن يََســارِِه.
يَــا َســيِِّدي؟.. هــِذِه  َمــا هــِذِه  ـِذي كَلََّمِنــي قَائِــالً  الّـَ لِلَْمــالَِك  »فَأََجبْــُت َوقُلْــُت 
ِة بـَـْل ِبُروِحــي قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد «. كَلَِمــُة الــرَّبِّ إِلـَـى َزُربَّاِبــَل قَائـِـالً: لَ ِبالُْقــْدرَِة َولَ ِبالُْقــوَّ

يْتُونَتَــاِن َعــْن يَِميــِن الَْمَنــارَِة َوَعــْن يََســارَِها؟  » فَأََجبْــُت َوقُلْــُت لَــُه َمــا َهاتَــاِن الزَّ
َذَهــٍب  ِمــْن  األَنَاِبيــِب  ِبَجانِــِب  ـَذاِن  اللّـَ يْتُــوِن  الزَّ فَْرَعــا  َمــا  لَــُه  َوقُلْــُت  ثَانِيَــًة  َوأََجبْــُت 
يْــِت  الزَّ ابَْنــا  ُهَمــا  َهاتَــاِن  قائــالً...  فأجابنــي  َهِبــيَّ  الذَّ أَنُْفِســِهَما  ِمــْن  الُْمْفِرَغــاِن 

 .)14-11  ،6-1  :4 )زكريــا  كُلَِّهــا «  األَرِْض  َســيِِّد  ِعْنــَد  الَْواِقَفــاِن 
يفرغــان  بأنّهمــا  يمثــالن  أمــام هللا  اللتيــن  الزيتونتيــن  أّن  الرؤيــا  فــي هــذه  نــرى 
الزيــت الذهبــي مــن أنفســهما بواســطة أنابيــب مــن ذهــب فــي كــوز المنــارة. ومــن 
هــذا تأخــذ ســرج القــدس كفايتهــا لكــي يشــع منهــا نــور لمــع دائمــاً. وهكــذا فمــن 
والقــّوة  والمحبّــة  النــور  مــلء  ينبثــق  هللا  حضــرة  فــي  يقفــون  الذيــن  الممســوحين 
والفــرح  اآلخريــن  علــى  النــور  توزيــع  مــن  بدورهــم  ليمكِّنهــم  هللا  لشــعب  اإللهيّــة 
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والنتعــاش. فالذيــن اغتنــوا هكــذا عليهــم أن يغنــوا اآلخريــن مــن كنــز محبّــة هللا.
الصعوبــات  وجــه  فــي  قــد جاهــد  زربابــل  كان  الــرّب  بيــت  بنــاء  إعــادة  وعنــد 
الكثيــرة. فمنــذ البدايــة كان األعـــداء » يُرُْخــوَن أَيْــِدَي َشــْعِب يَُهــوَذا َويُْذِعُرونَُهــْم َعــِن 
فــي  الــرّب تّدخــل  ٍة « )عــزرا 4: 4، 23(. ولكــّن  َوقُــوَّ ِبــِذَراٍع  الِْبَنــاِء « » َوأَْوقَُفوُهــْم 
صالــح البنائيــن، وهــا هــو اآلن يتكلّــم علــى لســان نبيّــه قائــالً لزربابــل: » َمــْن أَنْــَت 
أَيَُّهــا الَجبَــُل الَعِظيــُم؟ أمــام رزبابــل تَِصيــُر َســْهالً. فَيُْخــِرُج َحَجــَر الزَّاِويـَـِة بَيْــَن الَْهاتِِفيــَن: 

كَرَاَمــًة، كَرَاَمــًة لَــُه « )زكريــا 4: 7(.
فــي كّل تاريــخ شــعب هللا اعترضــت طريقهــم جبــال مــن الصعوبــات التــي كان 
يبــدوا أنّــه يصعــب تخطيهــا، فيمــا كانــوا يحاولــون تنفيــذ مقاصــد الســماء. والــرّب 
يســمح بوجــود مثــل تلــك العقبــات لتكــون محــكاً لإليمــان. فعندمــا نكــون ُمحاطيــن 
بالســياجات مــن كّل جانــب فهــذا يكــون أنســب وقــت للثقــة فــي هللا وقــّوة روحــه. 
إّن تدريــب اإليمــان الحــّي، معنــاه المزيــد مــن القــّوة الروحيّــة والنمــو فــي الثقــة التــي 
ــة تصيــر النفــس قــّوة غالبــة. فأمــام مطالبــة اإليمــان تختفــي  ل تتزعــزع وبهــذة الكيفيّ
العراقيــل التــي يضعهــا الشــيطان فــي طريــق المســيحي، ألّن قــّوات الســماء تخــف 

ــَر ُمْمِكــٍن لََديُْكــْم « )متــى 17: 20(. لمعونتــه: » لَ يَُكــوُن َشــْيٌء َغيْ
إّن طريقــة العالــم هــي أن يبــدأ اإلنســان باألبهــة والتفاخــر. أمــا طريقــة هللا فهــي 
أن نجعــل يــوم األمــور الصغيــرة بدايــة انتصــار مجيــد للحــّق والبــّر. أحيانــاً يــدرب الــرّب 
شــعبه وخّدامــه بجلبــه عليهــم الخيبــة والفشــل الظاهــر. وغرضــه هــو أن يعلّمهــم 

كيــف يتغلبــون علــى الصعوبــات.
التــي  والعراقيــل  الضطرابــات  وجــه  فــي  يتــرددوا  ألن  غالبــاً  النــاس  يجــرب 
تواجههــم. ولكــن إذا تمســكوا بثقتهــم الثابتــة إلــى النهايــة فــاهلل ســيجعل الطريــق 
واضحــاً أمامهــم. والنجــاح ســيكون حليفهــم إذ يكافحــون ضــّد الصعوبــات. فأمــام 
العظيمــة ســهالً.  الثابــت تصيــر جبــال الصعوبــات  الباســــلة وإيمـــانه  روح زربابــل 
َمانِــِه «. » فَيُْخــِرُج َحَجــَر الزَّاِويَــِة بَيْــَن  ــَداُه تُتَمِّ َســتَا الْبَيْــَت فَيَ وذاك الــذي » يَــَدْي أَسَّ

لَــُه « )زكريــا 4: 9، 7(. الَْهاتِِفيــَن: كَرَاَمــًة، كَرَاَمــًة 
إّن الســلطان والقــّوة البشــريين لــم يقيمــا كنيســة هللا ول يســتطيعان تخريبهــا. 
الدهــور،  يســوع صخــر  علــى  بــل  البشــرية  القــّوة  علــى صخــرة  تُبْــَن  لــم  فالكنيســة 
إّن حضــور هللا يكســب  َعلَيَْهــا « )متــى 16: 18(.  تَْقــَوى  لَــْن  الَْجِحيــِم  » َوأَبْــَواُب 
عملــه وملكوتــه ثباتــاً واســتقراراً. وتقــول كلمــة هللا: » لَ تَتَِّكلُــوا َعلَــى الرَُّؤَســاِء، َولَ 
تُُكــْم « )إشــعياء  َعلـَـى ابـْـِن آَدَم  « )مزمــور 146: 3(، » ِبالُْهــُدوِء َوالطَُّمأْنِيَنــِة تَُكــوُن قُوَّ
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ِة «  |  393 » َل ِبالُْقْدرَِة َوَل ِبالُْقوَّ

30: 15(. إّن عمل هللا المجيد المؤسس على مبادئ الحّق األبدي لن يصير إلى 
ل شــيء أو يصيــر عبثــاً أو باطــالً، بــل ســيذهب مــن قــّوة إلــى قــّوة: » لَ ِبالُْقــْدرَِة َولَ 

ِة بَــْل ِبُروِحــي قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )زكريــا 4: 6(. ِبالُْقــوَّ
َمانـِـِه «  َســتَا هــَذا الْبَيْــَت فَيَــَداُه تُتَمِّ إّن الوعــد القائــل: » إِنَّ يـَـَدْي َزُربَّاِبــَل قـَـْد أَسَّ
َحَســَب  َويَْنَجُحــوَن  يَبُْنــوَن  الْيَُهــوِد  ُشــيُوُخ  » َوكَاَن  تــّم حرفيــاً.  قــد   ،)9  :4 )زكريــا 
إِْســرَائِيَل  إِلــِه  أَْمــِر  َحَســَب  َوأَكَْملُــوا  فَبََنــْوا  و.  ِعــدُّ بْــِن  ـا  َوَزكَِريّـَ النَِّبــيِّ  ــِي  َحجَّ ِة  نُبُــوَّ
َوأَْمــِر كُــورََش َوَداِريُــوَس َوأَرْتَْحَشْســتَا َملِــِك فَــارَِس. َوكَِمــَل هــَذا الْبَيْــُت ِفــي الْيَــْوِم 
ُملْــِك  ِمــْن  اِدَســِة  السَّ ــَنِة  السَّ ِفــي  عشــر(  الثانــي  )الشــهر  أََذاَر  َشــْهِر  ِمــْن  الثَّالِــِث 

الَْملِــِك « )عــزرا 6: 14، 15(. َداِريُــوَس 
وبعــد ذلــك بقليــل دشــن الهيــكّل الــذي أعيــد بنــاؤه: » َوبَُنــو إِْســرَائِيَل الَْكَهَنــُة 
ــبِْي  ــُنوا بَيْــَت هللِا هــَذا ِبَفــَرٍح « » َوَعِمــَل بَُنــو السَّ ــبِْي َدشَّ َوالالَِّويُّــوَن َوبَاِقــي بَِنــي السَّ

ــْهِر األَوَِّل « )عــزرا 6: 16، 17، 19(. الِْفْصــَح ِفــي الرَّابــَع َعَشــَر ِمــَن الشَّ
بتلــك  تقــّدس  ول  فخامتــه،  فــي  لــألّول  مماثــالً  يكــن  لــم  الثانــي  الهيــكّل  إّن 
الظواهــر المنظــورة لحضــور هللا التــي أختــّص بهــا الهيــكّل األّول. ولــم تكــن هنــاك 
مظاهــر فــوق العــادة يمتــاز بهــا تدشــينه. ولــم تــَر ســحابة المجــد لتمــأل المقــدس 
المذبــح.  علــى  التــي  الذبيحــة  لتــأكل  الســماء  مــن  نــار  تنــزل  ولــم  المقــام حديثــاً. 
بيــن الكروبيــن فــي قــدس األقــداس. ولــم يوجــد هنــاك  ولــم يعــد الشــكينا يحــل 
التابــوت ول كرســي الرحمــة ول لوحــا الشــهادة. ولــم تـُـَر أيَّــة آيـَـة مــن الســماء يعــرف 

الــرّب. بهــا الكاهــن الســائل إرادة 
ومــع ذلــك فهــذا هــو البيــت الــذي أعلــن الــرّب عنــه علــى لســان حجــي النبــّي 
قائــالً: » َمْجــُد هــَذا الْبَيْــِت األَِخيــِر يَُكــوُن أَْعظَــَم ِمــْن َمْجــِد األَوَِّل  «. » أُزَلْــزُِل كُلَّ 
األَُمــِم. َويَأْتِــي ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم، فَأَْمــألُ هــَذا الْبَيْــَت َمْجــًدا، قَــاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « 
)حجــي 2: 9، 7(. ولمــدى قــرون عديــدة حــاول األشــخاص المتعلمــون أن يبيُنــوا 
أين تّم وعد هللا الُمعطى لحجي، ومع ذلك فمجيء يســوع الناصري مشــتهى كّل 
األمــم قــّدس فنــاء الهيــكّل بحضــوره الشــخصي بالرغــم مــن أّن كثريــن أصــّروا أّن كّل 
ذلــك ل ينطــوي علــى أهميّــة خاّصــة. لقــد أعمــت الكبريــاء وعــدم اإليمــان أذهانهــم 

كيــال يفهمــوا المعنــى الحقيقــي لــكالم النبــي.
ــَد الهيــكّل الثانــي ل بســحابة مجــد الــرّب بــل بحضــور يســوع  وقــد أُكْــرَِم َوتََمجَّ
ِفــي  » ظََهــَر  نفســه  هللا   — َجَســِديّاً «  الالَُّهــوِت  ِمــْلِء  » كُلُّ  يحــّل  فيــه  الــذي 
الَْجَسِد « )كولوسي 2: 9؛ 1 تيمــــوثاوس 3: 16(. وقد زاد الهيكــــّل الثاني َوفـَـــاَق 
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394  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

المســيح شــخصيّاً  ــد بحضــور  وتَمجَّ أُكــــرم  بكــــونه  األّول  الهيكــــّل  فــي مجــــده علــى 
ــيّة، وفــي هــــذا وحــده فــاق علــى الهيــكّل األّول. لقــد أتــى  فــي أثنــاء خدمتــه األرضــ
» ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم « حقــاً إلــى هيكلــه عندمــا كان رجــل الناصــرة يعلـّـم ويشــفي 

فــي أروقتــه المقّدســة.
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49
في عهد الملكة 

أَْستِير
كان قــد انتفــع مــا يقــرب مــن خمســين ألفــاً مــن بنــي الســبي بالمرســوم الــذي فيــه 
ُســِمَح لهــم بالعــودة إلــى أرضهــم وذلــك بفضــل الرعايــة والحســان اللذيــن أظهرهمــا 
نحوهــم الملــك كــورش. ومــع ذلــك فهــؤلء بالمقارنــة مــع مئــات األلــوف الُمشــتتين 
فــي كّل بــالد مــادي وفــارس لــم يكونــوا إلّ أقلّيــة ضئيلــة. أّمــا األكثريــة العظمــى مــن 
لِيــَن ذلــك علــى تحّمــل  بنــي إســرائيل فقــد اختــاروا البقــاء فــي أرض ســبيهم ُمَفضِّ

مشــاق الســفر فــي العــودة واعــادة بنــاء المــدن والبيــوت الخربــة.
وبعــد مــرور أكثــر مــن عشــرين ســنة صــدر مرســوم ثــان مشــجع كالمنشــور األّول، 
اصــدره داريــوس هستاســبس الملــك الحاكــم فــي ذلــك الحيــن. وهكــذا قــّدم هللا 
فــي رحمتــه فرصــة ثانيــة لليهــود القاطنيــن فــي مملكــة مــادي وفــارس للرجــوع إلــى 
أرض آبائهــم. لقــد ســبق هللا فــرأى األوقــات المزعجــة التــي كانــت قادمــة عليهــم 
فــي إبــان حكــم أحشــويروش — المذكــور فــي ســفر أَْســِتير، وفضــالً عــن كونــه أحــدث 
مشــاعر رقيقــة فــي قلــوب مــن بيدهــم الســلطان، فإنّــه أيضــاً أوحــى إلــى زكريــا أن 

يتوّســل إلــى المســبيين كــي يرجعــوا إلــى وطنهــم.
وهــذه هــي الرســالة الُمعطــاة ألســباط إســرائيل المشــتتين الذيــن اســتوطنوا فــي 
ــَماِل يَُقــوُل  بلــدان كثيــرة بعيــدة عــن وطنهــم األّول: » يَــا يَــا، اْهُربُــوا ِمــْن أَرِْض الشِّ
ِصْهيَــْوُن  يَــا  ــْي  تََنجَّ  . الــرَّبُّ يَُقــوُل  األَْربَــعِ  ــَماِء  السَّ كَِريَــاِح  فَرَّقْتُُكــْم  قَــْد  فَِإنِـّـي   . الــرَّبُّ
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ــاكَِنُة ِفــي ِبْنــِت بَاِبــَل ألَنَّــُه هَكــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد بَْعــَد الَْمْجــِد أَرَْســلَِني إِلـَـى األَُمــِم  السَّ
ــُكْم يََمــسُّ َحَدقـَـَة َعيِْنــِه ألَنِّــي هأَنـَـَذا أَُحــرُِّك يـَـِدي َعلَيِْهــْم  الَِّذيــَن َســلَبُوكُْم ألَنَّــُه َمــْن يََمسُّ
فَيَُكونـُـوَن َســلَبًا لَِعِبيِدِهــْم فَتَْعلَُمــوَن أَنَّ رَبَّ الُْجُنــوِد قـَـْد أَرَْســلَِني « )زكريــا 2: 9-6(.

كان قصــد الــرّب حينئــذ كمــا كان قصــده منــذ البــدء أن يكــون شــعبه تســبيحة 
فــي األرض لمجــد اســمه. وفــي أثنــاء ســنوات ســبيهم الطويلــة قــّدم الــرّب لهــم كثيــراً 
بعــض منهــم الصغــاء والتعلّــم  لــه. وقــد اختــار  إلــى ولئهــم  للرجــوع  الفــرص  مــن 
وآخــرون وجــدوا الخــالص فــي وســط الضيــق. وكثيــرون مــن هــؤلء كانــوا ســيعدون 
ضمــن البقيّــة التــي كانــت ســترجع. وهــذا مــا شــبهتهم بــه كلمــة الوحــي: » فَــْرِع 
ــِل إِْســرَائِيَل  األَْرِز الَْعالِــي « الــذي كان ســيغرس » َعلَــى َجبَــل َعــال َوَشــاِمٍخ ِفــي َجبَ

الَْعالِــي « )حزقيــال 17: 22، 23(.
الذيــن رجعــوا بنــاء علــى منشــور كــورش هــم: » كُلِّ َمــْن نَبَّــَه هللُا ُروَحــُه « )عــزرا 
لــوا البقــاء فــي أرض ســبيهم  1: 5(. ولكــن هللا لــم يرفــض التوّســل إلــى الذيــن فضَّ
بمحــض اختيارهــم. وعــن طريــق عوامــل كثيــرة ســهل لهــم أمــر العــودة، ومــع ذلــك 
فإّن عدداً كبيراً من الذين لم يســتجيبوا لمنشــور كورش ظلُّوا بمنأى عن المؤثرات 
التــي جاءتهــم فيمــا بعــد، وحتــى بعدمــا أنذرهــم زكريــا بالهــروب مــن بابــل بــال إبطــاء 

لــم يعيــروا تلــك الدعــوة أّي التفــات.
وفــي أثنــاء ذلــك تطــورت األحــوال فــي مملكــة مــادي وفــارس تطــوراً ســريعاً. فــإّن 
داريــوس هستاســبس الــذي تمتـّـع اليهــود فــي إبــان حكمــه برعايــة وإحســانات كثيــرة 
ملحوظــة خلفــه علــى العــرش أحشــويروش األكبــر. وفــي أثنــاء حكــم هــذا الملــك 
حــدث أّن اليهــود الذيــن لــم يكترثــوا للرســالة التــي كانــت تدعوهــم للهــروب كان لبــّد 
لهــم مــن مواجهــة أزمــة مخيفــة. فحيــث رفضــوا الســتفادة مــن وســيلة الهــرب التــي 

أعّدهــا لهــم هللا صــاروا اآلن وجهــاً لوجــه أمــام المــوت.
وقــد اســتخدم الشــيطان هامــان األجاجــي الــذي كان وضيــع األخــالق ويحتــّل 
لــه ســلطه واســعة فــي مملكــة مــادي وفــارس، لكــي  مركــزاً عظيمــاً مرموقــاً وكانــت 
يعرقــل مقاصــد هللا. كان هامــان يضمــر لمردخــاي حقــداً مريــراً. وكان مردخــاي رجــال 
يهوديــاً ولــم يــسء إلــى هامــان بشــيء، إنّمــا فقــط رفــض الســجود لــه. وإذ » ازُْدرَِي ِفــي 
َعيَْنيْــِه أَْن يَُمــدَّ يَــَدُه إِلَــى ُمرَْدَخــاَي َوْحــَدُه ... طَلَــَب َهاَمــاُن أَْن يُْهلِــَك َجِميــَع الْيَُهــوِد 

الَِّذيــَن ِفــي كُلِّ َمْملََكــِة أََحْشــِويرُوَش َشــْعَب ُمرَْدَخــاَي  « )أَْســِتير 3: 6(.
أّمــا الملــك أحشــويروش فــإذ غــرر بــه هامــان بأقوالــه وتصريحاتــه الكاذبــة اقتنــع 
بأن يصدر مرسوماً يقضي بقتل كّل اليهود » المشتتين والمتفرقين بين الشعوب 
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فــي كّل بــالد المملكــة « )مــادي وفــارس( — )أَْســِتير 3: 8(. وقــد حــدد يــوم كان 
لبــّد فيــه أن يهلــك اليهــود وأن تُســلب غنيمتهــم. ولــم يكــن الملــك يــدري العواقــب 
البعيــدة المــدى التــي تترتــب علــى تنفيــذ هــذا المرســوم. وكان الشــيطان المحــرض 
علــى تلــك المكيــدة والمتخفــي وراءهــا، يحــاول أن يحــرر الكــرة األرضيّــة مــن أولئــك 

الذيــن يحفظــون معرفــة اإللــه الحقيقــي.
َمَناَحــٌة  كَانَــْت  َوُســنَّتُُه  الَْملِــِك  أَْمــُر  إِلَيَْهــا  َوَصــَل  َحيْثَُمــا  كُــوَرٍة  كُلِّ  » َوِفــي 
لَِكِثيِريــَن «  َورََمــاٌد  ِمْســٌح  َوانَْفــرََش  َونَِحيــٌب  َوبُــَكاٌء  َوَصــْوٌم  الْيَُهــوِد  ِعْنــَد  َعِظيَمــٌة 
ل  أنّــه  بــدا  وقــد  تتغيــر.  أن  يمكــن  ل  وفــارس  مــادي  إّن شــريعة   .)3  :4 )أَْســِتير 

بالهــالك. اإلســرائيليين  كّل  علــى  ُحكــم  فقــد  رجــاء  يوجــد 
ولكــن مؤامــرات العــدو أُحبطــت بالقــّوة التــي تديــر وتحكــم فــي مصائــر بنــي 
اإلنســان. فقــد دبـّـرت عنايــة هللا أن تتــوج أَْســِتير )التــي كانــت فتــاة يهوديـّـة تقيّــة( 
ملكــة فــي مملكــة مــادي وفــارس. وكان مردخــاي أحــد أقربائهــا، ففــي حاجتهمــا 
القصــوى وكربهمــا الشــديد عــّول علــى اللتجــاء إلــى الملــك أحشــويروش إلنقــاذ 
ألجــل  لتتوّســل  حضرتــه  فــي  بالمثــول  تجــازف  أن  أَْســِتير  علــى  وكان  شــعبهما 
الشــعب. قــال لهــا مردخــاي: » َوَمــْن يَْعلَــُم إِْن كُْنــِت لَِوقْــٍت ِمثْــِل هــَذا َوَصلْــِت 

إِلَــى الُْملْــِك؟ « )أَْســِتير 4: 14(.
جــاداً، وأدركــت  أَْســِتير تتطلــب عمــالً ســريعاً  التــي واجهتهــا  كانــت األزمــة 
فــإّن  بقــّوة لصالحهمــا وصالــح شــعبهما  يتّدخــل هللا  لــم  مــا  أنّــه  هــي ومردخــاي 
فــي  وقتــاً  أَْســِتير  قضــت  ولذلــك  نتيجــة.  إلــى  تــؤدي  أن  يمكــن  ل  جهودهمــا 
الصــالة والشــركة مــع هللا نبــع قّوتهــا. فقالــت لمردخــاي » اْذَهــِب اْجَمــْع َجِميــَع 
الْيَُهــوِد الَْمْوُجوِديــَن ِفــي ُشوَشــَن َوُصوُمــوا ِمــْن ِجَهِتــي َولَ تَأْكُلُــوا َولَ تَْشــَربُوا ثثاَلَثـَـَة 
ـاٍم لَيْــالً َونََهــاًرا. َوأَنَــا أَيًْضــا َوَجــَواِريَّ نَُصــوُم كَذلِــَك َوهَكــَذا أَْدُخــُل إِلَــى الَْملِــِك  أَيّـَ

فَــِإَذا َهلَْكــُت َهلَْكــُت « )أَْســِتير 4: 16(. ــنَِّة  ِخــالََف السُّ
أّمــا الحــوادث التــي جــاءت بعــد ذلــك فــي تتابــع ســريع — كمثــول أَْســِتير فــي 
حضــرة الملــك، والرضــى والقبــول العظيــم الــذي نالتــه منــه، والولئــم التــي أُقيمــت 
للملك والملكة حيث كان هامان ضيفهما الوحيد فيها، واألرق الذي حّل بالملك 
والكــرام الــذي أُكــرم بــه مردخــاي علــى مــرأى جميــع النــاس، واذلل هامــان وســقوطه 
علــى إثــر اكتشــاف مؤامرتــه الدنيئــة — كّل هــذه أجــزاء مــن القصــة المألوفــة لدينــا. 
لقد عمل هللا بكيفيّة معجزية ألجل شعبه التائب، وأصدر الملك منشوراً مناقضاً 
لــألّول أبــاح فيــه لليهــود أن يحاربــوا دفاعــاً عــن أنفســهم. وقــد وصــل ذلــك المرســوم 
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بســرعة إلــى كّل أنحــاء المملكــة بواســطة الســعاة ناقلــي الرســائل: » َوأَْمــُر الَْملِــِك 
لُُهــْم «. » َوِفــي كُلِّ ِبــالٍَد )مقاطعــة( َوَمِديَنــٍة كُلِّ َمــَكاٍن َوَصــَل إِلَيْــِه كاَلَُم  يَُحثُُّهــْم َويَُعجِّ
الَْملـِـِك َوأَْمــرُُه كَاَن فـَـرٌَح َوبَْهَجــٌة ِعْنــَد الْيَُهــوِد َوَولَئـِـُم َويـَـْوٌم طَيِّــٌب وَكَِثيــرُوَن ِمــْن ُشــُعوِب 

األَرِْض تََهــوَُّدوا ألَنَّ رُْعــَب الْيَُهــوِد َوقَــَع َعلَيِْهــْم « )اســتير 8: 14، 17(.
ِبــالَِد  كُلِّ  ِفــي  ُمُدنِِهــْم  ِفــي  الْيَُهــوُد  » اْجتََمــَع  المحــدد إلهالكهــم:  اليــوم  وفــي 
اَمُهــْم  وا أَيِْديَُهــْم إِلَــى طَالِِبــي أَِذيَِّتِهــْم فَلَــْم يَِقــْف أََحــٌد قُدَّ الَْملِــِك أََحْشــِويُروَش لِيَُمــدُّ
ــُعوِب «. لقــد أرســل هللا المالئكــة المقتدريــن  ألَنَّ ُرْعبَُهــْم َســَقَط َعلَــى َجِميــعِ الشُّ

قــّوة لحمايــة شــعبه عندمــا » َوَوقَُفــوا ألَْجــِل أَنُْفِســِهْم « )اســتير 9: 2، 16(.
قبــل.  مــن  يشــغله  هــــامان  الــذي كان  الكــــرامة  مركـــز  لمردخــــاي  أُعطـــي  وقــد 
كَثْــرَِة  ِعْنــَد  َوَمْقبُــولً  الْيَُهــوِد  بَيْــَن  َوَعِظيًمــا  أََحْشــِويُروَش  الَْملِــِك  ثَانِــَي  فقــد » كَاَن 
إِْخَوتِــِه  « )اســتير 10: 3(. وقــد طلــب الخيــر لشــعبه ومــا يــؤول إلســعاده. وهكــذا 
جعــل هللا شــعبه المختــار يفــوز مــرّة أخــرى برضــى بــالط مملكــة مــادي وفــارس، 
لــم  ميســوراً. ولكــن  أمــراً  إلــى أرضهــم  فــي رجوعهــم  تنفيــذ مقاصــده  مــن  وجعــل 
يرجــع عــدد كبيــر منهــم إلــى أورشــليم تحــت قيــادة عــزرا إلّ فــي وقــت متأخــر بعــد 
الــذي  األّول  ارتحشســتا  ملــك  مــن  الســابعة  الســنة  فــي  عديــدة.  ســنوات  مــرور 

العــرش بعــد أحشــويروش األكبــر. اعتلــى 
فلــم  اســتير  أيــام  فــي  مــرّت علــى شــعب هللا  التــي  الشــاقة  أّمــا الختبــارات 
الدهــر  انقضــاء  إلــى  األجيــال  عبــر  الرائــي  نظــر  فــإذ  العصــر.  ذلــك  علــى  تقتصــر 
بَاِقــي  َمــَع  َحْربًــا  لِيَْصَنــَع  َوَذَهــَب  الَْمــْرأَِة  َعلَــى  التِّنِّيــُن  » فََغِضــَب  قائــالً:  أعلــن 
نَْســلَِها الَِّذيــَن يَْحَفظـُـوَن َوَصايـَـا هللِا َوِعْنَدُهــْم َشــَهاَدُة يَُســوَع الَْمِســيِح « )رؤيــا 12: 
إتمــام  سيشــهدون  األرض  علــى  األيــام  هــذه  فــي  يعيشــون  مــن  بعــض  إّن   .)17
القديمــة  العصــور  فــي  النــاس  إلــى  أوعــزت  التــي  الــروح  ونفــس  األقــوال.  هــذه 
باضطهــاد الكنيســة الحقيقيّــة ســتقود النــاس فــي المســتقبل إلــى متابعــة الســير 
فــي الطريــق ذاتــه فــي محاربــة مــن يحتفظــون بولئهــم هلل. ومنــذ اآلن فقــد بوشــرت 

العظيمــة. األخيــرة  الحــرب  تلــك  غمــار  لخــوض  الســتعدادات 
وســيكون المنشــور الــذي ســيصدر أخيــراً ضــّد بقيّــة شــعب هللا قريــب الشــبه 
بالــذي أصــدره أحشــويروش ضــّد اليهــود. فأعــداء الكنيســة الحقيقيّــة اليــوم يــرون 
فــي الجماعــة القليلــة التــي تحفــظ وصيّــة الســبت، » َمرْدَخايــاً « آخــر واقفــاً علــى 
البــاب. ألّن اكــرام شــعب هللا لشــريعته هــو توبيــخ مســتمر للذيــن طرحــوا مخافــة 

الــرّب جانبــاً وهــم يدوســون ســبته باســتمرار.
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العــادات  قبــول  يرفضــون  الذيــن  األقليّــة  ضــّد  الســخط  الشــيطان  وســيزيد 
ذوي  مــن  رجــال  المتمرديــن  جماعــة  إلــى  وســينضّم  الشــائعة.  العامــة  والتقاليــد 
الثــروة والــذكاء  ليتآمــروا علــى شــعب هللا. وســتضافر  الرفيعــة  الشــهرة والمراكــز 
المضطهــدون  الحــّكام  ضّدهــم  وســيتآمر  والحتقــار.  بالعــار  لتجلّلهــم  والعلــم 
والخّدام وأعضاء الكنائس. ويحاولون هدم إيمانهم عن طريق الخطابة والصحف 
والتفاخــر والتهديــد والســخرية. كمــا ســيثيرون غضــب الجماهيــر بواســطة التحريــف 
الــكاذب والمرافعــات الغاضبــة. وحيــث أنــه ليســت لديهــم حجــة كتابيــة يوردونهــا 
ضــّد المدافعيــن عــن الســبت الكتابــي فســيلجأون إلــى التشــريعات الظالمــة لســّد 
النقــص الــذي لديهــم. ولكــي يحظــى المشــترعون بالشــهرة والمناصــرة فســيذعنون 
ل  هللا  يخشــون  الذيــن  ولكــن  األحــد.  يــوم  بحفــظ  النــاس  تُلــزم  قوانيــن  ســّن  إلــى 
يمكنهــم قبــول أّي تشــريع ينقــض إحــدى الوصايــا العشــر. وفــي ميــدان النــزال هــذا 
ستُشــن الحــرب األخيــرة العظيمــة فــي الصــراع بيــن الحــق والضــالل. إلّ أنّنــا لــم نتــرك 
للشــك بالنســبة لهــذا األمــر. فاليــوم كمــا فــي أيــام اســتير ومردخــاي، ســيزكي الــرّب 

حقــه وشــعبه ويقــف فــي صفهــم.
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والكاتب
بعــد رجــوع أول فــوج مــن المســبيين بقيــادة زربابــل ويهوشــع بحوالــي ســبعين 
ســنة اعتلــى ارتحشســتا لونجيمانــوس عــرش مملكــة مــادي وفــارس. واســم هــذا 
الملــك مرتبــط بالتاريــخ المقــّدس بسلســلة حــوادث العنايــة العجيبــة. ففــي أثنــاء 
حكمــه عــاش عــزرا ونحميــا وخدمــا. وهــو الملــك الــذي أصــدر فــي عــام 457ق.م. 
شــهد  وقــد  أورشــليم،  بنــاء  إعــادة  ألجــل  واألخيــر  الثالــث  المرســوم  هــو  مرســوماً 
بيــد نحميــا  بقيــادة عــزرا، وتكملــة أســوار أورشــليم  اليهــود  مــن  فــوج  حكمــه عــودة 
التــي  العظيمــة  الدينيــة  واإلصالحــات  الهيــكل.  تنظيــم خدمــات  وإعــادة  ورفاقــه، 
تمــت علــى أيــدي عــزرا ونحميــا. وفــي إبــان ســني حكمــه الطويــل أبــدى كثيــراً مــن 
الرعايــة والحســان لشــعب هللا. وقــد أعتــرف أّن صديقيــه المحبوبيــن األمينيــن، 

عــزرا ونحميــا، همــا رجــالن أقامهمــا هللا لعمــل خــاص.
إّن اختبــار عــزرا وهــو يعيــش بيــن اليهــود الباقيــن فــي بابــل كان غيــر عــادي إلــى 
حــّد أنـّـه جــذب انتبــاه واستحســان الملــك أرتحشســتا الــذي تحــّدث عــزرا معــه مــراراً 

بــكّل حريــة عــن قــدرة إلــه الســماء وغرضــه فــي إرجــاع شــعبه إلــى أورشــليم.
ُولِــَد عــزرا مــن نســل هــارون وتربــى ليكــون كاهنــاً. كمــا كان علــى درايــة بكتــب 
المجــوس والمنجميــن والحكمــاء فــي مملكــة مــادي وفــارس. إلّ أنّــه لــم يكــن راضيــاً 
عــن حالتــه الروحيــة. فــكان يتــوق أن يكــون علــى وفــاق تــام مــع هللا، كان مشــتاقاً 
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إلــى الحكمــة التــي يســتطيع بهــا تنفيــذ إرادتــه تعالــى. وهكــذا » َهيَّــأَ قَلْبَــُه لِطَلَــِب 
َشــِريَعِة الــرَّبِّ َوالَْعَمــِل ِبَهــا« )عــزرا 7: 10(. وهــذا قــاده إلــى النكبــاب علــى درس 
تاريــخ شــعب هللا بــكّل اجتهــاد كمــا هــو مــدّون فــي كتــب األنبيــاء والملــوك. فجعــل 
يفتــش األســفار التاريخيّــة والشــعريّة فــي الكتــاب المقــدس ليعــرف لمــاذا ســمح هللا 

ــة. بخــراب أورشــليم، ولمــاذا ســمح بــأن يؤخــذ شــعبه للســبي فــي بــالد وثنيّ
وجعــل عــزرا يفكــر تفكيــراً خاّصــاً فــي اختبــارات إســرائيل منــذ الوقــت الــذي 
أُعطــي فيــه الوعــد إلبراهيــم. كمــا درس الوصايــا والتعليمــات التــي أُعطيــت فــي 
ســيناء، وفــي أثنــاء المــّدة الطويلــة التــي قضاهــا الشــعب تائهــاً فــي القفــر. وعندمــا 
الشــريعة  مــع أولده، وأدرك قدســية  أكثــر وأكثــر عــن معامــالت هللا  علــم أشــياء 
الُمعطــاة فــي ســيناء، ثــار قلــب عــزرا فــي داخلــه. وقــد مــّر فــي اختبــار تجديــدي 
كامــل وصمــم علــى اتقــان مــا ورد فــي التاريــخ المقــّدس كــي يســتخدم هــذه المعرفــة 

فــي جلــب البركــة والنــور إلــى شــعبه.
كمــا حــاول عــزرا أن يحصــل علــى اعــداد قلبــي لالضطــالع بالعمــل الــذي اعتقــد 
أنّــه أُنيــط بــه. فَطلــب هللا بــكّل غيــرة وحــرارة ليكــون معلمــاً حكيمــاً بيــن شــعبه. وإذ 
تعلـّـم أن يخضــع عقلــه وإرادتــه لســلطان هللا تغلغلــت فــي حياتــه مبــاديء التقديــس 
الحقيقــي التــي كان لهــا تأثيــر بنَّــاء فــي الســنوات التاليــة، ليــس فقــط علــى الشــباب 

الذيــن طلبــوا أن يتعلّمــوا منــه بــل تنــاول تأثيرهــا أيضــاً كّل مــن عاشــروه.
الكهنــوت  علــى  يضفــي  لكــي  لشــعبه  خيــر  أداة  ليكــون  عــزرا  هللا  اختــار  لقــد 
الكرامــة والمجــد اللذيــن كانــا قــد فارقــاه إلــى حــّد كبيــر فــي أثنــاء ســنوات الســبي. 
وقــد نمــت قــوى عــزرا وتطــورت بحيــث غــدا رجــالً ذا علــم غزيــر غيــر عــادي فصــار 
» كَاتِبــاً َماِهــراً ِفــي َشــِريَعِة ُموَســى « )عــزرا 7: 6(. فهــذه المؤهــالت صيرتــه رجــالً 

عظيمــاً وشــهيراً فــي مملكــة مــادي وفــارس.
ـم مــن حولــه الَمبَــاِدئ التــي تحكــم الســماء. ومــدى  صــار عــزرا كليــم هللا إذ علّـَ
ســنوات حياتــه الباقيــة ســواء أكان بالقــرب مــن بــالط الملــك فــي مــادي وفــارس 
أو فــي أورشــليم، فــإّن أهــّم عمــل قــام بــه كان هــو التعليــم. وإذ اطلــع غيــره علــى 
ــاً وشــاهداً  الحقائــق التــي تعلمهــا زادت قدرتــه علــى العمــل، وغــدا رجــالً غيــوراً تقيّ

هلل أمــام العالــم علــى قــوة الكتــاب المقــّدس فــي الســمو بالحيــاة اليوميّــة.
اســتمرت  الكتــاب  بــدرس  الشــعب  اهتمــام  إنعــاش  فــي  عــزرا  محــاولت  إّن 
وذلــك عــن طريــق اجتهــاده مــدى حياتــه فــي حفــظ الكتــب المقّدســة واإلكثــار منهــا. 
فقــد جمــع كّل نســخ الشــريعة التــي أمكنــه العثــور عليهــا وأمــر بنســخها وتوزيعهــا. 
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فتلــك الكلمــة النقيّــة التــي تضاعفــت هكــذا ووصلــت إلــى أيــدي أنــاس كثيريــن، 
اكســبت الشــعب معرفــة ل تقــّدر قيمتهــا.

إلــى أن  لشــعبه دفعــه  أّن هللا ســيعمل عمــالً عظيمــاً  فــي  عــزرا  إيمــان  أّن  ثــّم 
الشــعب  اهتمــام  إلنعــاش  أورشــليم  إلــى  العــودة  فــي  برغبتــه  أرتحشســتا  يخبــر 
بدراســة كلمــة هللا وليســاعد إخوتــه فــي إعــادة بنــاء المدينــة المقّدســة. وإذ أعلــن 
ثقتــه الكاملــة فــي هللا الــذي لــه القــدرة علــى حمايــة شــعبه ورعايتهــم، تأثــر الملــك 
الــرّب  إلــى أورشــليم كان لخدمــة  أّن شــعبه العائــد  تأثــراً عميقــاً. وقــد فهــم جيــداً 
وعبادتــه. ومــع ذلــك فــإّن ثقــة الملــك فــي اســتقامة عــزرا ونزاهتــه كانــت عظيمــة 
بحيــث أظهــر نحــوه احســاناً ملحوظــاً إذ أجابــه إلــى طلبــه وقــّدم عطايــا ثمينــة ألجــل 
خدمــة الهيــكل. وقــد جعلــه ممثــالً خاصــاً لمملكــة مــادي وفــارس ومنحــه ســلطات 

واســعة ألجــل تنفيــذ المقاصــد التــي فــي قلبــه.
أّمــا مرســوم أرتحشســتا لونجيمانــوس ألجــل إعــادة بنــاء أورشــليم، وهــو ثالــث 
نظــراً  الســبعين، فهــو مرســوم عظيــم  الســبي  انتهــاء ســنوات  منــذ  مرســوم يصــدر 
للعبــارات الــواردة فيــه عــن إلــه الســماء، وبســبب اعترافــه بمؤهــالت وانجــازات عــزرا 
والعطايــا الســــخيّة الُمعطــــاة لبقيـــــة شعــــب هللا. ثــّم أّن أرتحشســـــتا يشــــير إلــى عــــزرا 
علــى أنــه: » الَْكاِهــِن الَْكاتِــِب كَاتِــِب كَالَِم َوَصايـَـا الــرَّبِّ َوفَرَائِِضــِه َعلَــى إِْســرَائِيَل «. 
ــَماِء «. وقــد اتحــد الملــك مــع مشــيريه فــي التبــرع بســخاء  » كَاتِــِب َشــِريَعِة إِلــِه السَّ
» إِللــِه إِْســرَائِيَل الَّــِذي ِفــي أُورَُشــلِيَم َمْســَكُنُه  «. زد علــى ذلــك فقــد دبــر أمــر تســديد 
كثيــر مــن النفقــات الباهظــة إذ أمــر بــأّن تدفــع » مــن بَيْــِت َخزَائِــَن بَيْــِت الَْملِــِك « 

)عــزرا 7: 11، 12، 15، 20(.
ــبَْعِة ألَْجــِل  وقــد أعلــن قائــالً لعــزرا: » أَنَّــَك ُمرَْســٌل ِمــْن ِقبَــِل الَْملِــِك َوُمِشــيِريِه السَّ
ــؤَاِل َعــْن يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيَم َحَســَب َشــِريَعِة إِلِهــَك الَِّتــي ِبيَــِدَك «. ثــّم أمــر بعــد  السُّ
ــَماِء ألَنَّــُه  ــِت إِلــِه السَّ ــَماِء فَلْيُْعَمــْل ِباْجِتَهــاٍد لِبَيْ ذلــك قائــالً: » كُلُّ َمــا أََمــَر ِبــِه إِلــُه السَّ

ــِك َوبَِنيــِه  « )عــزرا 7: 14، 23(. لَِمــاَذا يَُكــوُن َغَضــٌب َعلَــى ُملْــِك الَْملِ
بعدمــا اذن أرتحشســتا بعــودة المســبيين رتّـَـب أن يعــود رجــال الكهنــوت إلــى 
َجِميــَع  أَنَّ  » َونُْعلُِمُكــْم  أعلــن  ثــّم  القديمــة.  بامتيازاتهــم  والتمتّــع  شــعائرهم  إقامــة 
يُــْؤَذُن  بَيْــِت هللِا هــَذا لَ  اِم  َوُخــدَّ َوالنَِّثيِنيــِم  اِبيــَن  َوالْبَوَّ َوالُْمَغنِّيــَن  الَْكَهَنــِة َوالالَِّويِّيــَن 
أَْن يُلَْقــى َعلَيِْهــْم ِجْزيَــٌة أَْو َخــرَاٌج أَْو ِخَفــارٌَة «. ثــم رتّــب أيضــاً أمــر تعييــن موظفيــن 
مدنييــن ليحكمــوا ويقضــوا بيــن الشــعب بالعــدل بموجــب دســتور شــرائع اليهــود. 
ِبيَــِدَك  الَِّتــي  إِلِهــَك  ِحْكَمــِة  فََحَســَب  َعــْزَرا  يَــا  أَنْــَت  ــا  » أَمَّ عــزرا:  قــال مخاطبــاً  ثــّم 
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ــِر النَّْهــِر ِمــْن َجِميــعِ َمــْن  ــْعِب الَّــِذي ِفــي َعبْ َضــْع ُحكَّاًمــا َوقَُضــاًة يَْقُضــوَن لَِجِميــعِ الشَّ
يَْعــرُِف َشــرَائَِع إِلِهــَك َوالَِّذيــَن لَ يَْعرِفـُـوَن فََعلُِّموُهــْم. وَكُلُّ َمــْن لَ يَْعَمــُل َشــِريَعَة إِلِهــَك 
ــا ِبالَْمــْوِت أَْو ِبالنَّْفــِي أَْو ِبَغرَاَمــِة الَْمــاِل أَْو  ــِه َعاِجــالً إِمَّ ــِك، فَلْيُْقــَض َعلَيْ َوَشــِريَعَة الَْملِ

ِبالَْحبْــِس « )عــزرا 7: 26-24(.
وهكــذا أمكــن لعــزرا أن يقنــع الملــك بإعــداد العــّدة الكافيــة ألجــل رجــوع كّل شــعب 
الَِحــِة َعلَيْــه « والكهنــة والالوييــن فــي مملكــة مــادي  إســرائيل، » َحَســَب يَــِد هللِا الصَّ
يَرْجــَع إِلَــى أُورَُشــلِيَم  « )عــزرا 7: 9، 13(. وهكــذا أُعطيــت  وفــارس: » كُلَّ َمــْن أَرَادَ 
فرصة أخرى لبني الشتات للرجوع إلى األرض التي كانت مواعيد شعب هللا مرتبطة 
بامتالكهم إيّاها. فهذا المرسوم جلب فرحاً عظيماً للذين اشتركوا مع عزرا في دراسة 
مقاصــد هللا نحــو شــعبه. وهتــف عــزرا يقــول: » ُمبَــارٌَك الــرَّبُّ إِلــُه آبَائَِنــا الَّــِذي َجَعــَل ِمثـْـَل 
ــِت الــرَّبِّ الَّــِذي ِفــي أُورَُشــلِيَم. َوقَــْد بََســَط َعلَــيَّ  ــِك ألَْجــِل تَْزِييــِن بَيْ هــَذا ِفــي قَلْــِب الَْملِ

رَْحَمــًة أََمــاَم الَْملِــِك َوُمِشــيِريِه َوأََمــاَم َجِميــعِ ُرؤََســاِء الَْملِــِك « )عــزرا 7: 27، 28(.
لقــد تجلّــت عنايــة هللا إذ أصــدر أرتحشســتا هــذا المنشــور. وعــرف البعــض 
هــذا واســتفادوا بــكّل ســرور مــن امتيــاز الرجــوع فــي تلــك الظــروف المواتيــة. وقــد 
تعيّــن مــكان فيــه يجتمعــون معــاً. وفــي الزمــن المحــّدد اجتمــع الراغبــون فــي الرجــوع 
يقــول:  عــزرا  هــو  وهــا  الطويلــة.  الرحلــة  بتلــك  للقيــام  اســتعداداً  أورشــليم،  إلــى 
» فََجَمْعتُُهــْم إِلـَـى النَّْهــِر الَْجــاِري إِلـَـى أَْهــَوا َونَزَلَْنــا ُهَنــاَك ثثاَلَثـَـَة أَيَّــاٍم  « )عــزرا 8: 15(.

