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ليس مثل...!

 في وسط ظروف المة الحالكة الظلم والفساد الذي دبG على كل المستويات من قادة سياسيين ودينيين ومدنيين وعامة الشعب، يكشف النبي عن
حب ا الفائق للنسان، مشتاقSا إلى تقديسه.

إن كان اسم النبي يكشف عن رسالته، إذ يعني "ليس مثل يهوه"، فإن السفر في مجمله يتحدث عن: 

v!ليس مثل الخطية في بشاعتها وتدميرها، لكن نعمة ا أعظم   

v !ستعبدة للخطية! لكن مدينة ا السماوية تنتظرناaليس مثل المة الم   

v!ليس مثل القائد الشرير محطم نفسه كما الجماعة، لكن ا قائدنا   

v!ليس مثل كنيسة العهد الجديد المرتفعة في السماويات   

v!ليس مثل ا، الغافر الخطية، الكثير الرحمة، المحب للبشرية   

  
سفر ميخامقدمة في  

ميخا :
(، وتعني "من مثل يهوه؟"28: 26 كما وردت في )إر Micaiahكلمة "ميخا" هي اختصار لكلمة "ميخاياهو" 

  ميلS جنوب أورشليم، على حدود فلسطين. وفقSا للقديس20، التي تبعد حوالي Gath Moreshethميخا النبي كارز ريفي، عاش في مورشة جت 
 جيروم كانت مورشة جت ل تزال في أيامه ضيعة صغيرة بالقرب من إيليوثروبوليس. هذه الخيرة هي بيت جبرين، كانت تقع في أحد الودية

ا إلى مرتفعات اليهودية حول أورشليم. Sالذي يمتد من السهل الساحلي صعود

ا لشعياء في أورشليم )راجع مي  Sولعاموس وهوشع في المملكة الشمالية.5-2: 2 وإش 5-4: 1كان ميخا النبي معاصر ،)

ا. 50تنبأ في منطقة أورشليم لهذا جاءت أغلب نبواته منصبة على صهيون وأورشليم. استمرت نبوته حوالي  Sعام 

شخصية ميخا :
 :26أثير التساؤل إن كان ميخا ينتمي إلى طبقة شيوخ مورشة، حيث وجدت جماعة "شيوخ الرض" الذين كانوا يرددون كلماته في أيام إرميا )

 (. من هنا شعر باللتزام أن1: 4؛ را 19: 21؛ 5: 17(. بهذا يكون أحد القضاة الذين يجلسون عند باب المدينة ينظرون قضايا الشعب )تث 17-18



 يaدافع عن حقوق شعب مدينته الصغيرة ضد أغنياء أورشليم الظالمين. ويرى آخرون أن ميخا كان أحد أفراد عامة الشعب بالمدينة، يرجع هذا
 الشعب إلى اليام الولى لعصر داود الملك، هؤلء يكن�ون بالولء للسرة الملكية؛ وهم يتشك�كون فيمن تسللوا إلى العرش واستلموا السلطة لجل

 (. يلحظ أن ميخا النبي لم يعارض السرة الملكية بل أراد عودتها إلى الحياة النقية24: 211؛ 21: 14؛ 20-18: 11 مل 2نفعهم الخاص )
[.1(]4: 5-14: 4وتحقيق هدفها، لكن هذا لن يتم في أورشليم، إنما يتحقق بواسطة مولود بيت لحم )مي 

[ :2الخلفية التاريخية]
 (،Shalmanezer )722-705 ق.م(، شلمناسر 727-745 الثالث )Tighathpileserملوك أشور المعاصرين لتلك الفترة هم ت�غلث فلسر 

ا المدن والقرى حتى بلغ أورشليمSennocherib )705-608وسنحاريب  Sقاد سنحاريب جيشه إلى الجزاء الجنوبية والغربية ليهوذا، مخضع .) 
 التي خضعت لحصا̈ر طويل، لكنه لم يستطع الستيلء عليها. أما النبوة عن السر وخراب أورشليم هنا فتaشير إلى عصر لحق في أيام نبوخذنصر.

 أخضعت أشور كل منطقة الشرق الوسط عدا مصر وأورشليم. على أي الحوال لم تشغل جيوشها كل هذه الراضي، إنما أخضعت المم وطالبتهم
 بدفع جزية. فإذا ما اعتلى عرش أشور خلف للملك كانت الممالك الخاضعة للجزية تود الثورة على أشور. لذا كان الحاكم الجديد يلتزم أن يقود

 جيوشه ليدخل في معارك جديدة لخضاع المم الثائرة عليه. وكانت أشد المعارك هي التي تقوم عند حدود مصر التي كانت تaشجع الدول للثورة
على أشور لتحمي نفسها.

ا ما تعرضت لعبور جيش أشور Sا من الضطرابات الشديدة وعدم الستقرار، خاصة في المدن الصغيرة والقرى، إذ كثير Sخلقت هذه الظروف جو 
 عليها واستعباد سكانها. أما الغنياء والكهنة ورجال القصر الملكي فكانوا في آمان داخل أسوار العاصمة، هؤلء أساءوا التصرف، إذ مارسوا
الظلم والقسوة على سكان المدن والقرى، فكان هؤلء يعانون تارة من الجيوش العابرة التي تنهب وتسلب وتستعبد، وتارة من الغنياء والقادة.

  ق.م. وإذ أصيب بالبرص خلفه ابنه يوثام كوصي على العرش ثم742- 783بلغت يهوذا قمة قوتها في أثناء حكم عزيا )عزاريا( حوالي عام 
 كملك. كان عصره يتسم بالزدهار من جهة التعمير والنشاء والنصرات العسكرية. تولى ابنه آحاز العرش في وقت تلل فيه نجم أشور في أفق

 ، وبعد عشر سنوات استولى على السامرة. هذا المر أفقد يهوذا شعورها بالمان، خاصة وأن آحاز كان732العالم. هزم تلغث فلسر سوريا عام 
ا، قطع علقته بأشور، ووضع في قلبه أن يطهر يهوذا من العبادة الوثنية ورجاساتها، وأن يقوم Sا لشور. جاء ابنه حزقيا مصلح Sا وأجيرSضعيف 

( الخ. أن هذا الصلح كان من أثر كرازة ميخا.18: 26بتطهير الهيكل وإصلحه. جاء في ارميا )

الظروف الروحية :
 (. أدرك بروح النبوة ما سيحل بإسرائيل كما8: 3عاش في وقت صعب للغاية، فقد فتح ا عن عينيه ليرى معاصي يعقوب وخطايا إسرائيل )مي 

بيهوذا. فالظلم كان حالS في داخل السوار، والعداء قادمون من الخارج. 

 شعر ميخا النبي بالشرور التي لحقت بالدولتين - إسرائيل ويهوذا - وكيف أساء الغنياء معاملتهم مع الفقراء، فدو�ت صرخات الفقراء في السماء.
 هذا وقد لحق الفساد بكل الطبقات: رجال القصر الملكي، والكهنة، والشعب. أخطأت القيادات مع الشعب في حق ا، وإن كان الشعب قد مارس

(.8-7: 6العبادة، لكن في شكلية بل توبة صادقة، فصارت كل شيء )مي 

 في أيامه أaخذ إسرائيل إلى السبي، وتaركت فرصة ليهوذا لمدة حوالي قرن ونصف، لكن خطايا المة دم�رتها. "البرG يرفع شأن المة، وعار الشعوب
(.34: 14الخطية" )أم 

أهميته :
احتل هذا السفر مكانة خاصة لدى آباء الكنيسة لن الناجيل الربعة جميعها اقتبست منه. ويaعتبر تفسير القديس چيروم من أهم التفاسير لهذا السفر.

vإلى جبل صهيون كرم̈ز للكنيسة أو لورشليم الجديدة Sاتفق آباء الكنيسة في الشرق والغرب على أن هذا السفر غني برموزه، فيتطلعون مثل    
( التي حققت رجاء إسرائيل.٢١-٢٠)رؤ 

v.مكان الختان Sا للعماد الذي يهب المؤمن التمتع بالعضوية في العهد الجديد، محتل Sيرى آباء الكنيسة في السفر رمز   

v.)تضمن السفر نبوات خاصة بخراب السامرة وأورشليم، لكنه يعود فيتنبأ عن مجد أورشليم المقبل )تأديب ثم مجد مسياني   

v( "ا ما يكرر النبي تعبير "البقية S7؛ 8-7، 3: 5؛ 7: 4؛ 12: 2   اهتمام ا بالبقية القليلة المينة، بل وبكل أحد حتى وإن فسدت المة ككل! كثير: 
(. ففي كل الجيال، وفي أحلك الظروف يحفظ ا البقية القليلة المينة بكونها له، يعتز بها.18

v مي( اS؛ وقد أدرك اليهود أن هذه النبوة خاصة بالمسي�ا قبل2: 5   النبي الوحيد الذي حدد بدقة موضع ميلد المسي�ا المنتظر، الذي يحكم أبدي) 
(.6-1: 2ميلده )مت 

v،اSيكشف هذا السفر عن بغض ا للخطية وحبه الشديد للخطاة، كقدوس ل يقبل الشر، وكأ̈ب يحب البشرية كأول̈د له. فهو ل يهادن الخطية مطلق    
 كما ل يجتمع النور مع الظلمة. مع عدله اللنهائي كلي الحب بذل الكلمة اللهي المتجسد ذاته لجل خلص النسان وتجديده المستمر وتمجيده على

مستوى سماوي.



vا يهوذا، وعد�دها لهم، وأعلن عن نتائجها المدمرة. وفي حب شديد يفتح Sفي صراحة كاملة يكشف عن الخطايا التي سقط فيها إسرائيل وأيض    
(.8: 6أبواب التوبة ليتمتع التائبون بالمراحم اللهية خلل التواضع مع ا )

vإن كان النبياء الكذبة، من أجل نفعهم الخاص، ل يبالون بما تمارسه الطبقات العليا من قه̈ر واستغلل للطبقات الدنيا الفقيرة، فليس من يقف    
أمام هذا التيار الخطير، ل يaمكن ل أن يصمت!

vسبىaا أو ابنة وحيدة عزيزة عليه، وإذ يرى بروح النبو̈ة شعبه يSيكشف هذا السفر عن حنو ا، فنرى ميخا النبي ينوح ويولول كمن فقد ابن    
 يشاركهم مرارتهم، فيسير معهم حافيSا وعريانSا. هذه مشاعر رجال ا في العهدين القديم والجديد، فل نعجب أن نقرا في رسائل القديس بولس:

ا في الجسد" )عب  S3: 13"أذكروا المقيدين كأنكم مقيدون معهم والمذلين كأنكم أنتم أيض.)

غايته :
ا سيحل الدمار بهم.1 Sالتوبة هي الطريق للخلص مما يحل من كوارث بسبب الخطية. بدون توبة حتم .

ا يخلص من الظلم الذي يسود المجتمع.2 Sشجع المؤمنين للتطلع إلى ا العامل وسط البشرية، وأنه حتم .

 . وب�خ الغنياء الظالمين، وشجع الفقراء على التطلع إلى ا القادر أن يخلص من الظلم. يدعوه البعض "نبي الفقراء"، ل يشغل ذهنه بالسياسة،3
ا عنهم. كان ميخا النبي رجل اليمان العملي: "قد أخبرك أيها النسان ما Sوربما لم يكن له دراية بها، إنما ما يشغله هو رفع الظلم عن الفقراء، مدافع 

ا مع إلهك" ) Sفإنه ل يستطيع أحد أن يطلب الحق8: 6هو صالح، وماذا يطلبه منك الرب إل أن نصنع الحق، وتحب الرحمة، وتسلك متواضع .) 
 اللهي، ول أن يحب الرحمة باخوته ما لم يتضع أمام ا فينال نعمة إلهية فائقة. فمع أن ميخا النبي كما يدعوه كثير من الدارسين إنه رجل العدالة

الجتماعية والبرG العملي، لكنه يؤكد أن هذا لن يتحقق بدون العمل اللهي. إنه رجل اليمان العملي!

. سحب قلوب سامعيه من الظلم السائد والدمار المنتظر إلى حلول مملكة المسي�ا المجيدة.4

 (، وذلك قبل حدوثه بقرن ونصف. كما دعى الشعب الراجع من السبي إلى10: 4. أشار ميخا النبي إلى السبي البابلي وذكر بابل بالسم )مي 5
(.11: 7إعادة بناء أسوار أورشليم )مي 

[ وسماته :3أسلوبه]
 (، ويaشير إلى العبادة16-8: 1(، والرثاء )7: 2؛ 5: 1. يتسم سفر ميخا بالتحرك السريع من أسلوب إلى آخر فيستخدم أسلوب السؤال والجابة )1

ا غاية ا منها ) Sومحاكمات إلهية4-1: 4(، واعتراف شخصي باليمان "لكنني أنا..." )8-6: 6الطقسية الواردة في أسفار موسى الخمسة موضح ،) 
(، وكشف عن الخطايا كحيثيات للحكم اللهي بالخراب، ودفاع عن الفقراء، وترقب لمجيء المسي�ا المخلص.2: 1)

 . كان لقرية مورشة أثرها على أسلوب ميخا النبي، فلم يقدم تصورات البرية كما في عاموس، ول الجانب الريفي القوي لهوشع النبي، ول2
 (، وإلى الحزم التي في2: 2الشارة إلى القصر الملكي الذي في العاصمة كما في إشعياء. أشار ميخا النبي إلى الحقول التي يملكها القروي�ون )

 :6؛ 2-1: 2(، ويغتصبون ما يشتهونه )11: 6(. كما تأثر بأغنياء أورشليم الذين يأتون إلى مورشة ليمارسوا الضغوط على فقرائها )12: 4البيدر )
 (. كانوا يجردون المدينين من ثيابهم )الرداء( مع أن4، 2: 2(، فيضعون أياديهم على الحقول بسبب عجز الفلحين عن سداد الديون )9-11

(.8: 2الشريعة تلزم الدائنين أن يردوا الرداء عند الغروب )

 . لم يستخدم ميخا النبي أية حجج لتأكيد نبواته، إذ لم يلجأ إلى رؤى إلهية للتأكيد، ول إلى شهادة رئيس الكهنة عن دعوته اللهية كما فعل عاموس3
(.17-10: 7النبي )عا 

 . مع بساطته ككارز ريفي يحمل أعماقSا روحية فريدة، ففي مقارنته بين تقديم ذبائح وتقدمات كثيرة للعبادة من ق�بل الغنياء، إل أنه إذ يتطلع إلى4
(.13-6: 6؛ 3ظلمهم للفقراء يaحسب الغنياء مصابين بمر̈ض عديم الشفاء )مي 

 . سفر ميخا حافل بالمفارقات. تارة يتحدث عن أورشليم التي تسقط تحت السبي فتتحطم، وأخرى يرفعنا إلى أورشليم الجديدة التي تجذب المم إلى5
 الرب، وتخرج منها كلمة ا إلى جميع البشر. وبالنسبة للمم تارة يتحدث عنهم وقد سقطوا تحت الغضب اللهي، وأخرى وهم قادمون إلى اليمان

ليتمتعوا بالبركات اللهية.

[ :4قائمة بخطايا المة]
يحدد ميخا النبي خطيتين رئيسيتين وهما مزج عبادة ا الحيG بالعبادة الوثنية مع ما تحمله من رجاسات، وممارسة الظلم وقهر الفقراء واستغللهم.

(.16: 6؛ 7: 1. عبادة الوثان )1

(.1: 2. تدبير الشر )2

(.2: 2. الخداع، الشهوة، العنف )3



(.2: 2. الطمع )4

(2: 2. الظلم )5 

(.2: 7؛ 12: 6؛ 10: 3؛ 2: 2. العنف )6

(.9: 2. طرد الرامل من بيوتهن )7

(.11، 6: 2. تشجيع النبياء الكذبة )8

(.3-1: 3. فساد الحكام:  بغض الخير وحب الشر )9

(.7-5: 3. فساد النبياء: الستخفاف بالعدالة، وتحريف الحق )10

(.11: 3. فساد الكهنة )11

(.3: 7؛ 11، 9: 3. الرشوة )12

(.11-10: 6. عدم المانة )13

اقتباسات من ميخا :
(.12: 3 عن ميخا 18: 26. اقتبس منه شيوخ يهوذا )إر 1

(.2: 5؛ مي 6-5: 2. المجوس القادمون إلى أورشليم )مت 2

(.6: 7؛ مي 36-35: 10. رب المجد يسوع عند إرساله الثني عشر )مت 3

مملكة ا :
v( ا المخلص أورشليمSG2-1: 4   عاصمة مملكة المسي.)

v( 2: 4   مملكة جامعة مسكوني�ة.)

v( 3: 4   شريعتها السلم المسياني.)

v( 4: 4   إمكانياتها: رخاء.)

v( G2: 4؛ 5: 4   سمتها: البر.)

[ :5ميخا النبي وإشعياء النبي]
ا. 18 أو 17بدأ نبوته بعد أن بدأ إشعياء بـ  Sعام 

v إش( ا بجاذبية خاصة نحو بيت10-5: 8؛ 6-2: 4؛ 5-1: 2؛ 1   بينما كان ما يشغل إشعياء النبي هو العاصمة أورشليمSكان ميخا النبي متعاطف ،) 
لحم، فكان "نبي الشعب". 

vا، أما ميخا النبي فكان Sا قدير Sته، شاعر ا بالعمل السياسي الخاص بأم� Sا بقوة بالعاصمة وهيكلها، ملمSا مرتبطSأرستقراطي Sكان إشعياء النبي رجل    
ا. ينتقل من موضع إلى آخر، ومن شخص إلى آخر دون مقدمات. حقSا Sا، أقل رقة من إشعياء، يميل أسلوبه إلى الخشونة، وذلك بحكم كونه فلحSقروي 

يكتب أحيانSا بلهجة عنيفة وفي جسارة، لكنه يحمل قلبSا مملوء مرارة وحزنSا، فيكتب أحيانSا بلغة الحب والحنو.

v.ا عانى مع إخوته الفقراء من ظلم الغنياء. وكانت تكمن وراء كلماته تجربة شخصية مرة Sكان ميخا النبي فقير   

v (، أما بالنسبة لميخا النبي فهي سلب الفقير المدين رداءه، وطرد نساء شعب ا4: 4   الخطية في ذهن إشعياء النبي هي تدنيس هيكل الرب )إش 
ا باليمان الذي يتطلب حفظ ما يليق بقداسة يهوه السرية. أما ميخا فكان نبيSا للعدالة اللهية9-8: 2من بيوتهن المبهجة )مي  Sكان إشعياء كارز .) 

لحفظ حقوق المساكين.



[ :6ميخا النبي وعاموس النبي]
 ليس فقط أن ميخا النبي عاش في منطقة مجاورة لبيت عاموس "تقوع"، إنما شابهه في أشياء كثيرة.. لقد تأثر بروح عاموس حتى دaعي "مبعوث

 . كل من النبيين الريفيين هاجم الفساد الجتماعي القتصادي )الظلم الجتماعي( في أيامه. حيث كانredivivus Amosعاموس إلى الحياة 
ا الوضع الديني المؤلم في أيامهما. لقد دبت Sالغنياء يسيئون استغلل الفلحين الفقراء. لم تقف رسالتهما عند مقاومة الظلم، وإنما هاجما أيض 

 الرشوة بين الكهنة والنبياء الكذبة والقضاة. هذا وقد توقفت العبادة عند الشكل الخارجي وتقديم ذبائح حيوانية وتقدمات بدون حياة مقدسة، واهتمام
بالوصية اللهية.

وحدة السفر :
  ومن أخذ برأيه حسبوا الصحاحينEwaldتطلع أغلب الدارسين إلى السفر بكونه من وضع ميخا النبي )بوحي الروح القدس(، غير أن الدارس 

 من وضع نبي آخر غير معروف جاء في أيام حكم منس�ى، حاسبين أن طابع الصحاحين مختلف عن طابع الصحاحات الخمسة الولى. 6-7

-40( كaتب بعد السبي، وذلك للتشابه بين هذا النص وما وردد في )إش 20-7: 7 أن ما ورد في )مي Stade وستاد Wellhausenظن� ويلهوسن 
66 .)

  من وضع ميخا النبي، إذ يستصعبون قبول القلم الذي سجل في الصحاحات الثلثة الولى تحذيرات وتوبيخات5-4أنكر البعض أن الصحاحين 
ا5( والوعود اللهية الفائقة )ص 4عنيفة هو بعينه يaسجل رؤية جبل بيت الرب المجيد في آخر اليام )ص  Sبهذا القول نقيم من ميخا مصلح .) 

اجتماعيSا أكثر منه رجل ا الذي يفتح أبواب الرجاء للنفوس الساقطة بعد أن يكشف بوضوح عن خطورة فسادهم.