كان عــزرا يظــّن أّن عــدداً كبيــراً مــن المســبيين ســيعودون إلــى أورشــليم، ولكــن 
كانــوا  قليــالً. فكثيــرون ممــن  للنــداء كان  اســتجابوا  الذيــن  عــدد  فــإّن  أملــه  خــاب 
يملكــون بيوتــاً وأرضــاً لــم يكونــوا يرغبــون فــي التضحيــة بأمالكهــم. لقــد أحبــوا الراحــة 
والســتقرار وكانــوا قانعيــن بالبقــاء. فــكان مثالهــم عثــرة ومعطــالً آلخريــن الذيــن لــول 

ذلــك لربمــا اختــاروا أن يلقــوا قرعتهــم مــع مــن كانــوا يتقّدمــون باإليمــان.
وإذ ألقــى عــزرا نظــرة علــى تلــك الجماعــة المجتمعــة معــاً أدهشــه أنّــه لــم يــرى 
الهيــكّل  لخدمــة  اُفــرزوا  الذيــن  الســبط  ذلــك  رجــال  فأيــن  لوي.  بنــي  مــن  أحــداً 
المقّدســة؟ كان يجــب علــى الالوييــن عندمــا يســمعون النــداء القائــل: مــن للــرّب؟ 
أن يكونــوا أّول مــن يســتجيبون لــه. فــي أثنــاء الســبي وبعــد ذلــك منحــت لهــم عــّدة 
أثنــاء  امتيــازات. كانــوا يتمتعــون بحّريــة كاملــة لخدمــة حاجــات إخوتهــم الروحيّــة 
العبــادة هلل وكانــوا  فــي  الشــعب  الكهنــة فيهــا  قــاد  بنيــت مجامــع،  لقــد  الســبي. 
المقّدســة  الطقــوس  وممارســة  الســبت  بحفــظ  لهــم  مســموحاً  وكان  يعلمونهــم. 

بــكّل حّريــة. اليهــودي  الخاصــة باإليمــان 
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ولكــن بمــرور الســنين بعــد انقضــاء ســنوات الســبي، تبّدلــت األحــوال والتــزم 
فــي  الــذي  الهيــكل  كان  الجديــدة.  التبعــات  مــن  بكثيــر  بالقيــام  الشــعب  رؤســاء 
أورشــليم قــد أعيــد بنــاؤه وتــّم تدشــينه، فــكان الحــال يســتدعي وجــود عــدد أكبــر مــن 
الكهنــة لالضطــالع بخدماتــه. وكانــت هنــاك حاجــة ملّحــة إلــى كثيريــن مــن رجــال 
هللا ليكونــوا معلّميــن للشــعب. وفضــالً عــن ذلــك فــإّن اليهــود الباقيــن فــي بابــل 
كانــوا فــي خطــر تقليــص حريتهــم الدينيّــة. لقــد أُنــذر اليهــود الســاكنون فــي مملكــة 
مــادي وفــارس بــكّل صراحــة علــى لســان النبــّي زكريــا وبواســطة اختبارهــم الحديــث 
العهــد أثنــاء األوقــات المزعجــة فــي عهــد اســتير ومردخــاي، ليعــودوا إلــى وطنهــم 
وجــاء الوقــت الــذي بــات فيــه مــن الخطــر عليهــم البقــاء وقتــاً أطــول وهــم محاطــون 
بالمؤثــرات الوثنيّــة. وبالنظــر إلــى هــذه األحــول المتغيــرة كان ينبغــي للكهنــة الذيــن 
كانــوا فــي بابــل أن يكونــوا ســريعي التمييــز واإلدراك بــأّن فــي صــدور المرســوم دعــوة 

خاصــة لهــم ليعــودوا إلــى أورشــليم.
لقــد عمــل الملــك ورؤســاءه أكثــر ممــا كان ينتظــر منهــم فــي إفســاح المجــال 
لليهــود بالعــودة. فقــد أعــّدوا وســائل كثيــرة، ولكــن أيــن كان الرجــال؟ لقــد فشــل 
بنــو لوي فــي وقــت كان يمكــن فيــه أن يقــود تأثيــر قرارهــم بمرافقــة إخوانهــم إلــى 
أن يتمثــل آخــرون بهــم. أّمــا عــدم اكتراثهــم الغريــب فهــو إعــالن مؤســف لموقــف 

اإلســرائيليين الســلبي الســاكنين فــي بابــل مــن قصــد هللا نحــو شــعبه.
وقد ناشد عزرا الالويين مرّة أخرى إذ أرسل إليهم دعوة ملّحة لمرافقة الجماعة 
فــي رجوعهــم. ولكــي يؤكّــد لهــم ضــرورة الســراع فــي العمــل فقــد أرســل التماســه 

المكتــوب مــع كثيريــن مــن » الرَُؤَســاَء « » َوالَفِهيِميــَن « )عــزرا 7: 28؛ 8: 16(.
عائديــن  بهــم  الموثــوق  الرســل  أســرع  عــزرا.  مــع  المســافرون  انتظــر  وإذ 
 :8 )عــزرا  إِلِهَنــا«  لِبَيْــِت  اٍم  ِبُخــدَّ إِلَيَْنــا  » لِيَأْتُــوا  يقــول:  وفيــه  اللتمــاس  وبأيديهــم 
قــّرروا  مــن كانــوا مترّدديــن  آذانــاً صاغيــة. فبعــض  17(. وقــد وجــدت الســتغاثة 
كاهنــاً  أربعيــن  حوالــي  المحلــة  إلــى  أتــوا  الذيــن  وكان جميــع  يرجعــوا.  أن  أخيــراً 
ومئتيــن وعشــرين مــن النثينيــم. كانــوا رجــالً أمكــن لعــزرا أن يعتمــد عليهــم كخــّدام 

صالحيــن. ومســاعدين  ومعلّميــن  حكمــاء 
حينئــذ اســتعدوا جميعــاً للســفر. كانــت أمامهــم ســفرة تســتغرق عــّدة أشــهر. 
كنــز  علــى  عــالوة  وأموالهــم،  وأولدهــم  زوجاتهــم  معهــم  الرجــال  اصطحــب  وقــد 
عظيــم كان معهــم ألجــل الهيــكل وخدمتــه. وكان عــزرا عالمــاً بوجــود أعــداء يتربصــون 
لهــم فــي الطريــق وهــم مســتعدون ألن يســلبوه أموالــه هــو ورفاقــه ويهلكوهــم، ومــع 
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ذلــك فإنّــه لــم يطلــب مــن الملــك أن يُرســل معهــم حراســاً مســلحين لحمايتهــم. 
فقــال: » ألَنِـّـي َخِجلْــُت ِمــْن أَْن أَطْلُــَب ِمــَن الَْملِــِك َجيًْشــا َوفُرَْســانًا لِيُْنِجُدونَــا َعلَــى 
ــِر  ــَد إِلِهَنــا َعلَــى كُلِّ طَالِِبيــِه لِلَْخيْ ــَك قَائِلِيــَن إِنَّ يَ الَْعــُدوِّ ِفــي الطَِّريــِق ألَنََّنــا كَلَّْمَنــا الَْملِ

َوَصْولَتَــُه َوَغَضبَــُه َعلَــى كُلِّ َمــْن يَتْرُكُــُه « )عــزرا 8: 22(.
األمــم  أمــام  اســم هللا  لتعظيــم  فرصــة  األمــر  هــذا  فــي  ورفاقــه  عــزرا  رأى  وقــد 
الوثنيين. فاإليمان بقدرة اإلله الحّي يتقوى إذا كان بنو إسرائيل أنفسهم يجاهرون 
اآلن بإيمانهــم الوطيــد بقائدهــم اإللهــي. ولهــذا فقــد عولــوا أن يلقــوا اعتمادهــم عليــه 
بالتمــام. فلــم يريــدوا أن يطلبــوا حراســاً مــن الجنــود. ولــم يريــدوا أن يعطــوا الوثنييــن 
مجــالً ألن ينســبوا لقــّوة اإلنســان المجــد الــذي هــو مــن حــّق هللا وحــده. ولــم يريــدوا 
أن يثيــروا فــي عقــول أصدقائهــم الوثنييــن أّي شــك بخصــوص اعتماهــم الخالــص 
علــى هللا كشــعبه. فالقــّوة ل يمكــن أن تُنــال بالمــال ول بقــّوة الوثنييــن وتأثيرهــم بــل 
برضــى هللا ورحمتــه. لــم يكــن يمكــن حمايتهــم إلّ بهــذه الوســيلة أل وهــي ألّ تبــرح 

شــريعة هللا عــن عيونهــم وأن يجتهــدوا فــي حفظهــا.
ــوا متمتعيــن بتعضيــد يــد  إّن معرفــة الشــروط التــى بموجبهــا كان يمكنهــم أن يظلّ
هللا التــي أنجحتهــم واضفــت علــى خدمــة التكريــس التــي قــام بهــا عــزرا ورفاقــه األمنــاء 
قبــل رحيلهــم، وقــاراً غيــر عــادي. وقــد أعلــن عــزرا عــن اختيــاره قائــالً: » نَاَديـْـُت ُهَنــاَك 
ََّل أََماَم إِلِهَنا لَِنطْلَُب ِمْنُه طَِريًقا ُمْستَِقيَمًة لََنا َوألَطَْفالَِنا  ِبَصْوٍم َعلَى نَْهِر أَْهَوا لَِكْي نَتََذلث
َولـِـُكلِّ َمالَِنــا «. » فَُصْمَنــا َوطَلَبَْنــا ذلـِـَك ِمــْن إِلِهَنــا فَاْســتََجاَب لََنــا « )عــزرا 8: 21، 23(.

ومــع ذلــك فــإّن بركــة هللا لــم تجعــل اســتخدام الحكمــة والتبصــر أمــراً غيــر لزم. 
فقــد عمــل عــزرا احتياطــاً خاصــاً ألجــل حراســة الذخائــر الثمينــة التــي معــه. وقــال 
فــي ذلــك: » أَفْــَرزُْت ِمــْن ُرَؤَســاِء الَْكَهَنــِة اثَْنــْي َعَشــَر « — وكانــوا رجــالً برهنــوا علــى 
َهــَب َواآلنِيَــَة تَْقِدَمــَة بَيْــِت إِلِهَنــا الَِّتــي  ــَة َوالذَّ أمانتهــم وولئهــم — » َوَوزَنـْـُت لَُهــُم الِْفضَّ
َمَهــا الَْملِــُك َوُمِشــيُروُه َوُرَؤَســاُؤُه َوَجِميــُع إِْســرَائِيَل الَْمْوُجوِديــَن «. وقــد أوصــى  قَدَّ
هــؤلء الرجــال بــكّل وقــار أن يكونــوا وكالء يقظيــن علــى تلــك الذخائــر المودعــة بيــن 
َواآلنِيَــُة   ، لِلــرَّبِّ ُســوَن  ُمَقدَّ أيديهــم لحراســتها. وقــد أعلــن عــزرا قائــالً لهــم: » أَنْتُــْم 
ـى  َحتّـَ َواْحَفظُوَهــا  فَاْســَهُروا  آبَائُِكــْم.  إِلــِه  لِلــرَّبِّ  ٌع  تَبَــرُّ َهــُب  َوالذَّ ــُة  َوالِْفضَّ َســٌة،  ُمَقدَّ
ِفــي  أُورَُشــلِيَم  ِفــي  إِْســرَائِيَل  آبَــاِء  َوُرَؤَســاِء  َوالالَِّويِّيــَن  الَْكَهَنــِة  ُرَؤَســاِء  أََمــاَم  تَزِنُوَهــا 

َمَخــاِدِع بَيْــِت الــرَّبِّ « )عــزرا 8: 24، 25، 28، 29(.
يعلّمنــا  وســالمتها  الــرّب  ذخائــر  نقــل  لضمــان  عــزرا  أبــداه  الــذي  الحــرص  إّن 
درســاً يســتحق أن نتمعنــه ونفكــر فيــه. فالذيــن اختُبــرت أمانتهــم هــم وحدهــم الذيــن 
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انتخبــوا. وقّدمــت لهــم تعليمــات واضحــة بخصــوص المســؤولية الملقــاة عليهــم. إّن 
عــزرا إذ عيّــن موظفيــن أمنــاء ليكونــوا َخزَنَــًة موثوقــاً بهــم لذخائــر الــرّب اعتــرف بلــزوم 

وأهميّــة النظــام والترتيــب فــي عالقتهمــا بعمــل هللا.
النهــر  عنــد  المســافرون  أولئــك  انتظــر  فيهــا  التــي  القليلــة  األيــام  أثنــاء  وفــي 
أعــّدوا كّل مــا تتطلبــه تلــك الرحلــة الطويلــة مــن اســتعدادات ومؤونــة وتدبيــرات 
ِمــْن نَْهــِر أَْهــَوا ِفــي الثَّانِــي َعَشــَر  احتياطيّــة. وقــد كتــب عــزرا يقــول: » ثُــمَّ َرَحلَْنــا 
ِمــْن  َعلَيَْنــا، فَأَنَْقَذنَــا  إِلِهَنــا  يَــُد  أُورَُشــلِيَم، َوكَانَــْت  إِلَــى  لَِنْذَهــَب  ِل  ــْهِر األَوَّ ِمــَن الشَّ
ــِد الَْعــُدوِّ َوالَْكاِمــِن َعلَــى الطَِّريــِق « )عــزرا 8: 31(. وقــد اســتغرقت تلــك الرحلــة  يَ
حوالــي أربعــة أشــهر ألّن ذلــك الجمــع الســائر مــع عــزرا، وكان يبلــغ عددهــم عــّدة 
آلف بمــا فــي ذلــك النســاء واألولد، جعــل مــن الــالزم لهــم أن يســيروا ببــطء. ولكــن 
الجميــع ُحفظــوا ســالمين. فقــد ُمنــع أعداؤهــم مــن إيقــاع األذى بهــم. كانــت رحلــة 
ملــك  مــن  الســابعة  الســنة  فــي  الخامــس  الشــهر  مــن  األّول  اليــوم  وفــي  ناجحــة، 

أرتحشســتا وصلــوا إلــى أورشــليم.
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ثّمــة حاجــة  كانــت  المناســب حيــث  الوقــت  فــي  أورشــليم  إلــى  عــزرا  وصــل 
عظمــى إلــى حضــوره المؤثــر. وقــد ألهــم مجيئــه الشــجاعة والرجــاء لقلــوب كثيــرة 
كانــت تكــّد وتتعــب فــي الخدمــة فــي ظــروف شــاقة. وكان قــد أُنجــز عمــالً كثيــراً منــذ 
عــاد أول فــوج مــن المســبيين تحــت قيــادة زربابــل ويهوشــع منــذ أكثــر مــن ســبعين 
ســنة، كان الهيــكّل قــد تــّم بنــاؤه وكانــت أســوار المدينــة قــد رممــت بعــض أجزائهــا. 

ومــع ذلــك فقــد بقــي عمــالً كثيــراً ناقصــاً.
فــي الســنين الســالفة. كثيــرون ممــن ظلّــوا  إلــى أورشــليم  العائديــن  بيــن  كان 
أمنــاء هلل مــدى حياتهــم، ولكــن غابــت عــن أنظــار عــدٍد غفيــٍر مــن األبنــاء وأبنــاء األبنــاء 
قدســية شــريعة هللا. حتــى بعــض الذيــن أوكلــت إليهــم مســؤوليات كانــوا يعيشــون 
ــة. وكان تصرّفهــم مــن أكبــر العوائــق فــي إبطــال تأثيــر الجهــود التــي  فــي خطايــا علنيّ
بذلهــا آخــرون لتقــّدم عمــل هللا، ألنّــه طالمــا ســمح للفضائــح وانتهــاك الشــريعة أن 

تســتمّر دون توبيــخ فــإّن بركــة هللا لــم تكــن لتحــّل علــى الشــعب.
وكان من تدبير عناية هللا الحكيمة أن من قد رجعوا مع عزرا كانت لديهم فرصة 
خاصة لطلب الرّب. وقد علّمتهم الختبارات التي جازوا فيها منذ عهد قريب وهم 
في طريق عودتهم من بابل بدون حماية من أيّة قّوة بشرية، دروساً روحية ثمينة. فإذ 
اختلط الذين تقووا في اإليمان بالضعفاء والخائري العزيمة والعديمي اإلكتراث في 

أورشليم، كان تأثيرهم عامالً فّعالً في اإلصالح الذي تّم بعد ذلك بقليل.
أيديهــم، ذخائــر  فــي  الذيــن أودعــت  مــن وصولهــم، ســلّم  الرابــع  اليــوم  ففــي 
خــّدام  أيــدي  إلــى  المقــدس،  لخدمــة  المخصصــة  واألوانــي  والفّضــة  الذهــب 
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الهيــكّل علــى يــد شــهود وبدقــة متناهيــة. وامتحــن كّل شــيء: » ِبالَْعــَدِد َوالـْـَوْزِن « 
.)34 :8 )عــزرا 

بـُـوا ُمْحرَقـَـاٍت إِللــِه إِْســرَائِيَل «  أّمــا بنــو الســبي الذيــن رجعــوا مــع عــزرا فقــد: » قَرَّ
ذبيحــة خطيئــة وكعالمــة لشــكرهم وحمدهــم علــى حراســة المالئكــة القديســين لهــم 
فــي أثنــاء رحلتهــم. » َوأَْعطـَـْوا أََواِمــَر الَْملِــِك لَِمرَاِزبـَـِة الَْملِــِك َوُولَِة َعبْــِر النَّْهــِر فَأََعانـُـوا 

ــْعَب َوبَيْــَت هللِا « )عــزرا 8: 35 ، 36(. الشَّ
وتقّدم بعد ذلك بوقت قصير بعض رؤساء إسرائيل إلى عزرا بشكوى خطيرة. 
ذلــك أّن بعضــاً مــن » َشــْعِب إِْســرَائِيَل الَْكَهَنــُة َوالالَِّويُّــوَن « قــد اســتخّفوا بأوامــر الــرّب 
المقّدســة إلــى حــّد أنّهــم صاهــروا الشــعوب المحيطــة بهــم. إذ » اتّخــذوا مــن بناتهــم 
ُس ِبُشــُعوِب األَرَاِضي  ألنفســهم ولبنيهم «. هكذا قيل لعزرا » َواْختَلََط الزَّْرُع الُْمَقدَّ

الَوثَِنيــة  « » وََكانـَـْت يـَـُد الرَُّؤَســاِء َوالـْـُولَِة ِفــي هــِذِه الِْخيَانـَـِة « )عــزرا 9: 1، 2(.
لقــد أدرك عــزرا وهــو يتــدارك األســباب التــي أّدت إلــى الســبي البابلــي أّن ارتــداد 
الشــعب يرجــع بالدرجــة األولــى إلــى اختالطهــم باألمــم الوثنيّــة. وقــد رأى أنهــم لــو 
أطاعــوا أمــر هللا بالنفصــال عــن األمــم المحيطــة بهــم لكانــوا وفــروا علــى أنفســهم كثيــراً 
مــن الختبــارات المحزنــة المذلـّـة. فلمــا علــم اآلن أنـّـه بالرغــم مــن الــدروس والعبــر التــي 
أصابتهــم فــي الماضــي، تجــرأ بعضــاً مــن ذوي المكانــة علــى انتهــاك الشــرائع الُمعطــاة 
لهــم لتقيهــم مــن اإلرتــداد، إحتــدت روحــه فيــه. وإذ فكــر فــي صــالح هللا الــذي أعطــى 
لشــعبه مــن جديــد مكانــاً ثابتــاً فــي وطنهــم، اســتولى عليــه غضــب مقــّدس، وحــزن 
ــِر َمزَّقْــُت ثِيَاِبــي  ــا َســِمْعُت ِبهــَذا األَْم جــّداً بســبب جحودهــم. وهــا هــو يقــول: » فَلَمَّ

َورَِدائِــي َونَتَّْفــُت َشــْعَر رَأِْســي َوذَقِْنــي َوَجلَْســُت ُمتََحيِّــرًا.
فَاْجتََمــَع إِلَــيَّ كُلُّ َمــِن ارْتََعــَد ِمــْن كَالَِم إِلــِه إِْســرَائِيَل ِمــْن أَْجــِل ِخيَانَــِة الَْمْســِبيِّيَن 

َوأَنَــا َجلَْســُت ُمتََحيِّــرًا إِلَــى تَْقِدَمــِة الَْمَســاِء « )عــزرا 9: 3، 4(. 
وعنــد تقدمــة المســاء قــام عــزرا بعــد أن مــزق ثيابــه ورداءه مــرّة أخــرى وجثــا علــى 
ركبتيــه وألقــى بحمــل نفســه علــى هللا فــي تضــّرع رفعــه إلــى الســماء. وبســط يديــه 
إلــى الــرّب قائــالً: » اللُّهــمَّ إِنِـّـي أَْخَجــُل َوأَْخــزَى ِمــْن أَْن أَرْفَــَع يَــا إِلِهــي َوْجِهــي نَْحــَوَك 

ــَماِء «. ــْوَق ُرُؤوِســَنا وَآثَاَمَنــا تََعاظََمــْت إِلَــى السَّ ــْد كَثُــرَْت فَ ألَنَّ ُذنُوبََنــا قَ
وقــد اســتطرد ذلــك المصلــي يقــول: » ُمْنــُذ أَيَّــاِم آبَائَِنــا نَْحــُن ِفــي إِثـْـٍم َعِظيــٍم إِلَــى 
هــَذا الْيَــْوِم. َوألَْجــِل ُذنُوِبَنــا قَــْد ُدِفْعَنــا نَْحــُن َوُملُوكَُنــا وَكََهَنتَُنــا لِيَــِد ُملُــوِك األََراِضــي 
ــٌة  ــٍة كَانَــْت رَأْفَ ــْوِم. َواآلَن كَلَُحيْظَ ــبِْي َوالنَّْهــِب َوِخــزِْي الُْوُجــوِه كَهــَذا الْيَ ــيِْف َوالسَّ لِلسَّ
ِمــْن لَــُدِن الــرَّبِّ إِلِهَنــا لِيُبِْقــَي لََنــا نََجــاًة َويُْعِطيََنــا َوتَــًدا ِفــي َمــَكاِن قُْدِســِه، لِيُِنيــَر إِلُهَنــا 
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لَــْم  ُعبُوِديَِّتَنــا  َوِفــي  نَْحــُن،  َعِبيــٌد  ألَنََّنــا  ُعبُوِديَِّتَنــا.  ِفــي  قَلِيلَــًة  َحيَــاًة  َويُْعِطيََنــا  أَْعيَُنَنــا 
ــَت  ــَع بَيْ ــاًة لَِنرْفَ ــارَِس، لِيُْعِطيََنــا َحيَ ــوِك فَ ــْل بََســَط َعلَيَْنــا رَْحَمــًة أََمــاَم ُملُ ــا بَ يَتْرُكَْنــا إِلُهَن

إِلِهَنــا َونُِقيــَم َخرَائِبَــُه، َولْيُْعِطيََنــا َحائِطًــا ِفــي يَُهــوَذا َوِفــي أُورَُشــلِيَم.
الَِّتــي  َوَصايَــاَك  تََركَْنــا  قَــْد  ألَنََّنــا  هــَذا؟  بَْعــَد  إِلَهَنــا  يَــا  نَُقــوُل  فََمــاَذا  » َواآلَن، 
أَْوَصيْــَت ِبَهــا َعــْن يَــِد َعِبيــِدَك األَنِْبيَــاِء... َوبَْعــَد كُلِّ َمــا َجــاَء َعلَيَْنــا ألَْجــِل أَْعَمالَِنــا 
َوأَْعطَيْتََنــا  آثَاِمَنــا  ِمــْن  أَقَــلَّ  إِلَهَنــا  يَــا  َجاَزيْتََنــا  قَــْد  ـَك  ألَنّـَ الَْعِظيَمــِة،  َوآثَاِمَنــا  الرَِّديئَــِة 
ى َوَصايَــاَك َونَُصاِهــُر ُشــُعوَب هــِذِه الرََّجاَســاِت؟ أََمــا  نََجــاًة كَهــِذِه، أَفََنُعــوُد َونَتََعــدَّ
تَْســَخُط َعلَيَْنــا َحتَّــى تُْفِنيََنــا فـَـالَ تَُكــوُن بَِقيَّــٌة َولَ نََجــاٌة؟ أَيَُّهــا الــرَّبُّ إِلــَه إِْســرَائِيَل، أَنـْـَت 
ــا أَْن  ــَس لََن ــُه لَيْ ــْوِم. َهــا نَْحــُن أََماَمــَك ِفــي آثَاِمَنــا، ألَنَّ ــارٌّ ألَنََّنــا بَِقيَنــا نَاِجيــَن كَهــَذا الْيَ بَ

نَِقــَف أََماَمــَك ِمــْن أَْجــِل هــَذا « )عــزرا 9: 15-6(.
إّن حزن عزرا وزمالئه على الشــرور التي زحفت خلســة وبمكر إلى قلب عمل 
ــْعَب بََكــى  الــرّب أنشــأ توبــة. فكثيــرون ممــن قــد اخطــأوا تأثــروا تأثــراً عميقــاً. » الشَّ
بُــَكاًء َعِظيًمــا « )عــزرا 10: 1(. وقــد بــدأوا يتحققــون، بدرجــة محــدودة، مــن شــناعة 
الخطيئــة ومــن الشــمئزاز الــذي ينظــر بــه الــرّب إليهــا. وقــد رأوا قدســيّة الشــريعة التــي 

تكلـّـم هللا بهــا مــن ســيناء، وكثيــرون منهــم ارتعبــوا وهــم يفكــرون فــي تعدياتهــم.
مــا  بصــدق  اعتــرف  الرجــل  هــذا  شــكنيا،  اســمه  رجــل  الحاضريــن  بيــن  وكان 
أعلنــه عــزرا وقــال: » إِنََّنــا قـَـْد ُخنَّــا إِلَهَنــا َواتََّخْذنـَـا نَِســاًء َغِريبَــًة ِمــْن ُشــُعوِب األَرِْض. 
َولِكــِن اآلَن يُوَجــُد َرَجــاٌء إلِْســرَائِيَل ِفــي هــَذا «. ثــّم اقتــرح شــكنيا أّن كّل مــن تعــّدوا 
علــى أوامــر هللا يقطعــون معــه عهــداً بــأن يتركــوا خطاياهــم وأن يحاكمــوا » َحَســَب 
ْع... فََقــاَم  الَشــِريَعِة «. ثــّم قــال لعــزرا: » قُــْم فَــِإنَّ َعلَيْــَك األَْمــَر َونَْحــُن َمَعــَك تََشــجَّ
ــوا َحَســَب هــَذا  ــِة َوالالَِّويِّيــَن َوكُلَّ إِْســرَائِيَل أَْن يَْعَملُ َعــْزَرا َواْســتَْحلََف ُرَؤَســاَء الَْكَهَن

األَْمــِر « )عــزرا 10: 5-2(.
بــدء إصــالح عجيــب فبصبــر ولباقــة ل محدوديــن، وبحــرص عظيــم  كان هــذا 
المقصوديــن وخيرهــم، حــاول عــزرا وزمــالؤه أن  علــى مراعــاة حقــوق كّل األفــراد 
يرشــدوا التائبيــن فــي إســرائيل فــي طريــق الحــّق والصــواب. لقــد كان عــزرا معلّمــاً 
للشريعة أعظم من كّل الباقين، وإذ باشر بنفسه فحص كّل حالة، حاول أن يطبع 
علــى قلــوب الشــعب وعقولهــم قدســيّة هــذه الشــريعة والبــركات التــي ســتكون مــن 

نصيــب المطيعيــن.
ينهــض  الشــعب  وكان  انتعــاش  يحــدث  كان  خــدم  أو  عــزرا  اشــتغل  وأينمــا 
لدراســة األســفار المقّدســة. وقد أُقيم معلمون لتعليم الشــعب فتمجدت شــريعة 

621, 622, 623



412  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

الــرّب وأكرمــت. وفحــص النــاس أســفار األنبيــاء وفتشــوها باهتمــام، وقــد جلبــت 
الفصــول المنبئــة بمجــيء المســيا الرجــاء والعــزاء لنفــوس كثيــرة حزينــة ومعييــة.

ولقــد مــّر اآلن مــا يزيــد علــى ألفــي عــام منــذ » َهيَّــأَ قَلْبَــُه لِطَلَــِب َشــِريَعِة الــرَّبِّ 
َوالَْعَمــِل ِبَهــا « )عــزرا 7: 10(. ومــع ذلــك فــإّن مــرور الزمــن لــم يقلــل مــن مثالــه التقــي 
ملهمــاً  عاشــها  التــي  التكريــس  حيــاة  ســجل  كان  القــرون  مــدى  فعلــى  الممتــاز. 

لكثيــرون بــأن يعزمــوا علــى » طَلَــب َشــِريَعَة الــرَبِّ َوالَعَمــَل ِبَهــا «.
كانــت بواعــث عــزرا ســاميّة ومقّدســة، ففــي كّل مــا عملــه كان مدفوعــاً بدافــع 
المحبّــة العميقــة للنفــوس. أّمــا الحنــان والرقــة اللذيــن أبداهمــا نحــو الخطــاة ســواء 
القيــام  مــن يحــاول  يتعلمــه كّل  أخطــأوا متعمديــن أو ل، فينبغــي أن يكونــا درســاً 
بإصــالح. علــى خــّدام هللا أن يكونــوا ثابتيــن كالصخــر فــي تعاملهــم مــع مبــاديء 
الحــّق، ومــع ذلــك يتعيــن عليهــم إبــداء العطــف والحتمــال. وأن يفعلــوا مــا فعلــه 

عــزرا بتعليــم العصــاة، طريــق الحيــاة، ولتلقينهــم َمبَــاِدئ الحــّق والصــواب.
وفــي عصرنــا الراهــن يحــاول الشــيطان أن يعمــي عيــون الرجــال والنســاء فــي 
بحيــث  الُملزمــة  هللا  شــريعة  مطالــب  رؤيــة  عــن  العديــدة،  بوســائله  العالــم  هــذا 
توجــد حاجــة ماســة لرجــال يجعلــون النــاس » يَْخَشــْوَن َوِصيَّــَة إِلِهَنــا « )عــزرا 10: 
3(. كمــا توجــد حاجــة إلــى ُمصلحيــن حقيقيــن أمنــاء يوّجهــون أنظــار العصــاة إلــى 
ــرُدُّ النَّْفــَس « )مزمــور 19:  الُمشــّرع األعظــم ويعلّمونهــم أن » نَاُمــوُس الــرَّبِّ كَاِمــٌل يَ
7(. الحاجــة ماســة إلــى رجــال مقتدريــن فــي الكتــب، ليعظمــوا شــريعة الــرّب فــي 
كّل كلمــة ينطقــون بهــا وكّل عمــل يعملونــه، رجــال يجتهــدون فــي تقويــة اإليمــان. 
أجــل! الحاجــة ماســة إلــى أمثــال هــؤلء المعلّميــن الذيــن يلهمــون القلــوب بالتوقيــر 

والمحبّــة لكتــاب هللا.
إّن اإلثــم المنتشــر والمتفشــي فــي كّل مــكان يمكــن أن ينســب إلــى حــّد كبيــر 
إلــى إهمــال دراســة كلمــة هللا وإطاعتهــا. ألنّــه عندمــا تُلقــى الكلمــة جانبــاً، فــإّن 
قّوتهــا علــى كبــح األهــواء الشــريرة الرابضــة فــي القلــب تُرفــض. والنــاس يزرعــون 

للجســد ومــن الجســد يحصــدون فســاداَ.
فــإذ أُهمــل الكتــاب المقــدس جــاء فــي إثــر ذلــك الرتــداد عــن شــريعة هللا. إّن 
العتقــاد القائــل بــأّن النــاس معفيــون مــن الطاعــة لوصايــا هللا قــد أضعــف مــن قــّوة 
الشــّر. فالتمــرّد واإلســراف  مــن  فــي طوفــان  يغــرق  العالــم  اللتــزام األدبــي وجعــل 
مــكان،  فــي كّل  الحســد  عــّم  العالــم كســيل جــارف. وقــد  والفســاد يزحــف علــى 
والخيانــة  والخصومــات  والتنافــس  والبغــض  والريــاء  الرديئــة  الظنــون  عمــت  كمــا 
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فــي الودائــع المقّدســة والنغمــاس فــي الشــهوات.  وإن َصــْرْح الَمبَــاِدئ الدينيــة 
الحيــاة الجتماعيــة ودعامتهــا  يكــون أســاس  أن  ينبغــي  الــذي  الراســخة  والعقائــد 

الكبــرى، يبــدو وكأنــه صــار كتلــة متداعيــة موشــكة علــى النهيــار.
هــذا  تاريــخ  أيــام  أواخــر  فــي  يعلــن  ســيناء  مــن  تكلّــم  الــذي  الصــوت  مــازال 
العالــم قائــالً: » لَ يَُكــْن لَــَك آلَِهــٌة أُْخــَرى أََماِمــي « )خــروج 20: 3(. لقــد جعــل 
األمــر  كلمــة  إســكات  عــن  يعجــز  ولكّنــه  هللا  إرادة  نقيــض  علــى  إرادتــه  اإلنســان 
أمــام  مســؤول  كونــه  مــن حقيقــة  التهــرب  يســتطيع  ل  البشــري  والعقــل  اإللهــي. 
يقيمــوا  أن  النــاس  ويحــاول  والتخمينــات  النظريــات  تتكاثــر  قــد  أســمى.  قــّوة 
أو إهمـــالها  عــن شـــريعة هللا  اإللهــي لالســتغناء  العلــم واإلعــالن  بيــن  التناقــض 
ـاُه  يّـَ َوإِ تَْســُجُد  إِلِهــَك  » لِلــرَّبِّ  قائــالً:  قـــّوة  بأشـــّد  يأتيهــم  الـــرّب  فأمــر  ذلــك  ومــع 

.)10  :4 )متــى  تَْعبُــُد «  َوْحــَدُه 
ل يوجــد فــي الواقــع مــا يســمى إضعــاف شــريعة الــرّب أو تقويتهــا فكمــا كانــت 
كذلــك تكــون. فهــي كانــت وســتظل دائمــا مقّدســة وعادلــة وصالحــة وكاملــة فــي 
ذاتهــا ول يمكــن نســخها أو إبطالهــا أو إبدالهــا. » فإكرامهــا « أو » اْحِتَقارَُهــا « إنمــا 

هــو فقــط بعــض كالم النــاس.
وستنشــب المعركــة األخيــرة العظيمــة فــي الصــراع بيــن الحــّق والضــالل، بيــن 
قوانيــن النــاس ووصايــا الــرّب. ونحــن مشــتركون اآلن فــي هــذه المعركــة - وهــي 
ليســت معركــة بيــن كنائــس متنافســة فــي طلــب الســيادة بــل بيــن ديانــة الكتــاب 
الحــّق  ضــّد  اصطفــت  قــد  التــي  والقــوات  والبــدع.  والتقاليــد  الخرافــات  وديانــة 
هــي اآلن دائبــة علــى عملهــا بــكّل نشــاط. فكلمــة هللا المقّدســة التــي وصلــت إلــى 
أيدينــا بهــذا الثمــن الفــادح وهــذه الكلفــة العظيمــة مــن اآللم وســفك الدمــاء قلمــا 
يقدرهــا النــاس التقديــر الالئــق بهــا. وقليلــون هــم الذيــن يقبلونهــا علــى أنّهــا قانــون 
الحيــاة. فاإللحــاد منتشــر ومتفــٍش بدرجــة مفزعــة ليــس فــي العالــم فحســب بــل 
أعمــدة  التــي هــي  التعاليــم  إنــكار  اجتــرأ كثيــرون علــى  لقــد  أيضــاً.  الكنيســة  فــي 
الكتبــة  أوردهــا  كمــا  العظيمــة  الخلــق  فحقائــق  بالــذات.  المســيحيّة  العقيــدة 
الملهمــون، وســقوط اإلنســان، والكفــارة ودوام شــريعة هللا — هــذه كلّهــا ينكرهــا 
يفتخــرون  ممــن  وآلف  بالمســيحية.  عالنيّــة  المعتــرف  العالــم  مــن  كبيــر  قســم 
بعلمهــم يعتبــرون الثّقــة التامــة فــي الكتــاب المقــّدس دليــالً علــى الضعــف، وإّن 
مــن البراهيــن علــى العلــم الغزيــر كــون اإلنســان يكابــر ويماحــك فــي أقــوال هللا 

بحيــث يفقدهــا أهــم حقائقهــا. ويفســرها تفســيراً روحانيــاً 
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علــى المســيحيين أن يكونــوا متأهبيــن لمــا ســيُباَغت بــه العالــم ســريعاً، هــذا 
الســتعداد يتم من خالل دراســتهم لكلمة هللا باجتهاد وجعل حياتهم وتصرفاتهم 
متوافقــة مــع وصاياهــا. إّن أحــداث األبديــة الهائلــة تتطلــب مّنــا شــيئاً أعظــم مــن 
بعيــداً  الحــّق  يظــّل  بينمــا  والطقــوس  والرســميات  األقــوال  ديانــة  النظريــة،  الديانــة 
فــي الــدار الخارجيــة. إّن هللا يدعــو إلــى النتعــاش واإلصــالح. فينبغــي ألّ تســمع 
مــن علــى المنبــر غيــر أقــوال الكتــاب وحدهــا. ولكــن الكتــاب تــّم تجريــده مــن قوتــه، 
والنتيجــة لذلــك تـُـرى فــي خفــض مســتوى الحيــاة الروحيــة. ففــي كثيــر مــن العظــات 
التــي تُلقــى فــي هــذه األيــام ل يوجــد ذلــك اإلعــالن اإللهــي الــذي يوقــظ الضميــر 
ويحيــي النفــس. ول يســتطيع الســامعون أن يقولــوا: » أَلَــْم يَُكــْن قَلْبَُنــا ُملْتَِهبًــا ِفيَنــا 
إِْذ كَاَن يَُكلُِّمَنــا ِفــي الطَِّريــِق َويُوِضــُح لََنــا الُْكتُــَب؟ « )لوقــا 24: 32(. يوجــد كثيــرون 
ممــن يســتغيثون مســتنجدين باإللــه الحــّي متعطشــين إلــى حضــوره. لتتحــّدث كلمــة 
والحكمــة  والَمبَــاِدئ  التقاليــد  غيــر  يســمعوا  لــم  الذيــن  وليهتــّم  القلــب،  إلــى  هللا 

البشــرية، بســماع صــوت هللا الــذي يســتطيع أن يجــدد النفــس للحيــاة األبديــة.
لقــد انبثــق نــور عظيــم مــن اآلبــاء واألنبيــاء وقيلــت أقــوال مجيــدة عــن صهيــون، 
فــاذا كان  اليــوم.  تابعيــه  نــوره بواســطة  الــرّب أن يشــرق  يريــد  مدنيــة هللا. وهكــذا 
قديســو العهــد القديــم قــد شــهدوا عــن الــولء مثــل هــذه الشــهادة المجيــدة، أفمــا 
ينبغــي للذيــن يشــرق عليهــم نــور المجتمــع مــدى قــرون طويلــة أن يقّدمــوا شــهادة 
أعظــم وأشــهر لقــّوة الحــّق؟ إّن النبــّوات المجيــدة تُســلّط نورهــا علــى طريقنــا. فلقــد 
التقــى الرمــز بالمرمــوز إليــه فــي مــوت ابــن هللا. وقــد قــام المســيح مــن األمــوات منادياً 
مــن فــوق القبــر المفتــوح قائــالً: » أَنـَـا ُهــَو الِْقيَاَمــُة َوالَْحيَــاُة « )يوحنــا 11: 25(. وقــد 
أرســل روحــه إلــى العالــم ليذكرنــا بــكّل شــيء وبواســطة معجــزة مــن معجــزات قوتــه، 

حفــظ الكلمــة المكتوبــة مــدى العصــور.
إّن المصلحيــن، الذيــن منحنــا احتجاجهــم اســم بروتســتانت، أحّســوا بــأّن هللا 
المســعى  بهــذا  يقومــون  للعالــم. وفيمــا كانــوا  نــور اإلنجيــل  لتوصيــل  قــد دعاهــم 
كانــوا علــى أتــّم اســتعداد للتضحيّــة بثرواتهــم وحريتهــم وحتــى حياتهــم نفســها. وفــي 
وجــه الضطهــاد والمــوت نــودي باإلنجيــل فــي كّل مــكان. ووصلــت كلمــة هللا إلــى 
الشــعوب وشــرع النــاس مــن كّل الطبقــات بــدرس كلمــة هللا بــكّل شــوق ولهفــة: 
العــال والــدون، األغنيــاء والفقــراء، العلمــاء والجهــالء. فهــل نحــن فــي هــذه المعركــة 
كان  كمــا  لنــا  المســلّمة  الوديعــة  علــى  أمنــاء  الهائــل  الصــراع  معــارك  مــن  األخيــرة 

المصلحــون األولــون أمنــاء نحــو وديعتهــم؟
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اِْجَمُعــوا  ِباْعِتــَكاٍف  نَــاُدوا  َصْوًمــا.  ُســوا  قَدِّ ِصْهيَــْوَن  ِفــي  ِبالْبُــوِق  » اِْضِربُــوا 
ــيُوَخ. اْجَمُعــوا األَطَْفــاَل .. لِيَبْــِك الَْكَهَنــُة  ُســوا الَْجَماَعــَة اْحُشــُدوا الشُّ ــْعَب. قَدِّ الشَّ
ــَن الــرِّواِق َوالَْمْذبَــِح، َويَُقولُــوا اْشــِفْق يَــا رَبُّ َعلَــى َشــْعِبَك، َولَ تَُســلِّْم  اُم الــرَّبِّ بَيْ ُخــدَّ
ــْوِم َوالْبُــَكاِء َوالنَّــْوِح. َوَمزِّقُــوا  ِبــُكلِّ قُلُوِبُكــْم َوِبالصَّ ِميرَاثَــَك لِلَْعــاِر  « » ارِْجُعــوا إِلَــيَّ 
بَِطــيُء الَْغَضــِب  ـُه َرُؤوٌف رَِحيــٌم،  إِلِهُكــْم ألَنّـَ الــرَّبِّ  إِلَــى  ثِيَابَُكــْم َوارِْجُعــوا  قُلُوبَُكــْم لَ 
ــرِّ لََعلَّــُه يَرْجــُع َويَْنــَدُم فَيُبِْقــَي َوَراَءُه بَرَكَــَة  « )يوئيــل 2:  وَكَِثيــُر الرَّأْفَــِة َويَْنــَدُم َعلَــى الشَّ

.)14-12  ،17-15
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فــي  وكرامــة  نفــوذ  ذا  مركــزاً  يشــغل  العبرانييــن،  المســبيين  أحــد  نحميــا  كان 
البــالط الفارســي. فــإذ كان ســاقياً للملــك كان مســموحاً لــه بالمثــول فــي حضرتــه 
بــكّل حريــة. وبفضــل مركــزه ومواهبــه وولئــه صــار لــه صديقــاً ومشــيراً. ومــع ذلــك فإّن 
نحميــا الــذي ظفــر برضــى الملــك وتمتــع بإحســاناته، لــم ينــَس إلهــه وشــعبه بالرغــم 
مــن إحاطتــه بمظاهــر الفخامــة والجــالل والبهــاء. فاتجــه قلبــه باهتمــام عميــق صــوب 
أورشــليم إذ ارتبطت أماله وأفراحه بنجاحها. وقد قصد هللا أن يمنح شــعبه البركة 
فــي أرض آباءهــم بواســطة هــذا الرجــل الــذي نــال الســتعداد أثنــاء وجــوده فــي بــالط 

فــارس لالضطــالع بالعمــل الــذي ُدعــي إليــه.
ثــّم أنّــه أحيــط علمــاً مــن الرســل القادميــن مــن اليهوديّــة أّن أورشــليم تمــّر فــي 
والباليــا  المحــن  شــّر  يقاســون  رجعــوا،  الذيــن  المســبيون  فــكان  عصيبــة.  ظــروف 
العمــل  ولكــن  بناؤهــا  أعيــد  قــد  المدينــة  مــن  أجــزاء  وبعــض  الهيــكّل  والعــار. كان 
تعطــل وكذلــك خدمــات الهيــكّل، وكان الشــعب يعانــي مــن الخــوف المســتمّر ألّن 

الجــزء األكبــر مــن المدينــة متهدمــاً.
فــإذ غمــر الحــزن قبــل نحميــا لــم يســتطع أن يــأكل أو يشــرب بــل » بََكــى َونَــاَح 
أَيَامــاً َوَصــاَم « وفــي حزنــه اتَّجــه بقلبــه إلــى المعيــن اإللهــي فقــال: » َصلَّيْــُت أََمــاَم 
إِلَــَه الَســَماِء «. واعتــرف بــكّل أمانــة بخطايــاه وخطايــا شــعبه وتوّســل إلــى هللا طالبــاً 
منــه أن يؤيّــد قضيــة شــعبه ويعيــد إليهــم شــجاعتهم ويعينهــم إلقامــة خــرب يُهــَوَذا.
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بالحجــج  فمــه  وامتــأل  شــجاعته  وزادت  إيمانــه  تقــوى  يصلّــي  نحميــا  كان  وإذ 
المقّدســة فأشــار إلــى اإلهانــة التــي قــد تصيــب هللا إذا كان شــعبه يُتركــون فريســة 
للضعــف والظلــم بعدمــا رجعــوا إليــه. ثــّم ألــحَّ علــى هللا إلتمــام وعــده القائــل: » إِْن 
رََجْعتُــْم إِلَــيَّ َوَحِفظْتُــْم َوَصايَــاَي َوَعِملْتُُموَهــا. إِْن كَاَن الَْمْنِفيُّــوَن ِمْنُكــْم ِفــي أَقَْصــاِء 
ـِذي اْختَــرُْت إلِْســَكاِن  ــَماَواِت. فَِمــْن ُهَنــاَك أَْجَمُعُهــْم وَآتِــي ِبِهــْم. إِلَــى الَْمــَكاِن الّـَ السَّ
الوعــد  هــذا  اعطــي  لقــد   .)31-29  :4 تثنيــة  انظــر  9؛   :1 )نحميــا  ِفيــِه «  اْســِمي 
للشــعب علــى يــد موســى قبــل دخولهــم كنعــان. وظــّل الوعــد ثابتــاً لــم يتغيــر مــدى 

قــرون طويلــة واآلن إذ رجــع شــعب هللا إليــه بتوبــة وإيمــان فلــم يخيــب وعــده.
وكثيــراً مــا كان نحميــا يســكب قلبــه فــي الصــالة ألجــل شــعبه. أّمــا اآلن ففيمــا 
كان يصلّــي بــرز فــي ذهنــه غــرض مقــّدس. فقــد عــزم انــه إذا أمكنــه الحصــول علــى 
رضــى الملــك وعلــى المعونــة الضروريــة فــي تدبيــر المــواد الالزمــة فسيشــرع هــو 
بنفســه فــي بنــاء أســوار أورشــليم مــن جديــد، معيــداً بذلــك القــوة القوميــة لشــعبه. 
وقــد ســأل الــرّب لمنحــه رحمــة أمــام الملــك ليتــّم تنفيــذ هــذه الخطــة فتوّســل قائــالً: 
ــِدَك َواْمَنْحــُه رَْحَمــًة أََمــاَم هــَذا الرَُّجــِل « )نحميــا 1: 11(. ــْوَم لَِعبْ » أَْعــِط النََّجــاَح الْيَ

وظــّل نحميــا اربعــة أشــهر ينتظــر فرصــة مواتيــة ليتقــّدم بطلبــه إلــى الملــك. وفــي 
هــذه األثنــاء حــاول أن يتمالــك نفســه ويبــدو فرحــاً فــي حضــرة الملــك رغــم أنـّـه كان 
مثقــل القلــب. ففــي تلــك القصــور التــي كان يتجلـّـى فيهــا التــرف والعظمــة والجــالل 
ــن علــى مــن يوجــدون فيهــا أن يكونــوا فرحيــن ســعداء وألّ يــرى الضيــق أو  كان يتعيّ
الحــزن مرتســماً علــى وجــه أّي واحــد مــن حاشــية الملــك. أّمــا عندمــا يكــون نحميــا 
فــي ســاعات راحتــه بعيــداً عــن عيــون النــاس فكثيــراً مــا كان يصلـّـي ويعتــرف ويبكــي 

بدمــوع غزيــرة، وكان هللا ومالئكتــه يرونــه ويســمعونه.
أخيــراً لــم يســتطع نحميــا المحــّب لوطنــه أن يتحمــل ثقــّل الحــزن الــذي كان يجثــم 
علــى صــدره. فلقــد تركــت ليالــي األرق والهــّم واألحــزان أثارهــا علــى وجهــه. فــإذ كان 
الملــك يغــار علــى ســالمة نفســه كان معتــاداً علــى تصفــح الوجــوه وفضــح التصنــع 
والتنكر فرأى أّن اضطرابا خفياً كان يحتدم في نفس ساقيه قسألة قائالً: » لَِماَذا 

َوْجُهــَك ُمْكَمــدٌّ َوأَنـْـَت َغيْــُر َمِريــٍض؟ َمــا هــَذا إِلَّ كآبـَـَة قَلـْـٍب «.
مــأل هــذا الســؤال قلــب نحميــا رعبــاً. أليــس ممــا يغضــب الملــك أن يســمع 
خدمتــه  فــي  الظاهــر  حســب  منشــغالً  كان  بالطــه  فــي  الموظــف  ســاقيه،  أّن 
بينمــا كانــت أفــكاره منصرفــة عنــه فــي شــعب هللا المتضايــق؟ ألّ يخســر ذلــك 
المذنــب حياتــه فيقضــى عليــه بالمــوت؟ وهــل ســــتنهار خطتــه المحبوبــة إلعــــادة 
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فبشــفتين  ا «.  ِجــدًّ كَِثيــًرا  » فَِخْفــُت  قائــالً:  يكتــب  هــو  هــا  أورشــليم؟  قــّوة 
الَْملِــُك  مرتعشــتين وعينيــن دامعتيــن كشــف عــن ســبب حزنــه فقــال: » لِيَْحــَي 
إِلَــى األَبَــِد كَيْــَف لَ يَْكَمــدُّ َوْجِهــي َوالَْمِديَنــُة بَيْــُت َمَقاِبــِر آبَائِــي َخــَراٌب َوأَبَْوابَُهــا قَــْد 

.)3-2  :2 )نحميــا  النَّــاُر؟ «  أَكَلَتَْهــا 
وقــد أيقــظ ســرد حالــة أورشــليم، العطــف فــي قلــب الملــك ولــم يثــر تعصبــه. 
وقــّدم ســؤال الملــك اآلخــر لنحميــا الفرصــة الســانحة التــي كان ينتظرهــا. فســأله 
قائــالً: » َمــاَذا طَالِــٌب أَنْــَت؟ « ولكــن رجــل هللا لــم يجــرؤ علــى التقــّدم بطلبــه إلّ 
لديــه  ارتحشســتا. كانــت  مــن  الــذي هــو أعظــم  الــرّب  مــن  بعدمــا طلــب اإلرشــاد 
شــيء  كّل  أّن  أدرك  وقــد  الملــك.  مســاعدة  وتتطلــب  ليتممهــا  مقّدســة  وديعــة 
واستحســانه  الملــك  برضــى  يظفــر  تجعلــه  بكيفيــة  المســألة  بســط  علــى  موقــوف 
ــَماِء « )نحميــا 2: 4(. وفــي  ــُت إِلَــى إِلــِه السَّ فيقــّدم لــه المســاعدة. فقــال: » فََصلَّيْ
تلــك الصــالة القصيــرة اندفــع نحميــا إلــى محضــر ملــك الملــوك مكتســباً منــه قــّوة 

يمكنهــا أن تحــول القلــوب كمــا تتحــول جــداول الميــاه.
فكــون اإلنســان يصلّــي كمــا صلّــى نحميــا فــي ســاعة حاجتــه هــو مصــدر مأمــون 
للعــون يكــون تحــت أمــر أّي مســيحي يجــوز فــي مثــل هــذا الظــرف عندمــا يســتحيل 
عليــه أن يقــّدم صــالة منظمــة رســميّة. فالكادحــون فــي مســالك الحيــاة المزدحمــة 
بالعمــل والحركــة عندمــا تتزاحــم عليهــم الرتبــاكات وتــكاد تطغــي عليهــم، يمكنهــم 
أن يرفعوا صالة إلى هللا في طلب اإلرشــاد اإللهي. والمســافرون بحراً وبراً عندما 
يهددهــم خطــر عظيــم يســتطيعون أن يســتودعوا أنفســهم لحراســة الســماء. وفــي 
فــي  صرختــه  يرفــع  أن  للقلــب  يمكــن  المفاجئــة  المخاطــر  أو  الصعوبــات  أوقــات 
طلــب العــون مــن هللا الــذي تعهــد بــأن يأتــي بنفســه لنجــدة المؤمنيــن األمنــاء كلمــا 
صرخــوا إليــه. ففــي كّل ظــرف وكّل حالــة يمكــن للنفــس المثقلــة باألحــزان والهمــوم، 
أو التــي تهاجمهــا التجربــة بعنــف أن تجــد اليقيــن والســناد والنجــدة فــي محبّــة هللا 

وقدرتــه التــي ل تخيــب ألنــه اإللــه الحافــظ العهــد.
ملــك  إلــى  قّدمهــا  التــي  تلــك  القصيــرة  الصــالة  لحظــة  فــي  نحميــا  اســتجمع 
الملــوك، أطــراف شــجاعته ليخبــر ارتحشســتا برغبتــه ليُعفــى إلــى حيــن مــن واجباتــه 
فــي بــالط الملــك، وســأل أن تُعطــى لــه الســلطة إلقامــة ِخــرَْب أورشــليم وليجعلهــا 
لألّمــة  وخطيــرة  هامــة  نتائــج  توقفــت  فلقــد  ومحصّنــة.  قويّــة  مدينــة  أخــرى  مــرّة 
ــُك َحَســَب يَــِد  اليهوديّــة علــى هــذا الطلــب. وأعلــن نحميــا قائــالً: » فَأَْعطَانِــي الَْملِ

الَِحــِة َعلَــيَّ « )نحميــا 2: 8(. إِلِهــي الصَّ
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ليقــوم  وتبصــر  بحكمــة  تقــّدم  طلبهــا  التــي  المعونــة  علــى  نحميــا  فــإذ حصــل 
يــؤول  أّي احتيــاط  لــم يهمــل  المشــروع. فهــو  نجــاح  بالترتيبــات الالزمــة لضمــان 
إلــى إنجــاز العمــل. ولــم يكشــف عــن أغراضــه حتــى لمواطنيــه. ففــي حيــن كان 
أّي  إلــى  البعــض  يلجــأ  لئــال  يخشــى  كان  بنجاحــه،  ســيفرحون  كثيريــن  أّن  يعلــم 
عمــل مــن أعمــال الطيــش أو الحماقــة التــي قــد يُثيــر غيــرة أعدائهــم، وربمــا يــؤدي 

إلــى إحبــاط المشــروع.
وقــد قبــل الملــك طلبــه بــكّل رضــى ممــا شــجع نحميــا لطلــب مســاعدات أخــرى. 
ولكــي يُكســب مأموريتــه ســلطة وكرامــة وينــال الحمايــة فــي رحلتــه طلــب أن تصحبــه 
قــّوة عســكرية، فنــال مــا طلــب. ومــن ثــّم أُعطيــت لــه رســائل مــن الملــك إلــى ولة 
األقاليــم التــي فــي عبــر الفــرات، وهــي المنطقــة التــي كان لبــّد مــن أن يمــّر فيهــا فــي 
طريقــه إلــى اليهوديـّـة، كمــا تــزود برســالة إلــى حــارس غابــات الملــك فــي جبــال لبنــان 
لكــي يقــّدم لــه األخشــاب التــي يحتــاج إليهــا. ولكــي ل يكــون أّي مجــال للشــكوى 
مــن أنّــه يتجــاوز حــدود مهمتــه، حــرص نحميــا للحصــول علــى الســلطة والمتيــازات 

المطلوبــة علــى أن يكــون كّل ذلــك واضحــاً محــدداً.
ــر والحكمــة والعمــل الحــازم هــذا ينبغــي أن يكــون درســاً يتعلّمــه  إّن مثــال التبصُّ
بإيمــان وحســب  بالصــالة  يكتفــوا  ألّ  أولد هللا  علــى  يجــب  المســيحيين.  جميــع 
بــل أن يعملــوا باجتهــاد وحــرص وعنايــة. فهــم ســيواجهون كثيــراً مــن الصعوبــات 
وســيعرقلون أحيانــاً عمــل العنايــة اإللهيــة الموجهــة لخيرهــم لعتبارهــم أّن الفطنــة 
وبــذل الجهــود ل دخــل لهــا فــي الديانــة إلّ بقــدر يســير. فنحميــا لــم يعتبــر أن عملــه 
قــد أنجــز لمجــرد أن بكــى وصلّــى أمــام الــرّب. بــل قــرن صلواتــه بالســعي المقــّدس 
المــدروس إذ بــذل جهــوداً جــادة بــروح الصــالة ألجــل نجــاح المشــروع الــذي اضطلــع 
بالمشــاريع  للتقــّدم  جوهريــة  هــي  الناضجــة  والخطــط  والحــرص  فالتأمــل  بــه. 

المقّدســة اليــوم كمــا األيــام التــي فيهــا أعيــد بنــا أســوار أورشــليم.
ولــم يركــن نحميــا إلــى الشــك والتخميــن. فهــو طلــب األشــياء التــي احتاجهــا 
ممــن كانــوا قادريــن علــى منحــه إيّاهــا. والــرّب مــا يــزال راغبــاً فــي تحريــك قلــوب 
مــن بيدهــم أموالــه ألجــل قضيــة الحــّق. فالذيــن يخدمونــه ســيظفرون بالمعونــة التــي 
يحــّث النــاس علــى تقديمهــا لهــم. وقــد تمهــد هــذه الهبــات الســبل التــي بواســطتها 
يصــل نــور الحــّق إلــى بلــدان كثيــرة يســودها الظــالم. وقــد ل يملــك مقدمــو تلــك 
عطايــا أّي إيمــان بالمســيح وقــد ل يتكــون لديهــم معرفــة بكلمتــه ولكــن عطاياهــم ل 

يمكــن أن تُرفــض لهــذا الســبب.
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تمت رحلة نحميا إلى أورشــليم بســالم، وقد كفلت رســائل الملك إلى حّكام 
األقاليــم التــي حملهــا معــه قبــولً كريمــاً وعونــاً ســريعاً لــه. ولــم يتجــرأ أّي عــدو علــى 
ازعــاج ذلــك المبعــوث الــذي كانــت تحرســه قــّوة ملــك فــارس، وعاملــه ولة األقاليــم 
بإكــرام عظيــم. ومــع ذلــك فــإّن وصولــه إلــى أورشــليم محاطــاً بكتيبــة مــن الجنــود، 
األمــر الــذي برهــن علــى أهميّــة مأموريتــه، اثــار حســد القبائــل الوثنيّــة الســاكنة بقــرب 
المدينــة، التــي كانــت تضمــر العــداء لليهــود وتعبــر عــن ذلــك باإلســاءات واإلهانــات 
المتكــّررة التــي كانــت تنهــال عليهــم. وكان فــي طليعــة مــن قامــوا بتلــك األعمــال 
العمونــي  وطوبيــا  الُْحوُرونِــيُّ  َســْنبَلَُّط  وهــم  القبائــل  تلــك  زعمــا  بعــض  الشــريرة 
وجشــم العربــي. فمنــذ البدايــة كان هــؤلء الزعمــاء يراقبــون تحــرُّكات نحميــا بعيــن 

النتقــاد وحاولــوا بــكّل وســيلة ممكنــة عرقلــة خططــه وتعطيــل عملــه.
وظلـّـت تصرُّفــات نحميــا تتَّســم بالحــذر والفطنــة تحــت تلــك الظــروف القاســية. 
طبيعــة  أخفــى  فقــد  لمقاومتــه  يتأهبــون  الشرســين  األعــداء  أّن  يعلــم  كان  فــإذ 
مأموريتــه عنهــم إلــى أن يتمكــن مــن دراســة الموقــف ورســم خططــه. وبذلــك كان 
يرجــو أن يظفــر بتعــاون الشــعب ويجعلــه يبــدأ العمــل قبلمــا تثــور مقاومــة األعــداء.
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فــإذ اختــار رجــالً قليليــن ممــن توســم فيهــم الثقــة أخبرهــم عــن الظــروف التــي 
جــاءت بــه إلــى أورشــليم، والغــرض الــذي كان يرجــو إنجــازه، والخطــط التــي عــزم 
علــى تطبيقهــا. وقــد أحثهــم علــى الهتمــام بعملــه وظفــر علــى الفــور بمســاعدتهم.

مــع  وخــرج  الليــل  منتصــف  فــي  نحميــا  قــام  وصولــه  مــن  الثالــث  اليــوم  وفــي 
جماعــة قليلــة مــن رفاقــه الموثــوق بهــم ليشــاهد بنفســه الخــراب الــذي حــدث فــي 
أورشــليم. وقــد امتطــى دابتــه وعبــر مــن قســم إلــى آخــر مــن أقســام المدينــة وكان 
يعايــن أســوار مدينــة آبائــه المتهّدمــة وأبوابهــا. وتزاحمــت األفــكار المؤلمــة فــي ذهنــه 
وهــو المحــّب لوطنــه، عندمــا كان ينظــر إلــى الحصــون المنهــارة فــي أورشــليم بقلــب 
نقيــض  علــى  اآلن  وقفــت  الماضيــة  شــعبه  عظمــة  ذكريــات  إّن  الحــزن.  اعتصــره 

البراهيــن الدامغــة علــى إذللهــم وهوانهــم.
وقــد أكمــل نحميــا جولتــه حــول األســوار بتكتــم وهــدوء. وأعلــن قائــالً: » َولَــْم 
ــْم أُْخِبــْر إِلَــى ذلِــَك الَْوقْــِت الْيَُهــوَد  ــُت َولَ َمــا أَنَــا َعاِمــٌل َولَ يَْعــرِِف الْــُولَُة إِلَــى أَيْــَن َذَهبْ
َوالَْكَهَنــَة َواألَْشــرَاَف َوالْــُولََة َوبَاِقــي َعاِملِــي الَْعَمــِل « )نحميــا 2: 16(. وقــد قضــى 
بــذل  بقيّــة تلــك الليلــة فــي الصــالة إذ كان يعلــم أّن الصبــاح التالــي قــد يتطلّــب 

مجهــود جــّدي إليقــاظ وتوحيــد مواطنيــه المغموميــن والمنقســمين.
كان نحميــا يحمــل تكليفــاً ملكيــاً يطلــب فيــه مــن الســّكان أن يتعاونــوا معــه فــي 
إعــادة بنــاء أســوار المدينــة، إلّ أنـّـه لــم يكــن يعتمــد فــي ذلــك علــى ممارســة الســلطة. 
ولكّنــه حــاول باألحــرى أن يظفــر بثقــة الشــعب وعطفهــم، عالمــاً أّن ارتبــاط القلــوب 
فــي العمــل العظيــم الــذي أمامــه. وعندمــا جمــع  واشــتراك األيــدي كان جوهريــاً 
بإيقــاظ  كفيلــة  تعتبــر  كانــت  ســديدة  لهــم حججــاً  قــّدم  الغــد  فــي  معــاً  الشــعب 

قواهــم الهاجعــة وتوحيــد صفوفهــم المشــتتة.
إلــى نحميــا يعلمــون شــيئاً ول هــو أخبرهــم عــن جولتــه  لــم يكــن المســتمعون 
التــي قــام بهــا فــي منتصــف الليلــة الماضيــة. ولكــن حقيقــة كونــه قــام بتلــك الجولــة 
ســاهمت مســاهمة كبيــرة فــي نجاحــه، ألنّــه كان يســتطيع أن يتحــّدث عــن حالــة 
المدينــة بدقــة وإتقــان أدهشــا ســامعيه. فالتأثيــر الــذي انطبــع علــى قلبــه وذهنــه 
وهو ينظر إلى ضعف أورشــليم وانحطاطها أكســب أقواله حماســاً وقّوة عظيمين.

الوثنييــن —  بيــن  لحقهــم  الــذي  العــار  الشــعب  أمــام  نحميــا  اســتعرض  وقــد 
والعــار الــذي لحــق دينهــم والتجاديــف التــي وّجهــت إلــى إلههــم. ثــّم أخبرهــم أنّــه 
ســمع بالبــالء الــذي حــّل بهــم وهــو فــي بــالد بعيــدة وأنّــه توّســل إلــى الســماء طالبــاً 
الرحمــة ألجلهــم، وأنّــه عندمــا كان يصلّــي عقــد العــزم علــى اســتئذان الملــك فــي 
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فــي  اإلذن  بمنحــه  الملــك  يكتفــي  كيــال  هللا  ســأل  وقــد  لمســاعدتهم.  المجــيء 
المجــيء بــل أيضــاً بتزويــده بالســلطة ومنحــه المعونــة الالزمــة إلنجــاز ذلــك العمــل. 
وقــد اســتجيبت صالتــه بكيفيّــة برهنــت علــى أّن تلــك الخطّــة هــي فعــالً مــن هللا.

وقــد ســرد عليهــم كّل هــذا، بعــد أن كشــف لهــم أنّــه مــزّود بســلطة مــن هللا 
كانــوا  إذا  مــا  مباشــراً  ســؤالً  نحميــا  ســألهم  ثــّم  معــاً.  الفارســي  الملــك  ومــن 

الســور. لبنــاء  الفرصــة  تلــك  مــن  لالســتفادة  مســتعدين 
برحمــة  التفكيــر  هــذا   وهــّدأ  قلوبهــم.  إلــى  الســتغاثة  تلــك  وصلــت  وقــد 
وتصميــم:  بشــجاعة  واحــداً  بصــوت  فقالــوا  مخاوفهــم،  تجاههــم،  الســماء 

لِلَْخيْــِر «. أَيَاِديَُهــْم  ُدوا  َوَشــدَّ َولَْنبْــِن.  » لَِنُقــْم 
كانــت نفــس نحميــا بجملتهــا فــي المشــروع الــذي أخــذه علــى نفســه. وكان 
الشــجاعة  اآلخريــن  ألَهــَم  إذ  العــدوى  ســريع  وعزمــه  وحماســه  ونشــاطه  رجــاؤه 
العاليــة والقصــد الســامي ذاتــه. فصــار كّل إنســان هــو نحميــا فــي دوره وأعــان 

علــى تشــديد وتقويــة قلــب قريبــه ويــده.
وعندمــا ســمع أعــداء اليهــود مــا كان يرجــو اليهــود إتمامــه ســخروا منهــم قائليــن: 
ـِذي أَنْتُــْم َعاِملُــوَن؟ أََعلَــى الَْملِــِك تَتََمــرَُّدوَن؟ « )نحميــا 2: 19(.  » َمــا هــَذا األَْمــُر الّـَ
فأجابهــم نحميــا قائــالً: » إّن إلــه الســماء يعطينــا النجــاح ونحــن عبيــده نقــوم ونبنــي. 

وأّمــا أنتــم فليــس لكــم نصيــب ول حــّق ول ذكــر فــي أورشــليم « )نحميــا 2: 20(.
وأمكنهــم  وجــّده  نحميــا  حمــاس  بعــدوى  أصيبــوا  مــن  أّول  الكهنــة  وكان 
بفضــل النفــوذ الــذي كان لهــم بحكــم مركزهــم أن يقومــوا بــدور كبيــر فــي تقــّدم 
فــي  نجاحهــم  علــى  الســريع  تعاونهــم  كثيــراً  ســاعد  وقــد  تعطيلــه.  أو  العمــل 
العمــل عنــد المباشــرة بــه. فقــد جــاءت الغالبيــة العظمــى مــن رؤســاء الشــعب 
ُذكــر اســم هــؤلء  نبــل وتّممــوا واجبهــم، ولذلــك  بــكّل  وحكامــه وقامــوا بعملهــم 
الرجــال األمنــا بــكّل إكــرام فــي كتــاب هللا. ولكــن كان يوجــد جماعــة قليلــة هــم 
ِفــي َعَمــِل َســيِِّدِهْم « )نحميــا 3:  مــن نبــالء التقوعييــن: » لَــْم يُْدِخلُــوا أَْعَناقَُهــْم 
وقــد  بالعــار،  موســومة  الباطليــن  المتكاســلين  العبيــد  هــؤلء  ذكــرى  فظــّل   .)5

القادمــة. األجيــال  لــكّل  كإنــذار  إلينــا  ســلّمت 
يوجــد فــي كّل حركــة دينيّــة جماعــة رغــم أنّهــم ل ينكــرون أّن العمــل هــو عمــل 
هللا فإنّهــم يظلـّـون مترفعيــن بأنفســهم ويرفضــون بــذل أّي مجهــود للمســاعدة. وكان 
الــذي ل يغفــل عــن شــيء  فــي الســماء  بهــم أن يذكــروا الســفر المســجل  يحســن 
ــْفر  ول أخطــاء فيــه والــذي ســيدانون بموجــب مــا هــو مكتــوب فيــه. وفــي ذلــك السِّ
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ِســِجّل أبــدي لــكل  الفــرص التــي أُهملــت، وكّل عمــل مــن أعمــال اإليمــان والمحبّــة.
إّن مثــال تقاعــس النبــالء التقوعييــن لــم يؤثــر كثيــراً فــي إضعــاف تأثيــر نحميــا 
الملهــم. وكان الشــعب بوجــه عــام يشــتعل حماســاً وغيــرة بحــب الوطــن. وقــد نظــم 
رجــال المقــدرة والنفــوذ طبقــات المواطنيــن المختلفــة فــي جماعــات، وُجعــل كّل 
قائــد مســؤولً عــن ترميــم قســم خــاص مــن الســور. وقــد ســجل الســفر المقــّدس عــن 

البعــض أنّهــم بنــوا: » كُلُّ َواِحــٍد ُمَقاِبــَل بَيِْتــِه « )نحميــا 3: 28(.
بــدأ العمــل فعــالً. فبيقظــة ل تعــرف  ولــم تخمــد جــذوة نشــاط نحميــا بعدمــا 
الكلّــل، اشــرف علــى البنــاء موّجهــاً العمــال ومالحظــاً المعطِّــالت، كمــا أعــّد العــّدة 
لمواجهــة كّل الطــواري. وعلــى امتــداد تلــك األميــال الثالثــة مــن الســور كان النــاس 
ــون بتأثيــره علــى الــدوام. وبكالمــه الــذي كان يقولــه فــي وقتــه جعــل يشــجع  يحسُّ
يــن. وكان دائمــاً يراقــب  الخائفيــن ويوقــظ المقصريــن والمتأخريــن ويمتــدح المجدِّ
تحــركات أعدائهــم الذيــن كانــوا مــن حيــن آلخــر يتجمعــون عــن بعــد وينشــغلون فــي 
الحديــث كمــا لــو كانــوا يتآمــرون بالشــّر، ومــن ثــّم يقتربــون أكثــر إلــى أولئــك العمــال 

محاوليــن صــرف انتباههــم وتلهيتهــم عــن العمــل.
لــم ينــس نحميــا وهــو فــي غمــرة أعمالــه الكثيــرة نبــع قّوتــه. فــكان يرفــع قلبــه دائمــاً 
ــَماِء  السَّ » إِلــَه  يقــول:  الجميــع. وهتــف  علــى  العــام  الرقيــب  هــو  الــذي  إلــى هللا 
يُْعِطيَنــا النََّجــاَح« )نحميــا 2: 20(. لقــد رنــت تلــك الكلمــات وتــرّدد صداهــا فاهتــزت 

لهــا قلــوب كّل العامليــن علــى الســور.
ولكــن إقامــة حصــون أورشــليم لــم تتقــّدم بــدون مقاومــة، كان الشــيطان يعمــل 
علــى إثــارة المقاومــة وإضعــاف العزائــم. فــإّن ســنبلط وطوبيــا وجشــم الذيــن هــم 
حاولــوا  فقــد  البنــاء.  عمــل  لتعطيــل  معــاً  اتّحــدوا  الحركــة  هــذه  فــي  أعوانــه  أكبــر 
وأعلنــوا  البنائيــن،  جهــود  مــن  يســخرون  كانــوا  العامليــن.  بيــن  انشــقاق  إحــداث 

بفشــله. وتنبــأوا  المشــروع  ذلــك  إنجــاز  اســتحالة 
َعَفــاُء؟ َهــْل يَتْرُكُونَُهــْم  فصــاح ســنبلط يقــول ســاخراً: » َمــاَذا يَْعَمــُل الْيَُهــوُد الضُّ
)هل يحصنون أنفسهم ببناء السور — الترجمة التفسيريّة( .. َهْل يُْحيُوَن الِْحَجارََة 
ِمــْن كـُـَوِم التُّــرَاِب َوِهــَي ُمْحرَقـَـٌة؟ «. أّمــا طوبيــا فقــد زاد مــن ســخريته واحتقــاره قائــالً: 

» إِنَّ َمــا يَبُْنونـَـُه إَِذا َصِعــَد ثَْعلـَـٌب فَِإنَّــُه يَْهــِدُم ِحَجــارََة َحائِِطِهــِم « )نحميــا 4: 2، 3(.
كان البنــاؤون اآلن محاطيــن بمقاومــة نشــطة وقويـّـة. واضطــروا أن يلزمــوا جانــب 
بالمحبّــة  تظاهــروا  كونهــم  مــع  الذيــن  أعدائهــم  مؤامــرات  مــن  المســتمر  التحفــظ 
ويثيــروا  والرتبــاك  التشــويش  يحدثــوا  أن  مختلفــة  بوســائل  حاولــوا  والصداقــة، 
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الشــكوك. كمــا حاولــوا تبديــد شــجاعة اليهــود، ودبّــروا مؤامــرات إلجتــذاب نحميــا 
أّمــا اليهــود الخونــة فكانــوا مســتعّدين للتعــاون فــي ذلــك  وايقاعــه فــي حبائلهــم. 
العمــل الغــادر. وقــد انتشــر خبــر كاذب مفــاده أّن نحميــا يتآمــر ضــّد فــارس إذ يحــاول 

أن يجعــل نفســه ملــكاً علــى إســرائيل. وأّن جميــع أعوانــه خونــة.
ولكــن نحميــا ظــّل متجهــاً بقلبــه إلــى هللا فــي طلــب العــون واإلرشــاد: » وَكَاَن 
ــْعِب قَلْــٌب ِفــي الَْعَمــِل « )نحميــا 4: 6(. وقــد تقــّدم ذلــك المشــروع إلــى أن  لِلشَّ

ســّدت الثغــرات وارتفــع الســور كلّــه إلــى منتصــف علــّوه المطلــوب.
لــم  غضبــاً.  امتــألوا  محاولتهــم  جــدوى  عــدم  إســرائيل  أعــداء  رأى  وعندمــا 
يكونــوا إلــى ذلــك الحيــن قــد لجــأوا إلــى اإلجــراءات العنيفــة ألنّهــم كانــوا يعلمــون أّن 
نحميــا ورفاقــه إنّمــا يعملــون بموجــب تكليــف مــن الملــك، وكانــوا يخشــون لئــال تثيــر 
مقاومتهــم الجديّــة لــه ســخط الملــك. أّمــا اآلن فقــد أوقعــوا أنفســهم فــي الجريمــة 
التــي كانــوا يلصقونهــا بنحميــا بســبب غضبهــم. فــإذ اجتمعــوا للمشــاورة: » تَآَمــُروا 

َجِميُعُهــْم َمًعــا أَْن يَأْتُــوا َويَُحاِربُــوا أُورَُشــلِيَم  « )نحميــا 4: 8(.
وفــي نفــس الوقــت الــذي كان الســامريون فيــه يتآمــرون ضــّد نحميــا وضــّد عملــه 
إذ بجماعــة مــن رؤســاء اليهــود العديمــي الهتمــام حاولــوا تثبيــط العزائــم بمبالغتهــم 
ُة  قُــوَّ َضُعَفــْت  » قَــْد  قالــوا:  إذ  المشــروع  تعتــرض  التــي  الصعوبــات  فــي تضخيــم 

ــوَر « )نحميــا 4: 10(. ـرَاُب كَِثيــٌر، َونَْحــُن لَ نَْقــِدُر أَْن نَبِْنــَي السُّ الِيــَن، َوالتُـّ الَْحمَّ
ــاكُِنوَن  ثــّم جــاءت المثبطــات أيضــاً مــن ناحيــة أخــرى. ذلــك أّن » الْيَُهــوُد السَّ
بيانــات  ّجّمعــوا  العمــل  فــي  يشــاركوهم  لــم  الذيــن   .)12  :4 )نحميــا  ِبَجانِِبِهــْم « 
األعــداء وتقاريرهــم واســتخدموها فــي إضعــاف شــجاعة الشــعب وخلــق الجفــاء.

ولكــن التعييــر والســخرية والمقاومــة والتهديــد بــدا كأنّهــا تلهــم نحميــا بتصميــم 
التــي لبــّد مــن  أشــّد وأثبــت وتجعلــه أكثــر يقظــة وحــذراً. وقــد اعتــرف بالمخاطــر 
يقــول:  هــو  وهــا  تضعــف.  لــم  شــجاعته  ولكــن  أعدائــه  مــع  حربــه  فــي  مواجهتهــا 
ــْعَب ِمْن  ُهْم نََهاًرا َولَيْالً «. » فَأَْوقَْفُت الشَّ » فََصلَّيَْنا إِلَى إِلِهَنا َوأَقَْمَنا ُحرَّاًســا ِضدَّ
ــوِر َوَعلـَـى الِْقَمــِم، أَْوقَْفتُُهــْم َحَســَب َعَشــائِرِِهْم، ِبُســيُوِفِهْم  أَْســَفِل الَْمْوِضــعِ َوَراَء السُّ
ــْعِب لَ  َورَِماِحِهــْم َوِقِســيِِّهْم. َونَظَــرُْت َوقُْمــُت َوقُلْــُت لِلُْعظََمــاِء َوالْــُولَِة َولِبَِقيَّــِة الشَّ
ــيَِّد الَْعِظيــَم الَْمرُْهــوَب َوَحاِربُــوا ِمــْن أَْجــِل إِْخَوتُِكــْم َوبَِنيُكــْم  ــُروا السَّ تََخافُوُهــْم بَــِل اذْكُ

َوبََناتُِكــْم َونَِســائُِكْم َوبُيُوتُِكــْم.
ــا َســِمَع أَْعَداُؤنَــا أَنََّنــا قَــْد َعرَفَْنــا، َوأَبْطَــَل هللُا َمُشــورَتَُهْم رََجْعَنــا كُلَُّنــا إِلَــى  » َولَمَّ
ــْوِم كَاَن نِْصــُف ِغلَْمانِــي يَْشــتَِغلُوَن ِفــي  ــوِر كُلُّ َواِحــٍد إِلَــى ُشــْغلِِه. َوِمــْن ذلِــَك الْيَ السُّ
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ُروَع .. الْبَانُــوَن َعلَــى  الَْعَمــِل، َونِْصُفُهــْم يُْمِســُكوَن الرَِّمــاَح َواألَتْــرَاَس َوالِْقِســيَّ َوالــدُّ
َوِباألُْخــَرى  الَْعَمــَل  يَْعَملُــوَن  الَْواِحــَدِة  ِبالْيَــِد  َوَحاِملُــو األَْحَمــاِل َحَملُــوا.  بََنــْوا  ــوِر  السُّ
ــالََح. وَكَاَن الْبَانُــوَن يَبُْنــوَن َوَســيُْف كُلُّ َواِحــٍد َمْربُــوٌط َعلَــى َجْنِبــِه «  يَْمِســُكوَن السِّ

)نحميــا 4: 9؛ 17-13(.
وإلــى جانــب نحميــا كان يقــف النافــخ بالبــوق، وعلــى أجــزاء الســور المختلفــة 
وقــف الكهنــة حامليــن األبــواق المقّدســة. وقــد تفــرّق الشــعب لمباشــرة أعمالهــم، 
ولكــن عنــد اقتــراب الخطــر مــن أّي نقطــة أعطيــت لهــم إشــارة ليتوجهــوا إلــى هنــاك 
بال إبطاء. وها هو نحميا يقول: » فَُكنَّا نَْحُن نَْعَمُل الَْعَمَل وَكَاَن نِْصُفُهْم يَْمِسُكوَن 

الرَِّمــاَح ِمــْن طُلُــوِع الَْفْجــِر إِلَــى ظُُهــوِر النُُّجــوِم « )نحميــا 4: 21(.
أّمــا مــن كانــوا يســكنون فــي المــدن والقــرى خــارج أورشــليم فقــد طُلــب منهــم 
اآلن أن يســكنوا فــي داخــل األســوار لكــي يحرســوا العمــل ولكــي يكونــوا مســتعدين 
للقيــام بواجبهــم فــي الصبــاح. فهــذا مــن شــأنه أن يمنــع أّي تأخيــر ل مبــرر لــه. ويُضيِّــع 
علــى العــدو الفرصــة التــي لــول ذلــك لــكان يغتنمهــا لمهاجمــة العّمــال فــي ذهابهــم 
أو  المشــّقات  أمــام  رفاقــه  ول  نحميــا  يتراجــع  ولــم  منهــا.  وخروجهــم  بيوتهــم  إلــى 
الخدمــة المتعبــة. فلــم يخلعــوا ثيابهــم ل فــي الليــل ول فــي النهــار ول حتــى فــي أثنــاء 

فتــرة الراحــة والنــوم القصيــرة، ول نزعــوا عنهــم ســالحهم.
مــن  نحميــا  عهــد  فــي  البنــاؤون  لقاهــا  التــي  الهمــم  وتثبيــط  المقاومــة  إّن 
رمــز  هــي  بالصداقــة،  يتظاهــرون  كانــوا  وممــن  بعداوتهــم  المجاهريــن  األعــداء 
لالختيــار الــذي لبــّد أن يجتــازه مــن يخدمــون هللا فــي هــذه األيــام. فالمســيحيون 
التــي يبديهــا لهــم األعــداء  ليــس فقــط بالغضــب والحتقــار والقســوة  يُمتحنــون 
التــي  والخيانــة  والفتــور  الثبــات  وعــدم  والتذبــذب  والكســل  بالبــالدة  أيضــاً  بــل 
يصدمانهــم.  والعــار  فالهــزء  والمعاونــة.  بالصداقــة  يتظاهــرون  مــن  يبديهــا 
الســانحة  الفرصــة  يتحيــن  والحتقــار  الزدراء  إلــى  يقــود  الــذي  ذاتــه  والعــدو 

وعنفــاً. قســوة  أشــّد  اجــراءات  ليســتخدم 
إّن الشــيطان ينتفــع بــكّل عنصــر غيــر مكــرس إلتمــام أغراضــه. ويوجــد بيــن مــن 
يعترفــون بأنّهــم يقصــدون تعضيــد عمــل هللا جماعــة ينضمــون إلــى أعدائــه ويجعلــون 
وينشــرون  يســمعون  بكونهــم  خّدامــه  أيــدي  يُضعفــون  لهجمــات  معرّضــاً  عملــه 
أعــداؤه.  يذيعهــا  التــي  والتهديــدات  والوشــايات  الشــائعات  بعــض  ويصدقــون 
فالشــيطان يعمــل بنجــاح مدهــش عــن طريــق أعوانــه. وكّل مــن يخضعــون لتأثيرهــم 
يصيــرون عرضــة لقــّوة ســاحرة تقضــي علــى حكمــة الحكمــاء وفهــم الفهمــاء. ولكــن 
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علــى شــعب هللا أن يكونــوا كنحميــا ل يخافــوا أعداءهــم ول يســتخفون بهــم. فــإذ 
يلقــون رجاءهــم علــى هللا عليهــم أن يتقّدمــوا إلــى األمــام بثبــات عامليــن عملــه فــي 

غيــر أنانيــة ومســلمين لعنايتــه العمــل الــذي يقفــون إلــى جانبــه.
لقــد جعــل نحميــا هللا ُمتَّكلــه فــي وســط الخــوف الشــديد كمــا جعلــه حصنــه 
الحصيــن. وذاك الــذي كان يدعــم عبــده آنــذاك صــار معتمــداً لشــعبه فــي كّل 
َمَعَنــا  هللَاُ  ثقــة: » إن كان  بــكّل  يقولــوا  أن  لشــعبه  يمكــن  األزمــات  ففــي  عصــر. 
يحيــك  بــه  الــذي  والدهــاء  المكــر  يكــن  مهمــا   .)31  :8 )روميــة  علينــا؟ «  فمــن 
مشــوراتهم.  كّل  ويحبــط  يكتشــفها  أن  يمكــن هلل  مؤامراتهــم  وجنــوده  الشــيطان 
» إِلُهَنــا  قــال:  حيــن  نحميــا  اســتجابة  هــي  اليــوم  اإليمــان  اســتجابة  وســتكون 
يَُحــارُِب َعنَّــا « )نحميــا 4: 20(، ألّن هللا متداخــل فــي العمــل ول يســتطيع أحــد 

النهائــي. نجاحــه  يمنــع  أن 
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في نحميا 5(.