ا العتبارات التالية]John Howard Ravenدافع رافن  S7 )وآخرون( عن وحدة هذا السفر، ذاكر:]

ا بكونه من وضع كات̈ب واح̈د. ويرى البعض أن السفر ينقسم إلى ثلثة أقسام يبدأ كل قسم1: 6؛ 1: 3؛ 2: 1. يربط تعبير "اسمع" )1 Sالسفر مع ) 
 بهذه الكلمة. اعتمد النقاد في حججهم بصورة رئيسية على مقتطفات مقتبسة من السفر وليس على السفر ككل، معتمدين على ما قدمه النبي بصورة

ا.50مختصرة عن نبواته التي دامت قرابة  Sعام 

 66-40( يؤكد أن الصحاحين من وضع ميخا معاصر إشعياء، حيث أن الصحاحات 66-40( و )إش 7-6. يرى رافن أن التشابه بين )مي 2
سجلها إشعياء.

ا حدث عبر هذا الزمن تغيرات تاريخية3 Sا، حتم Sلعل الختلف في السلوب يرجع إلى طول مدة خدمة ميخا النبي التي قاربت من الخمسين عام . 
وفكرية وروحية، فجاءت كتابته تحوي اختلفات في السلوب.

 يكشف عن تشابه لكتابات في أيام ميخا أو قريبة منها:7-4. ما ورد في أصحاحات 4

.4-2: 2 مع إش 3-1: 3قارن  مي 

.10: 3 مع يوئيل 3: 4       

.24: 24 مع إش 7: 4       

.3: 21؛ 8: 13 مع  إش 9: 4       

.18: 23؛ 16-15: 41 مع إش 13: 4       

.6: 9 مع إش 5: 5       

.8: 2 مع إش 13: 5       

.2: 12؛ 1: 4 مع هوشع 2: 6       

.10: 2 مع عاموس 4: 6       

.11: 1 مع إش 7: 6       

.6: 6؛ هوشع 17: 1 مع إش 8: 6       

.7: 12 مع هوشع 11: 6       



.10: 4 مع هوشع 14: 6       

.10: 9؛ هوشع 13: 24 مع إش 1: 7       

.1: 57 مع إش 2: 7       

.18: 4؛ هوشع 23: 1 مع إش 3: 7       

.17: 2 مع يوئيل 10: 7       

.11: 9  مع عاموس 11: 7       
المحتويات

ليس مثل...!

6مقدمة في سفر ميخا                                                        

 ميخا، شخصية ميخا، الخلفية التاريخية، الظروف الروحية، أهميته، غايته، أسلوبه وسماته، قائمة بخطايا المة، اقتباسات من ميخا، مملكة ا،
ميخا النبي وإشعياء النبي، ميخا النبي وعاموس النبي، وحدة السفر، أقسام السفر.

 

القسم الول

نبوات تأديبية

3-1مي 

: محاكمة علنية - ليس مثل الخطية في بشاعتها!           aل 20اÂلصحاح الÂو�

خروج الرب للمحاكمة، التهامات، رثاء مرG على أورشليم، مرارة الخطية.

اعون                                         37اÂلصحاح الث�ان�ي: إقطاعي�ون طم�

ير، عقاب الطامعين، رفضهم كلمة النبوة، النبي ل يصمت، التحرك بالتوبة العملية. Ãتخطيط شر

: القيادة الشريرة                                            aلصحاح الث�ال�ثÂ52ا

دعوة القادة للتعرف على الحق، الظالمون الشرار، النبياء الكذبة، ميخا وقوة الروح، توبيخ القادة في صراحة.

 

القسم الثاني

نبوات مسيانية مجيدة

5-4مي 

؟                                      67الصحاح الرابع: أي�ة كنيسة هي مثلك�

بين، جيش ل يaقهر. جبل الجبال، شعب الشعوب ومدرسة إلهي�ة، محكمة فريدة، جن�ة فريدة، بيت المطرودين، عرش ملوكي، جماعة المفد�

: من مثلك راع¨ إلهي!                                     aس ام� ÂخÄلصحاح الÂ85ا

الة، امتداد مسكوني للرعاية، رعاية منتصرة. Gملك منهار، ميلد الملك الزلي، راعي قدير، رعاية فع



 

القسم الثالث

دعوى قضائية إلهية

7-6مي 

اد�س: جلستان في المحكمة! من يتزكى أمامك؟                101اÂلصحاح الس�

الجلسة الولى، الجلسة الثانية.

: متابعة الدعوى القضائية اللهية  aاب�ع اÂلصحاح الس�

115لك المجد يا واهب البركات!                                       

اعتراف بالخطأ، وعد إلهي بالبركات، التماس أخير لصالحهم، مجدلة: نصرة النعمة اللهية.

أقسام السفر :
(، حيث يركز على صدور حكم ا الوشيك حدوثه مع لو̈م شدي̈د موجه ضد قادة اليهود.٣-١القسم الول: نبوات تأديبية )مي 

vبها الخراب بواسطة أشور بكونها أخطر عدو Gبها الخراب في السنة السادسة لحزقيا كما حل Gإذ سقطت إسرائيل )عاصمتها السامرة( إذ حل    
 لسرائيل في ذلك الحين. كما سقطت يهوذا )عاصمتها أورشليم( في الشر لم يرد الرب تأديبهما إل بعد أن يaشهد الشعوب عليهما. مع التأديب يكشف

ا عن سبب الداء ليشفي. إنه ليس بالله المر الناهي، لكنه يحب أن يحاجج النسان ويتفاهم معه! 

v( 3: 1    حين يؤدب يكون كمن يخرج من مكانه.)

v( وأوقف روح3: 18 مل 2؛ 16-9: 1(، وسنحاريب على يهوذا )6، 4: 17 مل 2؛ 7-5: 1    للتأديب سمح بنصرة شلمناصر على السامرة ،) 
( وسمح بدمار أورشليم.6: 3النبوة )

( حيث تعمل النعمة اللهية، ويكشف عن الجانب اليجابي الخاص بإصلح صهيون.٥-٤القسم الثاني: نبوات مسيانية مجيدة )مي 

يا المخلص لصلحهما. وقد كشف عن المراض التي حلت بهما. Gإن كان إسرائيل ويهوذا قد فسدا، فالحاجة إلى المس

(، أي الكنيسة، بكونه أساس إيماننا.14: 5(، عليه تقوم المدينة المقدسة )1: 4. المسي�ا هو الجبل المقدس )1

(. 2، 1: 4. يفتح الباب للمم )2

(.11-10: 5 ؛ 5-3: 4. يهب السلم الداخلي )3

. يهتم بالظالعة )العرجاء( والمطرودة والضعيف.4

(.8: 4. يملك على صهيون )القلب( أبديSا )5

(.10: 4. يدعو الكنيسة أن تخرج كما مع المسيح إلى البرية لكي تغلب إبليس، وتنطلق إلى بابل، ل كمسببة بل كغالبية ومنتصرة )6

 (، يحمل روح النصرة، لكن ليس بأسلحة بشرية: "إني8: 5( "كالسد بين وحش الوعر" )مي 2-1: 5. يصير المؤمن بمولود بيت لحم أفراتة )7
(.10: 5أقطع خيلك من وسطك وأبيد مركباتك" )

(، تتحول القضية إلى ضد إسرائيل بسبب كسرهم للعهد اللهي، في دعواه يaسر بأن يحاججهم.٧-٦القسم الثالث: دعوى قضائية إلهية )مي 

                            ·   يؤكد لهم أنه ل يaسر بحرفيات العبادة ول التقدمات في ذاتها، إنما يطلب القلب: "هل يaسر الرب بألوف الكباش، بربوات
ا مع إلهك؟!" ) Sأن تصنع الحق، وتحب الرحمة وتسلك متواضع G8، 7: 6أنهار زيت؟! ماذا يطلب منك الرب إل.)

ا أن شرنا هو علة التأديب ) S11-9: 6                           ·    يوضح أيض.)



-18: 7( والتسبيح له )10-7: 7(، والرجاء في القيام من السقوط )6، 5: 7                           ·    مقابل محبته لنا يطالبنا ا بالعبادة الخفية )
20.)

بدأ السفر بتأديب المة المنقسمة إلى مملكتين سادهما الفساد، وانتهى بشع̈ب واح̈د مجي̈د، هو كنيسة المسيح مخلص العالم كله!

ينتهي السفر بصلة لجل إصلحهم وإعلن مراحم ا.

"من هو مثلك غافر الثم وصافح عن الذنب لبقية ميراثه؟!

ل يحفظ إلى البد غضبه، فإنه يaسر بالرأفة.

يعود يرحمنا، يدوس آثامنا،

وتaطرح في أعماق البحر جميع خطاياهم"
(19-18: 7)مي 

 
من وحي ميخا النبي

نعمة عجيبة! وقائد عجيب! ومدينة عجيبة!

v،ترتعب نفسي في داخلي   

حين يكتشف ميخا نبيك عن بشاعة الخطية ومرارتها.

أشعر بالعار والخزي،

تنزع الخطية عني ثوب البËر، فأصير عاريSا!

وتفقدني عذوبة الحياة، فتتمرر نفسي!

وتحرمني من الحرية الداخلية، فأسلك كأسي̈ر!

ا! Sتسلبني قوتي، فأخور تمام

تسلبني كل شي̈ء، فأفقد طعم الحياة.

v.لكن نعمتك غنية، وقديرة، وبهية   

تحطم ظلمة خطاياي، فأصير بها مشرقSا.

ا! Sتهبني روح القوة والنصرة، فامتلئ فرح

تقدم ليG الحرية، فأنطلق لستقر في أحضانك.

، أمام الب السماوي. Ëك، فأتراءى Âَ Ëتسترني ببر

تكسوني بالمجد السماوي، فأaسبح مع السمائيين.

v! Ëتحطم الخطية روح القيادة في   

تحطم عقلي وقلبي وإرادتي وكل طاقاتي!

لكنك نزلت إلى بيت لحم، لتصير أنت قائدي!

عجيب يا أيها القائد السماوي.



الة! Ëوأنت القائد تهبني روح القيادة الفع

أعيش بك قويSا، ل أعرف روح الفشل!

ا. Sبك أسلك كقائ̈د ح̈ي فأعبر المعارك منتصر

v.هوذا ميخا نبيك ينتحب السامرة وأورشليم   

في مرارة يسير عاريSا وحافيSا، يصرخ بل انقطاع.

أراه في حبه يشارك شعبه الذي في طريقه للسبي!

يئن مع أنات الكل!

لكنك كشفت له عن مدينة جديدة على رأس الجبال!

دخلت به إلى أورشليم العليا!

حملته إلى العالم الجديد!

v،ا يا لها من نعمة إلهية عجيبةSحق   

وقيادة مسيانية غالبة وقوية،

ومدينة جديدة سماوية!

 
القسم الول

نبوات تأديبية

3-1مي 

  
aل احa الÂو� Âح ÄصÂلÂا

محاكمة علنية

ليس مثل الخطية في بشاعتها!

 يبدأ هذا السفر بتصوي̈ر مرÎ عن الخطية، كيف ل يطيقها ا، لنها ل تليق بشعبه إذ يريده أيقونة حية له، بكونه ا القدوس. كما يكشف عن فاعلية
ا. لكن قدر ما يكشف عن هذه الصورة القاتمة يبرز دور ا الغافر الخطايا، المبدد للظلمة والمشرق Sالخطية في حياة شعبه، إذا بطبيعتها مدمرة تمام 

بنوره اللهي على شعبه ليقيم منهم كنيسة سماوية مجيدة متهللة.

ا للمحاكمة، Sيفتتح ميخا النبي سفره بعر̈ض للدينونة القادمة لتأديب الشعب، مثله مثل بعض النبياء كعوبديا. وقد جعل من الرض كلها مسرح 
وطلب من الشعب أن يستمع إلى التهامات الموجهة ضدهم.

 يبدأ السفر بدخول ا مع شعبه سواء إسرائيل أو يهوذا في القضاء أمام شعوب الرض كلها. وقد استدعى المم للحضور في دار القضاء. فمن
 (.4: 2 تي 1جانب ليكشف عن موقفه كخال̈ق لكل البشرية ومخل̈ص للجميع، فهو الذي يaريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون )

 بهذا يفتح الباب أمام المم ليدركوا أنه إله الجميع، ينتظر قبولهم اليمان، لينعموا بغنى نعمته الفائقة. ومن الجانب الخر يكشف ا عن بشاعة
الخطية التي تصدر عن الذين دaعي اسم ا عليهم، فإنها عثرة للمم، وبسببها يaجدف على اسمه.

ا للبقية المقدسة أو الشعب الذي يقبل اليمان5-3(، وبعد ذلك للرؤساء والقضاة )مي 2-1ل نعجب إن قدم رسالته اللهية للشعب أولS )مي  Sوأخير ،) 
 (. يبدأ بالشعب لنه إن أقام رؤساء وقضاة فمن أجل الشعب، ل الشعب لجل القيادات. ولعله يود أن يؤكد للشعب أنه وإن7-6الحيG العملي )مي 



ا تaدان القيادات بطريقة مضاعفة، لنهم معثرون للشعب، Sأخطأت القيادات السياسية والمدني�ة والديني�ة، فهذا لن يبرر انحراف الشعب وسقوطه. حتم 
لكن يليق بالشعب أل يبرر خطأه.

ا له. Sا مختارSبدأ بالشعب الساقط وانتهى بالشعب المقدس بالمسيح المخلص، ليؤكد أنه جاء لجل الخطاة لكي يقدسهم شعب

[.4-1. خروج الرب للمحاكمة             ]1

[.7-5. التهامات                          ]2

[.9-8. رثاء مرG على أورشليم            ]3

[.11-10. مرارة الخطية                     ]4

. خروج الرب للمحاكمة :1
 Ãت�ي Äش ÂورaمÄا ال Âيخ ارÂ إ�لÂى م� Âال�ذ�ي ص Ãب لa الر� ÄوÂق

ا  ÂوذaهÂوك� يaل aق�ي�ا م Âز Âح Âو Âاز Âآح Âو ÂامÂوثaي�ام� يÂف�ي أ

[ . Âل�يم Âش aورaأ Âة� و Âر ام� لÂى الس� Âع aآه Âي ر [1ال�ذ�

ا. لقد وجه يهوه هذه Sَ Sا إلهيSقول الرب" أو "كلمة يهوه": يؤكد النبي أن ما ينطق به وما يكتبه ليس من عنده، إنما هو رسالة يهوه تحمل سلطان" 
الرسالة إلى نبيه ميخا ليعلنها للشعب كما للقادة.

 جاء اسم النبي كغيره من النبياء مثل هوشع ويوئيل وعوبيديا يكشف عن رسالته. فكلمة "ميخا" كما رأينا معناها "ليس مثل يهوه" وإن كان القديس
أمبروسيوس يرى أن معناها "واحد مع ا". وكأن النبي يتحد�ى النبياء الكذبة والشرار المعاندين والمقاومين أنه ليس مثل يهوه، إنه ل يaقاوم!

 يرى القديس جيروم كلمة "مورشة" في العبرية تعني "ممتلكاتي"، لهذا يرى في ميخا من يملك المسيح أو الوارث معه. فإن كان سفر ميخا قد بدأ
بالمحاكمة العلنية من قبل ا نفسه، ففي دعواه وإن أدËب ل ينتقم، بل يود أن يؤهلنا للميراث البدي والمجد السماوي.

v:ميخا: معناها "واحد مع ا" أو كما نجد في موض̈ع آخر "واحد هو ابن المورشتي"، أي "ابن الوارث". من هو الوارث إل� ابن ا، القائل"    
فع إلىG من أبي" )مت  aذاك الذي هو الوارث يود لنا أن نكون شركاء في الميراث.٢٧: ١١"كل شيء قد د .)

 حسنSا تسأل: من هو ميخا؟ إنه ليس من الشعب، لكنه مختار ليقبل نعمة ا، يتكلم خلله الروح القدس. بدأ نبوته في أيام يوثام وآحاز وحزقيا، ملوك
[.1يهوذا. لكن هذا الترتيب لتقدم الرؤيا له معناه، إذ يبدأ بعصر ملو̈ك أشرار وينتهي بمل̈ك صال̈ح]

القديس أمبروسيوس

 أما قوله "الذي رآه"، فل يعني رؤية جسدية، إنما رؤيا روحية بالعقل، فقد فتح روح الرب عينيG ميخا لدراك الرسالة التي يلتزم أن يشهد بها
ويعلنها للشعب.

 لقد تنبأ ميخا في عصر آحاز الذي يعتبر أحد أشر ملوك يهوذا، كما تنبأ في عصر حزقيا رجل الصلح التقي. في عصر آحاز لم يخشÂ أن يتحدث
 عن تأديبات ا ليهوذا، ولكنه فتح باب التعزيات للنفوس المقدسة الراجعة إلى الرب. وفي عهد التقي حزقيا تحدث عن ضرورة الصلح الروحي
 الداخلي. فمع تغير ظروف الزمنة تبقى كلمة ا ثابتة ل تداهن الشرار، كما ل تغلق باب الرجاء أمامهم، ول تaسر بالصلحات الخارجية دون

الدخول إلى العماق.

. Äم aك aيع م� Âج aوبaع وا أÂي�هÂا الش� aع Âم Äا�س

هÂا. aؤÄل م� Âو aض ÄرÂا الÂهaي�تÂي أ غ� ÄصÂأ

، aم aكÄيÂل Âع Sاه�دا Âب� ش يÃدa الر� لÄيÂكaن� الس� Âو

ه�. ] س� Äدaل� ق ÂكÄيÂه Äن يÃدa م� [2الس�

 إذ صم كثير من شعب ا آذانهم عن الستماع لصوت الرب قدم الدعوة للرض كي تفتح آذانها وتسمع له. وكما قال السيد المسيح: "إن كثيرين
(.11: 8سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم واسحق ويعقوب في ملكوت السماوات" )مت 



ا ما يستدعيهم للصغاء إلى كلمته )إش  Sيطالبهم أن ينصتوا إليه بآذان صاغية، حتى1: 32؛ تث 2: 1ا المحب لخليقته السماوية والرضية كثير ،) 
 حينما يحاكم شعبه، فإنه يود أن يكشف أسرار معاملته مع خليقته للجميع. ليس لدى ا محاباة، إن أخطأ شعبه يطالب المم لحضور محاكمتهم

ا عمليSا لقبولهم اليمان. Sلعلها تكون درس

 إنه سيد الخليقة كلها وربها، يتكلم من هيكل قدسه، أي من السماء المكرسة له بكونه القدوس. من هناك يتكلم مشتاقSا أن تتقدس كل الخليقة، وتصير
أيقونة حي�ة للقدوس. متى أد�ب أو ترف�ق فغاية القدوس قداسة خليقته.

v( "لحظ كيف أنه ل يتطلع إلى أي موضع بحما̈س كهذا. فإنه يكتب عنه في موضع آخر:3: 4 تس 1   "لن هذه هي إرادة ا قداستكم ...) 
 (. لماذا نتعجب إن كان يكتب لتلميذه عن هذا المر في كل١٤: ١٢"اتبعوا السلم مع الجميع والقداسة التي بدونها لن يرى أحد الرب" )عب 

ا" ) Sوفي رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس يقول: "في صبر كثير، في22: ٥ تي 1موضع، ففي رسالته إلى تيموثاوس يقول: "احفظ نفسك طاهر ،) 
[.2(]٦-٥ : ٦ كو ٢أصوام، في طهارة" )

القديس يوحنا الذهبي الفم
ا ما استدعىË الرض الجامدة Sإذ فسد الشعب العاقل وتصرف في غير تعق̈ل ضد خالقه، أراد الخالق أن يوبخهم خلل الطبيعة غير العاقلة فكثير 

 والسماء بكواكبها  - على لسان النبياء - لتشهد محاكمته لشعبه، فل عجب إن تحركت الرض وتزلزلت حين امتدت يد المخلوق لصلب الكلمة
[.3اللهي المتجسد، وامتنعت الشمس عن إرسال أشعتها لتبكت الصالبين الجاحدين وتشهد عليهم بالظلمة]

الخليقة التي أوجدها ا لخدمة النسان صارت شاهدة ضده ومب�كتة له على عصيانه وفساده.

ان�ه�،  Âك Âم Äن جa م� aر ÄخÂب� ي ا الر� Âذ Âوaه aإ�ن�هÂف

ض�. ] ÄرÂخ� ال ام� Âو Âى شÂل Âي ع ش� ÄمÂي Âو ، aز�لÄنÂي Â3و]

 اعتاد ا أن يخرج إلى شعبه فيخرج بهم إليه، ينزل إليهم بحبه لكي يرفعهم إلى أحضانه. الن إذ أصروا على الفساد في عنا̈د خرج لكي يحاكمهم
ويؤدبهم.

ور النبي ا نازلS من السماء، ماشيSا على الجبال، لكي يحطم السامرة لصرارها على عبادة الوثان وممارستها للرجاسات، وقد تسلل فسادها Ëيص 
ا على البواب. Sإلى يهوذا، فقد صارت دينونة يهوذا أيض

 نزول الرب ومشيه على شوامخ الرض يaشير إلى أمرين: الول أن كلمة ا، الخالق والمخلص يخرج كما من مكانه، إذ يقول عن تجسده وتأن�سه:
 (، والثاني أن الرب يجلس على عرش رحمته، وإذ يؤدÃب بحز̈م يبدو كمن يخرج من مكانه ليحطم42: 8"لني خرجت من ق�بل ا وأتيت" )يو 

 (. إنه أب سماوي يشتاق أل يaعاقب،26: 26كبرياء النسان وتشامخه. وكما جاء في إشعياء النبي: "لنه هوذا الرب يخرج من مكانه ليعاقب" )إش 
 ان أدGب إنما يكون كمن خرج من مكانه، أي من الرحمة المملوءة ترفقاS وحنانا. إثمنا وعصياننا يجعلنه كمن يخرج من مكانه ليعاقب... حتى في

خروجه يطلب أن يضمنا إليه ليرجع بنا إلى عرش رحمته.

د مؤمنيه المتواضعين. aَ Âشير هنا إلى خروج الرب كما إلى السحاب ليدين الشرار المتشامخين، ويمجaيرى البعض أنه ي

v يو( "ا وأتيت ÄلÂأن أضع بجانب هذه الكلمات، الكلمات التالية من٤٢: ٨   لنتأمل الن عبارة يسوع: "لني خرجت من ق�ب Gيبدو أنه نافع لي .) 
ا في وسطكم، الرب من بيت المقدس. فإنه هوذا الرب يخرج من مكانه Sميخا: "اسمع يا شعبي كلماتي، ولتصغ� الرض وملؤها، وليكن الرب شاهد 

 (. الن تأملوا ما إذا كانت٤-٢: ١ويطأ شوامخ الرض، فتهتز الجبال تحته، وتذوب الوديان كالشمع أمام النار، وكالماء المنصب في منحدر" )مي 
 (، كان ا في٧-٦: ٢العبارة: "إني خرجت من ق�بÂل ا" تعادل هذه العبارة، حيث أن البن في الب، بكونه في شكل الب قبل إخلئه لنفسه )في 

[.4مكانه، فإنه يبدو كما في تناقض أنه يخرج من ق�بÂل الب وفي نفس الوقت ل يزال في ا]

vا بالضعف البشري. هذا يلزم تمييزه خاصة بالنسبة لربنا ومخلصنا، هذا الذي إذ "لم يحسب خلسة Sقال إن ا ينزل عندما يتنازل ليعطي اهتمامaي    
 (، بهذا نزل. فإنه "ليس أحد صعد إلى السماء إل� الذي نزل من السماء ابن٧-٦: ٢أن يكون معادلS ل، لكنه أخلى نفسه وأخذ شكل العبد" )في 

ا ليحمل ما هو لنا، إذ "أخذ شكل العبد"، ومع كونه هو١٣: ٣النسان الذي هو في السماء" )يو  Sفإن الرب نزل، ليس فقط لكي يهتم بنا بل وأيض ) 
جد في الهيئة كإنسا̈ن" )في  aا، إذ "و Sمنظور S[.5(]٧: ٢نفسه غير منظور بالطبيعة، إذ هو مسا̈و للب، إل� أنه أخذ شكل

العلمة أوريجينوس

 ،aهÂت ÄحÂت aالÂب فÂتÂذaوبa الÄج�

امÂ الن�ار�.  ع� قaد� Äالش�م Âك aانÂي Äو�دÄق� ال ÂشÄنÂت Âو

̈ر. ] Âد ÂحÄن aف�ي م Ãب ÂصÄن aمÄاء� ال ÂمÄال Â4ك]



 إذ يخرج الرب ليحاكم شعبه ل تستطيع أن تقف أمامه الجبال والمرتفعات المستخدمة لعبادة الوثان، والتي تمثل حصونSا منيعة لحمايتهم من أي
 غزو خارجي، فإنه يدوس الرب عليها فتذوب وتصير ترابSا. ول تقدر الوديان أن تسندهم، إذ تذوب أمامه كالشمع قدام النار، ل يستطيع العظماء

الذين يحسبون أنفسهم جبالS شامخة ول أصحاب الطبقات الدنيا الذين كالوديان، الدفاع أمام ا عن شعبه الشرير.

ا مع نفسه في موضع يقرأ سفر النبياء الثني Sجاء في سيرة القديس باخوميوس القبطية )البحيري(: ]في مناسبة أخرى إذ كان )تلميذه تادرس( جالس 
 عشر، جاء إلى النبي ميخا. ظهر له ملك الرب وسأله عن هذه الية من ميخا: "كالماء المنصب من منحدر". قال له: "ماذا تظن في معنى هذه؟

ا في أمرها، محاولS أن يفهم، أجابه الملك: "تادرس، لماذا لم تدرك معناها؟ أليس من الواضح أنه ماء النهر المنحدر من Sوإذ كان متحير 
[[.6الفردوس؟" وإذ قال الملك هذا لم يعد يراه]

v[7   مثل الشمع ل يحتمل القتراب من النار، والماء المنحدر هكذا يكون كل الشرار عندما يأتي الرب، إذ ينحلون ويختفون.]

القديس چيروم

. التهامات :2
 ، Âوبaق ÄعÂم� يÄل� إ�ث ÄجÂأ Äن ا م� ÂذÂل� هaك

 . Âائ�يل Âر Äت� إ�سÄيÂي�ة� ب ط� Âل� خ ÄجÂأ Äن م� Âو

 !Âة Âر ام� ؟ أÂلÂيÄسÂ هaوÂ الس� Âوبaق ÄعÂي aبÄن Âذ Âوaا ه Âم

[ ! Âل�يم Âش aورaأ Âه�ي ÄتÂسÄيÂلÂا؟ أ ÂوذaهÂي aات ÂعÂفÂت Äر aم Âا ه�ي Âم Â5و]

 بدأ بالسامرة عاصمة إسرائيل بكونها مركز عبادة البعل ومنها تسربت العبادة الوثنية إلى يهوذا. ثم تحدث عن مرتفعات يهوذا حيث تسللت إليها
العبادة الوثنية، وقد عوقبت السامرة أولS على يد أشور، وبعد ذلك أورشليم عاصمة يهوذا على يد بابل.

مها الناموس )تث  (.13يaشير بالمرتفعات هنا إلى عبادة الوثان التي كانت تaقام هناك وقد حر�

للسف بؤرة الخطية في المملكتين هما العاصمتان: السامرة وأورشليم.

وم�  aرaكÄل�ل Âار�س Âغ Âي�ة� م ÃرÂبÄف�ي ال SةÂب ر� Âخ Âة Âر ام� لa الس� Âع ÄجÂأÂف

اد�ي  ÂوÄى الÂا إ�لÂهÂت Âار Âج أaلÄق�ي ح� Âو

هÂا. ] Âسaسaأ aف ش� ÄكÂأ Â6و]

لت السامرة إلى خرا̈ب بسبب الحروب المستمرة )إش   (. يسمح ا للسامرة أن3-1: 21يقدم هنا قضاءS مرعبSا كثمرة طبيعية لثم السامرة. لقد تحو�
ا. ول تزال السامرة إلى يومنا هذا أكوام من الحجارة، ليس فقط على التل، وإنما حتى في Sلقى حجارتها في الوادي، فتنكشف أساساتها تمامaتتحطم وت 

الحقول من أسفل، وقد قام علماء الثار بالكشف عن أساسات قصور عمري وآخاب.

ا. ولعله بدأ Sلقى بها خارجaا لكي ي Sالسامرة التي كانت تعتز بغناها وكثرة سكانها، تصير أكوام من نفايات الكروم والحقول ومن الحجارة. اجتمعت مع 
 بمغارس الكروم وبعد ذلك أكوام الحجارة، لن السامرة كانت في الصل حقول كروم قبل تعميرها كعاصمة، وكأنها تعود إلى ما كانت عليه، بل

وإلى ما هو أسوأ، حيث تنهار المباني، وتتحول إلى أكوام حجارة، تفقد طبيعتها كعاصمة ملوكية لتصير خرابSا.

، aط�م Âحaة� تÂوت aحÄن ÂمÄا الÂاث�يل�ه ÂمÂت aيع م� Âج Âو

قa ب�الن�ار�،  Âر Äحaا تÂار�هÂق ÄعÂل� أaك Âو

 ،Sابا Âر Âا خÂهaل Âع ÄجÂا أÂه نÂام� ÄصÂأ aيع م� Âج Âو

تÄهÂا، Âع Âم Âة� جÂان�ي قÄر� الز� aع Äن لÂن�هÂا م�

[ ! aودaعÂة� تÂان�ي قÄر� الز� aى عÂإ�ل Â7و]

نعت aتطلع النبي إلى ما بلغته السامرة من حضارة إنما هو خلل عبادة الوثان، كما من أجرة الزانيات، فيليق بتماثيلها المنحوتة أن تتحطم، لنها ص 
خلل أجرة الزواني.



 كثير من الزانيات كن يقدمن من أجرة الزنا إلى الهياكل الوثنية للنفاق عليها ولجل زينتها، فإذ تنهار هذه الهياكل برجاساتها تكون كمن ردت ما
استلمته إلى الزانيات.

. رثاء مرG على أورشليم :3
ا الموضع الذي كان يقطنه ميخا، حتى يعبر من مدينة إلى Sيتهدد الخطر أورشليم، فالجيش الشوري يكتسح السهل الساحلي باتجاه مصر، مقتحم 

 (، بينما وصفه ميخا وهو34-28: 10أخرى، ويصل إلى أسوار أورشليم. لقد وصف إشعياء النبي ذات الموقف وهو ساكن داخل المدينة )إش 
 ميلS.20خارج المدينة على بعد حوالي 

. aو�لÄل Âوaأ Âو aوحaنÂأ Âل�ك Âل� ذ ÄجÂأ Äن م�

 .SاناÂي Äر aع Âو Sاف�يا Âي ح ش� ÄمÂأ

ي. ] Âات� آوÂنÂب Âك Sيبا نÂعa نÂح� ÄصÂ8أ]

إذ ينتحب النبي إسرائيل ل يكف عن البكاء والصراخ حتى يصير صوته كصوت بنات آوي، وكصوت صغار النعام النثى.

كان السرى ينقادون حفاة وعرايا، هكذا تمررت نفس النبي، فصار كأسير للحزن، فقد ثيابه وحذاءه، ليسير في الطريق حافيSا وعريانSا.

 -2: 20سبق فمشى إشعياء النبي حافيSا وعريانSا لمدة ثلث سنين كأمر الرب آية وأعجوبة على مصر وكوش نبوة عن سبيهما على يد أشور )إش 
4 .)

vرسل من أورشليم إلى الفرات، وترك منطقته تفسد في محلة الكلدانيين بينaا بدون خجل كرم̈ز للسبي القادم. إرميا أSإشعياء عريان aمشى    
[.8(... إنه يحث البشر على التوبة]7-6: 13الشوريين المعاديين لشعبه )إر 

القديس جيروم

vحسب كأنه سبينا نحن. أحزان الذين في خطر هي أحزاننا. يلزمكم أن تتأكدوا بأنه يوجد جسم واحد لوحدتنا. ليست محبتناaسبي إخوتنا يجب أن ي    
ا تديننا يدفعنا ويشجعنا أن ننقذ أعضاء أسرتنا] S9وحدها بل وأيض.]

 القديس كبريانوس

 من يتطلع إلى ميخا النبي الباكي النائح وهو سائر عاريSا من ثوبه الخارجي، حافي القدمين يستخف به كفل̈ح عا̈ر وحا̈ف. لكن السماء تتطلع إليه
  سنة تقريبSا مسبيSا، فيaحسب نفسه مسبيSا معهم، ويشاركهم150فترى في دموعه وصرخاته وعريه وحفيه صورة الحب الرائع الذي يرى شعبه بعد 

ا في الجسد" )عب  Sوقوله: "من3: 13مرارة نفوسهم. وكما يقول القديس بولس: "اذكروا المقيدين، كأنكم مقيدون معهم، والمذلين كأنكم أنتم أيض .) 
(.29 :11 كو 2يضعف، وأنا ل أضعف؟ من يعثر، وأنا ل ألتهب؟" )

، فÂاء� Ãالش aة Âيم د� Âا عÂات�ه Âاح Âر لÂن� ج�

 . ام� Âال� الن�ع Âر�ع Âك Sحا ÄوÂن Âو

ا،  ÂوذaهÂى يÂإ�ل ÄتÂتÂأ ÄدÂا قÂن�هÂل

[ . Âل�يم Âش aورaى أÂب�ي إ�ل Äع Âاب� شÂى بÂإ�ل ÄتÂل Âص Â9و]

ها.  فساد السامرة وعبادتها للوثان انتشر في إسرائيل، وتسلل إلى يهوذا، حتى بلغ أبواب أورشليم، فشاركتها شر�

صارت الجراحات عديمة الشفاء، على المستوى الروحي والجتماعي والسياسي؛ هذا ما أصاب أورشليم.

 كان "باب المدينة" في الشرق يaشير إلى رجال الدولة العاملين مع الملك وإلى مشيريه، كانوا يجتمعون عند باب المدينة. وقد استمر هذا حتى في
 .Sublime Porteأيام التراك، فكان السلطان التركي بحاشيته يدعى "الباب العالي"

. مرارة الخطية :4



 يaشير ميخا النبي إلى عشرة مدن، الخمس مدن الولى شمال أورشليم، والخيرة جنوب غرب أورشليم أو جنوبها. وكأن الدمار سيحل ل بأورشليم
ين على شرهم.  Ãا. هذه المدن جميعها وثنية. فسيحل الدمار بالكل، ماداموا مصر Sوحدها، وإنما بالمدن المحيطة بها أيض

يرى بعض الدارسين أن بعضها تحمل أسماء رمزية، تكشف عن دور الخطية وبشاعتها في حياة الجماعة كما في حياة النسان المصمم على شره.

. مaعثرة: يطلب النبي من سكان أورشليم حين يحل بهم السبي بعد قرن ونصف ال� يخبروا مدن فلسطين الوثنية مثل جت وعكاء بما حلË بهم ]1
10 . Sوأل� يبكوا أمام سكانها، فقد صاروا عثرة لهم. هذا وكلمة "عكاء" مشتقة من الكلمة العبرية التي تعني بكاء ،]

عدة للمؤمن يتمرغ النسان المصمم على شره في التراب، فيسمع الصوت اللهي: "أنت تراب، وإلى تراب2 aعودة إلى التراب: عوض السماء الم . 
ا ] S10تعود"، هكذا يصير عفار.]

vثقل النفس ويضغط عليها وينزل بها إلى أسفل مثل الشعور بالخطية، وليس من شي̈ء يهبها أجنحة ويصعد بها إلى العالي مثلÂليس من شي̈ء ي    
[.10بلوغ البÂر والفضيلة]

القديس يوحنا ذهبي الفم

 [ عوض جمال النفس11. سلب ثوب البËر: إن كانت كلمة "شافير" تعني جمالS، فالخطية تسلب النسان ثوب البaر فتصير شافير عريانSة وخجلة ]3
الداخلية.

ة مفاجئة: كلمة "صانان" تعني "مدينة القطيع". فإذ يaفاجأ الشعب كقطيع غنم بالكارثة التي تحل به كثمرة لخطاياه، فمن هول المفاجأة ل4 Âَ Ëشد . 
يخرج من المدينة، بل يسير الكل حول بعضه البعض، فيتخبط الجميع. ولعله يحدث هذا بسبب حلول الكارثة على مستوى الجماعة كلها.

 . كارثة عامة: كلمة "هأيصل" معناها "مكان قريب". فالكل يقف في مكانه، ليس من يخرج إلى جاره القريب يطلب نجدته، إذ تحل الكارثة على5
الجميع.

". فقد يظن الشرير أنه ينعم بالخيرات والملذات بممارسته الشر والخطية، لكن سرعان ما يفقد خيراته6 Gمرارة النفس: كلمة "ماروث" معناها "مر . 
وتتحول حياته إلى مرارة ل تaطاق.

 . هدم الحصون وفقدان المان: فقد كانت لخيش من أكثر مدن يهوذا حصانة، تظن أن العدو لن يقدر أن يقتحمها. لكن ميخا النبي يرى بعين النبوة7
(. يحاول رجالها الهروب بمركباتهم وخيلهم، ولكن إلى أين؟ لقد سيقوا إلى السبي.2-1: 36سنحاريب يحاصرها، ويرى اقتحامها )إش 

vحضرون مربوطين بقيودهم إلى موضع المحاكمة، هكذا كل النفوس المقيدة بسلسل خطاياهمaكما أن الذين يخرجون من السجون الرضية ي    
[.11المتنوعة يaقادون إلى كرسي الحكم الرهيب]

vان قا̈س: هو محبة Ëا بل في هذا هو بائس. فإنه بهذه القيود تحت سلطان سجSا بشئونه غير المحصية، ل تحسبوه غني Sعندما ترون الغني مرتبك    
 الغني الشريرة. بهذا ل يaسمح له بالنطلق من السجن، بل يرتبط بآلف القيود والحراس والبواب والمزلج )أقفال(، وحينما يaلقى في السجن

[.12الداخلي تقتفي أثره ليشعر بلذة في هذه القيود، حتى ل يجد أي رجاء في الخلص من الشرور التي تضغط عليه]

القديس يوحنا ذهبي الفم

. ليس من خلص بالحكمة البشرية المجردة: حتى مدينة النبي نفسه مورشة جت تعطي هدايا لتملق الفلسطينيين لمساعدتها، ولكن بل نفع.8

ذبة، فظنوا أنهم في سلم وأمان، لكن9 Âأكاذيب وخداع: كلمة "أكزيب" معناها "أكذوبة" أو "خداع"، فقد انخدع الشعب بواسطة النبياء الك . 
 سنكشف خداعهم بعد فوات الوان. تصير ميراثSا للعدو، تقترن أكزيب بمريشة لكن تكتشف عجزها عن المساعدة، إذ مريشة نفسها تصير ميراثSا

للعدو.

ا فيها.10 Sضياع المجد: حيث يهرب العظماء والنبلء إلى عدلم، المشهورة بكهوفها. يحاولون الختفاء في الكهوف، فيصير مجد يهوذا محبوس .

 . مناحة ل تنقطع: كان من العادات القديمة قص الشعر، خاصة بالنسبة للبنات والسيدات، وذلك عند موت شخص عزيز لديهم، وعندما يحملون11
إلى السبي. فالقرعة هنا تaشير إلى عدم التعزية كمن فقد أعز من لديه أو سيق كمسب̈ي.

 . Âاء ك� Âوا ف�ي عaكÄبÂت Âت� ل Âوا ف�ي ج aب�ر Äخaت Âل

[ .Âة ÂرÄف Âت� عÄيÂاب� ف�ي ب Âي ف�ي الت�ر غ� ر� ÂمÂ10ت]

التمرغ في التراب يشير إلى شدة الحزن.



 عفرة اسم عبري معناه "تراب". تقع بيت عفرة في منحدر جبال يهوذا ل يaعرف موقعها بالتحديد، يرى ج. سيمونز أنها وادي العفر بين الدويمة
وتل الدوار. ويرى البعض أنها هي الطيبة بين الخليل وجبرين. 

.SةÂل ج� Âخ Âو SةÂانÂي Äر aع Âاف�ير Âش ÂةÂاك�ن Âا سÂر�ي يaب Äعaا

. aج aر ÄخÂت Âل ÂانÂان Âف�ي ص aةÂاك�ن الس�

[ .aه ÂامÂق Âم Äم aك ÂدÄن ذa ع� aخÄأÂي Âل حa بÂيÄت� هÂأÂيÄص� ÄوÂ11ن]

  اسم عبري معناه "جميل"، وهي مدينة في يهوذا، يرى البعض أنها الن تل السوافير التي تقع على بعد ثلثة أميالShaphir, Saphirشافير: 
  غربي حبرون، وهي تقع في وادي "السفار" الذي يترددKherbet el-Komونصف جنوب شرقي أشدود، ويaرجح آخرون أنها "خربة الكوم" 

فيه صدى السم القديم.