لــم يكــن ســور أورشــليم قــد اكتمــل عندمــا اتجــه انتبــاه نحميــا إلــى الحالــة التعســة 
التــي كانــت تعانــي منهــا الطبقــات الفقيــرة مــن الشــعب. ففــي تلــك الحالــة غيــر 
المســتقرّة التــي كانــت تمــّر فيهــا البــالد كانــت شــؤون الفالحــة قــد أُهملــت إلــى 
حــّد مــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك فــأّن المســلك الــدال علــى األنانيــة الــذي ســلكه بعــض 

الراجعيــن إلــى اليهوديّــة منــع بركــة هللا عــن أرضهــم فصــار وجــود القمــح شــحيحاً.
فلكــي يحصــل الفقــراء علــى طعــام لعائالتهــم كانــوا مضطريــن لشــراء حاجاتهــم 
عــن طريــق  المــال  علــى  للحصــول  كانــوا مضطريــن  كمــا  باهظــة.  وبأثمــان  بالديــن 
الســتدانة بالربــا ليســتطيعوا دفــع الضرائــب الفادحــة التــي فرضهــا عليهــم ملــوك 
فــارس. وممــا زاد مــن هــول ضيــق الفقــراء هــو اســتغالل األغنيــاء مــن اليهــود لحالــة 

العــوز والحاجــة التــي كان الفقــراء يعانــون منهــا. وبذلــك اغتنــوا.
كان الــرّب قــد أمــر شــعبه بفــم موســى أنّــه فــي كّل ســنة ثالثــة يُجمــع عشــور 
ت لهــم تدابيــر أخــرى. فعنــد توقــف األعمــال الزراعيــة  لمنفعــة الفقــراء. وقــد أُِعــدَّ
تكبــر  التــي  فــإّن المحاصيــل  تكــون األرض متروكــة،  فــي كّل ســنة ســابعة عندمــا 
تُتــرك للمحتاجيــن. فاألمانــة فــي تكريــس هــذه العطايــا  وتنضــج مــن تلقــاء ذاتهــا 
لتخفيــف ضائقــة الفقــراء وغيــر ذلــك مــن وجــوه اإلحســان كانــت كفيلــة بتذكيــر 
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ليكونــوا  لهــم  مقّدمــة  الفرصــة  وأّن  الــكّل  مالــك  هــو  كــون هللا  بحقيقــة  الشــعب 
اســتئصال  يكفــل  مــا  علــى  شــعبه  يتــدرب  أن  يقصــد  هللا  كان  للبركــة.  قنــوات 
وقــد علّمهــم  نبيــالً.  كريمــاً  ُخلُقهــم  ليكــون  رحبــة  ويجعلهــا  قلوبهــم،  مــن  األنانيــة 
ـِذي  ــًة لَِشــْعِبي الَْفِقيــِر الّـَ هللا أيضــاً علــى لســان موســى قائــالً: » إِْن أَقْرَْضــَت ِفضَّ
ــا ِربَــا  ــِه ِربًــا «. » َل تُْقــرِْض أََخــاَك ِبِربً ــُه كَالُْمرَاِبــي. َل تََضُعــوا َعلَيْ ِعْنــَدَك فَــالَ تَُكــْن لَ
ــا يُْقــرَُض ِبِربـًـا « )خــروج 22: 25؛ تثنيــة 23:  ــا ِممَّ ــٍة أَْو ِربـَـا طََعــاٍم أَْو ِربـَـا َشــْيٍء مَّ ِفضَّ
19(. كمــا قــال أيضــاً: » إِْن كَاَن ِفيــَك فَِقيــٌر، أََحــٌد ِمــْن إِْخَوتِــَك فــي أََحــٌد أبوابــك 
َعــْن  يَــَدَك  تَْقِبــْض  َولَ  قَلْبَــَك  تَُقــسِّ  فَــالَ  إلهــك  الــرب  التــي يعطيــك  أَرِْضــَك  فــي 
أَِخيــَك الَْفِقيــِر بــل افْتـَـْح يـَـَدَك لـَـُه َوأَقْرِْضــُه ِمْقــَداَر َمــا يَْحتـَـاُج إِلَيْــِه «. » ألَنَّــُه لَ تُْفَقــُد 
الِْمْســِكيِن  ألَِخيــَك  يَــَدَك  افْتَــْح  قَائِــالً:  أُوِصيــَك  أَنَــا  لِذلِــَك  األرض.  ِمــَن  الُْفَقــرَاُء 

َوالَْفِقيــِر  فــي أَرِْضــَك « )تثنيــة 15: 7، 8، 11(. 
هــذه  بابــل  مــن  المســبيين  رجــوع  بعــد  األحيــان  بعــض  فــي  األغنيــاء  خالــف 
الجزيــة  لدفــع  الســتدانة  إلــى  الفقــراء  اضطّــر  فعندمــا  مخالفــة صريحــة.  األوامــر 
للملــك أقرضهــم األغنيــاء المــال وفرضــوا عليهــم ربحــاً فاحشــاً. وإذ أخــذوا رهونــاً 
علــى أراضــي الفقــراء، فبالتدريــج أوقعــوا المدينيــن فــي هــوة الفقــر المدقــع. وقــد 
اضطــر كثيــرون لبيــع بنيهــم وبناتهــم ليكونــوا عبيــداً أذلء، ولــم يكــن يبــدو وجــود أّي 
أمــل فــي تحســين حالتهــم ول بارقــة رجــاء ول وســيلة لفتــداء أولدهــم أو أرضهــم، 
والعــوز  والفاقــة،  الضيــق  تفاقــم  بــل  أفضــل،  امكانيــات  ـة  أيّـَ أمامهــم  تكــن  ولــم 
عهــد  وأبنــاء  واحــدة  أّمــة  فــي  افــراداً  كانــوا  فهــم  ذلــك  ومــع  الدائمــة.  والعبوديــة 

واحــد كباقــي إخوتهــم األكثــر حظــاً.
أخيراً بسط الشعب حالتهم أمام نحميا قائلين: » َها نَْحُن نُْخِضُع بَِنيَنا َوبََناتَِنا 
َعِبيــًدا َويُوَجــُد ِمــْن بََناتَِنــا ُمْســتَْعبََداٌت َولَيْــَس َشــْيٌء ِفــي طَاقـَـِة يَِدنـَـا َوُحُقولَُنــا وَكُرُوُمَنــا 
لآِلَخِريــَن « )نحميــا 5:5(.فلمــا ســمع نحميــا بهــذا الظلــم وهــذه القســوة غضــب جــّداً 
ا ِحيــَن َســِمْعُت ُصرَاَخُهــْم َوهــَذا الـْـَكالََم « )نحميــا 5: 6(. وقــد  فقــال: »َغِضبْــُت ِجــدًّ
رأى أنّــه إذا أفلــح فــي تحطيــم عــادة البتــزاز التعســفي فينبغــي لــه أن يقــف موقفــاً 
حاســماً إلى جانب العدالة. فبنشــاط وتصميم فريدين تقّدم للعمل لنجدة اخوته.

إّن حقيقــة كــون الظالميــن هــم رجــال أثريــاء تمــس الحاجــة إلــى تعضيدهــم فــي 
عمــل إعــادة المدينــة، لــم يكــن لــه أقــّل تأثيــر علــى عقــل نحميــا. فلقــد بكَّــت العظمــاء 
والــولة بــكّل شــّدة، وعندمــا جمــع حشــداً كبيــراً مــن الشــعب اخبرهــم بمطالــب هللا 

بخصــوص هــذه المســألة.
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وقــد وّجــه انتباههــم إلــى حــوادث وقعــت فــي عهــد الملــك آحــاز. ثــّم تــال عليهــم 
بهــا قســوتهم  الحيــن، موبخــاً  ذلــك  فــي  الشــعب  إلــى  أرســلها هللا  التــي  الرســالة 
وظلمهــم. لقــد أُســلم بنــي يُهــَوَذا بســبب تعلّقهــم بعبــادة األوثــان إلــى أيــدي اخوتهــم 
عداوتهــم  فــي  أمعنــوا  الذيــن  إســرائيل،  شــعب  أّي  بالوثنيّــة  تعلقــاً  منهــم  األكثــر 
بقتلهــم لعــّدة آلف مــن رجــال يُهــَوَذا فــي الحــرب، وامســكوا كّل النســاء واألطفــال 

وكانــوا ينــوون الحتفــاظ بهــم عبيــداً أو بيعهــم لألمــم.
وبســـبب خطـــايا يُهــَوذَا لــم يتدخـــل الـــرّب لمنــع الحــرب ولكّنــه وبــّخ علــى لســـان 
عـــوديد النبــّي، الخطــط القاســـية التــي قصـــد الجيــش المنتصــــر تنفيذهــــا فقــــال لهـــم: 
أََمــا  لَُكــْم.  َوإَِمــاًء  َعِبيــًدا  َوأُورَُشــلِيَم  يَُهــوذَا  بَِنــي  إِْخَضــاِع  َعلَــى  َعازُِمــوَن  أَنْتُــْم  » َواآلَن 
أَنْتُــْم آثَــاٌم لِلــرَّبِّ إِلِهُكــْم؟ « )2 أخبــار 28: 10(. وقــد انــذر عوديــد شــعب  ِعْنَدكُــْم 
إســرائيل بــأّن غضــب هللا قــد حمــي عليهــم وأّن تصرفهــم الــذي تجلــى فــي ظلمهــم 
وتعســفهم سيســتمطر عليهــم احكامــه. فلمــا ســمع الرجــال المســلحون هــذا الــكالم 
تقــّدم رجــال مــن  أمــام الرؤســاء وكّل الجماعــة. حينئــذ  تركــوا اســرارهم وغنيمتهــم 
رؤوس سبط أَفْرَاِيم: » َوأََخُذوا الَْمْسِبيِّيَن َوأَلْبَُسوا ُكلَّ ُعرَاتِِهْم ِمَن الَْغِنيَمِة وَكََسْوُهْم 
ُنوُهــْم َوَحَملُــوا َعلَــى َحِميــٍر َجِميــَع الُْمْعِييــَن  َوَحَذْوُهــْم َوأَطَْعُموُهــْم َوأَْســَقْوُهْم َوَدهَّ

ِمْنُهــْم َوأَتَــْوا ِبِهــْم إِلَــى أَِريَحــا َمِديَنــِة النَّْخــِل إِلَــى إِْخَوتِِهــْم « )2 أخبــار 28: 15(.
بيعــوا لألمــم  الذيــن  اليهــود  مــن  قــد دفعــوا فديــة بعضــاً  كان نحميــا وآخــرون 
تصــرف  وبيــن  التصــرف  هــذا  بيــن  أمامهــم  يقــارن  اآلن  هــو  وهــا  واســتعادوهم. 
الذيــن كانــوا يســتعبدون اخوتهــم طمعــاً فــي الربــح الدنيــوي. فقــال لهــم: » لَيْــَس 
األَُمــِم  تَْعِييــِر  ِبَســبَِب  إِلِهَنــا  ِبَخــْوِف  تَِســيُروَن  أََمــا  تَْعَملُونَــُه.  ـِذي  الّـَ األَْمــُر  َحَســًنا 

.)9  :5 )نحميــا  أَْعَدائَِنــا؟ « 
وقــد اراهــم نحميــا انّــه هــو نفســه وهــو مــزود بســلطان مــن قبــل ملــك فــارس 
كان يمكنــه أن يطالــب بتبرعــات كثيــرة لفائدتــه الشــخصيّة. ولكّنــه بــدلً مــن ذلــك لــم 
يأخــذ مــا يســتحقه عــدلً بــل قــّدم مــن أموالــه بســخاء إلســعاف الفقــراء فــي ضيقتهــم. 
وقــد ألــح علــى حــكام اليهــود الذيــن كانــت لهــم يــد فــي ذلــك البتــزاز حتــى يكفــوا 
عــن هــذا العمــل اآلثــم ويــردوا إلــى الفقــراء حقولهــم والمــال الكثيــر الــذي قــد فرضــوه 

عليهــم وأن يقرضوهــم بــدون ضمــان أو ربــا.
وقــد نطــق بهــذا الــكالم فــي محضــر كّل الجماعــة. فلــو أراد الحــّكام أن يبــرروا 
أنفســهم لكانــت لهــم الفرصــة ألّن يفعلــوا ذلــك. ولكّنهــم لــم يقّدمــوا أّي عــذر. وانمــا 
اعلنــــوا قائلـــــين: » نَــرُدُّ َولَ نَطْلُــُب ِمْنُهــْم. هَكــَذا نَْفَعــُل كََمــا تَُقــوُل «. وعنــد هــــذا: 
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» اْســتَْحلَْفتُُهْم )نحميــا( أَْن يَْعَملُــوا َحَســَب هــَذا الْــَكالَِم «. » فََقــاَل كُلُّ الَْجَماَعــِة 
ــْعُب َحَســَب هــَذا الْــَكالَِم « )نحميــا 5: 12، 13(. آِميــَن َوَســبَُّحوا الــرَّبَّ َوَعِمــَل الشَّ

لِــُكلِّ  أَْصــٌل  الَْمــاِل  َمَحبَّــَة  » أَنَّ  هــو:  هامــاً  درســاً  يعلّمنــا  التاريــخ  هــذا  إّن 
الربــح هــو  اشــتهاء  أّن  نجــد  الجيــل  تيموثــاوس 6: 10(. وفــي هــذا  ــُروِر « )1  الشُّ
يوجــد  الحتيــال.  طريــق  عــن  الثــروة  اإلنســان  يجمــع  مــا  وكثيــراً  الســائدة.  الرغبــة 
انــاس كثيــرون يكافحــون ضــّد الفقــر وهــم مضطــرون للكــّد والتعــب للحصــول علــى 
أجــور ضئيلــة ل تكفــي لتكفــل لهــم أقــّل ضروريــات الحيــاة. فالكــد والحرمــان بــدون 
أمــل فــي تحســن الحــوال يثقــل كواهلهــم. فــإذ يصيبهــم الضنــى بســبب المتاعــب 
النجــدة والســعاف. كّل هــذا  فــي طلــب  أيــن يتجهــون  إلــى  والهمــوم ل يعلمــون 

المــال. لكتنــاز  وشــهوتهم  اســرافهم  األغنيــاء  ليشــبع 
إّن محبّــة المــال وحــب التظاهــر قــد جعــال هــذا العالــم يبــدو كمغــارة للســراق 
واللصــوص. وكلمــة هللا تصــور لنــا الجشــع والظلــم اللذيــن سيتفشــيان فــي العالــم 
أَيَُّهــا  اآلَْن  » َهلُــمَّ  يقــول:  الرســول  يعقــوب  وكتــب  ثانيــًة.  المســيح  مجــيء  قبيــل 
َحَصــُدوا  الَِّذيــَن  الَْفَعلَــِة  أُْجــرَُة  ُهــَوَذا  األَِخيــرَة.  ـاِم  األَيّـَ ِفــي  كََنزْتُــْم  » قَــْد  األَْغِنيَــاُء « 
رَّب  أُُذنَــْي  إِلَــى  َدَخــَل  قَــْد  اِديــَن  الَْحصَّ َوِصيَــاُح  تَْصــُرُخ  ِمْنُكــْم  الْْمبُخوَســُة  ُحُقولَُكــُم 
بْــِح.  يَــْوِم الذَّ ِفــي  َوَربَّيْتُــْم قُلْوبَُكــْم كََمــا  ْمتُــْم  َوتََنعَّ َعلَــى األرض  تَرَفَّْهتُــْم  الُْجُنــوِد. قَــْد 

)يعقــوب 5: 1، 6-3(. اِوُمُكــْم «  يقَّ لَ  قَتَلْتُُمــوُه.  الْبَــاّر  َعلَــى  َحَكْمتُــْم 
وحتــى بيــن مــن يعترفــون بأنّهــم يســيرون فــي خــوف الــرّب يوجــد مــن يمثلّــون 
الــدور ذاتــه الــذي قــام بــه رؤســاء إســرائيل. فــألّن ذلــك فــي مقدورهــم فهــم يفرضــون 
أكثــر ممــا يقــره العــدل، وهكــذا يصيــرون ظالميــن. ولكــون الطمــع والغــدر يتجليــان 
فــي حيــاة مــن يدعــون اإليمــان بالمســيح، ولكــون الكنيســة تحتفــظ فــي ســجالتها 
بأســماء مــن قــد جمعــوا أموالهــم بالظلــم صــارت ديانــة المســيح محتقــرة وهزيلــة. 
فالتبذير والحتيال والبتزاز تفســد إيمان كثيرين وتدمر حياتهم الروحيّة. الكنيســة 
مســؤولة إلــى حــّد كبيــر عــن خطايــا اعضائهــا. إنّهــا ترضــى عــن الشــّر إذا مــا عجــزت 

عــن رفــع صوتهــا محتجــة ضــده.
قــّوة  فــي  بــه  التشــبه  لــه  للمســيحي. وليــس  العالــم ليســت مقياســاً  عــادات 
اعمالــه واحتيالــه وابتــزازه. فــكّل عمــل مــن أعمــال الظلــم ضــّد أي واحــد مــن بنــي 
جنســنا هــو انتهــاك للقانــون الذهبــي. وكّل ظلــم يقــع علــى أولد هللا يقــع علــى 
المســيح نفســه فــي شــخص قديســيه. وكّل محاولــة لالســتفادة مــن جهــل إنســان 
أو مــن ضعفــه أو ِمــن ســوء حظــه، تســجل علــى أنّهــا احتيــال فــي ســفر الســماء. 
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وليــالً ويــأكل خبــز  أّمــا مــن يخــاف هللا حقــا فإنّــه يفضــل أن يكــد ويتعــب نهــاراً 
المشــقة علــى أن يشــتهي الربــح الــذي يكــون فيــه ظلــم لالرملــة واليتيــم أو يصــد 

الغريــب عــن أخــذ حقــه.
إّن أقــّل انحــراف عــن العــدل يهــدم الســياجات ويهــي القلــب لرتــكاب ظلــم 
أفــدح. فبقــدر مــا يحصــل اإلنســان علــى الكســب والمنفعــة لنفســه علــى حســاب 
خســارة الناس، تصير نفســه بالقدر ذاته عديمة الحســاس لتأثير روح هللا. فالربح 

الــذي يجــيء بهــذه الكلفــة الباهظــة هــو الخســران المبيــن.
بــه ديوننــا.  نوفــي  مــا  نملــك  لــم  لعدالــة هللا ولكّننــا  مدينيــن  كنــا جميعــاً  لقــد 
حينئــذ دفــع ابــن هللا ثمــن فدائنــا إذ اشــفق علينــا. فمــن أجلنــا افتقــر لكــي نســتغني 
نحــن بفقــره. فــإذ نقــّدم إلخوتــه الفقــراء مــن اموالنــا بســخاء فنحــن بذلــك نبرهــن 
علــى اخالصنــا فــي شــكرنا للــرّب علــى الرحمــة المعطــاة لنــا. وهــا هــو بولــس الرســول 
يوصينــا قائــالً: » لَنْعَمــِل الَْخيْــَر لِلَْجِميــعِ َولَِســيََّما ألَْهــِل اإِليَمــاِن « )غالطيــة 6: 10(. 
وكالمــه هــذا مطابــق لمــا قالــه المخلّــص إذ أعلــن قائــالً: » الُْفَقــرَاَء َمَعُكــْم ِفــي كّل 
يَْفَعــَل  أَْن  تُِريــُدوَن  َمــا  َخيْــرًا «. » كّل  ِبِهــْم  تَْعَملُــوا  أَْن  تَْقــِدُروَن  أَرَْدتُــْم  َوَمتَــى  ِحيــٍن 
النَّــاُس ِبُكــُم افَْعلـُـوا هَكــَذا أَنْتـُـْم أَيًْضــا ِبِهــْم ألّن هــذا هــو النَّاُمــوِس َواألنبيــاء « )مرقــس 

14: 7؛ متــى 7: 12(.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في نحميا 6(.

لــم يجــرؤ ســنبلّط وحلفــاؤه علــى محاربــة اليهــود علنــاً ولكّنهــم ظلّــوا يواصلــون 
وإرباكهــم  هممهــم  لتثبيــط  والدهــاء  الخبــث  مــن  بمزيــد  الخفيّــة  جهودهــم  بــذل 
وإيذائهــم. كان الســور المحيــط بأورشــليم يُبنــى بســرعة وقــد أوشــك أن يكتمــل. 
فمتــى اكتمــل بنــاء الســور ونصبــت ابوابــه فــإّن أولئــك العــداء لــن يكونــوا قادريــن 
علــى الدخــول إلــى المدينــة عنــوة. لذلــك زادت رغبتهــم لوقــف العمــل دون ابطــاء. 
وابتكــروا أخيــرا خطــة كانــوا يرجــون بواســطتها اســتدراج نحميــا بعيــداً عــن مركــزه فــإذا 

مــا وقــع فــي قبضــة ايديهــم قتلــوه أو القــوا بــه فــي الســجن.
فــإذ تظاهــروا بالرغبــة فــي عقــد صلــح بيــن الحزبيــن المتخاصميــن طلبــوا الجتمــاع 
ــيا ودعــوه لمقابلتـــهم فــي قـــرية تقــع فــي سهـــل أونـــو. ولكــن نحميــا إذ كشـــف لــه  بنحمـ
الــرّوح الُقــُدس عــن حقيقــة نواياهــم رفــض قائــالً: » أَرَْســلُْت إِلَيِْهَمــا رُُســالً قَائـِـالً إِنِّــي أَنـَـا 
َعاِمــٌل َعَمــالً َعِظيًمــا فـَـالَ أَقـْـِدُر أَْن أَنـْـزَِل لَِمــاذَا يَبْطـُـُل الَْعَمــُل بَيَْنَمــا أَتْرُكـُـُه َوأَنـْـزُِل إِلَيُْكَمــا؟ « 
)نحميــا 6: 3(. ولكــن ذينــك الرجليــن الُمَجِربيــن كانــا ُمصريــن علــى طلبهمــا. فارســال 
إليه الرسالة أربع مرات بذات المعنى وفي كّل مرّة كان نحميا يجيب الجواب ذاته.

فــإذ وجــدوا أن هــذه المكيــدة لــم تنجــح لجــأوا إلــى سياســة أشــد جــرأة. فأرســل 
ســنبلط إلــى نحميــا رســالة منشــورة مــع رســول مكتــوب فيهــا: » قـَـْد ُســِمَع بَيْــَن األَُمــِم 
ــوَر لِتَُكوَن  َوَجَشــٌم يَُقوُل إِنََّك أَنَْت َوالْيَُهوُد تَُفكُِّروَن أَْن تَتََمرَُّدوا لِذلَِك أَنَْت تَبِْني السُّ
لَُهــْم َملِــًكا... َوقَــْد أَقَْمــَت أَيًْضــا أَنِْبيَــاَء لِيَُنــاُدوا ِبــَك ِفــي أُورَُشــلِيَم قَائِلِيــَن ِفــي يَُهــوَذا 
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َملِــٌك َواآلَن يُْخبَــُر الَْملِــُك ِبهــَذا الـْـَكالَِم فََهلـُـمَّ اآلَن نَتََشــاَوُر َمًعــا « )نحميــا 6: 6، 7(.
لــو أّن الخبــار المذكــورة اذيعــت فعــالً لــكان هنــاك ســبب للخــوف ألنّهــا كانــت 
غضبــه  بإثــارة  كفيــالً  شــك  أقــّل  كان  الــذي  الملــك  اســماع  إلــى  ســريعاً  ســتصل 
كانــت  كلّهــا  الرســالة  بــأّن  مقتنعــاً  كان  نحميــا  ولكــن  الجــراءات.  اقســى  فيتخــذ 
محــض اختــالق واكاذيــب وقــد كتبــت إلثارتــه وايقاعــه فــي الشــرك. والــذي قــوى 
هــذا الســتنتاج هــو أّن الرســالة كانــت منشــورة عندمــا ارســلت وذلــك لكــي يقرأهــا 

الشــعب فيســتولي عليهــم الرعــب والذعــر.
فارســل إليــه رداً ســريعاً يقــول: » لَ يَُكــوُن ِمثـْـُل هــَذا الـْـَكالَِم الَّــِذي تَُقولـُـُه، بـَـْل إِنََّمــا 
أَنـْـَت ُمْختَلُِقــُه ِمــْن قَلِْبــَك « )نحميــا 6: 8(. لــم يكــن نحميــا يجهــل مكايــد الشــيطان. 
البنائيــن  ايــدي  اضعــاف  بقصــد  بذلــت  قــد  المحــاولت  هــذه  أّن  يعــرف  كان  بــل 

وبذلــك تحبــط جهودهــم وتبطــل.
شــركاً  لخــادم هللا  نصــب  فقــد  اآلن  أّمــا  وتكــراراً،  مــراراً  الشــيطان  انهــزم  لقــد 
رجــالً  اســتأجروا  وزمــالءه  ســنبلّط  ان  ذلــك  واخطــر.  اعظــم  ودهــاء  بمكــر  ادهــى 
لــه مشــورة شــريرة علــى أنهــا كلمــة  كانــوا يظهــرون الصداقــة لنحميــا لكــي يقّدمــوا 
الــذي كان نحميــا  الــرّب. وكان أهــم شــخص قــام بهــذا العمــل اآلثــم هــو شــمعياً 
اعتبــره ســابقاً رجــالً ذا ســمعة طيبــة الــذي اعتكــف فــي حجــرة قريبــة مــن المقــدس، 
كمــا لــو كان يخشــى مــن خطــر علــى حياتــه. كان الهيــكل فــي ذلــك الحيــن محاطــاً 
بأســوار وابــواب، ولكــن ابــواب المدينــة لــم تكــن قــد نصبــت بعــد. فــإذ تظاهــر بحرصــه 
العظيــم علــى ســالمة نحميــا نصحــه شــمعيا بــأن يحتمــي فــي الهيــكل. واقتــرح عليــه 
قائــالً: » لَِنْجتَِمــْع إِلَــى بَيْــِت هللِا إِلَــى َوَســِط الَْهيْــَكِل َونُْقِفــْل أَبْــَواَب الَْهيْــَكِل ألَنَُّهــْم 

يَأْتُــوَن لِيَْقتُلُــوَك. ِفــي اللَّيْــِل يَأْتُــوَن لِيَْقتُلُــوَك « )نحميــا 6: 10(.
فلو عمل نحميا بهذه المشورة الغادرة لكان ضحى بإيمانه باهلل واعتبر في نظر 
الشــعب جبانــاً حقيــراً. وكان سيمســي العمــل الهــام الــذي اضطلــع بــه والثقــة التــي 
اعتــرف بأنّــه وضعهــا فــي قــدرة هللا امــراً مناقضــاً تمامــاً لالختبــاء كمــن هــو خائــف. 
وكان اإلنــذار بالخطــر ينتشــر بيــن الشــعب وكان ينشــد كّل واحــد ســالمته وتتــرك 
المدينــة مكشــوفة لتســقط غنيمــة بــاردة فــي أيــدي اعدائهــا. فلــو اقــدم نحميــا علــى 
ذلــك الجــراء المتســرع لــكان ســلّم ببســاطة لعدائــه كّل مــا كان كســبه حتــى اآلن.

ولــم يطــل الوقــت علــى نحميــا قبــل أن اكتشــف الصفــة الحقيقيّــة لصاحــب 
ْقــُت  تلــك المشــورة الكاذبــة والهــدف الــذي كان يرمــي إليــه. فهــا هــو يقــول: » فَتََحقَّ
ِة َعلـَـيَّ َوطُوِبيَّــا َوَســْنبَلَُّط قـَـِد اْســتَأَْجرَاُه. ألَْجــِل  َوُهــَوَذا لـَـْم يُرِْســلُْه هللُا ألَنَّــُه تََكلَّــَم ِبالنُّبُــوَّ
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هــَذا قَــِد اْســتُؤِْجَر لَِكــْي أََخــاَف َوأَفَْعــَل هَكــَذا َوأُْخِطــَئ فَيَُكــوَن لَُهَمــا َخبَــٌر رَِديٌء لَِكــْي 
يَُعيِّرَانِــي  « )نحميــا 6: 14-12(.

ثــّم أّن تلــك المشــورة الشــائنة التــي قّدمهــا شــمعيا اثنــى عليهــا بالموافقــة اكثــر 
يبــدي الصداقــة لنحميــا، كانــوا  فــإذ كان كّل منهــم  الشــهرة.  مــن ذوي  مــن رجــل 
فــي الخفــاء متعاهديــن مــع اعدائــه. ولكــن عبثــاً نصبــوا اشــراكهم. فقــد كان جــواب 
نحميــا الــدال علــى الشــجاعة هــو هــذا: » أَرَُجــٌل ِمثْلِــي يَْهــرُُب؟ َوَمــْن ِمثْلِــي يَْدُخــُل 

الَْهيْــَكَل فَيَْحيَــا؟ لَ أَْدُخــُل « )نحميــا 6: 11(.
وبالرغــم مــن كّل مؤامــرات العــداء الظاهــرة منهــا والخفيــة فــإّن عمليــة البنــاء 
إلــى  إلــى المــام بثبــات، وفــي أقــل مــن شــهرين منــذ وصــل نحميــا  ظلّــت تتقــّدم 
فــوق األســوار  يتمشــوا  أن  للبنائيــن  المدينــة بحصونهــا وامكــن  احيطــت  أورشــليم 
وينظــروا إلــى أســفل إلــى أعدائهــم المنهزميــن وخصومهــم الذاهليــن. وكتــب نحميــا 
ا َســِمَع كُلُّ أَْعَدائَِنا َورَأَى َجِميُع األَُمِم الَِّذيَن َحَوالَيَْنا َســَقطُوا كَِثيرًا ِفي  يقول: » َولَمَّ

ـُه ِمــْن ِقبَــِل إِلِهَنــا ُعِمــَل هــَذا الَْعَمــُل « )عــد 16(. أَْعيُــِن أَنُْفِســِهْم َوَعلُِمــوا أَنّـَ
ومــع ذلــك فحتــى هــذا البرهــان علــى يــد هللا المســيطرة لــم يكــن كافيــاً لقمــع 
يَُهــوَذا  بيــن شــعب هللا: » أَكْثَــَر ُعظََمــاُء  التــي تفشــت  التذمــر والتمــرد والخيانــة 
إِلَيِْهــْم. ألَنَّ كَِثيِريــَن  أَتَــِت الرََّســائُِل  ِعْنــِد طُوِبيَّــا  َوِمــْن  تَــَوارَُد رََســائِلِِهْم َعلَــى طُوِبيَّــا 
هنــا   .)18  ،17 )عــد  َشــَكْنيَا «  ِصْهــُر  ـُه  ألَنّـَ لَــُه  ِحلْــٍف  أَْصَحــاَب  كَانُــوا  يَُهــوَذا  ِفــي 
يُهــَوَذا  ســبط  مــن  اســرة  هــي  فهــا  الوثنييــن.  لمصاهــرة  الوخيمــة  العواقــب  تُــرى 
قــد ارتبطــت بأعــداء هللا وقــد برهنــت عالقــة المصاهــرة تلــك علــى أنّهــا شــرك 
منصــوب. وقــد فعــل عديــدون الشــيء ذاتــه. فهــؤلء كانــوا كاللفيــف الــذي صعــد 
مــع بنــي إســرائيل مــن مصــر، ظلّــوا علــة متاعــب ل تنقطــع. فهــم لــم يخدمــوا هللا 
القيــام بتضحيــة كانــوا مســتعدين ألن  بقلــب كامــل، وعندمــا تطلّــب عمــل هللا 

والتعضيــد. التعــاون  عــن  بعهدهــم  يحنثــوا 
اآلن  اعربــوا  اليهــود  علــى  بالشــّر  المتآمريــن  فــي مقدمــة  كانــوا  ممــن  بعضــاً  إّن 
عــن رغبتهــم لتكــون بينهــم وبيــن إســرائيل عالقــات صداقــة. إّن عظمــاء يُهــَوذَا الذيــن 
وقعــوا فــي شــرك التــزوج بنســاء وثنيــات، والذيــن كانــوا يتبادلــون مــع طوبيــا رســائل 
الغــدر والخيانــة بــدأوا يصورونــه اآلن علــى أنـّـه رجــل موهــوب وبعيــد النظــر، وقالــوا أّن 
التحالــف معــه يكــون فيــه خيــر وامتيــاز عظيــم لشــعب هللا. وفــي الوقــت ذاتــه أطلعــوه 
علــى خطــط نحميــا وتحركاتــه. وهكــذا تعــرض عمــل شــعب هللا لهجمــات اعدائهــم 
وســنحت الفرصــة إلســاءة تأويــل أقــوال نحميــا وتحريفهــا وتشــويه أعمالــه وتعطيلهــا.
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عندمــا لجــأ الفقــراء والمظلمــون إلــى نحميــا طالبيــن منــه انصافهــم ودفــع الظلــم 
عنهــم وقــف مدافعــاً عنهــم بــكّل جــرأة، وجعــل الظالميــن يزيلــون العــار الــذي حــّل 
بهــم. ولكــن الســلطة التــي اســتخدمها ألجــل خيــر أولئــك المنســحقين المداســين 
مســاعيه  قوبلــت  لقــد  نفســه.  ألجــل  اآلن  يســتخدمها  لــم  مواطنيــه  مــن  باألقــدام 
فــي  يســتخدم ســلطانه  لــم  ولكّنــه  النــاس  بعــض  مــن  والخيانــة  بالجحــود  وجهــوده 
ايقــاع القصــاص بالخونــة بــل فــي هــدوء وتجــرد واخــالص تقــّدم فــي خدمتــه ألجــل 

الشــعب دون أن يتراخــى فــي جهــوده أو يقلــل مــن اهتمامــه.
وجهت هجمات الشيطان دائماً ضد الذين حاولوا انجاح عمل ملكوت هللا. 
ومــع أّن مســاعيه خابــت فــي غالــب الحيــان فأنـّـه فــي كّل مــرّة كان يعــاود هجماتــه 
بقــّوة جديــدة مســتخدماً وســائل لــم يجّربهــا مــن قبــل. ولكــن عملــه المتخفــي مــن 
خــالل المّدعيــن الغيــرة علــى عمــل هللا هــو الــذي نخشــى خطــره أكثــر مــن غيــره. 
وقــد تكــون المقاومــة الظاهــرة عنيفــة وقاســية ولكــن خطرهــا علــى عمــل هللا يكــون 
أقــل بكثيــر مــن العــداوة الخفيــة التــي يضمرهــا مــن يعترفــون بأنّهــم يخدمــون هللا 
وهــم فــي أعماقهــم عبيــد للشــيطان. ففــي مقــدور هــؤلء أن يضعــوا كل ميــزة فــي 

أيــدي مــن يســتخدمون معرفتهــم فــي تعطيــل عمــل هللا واإلضــرار بخّدامــه.
فــي  ستُســتخدم  يبتكرهــا  أو  الظلمــة  ســلطان  يقترحهــا  أن  يمكــن  حيلــة  كل 
اقنــاع عبيــد هللا للتحالــف مــع اعــوان الشــيطان. كمــا ستُســتخدم اغــراءات كثيــرة 
تدعوهــم للتوقــف عــن القيــام بواجبــــهم. ولكــن عليــــهم كنحميــا أن يجيبـــوا قائليــن 
بــكّل ثبــات: » إِنِـّـي أَنَــا َعاِمــٌل َعَمــالً َعِظيًمــا فَــالَ أَقْــِدُر أَْن أَنْــزَِل «. ويمكــن لخــّدام 
هللا أن يســتمروا قائميــن بعملهــم باطمئنــان تاركيــن جهودهــم وخدماتهــم تدحــض 
الذيــن  كالبنائيــن  وعليهــم  ضّدهــم.  والحقــد  الخبــث  يبتكرهــا  التــي  الكاذيــب 
كانــوا علــى اســوار أورشــليم أن يرفضــوا التحــول عــن عملهــم ســواء بالتهديــد أو 
الســخرية أو باألكاذيــب. عليهــم ألّ يتراخــوا عــن الســهر أو اليقظــة لحظــة واحــدة، 
ألّن العــداء يتعقبونهــم علــى الــدوام. وعليهــم أن يصلّــوا إلــى إلههــم: » ويقيمــوا 

ُهــْم نََهــاًرا َولَيْــالً« )نحميــا 4: 9(. ُحرَّاًســا ِضدَّ
إذ يقتــرب وقــت النهايــة تشــتد تجــارب الشــيطان بقــّوة عظيمــة علــى خــّدام هللا. 
وسيستخدم عمالء من البشّر في السخرية وتوجيه الشتائم إلى » َمْن يَبُْنوَن الُسوَر « 
ولكن لو أّن البنائين ينزلون لمواجهة هجمات اعدائهم فإّن هذا يعطل العمل. أجل! 
عليهم أن يجابهوا نوايا اعدائهم واحباطها إنما يحســن بهم ألّ يســمحوا ألي شــيء أن 
يبعدهم عن عملهم. إّن الحّق أقوى من الضالل، والعدل لبّد أن ينتصر على الظلم.
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وكذلــك ينبغــي عــدم الســماح ألعدائهــم بــأن يظفــروا بصداقتهــم أو عطفهــم لئــال 
ينجذبــون بعيــداً عــن مركــز واجبهــم. فــذاك الــذي يعــرّض عمــل هللا للعــار بــأّي عمــل 
طائــش أو متســرع أو يضعــف ايــدي زمالئــه فــي العمــل يلــوث خلقــه بلطخــة ليــس 

مــن الســهل ازالتهــا، ويضــع عقبــة خطيــرة فــي طريــق نفعــه فــي المســتقبل.
يتوّســل  عندمــا   .)4  :28 )أمثــال  األَْشــرَاَر «  يَْمَدُحــوَن  ــِريَعِة  الشَّ » تَارِكُــو 
المرتبطــون بالعالــم ومــع ذلــك يدعــون بأنّهــم اطهــار جــّداً فــي طلــب التحــاد مــع 
فعــل  كمــا  حــزم  بــكّل  وننبذهــم  نخشــاهم  أن  علينــا  الحــق،  لقضيــة  المحاربيــن 
نحميــا. إّن عــدو كّل صــالح هــو الــذي يحفــز النــاس علــى قبــول هــذه المشــورة. 
فــي  كمــا  اآلن  صــادق  بعــزم  مقاومتهــا  يجــب  التــي  النتهازييــن  لغــة  هــي  وهــذه 
تلــك العصــور الغابــرة. فــأّي تأثيــر مــن شــأنه زعزعــة إيمــان شــعب هللا فــي قوتــه 

ثبــات. بــكّل  مقاومتــه  ينبغــي  المرشــدة 
إّن الســبب فــي اخفــاق اعــداء نحميــا فــي اجتذابــه ليكــون تحــت ســلطانهم هــو 
البليــدة المتكاســلة تســقط فريســة ســهلة  الثابــت لعمــل هللا. فالنفــس  تكريســه 
المنــال أمــام التجربــة، أّمــا النفــس التــي أمامهــا غــرض نبيــل وقصــد متفــوق فقلمــا 
ل  المــام  إلــى  دائمــاً  المتقــّدم  الشــخص  إيمــان  إّن  قــدم.  وطــأة  فيهــا  الشــّر  يجــد 
يضعــف ألنـّـه يالحــظ أّن هللا نبــع قوتــه الســرمدي، يحيــط بــه مــن كّل جانــب، ومحبتــه 
المطلقــة تجعــل كّل األشــياء تعمــل معــاً إلتمــام قصــده الصالــح. وخــّدام هللا المنــاء 

يعملــون بعــزم ل يــكّل ألّن عــرش النعمــة هــو معتمدهــم الدائــم.
لقــد اعــد هللا معونتــه اإللهيــة لــكّل الطــوارئ التــي ل تســتطيع مواردنــا البشــرية 
وليقــوي  مــأزق  كّل  فــي  ليُعيــن  الُقــُدس  الــّروح  يمنــح  فهــو  أو مواجهتهــا.  تلبيتهــا 
ويفتــح  الفــرص  يهيــئ  اذهاننــا وتطهيــر قلوبنــا. وهــو  إلنــارة  واليقيــن  الرجــاء  فينــا 
الســبل للعمــل. فــإذا كان شــعبه يراقــب دللت عنايتــه وكان مســتعداً للتعــاون 

معــه فســيرى نتائــج عظيمــة.
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)يعتمد هذا الفصل على ما ورد في نحميا 10-8(.

فــي أورشــليم. كان  الوقــت اآلن هــو عيــد األبــواق. وقــد اجتمــع جمــع غفيــر 
المشــهد ينــم عــن مشــاعر الهتمــام الحزيــن. فســور أورشــليم كان قــد اعيــد بنــاؤه 

ونصبــت أبوابــه، ولكــن قســماً كبيــراً مــن المدينــة كان مــا يــزال خرابــاً.
ووقــف عــزرا الــذي صــار اآلن رجــالً طاعنــاً فــي الســن علــى منصــة مصنوعــة مــن 
الخشــب اقيمــت فــي اكبــر الشــوارع، تحيــط بــه مــن كّل جانــب الذكريــات المحزنــة 
لمجــد يُهــَوَذا اآلفــل. وكان يقــف عــن يمينــه ويســاره اخوتــه الالويــون. فــإذ نظــروا مــن 
المنصــة إلــى أســفل وقعــت اعينهــم علــى بحــر مــن الــرؤوس المتطلعــة إليهــم. فقــد 
اجتمــع بنــو العهــد مــن كّل البــالد المجــاورة فــي ذلــك المــكان: » َوبـَـارََك َعــْزَرا الــرَّبَّ 
ــْعِب آِميــَن آِميــَن ... َوَخــرُّوا َوَســَجُدوا لِلــرَّبِّ َعلَــى  اإِللــَه الَْعِظيــَم َوأََجــاَب َجِميــُع الشَّ

ُوُجوِهِهــْم إِلَــى األَرِْض « )نحميــا 8: 6(.
ومع ذلك فحتى في هذا المكان كان يوجد برهان على خطيئة الشعب. فعن 
طريــق مصاهــرة األمــم األخــرى، فســدت اللغــة العبريــة بحيــث لــزم مراعــاة الحــرص 
الشــديد من جانب الخطباء في شــرح الشــريعة بلغة الشــعب كي يفهمها الجميع. 
واشــترك بعــض الكهنــة والالوييــن مــع عــزرا فــي شــرح مبــادئ الشــريعة. » قَــرَأُوا ِفــي 
ــرُوا الَْمْعَنــى َوأَفَْهُموُهــُم الِْقــرَاَءَة « )نحميــا 8: 8(. ــْفِر ِفــي َشــِريَعِة هللِا ِببَيَــاٍن َوفَسَّ السِّ

ــِريَعِة « )نحميــا 8: 3(. لقــد اصغــوا  ــْعِب نَْحــَو ِســْفِر الشَّ » وَكَانـَـْت آَذاُن كُلِّ الشَّ
بانتباه ووقار إلى كالم العلي. فلما فســرت الشــريعة اقتنعوا بذنبهم وبكوا وناحوا 
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علــى تعدياتهــم. ولكــن هــذا اليــوم كان يــوم عيــد وفــرح، يــوم اعتــكاف مقــّدس، يومــاً 
امــر الــرّب الشــعب أن يحفظــوه بفــرح وبهجــة. وبالنظــر إلــى هــذا أُمــروا بــأن يكفــوا 
عــن الحــزن ويفرحــوا بســبب رحمــة هللا العظيمــة نحوهــم. قــال لهــم نحميــا: » هــَذا 
ــِميَن،  السَّ كُلُــوا  اْذَهبُــوا  تَبُْكــوا...  َولَ  تَُنوُحــوا  » لَ  إِلِهُكــْم «  لِلــرَّبِّ  ٌس  ُمَقــدَّ الْيَــْوِم 
ٌس لَِســيِِّدنَا.  َواْشــَربُوا الُْحلـْـَو َوابَْعثـُـوا أَنِْصبَــًة لَِمــْن لـَـْم يَُعــدَّ لـَـُه، ألَنَّ الْيَــْوَم إِنََّمــا ُهــَو ُمَقــدَّ

تُُكــْم « )نحميــا 8: 9، 10(. ــَرَح الــرَّبِّ ُهــَو قُوَّ َولَ تَْحزَنُــوا ألَنَّ فَ
اليــوم فــي  النهــار لممارســات دينيــة، وقضــى الشــعب ســائر  وقــد كُــرس أول 
كمــا  لهــم.  اعّدهــا  التــي  باإلحســانات  التمتــع  وفــي  بالشــكر  هللا  بــركات  تعــداد 
أُرســلت انصبــة للفقــراء الذيــن لــم يكــن لهــم مــا يعّدونــه. وكان الفــرح عظيمــاً بســبب 

الــذي ســمعوه وفهمــوه. الشــريعة  كالم 
وفــي اليــوم التالــي واصلــوا قــراءة الشــريعة وشــرحها. وفــي اليــوم المحــدد — 
المقدســة  الكفــارة  يــوم  الســابع — مورســت خدمــات  الشــهر  مــن  العاشــر  اليــوم 

أمــر هللا. بموجــب 
ومــن اليــوم الخامــس عشــر إلــى اليــوم الثانــي والعشــرين مــن الشــهر ذاتــه حفــظ 
الشــعب ورؤســاؤهم عيــد المظــال مــرّة أخــرى — وقــد اُطلــق النــداء: » فــي كُلِّ 
ــِل َوأْتـُـوا ِبأَْغَصــاِن َزيْتُــوٍن َوأَْغَصــاِن  ُمُدنِِهــْم َوِفــي أُورَُشــلِيَم قَائِلِيــَن اْخُرُجــوا إِلَــى الَْجبَ
 ، لَِعَمــِل َمظَــالَّ َغبْيَــاَء  أَْشــَجاٍر  َوأَْغَصــاِن  نَْخــل  َوأَْغَصــاِن  َوأَْغَصــاِن آٍس  بَــرِّيٍّ  َزيْتُــوٍن 
، كُلُّ َواِحــٍد  ــْعُب َوَجلَبُــوا َوَعِملُــوا ألَنُْفِســِهْم َمظَــالَّ كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب. فََخــَرَج الشَّ
َوكَاَن  ا.  ِجــدًّ َعِظيــٌم  فَــَرٌح  َوكَاَن  هللِا...  بَيْــِت  َوُدوِر  ُدورِِهــْم،  َوِفــي  َســطِْحِه  َعلَــى 
ِل إِلـَـى الْيَــْوِم األَِخيــِر  «  )عــزرا( يُْقــَرأُ ِفــي ِســْفِر َشــِريَعِة هللِا يَْوًمــا فَيَْوًمــا ِمــَن الْيَــْوِم األَوَّ

)نحميــا 8: 18-15(.
وإذ كان الشــعب يســتمع إلــى كالم الشــريعة يومــاً بعــد يــوم فقــد تبكتــوا علــى 
آثامهــم وخطايــا امتهــم فــي العصــور الســالفة. وقــد رأوا أنّــه بســبب ابتعادهــم عــن 
هللا تركتهــم رعايتــه الحافظــة فتشــتت نســل إبراهيــم فــي بلــدان غريبــة. فعقــدوا 
العــزم علــى طلــب رحمتــه والتعهــد بالســير فــي طريــق وصايــاه. وقبــل الشــروع فــي 
هــذه الخدمــة المقّدســة التــي عقــدت فــي اليــوم الثانــي بعــد انتهــاء عيــد المظــال 

انفصلــوا عــن الوثنييــن الذيــن فــي وســطهم.
فــإذ خــّر الشــعب أمــام الــرّب معترفيــن بخطاياهــم وطالبيــن الغفــران شــجعهم 
رؤســاؤهم علــى اليمــان بــأّن هللا قــد ســمع صالتهــم حســب وعــده. لذلــك ينبغــي 
لهــم ألّ ينوحــوا ويبكــوا ويتوبــوا وحســب بــل عليهــم أيضــاً أن يؤمنــوا بــأّن هللا قــد غفــر 
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لهــم، وأن يبرهنــوا علــى إيمانهــم بتــرداد مراحمــه وشــكره وصالحــه وجــوده. ثــّم قــال 
لهــم معلموهــم: » قُوُمــوا بَارِكُــوا الــرَّبَّ إِلَهُكــْم ِمــَن األَزَِل إِلَــى األَبَــِد «.