 يشبه هذه المدن بامرأة تفقد كل إمكانية للتستر، فتسير بين الرجال عارية وخجلة. إنها تaقاد كمسبية في عا̈ر شدي̈د، ول يستطيع رجل ما أن يتحرك
ليخلصها من العدو العنيف.

vليتنا نتخلص من قذارة الخطية، فيظهر الجمال الول الذي للفضيلة. يقول داود النبي في المزمور: "يا رب بجمالك أعطيت جمالي قوة" )مز    
[.13(. لنتطGهر حتى تظهر صورة ا فينا، وهذا هو ما يريده ا منGا، أن نكون بل دنس ول نقص ول عيب]8: 29

القديس دوروثيؤس

 : يرى البعض أنه النبي يلعب باللفظ ليعطي معنى رمزيSا.Zaananصانان 

، حيث يهجم عليها الغازي ويسبيها. Äالساكنة في صانان ل تخرج من بيتها بل تكمن في رع̈ب تنتظر مصيرها المر

 ، جنوبDeir el-Asal: اسم عبري معناه "المكان القريب" أو "بيت النفصال". قيل أنها "أصل"، أو دير ألصل Beth-ezelمدينة بيت هأيصل 
نة، ستقاوم الغازي، لكن شعبها يبكون على ما حلG بإخوتهم في المدن  غربي حبرون وتبعد حوالي ميلين شرقي تل بيت مريم. غالبSا ما كانت محص�

الخرى، فيعيون من كثرة النوح.

ات�هÂا،  ÂرÄي Âل� خ ÄجÂل Äم�تÂت Äاغ Âوث aار Âف�ي م ÂةÂاك�ن لÂن� الس�

[ . Âل�يم Âش aورaاب� أÂى بÂإ�ل Ãب نÄد� الر� نÄ ع� لÂ م� ÂزÂن ÄدÂق Sا Gر Âن� شÂ12ل]

 ( لتعطي59: 159: تقع في يهوذا الغربي، وربما كانت نفس "معارة". يرى البعض ان هذا السم هو لعب بلفظ "معارة" )يش Marothماروث 
.Beit-Ummarمعنى المرارة، وأنها تaدعى حاليSا بيت عمر 

v[14   أمور النعمة يصاحبها فرح وسلم ومحبة وحق... أما أشكال الخطية فيصاحبها اضطراب وليس محبة ول فرح نحو ا.]

القديس مقاريوس الكبير

vا قد أسره Sا من كل فساد. فإن كان النسان ملك Sا، وإن كان من الشراف، فإنه عندما تسبيه خطية ما يصير أكثر فسادSماذا إن كان النسان غني    
ا، هكذا بالنسبة للخطية، إذ هي بربرية، والنفس التي تصير أسيرة ل تعرف كيف تتخلص من السر، فتقوم الخطية Sالبرابرة يصير أكثر الناس بؤس 

[.15بدور الطاغية لتحطم كل من يلتصق بها]

القديس يوحنا الذهبي الفم

 . Âيش اك�نÂةÂ لÂخ� Âا سÂاد� ي Âو ÂجÄب�ال ÂةÂب Âك Äر ÂمÄي ال Ãدaش

، Âن ÄوÂيÄه بÄنÂة� ص� ي�̈ة ل� ط� Âخ aل ه�يÂ أÂو�

[ . Âائ�يل Âر Äإ�س aوبaن aذ ÄتÂد ج� aف�يك� و aن�هÂ13ل]

  ميلS شمال شرقي من16(. كانت تaعرف بتل الحصىË التي تبعد حوالي 39، 33: 15: مدينة محصنة تقع في سهول يهوذا )يش Lachishلخيش 
 جنوب غربي من بيت جبرين. 11غزة وأحد عشر ميلS شمالS شرقي من غزة و



 أن تهرب من الغزو القادم عليها، لنها أول من دفعت صهيون على ارتكاب الخطية.Lachishطaلب من ساكنة لخيش 

. ت� Âة� ج Âش Âورaل�م SقاÂلÄإ�ط Âين ط� Äعaت Âل�ك Âل�ذ

[ . Âائ�يل Âر Äوك� إ�سaل aل�م SةÂب اذ� Âك Âز�يب ÄكÂأ aوتaيaب aير [14تÂص�

ا كزيب )تك Achzib"بيت أكزيب"  Sعيت أيضaلعل المدينة22: 4 أي 1(، وكزيبا )5: 38 وتعني "بيت الخداع"، فإنها خدعت ملوك إسرائيل. د .) 
 أخذت هذا السم من نبع¨ فيها كان يجرى شتاء ويجف صيفSا. يظن البعض أنها "عين كذيبة" في وادي إيلة شمال عدلم. وآخرون أنها "تل البيضاء"

Tell el- Beida .جنوب غربي عدلم 

عوض أن تكون هذه المدينة عاملة ضد الغازين سيكون ل حول لها ول قوة، وربما تتحول إلى خائنة مخادعة لحساب الغازي.

.Âة Âر�يش Âم ÂةÂاك�ن Âا سÂار�ث� ي ÂوÄب�ال SضاÄيÂك� أÄيÂآت�ي إ�ل

[ . Âائ�يل Âر Äإ�س aد Äج Âم Âل�مaد Âى عÂت�ي إ�لÄأÂ15ي]

 : اسم عبري معناه ملجأ، وكانت تaذكر بين بلدتي يرموت وسوكوه؛ وهي كنعانية الصل. سكنها الكنعانيون منذ أيام يعقوب )تكAdullamعدلم 
 (. وموقعها تل شيخ مذكور.30: 11(. استوطنها اليهود بعد العودة من السبي )نح 7: 11 أى 2(. ضربها يشوع، ثم حصنها يربعام )1-2: 38

 كانت عدلم تحيط بها تضاريس وعرة وتشتهر بكهوفها التي كان يختفي فيها الرجال من وجه الحرب. فيها كانت المغارة التي اختبأ فيها داود
ا مغائر عيد الماء، على بعد15: 11 أي 1؛ 13: 23 صم 2؛ 1: 33 صم 1وجعلها مركز قيادته ) Sقال أنها مغارة وادي قريطون وتسمى أيضaوي ،) 

نحو ثلثة عشر ميلS جنوب غربي بيت لحم، بين لخيش وأورشليم. 

 تفقد مريشة عزها، ويقف المجد عند عدلم. يحذرهم ميخا النبي من هجوم العداء، فيضطر نبلء يهوذا وعظمائها إلى الهروب إلى هذه الكهوف
للختباء، وكأن مجد إسرائيل قد دaفن في هذه الكهوف.

 . ك� م� ل� بÂن�ي تÂنÂع� ÄجÂأ Äن ي م� Ãز aج Âو ، Âاء Âع ÄرÂون�ي قaك

[ . نÄك� Âوا عaفÂتÄد� انÂق Äمaن�هÂر�، ل Äالن�س Âك� كÂت Âع ÄرÂي ق ع� Ãس Â16و]

ا سواء بالنسبة Sيصور النبي السى المروع الذي يحل بالباء والمهات وهم يرون أبناءهم وبناتهم يؤخذون إلى السبي. وقد حدث هذا مرار 
 م، وقد عاصره ميخا النبي، والغزو النهائي ليهوذا عام722لسرائيل أو يهوذا، وبلغ أبشع صورة في الغزو النهائي لسرائيل بواسطة أشور عام 

 ق.م.586

لدوا في ع̈ز وها هم ينقادون إلى السبي. aعلن حزنها عليهن وعلى أبنائها الذين وaإسرائيل كأم تبكي مدنها كبنات قد متن وفقدن الحياة، فت

هنا يتحدث ميخا عما سيحل كمن يرى حدوثه أثناء نبوته عنهم.

v مي( "خبرنا عن يهوذا بالنبي: "وسعي قرعتك كالنسرaفإن القرعاء تحل بالنسان في رأسه فقط، أما١٦: ١   هذا حدث كما نعرف حيث سبق فأ ) 
ا يسقط قوادم )ريش( جناحيه من كل جسمه. إنه )يهوذا( يفقد ريشه حين يفقد شعبه. يسقط قوادم Sبالنسبة للنسر فتحل بكل جسمه. فإنه إذ يشيخ جد 

[.البابا غريغوريوس )الكبير(16جناحيه التي بها اعتاد أن يطير نحو الفريسة، إذ يهلك كل الرجال القوياء الذين بهم ينق�ض )يهوذا( على الخرين]

 
1من وحي ميخا 

رر الخطية في فمي! Ëَ Âم

v:أعترف لك يا إلهي   

 إني أشرب الخطية كالماء،

 وأظن في اللهو حياة وسعادة!

 لتكشف ليG عن مرارة الخطية.

 روحك الناري يفضح أعماقي،



 فألتصق بك يا غافر الخطية!

v،تود أن تحاكمني ل لتنتقم مني   

 بل لتؤدبني برحمتك، وتؤهلني لميراثك البدي!

ا! Sأبوتك حتى في حزمها مملوءة حنو 

 رعايتك فائقة، تحملني على منكبيك!

v،فتحطم كل جبل متشامخ في أعماقي Ëلتخرج إلى   

 وينحل كل يأس في قلبي،

 وتتبدد خطيتي كمياه في منحدر!

 لتحطم شروري،

 وتنزع كل فسا̈د في داخلي!

v!ان أخرج إلى إخوتي Gبالحب هب لي Ëكما تخرج إلى   

 لنوح على نفس تائهة،

 وأولول على كل إنسان ضائع،

 كيف ل يلتهب قلبي من أجل كل متعثر؟

 كيف ل أضعف مع كل ضعيف؟

ا مع كل مسب̈ي للخطية؟ Sكيف ل أحسب نفسي أسير 

v!أعود فتئن نفسي على خطاياي وخطايا إخوتي   

 أعترف لك أننا أعثرنا كثيرين،

 لتعمل نعمتك فينا فنمجدك بعملك اللهي فينا!

v،خطيتنا حولتنا إلى التراب   

 نعمتك ترفعنا إلى السماء!

v،رك Ëَ Âخطيتنا أفقدتنا ثوب ب   

رك فينا! Ëَ Âروحك الناري يرد لنا ب 

v،خطيتنا سلبتنا سلمنا الداخلي   

 حضورك فينا يهبنا سلمك الفائق!

v،خطيتنا مررت نفوسنا   

 شركتنا معك هي العذوبة بعينها!

v ،خطيتنا حطمت أسوارنا الروحية   



 حلولك هو سور نفوسنا الناري!

v.خطيتنا خدعتنا بالكاذيب والوعود الباطلة   

 نزولك إلينا رفعنا إلى أمجادك البدية!

v،خطيتنا قادتنا إلى السبي   

 نعمتك تهبنا حرية مجد أولد ا!

 
احa الث�ان�ي Âح ÄصÂلÂا

اعون إقطاعي�ون طم�

 يندد ميخا النبي بالقطاعيين الطامعين الذين يقضون الليل يفكرون كيف يغتصبون حقول الفلحين بكل وسيلة، ومتى حلG الصباح ينفذون خططهم
ا. Sلين أو عبيد Ãجراء أو متسوaلوا أصحابها إلى أ Ãليستولوا على الحقول، ويحو

vإن ثالث معركة لنا هي التي نشنها ضد الطمع، الذي نستطيع أن نصفه على أنه "محبة المال"، وهي معركة غريبة عنا، وخارجة عن نطاق    
 طبيعتنا. وهي بالنسبة لي راهب ل تتولد إل عن عقل فاسد متبلد، ومحاولة مزيفة لنبذ العالم، ومحبة ل فاترة من أساسها، وذلك لن باقي مغريات

 الخطية المغروسة في الفطرة البشرية تبدو كما لو كانت بدايتها كائنة منذ ولدتنا، وجذورها عميقة في جسدنا، وتكاد أن تكون معاصرة لمولدنا. إنها
ا، فهو يصرعها بعد جهاد طويل. Sا جد Sا مدى قدراتنا على التمييز بين الخير والشر، وعلى الرغم من أنها تهاجم المرء مبكرSتدرك مسبق

 ل يصيبنا هذا المرض إل� في مرحلة متأخرة، ويفد على النفس البشرية من الخارج، ولذلك يسهل على المرء أن يأخذ منه حذره ويقاومه. أما إن
ا، إذ يصبح "أصلS لكل الشرور" ) Sا ويتعذر انتزاعه جد Sمح له بالولوج داخل القلب، يصير أشد خطرaهمل وسaومن ثم يعمل على10: 6 تي 1أ ،) 

[.1الكثار من مغريات الخطيئة]

القديس يوحنا كاسيان

ير                      ]1 Ã3-1. تخطيط شر.]

[.5-4. عقاب الطامعين                   ]2

[.6. رفضهم كلمة النبوة               ]3

[.9-7. النبي ل يصمت          ]4

[.11-10. التحرك بالتوبة العملية            ]5

[.13-12. فتح باب للرجاء                   ]6

 
ير :1 Ãتخطيط شر .

، فÄتÂك�ر�ينÂ ب�الÄبaطÄل� aمÄل�ل ËلÄي Âو

 . Äه�م ع� اج� ÂضÂى مÂل Âالش�ر� ع Âين ان�ع� الص� Âو

،aهÂونaل ÂعÄفÂاح� يÂب ف�ي نaور� الص�

[ . Äه�م ة� يÂد� Âر Äدaف�ي ق aن�هÂ1ل]

 ينطق بالويل على الذين يسهرون بالليل يخططون لغتصاب ما هو للغير في أنانية، وإذ يحل الصباح ينفÃذون ما قد خططوه، لنهم أصحاب سلطة.
 كل ما يشغل أفكارهم وقلوبهم هو اشتهاء ما هو للغير، مبررين لنفسهم ذلك بطريق أو آخر. كأن يحسب النسان أنه أكثر قدرة على تدبير الحقل

 وإدارته أو أن صاحب الحقل عاجز عن تسديد الدين الذي تراكمت فوائده عليه فتضخم. فبمهارة فائقة يتآمرون كيف يتممون شهوة قلوبهم. إن كان



ا مكره وخداعه وإمكانياته وسلطانه! Sالظلم والغتصاب والطمع خطايا خطيرة، فإنها تكون أكثر خطورة حين يتفرغ النسان لتدبير ذلك مستخدم 
يظن أنه ليس من حق أح̈د أن يحاسبه.

 مما يحزن القلب أن الشرار الظالمين يكرسون الليل للتخطيط في الشر ويبكرون مع نور الصباح ليحققوا ما قد دبروه. بينما ل ننشغل نحن بالليل
 في الصلة والتأمل في كلمة ا، ونبكر للعمل لحساب ملكوت ا. لذا ينصحنا الحكيم: "كل ما تجده يذك لتفعله فأفعله بقوتك، لنه ليس من عم̈ل ول

(.10: 9اخترا̈ع ول معرفة ول حكمة في الهاوية التي أنت ذاهب إليها" )جا 

 ما يفكر فيه النسان حين يستلقي للراحة الجسدية يكشف عما في قلبه وفكره وني�اته. فالنسان الروحي حين يستلقي ترتفع نفسه للتأمل في اللهيات
 المبهجة، والشرير تنغمس نفسه في الشرور التي تأسره وتستعبده. هذا وكما أن الليل يكشف لنا عما نحن عليه في النهار، فإن ما نفكر فيه بالليل
ا لئقة بأبناء ا ليل؟S، وقداسة أحلم يقظتنا Sا مقدسة وأحلم Sأو عاجل. قداسة حياتنا في النهار تقدم لنا أفكار Sيؤدي إلى عمله في النهار، إن آجل 

تدفعنا بالكثر نحو النمو الروحي في الرب.

بaونÂهÂا،  تÂص� ÄغÂي Âو Âولaق aحÄال ÂونaهÂت ÄشÂي Äمaإ�ن�هÂف

ذaونÂهÂا،  aخÄأÂي Âو ÂوتaيaبÄال Âو

[ .aهÂاث Âير م� Âو Âان ÂسÄن ال� Âو aهÂتÄيÂب Âو Âل aج ل�مaونÂ الر� ÄظÂي Â2و ]

 (، حيث استولى على حقل نابوت اليزرعيلي15-1: 21 مل 1كان آخاب الملك مثلS رديSا لستغلل سلطته حسب مشورة زوجته الشريرة إيزابل )
بعد أن دب�ر قتله. فاستشرى هذا النوع من الفساد في يهوذا، وأصيب النبلء أصحاب السلطة بهذا المرض الخطير.

vسر لجمال جسدك وتفرح لشرف زائل؟ انتبه لنفسك. تذك�ر بأن�ك إنسانaأيها الغني، لماذا تترف�ع بغناك وتفخر بأمجاد أجدادك؟ أتتفاخر بموطنك وت    
 (... ا�نحن� واaنظر إلى القبور، فهل تميÃز بين عظام الفقراء وعظام الغنياء؟ بين عظام العبيد وعظام19: 3مائت وأنك تراب وإلى التراب تعود )تك 

[.2السياد؟ ا�فطن لذاتك إذن وتخل� عن التكب�ر والبخل وقسوة القلب]

vر بأن الخيرات هي لبطنك. فما في Ãله أمام إخوتك في العبودي�ة. فاحذر من أن تفك Sي الرحمة ووكيلÃل aا ل الك Sلقد أصبحت أيها النسان الثري خادم    
ر وتزول، ولكن سوف تؤدÃي عنها حسابSا دقيقSا] [.3يديك احسبه كغري̈ب عنك. هذه الخيرات تفتنك لفترة ثم ل تلبث أن تتبخ�

القديس باسيليوس الكبير 
 يستولون على حقول الخرين ليس بالمكر والخداع فحسب، وإنما بالعنف والستبداد، مغتصبين حقوق الغير، ضد القانون. يظلمون رب البيت دون

مبالة بأسرته أو ميراثه عن أجداده.

 : ب� ا قÂالÂ الر� Âذ ÂكÂه Âل�ك Âل�ذ

 ، Îر Âة� ب�ش Âير ش� ÂعÄه� ال لÂى هÂذ� Âع aك�رÂتÄفÂا أ ÂذÂنÂأÂه

 ، Äم aكÂاقÂن ÄعÂأ aهÄن لÂ تaز�يلaونÂ م�

امaخ�، Âب�الت�ش Âونaكaل ÄسÂت Âل Âو

[ . Ëد�يء Âر Ëان Âم Âز aن�هÂ3 ل]

ا قد حلË عليهم. Sيقصد بالعشيرة هنا كل المملكة، ويقصد بالشر هنا التأديب بالسبي حيث يرونه شر

 يجازي يهوه هؤلء الظالمين حسب أفعالهم، فيسمح لهم بقيود السبي التي ل تهرب منه أعناقهم. فعوض تشامخهم تaطوق أعناقهم بالقيود، ويaسحبون
ا ثقيلS على طبقة الفلحين، يسمح بنير السبي الثقيل يحل عليهم، فل يقدرون أن ينزعوه عن Sَ Sإلى أرض السبي. إذ وضع الغنياء والقيادات نير 

أعناقهم، بهذا يكسر كبرياءهم وتشامخهم.

. عقاب الطامعين :2
: aالÂقaي Âا̈ة وÂث Äر Âى ب�مÂث Äرaي Â̈و و ÄجÂب�ه Äم aكÄيÂل Âع aقÂطÄنaم� ي ÄوÂيÄال Âل�ك Âف�ي ذ

 .Sابا Âر Âا خÂنÄب ر� Âخ

نÃي؟ Âع aه aز�عÄنÂي ÂفÄي Âب�ي. ك Äع Âيب� ش لÂ نÂص� ÂدÂب

قaولÂنÂا. ] aح ÃدÂت Äر aمÄل�ل aم [4يÂقÄس�



 إذ يÂسلبون ممتلكات الغير يفقدون حتى ممتلكاتهم، فيتسلم العدو الحقول، ويستولي على أراضيهم ومحاصيلهم، فيفقدون الرخاء، كما يفقدون أراضي
ا في غير توق̈ع، فيذهلون بسبب عنصر المفاجأة والعنف. Sنزع عنهم نزعaميراثهم. إنها ت

إذ يأتي يوم التأديب القاسي تتحول أفراحهم إلى مرا̈ث، وضحكهم إلى صرا̈خ، ويصيرون مثلS لدى أصدقائهم وجيرانهم.

vا، بينما تحاول جاهدة لمضاعفة كومة المال التي Sهكذا تتزعزع هذه النفس الشقية )بالطمع(، ويلتف حولها تنين الطمع، فل تستطيع فكاك    
 أحرزتها بطرق غير مشروعة واهتمام ممقوت، تصحبه كوارث ل تخفف من حدة طمع هذه النفس بل تزيده اشتعالS، ويعميها عن كل شيء سوى

ا من المل في إحراز المال.  Sالجري وراء الكسب والحصول على المال... والتجرد من اليمان، كلما وجد بصيص

ا إذا Sولهذا فهو لن يتورع عن أن يرتكب جريمة الكذب، أو شهادة الزور، أو السرقة، أو كسر الوعد، أو السترسال مع نوبات الهياج الجارحة. أيض 
 فقد المل في الحصول على الكسب، فإنه لن يتورع عن أن يتجاوز حدود اللياقة والتواضع، وفي كل هذا يصبح الذهب ومحبة الربح القبيح إلهSا له،

ب، إذ نظر إلى سم هذه الفة المميت لم يقل فقط أنه أصل لكل الشرور، ولكن Gشأنه في ذلك شأن الذين يعبدون بطونهم. ولهذا فإن الرسول المطو 
ا "عبادة الوثان"، قائلS: "والطمع الذي هو عبادة الوثان" )كو  Sاه أيض (. 5: 3سم�

 فأنت ترى إذن قدر السقوط الذي يقود إليه هذا الجنون خطوة فخطوة، حتى أن الرسول يطلق الصيحة مدوية بأنه عبادة للوثان المزيفة، ذلك لنه
 بتخطيه صورة ا ومثاله )وهما اللذان يجب أن يحتفظ بهما كل من يعبد ا بالروح والحق في أعماق نفسه دون تزييف( قد آثر أن يحب ويتعلق

بالصور المنقوشة على الذهب بدلS من ا.