بهــذه  تغنــوا  الســماء  نحــو  أيديهــم  رافعيــن  الحاشــد  الجمــع  ذلــك  وقــف  فــإذ 
التســبحة قائليــن: » لْيَتَبـَـارَِك اْســُم َجالَلـِـَك الُْمتََعالـِـي َعلـَـى كُلِّ بَرَكـَـٍة َوتَْســِبيٍح. أَنـْـَت 
ــَماَواِت وَكُلَّ ُجْنِدَهــا،  َوَســَماَء السَّ ــَماَواِت  أَنْــَت َصَنْعــَت السَّ َوْحــَدَك.  الــرَّبُّ  ُهــَو 
ــَماِء  َواألَرَْض وَكُلَّ َمــا َعلَيَْهــا، َوالِْبَحــاَر وَكُلَّ َمــا ِفيَهــا، َوأَنـْـَت تُْحِييَهــا كُلََّهــا. َوُجْنــُد السَّ

لَــَك يَْســُجُد  « )نحميــا 9: 5، 6(.
فبعــد النتهــاء مــن تســبحة الحمــد جعــل رؤســاء تلــك الجماعــة يتلــون تاريــخ 
حينئــذ  جحودهــم.  وهــول  نحوهــم  هللا  جــود  عظمــة  مقــدار  مبينيــن  إســرائيل 
قاســوا  لقــد  كاملــة.  هللا  وصايــا  يحفظــوا  بــأن  عهــد  فــي  الجماعــة  كّل  دخلــت 
الهــوال والعقــاب بســبب خطاياهــم، واآلن فهــا هــم يعترفــون بعدالــة هللا فــي 
معاملتــه لهــم وتعهــدوا بإطاعــة شــريعته. فلكــي يكــون هــذا » ِميثَاقــاً « ويُحفــظ 
بصــورة دائمــة كمذكّــر لهــم بالعهــد الــذي اخــذوه علــى انفســهم، فقــد كُتــب ثــّم 
لهــم  مذكــراً  يكــون  أن  منــه  المقصــود  كان  والرؤســاء.  والالويــون  الكهنــة  ختمــه 
بالواجــب ورادعــاً ضــّد التجربــة. ودخــل الشــعب فــي قســم وحلــف مقــّدس بــأن 
» يَِســيُروا ِفــي َشــِريَعِة هللِا الَِّتــي أُْعِطيَــْت َعــْن يَــِد ُموَســى َعبْــِد هللِا، َوأَْن يَْحَفظُــوا 
َويَْعَملُــوا َجِميــَع َوَصايَــا الــرَّبِّ َســيِِّدنَا َوأَْحَكاِمــِه َوفََرائِِضــِه « )نحميــا 9: 38؛ 10: 
بــألّ يصاهــروا  الحيــن وعــداً  فــي هــذا  اخــذوه  الــذي  القســم  29(. وقــد تضمــن 

شــعب األرض.
وقبــل انقضــاء يــوم الصــوم اظهــر الشــعب أيضــاً عزمهــم علــى الرجــوع إلــى الــرّب 
بالتعهــد بالكــف عــن تدنيــس يــوم الســبت. وفــي هــذا الوقــت لــم يســتخدم نحميــا 
ســلطته فــي منــع المتاجريــن مــن األمــم عــن المجــيء إلــى أورشــليم كمــا فعــل فيمــا 
بعــد. ولكــن فــي محاولتــه انقــاذ الشــعب مــن الخضــوع والستســالم للتجربــة جعلهــم 
يرتبطون بعهد مقدس ألّ يتعدوا شــريعة الســبت بالشــراء من أولئك الباعة، على 

أمــل أّن ذلــك يضعــف مــن همــم التجــار ويضــع حــداً لتجارتهــم.
كمــا اعــدت العــّدة أيضــا لتعضيــد العبــادة العامــة هلل. وباإلضافــة إلــى الُعشــر 
تعهــدت تلــك الجماعــة بالمســاهمة بمبلــغ ســنوي محــدد ألجــل خدمــة المقــدس. 
وكتــب نحميــا يقــول: » والَقيَْنــا قَُرَعــاً ... إلِْدَخــاِل بَاكُــوَراِت أَرِْضَنــا َوبَاكُــوَراِت ثََمــِر 
ــَكاِر بَِنيَنــا َوبََهائِِمَنــا كََمــا ُهــَو َمْكتُــوٌب ِفــي  ــِت الــرَّبِّ َوأَبْ كُلِّ َشــَجرٍَة َســَنًة فََســَنًة إِلَــى بَيْ

ــِريَعِة َوأَبْــَكاِر بََقرِنَــا َوَغَنِمَنــا « )نحميــا 20: 23، 35(. الشَّ
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لقد رجع إسرائيل إلى هللا في حزن عميق على ارتدادهم. وقد اعترفوا نائحين 
وباكين. لقد اعترفوا بعدالة هللا في معاملته لهم وتعهدوا بأن يطيعوا شريعته. أّما 
اآلن فعليهم أن يُظهروا إيمانهم بمواعيده. لقد قبل هللا توبتهم فكان عليهم حينئذ 

أن يفرحوا بيقين غفران خطاياهم ورجوع الرّب للرضى عنهم.
وقــد كلّلــت جهــود نحميــا إلعــادة عبــادة اإللــه الحقيقــي بالنجــاح. فطالمــا ظــّل 
الشــعب أمينــاً للقســم الــذي اخــذوه علــى أنفســهم، وكانــوا ُمطيعيــن لكلمــة هللا 

فالــرّب تبعــاً لذلــك ســيتمم لهــم وعــده فــي ســكب بــركات غزيــرة عليهــم.
علــى  للمتبكتيــن  والتشــجيع  اإليمــان  مــن  دروس  القصــص  هــذه  فــي  يوجــد 
الكتــاب  يــورد  اســتحقاقهم.  بعــدم  لشــعورهم  منحنيــة  ونفوســهم  خطيئتهــم 
المقــّدس بأمانــة نتيجــة ارتــداد الشــعب، ولكّنــه يصــور أيضــاً التذلـّـل والتوبــة العميقــة 
والتكريــس الجــاد والتضحيــة الســخية التــي امتــازت بهــا أوقــات رجوعهــم إلــى الــرّب.

أّن كّل رجــوع حقيقــي إلــى الــرّب لبــّد أن يكــون مــن نتائجــه الفــرح الدائــم فــي 
الحيــاة. فعندمــا يخضــع أّي خاطــئ لتأثيــر الــّروح الُقــُدس فهــو يــرى اثمــه ونجاســته 
مدينــاً  نفســه  يــرى  فهــو  العظيــم.  القلــوب  فاحــص  الــرب  قداســة  نقيــض  علــى 
كمتعــٍد. ولكــن ينبغــي لــه ألّ يستســلم لليــأس بســبب ذلــك ألّن غفــران خطايــاه صــار 
مضمونــاً. ويمكنــه أن يفــرح بإحساســه بمحبّــة اآلب الســماوي الغفــور، وبــأّن خطايــاه 
قــد غفــرت. فــاهلل يتمجــد لحتضانــه الخالئــق البشــرية الخاطئــة التائبــة بيــن ذراعــي 

محبّتــه وتضميــد جراحهــم وتطهيرهــم مــن الخطيئــة وتجميلهــم بثيــاب الخــالص.
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)يعتمد هذا الفصل على ما جاء في نحميا 13(.

تعهـد شـعب يُهـَوذَا علنـا، بشـكل مهيـب أن يطيعـوا شـريعة هللا. ولكـن عندمـا 
ُسـحب تأثيـر عـزرا ونحميـا إلـى حيـن، ارتـد كثيـرون عـن الـرّب. كان نحميـا قـد عـاد إلـى 
بـالد فـارس. وفـي أثنـاء غيابـه عـن أورشـليم تسـللت إلـى األّمـة شـرور هـّددت بانحرافهـا 
عـن الحـّق وضاللهـا. فعـالوة علـى ايجـاد الوثنييـن ألنفسـهم مقـراً داخـل المدينـة، فـإّن 
عدوى تأثيرهم افسدت محيط الهيكل ذاته. ونشأت عن طريق المصاهرة صداقة بين 
الياشـيب رئيس الكهنة وطوبيا العموني ألد اعداء شـعب إسـرائيل في ذلك الحين. 
وكان مـن نتائـج هـذه المصاهـرة المرذولـة أن سـمح الياشـيب لطوبيـا أن يشـغل حجـرة 
متصلة بالهيكل، كانت تُستعمل حتى ذلك الحين مخزناً لعشور الشعب وتقدماتهم.

كان هللا قد أعلن على فم موسى على وجوب إبعاد العمونيين والمؤابيين عن 
جماعــة إســرائيل إلــى األبــد وذلــك بســبب قســوتهم وخيانتهــم لهــم. )انظــر تثنيــة 23: 
3-6(. إلّ أّن رئيــس الكهنــة أخــرج التقدمــات المختزنــة فــي حجــرة بيــت هللا ليفســح 
مجــالً لرجــل يمثِّــل جنســاً محرومــاً، متحديــاً فــي ذلــك، القــول اآلنــف الذكــر. إّن منــح 

هــذه المنــة لعــدو هللا وحقــه، هــو أعظــم احتقــار هلل والســتخفاف بمقدســاته.
فلما عاد نحميا من بالد فارس علم بذلك التدنيس الجريء، واتخذ إجراءات 
ا، َوطَرَْحــُت  ســريعة لطــرد ذلــك الرجــل المتطفــل. وأعلــن يقــول: » َســاَءنِي األَْمــُر ِجــدًّ
َجِميــَع آنِيَــِة بَيْــِت طُوِبيَّــا َخــارَِج الِْمْخــَدِع،  َوأََمــرُْت فَطَهَّــُروا الَْمَخــاِدَع، َورََدْدُت إِلَيَْهــا 

آنِيـَـَة بَيْــِت هللِا َمــَع التَّْقِدَمــِة َوالْبَُخــوِر« )عــد 8، 9(.
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أُســيء  التقدمــات  حتــى  بــل  تنجــس،  الــذي  هــو  وحــده  الهيــكل  يكــن  ولــم 
عطاياهــم  تقديــم  عــن  الشــعب  همــة  اضعــاف  إلــى  ذلــك  وأدى  اســتخدامها. 
دفــع عشــورهم. وصــارت  مــن  ونفــروا  فقــدوا حماســتهم وغيرتهــم  لقــد  الســخية. 
المــدادات الــواردة إلــى خزانــة بيــت هللا قليلــة وشــحيحة. وكثيــرون مــن المغنيــن 
وغيرهــم ممــن كانــوا يخدمــون فــي الهيــكل تركــوا عمــل هللا ليشــتغلوا فــي أماكــن 

الكافيــة. العالــة  علــى  يحصلــوا  لــم  إذ  أخــرى 
وقــد شــرع نحميــا فــي العمــل إلصــالح هــذه المســاوئ. فجمــع الذيــن تركــوا خدمــة 
بيــت الــرّب معــاً: » َوأَْوقََفُهــْم ِفــي أََماكَِنِهــْم « ممــا ألهــم الشــعب بالثقــة: » َوأَتـَـى كُلُّ 
يَُهــوذَا ِبُعْشــِر الَْقْمــحِ َوالَْخْمــِر َوالزَّيْــِت «. والذيــن » ُحِســبُوا أَُمَنــاَء « أقيمــوا » َخزَنَــًة 

ــِن «. » وَكَاَن َعلَيِْهــْم أَْن يَْقِســُموا َعلَــى إِْخَوتِِهــْم « )عــد 13-11(. َعلَــى الَخزَائِ
وكان مــن مســاويء مخالطــة الوثنييــن ومصاهرتهــم اهمــال الســبت واحتقــاره 
الــذي كان هــو العالمــة المميــزة بيــن شــعب هللا وغيرهــم مــن األمــم علــى أنّهــم عبــدة 
اإللــه الحقيقــي. ووجــد نحميــا أّن التجــار والباعــة القادميــن مــن البــالد المجــاورة إلــى 
أورشــليم أغــروا كثيريــن مــن بنــي إســرائيل لالشــتغال فــي التجــارة فــي يــوم الســبت. 
ولكن وجد بعض األمناء ممن لم يكن ممكناً إغرائهم على التضحية بَمبَاِدئهم. ولكن 
آخريــن تعــّدوا واشــتركوا مــع األمــم فــي التغلــب علــى التدقيــق الــذي كان يتمســك بــه 
مــن كانــوا أكثــر اســتقامة ونزاهــة منهــم. وكثيــرون تجــرأوا علــى تدنيــس الســبت علنــاً 
بحيث كتب نحميا يقول: » ِفي تِلَْك األَيَّاِم رَأَيُْت ِفي يَُهوذَا قَْوًما يَُدوُسوَن َمَعاِصَر 
بِْت  لُوَن َحِميرًا َوأَيًْضا يَْدُخلُوَن أُورَُشلِيَم ِفي يَْوِم السَّ بِْت َويَأْتُوَن ِبُحزٍَم َويَُحمِّ ِفي السَّ
ــاكُِنوَن ِبَها كَانُوا يَأْتُوَن ِبَســَمٍك  وِريُّوَن السَّ ِبَخْمٍر َوِعَنٍب َوتِيٍن وَكُلِّ َما يُْحَمُل ... َوالصُّ

ــبِْت لِبَِنــي يَُهــوذَا « )عــد 15، 16(. وَكُلِّ ِبَضاَعــٍة، َويَِبيُعــوَن ِفــي السَّ
كان يمكن أّن هذا الوضع يُمنع لو أّن الرؤســاء باشــروا ســلطتهم. ولكن رغبتهم 
فــي نجــاح مصالحهــم جعلتهــم يغضــون الطــرف عــن األشــرار. فوبّخهــم نحميــا بــال 
خــوف علــى إهمالهــم لواجبهــم. إذ قــال لهــم بغضــب: » َمــا هــَذا األَْمــُر الَْقبـِــيُح الَّــِذي 
ــْم هَكــَذا فََجلَــَب إِلُهَنــا َعلَيَْنــا كُلَّ  ــبِْت. أَلَــْم يَْفَعــْل آبَاُؤكُ تَْعَملُونَــُه َوتَُدنُِســوَن يَــْوَم السَّ
ــرِّ َوَعلَــى هــِذِه الَْمِديَنــِة َوأَنْتُــْم تَِزيــُدوَن َغَضبــاً َعلَــى إِْســرَائِيَل إِْذ تَُدنُِّســوَن  هــَذا الشَّ
ــبِْت « أصــدر أمــره  ــا أَظْلََمــْت أَبْــَواُب أُورَُشــلِيَم قَبْــَل السَّ ــبَْت «. حينئــذ: » لَمَّ السَّ
ــبِْت «. وإذ كان يثــق  ــُت أَْن لَ يَْفتَُحوَهــا إِلَــى َمــا بَْعــَد السَّ ــَواُب َوقُلْ ــَق األَبْ ــأَْن تُْغلَ » ِب
فــي عبيــده أكثــر مــن الذيــن كان يمكــن أن يعينهــم حــّكام أورشــليم، أوقفهــم علــى 

األبــواب للتأكــد مــن أّن أوامــره يتــم تنفيذهــا )عــد 19(.
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ــاُر َوبَائُِعــو كُلِّ ِبَضاَعــٍة  فــإذ كانــوا ل يميلــون للتخلــي عــن مصالحهــم: » بـَـاَت التُّجَّ
مــع  إّمــا  للمتاجــرة  مجــالً  يجــدوا  أن  أمــل  علــى  َواثَْنتَيْــِن  «  َمــرًَّة  أُورَُشــلِيَم  َخــارَِج 
المواطنيــن أو مــع أهــل الريــف. وقــد أنذرهــم نحميــا بالعقــاب إن هــم داومــوا علــى 
ــوِر؟ إِْن ُعْدتـُـْم فَِإنِّــي  ذلــك العمــل. فســألهم قائــال: » لَِمــاَذا أَنْتـُـْم بَائِتـُـوَن ِبَجانِــِب السُّ
أُلِْقــي يَــًدا َعلَيُْكــْم  «. ومــن ذلــك الوقــت لــم يأتــوا فــي الســبت )عــد 20، 21(. كمــا 
أوصــى الالوييــن بــأن يحرســوا األبــواب لعلمــه أّن النــاس يحترمونهــم أكثــر مــن العامــة، 
وذلك ألّن اتصالهم بخدمة هللا ألزمهم بحمل الشــعب على الطاعة لشــريعة هللا.

واآلن نــرى أّن نحميــا قــد وّجــه التفاتــه إلــى الخطــر الــذي كان يهــدد الشــعب مــن 
جديــد ألّ وهــو مصاهــرة عابــدي األوثــان ومخالطتهــم. فكتــب يقــول: » ِفــي تِلْــَك 
ــاٍت.  ــاٍت َوُموآِبيَّ ونِيَّ األَيَّــاِم أَيًْضــا رَأَيْــُت الْيَُهــوَد الَِّذيــَن َســاكَُنوا نَِســاًء أَْشــُدوِديَّاٍت َوَعمُّ
ِباللَِّســاِن  ـَم  التََّكلُـّ يُْحِســُنوَن  يَُكونُــوا  َولَــْم  األَْشــُدوِديِّ  ِباللَِّســاِن  بَِنيِهــْم  كَالَِم  َونِْصــُف 

الْيَُهــوِديِّ بَــْل ِبلَِســاِن َشــْعٍب َوَشــْعٍب « )عــد 23، 24(.
لقــد ســببت تلــك المصاهــرات غيــر المشــروعة ارتبــاكاً عظيمــاً بيــن الشــعب 
ألّن بعــض مــن تورطــوا فيهــا كانــوا رجــالً ذوي مراكــز رفيعــة ورؤســاء، فــكان للشــعب 
الحــّق فــي التمثــل بهــم فــي طلــب المشــورة والقــدوة األمينــة. فــإذ ســبق نحميــا فــرأى 
الخــراب الــذي يهــدد األّمــة لــو ســمح لهــذا الشــّر بالســتفحال، حــاول اقنــاع فاعلــي 
الشــّر بالتــي هــي أحســن. وأشــار إلــى حالــة الملــك ســليمان وذكّرهــم بأنّــه لــم يقــم 
ملــك مثلــه فــي األمــم إذ أعطــاه هللا حكمــة عظيمــة، ومــع ذلــك فــإّن النســاء الوثنيــات 
أملــن قلبــه عــن هللا بحيــث أفســدت قدوتــه بنــي إســرائيل. ثــّم ســألهم نحميــا قائــالً 
ــرِّ الَْعِظيــِم؟ « » لَ تُْعطُــوا  بغضــب: » فََهــْل نَْســُكُت لَُكــْم أَْن تَْعَملُــوا كُلَّ هــَذا الشَّ

بََناتُِكــْم لِبَِنيِهــْم، َولَ تَأُْخــُذوا ِمــْن بََناتِِهــْم لِبَِنيُكــْم، َولَ ألَنُْفِســُكْم « )عــد 27، 25(.
وإذ وضــع نحميــا أمامهــم أوامــر هللا وتهديداتــه واألحــكام المخيفــة التــي وقعــت 
علــى الشــعب فيمــا مضــى ألجــل هــذه الخطيــة بالــذات اســتيقظت ضمائرهــم وبــدأ 

إصــالح كان مــن نتائجــه أن أنصــرف عــن الشــعب غضــب هللا ونالــوا بركتــه ورضــاه.
زوجاتهــم  ألجــل  مقّدســة  وظائــف  يشــغلون  كانــوا  مــن  بعــض  توّســل  وقــد 
الوثنيــات معلنيــن أنّهــم ل يســتطيعون أن يحتملــوا النفصــال عنهــن. ولكــن لــم يكــن 
هنــاك أّي تمييــز فــي المعاملــة ول محابــاة للمراكــز والمســتوى الجتماعــي. فــأّي 
إنســان مــن الكهنــة أو الرؤســاء رفــض قطــع عالقتــه بالوثنيــات فُصــل فــوراً مــن خدمــة 
الــرّب. وإذ كان أحــد أحفــاد رئيــس الكهنــة قــد تــزوج بابنــة ســنبلط الســيء الســمعة، 
فقــد فُصــل مــن وظيفتــه ونُفــّي مــن إســرائيل فــي الحــال. وقــد صلّــى نحميــا قائــالً: 
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ُســوا الَْكَهُنــوَت َوَعْهــَد الَْكَهُنــوِت َوالالَِّويِّيــَن « )نحميــا  » اذْكُرُْهــْم يَــا إِلِهــي ألَنَُّهــْم نَجَّ
13: 29(. أّن يــوم الدينونــة وحــده سيكشــف عــن مقــدار العــذاب النفســي الــذي 
احتملــه خــادم هللا األميــن لنتهاجــه هــذه الصرامــة التــي مســت الحاجــة إليهــا. كان 
هنالــك صــراع مســتمر مــع العناصــر المقاومــة، ولــم يكــن ممكنــاً التقــّدم بالعمــل إلّ 

بالصــوم والتذلّــل والصــالة.
إّن كثيريــن ممــن تزوجــوا وثنيــات اختــاروا الذهــاب معهــن إلــى الســبي، فهــؤلء 
مــع الذيــن طــردوا مــن الجماعــة انضمــوا إلــى الســامريين. وبعضهــم كانــوا يشــغلون 
بالتمــام معهــم.  ألقــوا قرعتهــم  بقليــل  ذلــك  فــي عمــل هللا، وبعــد  مراكــز ســامية 
وبمــا أّن الســامريين أرادوا تقويــة أواصــر هــذه المصاهــرة، وعــدوا باعتنــاق العقيــدة 
والعــادات اليهوديــة بطريقــــة أشـــمل. وبمــا أّن المرتديــن أرادوا التفــوق علــى إخوتهــم 
فــي  الــذي  بيــت هللا  لهــم هيــكالً علــى جبــل جرزيــم لمقاومــة  الســابقين، أقامــوا 
أورشــليم. وظلّــت ديانتهــم خليطــاً مــن العقيــدة اليهوديــة والوثنيّــة. أّمــا ادعاؤهــم 
بأنّهــم شــعب هللا فــكان َمْصــَدراً لالنشــقاقات والمنافســات والعــداء بيــن األمتيــن 

طــوال األجيــال الالحقــة.
فــي عمــل الصــالح الــذي ينبغــي القيــام بــه اليــوم توجــد حاجــة ماســة إلــى رجــال 
كعــزرا ونحميــا ل يلتمســون عــذراً للخطيئــة ول يتســامحون معهــا، ول يتراجعــون عــن 
لــن يصمتــوا عنــد  العمــل  بهــذا  القيــام  تبريــر كرامــة هللا وتأييدهــا. والذيــن عليهــم 
ارتــكاب شــّر أو ظلــم ول هــم يســترون الخطيئــة بــرداء المحبّــة الكاذبــة. بــل يذكــرون أّن 
هللا ل يحابي الوجوه، وأّن الصرامة تجاه األقليّة قد تبرهن على أنّها رحمة لألكثرية. 
وســيذكرون أيضــاً أّن روح هللا ينبغــي أن يظهــر علــى الــدوام فــي الذيــن يوبخــون الشــّر.

لقــد اتّضــع عــزرا ونحميــا أمــام هللا وهمــا يقومــان بعملهمــا، فاعترفــا بخطاياهمــا 
قــد  اللــذان  أنهمــا همــا  لــو  كمــا  الغفــران  فــي طلــب  متوّســلين  وخطايــا شــعبهما 
طــور  فــوق  والــذي جعــل عملهمــا شــاقاً  بصبــر.  وتألّمــا  تعبــا وصلّيــا  وقــد  أخطــآ. 
الحتمــال ليســت العــداوة الســافرة مــن األمــم بــل المقاومــة الســرية التــي جــاءت 
الشــّر وزادوا  الذيــن قّدمــوا نفوذهــم وتأثيرهــم لخدمــة  بالصداقــة،  ممــن تظاهــروا 
أثقــال خادمــي هللا عشــرة أضعــاف. لقــد مــد هــؤلء الخونــة، أعــداء الــرّب بالمــواد 
الالزمــة فــي حربهــم ضــّد شــعبه. وكانــت أهواؤهــم الشــريرة وارادتهــم المتمــردة فــي 

حالــة حــرب دائمــة مــع مطالــب هللا الصريحــة.
إّن النجــاح الــذي رافــق جهــود نحميــا يرينــا مــا يمكــن للصــالة واإليمــان والعمــل 
ع اســتحقاقا  الصائــب النشــط أن ينجــزه. لــم يكــن نحميــا كاهنــاً ول كان نبيّــاً ولــم يــدَّ
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للقــب ســام. بــل كان مصلحــاً أقيــم لزمــن هــام. كان يســعى إلــى تعديــل إعوجــاج 
شــعبه والعمــل علــى اســتقامتهم مــع هللا. وإذ كان ُملهمــاً إلنجــاز غــرض عظيــم 
فقــد ســّخر كّل قــــوى كيانــه إلتمامــه. وقــد امتـــازت جهــــوده بالســــتقامة الســــامية 
التــي ل تنثنــي. وإذ احتــك بالشــــّر ومقاومــــة الحــّق وقــف موقفــاً ثابتــاً ل يتقلقــل 
ولــم  جديدتيــن.  وشــجاعة  بغيــرة  والعمــل  لالســتيقاظ  الشــعب  أََحــثَّ  بحيــث 
كانــوا  ذلــك  كّل  شــهدوا  فــإذ  هلل،  العميــق  وحبّــه  بولئــه  العتــراف  إلّ  يســعهم 

مســتعدين للذهــاب معــه حيثمــا يقودهــم.
فالمثابــرة فــي القيــام بواجــب عيّنــه هللا هــي جــزء هــام مــن الديــن الحقيقــي. 
وينفــذ  بهــا عملــه  يتمــم  التــي  باعتبارهــا وســائل هللا  الفــرص  انتهــاز  النــاس  علــى 
مشــيئته. فالعمــل الســريع الحاســم فــي الوقــت الصائــب يحــوز انتصــارات مجيــدة، 
بينمــا التباطــؤ واإلهمــال ينتــج عنهمــا الخيبــة والعــار هلل. فــإذا لــم يُبــِد القــادة فــي 
تُمســي  فالكنيســة  هــدف،  وبــال  المبــالة  عديمــي  وكانــوا  غيــرة  ـة  أيّـَ الحــّق  قضيــة 
امتــألت  إذا  أّمــا  الحّســية.  والمتــع  للملــذات  ومحبــة  وخاملــة  الهتمــام  عديمــة 
بقلــب  الشــعب  فســيتّحد  وحــده،  وهللا  هللا،  لخدمــة  مقــّدس  بغــرض  قلوبهــم 

واحــد. ومســعى  واحــد، 
فــي كلمــة هللا مفارقــات حــادة مدهشــة. فالخطيئــة والقداســة يوضعــان جنبــاً 
إلــى جنــب حتــى إذا رأيناهمــا ننبــذ الواحــد ونقبــل اآلخــر. الصفحــات التــي تصــف 
حقد ســنبلّط وطوبيا وكذبهما وغدرهما تصف أيضاً نبل عزرا ونحميا وتكريســهما 
وتضحيتهمــا. ثــّم تُتــرك لنــا الحريّــة لقتفــاء أثــر أحــد الفريقيــن حســبما نختــار. إّن 
النتائــج الرهيبــة الناجمــة عــن التعــدي علــى وصايــا هللا وأوامــره توضــع فــي مقابــل 
البــركات الناتجــة عــن الطاعــة. فعلينــا نحــن أنفســنا أن نقــرر مــا إذا كّنــا نرغــب فــي 

مقاســاة آلم أحــد النهجيــن أو التمتّــع ببــركات اآلخــر.
يصــّور لنــا عمــل الســترداد واإلصــالح الــذي قــام بــه الراجعــون مــن الســبي تحــت 
قيــادة زربابــل وعــزرا ونحميــا، نمــوذج عمــل اســترداد روحــي ســيحدث فــي األيــام 
األخيــرة مــن تاريــخ هــذا العالــم. كانــت بقيّــة إســرائيل شــعباً ضعيفــاً معرضــاً لغــارات 
اعدائهــم ونهبهــم، ولكــّن هللا قصــد أن يحفــظ معرفــة ذاتــه وحقــه عــن طريقهــم. كانــوا 
حرّاســاً للعبــادة الحقيقيــة وأمنــاء ألقــوال هللا المقّدســة. وكانــت األختبــارات التــي 
جــازوا فيهــا متباينــة وهــم يعيــدون بنــاء الهيــكل وســور أورشــليم، وكان عليهــم أن 
يواجهــوا مقاومــة عنيفــة. وكانــت األعبــاء التــي اضطلــع بهــا القــادة فــي ذلــك العمــل 
ثقيلــة، ولكّنهــم تقّدمــوا إلــى األمــام بإيمــان وثقــة ل تتزعــزع وبوداعــة الــروح واعتمــاد 
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ثابــت علــى هللا مؤمنيــن بأنّــه لبــّد ســيخرج حّقــه إلــى النصــرة. كان نحميــا كالملــك 
حزقيــا » الْتََصــَق ِبالــرَّبِّ َولـَـْم يَِحــْد َعْنــُه، بـَـْل َحِفــَظ َوَصايـَـاُه... وَكَاَن الــرَبُّ َمَعــُه « )2 

ملــوك 18: 6، 7(.
نحميــا  عهــد  فــي  تّــم  الــذي  العمــل  كان  الــذي  الروحــي،  الســترداد  يُلّخــص 
الُْموِحَشــاِت  يُِقيُمــوَن  الَْقِديَمــَة.  الِْخــرََب  » يَبُْنــوَن  إشــعياء:  قــول  فــي  لــه،  رمــزاً 
تُِقيــــُم  الَْقِديَمــــُة.  الِْخــــرَُب  تُبَْنــى  » َوِمْنــَك  الَْخِربَــَة «.  الُْمــُدَن  ُدوَن  َويَُجــدِّ األَُوَل، 
ــْكَنى «  لِلسُّ الَْمَســالِِك  ُمْرجــَع  الثُّْغــرَِة،  ــَم  ُمرَمِّ ونََك  فَيَُســمُّ فَــَدْوٍر،  َدْوٍر  أََســــاَساِت 

.)12  :58 4؛   :61 )إشــعياء 
يصــف هنــا النبــّي شــعباً يحــاول فــي زمــن الرتــداد العــام عــن الحــّق والبــّر، إعــادة 
الَمبَــاِدئ التــي هــي أســاس ملكــوت هللا. أنّهــم مرممــو الثغــرة الموجــودة فــي شــريعة 
هللا، الســور الــذي أقامــه حــول مختاريــه لحمايتهــم، والطاعــة لوصايــاه التــي هــي 

وصايــا العــدل والحــّق والنقــاء ســتكون لهــم حمايــة دائمــة.
بهــذا  الخــاص  العمــل  إلــى  أحــد  يُخطــئ معناهــا  فــي كلمــات ل  النبــّي  يشــير 
ــبِْت رِْجلَــَك،  الشــعب الباقــي الــذي يبنــي الســور إذ يقــول: » إِْن رََدْدَت َعــِن السَّ
َس الــرَّبِّ ُمَكرًَّمــا،  ًة، َوُمَقــدَّ ــبَْت لَــذَّ يَــْوَم قُْدِســي، َوَدَعــْوَت السَّ َعــْن َعَمــِل َمَســرَّتَِك 
ـَك ِحيَنِئــٍذ  ـِم ِبَكالَِمــَك، فَِإنّـَ َوأَكْرَْمتَــُه َعــْن َعَمــِل طُرُِقــَك َوَعــْن إِيَجــاِد َمَســرَّتَِك َوالتََّكلُـّ
، َوأَُركِّبُــَك َعلَــى ُمرْتََفَعــاِت األَرِْض، َوأُطِْعُمــَك ِميــرَاَث يَْعُقــوَب أَِبيــَك،  ُذ ِبالــرَّبِّ تَتَلَــذَّ

ـَم « )إشــعياء 58: 13، 14(. ألَنَّ فَــَم الــرَّبِّ تََكلّـَ
وفــي وقــت النهايــة ســيُعاد كّل دســتور إلهــي. وســتُرمم الثغــرة التــي أصابــت 
يقــف شــعب هللا  أبــدل اإلنســان الســبت. وإذ  الــذي فيــه  فــي الوقــت  الشــريعة 
أســاس  هــي  هللا  شــريعة  أّن  علــى  ســيبرهنون  كمصلحيــن  العالــم  أمــام  الباقــي 
كّل إصــالح ثابــت بــاق، وأّن ســبت الوصيــة الرابعــة يجــب أن يظــّل تــذكاراً للخلــق 
بلــــزوم  ينــادوا  أن  وواضحــــة  صريحــــة  بأقــــوال  وعليهــم  هللا.  بقــدرة  دائمــاً  ومذكّــراً 
الطاعــة للوصايــا العشــر كافــة. وإذ تحصرهــم محبّــة المســيح فهــم يتعاونــون معــه 
إلقامــة الخــرب. ويرممــون الثغــرة ويرجعــون المســالك للســكنى )إشــعياء 58: 12(.
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َماِء تُْعطَى  لْطَاُن َوَعظََمُة الَْمْملََكِة تَْحَت كُلِّ السَّ » َوالَْمْملََكُة َوالسُّ

. َملَُكوتُُه َملَُكوُت أَبَِديٌّ « يِسي الَْعلِيِّ لَِشْعِب ِقدِّ

 )دانيال 7: 27(.
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يــِق «  الضِّ » قَتَــاُم  و  َوالظُلَْمــُة «  ِة  ــدَّ » الشِّ أيّــام  الطويلــة  القــرون  أثنــاء  فــي 
)إشــعياء 8: 22( التــي حــّددت تاريــخ البشــرية منــذ اليــوم الــذي فيــه أضــاع أبوانــا 
األّولن وطنهمــا فــي عــدن إلــى الزمــن الــذي ظهــر ابــن هللا فيــه كمخلّــص الخطــاة، 
تركّــز رجــاء الجنــس الســاقط فــي مجــيء منقــذ يحــرر الرجــال والنســاء مــن نيــر عبوديــة 

والهاويــة. الخطيئــة 
وقــد أعطــى هللا أّول نبــأ عــن مثــل هــذا الرجــاء آلدم وحــواء عندمــا نطــق بحكمــه 
على الحيّة في عدن، حين أعلن قائالً للشــيطان في مســامعهما: » َوأََضُع َعَداَوًة 
تَْســَحِقيَن  َوأَنْــِت  رَأَْســِك،  يَْســَحُق  ُهــَو  َونَْســلَِها.  نَْســلِِك  َوبَيْــَن  الَْمــْرأَِة  َوبَيْــَن  بَيَْنــِك 

َعِقبَــُه « )تكويــن 3: 15(.
فعندمــا أصغــى ذانــك الزوجــان المذنبــان إلــى هــذه األقــوال ألهمــا بالرجــاء، 
ألنهمــا فــي النبــوة الخاصــة بســحق ســلطان الشــيطان فطنــا إلــى الوعــد بالتحريــر 
واإلنقــاذ مــن الخــراب والهــالك الناجــم عــن العصيــان. ومــع أنـّـه كان لبــّد لهمــا مــن 
أن يتألمــا مــن قــّوة عدوهمــا لوقوعهمــا تحــت ســلطان قوتــه الخادعــة واختيارهمــا 
عصيــان أمــر الــرّب الصريــح، فــال حاجــة بهمــا إلــى الستســالم لليــأس التــام. فقــد 
عــرض ابــن هللا أن يكّفــر عــن عصيانهمــا بــدم نفســه. وكانــت ســتُعطى لهمــا فتــرة 
بقــدرة  باإليمــان  هلل  ابنيــن  جديــد  مــن  يصيــرا  أن  خاللهــا  فــي  يمكنهمــا  اختبــار 

المســيح علــى الخــالص.
أّمــا الشــيطان فإنّــه بواســطة نجاحــه فــي إبعــاد أبوينــا عــن طريــق الطاعــة صــار: 
» إِلَــُه َهــَذا الَعالَــِم « )2 كورنثــوس 4: 4(. والســلطان الــذي كان ســابقاً مــن حــق 
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آدم انتقــل إلــى الغاصــب. ولكــّن ابــن هللا قصــد أن يأتــي إلــى هــذه األرض ليتحمــل 
قصــاص الخطيئــة، وهكــذا ل يفتــدي اإلنســان وحســب بــل ويعيــد إليــه الســلطان 
الــذي أضاعــه. وقــد تنبــأ ميخــا النبــّي عــن هــذا الســترداد حيــن قــال: » َوأَنـْـَت يـَـا بـُـْرَج 
الَْقِطيــعِ أَكََمــَة ِبْنــِت ِصْهيَــْوَن إِلَيْــِك يَأْتـِـي. َويَِجــيُء الُْحْكــُم األَوَُّل « )ميخــا 4: 8(. كمــا 
أشــار بولــس الرســول إليــه علــى أنّــه: » ِفــَداِء الُْمْقتََنــى « )أفســس 1: 14(. وكان 
ذلــك الســترداد النهائــي ذاتــه، لميــراث، اإلنســان األصلــي فــي ذهــن المرنــم عندمــا 
يُقــوَن يَرِثـُـوَن األَرَْض َويَْســُكُنونََها إِلـَـى األَبـَـِد « )مزمــور 37: 29(. دِّ أعلــن قائــالً: » الصِّ

لــم ينطفــئ ذلــك الرجــاء فــي الفــداء، بواســطة مجــيء ابــن هللا كمخلـّـص وملــك 
قــط مــن قلــوب النــاس. فمنــذ البــدء كان يوجــد مــن تخطــى إيمانهــم ظــالل الحاضــر 
إلــى حقائــق المســتقبل. فعــن طريــق آدم وشــيث وأخنــوخ ومتوشــالح ونــوح وســام 
الــرّب  حفــظ  المســتحقين،  العظمــاء  مــن  وغيرهــم  ويعقــوب  وإســحق  وابراهيــم 
الذيــن  المختــار  شــعبه  منــح  هللا  أّن  األمــر  كان  وهكــذا  الثمينــة.  إرادتــه  إعالنــات 
عــن طريقهــم كان ســيُعطي للعالــم المســيا الموعــود بــه، منحهــم معرفــة مطالــب 
شــريعته ومعرفــة الخــالص الــذي كان ســيتم بواســطة ذبيحــة ابنــه الحبيــب الكّفاريــة.

كان رجــاء إســرائيل مجســماً فــي الوعــد الــذي قــّدم عندمــا دعــي ابراهيــم، وتكــرر 
بعــد ذلــك مــراراً لنســله: » تَتَبَــارَُك ِفيــَك َجِميــُع قَبَائِــِل األَرِْض « )تكويــن 12: 3(. 
وإذ كُشــف قصــد هللا ألجــل فــداء جنســنا، إلبراهيــم، أشــرق علــى قلبــه شــمس البــّر 
فتبــددت ظلماتــه. وأخيــراً عندمــا تحــّدث المخلّــص نفســه وســار بيــن بنــي اإلنســان 
شــهد لليهــود عــن رجــاء اآلبــاء الُمشــرق للخــالص بواســطة مجــيء الفــادي. فقــد أعلــن 
المســيح قائــالً: » أَبُوكـُـْم إِبْرَاِهيــُم تََهلَّــَل ِبــأَْن يـَـرَى يَْوِمــي فـَـرَأَى َوفـَـرَِح « )يوحنــا 8: 56(.

يعقــوب  بهــا  بــارك  التــي  البركــة  فــي  إليــه  رُمــز  نفســه  المبــارك  الرجــاء  وهــذا 
ـاَك يَْحَمــُد إِْخَوتُــَك، يَــُدَك َعلَــى  يّـَ الشــيخ المحتضــر ابنــه يُهــَوَذا إذ قــال: » يَُهــَوَذا، إِ
قََفــا أَْعَدائِــَك، يَْســُجُد لَــَك بَُنــو أَِبيــَك .. لَ يَــزُوُل قَِضيــٌب ِمــْن يَُهــَوَذا َوُمْشــتَِرٌع ِمــْن 
ـى يَأْتِــَي ِشــيلُوُن َولَــُه يَُكــوُن ُخُضــوُع ُشــُعوٍب « )تكويــن 49 :10-8(. بَيْــِن رِْجلَيْــِه َحتّـَ

ومــرّة أخــرى عنــد تخــوم أرض الموعــد أُنبــيء بمجــيء فــادي العالــم فــي النبــّوة 
التــي نطــق بهــا بلعــام حيــن قــال: » أََراُه َولِكــْن لَيْــَس اآلَن. أُبِْصــرُُه َولِكــْن لَيْــَس قَِريبــاً. 
ـُم طَرَفَــْي ُمــوآَب،  ِمــْن إِْســرَائِيَل، فَيَُحطِـّ ِمــْن يَْعُقــوَب، َويَُقــوُم قَِضيــٌب  يَبْــُرُز كَوْكَــٌب 

َويُْهلِــُك كُلَّ بَِنــي الَْوَغــى « )ِســْفر العــدد 24: 17(.
وبواســطة موســى ظّل قصد هللا في ارســال ابنه فادياً للبشــرية الســاقطة ماثالً 
أمــام شــعبه. مــرًَّة وقبيــل موتــه بوقــت قصيــر أعلــن موســى قائــالً: » يُِقيــُم لـَـَك الــرَّبُّ 
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إِلُهــَك نَِبيًّــا ِمــْن َوَســِطَك ِمــْن إِْخَوتـِـَك ِمثْلِــي. لـَـُه تَْســَمُعوَن «. وقــد أُخبــر موســى بــكّل 
وضــوح ألجــل إســرائيل عــن عمــل المســيا اآلتــي هكــذا: » أُِقيــُم لَُهــْم نَِبيًّــا ِمــْن َوَســِط 
إِْخَوتِِهــْم ِمثْلَــَك ، َوأَْجَعــُل كَالَِمــي ِفــي فَِمــِه ، فَيَُكلُِّمُهــْم ِبــُكلِّ َمــا أُوِصيــِه ِبــِه « )تثنيــة 

18: 15، 18( — هــذا كان قــول هللا لموســى.
وفي أيّام اآلباء كانت الذبائح الكّفارية المقترنة بعبادة هللا تشّكل مذكّراً دائماً 
بالمخلـّـص اآلتــي. وهكــذا كانــت الحــال مــع كّل طقــوس المقــدس وخدماتــه فــي كّل 
تاريــخ شــعب هللا. ففــي خدمــة الخيمــة والهيــكل الــذي احتــل مكانهــا فيمــا بعــد 
كان الشــعب يتعلّــم كّل يــوم بواســطة الرمــوز والظــالل الحقائــق العظيمــة المتّصلــة 
بمجــيء المســيا بوصفــه الفــادي والكاهــن والملــك. ومــرّة فــي كّل ســنة اتّجهــت 
المســيح  بيــن  الهائــل  الصــراع  فــي  الختاميــة  الحــوادث  إلــى  األمــام  إلــى  عقولهــم 
والشــيطان، والتطهيــر النهائــي للمســكونة مــن الخطيئــة والخطــاة. فكانــت الذبائــح 
إلــى خدمــة أفضــل أّي ســماوية.  والقرابيــن فــي الطقــوس الموســّوية تشــير دائمــاً 
فــكان المســكن األرضــي: » رَْمــزاً لِلَْوقـْـِت الَْحاِضــِر « الــذي كانــت تقــّدم فيــه العطايــا 
ــَمَواِت «. ألّن  والذبائــح، وكان قســماه المقّدســان: » أَْمِثلَــَة األَْشــيَاِء الَِّتــي ِفــي السَّ
ـِذي  المســيح رئيــس كهنتنــا هــو اليــوم: » َخاِدًمــا لأِلَقْــَداِس َوالَْمْســَكِن الَْحِقيِقــيِّ الّـَ

نََصبَــُه الــرَّبُّ لَ إِنَْســاٌن « )عبرانييــن 9: 9، 23؛ 8: 2(. 
َعــَداَوًة  الــرّب قائــالً للحيــة فــي عــدن: » َوأََضــُع  الــذي أعلــن فيــه  اليــوم  ومنــذ 
بَيَْنــِك َوبَيْــَن الَْمــْرأَِة ، َوبَيْــَن نَْســلِِك َونَْســلَِها « )تكويــن 3: 15( عــرف الشــيطان أنّــه 
لــن يســتطيع أن يســيطر علــى ســّكان هــذه األرض ســيطرة مطلقــة. وعندمــا بــدأ آدم 
أدرك  اآلتــي،  للفــادي  كرمــز  رســمها هللا  التــي  الطقســيّة  الذبائــح  يقّدمــون  وبنــوه 
بيــن األرض والســماء.  للشــركة والتصــال  الشــيطان ورأى فــي هــذه الذبائــح رمــزاً 
الوحيــد  همــه  الشــيطان  جعــل  ذلــك  بعــد  جــاءت  التــي  الطويلــة  القــرون  ومــدى 
المســتمر إيقــاف هــذه الشــركة وقطــع هــذا التصــال. وبجهــد ل يــكّل حــاول أن يصــّور 
هللا أســوأ تصوير ويشــّوه الطقوس التي تشــير إلى المخلّص. وقد أفلحت مكايده 

فــي تضليــل الغالبيــة العظمــى مــن أعضــاء األســرة البشــرية.
وفــي حيــن كان هللا يريــد أن يعلّــم النــاس أّن العطيــة التــي ســتصالحهم معــه 
منبثقــة مــن فيــض محبّتــه. حــاول عــدو البشــرية أن يصــور هللا علــى أنّــه الشــخص 
الــذي يســر بهالكهــم وهكــذا فالذبائــح والفرائــض التــي قصــدت الســماء بواســطتها 
إعــالن محبّــة هللا، انحرفــت عــن مقصدهــا وغــدت، بنظــر الخطــاة، وســائل كانــوا 
يرجــون بهــا وبعطاياهــم وأعمالهــم الصالحــة اســترضاء هللا وصــرف غضبــه عنهــم. 
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تتباعــد  النــاس الشــريرة كــي  يثيــر أهــواء  الشــيطان أن  الوقــت حــاول  نفــس  وفــي 
جماهيــر غفيــرة مــن النــاس عــن هللا عــن طريــق التعديــات المتكــررة وليظلـّـوا ُمكبليــن 

بقيــود الخطيئــة بــال رجــاء.
وعندما أُعطيت كلمة هللا المكتوبة للشــعب بواســطة األنبياء العبرانيين درس 
الشــيطان بــكّل اجتهــاد الفصــول الخاصــة بالمســيا وتتبــع الــكالم الــذي حــدد بحــرص 
ودقــة عمــل المســيح بيــن النــاس كذبيحــة متألّمــة وكملــك قاهــر. ففــي درج أســفار 
بْحِ «. » كَاَن  العهد القديم قرأ أّن ذاك المزمع أن يظهر كان » كََشــاٍة تَُســاُق إِلَى الذَّ
َمْنظـَـرُُه كَــَذا ُمْفَســًدا أَكْثـَـَر ِمــَن الرَُّجــِل، َوُصورَتـُـُه أَكْثـَـَر ِمــْن بَِنــي آَدَم « )إشــعياء 53: 7؛ 
52: 14(. ثــّم أّن مخلـّـص بنــي اإلنســان الموعــود بــه قيــل عنــه: » ُمْحتََقــٌر َوَمْخــُذوٌل ِمــَن 
النَّــاِس، رَُجــُل أَْوَجــاٍع َوُمْختَِبــُر الَْحــزَِن .. َمْضرُوبـًـا ِمــَن هللِا َوَمْذلـُـولً «، ومــع ذلــك فقــد 
ــْعِب . يَُخلِّــُص بَِنــي  كان مزمعــاً أن يســتخدم ســلطانه لكــي: » يَْقِضــي لَِمَســاكِيِن الشَّ
الْبَائِِســيَن ، َويَْســَحُق الظَّالِــَم « )إشــعياء 53: 3، 4؛ مزمــور 72: 4(. هــذه النبــّوات 
جعلــت الشــيطان يخــاف ويرتعــب، ومــع ذلــك فلــم يتنــح عــن غرضــه فــي تعطيــل 
إمدادات الرّب الرحيمة ألجل فداء جنسنا الساقط إن أمكن. وعول على أن يعمي 
عيــون الشــعب بقــدر المســتطاع عــن المعنــى الحقيقــي للنبــوات الخاصــة بالمســيا 

ليمهــد الطريــق لرفــض المســيح عنــد مجيئــه.
الشــيطان  كلّلــت جهــود  مباشــرة  الطوفــان  ســبقت  التــي  القــرون  خــالل  فــي 
بالنجــاح فــي تعميــم التمــرد العالمــي ضــّد هللا. وحتــى الــدروس الخاّصــة بالطوفــان 
لــم يذكرهــا النــاس طويــالً. فبدسائســه الماكــرة أوقــع الشــيطان مــرّة أخــرى البشــّر 
ولكــن  ثانيــة.  انتصــر  فبــدا وكأنّــه  الجــريء.  التمــرد والعصيــان  فــي  خطــوة فخطــوة 
لــم تكــن لتلقــى جانبــاً بســهولة. فعــن طريــق  مقاصــد هللا نحــو اإلنســان الســاقط 
ذريــة ابراهيــم األميــن المنحــدرة مــن نســل ســام، كانــت ســتحفظ معرفــة مقاصــد 
هللا الرحيمة ألجل خير األجيال القادمة. ومن وقت آلخر كان ســيقام رســل الحّق 
المعينــون مــن قبــل هللا ليوّجهــوا انتبــاه النــاس إلــى معنــى الطقــوس الكّفاريــة وعلــى 
الخصــوص إلــى وعــد الــرّب الخــاص بمجــيء المســيا الــذي كانــت تشــير إليــه كّل 

فرائــض النظــام الكّفــاري. وبذلــك كان العالــم ســيُحفظ مــن الرتــداد الشــامل.
فبــكّل وســيلة ممكنــة  بعــد مقاومــات عنيــدة جــّداً.  إلّ  ينفــذ قصــد هللا  ولــم 
عمــل عــدو الحــّق والبــّر لجعــل نســل ابراهيــم ينســون دعوتهــم الســامية المقّدســة 
محاولتــه.  نجحــت  مــا  وكثيــراً  الكاذبــة.  اآللهــة  عبــادة  إلــى  ينحرفــون  وليجعلهــم 
والظــالم  األرض  الظلمــة  غطــت  للمســيح  األّول  المجــيء  قبــل  قــرون  فلمــدى 

686, 687



مجيء الُمْنِقذ  |  457

الدامــس الشــعب. لقــد كان الشــيطان يلقــي ظلّــه الجهنمــي علــى طريــق النــاس 
النــاس  مــن  جماهيــر  وكانــت  اآلتــي.  والعالــم  هللا  معرفــة  وبيــن  بينهــم  ليحــول 
جالســين فــي وادي ظــّل المــوت. وكان رجاؤهــم الوحيــد هــو أّن تتبــدد غياهــب 

تلــك الظلمــة كــي يعلــن لهــم هللا عــن نفســه.
فــداود مســيح هللا رأى فــي رؤيــا نبويّــة أّن مجــيء المســيح ينبغــي أن يكــون: 
ــاٍح َصْحــٍو « )2 صموئيــل 23:  ــْمُس ... ِفــي َصبَ ــاِح إَِذا أَْشــرَقَِت الشَّ بَ » كَُنــوِر الصَّ
4(. وهــا هــو هوشــع يشــهد قائــالً: » ُخُروُجــُه يَِقيــٌن كَالَْفْجــِر « )هوشــع 6 :3(. إّن 
نــور النهــار يُشــرق علــى األرض بــكّل ســكون ولطــف مبــدداً أشــباح الظــالم وموقظــاً 
أجنحتــه  فــي  والشــفاء  سيشــرق  البــر  شــمس  كان  هكــذا  الحيــاة.  إلــى  األرض 
)مالخــي 4: 2(. الشــعب الســالك: » ِفــي أَرِْض ِظــالَِل الَْمــْوِت « كانــوا مزمعيــن 

أن يبصــروا: » نُــوًرا َعِظيًمــا « )إشــعياء 9: 2(.
قائــالً:  المجيــدة هتــف  النجــاة  إلــى هــذه  بفــرح طــاغ  النبــّي  نظــر إشــعياء  وإذ 
يَاَســُة َعلـَـى كَِتِفــِه، َويُْدَعــى اْســُمُه َعِجيبًا،  » ألَنَّــُه يُولـَـُد لََنــا َولـَـٌد َونُْعطـَـى ابًْنــا، َوتَُكــوُن الرِّ
ــالَِم لَ نَِهايَــَة َعلَــى  ــالَِم لُِنُمــوِّ ِريَاَســِتِه، َولِلسَّ ُمِشــيرًا، إِلًهــا قَِديــرًا، أَبًــا أَبَِديًّــا، رَئِيــَس السَّ
، ِمــَن اآلَن إِلَــى األَبَــِد.  كُرِْســيِّ َداُوَد َوَعلَــى َمْملََكِتــِه، لِيُثَبِّتََهــا َويَْعُضَدَهــا ِبالَْحــقِّ َوالِْبــرِّ

َغيْــرَُة رَبِّ الُْجُنــوِد تَْصَنــُع هــَذا « )إشــعياء 9: 6، 7(.
وفي القرون المتأخرة من تاريخ إســرائيل قبل المجيء األّول كان معروفاً لدى 
الجميــع أن مجــيء المســيا قــد أشــير إليــه فــي النبــّوة القائلــة: » قَلِيــٌل أَْن تَُكــوَن لِــي 
َعبْــًدا إلِقَاَمــِة أَْســبَاِط يَْعُقــوَب، َورَدِّ َمْحُفوِظــي إِْســرَائِيَل. فََقــْد َجَعلْتُــَك نُــوًرا لأِلَُمــِم 
لِتَُكــوَن َخالَِصــي إِلـَـى أَقَْصــى األَرِْض «. وقــد تنبــأ النبــّي قائــالً: » فَيُْعلـَـُن َمْجــُد الــرَّبِّ 
بََشــٍر َجِميعــاً « )إشــعياء 6:49؛ 5:40(. وقــد شــهد يوحنــا المعمــدان  َويَــرَاُه كُلُّ 
ُمــوا  يَّــِة قَوِّ بعــد ذلــك عــن هــذا النــور بــكّل شــجاعة قائــالً: » أَنـَـا َصــْوُت َصــارٍِخ ِفــي الْبَرِّ

، كََمــا قَــاَل إَِشــْعيَاُء النَِّبــيُّ « )يوحنــا 1: 23(. طَِريــَق الــرَّبِّ
هذا وقد أعطى للمسيح الوعد النبوي القائل: » هَكَذا قَاَل الرَّبُّ فَاِدي إِْسرَائِيَل، 
ــاَل الــرَّبُّ ... أَْحَفظُــَك َوأَْجَعلُــَك  ــِة ... هَكــَذا قَ وُســُه، لِلُْمَهــاِن النَّْفــِس، لَِمْكــرُوِه األُمَّ قُدُّ
، قَائِــالً لأِلَْســرَى اْخرُُجــوا.  ــْعِب، إلِقَاَمــِة األَرِْض، لِتَْملِيــِك أَْمــالَِك الْبَــرَارِيِّ َعْهــًدا لِلشَّ
لِلَِّذيــَن ِفــي الظَّــالَِم اظَْهــرُوا ... لَ يَُجوُعــوَن َولَ يَْعطَُشــوَن، َولَ يَْضِربُُهــْم َحــرٌّ َولَ َشــْمٌس، 

ألَنَّ الَّــِذي يَرَْحُمُهــْم يَْهِديِهــْم َوإِلـَـى يََناِبيــعِ الِْميَــاِه يُورُِدُهــْم « )إشــعياء 49: 10-7(.
الســاللة  تلــك  نســل  مــن  الذيــن هــم  اليهوديّــة  األّمــة  بيــن  الثابتيــن  إّن جماعــة 
فــي  بالتأمــل  إيمانهــم  الذيــن بواســطتهم حفظــت معرفــة هللا، شــددوا  المقّدســة 
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واحــداً:  سيمســح  الــرب  أّن  كيــف  قــرأوا  عظيــم  وبفــرح  وأمثالهــا.  الفصــول  هــذه 
لِلَْمْســِبيِّيَن  » ألُنَــاِدَي  و  الَْقلْــِب «  ُمْنَكِســِري  » ألَْعِصــَب  الَْمَســاكِيُن «  ــَر  » لِيُبَشِّ
ِبالِْعتْــِق « » ألُنَــاِدَي ِبَســَنٍة َمْقبُولَــٍة لِلــرَّبِّ « )إشــعياء 61: 1، 2(. ومــع ذلــك فــإّن 
قلوبهــم كانــت مفعمــة بالحــزن عندمــا فكــروا فــي اآللم التــي كان عليــه أن يتحملّهــا 

لكــي يتمــم القصــد اإللهــي.
ســفر  فــي  الــواردة  الكلمــات  يتابعــون  جعلــوا  عميــق  نفســي  فبانســحاق 
نَبَــَت  ؟  الــرَّبِّ ِذَراُع  اْســتُْعلَِنْت  َولَِمــِن  َخبَرَنَــا،  َق  َصــدَّ » َمــْن  تقــول:  وهــي  النبــّوة 
اَمــُه كََفــْرٍخ َوكَِعــرْق ِمــْن أَْرٍض يَاِبَســٍة، لَ ُصــوَرَة لَــُه َولَ َجَمــاَل فََنْنظُــَر إِلَيْــِه، َولَ  قُدَّ
الَْحــزَِن،  َوُمْختَِبــُر  أَْوَجــاٍع  َرُجــُل  النَّــاِس،  ِمــَن  َوَمْخــُذوٌل  ُمْحتََقــٌر  فََنْشــتَِهيَُه.  َمْنظَــَر 
َوأَْوَجاَعَنــا  َحَملََهــا،  أَْحزَانََنــا  لِكــنَّ  ِبــِه.  نَْعتَــدَّ  فَلَــْم  ُمْحتََقــٌر  ُوُجوُهَنــا،  َعْنــُه  َوكَُمَســتٍَّر 
لََهــا. َونَْحــُن َحِســبَْناُه ُمَصابًــا َمْضُروبًــا ِمــَن هللِا َوَمْذلُــولً. َوُهــَو َمْجــُروٌح ألَْجــِل  تََحمَّ
ُشــِفيَنا. كُلَُّنــا  َوِبُحبُــرِِه  َعلَيْــِه،  تَأِْديــُب َســالَِمَنا  َمْســُحوٌق ألَْجــِل آثَاِمَنــا.  َمَعاِصيَنــا، 
َجِميِعَنــا.  إِثْــَم  َعلَيْــِه  َوَضــَع  َوالــرَّبُّ  طَِريِقــِه،  إِلَــى  َواِحــٍد  كُلُّ  ِملَْنــا  َضلَلَْنــا.  كََغَنــٍم 
ــٍة  ــِح، َوكََنْعَجــٍة َصاِمتَ بْ ــاُه . كََشــاٍة تَُســاُق إِلَــى الذَّ ــْح فَ ــْم يَْفتَ َّــَل َولَ ــا ُهــَو فَتََذلث ــَم أَمَّ ظُلِ
يُْنونَــِة أُِخــَذ. َوِفــي ِجيلِــِه َمــْن  ْغطَــِة َوِمــَن الدَّ يَهــا فَلَــْم يَْفتَــْح فَــاُه. ِمــَن الضُّ أََمــاَم َجازِّ
كَاَن يَظـُـنُّ أَنَّــُه قُِطــَع ِمــْن أَْرِض األَْحيَــاِء، أَنَّــُه ُضــرَِب ِمــْن أَْجــِل َذنـْـِب َشــْعِبي. َوُجِعــَل 
َمــَع األَْشــَراِر قَبْــرُُه، َوَمــَع َغِنــيٍّ ِعْنــَد َمْوتِــِه. َعلَــى أَنَّــُه لَــْم يَْعَمــْل ظُلًْمــا، َولَــْم يَُكــْن ِفــي 

فَِمــِه ِغــشٌّ « )إشــعياء 53: 9-1(.
أّمــا عــن آلم المخلّــص فقــد أعلــن الــرّب نفســه بفــم زكريــا قائــالً: » اِْســتَيِْقْظ يَــا 
َســيُْف َعلَــى َراِعــيَّ ، َوَعلَــى رَُجــِل رِفَْقِتــي « )زكريــا 13: 7(. لقــد كان علــى المســيح 
كبديــل عــن األنســان الخاطــيء وضامنــه أن يقاســي أهــوال العــدل اإللهــي. وكان 
عليــه أن يعــرف ويــدرك معنــى العــدل. وكان عليــه أن يعــرف معنــى وقــوف الخطــاة 

أمــام هللا دون أن يكــون هنــاك مــن يتوســط ألجلهــم.
وقــد تنبــأ الفــادي عــن نفســه قائــالً علــى لســان المرنــم: » الَْعــاُر قـَـْد كََســَر قَلِْبــي 
طََعاِمــي  ِفــي  َويَْجَعلُــوَن  أَِجــْد.  فَلَــْم  يــَن  َوُمَعزِّ تَُكــْن،  فَلَــْم  ـًة  رِقّـَ انْتَظَــرُْت  فََمرِْضــُت. 

َعلَْقًمــا، َوِفــي َعطَِشــي يَْســُقونَِني َخــالُ « )مزمــور 69: 20، 21(.
وقــد تنبــأ عــن نــوع المعاملــة التــي كان ســيعامل بهــا فقــال: » ألَنَّــُه قـَـْد أََحاطـَـْت 
كُلَّ  أُْحِصــي   . َورِْجلَــيَّ يَــَديَّ  ثََقبُــوا  اكْتََنَفتِْنــي.  األَْشــرَاِر  ِمــَن  َجَماَعــٌة  كاِلٌَب.  ِبــي 
لِبَاِســي  َوَعلَــى  بَيَْنُهــْم،  ثِيَاِبــي  يَْقِســُموَن   . ِفــيَّ َويَتََفرَُّســوَن  يَْنظُــُروَن  َوُهــْم  ِعظَاِمــي، 

.)18-16  :22 )مزمــور  يَْقتَِرُعــوَن « 
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هــذه األوصــاف عــن األلــم المريــر والمــوت القاســي الــذي ســيكون مــن نصيــب 
الســيد الموعــود بــه مــع أنّهــا موجبــة للحــزن الشــديد فقــد كانــت غنيــة بالخيــر العميــم 
ــا الــرَّبُّ فَُســرَّ ِبــأَْن يَْســَحَقُه ِبالَْحــزَِن «. حتــى  والوعــود الثمينــة. فلقــد قيــل عنــه: » أَمَّ
ــوُل أَيَّاَمــُه  ْــٍم «. وقــد أعلــن الــرّب قائــالً: » يَــَرى نَْســالً تَطُ يمكــن أن يصيــر » َذِبيَحــَة إِث
َوَمَســرَُة الــرَبِّ ِبيَــِدِه تَْنَجــُح. ِمــْن تََعــِب نَْفِســِه يـَـَرى َويَْشــبَُع « » َوَعبْــِدي الْبَــارُّ بـِــَمْعرِِفِتِه 
يُبَــرَُّر كَِثِريــَن وَآثـَــاُمُهْم ُهــَو يَْحِملَهــا. لذلــك أقســم لــه بيــن األعــزاء ومــع العظمــاء يقســم 
غنيمــة مــن أجــل أنــه َســَكَب لِلَْمــْوِت نَْفَســُه َوأُْحِصــَي َمــَع أَثََمــٍة ، َوُهــَو َحَمــَل َخِطيَّــَة 

كَِثيِريــَن َوَشــَفَع ِفــي الُْمْذنِِبيــَن « )إشــعياء 03: 12-10(.
ــَرأَى  ــة المســيح للخطــاة هــي التــي أحثتــه ألن يدفــع ثمــن الفــداء: » فَ إّن محبّ
أن  يســتطيع  ســواه  يكــن  ولــم  َشــِفيٌع «  لَيْــَس  ـُه  أَنّـَ ِمــْن  َوتََحيَّــَر  إِنَْســاٌن  لَيْــَس  ـُه  أَنّـَ
َوِبــرُُّه  لَِنْفِســِه،  ِذَراُعــُه  يفــدي الرجــال والنســاء مــن ســلطان العــدو: » فََخلََّصــْت 

.)16  :59 )إشــعياء  َعَضــَدُه «  ُهــَو 
َوَضْعــُت  نَْفِســي.  ِبــِه  ُســرَّْت  ـِذي  الّـَ ُمْختَــاِري  أَْعُضــُدُه،  ـِذي  الّـَ َعبْــِدي  » ُهــَوَذا 

.)1  :42 )إشــعياء  لأِلَُمــِم «  الَْحــقَّ  فَيُْخــِرُج  َعلَيْــِه  ُروِحــي 
ففــي حياتــه لــم تتلــوث نفســه بــأّي اعتــداد بالــذات. فقــد تجنــب ابــن هللا الــولء 
الــذي يمنحــه العالــم للمركــز والثــراء والمواهــب. فالمســيا لــم يســتخدم وســيلة مــن 
الوســائل التــي يســتخدمها النــاس للظفــر بالــولء أو الثنــاء والتكريــم. وقــد رُمــز إلــى 
ــارِِع  إنــكاره الكامــل لنفســه فــي هــذه األقــوال: » لَ يَِصيــُح َولَ يَرْفَــُع َولَ يُْســِمُع ِفــي الشَّ
َصْوتـَـُه. قََصبـَـًة َمرُْضوَضــًة لَ يَْقِصــُف َوفَِتيلـَـًة َخاِمــَدًة لَ يُطِْفــُئ « )إشــعياء 42: 2، 3(.

مــن  معاصريــه  نقيــض  علــى  النــاس  بيــن  يتصــرف  المخلّــص  كان  لقــد 
للتفاخــر.  عبادتــه  َم  قَــدَّ ول  صاخــب  جــدل  أّي  حياتــه  فــي  يُــَر  ولــم  المعلّميــن. 
ول عمــل عمــالً ليظفــر باستحســان النــاس. كان علــى المســيا أن يكــون مســتتراً 
البشــرية  لهلكــت  هللا  معرفــة  لــول  ابنــه.  صفــات  فــي  هللا  يعلــن  وأن  هللا  فــي 
هــالكاً أبديــاً، ولــول معونــة هللا لــكان الرجــال والنســاء ينحــدرون إلــى الــدركات 
الســفلى. فالحيــاة والقــّوة ل يعطيهمــا لإلنســان ســوى هللا الــذي خلــق العالــم. 

الوســيلة. هــذه  بغيــر  اإلنســان  حاجــات  تدبيــر  يمكــن  كان  ومــا 
وقــد أُنبــأ عــن المســيا بنبــّوات أخــرى منهــا: » لَ يـَـِكلُّ َولَ يَْنَكِســُر َحتَّــى يََضــَع الَْحــقَّ 
ــُم  ــُر َشــِريَعتَُه «. ثــّم أّن ابــن هللا كان مزمعــاً أيضــاً أن » يَُعظِّ ِفــي األَرِْض َوتَْنتَِظــُر الَْجزَائِ
ِريَعَة َويُْكرُِمَها « )إشعياء 42: 4، 21(.فهو لم يكن ليقلل من أهميتها أو مطالبها  الشَّ
الُملزمة، بل كان باألحرى سيعظّمها ويمّجدها. وكان عليه في الوقت ذاته أن يحرر 
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وصايــا هللا مــن تلــك األوامــر والنواهــي الثقيلــة التــي فرضهــا النــاس، والتــي بســببها 
أُصيــب الكثيــرون بالفشــل فــي جهودهــم لتقديــم خدمــة مقبولــة لــدى هللا.

قَــْد  الــرَّبَّ  » أَنَــا  تقــول:  الــرّب  كلمــة  جــاءت  المخلّــص  رســالة  إلــى  وبالنســبة 
َونُــوًرا  ــْعِب  لِلشَّ َعْهــًدا  َوأَْجَعلُــَك  َوأَْحَفظُــَك  ِبيَــِدَك  فَأُْمِســُك   ، ِبالِْبــرِّ َدَعْوتُــَك 
ــْجِن  لأِلَُمــِم. لِتَْفتَــَح ُعيُــوَن الُْعْمــِي، لِتُْخــِرَج ِمــَن الَْحبْــِس الَْمأُْســوِريَن، ِمــْن بَيْــِت السِّ
ول  آلخــر  أعطيــه  ل  ومجــدي  اســمي  هــذا  الــرّب  أنــا  الظُّلَْمــِة.  ِفــي  الَْجالِِســيَن 
لِيَــاُت قَــْد أَتَــْت َوالَْحِديثَــاُت أَنَــا ُمْخِبــُر بـِــَها. قَبْــَل  تســبيحي للمنحوتــات. ُهــَوَدا األَوَّ

.)9-6  :42 )إشــعياء  بـِــَها «  أُْعلُِمُكــْم  تَْنبُــَت  أَْن 
بالنجــاة  يأتــي  أن  مزعمــاً  إســرائيل  إلــه  كان  بــه  الموعــود  النســل  فعــن طريــق 
ِمــْن  ُغْصـــُن  َويَْنبُــُت  ــى،  يَسَّ ِجــْذِع  ِمــْن  قَِضيــٌب  » َويَْخـــُرُج  لصهيــون:  والخــالص 
انُوئِيــَل. ُزبْــداً َوَعَســاًل  أُُصولِــِه «، » َهــا الَْعــْذَراُء تَْحبَــُل َوتَلِــُد ابْنــاً َوتَْدُعــو اْســَمُه ِعمَّ
ــرَّ َويَْختـَـاَر الَْخيْــَر « )إشــعياء 11: 1؛ 7: 14، 15(.  يـَـأْكُُل َمتـَـى َعــرََف أَْن يَرْفـُـَض الشَّ
ِة، ُروُح  ، ُروُح الِْحْكَمــِة َوالَْفْهــِم، ُروُح الَْمُشــورَِة َوالُْقــوَّ » َويَُحــلُّ َعلَيْــِه ُروُح الــرَّبِّ
تُــُه تَُكــوُن ِفــي َمَخافَــِة الــرَّبِّ فَــالَ يَْقِضــي ِبَحَســِب نَظَــِر  . َولَذَّ الَْمْعرِفَــِة َوَمَخافَــِة الــرَّبِّ
َويَْحُكــُم  لِلَْمَســاكِيِن  ِبالَْعــْدِل  يَْقِضــي  بَــْل  أُُذنَيْــِه،  َســْمعِ  ِبَحَســِب  يَْحُكــُم  َولَ  َعيَْنيْــِه، 
ِباإلِنَْصــاِف لِبَائِِســي األَرِْض. َويَُكــوُن الِْبــرُّ ِمْنطََقــَة َمتَْنيْــِه، َواألََمانَــُة ِمْنطََقــَة َحْقَويْــِه « 
ـاُه تَطْلُــُب األَُمــُم  يّـَ ــُعوِب إِ ــى الَْقائِــَم َرايَــًة لِلشُّ » َويَُكــوُن ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم أَنَّ أَْصــَل يَسَّ

ـُه َمْجــداً « )إشــعياء 11: 5-2، 10(. َويَُكــوُن َمَحلُـّ
، َوُهــَو يَْحِمــُل الَْجــالََل  » ُهــَوَذا الرَُّجــُل الُْغْصــُن اْســُمُه. فَُهــَو يَبِْنــي َهيْــَكَل الــرَّبِّ
َويَْجلِــُس َويَتََســلَُّط َعلَــى كُرِْســيِِّه ويكــون كاهنــا َعلَــى كُرِْســيِِّه « )زكريــا 6: 12، 13(.

بنــو  كان   .)1  :13 )زكريــا  َولِلَْنَجاَســِة «  » لِلَْخِطيَّــِة  مفتوحــاً  ينبــوع  ويكــون 
ــوا  اإلنســان سيســمعون الدعــوة المباركــة القائلــة: » أَيَُّهــا الِْعطَــاُش َجِميًعــا َهلُمُّ
ِبــالَ  اْشــتَُروا  ــوا  َهلُمُّ َوكُلُــوا.  اْشــتَُروا  تََعالَــْوا  ــٌة  ِفضَّ لَــُه  لَيْــَس  ـِذي  َوالّـَ الِْميَــاِه،  إِلَــى 
َولَبَنــاً. لمــاذا تزنــون فّضــة لغيــر خبــز وتعبكــم لغيــر شــبع.  ثََمــٍن َخْمــًرا  َوِبــالَ  ــٍة  ِفضَّ
ــوا آَذانَُكــْم  اســتمعوا لــي اســتماعاً وكلــوا الطيــب ولتتلــذذ بالدســم أنفســكم. أَِميلُ
َمَراِحــَم َداُوَد  ـا،  أَبَِديًـّ َعْهــًدا  لَُكــْم  َوأَقْطَــَع  أَنُْفُســُكْم.  . اْســَمُعوا فَتَْحيَــا  إِلَــيَّ ــوا  َوَهلُمُّ

.)3-1  :55 )إشــعياء  اِدقَــَة «  الصَّ
ــُعوِب، رَئِيًســا  وقــد قـُـّدم هــذا الوعــد إلســرائيل: » ُهــَوَذا قـَـْد َجَعلْتُــُه َشــارًِعا لِلشُّ
ــٌة لـَـْم تَْعرِفـْـَك تَرْكُــُض إِلَيْــَك، ِمــْن  ــٌة لَ تَْعرِفَُهــا تَْدُعوَهــا، َوأُمَّ ــُعوِب. َهــا أُمَّ َوُموِصيًــا لِلشُّ

ــَدَك « )إشــعياء 55: 4، 5(. وِس إِْســرَائِيَل ألَنَّــُه قـَـْد َمجَّ أَْجــِل الــرَّبِّ إِلِهــَك َوقـُـدُّ
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ــُر. َوأَْجَعــُل ِفــي ِصْهيَــْوَن َخالًَصــا،  بـْـُت ِبــرِّي، لَ يَبُْعــُد. َوَخالَِصــي لَ يَتَأَخَّ » قـَـْد قَرَّ
إلِْســرَائِيَل َجالَلِي « )إشــعياء 46: 13(.

في أثناء خدمة المســيح على األرض كان مزمعاً أن يكشــف للبشــرية عن مجد 
هللا اآلب بالــكالم والعمــل. فــكّل عمــل مــن أعمــال حياتــه وكّل كلمــة نطــق بهــا وكّل 

معجــزة أجراهــا كانــت لتعريــف البشــر الســاقطين محبّــة هللا غيــر المحــدودة.
يَــا  ٍة  ِبُقــوَّ َصْوتَــِك  اْرفَِعــي  ِصْهيَــْوَن.  ــرََة  ُمبَشِّ يَــا  اْصَعــِدي  َعــال  َجبَــل  » َعلَــى 
ُهــَوَذا  إِلُهــِك،  ُهــَوَذا  يَُهــَوَذا  لُِمــُدِن  قُولِــي  تََخاِفــي.  لَ  اْرفَِعــي  أُورَُشــلِيَم.  ــرََة  ُمبَشِّ
أُْجرَتَــُه معــه وعملتــه قدامــه.  ُهــَوَذا  لــه.  يأتــي وذراعــه تحكــم  بقــّوة  الــرّب  الســيّد 
َويَُقــوُد  يَْحِملَُهــا  ِحْضِنــِه  َوِفــي  الُْحْمــالََن  يَْجَمــُع  ِبِذَراِعــِه  قَِطيَعــُه.  يَْرَعــى  كَــَراٍع 

.)11-9  :40 )إشــعياء  الُْمرِْضَعــاِت « 
ــْفِر َوتَْنظُــُر ِمــَن الَْقتَــاِم َوالظُّلَْمــِة  ــمُّ أَقْــَواَل السِّ » َويَْســَمُع ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم الصُّ
وِس  ُعيُــوُن الُْعْمــِي َويَــزَْداُد الْبَائُِســوَن فََرًحــا ِبالــرَّبِّ َويَْهِتــُف َمَســاكِيُن النَّــاِس ِبُقــدُّ
تَْعلِيًمــا «  الُْمتََمــرُِّدوَن  ـُم  َويَتََعلّـَ فَْهًمــا،  األَْرَواِح  ـو  الُـّ الضَّ » َويَْعــرُِف  إِْســَرائِيَل «، 

)إشــعياء 29 :18، 19، 24(. 
الصــور  بواســطة  كمــا  واألنبيــاء،  اآلبــاء  بواســطة  العالــم  هللا  كلّــم  وهكــذا 
مــن  طويلــة  سلســلة  أشــارت  لقــد  الخطيئــة.  مــن  المنقــذ  مجــيء  عــن  والرمــوز، 
النبــّوات الموحــى بهــا إلــى مجــيء » ُمْشــتََهى كُلِّ األَُمــِم « )حجــي 2: 7(. وبــكّل 

ووقــت ظهــوره. ميــالده  مــكان  ُعيّــن حتــى  دقــة 
بيــت  مــن  أّن  النبـــّي  قـــال  فــي مدينـــة داود. فقــد  ابــن داود  يولـــد  ينبغـــي أن 
الَْقِديــِم  ُمْنــُذ  َوَمَخارُِجــُه  إِْســَرائِيَل  َعلَــى  ُمتََســلِّطًا  يَُكــوُن  ـِذي  الّـَ  ... » يَْخــُرُج  لحـــم 

.)2  :5 )ميخــا  األَزَِل «  ـاِم  أَيّـَ ُمْنــُذ 
يَُهــَوَذا ألَْن  ُرَؤَســاِء  بَيْــَن  ْغــَرى  يَُهــَوَذا لَْســِت الصُّ أَْرَض  لَْحــٍم  بَيْــَت  يَــا  » َوأَنْــِت 

.)6  :2 إِْســَرائِيَل « )متــى  َشــْعِبي  يَْرَعــى  ـٌر  ُمَدبِـّ يَْخــُرُج  ِمْنــِك 
لقــد أفهــم المــالك جبرائيــل دانيــال عــن وقــت المجــيء األّول ووقــت بعــض 
» َســبُْعوَن  المــالك  قــال  إذ  المخلّــص  حيــاة  بعمــل  المرتبطــة  الهامــة  األحــداث 
َســِة لِتَْكِميِل الَْمْعِصيَِة َوتَتِْميِم  أُْســبُوًعا قُِضيَْت َعلَى َشــْعِبَك َوَعلَى َمِديَنِتَك الُْمَقدَّ
وِس  ِة َولَِمْســِح قُــدُّ ــارَِة اإلِثْــِم َولِيُؤْتَــى ِبالِْبــرِّ األَبَــِديِّ َولَِختْــِم الرُّْؤيَــا َوالنُّبُــوَّ الَْخطَايَــا َولَِكفَّ
وِســيَن « )دانيــال 9: 24(. إّن اليــوم فــي النبــّوة يقابــل ســنة )أنظــر مــا ورد فــي  الُْقدُّ
ســفر العدد 14: 34؛ حزقيال 4: 6(. والســبعون أســبوعاً أو األربع مئة والتســعون 

يومــاً ترمــز إلــى أربــع مئــة وتســعين ســنة.
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ِمــْن  ـُه  أَنّـَ وقــد أُعطيــت نقطــة البــدء لهــذه الفتــرة فــي القــول: » فَاْعلَــْم َوافَْهــْم 
ُخــُروِج األَْمــِر لِتَْجِديــِد أُورَُشــلِيَم َوِبَنائَِهــا إِلَــى الَْمِســيِح الرَّئِيــِس َســبَْعُة أََســاِبيَع َواثَْنــاِن 
َوِســتُّوَن أُْســبُوًعا « )دانيــال 25:9(. أّي تســعة وســتون أســبوعاً أو أربــع مئــة وثــالث 
وثمانــون ســنة. إّن األمــر بتجديــد أورشــليم وبنائهــا كمــا أكملــه مرســوم أرتحشســتا 
لونجيمانــوس )انظــر عــزرا 14:6؛ 1:7، 9(، نُفــذ فــي خريــف عــام 457 ق.م ومــن 
ذلــك الوقــت تمتــد الــــ 483 ســنة إلــى خريــف عــام 27م.، وطبقــاً للنبــّوة تصــل هــذه 
المــّدة إلــى المســيا أّي الممســوح. وفــي ســنة 27م.، نــال المســيح مســحة الــّروح 
الُقــُدس عنــد عمــاده، وبعــد ذلــك حــالً بــدأ خدمتــه. عندئــذ أُذيعــت هــذه الرســالة: 

» قَــْد كََمــَل الزََّمــاُن « )مرقــس 15:1(.
َواِحــٍد «  أُْســبُوٍع  ِفــي  كَِثيريــَن  َمــْع  َعْهــداً  » َويُثَِبــُت   : المــالك  قــال  حينئــذ 
)ســبع ســنوات(. فلمــدى ســبع ســنوات بعدمــا بــدأ المخلّــص يباشــر خدمتــه كان 
سيبشــر باإلنجيــل لليهــود خاّصــة، لمــدى ثــالث ســنين ونصــف بواســطة المســيح 
ِبيَحــَة  الذَّ ـُل  يُبَطِـّ األُْســبُوِع  َوَســِط  » َوِفــي  الرســل:  بواســطة  ذلــك  وبعــد  نفســه 
َوالتَّْقِدَمــَة « )دانيــال 27:9(. ففــي ربيــع عــام 31م. قُــدم المســيح فــي الجلجثــة 
مبينــاً  اثنيــن،  إلــى  الهيــكل  حجــاب  انشــق  حينئــذ  الحقيقيــة.  الذبيحــة  بوصفــه 
ومثبتــاً بذلــك أّن قدســيّة الخدمــة الكّفاريــة ومعناهــا قــد بطُلتــا. فقــد جــاء الوقــت 

األرضيّــة. والتقدمــة  الذبيحــة  تبطــل  فيــه  الــذي 
رجــم  إذ  عــام 34م. وحينئــذ  فــي  انتهــت  الســبع —  الســنوات  فالســبوع — 
اليهــود اســتفانوس ختمــوا علــى رفضهــم لإلنجيــل، والتالميــذ الذيــن تشــتتوا بســب 
ــِريَن ِبالَْكلَِمــِة « )أعمــال الرســل 8 :4(. وبعــد ذلــك بقليــل  الضطهــاد: » َجالـُـوا ُمبَشِّ

اهتــدى شــاول المضطهــد وصــار اســمه بولــس رســول األمــم.
إّن النبــوات الكثيــرة الخاّصــة بمجــيء المخلّــص جعلــت اليهــود يعيشــون فــي 
إذ  ولكــن  المواعيــد.  ينالــوا  ولــم  اإليمــان  فــي  ماتــوا  وكثيــرون  دائــم.  انتظــار  حالــة 
نظروهــا مــن بعيــد صّدقوهــا وأقــروا أنّهــم غربــاء ونــزلء علــى األرض. والوعــود التــي 

رّددهــا اآلبــاء واألنبيــاء منــذ عهــد أخنــوخ حفظــت رجــاء ظهــوره حيّــاً.
عندمــا  وحتــى  األّول،  للمجــيء  المحــدد  الوقــت  البدايــة  منــذ  هللا  يعلــن  لــم 
وفهمهــا. الرســالة  تفســير  الجميــع  يحســن  لــم  الوقــت  هــذا  دانيــال  نبــّوة  أعلنــت 

وتتابعــت القــرون وصمــت أخيــراً صــوت األنبيــاء. وقــد ثقلــت يــد الظلــم علــى 
عــن  يتوقــف  الرجــاء  وكاد  إيمانهــم  عيــون  أظلمــت  عنــه  ارتــدوا  فــإذ  شــعب هللا. 
إنــارة المســتقبل. وغــدت أقــوال األنبيــاء غيــر مفهومــة لــدى كثيريــن، والذيــن كان 
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ينبغــي أن يظــّل إيمانهــم قويّــاً كانــوا موشــكين أن يصرخــوا قائليــن: » قَــْد طَالَــِت 
ـاُم َوَخابَــْت كُلُّ ُرْؤيَــا « )حزقيــال 12: 22(. ولكــن فــي مجلــس الســماء كانــت  األَيّـَ
ــا َجــاَء ِمــْلُء الزََّمــاِن، أَرَْســَل هللُا ابَْنــُه . . .  ســاعة مجــيء المســيح قــد تحــددت. » لَمَّ

لِيَْفتَــِدَي الَِّذيــَن تَْحــَت النَّاُمــوِس، لَِنَنــاَل التَّبَنِّــَي « )غالطيــة 4: 4، 5(. 
ينبغــي أن تُعطــى الــدروس للبشــرية فــي لغتهــا. وكان ينبغــي أن يتكلّــم مــالك 
العهــد. وأن يُســمع صوتــه فــي هيكلــه. والمســيح بوصفــه مبــدع الحــق، كان عليــه أن 
يفصــل بيــن الحــّق وبيــن أقــوال اإلنســان الباطلــة التــي جعلــت الحــّق عديــم التأثيــر. 
توضــع  أن  ويجــب  بوضــوح.  الخــالص  وتدبيــر  هللا  حكــم  َمبَــاِدئ  تحديــد  ينبغــي 

دروس العهــد القديــم بكاملهــا أمــام اإلنســان.
وبــدأ   ،)7  :2 )فيلبــي  النَّــاِس «  ِشــبِْه  » ِفــي  أخيــراً  المخلّــص  ظهــر  وعندمــا 
المســيح  بينمــا  عقبــه،  يســحق  أّن  إلّ  الشــيطان  يســتطع  لــم  النعمــة،  فــي خدمــة 
فــي كّل عمــل مــن أعمــال التضــاع أو األلــم التــي مــّر بهــا كان يســحق رأس عــدوه. 
البــار، وبالرغــم  الــذي جلبتــه الخطيئــة، فــي حضــن  لقــد ُســكب األلــم والعــذاب 
مــن ذلــك فعندمــا كان المســيح يحتمــل مقاومــة الخطــاة كان يوفـــي ديــن اإلنســان 
الخاطــئ ويّحطــم قيــود العبوديــة التــي كُبّــل بهــا اإلنســان. فــكّل وخــزة مــن وخــزات 

األلــم وكّل إهانــة وقعــت عليــه إنمــا كانــت تعمــل علــى تحريــر جنســنا.
أمكنــه  ولــو  واحــدة،  لتجربــة  للخضــوع  المســيح  إغــواء  للشــيطان  أمكــن  ولــو 
تلويــث نقاوتــه بعمــل واحــد أو فكــر واحــد لنتصــر ســلطان الظلمــة علــى ضامــن 
بينمــا  ولكــن  لنفســه.  البشــرية  األســرة  كّل  قــد كســب  وكان  )المســيح(  اإلنســان 
تدنيســها.  أو  النفــس  تلويــث  يســتطيع  ل  فهــو  يضايــق  أن  الشــيطان  يســتطيع 
يســتطيع أن يســبب الحــزن والعــذاب ولكــن ل يمكنــه أن يســبب النجاســة. لقــد 
كّل  ففــي  ذلــك  ومــع  والتجــارب،  للصــراع  متصــالً  المســيح مشــهداً  جعــل حيــاة 

اإلنســان. علــى  ســلطانه  يخســر  كان  هجــوم 
ففــي بريــة التجربــة وفــي بســتان جثســيماني وعلــى الصليــب صــارع مخلّصنــا 
انتصــاره  تــذكارات  جروحــه  فصــارت  لهــا.  حــداً  ووضــع  الظلمــة  ســلطان  أســلحة 
ألجلنــا. وعندمــا كان المســيح ُمعلّقــاً علــى الصليــب فــي عــذاب رهيــب، عندمــا 
يشــتمونه، حينئــذ ســحق  األشــرار  والنــاس  متهلّلــة  فرحــة  الشــريرة  األرواح  كانــت 
الحيّــة.  لــرأس  ســحق  فيــه  كان  العمــل  ذلــك  نفــس  ولكــن  حقــاً.  َعِقبَــُه  الشــيطان 
ــُه ُســلْطَاُن الَْمــْوِت أَْي إِبْلِيــَس « )عبرانييــن 2: 14(.  فبالمــوت أبــاد: » َذاَك الَّــِذي لَ
لقــد بــّت هــذا العمــل فــي مصيــر رئيــس المتمرديــن العصــاة ووطــد تدبيــر الخــالص. 