ا ل يهتم بأن يحتفظ لنفسه، ل بفضائل التواضع والمحبة والطاعة Sا إلى أسفل، ينساق من سيء إلى أسوأ، وأخير Sبمثل هذه الخطوات الكبيرة، منحدر 
 بل ول بظلها، إلى جانب أنه يصبح غير را̈ض عن أي شيء، ويتذمر ويشكو من كل عمل. عندئذ وقد ضرب بكل خشوع عرض الحائط فإنه،

ا مطلÂق العنان] S4كحصان جامح، يندفع متهور.]

vقتلع بحذ̈ر، والدمار الذي تلحقه به، وما يتشعب منها من فروع شتىaأتريد أن تعلم مدى خطورة هذه الغواية وأضرارها على صاحبها، ما لم ت    
ه، وكيف أنه aضي عليه ب�سمaللخطايا؟ انظر إلى يهوذا، المعدود من بين التلميذ، وتأمل كيف بسبب عدم إقدامه على سحق رأس هذا التنين القاتل، ق 

 لما وقع في شباك هذه الشهوة ألقت به في الخطية وفي سقطة عاجلة، حتى أنها أغوته على بيع فادي النام، ومنشئ خلص النسان بثلثين من
 الفضة، وأنه لم يكن من المستطاع دفعه إلى هذه الخطية المنكرة، خطية خيانة سيده، ما لم يكن قد لطخته خطية الطمع. كذلك ما كان لينساق إلى

د نفسه على السرقة من الكيس المودع لديه] G5الجرام في حق سيده بهذه الصورة البشعة، ما لم يكن قد عو.]

القديس يوحنا كاسيان

[ . Ãب ة� الر� Âاع Âم Âج ÂنÄيÂي̈ب ب بÄلS ف�ي نÂص� Âق�ي حÄلaي Äن Âم ÂكÂل aونaكÂي Âل Âل�ك Â5ل�ذ]

 ل يوجد من يوزع الميراث أو يتخاصم عليه، لن الكل يفقدون الميراث، فل حاجة لخصومات ومحاكم وإلقاء قرعة لتوزيع الراضي والحقول، وإذ
 يؤول الكل إلى يد العدو المغتصب. يمتد طمعهم إلى كل شيء: اغتصاب الحقول والبيوت والميراث، فيصير الفلحون معدمين ل مأوى لهم،

محرومين من بركة ميراث آبائهم وأجدادهم.

ا يaنزع عنهم ما قد اغتصبوه، بل ويفقدون مالهم فل يكون لهم نصيب في الرض التي وهبها ا Sيعلن ا للطامعين أنهم إذ يسلبون الفقراء ظلم 
لشعبه.

. رفضهم كلمة النبوة :3
 : Âائ�ل�ينÂق Âونaب�أÂنÂتÂي

"لÂ تÂتÂنÂب�أaوا". 

ه� الaمaور�.  نÄ هÂذ� Âع Âونaب�أÂنÂتÂي Âل

[ . aار ÂعÄال aول aزÂي Â6ل]

 بعد أن تحدث عن خطية الطمع وما لحقها من خطايا مثل تدبير الشر والظلم والغتصاب والتشامخ، يتحدث عن خطية خطيرة وهي مقاومة كلمة
 الرب، فيطالبون بسد أفواه النبياء. ل يقفون عند التمرد على القوانين المدنية، بل ويتمردون على سلطان ا. ل يحتمل الشرار كلمة الرب، ول

ا لنفوسهم Sا. يرون في كلمة الرب إزعاجSا وخزي Sيقبلون التوبيخ، لهذا طلبوا من النبي اللتزام بالصمت والكف عن التنبؤ، حاسبين في كلمة الرب عار 
ا. لقد أرسل أمصيا كاهن بيت إيل إلى يربعام ملك إسرائيل يطلب منه ان يمنع عاموس من أن يتنبأ )عا  Sالخ(. وجاء في إشعياء "الذين10: 7وفزع  

 (. ويبقى هذا التصرف حتى عصر ضد المسيح حيث يتعذب الساكنون على الرض من الكرازة بالكلمة )رؤ10: 30يقولون للرائين ل تروا" )إش 
11 :10.)



ا ما نرفض الصراحة في توجيه حياتنا، ونطلب الكلمات الناعمة والتعزيات البشرية الخادعة، مع أننا في حاجة إلى الحزم النابع عن الحب. Sكثير

. النبي ل يصمت :4
، Âوبaق ÄعÂي ÂتÄيÂم�ى ب Âس aمÄا الÂي�هÂأ

؟ Ãب وحa الر� aر Äت Âر aصÂق ÄلÂه

الaهa؟  ÂعÄفÂه� أ أÂهÂذ�

ة�؟ ] ÂامÂت�ق Äس لaكa ب�ال� ÄسÂي Äن Âم Âو ÄحÂن Sة Âال�ح Âال�ي ص ÂوÄقÂأ ÄتÂسÄيÂلÂ7أ]

 يقول: "أيها المaسمى بيت يعقوب"، فإنهم يحملون السم لكنهم ل يمارسون ما يليق باسمهم. وكما يقول الرسول: "هوذا أنت تaسمى يهوديSا وتتكل
ا من الناموس، وتثق أنك قائد للعميان ونور للذين في الظلمة، ومهديSا Sعلى الناموس وتفتخر بال، وتعرف مشيئته، وتميز المور المتخالفة، متعلم 

ا الذي تaعلم غيرك، ألست تaعلم نفسك؟ الذي تكرز أل� يaسرق، أتسرق؟ الذي Sللغبياء، ومعلم للطفال، ولك صورة العلم والحق في الناموس. فأنت إذ 
(.22-17: 2تقول أن ل يزني أتزني؟..." )رو 

ا لهم أن سرG عارهم ليس كلماته بل سلوكهم الغير متفق مع طرق الرب، حياتهم ل تستقيم مع Sخم مؤكدÃلم يصمت النبي كما طلبوا منه، بل صار يوب 
عمل روح ا. فإن استقامت ينالون بركة الرب.

 يوبخهم ميخا النبي قائلS: "هل قصرت روح الرب؟" بمعنى هل تظنون أنكم قادرون أن تسكتوا صوت الرب وتقاوموا روحه؟ إن استخدمتم كل
سلطان لتكتموا النبياء، أل� يجد روح ا طرقSا أخرى ليبكتكم على شركم؟ هل سلطانكم الزمني وإمكانياتكم المادية تقدر أن تبطل مشورة ا؟

 وبقوله "أهذه أفعاله؟" يوبخهم، لنهم يفتخرون بأنهم بنو إسرائيل، بيت يعقوب، ومنهم جاء النبياء. فهل كان أبوكم يعقوب يaمارس ما أنتم تفعلونه؟
هل تسلكون في ذات طريق أبيكم؟ أنتم تفتخرون بأنكم بيت يعقوب، لكنكم ل تعملون أعماله.

ا وبخ السيد المسيح اليهود حين كانوا يفتخرون أنهم أبناء إبراهيم الحر، بينما كانوا يريدون قتل السيد المسيح. لذلك قال لهم: "لو كنتم Sهكذا أيض 
 أولد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم، ولكنكم الن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من ا، هذا لم يعمله إبراهيم،

(.44-39: 8أنتم تعملون أعمال أبيكم... أنتم من أ̈ب هو إبليس، وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا" )يو 

كأن النبي يقول لشعبه: لكم السم "بيت يعقوب" لكن أعمالكم تشهد بأنكم "بيت إبليس المقاوم لروح الرب".

إن أرادوا أن ينتسبوا ليعقوب السالك بروح الرب، فليسلكوا باستقامة تليق بهم.

يرى القديس هيبوليتس الروماني أن بيت يعقوب أثار غضب ا وارتبط بآلم المسيح حسب الجسد.

v رؤ( "دعى اسمه كلمة اaشير إلى١٣: ١٩   "وهو متسربل بثو̈ب مغموس بد̈م ويaانظروا إذن يا إخوتي كيف أن الثوب المرشوش بالدم ي .) 
 الجسد، الذي خلله كلمة ا الذي ل يسقط تحت اللم احتمل اللم، كما يشهد النبي. فإنه هكذا يتكلم الطوباوي ميخا: "هل يلزم أن يaقال هذا يا بيت

 يعقوب؟ هل روح الرب نافذ الصبر؟ هل هذه هي أعماله؟ أليست كلماتي تعمل حسنSا في هذا الذي يسير باستقامة؟ لكنك قمت ضد شعبي كعد̈و إنك
[.6تعري الثوب عن رجل السلم". هذا يaشير إلى آلم المسيح بالجسد]

القديس هيبوليتس

v ا فيقول: "ل تسب اللهة ول تلعن رئيس شعبك". )خرSوإله S28: 22   اعتاد الكتاب المقدس أن يدعو الكاهن ملكا LXX(]7.]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v ا على احتمال التعب، لن الرب "وديع ومتواضع القلب" )متS11   الذي يترك هذا العالم بحق ويحمل نير المسيح ويتعلم منه، ويتدرب يومي: 
ا للخير" )رو 29 S(. فكما يقول النبي )ميخا( أن28: 8(، فإنه يبقى على الدوام بغير اضطراب من كل التجارب، وبالنسبة له "كل الشياء� تعمل مع 

ة )مي  ÂامÂت�ق Äس لaكa ب�ال� ÄسÂي Äن Âم Âو ÄحÂن S[.8(]7: 2كلمات ا صالحة

الب إبراهيم
. Îوaد Âع Âب�ي ك Äع Âش ÂامÂس� ق ÄمÂب�ال Äك�نÂل Âو

أÄن�ينÂة�، Âب�الط�م Âاز�ينÂت Äج aمÄال Âن ب� م� Äن� الث�و Âع Âاء Âد Ãالر Âونaز�عÄنÂت

[ . نÂ الÄق�تÂال� ينÂ م� ع� اج� نÂ الر� م� Â8و]



 [ إذا بهم يقومون بدور العدو المحطم لهذا البيت. لم يقفوا ضد روح الرب فحسب، بل وضد المة أو7بينما يعتزون بدعوة أنفسهم "بيت يعقوب" ]
الشعب فإنهم إذ يسلبون الفلحين إنما يحطمون "بيت يعقوب"، ويaحسبون أعداء مقاومين له. إنهم عدو داخلي أخطر من كل عد̈و خارجي.

(.20: 35يقول المرتل: "لنهم ل يتكلمون بالسلم، وعلى الهادئين في الرض يتفكرون بكلم مك̈ر" )مز 

يظهر مدى بشاعة سلوكهم أنهم ل يسلبون الرض فحسب، وإنما جردوا حتى الرداء عمن يجتازون في طمأنينة، ومن دافعوا عنهم في القتال.

. ه�ن� م� نÄ بÂيÄت� تÂنÂع� ب�ي م� Äع Âش Âاء Âن�س Âونaد aرÄطÂت

[ . فÂال�ه�ن� ز�ينÂت�ي إ�لÂى الÂبÂد� ÄطÂأ Äن Âع Âونaذ aخÄأÂ9ت]

 (، واستولوا عليها، وعاملوا النساء في وحشية ل تتفق مع العمل النساني، خاصة وأنهن نساء ذات المة،14: 23لقد أكلوا بيوت الرامل )مت 
نساء شعب ا اللواتي يطلبن حماية ا لهن.

ا للممالك الوثنية فحرموهم من التمتع باليمان بال، ونزعوا Sا لهم، ربما قاموا ببيعهم عبيد Sامتدت يدهم ليغتصبوا من النساء أطفالهن ليكونوا عبيد 
عنهم مجدهم.

 ولعل النبي يaشير هنا إلى السبي الذي سمح به ا بسبب فساد القادة وشرهم والذي تفشى بين الشعب. ففي السبي ل يقف المر عند اغتصاب النساء
من بيوتهن، وإنما حتى الطفال يفقدون حقهم في الجنسية العبرانية والشتراك في العبادة بالهيكل حيث يaحملون إلى بل̈د غريب.

. التحرك بالتوبة العملية :5
 .Âة Âاح ه� ه�يÂ الر� هÂبaوا لÂن�هa لÂيÄسÂتÄ هÂذ� Äاذ Âوا و aومaق

[ . Ëيد د� Âش aكÂلÂهÄال Âو aل�كÄهäة ت Âاس ÂجÂل� ن ÄجÂأ Äن [10م�

 في مرارة يدعوهم أن يقوموا ويذهبوا إلى السبي، فقد حلG بهم ثمرة نجاستهم والهلك الشديد! لقد صدر عليهم الحكم التأديبي اللهي، فإنهم إذ سلبوا
حقوق الشعب بسلطانهم الزمني تaنزع عنهم ممتلكاتهم بالقوة، ول تعود أرض الموعد مكان راحة لهم.

ا. وكما جاء في المزمور: "أربعين سنة مقت ذلك الجيل، وقلت هم شعب Sا وتكرار Sبآبائهم الذين تذمروا على ا في البرية مرار Gيحل بهم ما حل 
(.11-10: 95ضال قلبهم، وهم لم يعرفوا سبلي، فأقسمت في غضبي  ل يدخلون راحتي" )مز 

 ل يقف المر عند طردهم من أرض الموعد، وإنما "من أجل نجاسة تهلك، والهلك شديد" سرG هلكهم ليس قوة العدو العسكرية الذي يسبيهم، إنما
 (، "الديانة النقية الطاهرة عند ا الب هي هذه4: 1 بط 2نجاساتهم المدمرة لهم. لذلك يوصينا الكتاب: "هاربين من الفساد الي� في العالم بالشهوة" )

(.27: 1افتقاد اليتامى والرامل في ضيقتهم، وحفظ النسان نفسه بل دنس من العالم" )يع 

يدعوهم النبي للقيام من حالة الخطية، حتى يتمتعوا بالراحة الحقيقية ول يحل بهم الهلك.

vليت ذاك العاجز عن الطيران كالنسر يطير كعصفور. ذاك غير القادر أن يطير إلى السماء، فليطر إلى تلك الجبال. ليته يطير أمام الوديان هذه    
 (. أما امرأة لوط فلم٢٩-١٢: ١٩ وخلص )تك Segorالتي سرعان ما تتدمر بالمياه. ليعبر على الجبال. عبر ابن عم إبراهيم على جبال صوغر 

 (. يقول الرب بالنبي ميخا: "اقتربوا إلى الجبال البدية، اصعدوا٢٦: ١٩تستطع أن تتسلقها، إذ تطلعت خلف بطريقة نسائية وفقدت خلصها )تك 
 من هنا، فإنها ليست فيها راحة لكم بسبب الدنس. إنكم بالفساد تفسدون، تعانون من الطرد". يقول: "ليهرب الذين في اليهودية إلى الجبال" )مت

 (. هناك جبل صهيون، وهكذا مدينة السلم أورشليم، مبنية ل بحجارة أرضية، بل بحجارة حية، بواسطة ربوة من الملئكة وبكنيسة١٦: ٢٤
ا صرخ لجل النقمة )تك ٢٤: ١٢البكار وبأرواح الذين كملوا، وبإله البرار الذي تكلم بدمه أفضل من هابيل )عب  Sوالخر١٠: ١٤(. فإن واحد ) 

 لجل الغفران. واحد يوبخ خطية أخيه، والخر يغفر خطية العالم. واحد يعلن عن جريمة والخر يستر على جريمة كما هو مكتوب: "طوبى لمن
[.LXX(]9 ١: ٣٢سترت خطاياهم" )مز 

القديس أمبروسيوس

v اهرب إلى الجبال كعصفو̈ر؟ )مز : G١: ١١   "في الرب التجأت؛ كيف تقولون لي LXXعدو عنيف! جرب الرب المخلص في البرية، والن .) 
ا. Sيطلب المؤمنين، يطلب كل واح̈د منهم أن يفارق أرض اليهودية ويسكن في برية قاحلة من الفضائل، حتى يمكنه أن يسحقهم هناك بسهولة جد 

 حتى المشورة ذاتها )التي يقدمها( ماكرة. إنها ليست نصيحة لكي يأخذ )المؤمن( جناحي حمامة، الطائر الرقيق البسيط المستأنس   – طائر يقولون
 (، وإنما )ينصحهم أن يأخذوا( جناحي عصفور، طائر يثرثر٢٤: ٢عنه إنه بل ضغينة مطلقSا – هذا الذي قدم في الهيكل من أجل الرب )لو 

[.10)يزقزق( طواف، يصير غريبSا عن زوجته بعد بروز الصغار من البيض]

القديس چيروم



:Sائ�لÂق aب ذ� ÄكÂب� ي ذ� ÂكÄال Âيح� و Ãب�الر Ëال�ك Âس Âوaه Âو Ëد ÂحÂأ Âان Âك ÄوÂل

ب�! ] Äا الش�ع ÂذÂب�ي� هÂن Âوaه Âان ÂكÂك�ر� ل Äس aمÄال Âر� و Äم ÂخÄن� ال Âع ÂكÂل aب�أÂنÂتÂ11أ]

 هاجم النبي قبولهم للنبياء الكذبة الذين من أجل نفعهم المادي أو الجتماعي يتغاضون عن الحق ويداهنون الظالمين ويتست�رون على الخطأ. لهذا
ا للمسيح" )غل  S10: 1يقول الرسول: "إن كنت بعد أرضي الناس لم أكن عبد.)

ا ما جاء يحدثهم عن الخمر والسكر، يجد الظالمون في حديثه ما يؤهله أن يكون لهم نبيSا، يحدثهم بما يشتهونه. إنهم ل يريدون نبيSا aلو أن شخص 
صادقSا ينطق بكلمة ا، لنها بالنسبة لهم عار وخزي.

ا يوافقونهم على شرورهم، قيل عنهم: "إذ رأيت سارقSا وافقته، ومع الزناة نصيبك، أطلقت فمك بالشر، ولسانك يخترع Sإنهم يريدون أنبياء أشرار 
ا" )مز  S19-18: 50غش.)

 لعله يaشير هنا إلى النبياء الكذبة الذين عوض أن يسكروا بحب ا وينشغلوا بالوصية اللهية ينشغلون بالحفلت الماجنة التي يقيمها الغنياء،
ويسقطون في السكر مما يفقدهم اتزانهم وينحرف بهم عن رسالتهم.

v .كر الفاسدaما أن بدأوا في أن يغطسوا في هاوية الفراط وانحرفوا عن الحواس الطبيعية حتى سلموا نفوسهم للسبي لدى طاغية الس   

ا ليجروا نحو المaسكر" )راجع إش  Sشبعون11: 5إنهم يشبهون سفينة بدون قل̈ع يحفظ توازنها، لهذا قيل: "ويل للذين يقومون باكرaإنهم ل ي .) 
ا، ول ينتظرون أن تهدأ الشهوة، إنما هذا هو عملهم أن يسكروا على الدوام. لذا قيل: "يجرون نحو المسكر"] S11احتياج.]

 القديس يوحنا ذهبي الفم

. فتح باب للرجاء :6
 كعادة النبياء بعد التهديد بالتأديب وقبل حلوله يفتحون باب الرجاء ليدركوا رحمة ا الفائقة. فهو إذ يؤدب إنما ليضمهم إليه، ويهبهم أكثر مما

يسألون وفوق ما يطلبون.

. aوبaق ÄعÂا يÂي Âك Âيع م� Âج aع Âم ÄجÂي أÃإ�ن

 . Âائ�يل Âر Äإ�س Âق�ي�ةÂم� ب aضÂأ

ة�، Âير ظ� ÂحÄم� الÂن Âغ Âك Sعا Âم Äمaه aع ÂضÂأ

نÂ الن�اس�. ] ج� م� اهa يÂض� Âع Äر Âط� مÂس Âيع¨ ف�ي و قÂط� Â12ك]

 [ نبوة عن الرجوع من السبي في المستقبل القريب، وعن التمتع بالحرية من سبي الخطية بمجيء13-12يرى بعض الدارسين في هاتين العبارتين ]
المسي�ا مخلص العالم.