700, 701, 702



464  |  اأَلنِْبَياء َوالُْملُوك

ففــي موتــه أحــرز النصــرة علــى ســطوة المــوت وقوتــه، وبقيامتــه فتــح أبــواب الهاويــة 
ليخــرج منهــا كّل تابعيــه. وفــي تلــك المعركــة األخيــرة العظيمــة نــرى إتمــام النبــّوة 

القائلــة: » ُهــَو يَْســَحُق رَأَْســِك َوأَنْــِت تَْســَحِقيَن َعِقبَــُه « )تكويــن 3: 15(.
َولِكــْن  َســَنُكوُن.  َمــاَذا  بَْعــُد  يُظَْهــْر  َولَــْم  هللِا  أَْولَُد  نَْحــُن  اآلَن  األَِحبَّــاُء  » أَيَُّهــا 
لقــد   .)2  :3 يوحنــا   1( ُهــَو «  كََمــا  َســَنَراُه  ألَنََّنــا  ِمثْلَــُه  نَُكــوُن  أُظِْهــَر  إَِذا  ـُه  أَنّـَ نَْعلَــُم 
فتــح فادينــا الطريــق ليتســنى ألشــّر النــاس وأفقرهــم، للمظلوميــن والمنســحقين 

اآلب. لــدى  قبــول  إيجــاد  والمحتقريــن 
َعَجبًــا  َصَنْعــَت  ـَك  ألَنّـَ اْســَمَك  أَْحَمــُد  أَُعظُِّمــَك  إِلِهــي  أَنْــَت   ، َربُّ » يَــا 

.)1  :25 )إشــعياء  َوِصــْدٌق «  أََمانَــٌة  الَْقِديــِم  ُمْنــُذ  َمَقاِصــُدَك 
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» بيت إسرائيل «

فــي  المتضمنــة  بالحقائــق  اليــوم  تنــادي  األرض  علــى  هللا  كنيســة  فيمــا 
لــكّل أّمــة وقبيلــة ولســان شــعب، فهــي تحقــق النبــّوة القديمــة  البشــارة األبديّــة 
ــُل يَْعُقــوُب يُزِْهــُر َويُْفــِرُع إِْســَرائِيُل َويَْمــألُوَن َوْجــَه  القائلــة: » ِفــي الُْمْســتَْقِبِل يَتَأَصَّ
مــع  يتعاونــون  الذيــن  المســيح  اتبــاع  إّن   .)6  :27 )إشــعياء  ثَِمــاًرا «  الَْمْســُكونَِة 
لجهودهــم،  كنتيجــة  وســتُحصد  بســرعة،  القفــار  ســيمألون  الســماوية  الخالئــق 
أّن  نجــد  قبــل،  مــن  يحــدث  لــم  كمــا  واليــوم  الثمينــة.  النفــوس  مــن  وفيــرة  ثمــاراً 
بالفوائــد  للنــاس  يجــيء  المكرّســة  الكنيســة  طريــق  عــن  الكتــاب  حقائــق  نشــر 
المرمــوز إليهــا منــذ قــرون مضــت فــي الوعــد المقــّدم إلبراهيــم ولــكّل إســرائيل 
— أّي كنيســة هللا علــى األرض فــي كّل عصــر، والقائــل: » أُبَــارِكََك .. َوتَُكــوَن 

.)2  :12 )تكويــن  بََركَــًة « 
كان ينبغــي أن يتــّم وعــد البركــة هــذا، علــى مــدى واســع فــي أثنــاء القــرون التــي 
بنــي إســرائيل مــن الســبي. كان قصــد هللا أن تتأهــب األرض كلهــا  تلــت رجــوع 
نهايــة  ففــي  الثانــي.  للمجــيء  اليــوم  الطريــق  يعــّد  كمــا  للمســيح،  األّول  للمجــيء 
ســنوات الســبي المذّل أعطى هللا في رحمته لشــعبه على لســان زكريا هذا الوعد 
اليقينــي: » قـَـْد رََجْعــُت إِلـَـى ِصْهيَــْوَن َوأَْســُكُن ِفــي َوَســِط أُورَُشــلِيَم فَتُْدَعــى أُورَُشــلِيُم 
َس «. ثــّم قــال عــن شــعبه » َهأَنَــَذا  ــَل الُْمَقــدَّ ــُل رَبِّ الُْجُنــوِد الَْجبَ ، َوَجبَ َمِديَنــَة الَْحــقِّ

... أَكُــوُن لَُهــْم إِلًها بالحــّق والبــّر « )زكريــا 8: 3، 7، 8(. 
كانــت هــذه المواعيــد متوقفــة علــى الطاعــة. والخطايــا التــي اتّصــف بهــا بنــو 
إســرائيل قبــل الســبي كان ينبغــي ألّ تتكــّرر. وقــد أوصــى الــرّب مــن كانــوا دائبيــن 
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َورَْحَمــًة، كُلُّ  إِْحَســانًا  َواْعَملُــوا   ، الَْحــقِّ البنــاء قائــالً: » اقُْضــوا قََضــاَء  اعــادة  علــى 
إِنَْســاٍن َمــَع أَِخيــِه. َولَ تَظْلُِمــوا األَرَْملَــَة َولَ الْيَِتيــَم َولَ الَْغِريــَب َولَ الَْفِقيــَر، َولَ يَُفكِّــْر 
. اقُْضــوا  ـْم كُلُّ إِنَْســاٍن قَِريبَــُه ِبالَْحــقِّ أََحــٌد ِمْنُكــْم َشــرًّا َعلَــى أَِخيــِه ِفــي قَلِْبــه ... لِيَُكلِـّ

ــالَِم ِفــي أَبَْواِبــُك « )زكريــا 7: 9، 10؛ 8: 16(.  ِبالَْحــقِّ َوقََضــاِء السَّ
كان الجــزاء الــذي وعــد بــه مــن ســيحيون بموجــب مبــادئ العــدل تلــك، غنيّــاً 
ــالَِم، الَْكــرُْم  جــّداً ويتضمــن بــركات روحيــة وزمنيــة. فقــد أعلــن الــرّب قائــالً: » َزْرُع السَّ
ـُك بَِقيَّــَة هــَذا  ــَماَواُت تُْعِطــي نََداَهــا. َوأَُملِـّ يُْعِطــي ثََمــرَُه َواألَرُْض تُْعِطــي َغلَّتََهــا َوالسَّ
ــْعِب هــِذِه كُلََّهــا. َويَُكــوُن كََمــا أَنَُّكــْم كُْنتـُـْم لَْعَنــًة بَيْــَن األَُمــِم يـَـا بَيْــَت يَُهــوَذا َويـَـا بَيْــَت  الشَّ

ــًة « )زكريــا 8: 12، 13(.  إِْســرَائِيَل كَذلِــَك أَُخلُِّصُكــْم فَتَُكونُــوَن بَرَكَ
كان للســبي البابلــي أثــره الفّعــال النافــع فــي شــفاء بنــي إســرائيل مــن عبــادة 
اآللهــة المنحوتــة. فبعــد رجوعهــم انصرفــوا بــكّل جوارحهــم لإلصغــاء بانتبــاه تــاّم 
إلــى التعاليــم الدينيــة ودراســة مــا ورد فــي ســفر الشــريعة وكتــب األنبيــاء عــن عبــادة 
اإللــه الحقيقــي. واعانهــم بنــاء الهيــكل علــى ممارســة خدمــات المقــدس الطقســيّة 
كاملــة. كمــا عاهــدوا هللا مــراراً تحــت قيــادة زربابــل وعــزرا ونحميــا بــأن يحفظــوا 
وصايــا الــرّب كاملــة وفرائضــه غيــر منقوصــة. وقــد برهنــت أوقــات النجــاح التــي 
جــاءت بعــد ذلــك بمــا ل يحتمــل الشــّك علــى اســتعداد هللا للقبــول والمغفــرة. 
ومــع ذلــك ففــي ِقَصــِر نظرهــم المميــت ارتــّدوا وحــادوا مــراراً عــن هدفهــم المجيــد 
واحتكــروا ألنفســهم فــي أنانيــة ممقوتــة، مــا كان يمكــن أن يجــيء بالشــفاء والحيــاة 

الروحيّــة لجماهيــر مــن النــاس ل حصــر لهــا.
إّن إخفاقهــم هــذا فــي إتمــام مقاصــد هللا كان ظاهــراً بوضــوح فــي أيـّـام مالخــي. 
ولقــد تعامــل رســول الــرّب بصرامــة كاملــة مــع الشــرور التــي ســلبت النجــاح المــادي 
والقــّوة الروحيّــة مــن شــعب هللا. ولــم يســتثن النبــّي فــي توبيخــه للعصــاة أحــداً مــن 
الكهنــة أو الشــعب. إّن » َوْحــُي كَلَِمــِة الــرَّبِّ إلِْســرَائِيَل َعــْن يَــِد َمالَِخــي « كان لكــي 
ل تُْنســى دروس الماضــي، ولكــي يُحفــظ العهــد الــذي قطعــه الــرّب مــع شــعبه بأمانــة 
وولء. إنّمــا بالتوبــة القلبيــة وحدهــا كان يمكــن أن تتحقــق لهــم بركــة هللا. وقــد توّســل 

ــْوا َوْجــَه هللِا فَيَتـَـرَاَءَف َعلَيَْنــا « )مالخــي 1: 1، 9(. النبــّي قائــالً: » َواآلَن تَرَضَّ
لفــداء  الدهــر  تدبيــر  يبطــل  لــم  الوقتــي  هللا  شــعب  إخفــاق  فــإّن  ذلــك  ومــع 
ولكــن  لهــم،  المقّدمــة  بالرســالة  يكلمهــم  النبــّي  كان  مــن  يكتــرث  ل  قــد  اإلنســان. 
مقاصــد الــرّب كانــت برغــم ذلــك ســتتقّدم إلــى األمــام بثبــات نحــو اإلنجــاز التــام. 
ــْمِس إِلَــى َمْغِربَهــا اْســِمي  فقــد أعلــن الــرّب عــن يــد رســوله قائــالً: » ِمــْن َمْشــرِِق الشَّ
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َعِظيــُم بَيْــَن األَُمــِم َوِفــي كُلِّ َمــَكاٍن يَُقــرَُّب لِْســِمي بَُخــوُر َوتَْقِدَمــُة طَاِهــرَُة ألَنَّ اْســِمي 
بَيْــَن األَُمــِم « )مالخــي 1: 11(. َعِظيــُم 

لــو  الــذي  العهــد  بنــي لوي —  مــع  َوالَســالَم «  أبــرم هللا عهــد » الَحيَــاة  لقــد 
ــر عنهــا — وقــد عــرض الــرّب أن يجــدد هــذا العهــد  حفظــوه لجلــب لهــم بركــة ل يُعبّ
لمــن كانــوا ســابقاً رؤســاء روحييــن ولكّنهــم بســبب عصيانهــم صــاروا » ُمْحتََقِريــَن 

ــْعِب « )مالخــي 2: 5، 9(. َوَدنِيِئيــَن ِعْنــَد كُلِّ الشَّ
وقــد أُنــذر فاعلــو الشــّر بحــزم مــن يــوم الدينونــة اآلتــي، ومــن اعتــزام الــرّب بــأن 
يفتقــد كّل عصيــان بهــالك مباغــت ســريع. ومــع ذلــك فلــم يتــرك أحــد بــال رجــاء. 
نبــّوات مالخــي عــن الدينونــة كانــت ترافقهــا دعــوات للتائبيــن للتصالــح مــع  فــإّن 
هللا. فقــد ألّــح عليهــم الــرّب قائــال: » ارِْجُعــوا إِلَــيَّ أَرْجــْع إِلَيُْكــْم « )مالخــي 3 :7(.

الســماء  فإلــه  الدعــوة.  هــذه  لمثــل  سيســتجيب  لبــّد  قلــب  كّل  كأّن  يبــدو 
إليــه ويتعاونــوا معــه للتقــّدم بعملــه فــي  إلــى أولده المخطئيــن ليرجعــوا  يتوّســل 
األرض. فهــو يمــد يــده ليمســك بيــد شــعبه ليســاعدهم فــي عبــور الطريــق الضيــق، 
يمكــن  فهــل  لــه.  كأولد  الميــراث  ليقاســموه  والتضحيــة  الــذات  إنــكار  طريــق 

الوحيــد؟ رجاءهــم  يــرون  وهــل  إقناعهــم؟ 
يــا لــه مــن أمــر محــزن أن يتــرّدد شــعبه فــي عهــد مالخــي فــي إخضــاع قلوبهــم 
المتكبـّـرة للطاعــة الفوريــة بمحبّــة قلبيّــة وتعــاون تاّميــن. كان تبريــر الــذات ظاهــراً فــي 

جوابهــم حيــن قالــوا: » بـِــَماَذا نَرِْجــُع؟ «.
قائــالً:  ســألهم  إذ  الخاّصــة  خطاياهــم  مــن  خطيئــة  لشــعبه  الــرّب  أعلــن  فقــد 
يســألون  العصــاة  أولئــك  وعــاد  َســلَبْتُُمونِي «.  فَِإنَُّكــْم  هللَا؟  اإلِنَْســاُن  » أَيْســلُُب 

بخطيئتهــم. بعــد  يقتنعــوا  لــم  إذ  َســلَبَْناَك؟ «  » ِبَمــا 
وكان جــواب الــرّب محــّدداً حيــن قــال: » ِفــي الُْعُشــوِر َوالتَّْقِدَمــِة. قـَـْد لُِعْنتـُـْم لَْعنــاً 
ــُة كُلَُّهــا. َهاتـُـوا َجِميــَع الُْعُشــوِر إِلـَـى الَْخزْنـَـِة لِيَُكــوَن ِفــي  يَّــاَي أَنْتُــْم َســالِبُوَن هــِذِه األُمَّ َوإِ
ــَمَواِت  بُونـِـي ِبهــَذا قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد إِْن كُْنــُت لَ أَفْتـَـُح لَُكــْم كـُـَوى السَّ بَيِْتــي طََعــاٌم َوَجرِّ
ــًة َحتَّــى لَ تُوَســَع. َوأَنْتَِهــُر ِمــْن أَْجلُِكــْم اآلكَِل فَــالَ يُْفِســُد لَُكــْم ثََمــَر  َوأَِفيــُض َعلَيُْكــْم بَرَكَ
بُُكــْم كُلُّ األَُمــِم، ألَنَُّكــْم  األَرِْض َولَ يُْعَقــُر لَُكــُم الَْكــرُْم ِفــي الَْحْقــِل قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد َويُطَوِّ

تَُكونـُـوَن أَرَْض َمَســرٍَّة ، قـَـاَل رَبُّ الُْجُنــوِد « )مالخــي 3: 12-7(.
إّن هللا يبــارك عمــل أيــدي النــاس لكــي يــرّدوا لــه نصيبــه. إنّــه يعطيهــم الشــمس 
الصّحــة  ويمنــح  تزدهــر،  ويجعلهــا  النباتــات  ينّمــي  الــذي  وهــو  والمطــر  المشــرقة 
والقــدرة » لْصِطَنــاِع الثَّــْرَوِة « )تثنيــة 8: 18(. إّن كّل البــركات تفيــض إلينــا مــن يديــه 
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الســخيتين وهــو يريــد أن يبرهــن الرجــال والنســاء علــى شــكرهم بتقديــم جــزء مــن 
تلــك البــركات إليــه فــي العشــور والتقّدمــة — وفــي عطايــا الشــكر وعطايــا النتــداب 
وقرابيــن اإلثــم. عليهــم أن يّكرســوا مواردهــم لخدمتــه كيــال يظــّل كرمــه مقفــراً. وأن 
يفكــروا فيمــا يمكــن أن يعملــه الــرّب لــو كان فــي مكانهــم. عليهــم أن يبســطوا كّل 
إقامــة  فــي  الخالــص  اهتمامهــم  يظهــروا  وأن  الصــالة  فــي  أمامــه  الصعبــة  األمــور 

وتعضيــد عملــه فــي كّل أرجــاء العالــم.
ألقاهــا  التــي  كهــذه  رســائل  بواســطة  الــدرس  هللا  شــعب  أخيــراً  تعلّــم  لقــد 
مــن  عليهــم  الواقــع  الضطهــاد  وبواســطة  القديــم،  العهــد  أنبيــاء  آخــر  مالخــي 
أعدائهــم األممييــن، وهــو أّن النجــاح الحقيقــي يتوقــف علــى الطاعــة لشــريعة هللا. 
ولكــن الطاعــة بالنســبة لكثيريــن منهــم لــم تكــن نابعــة مــن اإليمــان والمحبّــة. فقــد 
كانــت بواعثهــم أنانيّــة وكانــوا يقومــون بالخدمــات الخارجيّــة كوســيلة للبلــوغ إلــى 
العظمــة القوميّــة. فلــم يصــر الشــعب المختــار نــوراً للعالــم بــل حبســوا أنفســهم 
الوثنيّــة. ولقــد  العبــادات  أغــواء  مــن  ليقيهــم ذلــك ويحفظهــم  العالــم  عــن  بعيــداً 
انحرفــت النواهــي التــي وضعهــا هللا أمامهــم لمنعهــم عــن مصاهــرة األمــم، وعــن 
فصــل  عاليــاً  ســوراً  أقامــوا  بحيــث  الوثنيّــة،  الممارســات  فــي  معهــم  الشــتراك 
بينهــم وبيــن باقــي الشــعوب، وبذلــك حرمــوا تلــك األمــم مــن البــركات ذاتهــا التــي 

أوكل هللا إليهــم أمــر تقّديمهــا لهــم.
وفــى ذات الوقــت كان اليهــود يفصلــون أنفســهم عــن هللا بخطاياهــم. لقــد 
برّهــم  ففــي  الرمزيّــة.  لخدماتهــم  العميــق  الروحــي  المعنــى  إدراك  عــن  عجــزوا 
الذاتــي اتّكلــوا علــى أعمالهــم، وعلــى الذبائــح والفرائــض ذاتهــا بــدلً مــن التــكال 
علــى اســتحقاقات الــرّب الــذي كانــت كّل هــذه األمــور تشــير إليــه. فــإذ » كَانُــوا 
وثبّتوهــا  أنفســهم  وطّــدوا   ،)3  :10 )روميــة  أَنُْفِســِهْم «  ِبــرَّ  يُثِْبتُــوا  أَْن  يَطْلُبُــوَن 
روح  إلــى  مفتقريــن  كانــوا  وإذ  الذاتــي.  والكتفــاء  والطقــوس  الرســميات  علــى 
هللا ونعمتــه حاولــوا ســّد ذلــك النقــص بالتدقيــق والصرامــة فــي حفــظ الشــعائر 
والطقــوس الدينيــة. وإذ لــم يقنعــوا بالفرائــض التــي أقرّهــا هللا فقــد عرقلــوا أوامــره 
زادت  هللا  عــن  ابتعادهــم  زاد  مــا  وبقــدر  ابتكارهــم.  مــن  لهــا  حصــر  ل  بفــروض 

الطقــوس. هــذه  فــي حفــظ  صرامتهــم 
وبهــذه الممارســات الدقيقــة الثقيلــة أمســى مســتحيالً علــى الشــعب أن يحفظــوا 
النامــوس. فمبــادئ البــّر العظيمــة الموّضحــة فــي الوصايــا العشــر والحقائــق المجيــدة 
المرمــوز إليهــا فــي الخدمــة الرمزيـّـة أُحيطــت هــي أيضــاً بالغمــوض وُدفنــت تحــت ركام 
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التقاليــد والوصايــا البشــرية. والذيــن كانــوا راغبيــن حقــاً فــي خدمــة هللا، كانــوا يئنــون 
تحت عبء ل يُحتمل فيما هم يحاولون حفظ الناموس كما فرضه الكهنة والرؤساء.

كانــت قلــوب شــعب إســرائيل عاّمــة بعيــدة عــن هللا فــي حيــن كانــوا يشــتاقون 
إلــى مجــيء المســيا، ولــم يكــن لديهــم إدراك صحيــح لصفــة الفــادي الموعــود بــه 
أو لرســالته. وبــدلً مــن أن يتوقــوا إلــى الفــداء مــن الخطيئــة وإلــى مجــد القداســة 
وســالمتها، فقــد تركّــزت أشــواق قلوبهــم فــي التحــّرر مــن أعــداء أّمتهــم واســترداد 
ســلطانهم الدنيــوي. كانــوا ينتظــرون أن يأتــي مســيّا قائــداً فاتحــاً ظافــراً ويحطّــم كّل 
نيــر ويرفــع شــعب هللا إلــى ذروة الســيادة بيــن كّل األمــم. وبذلــك أفلــح الشــيطان 
فــي إعــداد قلــوب الشــعب لرفــض المخلّــص حينمــا يظهــر. كانــت كبريــاء قلوبهــم 
وزنهــم  ودون  دونهــم  بالحيلولــة  كفيلــة  ورســالته  صفاتــه  عــن  الكاذبــة  وتصّوراتهــم 

للبراهيــن بأمانــة علــى كونــه المســيّا.
تربــو  مــّدة  بــه  الموعــود  المخلّــص  ينتظــر مجــيء  اليهــودي  الشــعب  ظــّل  لقــد 
علــى ألــف عــام. وكانــت أفخــر آمالهــم منحصــرة فــي هــذه الواقعــة. ولمــدى ألــف 
عــام كانــت معــززة بهالــة مــن القداســة فــي تســبيحاتهم ونبّواتهــم وطقــوس الهيــكل 
والصــالة العائليــة، ومــع ذلــك فعندمــا جــاء لــم يعرفــوه بوصفــه المســيّا الــذي ظلّــوا 
تـُـُه لـَـْم تَْقبَلـْـُه «  ِتــِه َجــاَء َوَخاصَّ ينتظرونــه تلــك الحقبــة الطويلــة مــن الزمــن: » إِلـَـى َخاصَّ
)يوحنــا 1: 11(. وبالنســبة إلــى قلوبهــم المولعــة بحــّب العالــم كان حبيــب الســماء 
» كَِعــرْق ِمــْن أَرٍْض يَاِبَســٍة «. وكان فــي نظرهــم: » لَ ُصــورََة لـَـُه َولَ َجَمــاَل «. لــم يــروا 

فيــه جمــالً فيشــتهوه )إشــعياء 53: 2(.
كانــت حيــاة يســوع الناصــري بجملتهــا بيــن الشــعب اليهــودي توبيخــاً ألنانيتهــم، 
كمــا ظهــر ذلــك فــي رفضهــم العتــراف بالمطالــب العادلــة التــي كانــت لصاحــب 
الكــرم - ذلــك الكــرم الــذي كانــوا هــم فيــه الكراميــن. لقــد أبغضــوا مثالــه الصــادق 
علــى البــّر والتقــوى، وعندمــا جــاء الختبــار األخيــر الــذي كان معنــاه إّمــا الطاعــة 
للحيــاة األبديـّـة أو العصيــان للمــوت األبــدي، رفضــوا قــدوس إســرائيل بإمعــان حتــى 

وقعــوا تحــت مســؤولية صلبــه علــى صليــب جلجثــة.
وفــي مثــل الَكــرْم الــذي قّدمــه المســيح قــرب انتهــاء خدمتــه علــى األرض اســترعى 
انتباه معلمي اليهود إلى البركات الغنيّة الُمعطاة لشعبه، وفيها أُظهر حّق هللا في 
طاعتهــم. ووضــع أمامهــم بوضــوح مجــد قصــد هللا الــذي كان يمكنهــم أن يحققــوه 
بالطاعــة. وإذ أزاح الســتار عــن المســتقبل أراهــم خســارة األّمــة الجســيمة حقهــا فــي 

بركتــه وجلبهــم الدمــار علــى أنفســهم بســبب إخفاقهــم عــن إتمــام قصــد هللا.
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ــُه ِبِســيَاٍج َوَحَفــَر ِفيــِه  ــٍت َغــرََس كَرًْمــا َوأََحاطَ قــال المســيح: » كَاَن إِنَْســاٌن رَبُّ بَيْ
َمْعَصــرًَة َوبََنــى بُرْجــاً َوَســلََّمُه إِلَــى كَرَّاِميــَن َوَســافََر « )متــى 21: 33(.

وهكــذا أشــار المخلـّـص إلــى »  كـَـرَْم رَبِّ الُْجُنــوِد « الــذي كان إشــعياء قــد أعلــن 
عنــه قبــل ذلــك بعــّدة قــرون بأنـّـه » بَيْــُت إِْســرَائِيَل « )إشــعياء 5: 7(.

إِلَــى  َعِبيــَدُه  أَرَْســَل  األَثَْمــاِر  َوقْــُت  قَــرَُب  ــا  » َولَمَّ يقــول:  المســيح  اســتطرد  وقــد 
الَْكرَّاِميــَن لِيَأُْخــَذ أَثَْمــارَُه. فَأََخــَذ الَْكرَّاُمــوَن َعِبيــَدُه َوَجلـَـُدوا بَْعًضــا َوقَتَلـُـوا بَْعًضــا َورََجُمــوا 
ــوا ِبِهــْم كَذلِــَك. فَأَِخيــرًا  بَْعضــاً. ثـُـمَّ أَرَْســَل أَيًْضــا َعِبيــًدا آَخِريــَن أَكْثَــَر ِمــَن األَوَّلِيــَن فََفَعلُ
ــا رَأَْوا البـْـَن قَالـُـوا ِفيَمــا بَيَْنُهــْم  ــا الَْكرَّاُمــوَن فَلَمَّ أَرَْســَل إِلَيِْهــُم ابَْنــُه قَائـِـالً يََهابـُـوَن ابِْنــي. َوأَمَّ
وا نَْقتُلُْه َونَأُْخْذ ِميرَاثَُه فَأََخُذوُه َوأَْخرَُجوُه َخارَِج الَْكرِْم َوقَتَلُوُه «. هَذا ُهَو الَْوارُِث َهلُمُّ

فــإذ صــّور المســيح أمــام الكهنــة آخــر أعمــال شــرّهم وقســوتهم قــّدم لهــم هــذا 
كان  الَْكرَّاِميــَن؟ «  ِبأُولَِئــَك  يَْفَعــُل  َمــاَذا  الَْكــرِْم  َصاِحــُب  َجــاَء  » َمتَــى  الســؤال: 
الكهنــة يتتبعــون الحديــث باهتمــام عميــق، وبــدون أن يالحظــوا عالقــة موضــوع 
الــكالم بهــم اشــتركوا مــع الشــعب فــي الجابــة قائليــن: » أُولِئــَك األَرِْديَــاُء يُْهلُِكُهــْم 

ـا َويَُســلُِّم الَْكــرَْم إِلَــى كَرَّاِميــَن آَخِريــَن يُْعطُونَــُه األَثَْمــاَر ِفــي أَْوقَاتَِهــا «. َهــالَكًا رَِديًـّ
يســوع،  إليهــم  فنظــر  يــدروا.  أن  دون  بالدينونــة  أنفســهم  علــى  حكمــوا  فقــد 
نــور  ســطع  فقــد  قلوبهــم.  أســرار  علــى  اطلــع  أنّــه  عرفــوا  الفاحصــة  نظرتــه  وأمــام 
ألنفســهم،  صــورة  الكرّاميــن  فــي  ورأوا  جليــة.  واضحــة  بقــّوة  أمامهــم  لهوتــه 

» َحاَشــا «. قائليــن:  عنهــم  رغمــاً  وصاحــوا 
الُْكتُــِب.  ِفــي  قَــطُّ  قََرأْتُــْم  » أََمــا  قائــالً:  المســيح  وتأّســف ســألهم  وقــار  وبــكّل 
الَْحَجــُر الَّــِذي رَفََضــُه الْبَنَّــاُؤوَن ُهــَو قـَـْد َصــاَر َرأَْس الزَّاِويـَـِة. ِمــْن ِقبَــِل الــرَّبِّ كَاَن هــَذا 
َوُهــَو َعِجيــٌب ِفــي أَْعيُِنَنــا. لِذلِــَك أَقُــوُل لَُكــْم إِنَّ َملَُكــوَت هللِا يُْنــَزُع ِمْنُكــْم َويُْعطَــى 
ــُض، َوَمــْن َســَقَط ُهــَو َعلَيْــِه  ــٍة تَْعَمــُل أَثَْمــارَُه. َوَمــْن َســَقَط َعلـَـى هــَذا الَْحَجــِر يَتَرَضَّ ألُمَّ

يَْســَحُقُه « )متــى 21: 44-34(.
كان المســيح ســيبعد الدينونة عن األّمة اليهوديّة لو كانوا قبلوه. ولكن الحســد 
الناصــري  العــزم علــى رفــض يســوع  والغيــرة جعالهــم عديمــي الرحمــة. فعقــدوا 
بوصفــه المســيّا. لقــد رفضــوا المســيح، نــور العالــم، ومنــذ ذلــك الحيــن اكتنفــت 
حياتهــم ظلمــة داجيــة كظــالم نصــف الليــل. وقــد حاقــت بهــم الدينونــة التــي أُنبــئ 
بهــا. فأهواؤهــم الجامحــة وشــهواتهم العنيفــة أّدت إلــى هالكهــم. وفــي غضبهــم 
عليهــم  جلبــت  العنيــدة  المتمــردة  وكبرياؤهــم  بعضــاً  بعضهــم  أهلكــوا  األعمــى 
غضــب مســتعبديهم الرومــان. فدمــرت أورشــليم وأمســى الهيــكل خرابــاً وحرثــت 
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أرضــه كحقــل. وهلــك بنــو يُهــَوَذا وماتــوا أرهــب الميتــات وبيــع مالييــن منهــم ليكونــوا 
عبيــداً فــي بلــدان األمــم.

ومــا قصــد هللا أن يقّدمــه للعالــم بواســطة شــعبه المختــار قديمــاً ســيقّدمه أخيــراً 
بواســطة كنيســته علــى األرض اليــوم: » لََقــْد َســلََّم كَرََمــُه إِلَــى كَرَّاِميــن آَخريــَن « أّي 
إلــى شــعبه الحافــظ العهــد الذيــن » يُْعطُونَــُه األَثَْمــاَر ِفــي أَْوقَاتَِهــا «. إّن الــرّب لــم 
الذيــن جعلــوا مصالحــه  أمنــاء علــى هــذه األرض  نــواب  أو  بــال ممثليــن  قــط  يكــن 
مــن مصالحهــم. فشــهود هللا أولئــك يُحســبون ضمــن إســرائيل الروحــي )كَِنيَســِتِه(، 

ولهــم ســتتّم وعــود العهــد التــي قّدمهــا الــرّب لشــعبه قديمــاً.
ولكنيســة هللا اليــوم الحريّــة فــي التقــّدم إلــى إنجــاز خطــة هللا لخــالص الجنــس 
الســاقط. لقــد ظــّل شــعب هللا يعانــي مــن تقييــد حريتــه قرونــاً طويلــة. فقــد ُحرمــوا 
تجــّرأوا  مــن  العقوبــات علــى  أقســى  بحيــث حلّــت  بنقاوتــه  باإلنجيــل  الكــرازة  مــن 
وعصــوا أوامــر النــاس. وكان مــن نتائــج ذلــك أّن كــرم الــرب، األدبــي، العظيــم كاد 
الضــالل  ظلمــات  وهــددت  هللا،  كلمــة  نــور  مــن  النــاس  وُحــرم  مهجــوراً.  يكــون 
والخرافــات بمحــو معرفــة الديــن الحقيقــي. كانــت كنيســة هللا علــى األرض أشــبه 
الفتــرة الطويلــة مــن الضطهــاد المريــر،  تلــك  تكــون فــي ســبي حقيقــي خــالل  مــا 

مثلمــا كان بنــو إســرائيل مســبيين فــي بابــل.
ولكن شــكراً هلل، ما عادت كنيســته مســتعبدة. فقد أُعيدت إلســرائيل الروحي 
المتيــازات التــي ُمنحــت لشــعبه عنــد تحريرهــم مــن الســبي. وفــي كّل بقعــة مــن 
الرائــي  أنبــأ يوحنــا  التــي  بقــاع األرض يســتجيب الرجــال والنســاء لرســالة الســماء 
بأنـّـه ســيُنادى بهــا قبيــل مجــيء المســيح ثانيــٍة، وهــي القائلــة: » َخافـُـوا هللَا َوأَْعطـُـوُه 

ـُه قَــْد َجــاَءْت َســاَعُة َديُْنونَِتــِه « )رؤيــا 14: 7(. َمْجــداً ألَنّـَ
ومــا عــادت أجنــاد ســلطان الشــّر تبقــي الكنيســة فــي قبضتهــا ألنـّـه: » َســَقطَْت 
َخْمــِر  ِمــْن  األَُمــِم  َجِميــَع  » َســَقْت  قــد  التــي  الَْعِظيَمــُة «  الَْمِديَنــُة  بَاِبــُل  َســَقطَْت 
الرســالة:  هــذه  )الكنيســة(  الروحــي  إلســرائيل  قّدمــت  وقــد  زِنَاَهــا «.  َغَضــِب 
ِمــْن  تَأُْخــُذوا  َولِئَــالَّ  َخطَايَاَهــا  ِفــي  تَْشــتَرِكُوا  لِئَــالَّ  َشــْعِبي  يَــا  ِمْنَهــا  » اْخُرُجــوا 
َضَربَاتَِهــا « )رؤيــا 14: 8؛ 18: 4(. فكمــا اســتجاب المســبيون للرســالة القائلــة: 
» اْهُربـُـوا ِمــْن َوْســِط بَاِبــَل « )إرميــا 51: 6( ثــم أُعيــدوا إلــى أرض الموعــد، كذلــك 
الروحيّــة،  بابــل  مــن  بالنســحاب  للرســالة  يســتجيبون  اليــوم  هللا  يخافــون  مــن 
وســرعان مــا يقفــون فــي األرض الجديــدة، كنعــان الســماوية كتــذكارات لنتصــار 

اإللهيّــة. النعمــة 
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أيــام مالخــي حيــن قالــوا:  فــي  التائبيــن  بــه غيــر  الــذي نطــق  الســاخر  الســؤال 
َهيَْكلِــِه  إِلَــى  بَْغتَــًة  » يَأْتِــي  القــول:  فــي  جليلــة  إجابــة  وجــد  الَعــْدِل؟ «  إِلَــُه  » أَيْــَن 
ــيُِّد، .. َمــالَُك الَْعْهــِد .. َوَمــْن يَْحتَِمــُل يَــْوَم َمِجيِئــِه؟ َوَمــْن يَثْبُــُت ِعْنــَد ظُُهــورِِه؟  السَّ
ــِة.  يًــا لِلِْفضَّ ًصــا َوُمَنقِّ ــاِر. فَيَْجلِــُس ُمَمحِّ ــِص، َوِمثـْـُل أَْشــَناِن الَْقصَّ ألَنَّــُه ِمثـْـُل نَــاِر الُْمَمحِّ
تَْقِدَمــًة   ، لِلــرَّبِّ ِبيــَن  ُمَقرَّ لِيَُكونُــوا  ــِة،  َوالِْفضَّ َهــِب  يِهــْم كَالذَّ َويَُصفِّ بَِنــي لَِوي  ــي  فَيَُنقِّ
ــًة لِلــرَّبِّ كََمــا ِفــي أَيَّــاِم الِْقــَدِم وَكََمــا ِفــي  . فَتَُكــوُن تَْقِدَمــُة يَُهــوَذا َوأُورَُشــلِيَم َمرِْضيَّ ِبالِْبــرِّ

الَْقِديَمــِة « )مالخــي 2: 17؛ 3: 4-1(. ــِنيَن  السِّ
كانــت رســالة ســابق  الظهــور  بــه علــى وشــك  الموعــود  المســيّا  وعندمــا كان 
الفريســيون  أيُّهــا  تُوبُــوا  والخطــاة،  العّشــارون  أيُّهــا  تُوبُــوا  هــذه:  هــي  المســيح 

.)2  :3 )متــى  ــمَواِت «  السَّ َملَُكــوُت  اقْتَــرََب  قَــِد  ـُه  » ألَنّـَ والصدوقيــون: 
ويوحنــا  إيليــا  روح  فــي  هــم  الذيــن  هللا  مــن  المعينيــن  الرســل  اليــوم  ونســمع 
المعمــدان وقوتهمــا يســترعون انتبــاه العالــم المحكــوم عليــه بالدينونــة إلــى األحــداث 
الخطيــرة المزمعــة أن تحــدث ســريعاً والمرتبطــة بســاعات الختبــار األخيــرة وظهــور 
ســريعاً  إنســان  كّل  وســيُدان  األربــاب.  ورب  الملــوك  كملــك  يســوع  المســيح 
بحســب مــا صنــع فــي الجســد. لقــد جــاءت ســاعة دينونــة هللا، وتســتقّر المســؤولية 
المقّدســة على أعضاء كنيســته الذين على األرض، مســؤولية تقديم اإلنذار للذين 
يبدو وكأنهم يقفون على حافة الهالك األبدي. ولبّد أن تتوضح لكّل كائن بشــري 
فــي العالــم الواســع ممــن ينتبهــون، الَمبَــاِدئ المعرّضــة للخطــر فــي الصــراع الهائــل 

المحتــدم والُمعلّــق عليهــا مصيــر الجنــس البشــري بأكملــه.
فــي ســاعات األمهــال األخيــرة تلــك لبنــي البشــر، عندمــا يتقــرر قريبــاً المصيــر 
األبــدي لــكّل نفــس، فــإّن رّب الســماء واألرض ينتظــر مــن كنيســته أن تنهــض للعمــل 
بنشــاط لم يســبق له مثيل. والذين تحرروا في المســيح بواســطة معرفة الحّق الثمين 
يعتبرهــم الــرّب يســوع مختاريــه المحبوبيــن لديــه أكثــر مــن كّل النــاس الذيــن علــى وجــه 
األرض. وهــو يعتمــد عليهــم فــي إذاعــة تســابيح مــن دعاهــم مــن الظلمــة إلــى نــوره 
العجيــب. حيــث ينبغــي لهــم أن يقّدمــوا لآلخريــن البــركات الممنوحــة لهــم بســخاء 

عظيــم. ولبــّد مــن أن تصــّل بشــارة الخــالص إلــى كّل أّمــة وقبيلــة ولســان وشــعب.
وفــي رؤى األنبيــاء قديمــاً ُصــّور رّب المجــد علــى أنّــه يمنــح كنيســته نــوراً خاصــاً 
فــي أيـّـام الظــالم وعــدم اإليمــان التــي تســبق مجيئــه الثانــي. وسيشــرق علــى كنيســته 
ــَفاُء ِفــي أَْجِنَحِتــِه « )مالخــي 4: 2(. وسيشــّع مــن كّل تلميــذ  كشــمس البــر » َوالشِّ

أميــن تأثيــر يبعــث الحيــاة والشــجاعة والعــون والشــفاء الحقيقــي.
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وســيتّم مجــي المســيح فــي أشــّد األوقــات ظلمــة مــن تاريــخ هــذه األرض. فأيّــام 
نوح وأيّام لوط تصور لنا حالة العالم قبيل مجيء ابن اإلنســان. وإذ تشــير كلمة هللا 
إلــى ذلــك الوقــت تعلــن أّن الشــيطان ســيعمل بــكّل قــّوة » َوِبــُكلِّ َخِديَعــِة اإلِثـْـِم « )2 
تســالونيكي 2: 9، 10(. وعملــه يظهــر بوضــوح بواســطة الظــالم الــذي يتزايــد بســرعة 
األخيــرة.  األيــام  هــذه  فــي  المتفشــيّة  والخــدع  والهرطقــات  العديــدة  والضــاللت 
ْر الكنائــس المعترفــة بربنــا  والشــيطان ل يأســر العالــم وحســب ولكــن ِخَدعــه تَُخــدِّ
يســوع المســيح. وســيزداد الرتــداد العظيــم ويتفاقــم حتــى يصيــر ظلمــة ثقيلــة كظــالم 
نصــف الليــل المدلهــم. وبالنســبة إلــى شــعب هللا ســيكون ذلــك ليــل تجربــة وبــكاء 

واضطهــاد ألجــل الحــّق. ولكــن ســينبثق مــن قلــب ذلــك الليــل المظلــم نــور هللا.
فعندمــا:   .)6  :4 كورنثــوس   2( ظُلَْمــٍة «  ِمــْن  نُــوٌر  يُْشــرَِق  » أَْن  يقــول:  إنّــه 
هللِا  ُروُح  » كان  ظُلَْمــٌة «،  الَْغْمــِر  َوْجــِه  َوَعلَــى  َوَخالِيَــًة،  َخِربَــًة  األَرُْض  » كَانَــِت 
 .)3  ،2  :1 )تكويــن  نـُــوُر «  فَــَكاَن  نـُــوُر  لِيَُكــْن  هللُا  فََقــاَل  الِْميَــاِه.  َوْجــِه  َعلَــى  يَــرِفُّ 
نـُــوُر « وهــو  وكذلــك فــي ليــل الظــالم الروحــي تخــرج كلمــة هللا قائلــة : » لِيَُكــْن 
الــرَّبِّ  َوَمْجــُد  نُــورُِك،  َجــاَء  قَــْد  ـُه  ألَنّـَ اْســتَِنيِري  » قُوِمــي  )كنيســته(  لشــعبه  يقــول 

.)1  :20 )إشــعياء  َعلَيْــِك «  أَْشــرََق 
اِمــُس  الدَّ ـالَُم  َوالظّـَ األَْرَض  ـي  تَُغطِـّ الظُّلَْمــُة  ِهــَي  َهــا  ـُه  » ألَنّـَ الكتــاب:  ويقــول 
 .)2  :60 )إشــعياء  يُــَرى  «  َعلَيْــِك  َوَمْجــُدُه   ، الــرَّبُّ فَيُْشــرُِق  َعلَيْــِك  ــا  أَمَّ األَُمــَم. 
للعالــم. جــاء ليمثــل هللا  نــوراً  بهــاء مجــد اآلب قــد جــاء  الــذي هــو  إّن المســيح 
» َجــاَل  و  ِة «،  َوالُْقــوِّ الُقــُدس  » بـِــالّروح  ُمســح  أنّــه  عنــه  كُتــب  وقــد  للنــاس، 
يَْصَنــُع َخيْــَرا « )أعمــال 10: 38(. وقــال هــو نفســه فــي المجمــع فــي الناصــرة: 
ــَر الَْمَســاكِيَن أَْرَســلَِني ألَْشــِفَي الُْمْنَكِســِري  ـُه َمَســَحِني ألُبَشِّ » ُروُح الــرَّبِّ َعلَــيَّ ألَنّـَ
الُْقلُــوِب، ألُنَــاِدَي لِلَْمأُْســوِريَن ِباإلِطْــالَِق، ولِلُْعْمــِي ِبالْبََصــِر، َوأُْرِســَل الُْمْنَســِحِقيَن 
ِبَســَنِة الــرَّبِّ الَْمْقبُولَــِة « )لوقــا 4: 18، 19(. كان هــذا هــو  ـِة، َوأَكْــِرَز  يّـَ ِفــي الُْحرِّ
العمــل الــذي أرســل تالميــذه ليقومــوا بــه. وهــو الــذي قــال: » أَنْتُــْم نُــوُر الَْعالَــِم. 
ــُم  ــُدوا أَبَاكُ ــاِس لَِكــْي يَــَرْوا أَْعَمالَُكــُم الَْحَســَنَة َويَُمجِّ اَم النَّ ــْم هَكــَذا قُــدَّ فَلْيُِضــْئ نُوُركُ

ــَمَواِت « )متــى 5: 14، 16(.  ِفــي السَّ ـِذي  الّـَ
هــذا هــو العمــل الــذي يصفــه إشــعياء النبــّي عندمــا يقــول » أَلَيْــَس أْن تَْكِســَر 
لِلَْجائِعِ ُخبْزََك َوأَْن تُْدِخَل الَْمَساكِيَن التَّائِِهيَن إِلَى بَيِْتَك. إِذَا رَأَيَْت ُعْريَانًا أَْن تَْكُسوُه 
تُــَك  نُــورَُك َوتَْنبُــُت ِصحَّ بْــحِ  تَتََغاَضــى َعــْن لَْحِمــَك؟ ِحيَنِئــٍذ يَْنَفِجــُر ِمثْــَل الصُّ َوأّْن لَ 

َســِريًعا َويَِســيُر ِبــرَُّك أََماَمــَك َوَمْجــُد الــرَّبِّ يَْجَمــُع َســاقَتََك « )إشــعياء 58: 7، 8(. 
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وهكــذا ففــي ليــل الظلمــة الروحيّــة يضــيء مجــد الــرّب بواســطة كنيســته فــي 
رفــع المنحنيــن وتعزيــة المحزونيــن.