ا عند مجيء السيد المسيح الذي يسير في Sنبوة رائعة لحدثين عظيمين: الول عودة إسرائيل من السبي البابلي، والثاني ضم حشد المؤمنين مع 
مقدمتهم كبكر الراقدين، ورأس الكنيسة السماوي.

ا؛ هذه النبوة لم تتحقق. Sا، والعودة تتحقق فور Sيرى آخرون أن هاتين العبارتين هما نبوة النبياء الكذبة المخادعين بأن السبي ينتهي سريع

ا، ل كمملكتين منقسمتين، بل كشع̈ب واح̈د ومملك̈ة واحدة، ويدعو الكل "يعقوب". إنه Sإن كانوا بسبب شرهم تشتتوا، فإنه بعد تأديبهم يجمعهم مع 
سيضم البقية المقدسة التي التصقت بالرب أثناء السبي ورجعت إليه، فيصيرون غنم رعيته الناطقة.

 "يضج من الناس"، أو يحدثون جلبة بسبب كثرة عددهم، حيث يجمع السيد المسيح، الراعي الصالح شعبه من كل المم: "جميع أبناء ا المتفرقين
ا فتسمع صوتي، وتكون رعية واحدة وراع52: 11إلى واحد" )يو  Sخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بتلك أيضaخراف أ Gإذ يقول: "ولي .) 

(.16: 10واحد" )يو 

.aه Âام ÂمÂأ aات�كÂفÄال Âد ع� Âص ÄدÂق

 aهÄن ونÂ م� aج aر ÄخÂي Âاب� وÂبÄال Âن ونÂ م� aرaب ÄعÂي Âو Âونaم يÂقÄتÂح�

، Äمaه Âام ÂمÂأ Äمaه aل�ك Âم aازÂت ÄجÂي Âو



[ . Äه�م أÄس� Âب� ف�ي ر الر� Â13و]

 من هو هذا الفاتك الذي يقتحم الباب ويعبر منه فيخرج ويaخرج شعبه معه إل� السيد المسيح الذي فتك بالمÂوت؛ أماته بموته. عبر بشعبه من باب
الجحيم ودخل بهم إلى فردوسه واهبSا إياهم روح النصرة على آخر عدو وهو الموت؟

 لقد صار بكر الراقدين أقامنا معه! خرج من القبر وحمل بابه، كما أخذ شمشون مصراعي باب المدينة والقائمتين وقلعهما مع العارضة ووضعها
(.3: 16على كتفيه وخرج )قض 

 يرى البعض أن الفاتك هنا القديس يوحنا المعمدان الذي جاء بروح إيليا يaهييء الطريق أمام ملك الملوك، مخلص العالم، فقد فتح الباب بالمناداة
بالتوبة والدعوة للقاء مع حمل ا الذي يحمل خطية العالم.

 وسط الظلمات يتقدم المخلص، نور العالم ليشرق بنوره فيaبدد الظلمة. يدعو هنا بالفاتك، أي مaزيل العقبات وفاتح الطريق نحو البدية. إنه يفتح الباب
على مصراعيه ليجد كل مؤم̈ن فيه رجاءS للدخول والخروج تحت قيادته.

v ١٠   من يدخل يلزمه أل� يبقى في ذات الحالة التي فيها دخل، بل يلزمه أن يذهب إلى المرعى فيكون الدخول هو بداية "يدخل ويجد مرعى" )يو: 
ا بحدود العالم، أما من يستمر في السير كمن هو يتعدى المور المخلوقة حاسبSا ما يaرى كل شيء، فإنه يجد٩ Sكمال النعم. من يدخل يكون محصور ) 

 (. لكن هذا الدخول ل يمكن أنLXX ١: ٢٣مرعى فوق السماوات، ويقتات بكلمة ا، قائل: "الرب راعي )يقوتني(، فل يعوزني شيئSا" )مز 
[.12يتحقق إل� بالمسيح، كما تبع ذلك: "والرب رأسهم"]

القديس چيروم

 
2من وحي ميخا 

! Gليعمل روحك في

فأعمل بروح الحب والحنو!

v ،روحك الناري، روح الحب والحنو   

ليعمل فيG فأحمل أيقونة حبك العملي!

على مضجعي أنشغل باللقاء معك.

أراك تتجلى في المحتاجين والمتألمين.

أراك أبSا لليتامى وقاضيSا للرامل.

أراك تخرج لتلتقي بالمطرودين.

للتقي بك فيهم فأتمتع بالشركة معك!

v!ا Sا مملوء حنو Sا جديدSقلب Âانزع عني القلب الحجري، وهب لي   

ل يشغلني مال ول جاه،

فأنت كنزي ومجدي!

v،لتنزع عن أعماقي كل تصلب للرقبة   

ولتهدم بحبك تشامخي!

، Gحطم كل فساد في

ولتنزع كل حق̈ل غريب من داخلي!



تكلم يا رب ، فإن عبدك سامع!

كل كلمة مهما كانت جارحة فهي لبنياني.

لتضرب بسيفك فتبتر كل ش̈ر في داخلي!

تكلم، فإن أقوالك صالحة!

هب ليG أن أسلك باستقامة.

أقطن فيك يا أيها الطريق الملوكي!

v!أعترف لك بخطاياي   

أخطأت أنا وكل بيت آبائي!

لرجع إليك فترجع إلينا.

تجمعنا من أقاصي الرض،

لنصير سماءS جديدة، 

تسكنها أنت أيها البر الحقيقي.

v،ل تسمح لذني أن تستطيب الناعمات   

فتلهو بوعود العدو الكاذبة،

وتسكر نفسي بخمر العالم المaفسد.

هب ليG أذنان تسمعان ما يقوله الروح للكنائس!

v.تعال أيها الرب يسوع، ولتضم كل المؤمنين كأعضاء في جسدك   

فنقتحم أبواب الجحيم وننطلق إلى فردوسك!

ننزع باب الموت ونخرج معك إلى القيامة أنت هو بكر الراقدين،

أنت هو رأس الكنيسة المقدسة!

aالث�ال�ث aاح Âح ÄصÂلÂا

القيادة الشريرة

 الن بعد أن كشف عن خطايا الشعب وجه حديثه للقيادات: الملك والرؤساء والشراف والقضاة، هؤلء الذين أaقيموا لخدمة الشعب وإجراء القضاء
ا عن ذلك استغلوا مراكزهم ونهبوا أموال الشعب، وتنعموا في تر̈ف زائ̈د بينما كان الشعب يئن من الجوع والظلم. Sالعادل لكل إنسان لكنهم عوض

-5[، والثاني أنهم قادة مخادعون ]4-1يحتوى هذا الصحاح على ثلثة أحاديث هامة موجهة للقادة الشرار: الحديث الول أنهم قادة متوحشون ]
[. 12-9[، والثالث أنهم قادة مرتشون كما تحدث عن  ثمر القيادة الشريرة ]8

ا، والعودة منه على البواب. Sا جد Sهنا يوبخ ميخا النبي القيادات على انخداعها بكلمات النبياء الكذبة المخادعة، حيث نادوا بأن السبي ينحل سريع 
يطالبهم ميخا النبي أن يميزوا الحق ويعرفوه، ول ينخدعوا بالكاذيب.

[.1. دعوة القادة للتعرف على الحق            ]1
[.4-2. الظالمون الشرار                          ]2
[.7-5. النبياء الكذبة                                        ]3



[.8. ميخا وقوة الروح                           ]4
[.12-9. توبيخ القادة في صراحة          ]5

. دعوة القادة للتعرف على الحق :1
. Âائ�يل Âر Äت� إ�سÄيÂب Âاة Âضaق Âو Âوبaق ÄعÂي Âاء Âس Âؤ aا رÂوا ي aع Âم Äاس : aتÄلaق Âو

؟ ] ق� ÂحÄوا الaف ر� ÄعÂت ÄنÂأ Äم aكÂل ÂسÄيÂلÂ1أ]

 كان يليق بشيوخ إسرائيل أن يعيشوا وسط الشعب، يشاركونهم الحياة اليومية، لكنهم تحولوا إلى طبقة أرستقراطية حاكمة تعيش في العاصمة
"أورشليم".

ا من الشعب، ل عمل لهم Sا، وصاروا أكثر شرSموا الشعب الشريعة ويشهدوا للحق اللهي، وضعوا الشريعة جانبÃوالقضاة الذين كان يليق بهم أن يعل 
سوى سوء استغللهم لمراكزهم وسلطانهم. 

v إش( "ا يكرر النبياء اتهام الشعب، قائلين: "اسمعوا يا حكام سدوم، رؤساؤكم غير أمناءSمرة أخرى يقول ميخا: "أما تعرفون٢٣، ١٠: ١   حق .) 
 العدل؟" في الواقع في كل موضع يحلونهم )يثبطونهم( بعنف. ماذا، إذن؟ هل ينسب أحد الخطأ في ا؟ حاشا أن يكون لنا هذا الفكر. فإن الخطأ

[1بالحقيقة فيهم. فإنه أي تبرير فاضل يقدمه أحد أنكم ل تعرفون ناموس سوى أنكم ترفضون طاعته؟]

القديس يوحنا الذهبي الفم

vإنه يوجه حديثه إلى القادة، الذين اؤتمنوا على القضاء وداسوا العدل؛ لذلك وضع هذا في شكل سؤال: ألستم أنتم المسئولين عن القضاء، لكي    
 تعاقبوا المذنبين وتطلقوا البرياء بدون لو̈م؟ إذن كيف أن الذين اؤتمنوا بتدبير الشرائع انحرفوا عن ممارسة الخير وساندوا الشر بحما̈س؟ لقد

مارستم مثل هذا الجشع بخصوص المحتاجين، فتجردونهم من كل ممتلكاتهم )يقترح هذا بالقول: سلبتم الشعب من جلودهم والجسم من عظامهم(]
2.]

ثيؤدورت أسقف قورش

 ل نعجب إن وقف نبي بسيط في قرية ليحاكم الرؤساء والقضاة ويستجوبهم، فإنه إذ يتمتع بالحق اللهي يحمل مهابة خاصة، بينما هؤلء العظماء إذ
لم يعرفوا الحق في حياتهم وسلوكهم صاروا في ضعف، عاجزين عن الدفاع عن أنفسهم.

حيث يوجد الحق ل يجد الخوف له مكانSا، بل يحمل النسان مخافة الرب وفي تواضع ل يخشى الناس ول الحداث.

 من هو هذا الذين يستجوبهم: "أليس لكم أن تعرفوا الحق؟" حقSا يعرفونه ويحفظون الناموس والشرائع ربما عن ظهر قلب، لكنهم غرباء عنه في
حياتهم وسلوكهم، فصاروا بل معرفة.

. الظالمون الشرار2
، بÃينÂ الش�ر� ح� aمÄال Âو ÂرÄي ÂخÄال Âين ض� بÄغ� aمÄال

[ . Äه�م ظÂام� نÄ ع� Âع Äمaه Âم ÄحÂل Âو ÄمaهÄن Âع Äمaه Âودaل aج Âين [2الن�از�ع�

إذ يتسلل حب المال والطمع إلى القلب يفقد النسان بصيرته الداخلية وتمييزه، فيبغض الخير للخرين ويشتهي لهم الشر.

    يقيمون ولئمهم بذبح الفقراء وطبخهم.cannibalsأول سمة للظالمين هو بغض الخير وحب الشر، يعاملون الفقراء كآكلي اللحوم 

 في سفر حزقيال يوبخ ا الرعاة الشرار، قائلS: "ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. أل� يرعى الرعاة الغنم... بشد̈ة وبعن̈ف تسلطتم
 عليهم. فتشتت بل را̈ع، وصار مأكلS لجميع وحوش الحقل وتشتت... هكذا قال السيد الرب: هأنذا على الرعاة، وأطلب غنمي من يدهم، وأكفهم عن

(.10، 4، 2: 34رعي الغنم، ول يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم، فل تكون لهم مأكل" )حز 

ب�ي، Äع Âش Âم ÄحÂل Âونaل aكÄأÂي Âين ال�ذ� Âو

، ÄمaهÄن Âع Äمaه ÂدÄل شaطaونÂ ج� ÄكÂي Âو

، Äمaه ÂامÂظ مaونÂ ع� ÃشÂهaي Âو



قÄلÂى. ] ط� الÄم� Âس Âم� ف�ي و Äالل�ح Âك Âر� و Äق�دÄا ف�ي ال Âم Âك ÂونaقÃق Âشaي Â3و]

كان يليق بالقادة الروحيين أن يبذلوا أنفسهم لحساب الشعب، ل أن يشبعوا شهواتهم ويفترسوا الشعب كوحوش ضارية، كأكلة لحوم البشر.

ا Sيقدم صورة بشعة لما بلغه هؤلء القادة من وحشية ضد الشعب، فإنهم يأكلون لحومهم كوحو̈ش مفترسة، ويكشطون جلودهم حتى ل يتركوا أثر 
 للحومهم، ويهشمون عظامهم ليأكلوا النخاع، ويشققون كما في القدر، كأنهم يقطعون لحومهم ويضعونها في قدر! صورة مؤلمة للغاية عن شراهتم

وقسوتهم بل حدود!

، Äمaهaيب بÃ فÂلÂ يaج� ونÂ إ�لÂى الر� aخ aر ÄصÂئ�̈ذ يÂين ح�

، ÄمaهÄن Âع aهÂه Äج Âو aرaت ÄسÂي ÄلÂب

[ . ÄمaهÂال Âم ÄعÂوا أ aاء ÂسÂا أ Âم Âت� كÄق ÂوÄال Âل�ك Â4ف�ي ذ]

 لن يسمع ا لصرخات من يأكل لحم أخيه، مهما تزايدت، ومهما علت، إنما يستر الرب وجهه عنهم ليترك العدالة تأخذ مجراها في الوقت المعين.
ا في شدتهم ول يجدوا13: 2"لن الحكم هو بل رحمة" )يع  Sفكما لم يسمعوا لصرخات إخوتهم حين كانوا في وس̈ع ورخا̈ء، يصرخون هم أيض .) 

ا مقطوعة أباهم أيديهم وأرجلهم Sاستجابة. وكما ستروا وجوههم عن إخوتهم المساكين، يستر ا وجهه عنهم. وكما قال أدوني بازق: "سبعون ملك 
ا؛ مع الرجل الكامل تكون كاملS؛ مع7: 1كانوا يلتقطون تحت مائدتي، كما فعلت كذلك جازاني ا" )قض  Sويقول المرتل "مع الرحيم تكون رحيم .) 

ا؛ ومع العوج تكون ملتويSا، لنك أنت تخلص الشعب البائس والعين المرتفعة تضعها" )مز  Sويقول سليمان27-25: 18الطاهر تكون طاهر .) 
ا يصرخ ول يaستجاب" )أم  S12: 21الحكيم: "من يسد أذنيه عن صراخ المسكين فهو أيض.)

v[3   في اللحظة التي فيها انسحب من الشر، في ذات اللحظة أتأهل أن تنصت إلى صلواتي.]

القديس جيروم
v،ف المكافأة حسب اتجاهات الشعب يا رب. فتمد القديسين بما تستحق�ه القداسة، والبرياء والمتحررين من الخطية بما يليق بهمÃإنك تكي    

 والمختارين والكاملين بما هو كامل؛ أما الذين ينحرفون عن الطريق المستقيم ويسيرون في التجاه المضاد فإنك تضمن لهم أن يجدوا نهاية طريقهم
[.4اللئق بهم]

ثيؤدورت أسقف قورش
. النبياء الكذبة :3

ب�ي،  Äع Âش Âل�ون ينÂ يaض� لÂى الÂنÄب�يÂاء� ال�ذ� Âب� ع ا قÂالÂ الر� Âذ ÂكÂه

، Äان�ه�مÂن ÄسÂب�أ ÂونaشÂهÄنÂي Âين ال�ذ�

 ! ËمÂلÂس : ÂونaادÂنaي Âو

[ .Sبا Äر Âه� حÄيÂل Âع Âون aحÂتÄفÂي SئاÄي Âش Äاه�ه�م ÂوÄفÂف�ي أ aل Âع ÄجÂي Âال�ذ�ي ل Â5و]

 بينما ينهش النبياء الكذبة لحوم إخوتهم بأسنانهم كوحوش مفترسة، إذا بهم يقدمون كلمات معسولة كاذبة، مبشرين بالسلم الكاذب. هؤلء النبياء
ا! Sيسندهم الغنياء وأصحاب السلطة، لكن لن يدوم المر، فالحرب قادمة حتم

 يترجم البعض "ينهشون بأسنانهم" "يعضون بأسنانهم؛ ففيما هم يتكلمون بالناعمات، منادين بالسلم يخفون كذبهم بالعض على شفاههم بأسنانهم
حتى يحبسوا ما في داخلهم، فل تفلت كلمة تكشف عن خداعهم وكذبهم.

 إنهم نهمون يطلبون أن يأكلوا لحم الغير بل توقف. فمهم مفتوح للفتراس، فإن منعهم أحد يفتحون عليه حربSا، متوعدين إياه بأحكام ا القاسية. هذا
(7: 1، تي 3: 3 تي 1هو عمل الطمع بالربح القبيح )

v (. فمن يتحدث بطريقة شريرة عن أقوال ا، ويلقي بالكلمات النبوية في6: 20   يقول )إرميا النبي( "وكل محبيك الذين تنبأت لهم بالكذب" )إر 
[.5الحفرة يتنبأ، لكنه يتنبأ بالكاذيب]

v إر( Sفإن من يسمع نبي مثل موسى ل16: 23   إنه لم يمنعهم عن مجرد الصغاء إلى نبي، بل يصغون إلى كلمات النبياء عندما تقدم باطل .) 
 يسمعه هو بل يسمع الرب الذي يتكلم خلله. فإن النبياء الكذبة يعملون باطلS. فإنهم إذ يتكلمون برؤى هي من قلوبهم ل يغيرون قلب المستمع،

[.6فيعملون باطل]

العلمة أوريجينوس
يÂا.  Äؤ aر Âب�ل ËةÂلÄيÂل Äم aكÂل aونaكÂت Âل�ك Âل�ذ



افÂ̈ة.  Âر مÄ ب�دaون� ع� aكÂل ËمÂلÂظ

ن� الÂنÄب�يÂاء�  Âع aس Äالش�م aيب تÂغ� Âو

[ . aارÂه�م� الن�هÄيÂل Âع aل�م Äظaي Â6و]

 إذ جرى النبياء الكذبة وراء محبة المال التصقوا بالغنياء، وسلكوا بروح الرياء، وبرروا الظلم، فصارت أذهانهم مظلمة وتحولت حياتهم إلى ليل
بل نهار، لنهم رفضوا شمس البر. يفقدون كل استنارة داخلية، فتظل�م عقولهم وتزعجهم أفكارهم.

يعلن الرب عن عجز النبياء الكذبة، إذ ل يتمتعون برؤيا في الليل، وعرافة في الظلم، ويصيرون في حالة إحباط شديد، ويحل بهم الخزي والعار.

v إر( "بدون رؤيا، وستكون لكم ظلمة٩: ١٥   "الشمس تغرب ،Sعلى هؤلء النبياء الذين يضلون شعبي، ساكنين في الظلمة. "سيكون لكم ليل ) 
ا بالطبيعة. فإن )الرب( يرد هذا الحكم بالنسبة٤٣: ١٢بل فجر". فعندما يفارق )الروح النجس( النسان يجتاز في أماكن )مت  Sهذا يحدث تمام .) 

ا لهذا الجيل" )مت  S[.7(. فإنه في أيام النبياء خرج منهم )الروح النجس( الذي هو الخطية ذاتها]٤٥: ١٢للشعب. "هكذا يكون أيض

القديس مار افرام السرياني

، Âونaاف ر� ÂعÄال aل Âج ÄخÂي Âو ، Âون aاؤ ى الر� Âز ÄخÂيÂف

، ÄمaهÂب ار� Âو Âش Äمaل�ه aك Âط�ون Âغaي Âو

[ . نÂ ا� ابË م� Âو Âج ÂسÄيÂل aن�هÂ7ل]

إذ ما سأل أحد النبياء الكذبة مشورة قدموا مما في داخلهم من ظلمة، لن ليس لديهم "إجابة من ا".

ا يaشير إلى عجزهم عن أن يتنبأوا، فيصمت لسانهم ويغطون شفاههم، ويتلمس الشعب طريقه وسط الظلمة الروحية. Sغطاء الشوارب أيض

 . كان للشارب واللحية تقدير خاص لدى العبرانيين كعلمة عنsaphamيaقصد بتغطية شفاههم العليا تغطية الشارب، إذ جاءت الكلمة العبرية 
 الشجاعة والرجولة والقوة. فتغطية الشفة العليا علمة الحزن والسى. هكذا فإن النص هنا يعني أن النبياء في حزن، لن ا يرفض أن يعلن ذاته

[.8(]22، 17: 24(. وردت ذات العادة في حزقيال )45: 13لهم، لهذا يغطون شفاههم. ولهذا السبب يaطالب البرص أن يغطي شفته العليا )ل 

. ميخا وقوة الروح :4
 ،SساÄأÂب Âو SاGق Âح Âو Ãب وح� الر� aر Âة لÂك�ن�ن�ي أÂنÂا مÂلنË قaو�

نÄب�ه�،  Âب�ذ Âوبaق ÄعÂي ÂرÃب Âلخ

ي�ت�ه�. ] ط� Âب�خ Âائ�يل Âر Äإ�س Â8و]

ا ما ويخزون، إذا بالنبي يتزكى على الدوام خلل عمل روح الرب القدير وتمسكه بالحق اللهي. Sبينما ينفضح النبياء الكذبة يوم

  يaرجع ميخا سرË قوته إلى عمل الروح القدس فيه. فقد أهله روح الرب للعمل النبوي الرعوي، فامتل قوة وحقSا وشجاعة، يتكلم كمن له سلطان.
 (. فهو ل يخشى7: 50وكما يقول إشعياء النبي: "والسيد الرب يعينني لذلك ل أخجل، لذلك جعلت وجهي كالصوان، وعرفت أني ل أخزى" )إش 

مقاومة الناس، حتى وإن كانوا أصحاب سلطان!

 (، وكما يقول16: 2 كو 2أدرك النبي عجزه بذاته عن القيام بهذا العمل، لكن روح الرب هو سرG قوته، لنه: "من هو كفء لهذه المور؟" )
(5: 3 كو 2الرسول: "كفايتنا من ا" )

ا. ل يشعر بضع̈ف، ول تعوزه Sا وبأسSعلى نقيض النبياء الكذبة الذين حل بهم الحباط الشديد امتل ميخا بقوة الروح اللهي، يحمل قوة داخلية، وحق 
 :23معرفة الحق، ول يفقد عمله البطولي في الرب. كأنه يقول لهم: ليس من وجه للمقارنة بين النبياء الكذبة وبيني، إذ "ما للتبن مع الحنطة" )إر 

28.)

 إذ تمتع ميخا النبي بهذه المؤهلت تكلم بجرأة وأخبر يعقوب بذنبه، وإسرائيل بخطيته. لقد التزم رجال ا أحيانSا أن يكشفوا عن صدق إرساليتهم
والمكانيات اللهية التي تمتعوا بها، ليس للفتخار وإنما لجل الخدمة وبنيان ملكوت ا في هذا العالم.



  الخ( يوضح القديس يوحنا الذهبي الفم أن الرسول بولس لم يفعل ذلك بغية الفتخار بنفسه،21: 11في تفسير الرسالة الثانية إلى أهل كورنثوس )
 إنما ليaبكم أفواه الذين يريدون تحطيم خدمته بإنكارهم رسوليته. وقد قدم الذهبي الفم أمثلة كثيرة لرجال ا الذين دافعوا عن أنفسهم من أجل بنيان

 الكنيسة ونجاح العمل اللهي. فصموئيل النبي يقول: "هأنا فأشهدوا عليË قدام الرب وقدام مسيحه، ثور من أخذت، وحمار من أخذت، ومن ظلمت،
 (. وعاموس النبي يقول لمصيا: "لست أنا نبيSا، ول أنا ابن نبي،3: 12 صم 1ومن سحقت، ومن يد من أخذت فدية لغضي عيني عنه، فأرد لكم" )

ا ميخا النبي هنا]14: 7بل أنا را̈ع وجاني جميز فأخذني الرب من وراء الضان، وقال ليG الرب: اذهب تنبأ لشعبي إسرائيل" )عا  Sالخ(، وهكذا أيض 
9.]

. توبيخ القادة في صراحة :5
 ، Âائ�يل Âر Äت� إ�سÄيÂب Âاة Âضaق Âو Âوبaق ÄعÂت� يÄيÂب Âاء Âس Âؤ aا رÂا ي ÂذÂوا ه aع Âم Äا�س

، ق� ÂحÄال Âونaه Âر ÄكÂي Âين ال�ذ�

تÂق�ي̈م. ] Äس aل� مaك Âون aج Ãو Âعaي Â9و]

جون المستقيم. لعله Ãإذ ينعم ميخا النبي بروح الرب القدير لن تعوزه المكانية للحديث الجريء ضد الرؤساء والقضاة الذين يبغضون الحق ويعو 
ا ما يفعله الهراطقة حين يسيئون استخدام بعض العبارات Sيقصد بتعويج كل مستقيم إساءة تفسير كلمة الرب، فيحولونها لصالحهم الخاص. هذا أيض 

الكتابية لخدمة هرطقاتهم.

 ( كتب القديس كيرلس الكبير عن الذين يفسدون الحق بإساءة إستخدام بعض العبارات من الكتاب المقدس. كما بعث مع الرسالة٨: ١٩في رسالته )
 التي شوهها الهراطقة.Epicetetusنسخة من خطاب القديس أثناسيوس الرسولي لبيكتيتوس 

اء�  Âم Ãب�الد Âن ÄوÂيÄه ينÂ يÂبÄنaونÂ ص� ال�ذ�

[ . ل�يمÂ ب�الظ�لÄم� Âش aورaأ Â10و]

 سعى قادة المة أن يبنوا مدينة مزدهرة، فانشغلوا بالنشاءات الفخمة والمظاهر الخارجية على حساب طبقة الشعب الفقيرة. يهتمون بمظهر المدينة
وجمالها كمن يسعون نحو المصلحة العامة، بينما يكسرون الناموس ويظلمون المساكين. 

v مي( "ل تقتل"، وأمروا ان يكفوا عن أمور10: 3   "الذين يبنون صهيون بالدماء" :Sلم يتعلموا ضبط النفس، مع أنهم تسلموا هذه الوصية أول .) 
 أخرى ل حصر لها بسبب هذا، وبطرق� كثيرة متنوعة كانوا يaحثون على حفظ هذه الوصية. ومع هذا لم يتوقفوا عن هذه العادة الشريرة، وإنما ماذا
ا يوجهونه ضده؟ هل لنه يكرمكم، ولنه وهو ا صار Sا أو صغير Sقالوا عندما رأوه؟ هلم نقتله. وما هو الدافع؟ وما هو السبب؟ أي اتهام كان كبير 

 إنسانSا لجلكم، وصنع عجائب ل حصر لها؟ أو لنه غفر خطاياكم؟ أو لنه دعاكم للملكوت؟ لتروا شرهم العظيم مع غباوتهم، وعلة قتله هو جنونهم
[.10المطبق]

القديس يوحنا الذهبي الفم

ة�،  Âو Äش ونÂ ب�الر� aضÄقÂا يÂه aاؤ Âس Âؤ aر

ة�، Âر Äجaب�ال ÂونaمÃل Âعaا يÂهaتÂنÂه Âك Âو

ة�، ر�فaونÂ ب�الÄف�ض� ÄعÂا يÂه aاؤÂب�يÄنÂأ Âو

 : Âائ�ل�ينÂق Ãب لÂى الر� Âع Âونaل ك� ÂوÂتÂي Äمaه Âو

نÂا؟  ط� Âس Âب� ف�ي و أÂلÂيÄسÂ الر�

[ ! Þر Âا شÂنÄيÂل Âت�ي عÄأÂي Â11ل]

 يaدين النبي القادة الدينيين الذين يعملون كأجراء، فتغويهم الرشوة، وينحرفون بسب محبة المال. كما يaحذر الغنياء وأصحاب السلطة من استخدام
ل النبياء الكذبة إلى مرتزقة يتنبأون حسبما يaقدم لهم من فضة، فل يشغلهم إعلن إرادة ا  إمكانياتهم للتأثير على خدام ا، هذه تaحسب رشوة! تحو�

(.15: 2 بط 2إنما كيف يكسبون المال. لقد تمثلوا ببلعام الذي "أحب أجرة الثم" )

vكم فم الثور الذي يدرس الحنطة. فالرسول لم يسيء إلى الحرية، بل إذaمح لك أيها الكاهن أن تعيش من المذبح ل أن تحيا في تر̈ف. ل يaلقد س    
ا، حتى ل يكون مدينSا لح̈د ) Sونهار Sا، يعمل ليلS١(. وفي رسالة أشهد ا أنه عاش بوقا̈ر )٨: ٣ تس ٢؛ ٦: ٢ تس ١كان له طعام ولباس كان مكتفي 

ا يسأل أو يأخذ١٠: ٢تس  Sا، ل بخصوص نفسه وحده، بل وبخصوص تلميذه، أنه لم يرسل أحد Sفي غير طم̈ع في إنجيل المسيح. أك�د هذا أيض ،) 
 ( فإنه لم١٨-١٧: ١٢ كو ٢شيئSا من الكنائس. ولكن إن كان في بعض الرسائل عب�ر عن مسرته ودعا العطايا التي أرسلها البعض أنها نعمة ا )



 يجمعها لنفسه وإنما لقديسي أورشليم الفقراء، وهم اليهود الذين آمنوا أولS بالمسيح وقد طردهم آباؤهم وأقرباؤهم وفقدوا ممتلكاتهم وكل مصالحهم،
بها كهنة الهيكل والشعب. ليقبل هؤلء أن يأخذوا. ولكن تحت ستار الفقراء اغتنى قلة، فتأكل في أوا̈ن ذهبية وزجاجية وصينية )خزفية  حيث خر�

[...11ثمينة(. ليتنا بغنانا نغير عادتنا أو ل نسمح للفقراء أن يكون علة لبلوغ غنى الشراف]

القديس چيروم

ا من رؤساء وكهنة وأنبياء على أم̈ر واح̈د وهو محبة المال. وخلل ممارستهم للعبادة في شكليتها بدون روح Sاتفق القادة المدنيون والدينيون جميع 
ا. إنه اليمان غير العامل Sا، لنهم شعب ا اسم Sظنوا أن ا في وسطهم يحميهم من كل شر. يظنون أن تصرفاتهم الشريرة هذه ل تسبب ضرر 

بالمحبة، فهو إيمان ميت، يقوم على الشكليات بل روح وحياة.

 "أليس الرب في وسطنا؟" ألسنا في مدينة أورشليم، مدينة ا؟ أليس هيكله وتابوت عهده وكتابه المقدس وكهنته وذبائحه اليومية بين أيدينا؟ هكذا
أساءوا استخدام المتيازات اللهية المقدمة لهم لجل تقديسهم، فتركوا القداسة وتمسكوا بالشكليات.

تحولت عطايا ا لهم عن غايتها، فتوهموا أن ا في وسطهم مادامت لهم هذه العطايا، حتى وإن أصروا على محبة العالم والظلم والعنف.

قÄ̈ل، Âح Âك aن ÄوÂيÄه مÄ تaفÄلÂحa ص� aب�كÂب Âب�س Âل�ك Âل�ذ

،Sبا Âر ل�يمa خ� Âش aورaأ aير تÂص� Âو

̈ر. ] Äع Âو Âخ ام� Âو Âت� شÄيÂبÄال aلÂب Âج Â12و]

 (، وقد كان لها انطباعها العميق على إرميا. اقتباسها أدى إلى إنقاذ18: 26كان لهذه النبوة أثرها الفعال بعد أكثر من قرن حيث اقتبسها إرميا النبي )
حياة إرميا عندما تعرض لخطر الموت قتلS في أيام يهوياقيم.

 ]، وهم ل يدرون أنهم فيما هم يهتمون بالشوارع والمباني الفخمة يعملون على خراب10لقد ادعوا أنهم يبنون صهيون ويهتمون بإنشاءاتها [
الماكن المقدسة.

 إن كان القادة قد ظنوا أن ا في وسطهم فلن يحل بهم هلك، فبسبب إصرارهم على اغتصاب الحقول يسمح ا بدمار صهيون، فتتبدد مبانيها،
ا كثمرة إصرارهم على الشر، Sوتتحول إلى حقول وخرائب وقفر! ما يحل بصهيون يكشف عما يحل بأعماق هؤلء الشرار، وما سيحل أيض 

متسترين بوجود صهيون وهيكل الرب كعلمة على سكنى ا في وسطهم.

vفسر بأن أورشليم ملطخة بالظلم. بينما كان رؤساء بيتaا ميخا اللهي كان غير قاد̈ر أن يطيق من صهيون من يجري فيه الدم، والذي ي Sهنا أيض    
 يعقوب يشمئزون من العدالة، كان الكهنة يعلمون من أجل الجرة. كان النبياء يتنبأون من أجل المال! ماذا يقول ميخا عن نتيجة هذا؟ "تحرث

ا على انعدام الستقامة، فيندر وجود ساق Sصهيون كحق̈ل، وتصير أورشليم كمستودع ثمر )مدمر( وجبل البيت مثل بستان غابة". لقد انتحب أيض 
 (. فقد جاءت لغته غالبSا ما تشبه قول داود القوي: "خلصني يا رب فإن٤-١: ٧)نبات( أو أثر عنب، حيث أن الرئيس يسأل والقاضي يتملق )مي 

[.القديس غريغوريوس النزنيزي12(]١: ١٢(. فستنتهي خيراتهم، إذ "أفنيت مثل العث مشتهاة" )مز ١: ١٢البار قد فني" )مز 

يرى البعض أن هذه النبوة قد تحققت حرفيSا على يد تيطس حين حرث الرومان الرض التي كانت المدينة قائمة عليها حتى يتحقق الخراب التام.
 

 3من وحي ميخا 
ا! Sلعرف الحق فأصير قائد

v .ترتعب نفسي عند سماعي عن القادة الشرار   

ظنوا أنهم يعرفون الحق ويدافعون عنه.

وهم أبعد من أن يعرفوه!

أنت هو الحق اللهي،

اكشف عن عيني فأعرفك،

أسلك أفيك، فأحيا إلى البد!

v .أن أحب الخير، وأبغض الشر Gهب لي   



لحب الخير مهما كانت تكلفته،

ولبغض الشر مهما كانت إغراءاته!

v،لحب الخير لكل بشر   

فأحبك أنت يا محب البشر!

انزع عني كل طمع وجشع وأنانية،

انزع عني الوحشية العنيفة.

هب ليG الحب الباذل المجاني.

ب. Âحaأحب ول أطلب أن أ

. Gلني أحبك أنت حتى في المقاومين لي

v. Gلترفق بالغير فتترفق أنت بي   

لستجيب لطلبات الغير،

فتسمع صوتي وتجيب صلواتي.

v،انزع عني كل رياء   

فانطلق بالحق دون مداهنة!

أرضيك فل أطلب رضاء الناس.

ألتصق بك، فتشرق بنورك علي�

أتعرف على مشيئتك،

ك. واستنير ببهاء بر�

ا بل ليل، Sتصير حياتي كلها نهار

ا بل ظلمة، Sونور

وحبSا بل بغضة!

v،قوة روحك القدوس Gهب لي   

فامتلئ بالقوة والحق والبأس.

أنطق بالحق مهما كانت تكلفته،

ول أداهن غنيSا أو صاحب سلطان!

أنطق بكلماتك دون اعوجاج!

v،أعبدك بالروح والحق   

فل تبتلعني شكليات بل روح!



! أدرك حلولك وسكناك في�

فتقيم صهيون الروحية،

وتقدس أعماقي هيكلS لك.

القسم الثاني

5-4نبوات مسيانية مجيدة    مي 

 بعد أن قدم نبوات تأديبية بسبب إثم إسرائيل وخطية يهوذا فتح باب الرجاء بالعودة من السبي كمملكة واحدة، تaعيد بناء الهيكل، لكن ما هو أعظم
ظهور ابن داود الذي حدد النبي موضع ولدته "بيت لحم بأفراتة"، لهذا نجد الحديث خاص بإسرائيل الجديد أو المملكة الروحية.

 بعد العودة من السبي ظهر المكابيون وكان لهم دورهم الحيG لقامة أمة تتعبد ل، لكن تحت قيادة حاكم هاروني "كهنوتي". كان الشعور بالقومية
 قويSا للغاية، وكان الكل يترقب بطريقة حرفية قيام ملك من نسل داود؛ لكن ميخا تنبأ مسبقSا عن هذه المملكة أنها جامعة، أبدية، روحية. تحققت نبوته

ة، لن Gر aبمولود بيت لحم. لكن عانت القيادات اليهودية على مستوى رؤساء الكهنة والكهنة والفريسيين والصدوقيين وغيرهم من حالة إحباط م 
ا باليهود للسيطرة على العالم. Sا خاصSا مادي Sيسوع لم يقم ملك

 
aاب�ع اÂلصحاح الر�

؟ أي�ة كنيسة هي مثلك�

 بعد ما أشار النبي بعبارات مؤثرة عن الدمار الذي يحل بالمة بسبب فساد كل الطبقات، وما ستبلغه من ضيق يaعاني منه الجميع، يaقدم لنا الوعد
 اللهي العجيب بأنه "في ذلك اليوم" يصير الكل مملكة واحدة حرة، يملك الرب عليها. بهذا ينقل فكرنا من حالة السبي البابلي إلى العودة إلى

 أورشليم، وإعادة بناء أسوارها وهيكلها، بل ينقلنا على مستوى البشرية من حالة السبي لبليس إلى حرية مجد أولد ا، حيث تaقام كنيسة العهد
الجديد في رأس الجبال.

اته أن�ه ليس مثل هذا الله غافر الثم )مي   (، فإنه يدعونا لنكون أعضاء في كنيسة العهد18: 7إن كان ميخا النبي قد أبرز خلل اسمه وخلل نبو�
م لنا هذه العروس، الكنسية الفريدة Ãقدaالجديد، أيقونة عريسها الفريدة، لتحمل شركة سمات عريسها خلل نعمته الفائقة. وقد جاء هذا الصحاح ي 

العجيبة. ويمكننا أن نaعطي لها اللقاب التالية:

[.1. جبل الجبال                        ]1

[.2. شعب الشعوب ومدرسة إلهي�ة    ]2

[.3. محكمة فريدة                     ]3

[.5-4. جن�ة فريدة                        ]4

[.6. بيت المطرودين                   ]5

[.8-7. عرش ملوكي                     ]6

يين                  ]7 [.12-9. جماعة المفد�

[.13. جيش ل يaقهر                     ]8

. جبل الجبال :1

ا كجبل حوريب حيث تسل�م موسى النبي الشريعة، وإن�ما Sشامخ Sقيم من البشري�ة ليس جبلaيتطل�ع ميخا النبي إلى ملء الزمان حيث يتجس�د ا الكلمة لي 
، تحمل جنسيGة عريسها السماوي.  Gقيم من الساقطين كنيسة مجيدة شاهقة العلوaته السماء عينها. فقد جاء السماوي لي جبل الجبال الذي تبلغ قم�

هه ل، قال فيه: أنا أمريكي، فماذا عنك؟". إن�ه السماوي الذي يدعو كل مؤم̈ن أن يتحد معه ليحمل  كتب طفل أمريكي معتزG بجنسي�ته خطابSا وج�
جنسي�ته، فيترن�م الكل مع الرسول بولس: "أجلسنا معه في السماوي�ات.



ر� الÂي�ام�  يÂكaونa ف�ي آخ� Âو

قÂ التÃلÂل�  ÄوÂف aف�عÂت ÄرÂي Âال�  وÂب أÄس� الÄج� Âف�ي ر Sاب�تاÂث aونaكÂي Ãب بÂلÂ بÂيÄت� الر� Âن� جÂأ
[ . Ëوبaعaه� شÄيÂر�ي إ�ل ÄجÂت Â1و]

 (. ولما كان الثنان معاصرين لبعضهما، غير أن إشعياء أكبر سنSا4-2: 2[ يكاد يكون مطابقSا لما ورد في سفر إشعياء )3-1ما ورد في العبارات ]
 من ميخا، لذا يرى البعض أن الخير اقتبس ذلك من الول. وإن كان بعض الدارسين يرون أن الثنين اقتبسا من مصدر ثالث بإرشاد روح ا

القدوس.   