فقــراء  يوجــد  مــكان  كّل  ففــي  وحزنــه.  العالــم  ولولــة  حولنــا  مــن  نســمع  إنّنــا 
الحيــاة  متاعــب  مــن  ونلطــف  ونخفــف  العــون  نقــّدم  أن  وعلينــا  ومتضايقــون. 
وشــقائها. إّن احتياجــات النفــس ل يمكــن أن تشــبعها غيــر محبّــة المســيح. فــإذا 
كان المســيح ســاكناً فينــا فــإّن قلوبنــا تمتلــئ بالعطــف اإللهــي. وســتُفتح الينابيــع 

المســيح. بمحبّــة  الشــبيهة  المخلّصــة  للمحبّــة  المختومــة 
يوجــد كثيــرون تركهــم الرجــاء. عليكــم بإعــادة إشــراقة الشــمس إلــى قلوبهــم. 
وكثيــرون تركتهــم شــجاعتهم فعليكــم أن تحّدثوهــم بــكالم البهجــة والتشــجيع وأن 
تصلّــوا ألجلهــم. يوجــد مــن هــم بحاجــة إلــى خبــز الحيــاة. فاقــرأوا لهــم مــن كلمــة 
هللا. وكثيــرون نفوســهم مريضــة ول يمكــن أن يصــّل إليهــا أّي بلســان أرضــي، ول 
إلــى  بهــا  وأتــوا  النفــوس  هــذه  ألجــل  فصلّــوا  يشــفيهم.  أن  طبيــب  أّي  يســتطيع 
المســيح. وقولــوا لهــم أنّــه يوجــد بلســان فــي جلعــاد وأنّــه يوجــد طبيــب هنــاك.

النــور بركــة عامــة يســكب كنــوزه الغاليــة علــى العالــم غيــر الشــاكر والنجــس 
فــاألرض  )يســوع(.  البــر  شــمس  نــور  علــى  يصــدق  وهــذا  األخــالق.  والفاســد 
كلّهــا مكتنفــة مــن كّل جانــب بظلمــة الخطيئــة والحــزن واأللــم، إلّ أنّهــا ستســتنير 
عــن  الســماء  مــن عــرش  المنبعــث  النــور  بمعرفــة محبّــة هللا. ول يحتجــب هــذا 

ـة طائفــة أو طبقــة مــن النــاس. أيّـَ
وســتُحمل رســالة الرجــاء والرحمــة إلــى أقصــى األرض. فــكّل مــن يريــد يمكّنــه 
ولــن  صلحــاً.  معــه  ويصنــع  معــه  ويتصالــح  هللا  بقــدرة  ويتمســك  يــده  يمــّد  أن 
أشــعة  أمــام  الظلمــة  فستنقشــع  الظلمــات.  فــي  غارقــة  هــذا  بعــد  األمــم  تبقــى 

الباهــرة. البــّر  شــمس 
لقــد عمــل المســيح كّل الحتياطــات لتكــون كنيســته جســداً متجــّدداً مســتنيراً 
بنــور العالــم )يســوع(. ولتمتلــك مجــد عمانوئيــل. فهــو يريــد أن يكــون كّل مســيحي 

محاطــاً بجــو روحــي مــن النــور والســالم. وهــو يرغــب أن نعلــن فرحــه فــي حياتنــا.
َعلَيْــِك «  أَْشــرََق  الــرَّبِّ  َوَمْجــُد  نُــورُِك،  َجــاَء  قَــْد  ـُه  ألَنّـَ اْســتَِنيِري  » قُوِمــي 
)إشــعياء 60: 1(. إّن المســيح آٍت بقــّوة ومجــد عظيــم. إنّــه آت بمجــده ومجــد 
كلّــه  العالــم  أّن  حيــن  ففــي  فــي طريقــه.  القديســون  المالئكــة  وســيرافقه  اآلب. 
وســتقع  القديســين،  مســاكن  مــن  مســكن  كّل  فــي  نــور  ســيكون  الظلمــة  تغمــره 
ومجــده  بهائــه  مــن  ســينبثق  الطاهــر  والنــور  الثانــي.  مجيئــه  أنــوار  أّول  عليهــم 
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يهــرب  وبينمــا  خدمــوه  مــن  كّل  اعجــاب  موضــع  الفــادي  المســيح  وســيكون 
حضرتــه. فــي  المســيح  اتبــاع  كّل  ســيفرح  األشــرار 

بــه.  وعــدوا  الــذي  ميراثهــم  علــى  النــاس  بيــن  مــن  اُفتــدوا  مــن  وســيحصل 
يفعلــه يعجــز  أن  يقصــد هللا  إتمامــاً حرفيــاً. فمــا  نحــو شــعبه  وســيتّم قصــد هللا 
الشــّر كانــت مقاصــد هللا تســير  فــي وســط عمــل  إلغائــه. وحتــى  اإلنســان عــن 
بثبــات نحــو األمــام صــوب إتمامهــا. هكــذا كان الحــال مــع بيــت إســرائيل مــدى 
اليــوم )التــي  تاريــخ المملكــة المنقســمة. وهــذا يصــدق علــى إســرائيل الروحــي 

المســيح(. كنيســة  هــي 
إذ نظــر الرائــي الــذي كان فــي بطمــس عبــر األجيــال إلــى وقــت اســترداد كنيســة 

هللا إلــى األرض الجديــدة شــهد قائــالً:
ُه، ِمــْن كُلِّ األَُمــِم َوالَْقبَائِــِل  » نَظَــرُْت َوإَِذا َجْمــٌع كَِثيــٌر لَــْم يَْســتَِطْع أََحــٌد أَْن يَُعــدَّ
ِبِثيَــاٍب  ُمتََســْرِبلِيَن  الَْخــُروِف،  َوأََمــاَم  الَْعــرِْش  أََمــاَم  َواِقُفــوَن  َواألَلِْســَنِة،  ــُعوِب  َوالشُّ
ِبيــٍض َوِفــي أَيِْديِهــْم َســَعُف النَّْخــِل. َوُهــْم يَْصرُُخــوَن ِبَصــْوٍت َعِظيــٍم قَائِلِيــن الَْخــالَُص 

إِللِهَنــا الَْجالِــِس َعلَــى الَْعــرِْش َولِلَْخــُروِف «.
» وجميــع الَْمالَئَِكــِة كانــوا واقفيــن َحــْوَل الَْعــرِْش والشــيوخ والحيوانــات األَْربََعــِة 
والمجــد  البركــة  آميــن  قائليــن  هلل  وســجدوا  وجوههــم  علــى  الَْعــرِْش  أََمــاَم  َوَخــرُّوا 

والحكمــة والشــكر والكرامــة والقــدرة والقــّوة إللهنــا إِلَــى أَبَــِد اآلِبِديــَن «.
» َوَســِمْعُت كََصْوِت َجْمعٍ كَِثيٍر، وَكََصْوِت ِميَاٍه كَِثيرٍَة، وَكََصْوِت ُرُعوٍد َشــِديَدٍة 
ـْل  َونَتََهلّـَ لَِنْفــَرْح  الَْقـــاِدُر َعلَــى كُلِّ َشــْيٍء.  الــرَّبُّ اإِللــُه  َملَــَك  ـُه قَــْد  قَائِلَــًة َهلِّلُويَــا فَِإنّـَ
َمْدُعــوُّوَن  معــه  والذيــن  الُْملُــوِك  َوَملِــُك  األَْربَــاِب   رَبُّ  » ألنّــه  الَْمْجــَد «.  َونُْعِطــِه 

َوُمْؤِمُنــوَن « )رؤيــا 7: 9-12؛ 19: 6، 7؛ 17: 14(. َوُمْختَــاُروَن 
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لقــد أُعطيــت لكنيســة هللا إعالنــات فــي أحللــك أيامهــا الطويلــة فــي حربهــا ضــّد 
الشــّر، عــن قصــد الــرّب األزلــي. وقــد ُســمح لشــعبه أن ينظــروا عبــر تجــارب الوقــت 
الحاضــر إلــى النتصــارات العتيــدة عندمــا يدخــل المفديــون لمتــالك أرض الموعــد 
بعــد انتهــاء الحــرب. ورؤى المجــد العتيــد هــذه، والمشــاهد التــي رســمتها يــد هللا 
ينبغــي أن تعتــز بهــا كنيســته اليــوم عندمــا يقتــرب صــراع الدهــور إلــى نهايتــه بســرعة، 

وعندمــا تتحّقــق البــركات الموعــود بهــا فــي ملئهــا ســريعاً.
كانــت رســائل العــزاء المقّدمــة للكنيســة علــى يــد األنبيــاء قديمــاً كثيــرة. فرســالة 
 ،)1 )إشــعياء 40:  َشــْعِبي «  َعــزُّوا  » َعــزُّوا،  كانــت  قبــل هللا  مــن  النبــّي  إشــعياء 
وقــد أُعطيــت مــع الرســالة رؤى عجيبــة كانــت رجــاء المؤمنيــن وفرحهــم مــدى كّل 
القــرون التــي جــاءت بعــد ذلــك. مــع أّن أولد هللا فــي كّل عصــر كانــوا ُمحتقريــن 
وُمضطهديــن ومتُروكيــن مــن النــاس فقــد أســندهم هــذا الوعــد الثابــت. وقــد نظــروا 
باإليمــان إلــى األمــام إلــى الوقــت الــذي فيــه ســيتمّم الــرّب لكنيســته القــول اليقينــي: 

» أجعلــك فَْخــرَاً أبديّــاً فــرح َدْوٍر فَــَدْوٍر « )إشــعياء 60: 15(.
وكثيــراً مــا تدعــى الكنيســة المجاهــدة لتحمــّل التجــارب واآللم، ألّن الكنيســة ل 
ِة « )إشــعياء  ــدَّ يــِق َوَمــاًء ِفــي الشِّ تنتصــر بــدون حــرب قاســية عنيفــة: » ُخبْــزًا ِفــي الضِّ
30: 20(. هــذا هــو النصيــب الــذي يشــترك فيــه الجميــع، ولكــن ول واحــد ممــن 
يضعــون ثقتهــم فــي ذلــك القــادر علــى اإلنقــاذ يمكــن أن تكتســحه اآللم والتجــارب 
نهائيــاً: » هَكــَذا يَُقــوُل الــرَّبُّ َخالُِقــَك يـَـا يَْعُقــوُب َوَجاِبلـُـَك يـَـا إِســرَائِيُل. لَ تََخــْف ألَنِّــي 
فََديْتـُـَك. َدَعْوتـُـَك ِباْســِمَك أَنـْـَت لـِـي. إَِذا اْجتـَـزَْت ِفــي الِْميَــاِه فَأَنـَـا َمَعــَك َوِفــي األَنَْهــاِر 
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فَــالَ تَْغُمــرَُك. إَِذا َمَشــيَْت ِفــي النَّــاِر فَــالَ تُلْــَذُع َواللَِّهيــُب لَ يُْحرِقُــَك ألَنِـّـي أَنَــا الــرَّبُّ 
وُس إِْســرَائِيَل، ُمَخلُِّصــَك. جعلــت مصــر فديتــك كُــوٍش وســبا عوضــك  إِلُهــَك قُــدُّ
إِْذ ِصــرَْت َعِزيــزًا ِفــي َعيَْنــيَّ ُمَكرَّمــاً َوأَنـَـا قـَـْد أَْحبَبْتُــَك. أُْعِطــي أُنَاًســا ِعَوَضــَك َوُشــُعوبًا 

ِعــَوَض نَْفِســَك « )إشــعياء 43: 4-1(.
عنــد هللا المغفــرة. ويوجــد قبــول كامــل ومجانــي باســتحقاقات يســوع ربنــا 
المصلــوب والمقــام. لقــد ســمع إشــعياء الــرّب يُعلــن لمختاريــه قائــالً: » أَنَــا أَنَــا 
فنتحــــاكم  ذكــــرنّي  أَْذكُرَُهــا.  لَ  َوَخطَــــايَاَك  نَْفِســي،  ألَْجــِل  ُذنُوبَــَك  الَْماِحــي  ُهــَو 
َوَولِيُّــَك  ــُصِك  ُمَخلِـّ الـــرَّبُّ  أَنَــا  أَنـــي  » تَْعـــرِِفيَن   ، تتبــّرر «.  لكــي  حــّدث  معــاً. 

.)16  :60 26؛   ،25:  43 )إشــعياء  يَْعُقــوَب «  َعـــِزيُز  )فاديــِك( 
ًســا َمْفِديِّــي الــرَّبِّ «، هكــذا  ونَُهْم َشــْعبًا ُمَقدَّ ــِزُع َعــاَر َشــْعِبِه «. » َويَُســمُّ » يَْن
َوُدْهــَن  الرََّمــاِد،  َعــِن  ِعَوًضــا  أن يعطيهــم » َجَمــالً  الــرّب  قــّرر  وقــد  النبــّي.  أعلــن 
فيدعــون  الْيَائَِســِة  الــرُّوِح  َعــِن  ِعَوًضــا  تَْســِبيٍح  َورَِداَء  النَّــْوِح،  َعــِن  ِعَوًضــا  فَــَرٍح 

للتمجيــد «. الــرّب  غــرس  البــّر  أشــجار 
» اِْســتَيِْقِظي، اْســتَيِْقِظي! الْبَِســي ِعــزَِّك يَــا ِصْهيَــْوُن! الْبَِســي ثِيَــاَب َجَمالِــِك 
بَْعــُد أَْغلَــُف َولَ  َمــا  ِفــي  يَُعــوُد يَْدُخلُــِك  ـُه لَ  َســُة، ألَنّـَ يَــا أُورَُشــلِيُم، الَْمِديَنــُة الُْمَقدَّ
ُربُــِط  ِمــْن  ـي  انَْحلِـّ أُوُرَشــلِيُم.  يَــا  اْجلِِســي  قُوِمــي  ـَراِب.  التُـّ ِمــَن  اِنْتَِفِضــي  نَِجــٌس. 

ِصْهيَــْوَن «. ابَْنــُة  الَْمْســِبيَُّة  أَيَّتَُهــا  ُعُنِقــِك 
ِحَجارَتَــِك،  ِباألُثُْمــِد  أَبِْنــي  هأَنَــَذا  يَــِة،  الُْمتََعزِّ َغيْــُر  الُْمْضطَِربَــُة  لِيلَــُة  الذَّ » أَيَّتَُهــا 
بَْهرََمانِيَّــًة  ِحَجــارًَة  َوأَبَْوابَــِك  يَاقُوتًــا،  ُشــرَفَِك  َوأَْجَعــُل  ُســِك،  أَُؤسِّ األَْزَرِق  َوِبالْيَاقُــوِت 
، َوَســالََم بَِنيــِك كَِثيــرًا ِبالِْبــرِّ  وَكُلَّ تُُخوِمــِك ِحَجــارًَة كَِريَمــًة وَكُلَّ بَِنيــِك تاَلَِميــَذ الــرَّبِّ
تُثَبَِّتيــَن بَِعيــَدًة َعــِن الظُّلْــِم فَــالَ تََخاِفيــَن، َوَعــِن الرْتَِعــاِب فَــالَ يَْدنُــو ِمْنــِك. َهــا إِنَُّهــْم 
يَْجتَِمُعــوَن اْجِتَماًعــا لَيْــَس ِمــْن ِعْنــِدي. َمــِن اْجتََمــَع َعلَيْــِك فَِإلَيْــِك يَْســُقُط... كُلُّ آلـَـٍة 
ِك لَ تَْنَجــُح، وَكُلُّ لَِســاٍن يَُقــوُم َعلَيْــِك ِفــي الَْقَضــاِء تَْحُكِميــَن َعلَيْــِه. هــَذا  ُصــوِّرَْت ِضــدَّ
ُهــَو ِميــرَاُث َعِبيــِد الــرَّبِّ َوِبرُُّهــْم ِمــْن ِعْنــِدي، يَُقــوُل الــرَّبُّ « )إشــعياء 25: 8؛ 62: 

12؛ 61: 3؛ 52: 1، 2؛ 54: 17-11(.
إّن الكنيســة إذ تتســلّح بســالح بــّر المســيح تشــتبك فــي الحــرب األخيــرة. فــإذ 
)نشــيد  ِبأَلِْويَــٍة «  كََجيْــٍش  ُمرِْهبَــٌة  ــْمِس،  كَالشَّ طَاِهــرٌَة  كَالَْقَمــِر،  » َجِميلَــٌة  تكــون 
العالــم أجمــع غالبــة ولكــي تغلــب. إلــى  األنشــاد 6: 10(، فهــي يجــب أن تخــرج 

إّن أحلــك ســاعة مــن ســاعات صــراع الكنيســة مــع قــوات الشــّر هــي تلــك التــي 
بالمســيح أن  يثقــون  لمــن  النهـــائي مباشــرة. ولكــن ل حاجــة  يــوم خالصهـــا  تســبق 
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نَْفَخــُة الُْعتَــاِة كََســيْل َعلَــى َحائِــٍط « فــإن هللا ســيكون:  يخافــوا، ألنّــه » إِْذ كَانَــْت 
ــيِْل « لكنيســته )إشــعياء 25: 4(. » َملَْجــأٍ .. ِمــَن السَّ

ِفــي  » ارْتََعــَب  وحدهــم:  لألبــرار  بالخــالص  الوعــد  يقــّدم  اليــوم  ذلــك  وفــي 
ِصْهيَــْوَن الُْخطَــاُة. أََخــَذِت الرَّْعــَدُة الُْمَناِفِقيــَن. مــن مّنــا يســكن فــي نَــاٌر آكِلَــٌة؟ مــن 
مّنــا يســكن فــي وقائــد أبديــة؟ الســالك بالحــق والمتكلــم ِباألْســِتَقاَمِة الــرازل مكســب 
المظالــم والنافــض يديــه مــن قبــض الرشــوة، الــذي يســّد أذنيــه عــن ســمع الدمــاء، 
ُخــوِر  ويغمــض عينيــه عــن النظــر إلــى الشــّر، ُهــَو ِفــي األََعالِــي يَْســُكُن. ُحُصــوُن الصُّ

َملَْجــأُُه. يُْعطَــى ُخبْــزَُه، َوِميَاُهــُه َمأُْمونَــٌة « )إشــعياء 33: 16-14(.
وهــذه هــي كلمــة الــرّب لعبيــده المؤمنيــن: » َهلـُـمَّ يـَـا َشــْعِبي اْدُخــْل َمَخاِدَعــَك، 
َوأَْغلِــْق أَبَْوابـَـَك َخلَْفــَك. اْختَِبــْئ نَْحــَو لَُحيْظَــٍة َحتَّــى يَْعبُــَر الَْغَضــُب. ألَنَّــُه ُهــَوَذا الــرَّبُّ 

يَْخــُرُج ِمــْن َمَكانِــِه لِيَُعاِقــَب إِثـْـَم ُســكَّاِن األَرِْض ِفيِهــْم « )إشــعياء 26: 20، 21(. 
وفــي رؤى يــوم الدينونــة العظيــم أُعطيــت لرســل الــرّب الُملهميــن لمحــات مــن 

فــزع ورعــب غيــر المســتعّدين لمالقــاة ســيّدهم فــي ســالم.
» ُهــَوَذا الــرّب يخلــي األرض ويفرغهــا ويقلــب وجههــا ويبــّدد ســّكانها ... ألَنَُّهــْم 
. لِذلِــَك لَْعَنــٌة أَكَلَــِت األَرَْض  ــرَائَِع َغيَّــُروا الَْفِريَضــَة نََكثُــوا الَْعْهــَد األَبَــِديَّ ْوا الشَّ تََعــدَّ
الُْمبْتَِهِجيــَن،  َضِجيــُج  انَْقطَــَع  فُــوِف،  الدُّ فَــَرُح  بَطَــَل   ... فيهــا  الســاكنون  وعوقــب 

بَطَــَل فَــَرُح الُْعــوِد « )إشــعياء 24: 8-1(.
كُلِّ  َعلَــى  الَْقــاِدِر  ِمــَن  كََخــرَاٍب  يَأْتِــي  قَِريــٌب.  الــرَّبِّ  يَــْوَم  ألَنَّ  الْيَــْوِم  َعلَــى  » آِه 
ــوُب تَْحــَت َمَدرَِهــا. َخلَــِت األَْهــرَاُء. انَْهَدَمــِت الَْمَخــاِزُن ألَنَّــُه  َنــِت الُْحبُ َشــْيٍء ... َعفَّ
َمْرًعــى.  لََهــا  لَيْــَس  الْبََقــِر ألَْن  الْبََهائِــُم! َهاَمــْت قُطَْعــاُن  تَِئــنُّ  كَــْم  الَْقْمــُح.  يَِبــَس  قَــْد 
انَــُة َوالنَّْخلَــُة  ـى قُطَْعــاُن الَْغَنــِم تَْفَنــى «. » اَلَْجْفَنــُة يَِبَســْت، َوالتِّيَنــُة َذبُلَــْت. اَلرُّمَّ َحتّـَ
ـُه قَــْد يَِبَســِت الْبَْهَجــُة ِمــْن بَِنــي الْبََشــِر «  اَحــُة، كُلُّ أَْشــَجاِر الَْحْقــِل يَِبَســْت. إِنّـَ َوالتُّفَّ

)يوئيــل 1: 18-15، 12(. 
وهــا هــو إرميــا إذ يبصــر آثــار الخــراب التــي ســتحدث عنــد آخــر مشــاهد تاريــخ 
ـِك  ألَنّـَ ــُكوَت.  السُّ أَْســتَِطيُع  لَ  قَلِْبــي...  ُجــْدَراُن  » تُوِجُعِنــي  قائــالً:  يصــّرح  األرض 
َســِمْعِت يـَـا نَْفِســي َصــْوَت الْبـُـوِق َوُهتـَـاَف الَْحــرِْب. ِبَكْســٍر َعلـَـى كَْســٍر نـُـوِدَي، ألَنَّــُه قـَـْد 

َخِربَــْت كُلُّ األَرِْض  « )إرميــا 4: 19، 20(.
وقــد أعلــن إشــعياء عــن يــوم نقمــة الــرّب قائــالً: » فَيُْخَفــُض تََشــاُمُخ اإِلنَْســاِن، 
األَْوثَــاُن  َوتَــُزوُل  الْيَــْوِم.  ذلِــَك  ِفــي  َوْحــَدُه  الــرَّبُّ  َويَْســُمو  النَّــاِس،  رِفَْعــُة  َوتُوَضــُع 
َهِبيَّــَة، الَِّتــي  يَّــَة َوأَْوثَانَــُه الذَّ ِبتََماِمَهــا.. ِفــي ذلِــَك الْيَــْوِم يَطْــَرُح اإِلنَْســاُن أَْوثَانَــُه الِْفضِّ
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َوِفــي  ُخــوِر  الصُّ نَُقــِر  ِفــي  لِيَْدُخــَل  َوالَْخَفاِفيــِش،  لِلُْجــرَْذاِن  ــُجوِد،  لِلسُّ لَــُه  َعِملُوَهــا 
لِيَْرَعــَب  ِقيَاِمــِه  ِعْنــَد  َعظََمِتــِه  بََهــاِء  َوِمــْن  الــرَّبِّ  َهيْبَــِة  أََمــاِم  ِمــْن  الَْمَعاِقــِل،  ُشــُقوِق 

 .)21-17  :2 )إشــعياء  األَرَْض « 
وعــن أوقــات النتقــال والتبــّدل تلــك عندمــا تنخفــض كبريــاء اإلنســان، يشــهد 
ــمَواِت فَــالَ نُــوَر  ــُة َوإِلَــى السَّ إرميــا قائــالً: » نَظَــرُْت إِلَــى األَرِْض َوإَِذا ِهــَي َخِربَــُة َوَخالِيَ
ـُة  يّـَ ــَماِء َهَربَــْت. نَظَــرُْت َوإَِذا الْبُْســتَاُن بَرِّ لََهــا. نَظَــرُْت َوإَِذا لَ إِنَْســاَن وَكُلُّ طُيُــوِر السَّ
وَكُلُّ ُمُدنَِهــا نُِقَضــْت «، » آِه ألَنَّ ذلـِـَك الْيَــْوَم َعِظيــٌم َولَيْــَس ِمثْلـُـُه. َوُهــَو َوقـْـُت ِضيــق 

َعلَــى يَْعُقــوَب، َولِكنَّــُه َســيَُخلَُّص ِمْنــُه « )إرميــا 4: 23-26؛ 30: 7(.
إّن يــوم الغضــب علــى أعــداء هللا هــو يــوم الخــالص األبــدي لكنيســته. وقــد أعلــن 
دُوا األَيـَـاِدَي الُْمْســتَرِْخيََة َوالرُّكَــَب الُْمرْتَِعَشــَة ثَبِّتُوَهــا. قُولـُـوا لَِخائِِفــي  النبــّي يقــول: » َشــدِّ
دُوا لَ تََخافُوا ُهَوذَا إِلُهُكُم النِْتَقاُم يَأْتِي ِجزَاُء هللِا. ُهَو يَأْتِي َويَُخلُِّصُكْم «. الُْقلُوِب تََشدَّ

ُمــوَع َعــْن كُلِّ الُْوُجــوِه َويَْنــِزُع  ــيُِّد الــرَّبُّ الدُّ » يَبْلـَـُع الَْمــْوَت إِلـَـى األَبـَـِد، َويَْمَســُح السَّ
ـَم « )إشــعياء 35: 3، 4؛ 25: 8(.  َعــاَر َشــْعِبِه َعــْن كُلِّ األَرِْض، ألَنَّ الــرَّبَّ قَــْد تََكلّـَ
وإذ يــرى النبــّي رّب المجــد نــازلً مــن الســماء مــع جميــع مالئكتــه القديســين ليجمــع 
فــي  يشــتركون  المنتظريــن  أولئــك  يســمع  األرض،  أمــم  بيــن  مــن  الباقيــة  الكنيســة 

صيحــة الفــرح قائليــن:
» ُهــَوذَا هــَذا إِلُهَنــا. انْتَظَرْنَــاُه فََخلََّصَنــا. هــَذا ُهــَو الــرَّبُّ انْتَظَرْنَــاُه. نَبْتَِهــُج َونَْفــرَُح 
ِبَخالَِصــِه « )إشــعياء 25: 9(. إّن صــوت ابــن هللا يســمع موقظــاً القديســين الراقديــن، 
وإذ يراهم النبي خارجين من سجن الموت يهتف قائالً: » تَْحيَا أَْمَواتَُك تَُقوُم الُْجثَُث 
اْستَيِْقظُوا تَرَنَُّموا يَا ُسكَّاَن التُّرَاِب. ألَنَّ طَلََّك طَلُّ أَْعَشاٍب َواألَرُْض تُْسِقُط األَْخِيلََة «.

األَْعــَرُج  يَْقِفــُز  ِحيَنِئــٍذ  ـُح.  تَتََفتّـَ ــمِّ  الصُّ َوآَذاُن  الُْعْمــِي،  ُعيُــوُن  ــُح  تَتََفقَّ » ِحيَنِئــٍذ 
 .)6  ،5  :35 19؛   :26 )إشــعياء  األَْخــرَِس «  لَِســاُن  ـُم  َويَتَرَنّـَ ـِل  كَاإِليّـَ

وفــي رؤى النبــّي يــرى أولئــك الذيــن قــد انتصــروا علــى الخطيئــة والقبــر ســعداء 
وفرحيــن فــي حضــرة خالقهــم يتحّدثــون معــه بحريــة كمــا كان اإلنســان األّول يتحــّدث 
مــع هللا فــي البــدء. والــرّب يأمرهــم قائــالً: » افْرَُحــوا َوابْتَِهُجــوا إِلَــى األَبَــِد ِفــي َمــا أَنَــا 
َخالِــٌق، ألَنِـّـي هأَنَــَذا َخالِــٌق أُورَُشــلِيَم بَْهَجــًة َوَشــْعبََها فَرًَحــا فَأَبْتَِهــُج ِبأُورَُشــلِيَم َوأَفْــَرُح 
ِبَشــْعِبي َولَ يُْســَمُع بَْعــُد ِفيَهــا َصــْوُت بـُـَكاٍء َولَ َصــْوُت ُصــرَاٍخ  «، » َولَ يَُقــوُل َســاكٌِن 

ــاكُِن ِفيَهــا َمْغُفــوُر اإلِثـْـِم «. ــْعُب السَّ أَنَــا َمرِْضــُت. الشَّ
ــرَاُب  السَّ َويَِصيــُر  الَْقْفــِر.  ِفــي  َوأَنَْهــاٌر  ِميَــاٌه،  ـِة  يّـَ الْبَرِّ ِفــي  انَْفَجــرَْت  قَــِد  ـُه  » ألَنّـَ

َمــاٍء «. يََناِبيــَع  َوالَْمْعطََشــُة  أََجمــاً، 
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ــْوِك يَْنبُــُت َســْرٌو ، َوِعَوًضــا َعــِن الَْقِريــِس يَطْلـَـُع آٌس « » ِعَوًضــا َعــِن الشَّ
ِفيَهــا  يَْعبُــُر  لَ  َســُة.  الُْمَقدَّ الطَِّريــُق  لََهــا  يَُقــاُل  َوطَِريــٌق  ِســكٌَّة  ُهَنــاَك  » َوتَُكــوُن 

يَِضــلُّ «. لَ  الُْجهَّــاُل،  ـى  َحتّـَ الطَِّريــِق  ِفــي  َســلََك  َمــْن  لَُهــْم.  ِهــَي  بَــْل  نَِجــٌس، 
» طَيِّبُــوا قَلْــَب أُورَُشــلِيَم َونَاُدوَهــا ِبــأَنَّ ِجَهاَدَهــا قَــْد كَُمــَل، أَنَّ إِثَْمَهــا قَــْد ُعِفــَي 
َعْنــُه، أنهــا قــد قبلــت مــن يــد الــرّب ضعفيــن عــن كّل خطاياهــا « )إشــعياء 65: 18، 

19؛ 33: 24؛ 35: 6، 7؛ 55: 13؛ 35: 8؛ 40: 2(.
وإذ يــرى النبــّي جمــوع المفدييــن ســاكنين فــي مدينــة هللا أحــراراً مــن الخطيئــة 
أُورَُشــلِيَم  َمــَع  » افَْرُحــوا  قائــالً:  عظيــم  فــرح  فــي  يهتــف  اللعنــة  آثــار  كّل  ومــن 

فََرًحــا«. َمَعَهــا  اِفَْرُحــوا  ُمِحبِّيَهــا.  َجِميــَع  يَــا  َمَعَهــا،  َوابْتَِهُجــوا 
بَــْل  تُُخوِمــِك،  ِفــي  َســْحٌق  أَْو  َخــرَاٌب  َولَ  أَرِْضــِك،  ِفــي  ظُلْــٌم  بَْعــُد  يُْســَمُع  » لَ 
ــْمُس نُــوًرا ِفــي  يَن أَْســَوارَِك: َخالًَصــا َوأَبَْوابَــِك تَْســِبيًح. لَ تَُكــوُن لَــِك بَْعــُد الشَّ تَُســمِّ
ـا َوإِلُهــِك ِزيَنتَــِك.  النََّهــاِر َولَ الَْقَمــُر يُِنيــُر لَــِك ُمِضيئًــا بَــِل الــرَّبُّ يَُكــوُن لَــِك نُــوًرا أَبَِديًـّ
ــا، َوتُْكَمــُل  ــِك نُــوًرا أَبَِديًّ لَ تَِغيــُب بَْعــُد َشْمُســِك َوقََمــرُِك لَ يَْنُقــُص ألَنَّ الــرَّبَّ يَُكــوُن لَ
أَيَّــاُم نَْوِحــِك. َوَشــْعبُِك كُلُُّهــْم أَبـْـرَاٌر إِلـَـى األَبـَـِد يَرِثـُـوَن األَرَْض ُغْصــُن َغرِْســي َعَمــُل يـَـَديَّ 

ــَد « )إشــعياء 66: 10؛ 60: 21-18(. ألَتََمجَّ
وقــد وقعــت علــى أذنــي النبــّي أصــوات موســيقى وغنــاء، لــم تســمع مثلهــا اذن 
إنســان ول خطــرت علــى بــال إلّ فــي الــرؤى: » َوَمْفِديُّــو الــرَّبِّ يَرِْجُعــوَن َويَأْتـُـوَن إِلَــى 
ِصْهيَــْوَن ِبتَرَنُّــٍم، َوفـَـَرٌح أَبـَـِديٌّ َعلـَـى ُرُؤوِســِهِم. ابِْتَهــاٌج َوفـَـَرٌح يُْدرِكَانِِهــْم. َويَْهــرُُب الُْحــزُْن 
َوالتََّنهُّــُد «. » الَْفــَرُح َوالبِْتَهــاُج يُوَجــَداِن ِفيَهــا. الَْحْمــُد َوَصــْوُت التَّرَنُّــِم  «. » َوُمَغنُّــوَن 
ــكَّاِن ِفيــِك «. » يَرْفَُعــوَن أَْصَواتَُهــْم َويَتَرَنَُّمــوَن ألَْجــِل َعظََمــِة الــرَّبِّ  كََعازِِفيــَن كُلُّ السُّ

تـُـوَن  «. )إشــعياء 35: 10؛ 51: 3؛ مزمــور 87: 7؛ إشــعياء 24: 14(. يَُصوِّ
وفــي األرض الجديــدة ســيتمتع المفديــون بممارســة األعمــال والمســرات التــي 
البــدء. وسيعيشــون حيــاة كحيــاة جنــة عــدن،  كان آدم وحــواء يســعدان بهــا فــي 
َويَأْكُلُــوَن  كُُرومــاً  َويَْغرُِســوَن  ِفيَهــا  َويَْســُكُنوَن  بُيُوتــاً  » يَبُْنــوَن  والحقــل:  الجنــة  حيــاة 
ـاُم  أَيّـَ ـاِم َشــَجرٍَة  ـُه كَأَيّـَ يَــأَكُُل. ألَنّـَ يَبُْنــوَن وَآَخــُر يَْســُكْن َولَ يَْغرُِســوَن وَآَخــُر  أَثـْــَمارََها. لَ 

أَيِْديِهــْم « )إشــعياء 65: 21، 22(. َعَمــَل  ُمْختَــاِريَّ  َويَْســتَْعِمُل  َشْعبـِــي 
أكبــر  وســتنفذ  مقــدرة  كّل  وتــزداد  القــوى  كّل  وتنمــو  ســتتطّور  وهنــاك 
وأرفــع  وأعظــم  واســمى طمــوح ســيتحقق  التقــّدم،  فــي طريــق  وتســير  المشــاريع 
الوصــول  يجــب  جديــدة  ُذرًى  فســتبقى  ذلــك  ومــع  واقعــاً  أمــراً  ســتصير  اآلمــال 
إليهــا، وروائــع جديــدة يعجــب اإلنســان بهــا، وحقائــق جديــدة تحتــاج إلــى الفهــم 
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الجســم  قــوى  كّل  اســتخدام  تســتدعي  للــدرس  جديــدة  ومواضيــع  واإلدراك، 
والنفــس. والذهــن 

كان األنبياء الذين أُعلنت لهم هذه المشاهد العظيمة يتوقون إلى إدراك معناها 
الكامــل: » الَْخــالََص الَّــِذي فَتَّــَش َوبََحــَث َعْنــُه أَنِْبيَــاُء ... بَاِحِثيــَن أَيُّ َوقـْـٍت أَْو َمــا الَْوقـْـُت 
الَِّذي كَاَن يَِدلُّ َعلَيِْه ُروُح الَْمِسيحِ الَِّذي ِفيِهْم ... الَّذِيَن أُْعلَِن لَُهْم أَنَُّهْم لَيَْس ألَنُْفِسِهْم، 

بَْل لََنا كَانُوا يَْخِدُموَن ِبهِذِه األُُموِر الَِّتي أُْخِبرْتُْم ِبَها أَنْتُُم اآلَن « )1 بطرس 1: 12-10(.
إلينــا نحــن الواقفيــن علــى حافــة إتمــام هــذه األمــور نفســها، فبــأي  وبالنســبة 
أهميّــة عميقــة، وبــأي أهتمــام حــّي يجــب أن نعتبــر هــذه األوصــاف الدقيقــة لألمــور 
القادمــة والحــوادث التــي منــذ أخــرج أبوانــا األّولن مــن جنــة عــدن جعــل أولد هللا 

يراقبونهــا ويشــتاقون إليهــا ويصلّــون فــي طلــب تحقيقهــا.
يــا عزيــزي الســائح، إنّنــا مــا نــزال فــي وســط ظــالل النشــاطات األرضيّــة وغمــرة 
ضجيجهــا، ولكــن مخلّصنــا ســيظهر ســريعاً ليأتــي بالخــالص والراحــة. فلننظــر إلــى 
األبديــة الســعيدة بعيــن اإليمــان كمــا تصورهــا لنــا يــد هللا. فــذاك الــذي مــات مــن 
أجــل خطايــا العالــم يفتــح أبــواب الفــردوس علــى ســعتها لــكّل مــن يؤمنــون بــه. فبعــد 
قليــل ســتكون المعركــة قــد انتهــت وتحققــت النصــرة. بعــد قليــل سنشــاهد ذاك 
اليــوم الــذي فيــه تركّــزت آمالنــا فــي الحيــاة األبديــة. وفــي حضرتــه ســتبدو آلم هــذه 
الحيــاة كالعــدم: » فَــالَ تُْذكَــُر األُولَــى َولَ تَْخطُــُر َعلَــى بَــاٍل «. » فَــالَ تَطْرَُحــوا ثَِقتَُكــُم 
ـى إَِذا َصَنْعتُــْم َمِشــيئََة  بْــِر، َحتّـَ الَِّتــي لََهــا ُمَجــازَاٌة َعِظيَمــٌة. ألَنَُّكــْم تَْحتَاُجــوَن إِلَــى الصَّ
ا َســيَأْتِي اآلتـِـي َولَ يُبِْطــُئ «. » أّمــا إســرائيل  هللِا تََنالـُـوَن الَْمْوِعــَد. ألَنَّــُه بَْعــَد قَلِيــل ِجــدًّ
فيخلــص ... َخالًَصــا أَبَِديًّــا. لَ تَْخــزَْوَن َولَ تَْخَجلـُـوَن إِلـَـى ُدُهــوِر األَبـَـِد « )إشــعياء 65: 

17؛ عبرانييــن 10: 35-37؛ إشــعياء 45: 17(.
اشخص عالياً، انظر إلى فوق، وليزد إيمانك على الدوام. ودع هذا اإليمان يقودك 
فـي الطريـق الضيـق إلـى داخـل أبـواب المدينـة، إلـى األبديـة العظيمـة، إلـى المسـتقبل 
المجيـد الفسـيح الـذي ل حـدود لـه المعـّد للمفدييـن: » فَتَأَنّـَوا أَيَُّهـا اإلْخـَوُة إِلَـى َمِجـيِء 
الـرَّّب. ُهـَوذَا الَفـالَُّح يَْنتَِظـُر ثََمـَر األَرِْض الثَِّميـَن ُمتَأَنِيـاً َعلَيْـِه َحتّـَى يََنـاَل الَْمطَـَر الُْمبَكِّـِر 
َوالُْمتَأَّخَر. فَتَأَنَّوا أَنْتُْم َوثِّبتُوا قُلُوبَُكْم ألَنَّ َمِجيَء الرَّّب قَِد اقْتَرََب « )يعقوب 5: 7، 8(. 
ولن تعرف أمم المفديين شــريعة أخرى غير شــريعة الســماء. وســيكون الجميع 
المشــهد  هــذا  فــوق  ومــن  والشــكر.  التســبيح  بــرداء  متســربلة  معــاً  واحــدة  أســرة 
ســتترنم كواكــب الصبــح معــاً ويهتــف بنــو هللا بينمــا يتّحــد هللا والمســيح معــا فــي 

إذاعــة هــذا اإلعــالن: » والَمــْوُت لَ يَُكــوُن ِفــي َمــا بَْعــُد، َولَ َخِطيَــٌة «.
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» َويَُكــوُن ِمــْن ِهــالَل إِلـَـى ِهــالَل َوِمــْن َســبٍْت إِلـَـى َســبٍْت أَنَّ كُلَّ ِذي َجَســٍد يَأْتـِـي 
َجِميعــاً «.  بََشــٍر.  كُلُّ  َويَــرَاُه  الــرَّبِّ  َمْجــُد  » فَيُْعلَــُن  الــرَّبُّ «.  قَــاَل  أََماِمــي  لِيَْســُجَد 
ــيُِّد الــرَّبُّ يُْنِبــُت ِبــرًّا َوتَْســِبيًحا أََمــاَم كُلِّ األَُمــِم «. » ِفــي ذلـِـَك الْيَــْوِم يَُكــوُن رَبُّ  » السَّ

ـِة َشــْعِبِه «. الُْجُنــوِد إِكْلِيــَل َجَمــال َوتَــاَج بََهــاٍء لِبَِقيّـَ
كََعــْدٍن،  يَّتََهــا  بَرِّ َويَْجَعــُل  ِخَرِبَهــا،  كُلَّ  َعــزَّى  ِصْهيَــْوَن.  َعــزَّى  قَــْد  الــرَّبَّ  » فَــِإنَّ 
َوبَاِديَتََهــا كََجنَّــِة الــرَّبِّ «. » يُْدفَــُع إِلَيْــِه َمْجــــُد لُبَْنــاَن. بََهــــاُء كَرَْمــــَل َوَشـــــاُروَن «. » لَ 
َحْفِصيبَــَة  تُْدَعيْــَن  بَــْل  ُموَحَشــٌة  ألرضــك  بَْعــُد  يَُقــاُل  َولَ  َمْهُجــورٌَة  لَــِك  بَْعــُد  يَُقــــاُل 
وأرضــك تدعــى بَُعولَــَة... كََفــَرِح الَْعِريــِس ِبالَْعــُروِس يَْفــَرُح ِبــِك إِلُهــِك « )إشــعياء 

66: 23؛ 40: 5؛ 61: 11؛ 28: 5؛ 51: 3؛ 35: 2؛ 62: 4، 5(.

733