(.5: 3تعبير "في آخر اليام" عادة ما يستخدمه النبياء للرشاد إلى العصر المسياني )هو 

v ( يتنبأ عن ظهور مجيد وواسع عن تقوى كل المحيطين: إبادة الصنام، مع تمتع بيت الرب ب�سمة المسكونية اللئقة به. فإنه2: 2   )إشعياء النبي 
 يقصد بالجبال والتلل ليس فقط إزالة الخطاء التي ملكت على الجميع بعد ظهور مخلصنا إذ انفضح كذب الوثان، بل وأعلن عن جمال الحق،

[. 1وهكذا نرى النبوة تتحقق. أضف إلى هذا القول: "في آخر اليام" يعني بها القول: "اليام التي تلي ظهور الرب"]

 ثيؤدورث أسقف قورش

 [ والقديس يوحنا الذهبي الفم2يرى كثير من آباء الكنيسة أن هذا الجبل المجيد يaشير إلى كنيسة العهد الجديد، منهم القديس كيرلس الكبير]
[.3ويوسابيوس القيصري]

v غل( شير إلى الكنيسة ورسوخ2: 2(، وفي موضع آخر: "لتدبير ملء الزمنة" )إش 4: 4   قال بولس نفس الشيء: "جاء ملء الزمانaإنه ي .) 
 تعاليمها كالجبل... المر العجيب عن الكنيسة ليس أنها منتصرة وإنما الطريقة التي بها صارت هكذا. هي مaطاردة ومaضطهدة، ومaمزقة بألف

 طريق، ومع ذلك ليس فقط ل تنقص، بل صارت عظيمة، وباحتمالها اللم تحطم أولئك الذين يحاولون أن يصبوا عليها الضربات. هذا هو عمل
اللؤلؤة التي تaضرب بالحديد، إنها تستنزف قوة ضاربيها... فإذ يصورها النبي بالجبل، إنما يعني بهذا قوة الكنيسة وثباتها وسموها وصمودها... 

ا إلى اشتياقهم للتجاوب مع الدعوة. لم Sوتجرى إليه كل المم". لحظوا هنا كيف أن النبي ليس فقط أعلن عن الدعوة الموجهة إلى المم، بل وأيض" 
[.4يقل "سيaدفعون" وإنما "يأتون"]

 القديس يوحنا الذهبي الفم 

[ 5أليست كل البشرية، القطيع الواحد، ل؟ أليس ا نفسه هو رب كل الشعوب وراعيها؟]

 العلمة ترتليان 

 ترتفع الكنيسة إلى رأس الجبال، أي تبلغ إلى أعالي السماء، حيث تحمل الطبيعة السماوية بإتحادها بالرأس السماوي. وتسمو فوق التلل، حيث تعبر
 فوق كل معايير أرضية وأفكار بشرية، تسمو فوق كل الفلسفات البشرية والثقافات والفنون، فهي ليست من صنع بش̈ر، بل من عمل يدي القدير

نفسه.

 "تجري إليه شعوب": هذا ل ينطبق على الهيكل اليهودي، الذي كان مغلقSا في وجه المم، أما الكنيسة فمنذ بدئ انطلقها دعا السيد تلميذه أن
(.19: 28يذهبوا ويعلموا المم )مت 

 يرى بعض الباء أن جبل بيت الرب هو السيد المسيح الذي يكون ثابتSا في رأس الجبال، أي فوق كل النبياء. هذا الجبل هو الصخرة التي تتأسس
عليها كنيسة العهد الجديد.

v مي( " ...ا هكذا: "ويكون في آخر اليام أن جبل بيت الربS3-2: 4   قدم ميخا النبي المسيح تحت رمز جبل عظيم، متحدث[)6.]

 القديس أغسطينوس

. شعب الشعوب ومدرسة إلهي�ة :2

د، وإن كل الشعوب الخرى ل علقة لها بال، إذ هم دون سواهم شعب ا المختار. لم يدركوا  كان اليهود يحسبون أن�ه ل خلص لنسان ما لم يتهو�
ا ليصعدوا بالمسيح الصاعد إلى السماوات إلى جبل الرب، إلى السماء عينها. Sأن ا الذي اختارهم ليكونوا خميرة مقد�سة اختار المم جميع

ة، حتى ابة لكل لسان وأم� ا له، إن�ما لكي تخرج من أورشليم شريعة العهد الجديد، كلمة الرب الجذ� Sمقد�س Sقيم من كل قلب مؤم̈ن هيكلaإن كان ا ي 
ا سماويSGا. Sا مقد�سSيتمت�ع الكل بالكلمة واهب الحياة والقيامة. لقد صارت الكنيسة شعب الشعوب، تضم من كل المم شعب



إن�ها مدرسة إلهي�ة عميدها المعلÃم اللهي الفريد، يحمل تلميذه فيه، ويسكن في أعماقهم، فينالوا شركة الطبيعة اللهي�ة.

 : ÂونaولaقÂي Âو Ëة Âث�ير Âك Ëم Âمaأ aير تÂس� Âو

 Ãب بÂل� الر� Âى جÂإ�ل Äد Âع ÄصÂم� نaلÂه

 Âوبaق ÄعÂه� يÂت� إ�لÄيÂى بÂإ�ل Âو

بaل�ه�.  aف�ي س Âكaل ÄسÂن Âق�ه� و aرaط Äن نÂا م� ÂمÃل ÂعaيÂف

 aة Âالش�ر�يع aج aر ÄخÂت Âن ÄوÂيÄه نÄ ص� لÂن�هa م�

[ . Ãب ةa الر� Âل�م Âك Âل�يم Âش aورaأ Äن م� Â2و]

 ستأتي المم إلى كنيسة العهد الجديد، جبل الرب وبيت إله يعقوب، ليتمتع الكل بالنبوات والرموز الواردة في الشريعة عن السيد المسيح وعمله
الخلصي.

ا أن الكلمة لم Sفي رسالة البابا أثناسيوس لبيكتيتوس أسقف أورشليم يقتبس هذه العبارة ليتحدث عن مجيء كلمة الرب المتجسد من أورشليم، موضح 
[.7يتحول إلى جس̈د وعظا̈م وشع̈ر وكل الجسم، ول يتغير عن طبيعته اللهية بتجسده]

vمن هنا )أورشليم( أختبر كل موضع في العالم الفرح، من هنا السعادة والبهجة، من هنا مصادر الفكر السليم؛ هنا صلب المسيح، ومن هنا    
[.8انطلق الرسل... هذه البهجة خالدة]

القديس يوحنا الذهبي الفم

v (... بعد ذلك سبق فأخبرنا ذات النبي حتى عن٣-١: ٤   استخدم ميخا النبي رمز الجبل العالي للحديث عن تجمع المم في المسيح )أورد مي 
[.9(]٢: ٥الموضع الذي ولد فيه المسيح )مي 

القديس أغسطينوس

v،عطى بالطريقة التالية: "ستخرج الشريعة من صهيون، وكلمة الرب من أورشليم. وهو سيحكم بين شعب كثيرaأعلن ميخا أن الناموس الجديد ي    
ا ويوبخهم"] Sعط على جبل صهيون بل على جبل حوريب. وقد أظهرت سبلة أن10وسوف يقهر أممaعطي بموسى لم يaفإن الناموس الول الذي أ .] 

[.11هذه ستنتهي بابن ا. "ولكن عندما تتحقق هذه كلها التي تكلم عنها في ذلك الوقت كل الناموس )في حرفيته( يaباد"]

لوكتانتيوس

vا عن المور المقبلة، قال: "ستخرج الشريعة من صهيون، وكلمة الرب من أورشليم، وسيحكم في وسط الممSعندما تحدث الروح النبوي متنبئ    
 وينتهر شعب كثير. ويطرقوا سيوفهم إلى محاريث، وسهامهم إلى مناجل، ول ترفع أمة سيفSا على أمة، ول يتعلمون الحرب بعد". يمكننا أن نظهر

 لكم أن ذلك قد حدث فعلS حقيقة. فإن جماعة من إثني عشر رجلS خرجوا من أورشليم، وكانوا عامين غير متدربين على الكلم. ولكن بقوة ا
 شهدوا بالمسيح ليعلموا الكل كلمة ا. والن نحن الذين كنا يقتل الواحد الخر ليس فقط ل نaقيم حربSا الواحد ضد الخر، بل لكي ل نكذب ول نخدع

 [. لكن من الغباوة12قضاتنا ببهجة نموت من أجل العتراف بالمسيح، فإنه صار ممكنSا لنا أن نتبع القول: "اللسان يaقسم بينما يبقى الذهن ل يقسم"]
 [. فإنه13إن كان الجنود الذين تجندوا بواسطتكم وتسجلت أسماؤهم أن يبقوا في ول̈ء إليكم عوض الولء لحياتهم ولوالديهم وبلدهم وكل عائلتهم]

[.14ليس لديكم شيء غير فاسد تقدمونه لراغبي عدم الفساد. بالحري إننا نحمل كل شيء لكي نتقبل ما نشتهيه من ذاك القادر أن يهبه]

القديس يوستين

vها أنتم ترون أنهم يكونون خوارس ويحتفلون بالعياد، كل يشجع الخر، والكل صاروا معلمين، ليس أمة واحدة ول اثنتين ول ثلث أمم... بل    
ا. يقول: جاءت شعوب كثيرة من بلد مختلفة، هذا لم يحدث مطلقSا مع اليهود، إن جاء قلةS فهم دخلء قليلون جاءوا بصعوبة بالغة ولم Sيجتمع الكل مع 

[.15يأخذوا قط اسم المم، بل جاءوا كدخلء]

 القديس يوحنا الذهبي الفم

v (، أو يقول المخلص2: 4(، أو يقول نبي آخر: "هلم نصعد إلى جبل الرب" )مي 1: 95   داود العظيم يقول لكم: "هلم نفرح في الرب" )مز 
 (، أو: قوموا لنهب مشرقين بالبهاء، متللئين أكثر من الثلج،28: 11نفسه: "تعالوا إلىË يا جميع المتعبين والثقيلي الحمال وأنا أaريحكم" )مت 

ا من اللبن )راجع مراثي  S[16(، مشرقين أكثر من الياقوت، ليتنا ل نقاوم ول نتأخر!]7: 4وأكثر بياض



 القديس غريغوريوس النزينزي

v،ا البابليون، سيحدث تحول عظيم بخصوص هذا الموضع Sالشوريون ومؤخر Sبعد خبرة المتاعب التي سيجدون أنفسهم فيها، حيث يسبيهم أول    
ا، ويظهر أنه يفوق كل الجبال، يسمو فوق كل الجبال والتلل بسبب المجد الذي يغطيه خلل الحنو Sظن أن ا يسكنه إذ يصير مشهورaالجبل الذي ي 

 اللهي. ستسرع أعداد ضخمة من كل المواضع، حتى من الشعوب الغريبة، لتجتمع لتبلغ جبل ا، حيث يaظن أن ا يسكنه، ويتعلمون كيف يلزمهم
[.17تدبير حياتهم كما يليق]

ثيؤدور أسقف الموبسستي

vتبلغ الكرازة النجيلية اللهية إلى أقاصي الرض، حسب نبوة الرب الواردة في الناجيل المقدسة: "يكرز بالخبار المفرحة إلى كل المم    
 (. وقد حث الرسل القديسين بالكلمات: "فاذهبوا وتلمذوا جميع المم وعمدوهم باسم الب والبن والروح القدس.١٤: ٢٤شهادة لهم" )راجع مت 

 (. هذه الشريعة النجيلية والكرازة الرسولية بدأت بأورشليم كما بينبوع وبلغت إلى٢٠-١٩: ٢٨وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به" )مت 
[.18العالم كله، تقدم ريSGا للذين يقتربون من اليمان]

vعطيت فيaلن من صهيون تخرج الشريعة، من أورشليم كلمة الرب". يتحدث النبي هنا عن شريعة جديدة وكلمة جديدة، لن الشريعة القديمة أ"    
 سيناء أما شريعة العهد الجديد فقaدمت في صهيون. الولى قaدمت لليهود وحدهم، وأما الجديدة فقaدمت لكل الشعوب والمم، لكل الجنس البشري.

ا لهم إذ Sوشكر ،Sشير إلى العهد الجديد. هناك أعطي للرسل أولaا أنه ي Sأعطى ا الشريعة القديمة ليس في صهيون، وإنما على جبل سيناء. واضح جد 
[.19نقلوه إلى كل المم]

 ثيؤدورت أسقف قورش

. محكمة فريدة :3

 بعد أن تحدث عن الكنيسة بكونها جبل الجبال الراسخ، وإنها مدرسة فريدة تحت قيادة المعلم اللهي رب المجد يسوع، يحدثنا عنها كمحكمة عجيبة
ا فائقSا. عوض Sا وانسجامSGا سماوي Sوس الطبيعة البشري�ة، فيهب سلم د بروحه القد� Ãجدaهلك وينتقم، بل ليaص العالم، ل ليÃوفريدة يترب�ع فيها القاضي مخل 
 المعركة بين النفس والجسد، وبين العقل والعواطف البشري�ة، يسود سلمه الفائق على كيان النسان كل�ه فيصير قيثارة الروح التي تصدر تسبحة

حب سماوي تعلن عن تحقيق المصالحة مع ا كما مع الناس والسمائيÃين.

 . Âث�ير�ين Âو̈ب كaعaش ÂنÄيÂي ب فÂيÂقÄض�

̈ة  Âيد ي�̈ة بÂع� ̈م قÂو� Âلم aف يaنÄص�

 . Âل نÂاج� Âم Äمaه Âاح Âر�م Âو Sكا Âك يaوفÂهaمÄ س� aس ÂونaعÂب ÄطÂيÂف

 SفاÄي Â̈ة س لÂى أaم� Âع Ëة فÂعa أaم� ÄرÂت Âل

[ . aد ÄعÂا ب Âف�ي م Âب Äر ÂحÄال Âونaل�م ÂعÂتÂي Âل Â3و]

v[20   منذ مجيء الرب، أعاد العهد الجديد السلم، وانطلقت الشريعة التي تهب الحياة إلى كل الرض كقول النبياء.]

 القديس ايريناؤس

vحد البشر في سل̈م هؤلء كانوا يكرهون بعضهم البعض، إل� البن الحبيب للب، مخلص الكل Ëمن هو هذا الذي يفعل هكذا، أو من الذي يو    
 العام، يسوع المسيح، الذي بحبه تعهد كل المور لخلصنا؟ فإنه منذ القديم سبق التنبوء عن السلم الذي يدخله، حيث يقول الكتاب "يطبعون سيوفهم

ا"] S21سكك.]

 البابا أثناسيوس الرسولي

 ما هي هذه السيوف إل� العواطف والحاسيس والطاقات التي كنا نستخدمها لقتل نفوسنا ونفوس الملتصقين بنا، فإنه خلل السلم الروحي الذي يهبه
 لنا المخلص تتحول كل هذه الطاقات إلى سك�ك� لمحاريث نفوسنا التي تفلح قلوبنا، فتنزع الحجارة والشواك وتحول بريتنا الداخلية إلى جنة روحية

مملوءة من ثمر الروح. 

(.10: 3ل يعود يتعلم النسان الحرب ضد أخيه، إنما يتمتع بالسلم في غير خوف )زك 

. جن�ة فريدة :4



 غرس الرب جن�ة عدن ليعيش آدم وبنوه تحت شجرة الحياة، ليأكلوا ويشبعوا، ويجلسوا ويستريحوا في الرب. لكن سرعان ما طرد النسان نفسه
ا ذليل. الن وقد جاء مسيحنا أقام Âة، فصار لها عبد  بنفسه من الجن�ة ليعيش في وادي الدموع، يئن من ثقل الخطي�ة التي اختارها بكامل إرادته الحر�

 كنيسته جن�ة إلهي�ة مفرحة، ليحيا فيها أبناؤه )أبناء آدم الثاني(. يجلس المؤمن تحت الكرمة، ويستريح تحت التينة. ما هي الكرمة سوى السيÃد المسيح
ا Sالروح القدس واهب الحب الذي يربط المؤمنين مع SGالمصلوب القائم من الموات، مصدر الفرح الحقيقي، خمر العهد الجديد؟ وما هي التينة إل 

ا عذبSا، وتتغلف بغلف الوحدة الذي يضم البذور في داخلها؟ Sم طعم Ãكبذور التينة فتقد

! Gإن�ها جن�ة فريدة نأكل ونشرب من جسد الرب ودمه، ونرتوي بروحه القد�وس، الماء الحي

تÂ ت�ينÂت�ه�،  ÄحÂت Âت�ه� و Âم Äر Âك Âت ÄحÂ̈د ت اح� Âل� وaك Âونaل�س ÄجÂي ÄلÂب

 ، aب ع� Äرaي Äن Âم aونaكÂي Âل Âو

[ . Âل�م ÂكÂود� تaن aجÄال Ãب Âر ÂمÂن� فÂ4ل]

 (. تأسس هذا10: 3؛ زك 25: 4 مل 1الجلوس تحت الظل هو تعبير رمزي يaستخدم للشارة إلى السلم الخاص بالمة والسعادة المحلية )راجع 
 على العادة التي كانت سائدة أن يبحث الشخص عن ظل مبهج تحت أشجار التين والكروم. ففي الشرق تaستخدم الكرمة بالكثر للزينة وللظل أكثر

 من اللبلب في الغرب. تaقضب الفروع لعمل تعريشة )تكعيبة( في ساحة المنزل. أشجار التين بضخامة فروعها وأوراقها العريضة توجد ظل
[.22طبيعيSا محببSا للنفس]

vلمح نشيد الناشيد إلى )الكرمة وتينة الحقل( بهذه الطريقة: "أحلفكن يا بنات أورشليم بالقوات وفضائل الحقل أل� تيقظن ول تنبهن حبي حتىaي    
(. LXX ٧: ٢يشاء" )نش 

" )مز  Gا في المزمور: "كل ما يتحرك في الحقل هو لي Sا بعينه، هذا الذي يتحدث عنه الرب أيض Sالمملوء سلم ) Gالبر( ١١: ٥٠هذا هو حقل LXX.) 
ا، ويغسل العالم ويطهره. وفي هذا الحقل توجد الشجرة، وتحتها يجلس القديسون للراحة، Sعصر وتصدر دمaفي هذا الحقل توجد الكرمة التي ت 

 :٨ويتجددون بنعمة صالحة روحية. في هذا الحقل شجرة الزيتون المثمرة تaسحق، فتقدم دهن سلم الرب. في هذا الحقل تنتعش أشجار الرمان )نش 
[.23( التي تظلل ثما̈ر كثيرة في حضن اليمان الواحد وتبعث فيها دفء الحب]٢

القديس أمبروسيوس

v شير الكرمة في أماكن ليست بقليلة إلى الرب نفسه )يوa١٠٤(، وشجرة التين إلى الروح القدس، إذ الرب "يبهج قلوب البشر" )مز ١: ١٥   ت: 
 (، والروح القدس يشفيها. لقد أaمر حزقيا أن يصنع لزقة من كتلة من التين – أي من ثمر الروح – لكي يaشفى. وكما يقول الرسول عن هذا الشفاء٥

 (. بسبب٢٣-٢٢: ٥أنه يبدأ بالحب. "وأما ثمر الروح فهو المحبة، الفرح، السلم، الصبر، اللطف، الصلح، اليمان، الوداعة، والتعفف" )غل 
ا ميخا عنها: "يجلسون كل واح̈د تحت كرمته وتحت تينته، ول يكون من يرعب" Sا. يقول أيضSعظمة مسرتهم يدعو النبي هذه الثمار الروحية تين 

[.24(. بالتأكيد من يلجأ إلى الروح ويستريح تحته، وتحت ظل الكلمة ل يرعبه ول يخيفه من يسبب متاعب لقلوب البشرية]٤: ٤)مي 

ميثوديوس

v له )تك ا إل� ا القدير الذي٨: ٢   نقرأ في التكوين أن ا غرس جنة في الشرق وهناك وضع النسان الذي شك� Sمن له القدرة أن يخلق فردوس .) 
 (، والذي لم يكن قط في حاجة إلى ما قد أراد أن يأتي به إلى الوجود؟ لقد غرس هذا الفردوس الذي يقول عنه أنه٩: ٣٣"قال فكان كل شيء" )مز 

 (. إنه زرع صالح، فقد قيل عن الملئكة والقديسين أنهم يسترخون تحت شجرة١٣: ١٥حكمته: "كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يaقلع" )مت 
[.25التين والكرمة. في هذا المر رمز للملئكة في وقت السلم العتيد]

القديس أمبروسيوس
م� إ�لÂه�ه�،  Ä̈د ب�اس اح� Âل� وaك Âونaكaل ÄسÂوب� يaع يعÂ الش� م� Âن� جÂل

 . الÂبÂد� Âر� وÄى الد�هÂا إ�لÂه�نÂإ�ل Ãب م� الر� Äب�اس aكaل ÄسÂن aن ÄحÂن Âو

[5الذين يسلكون في اسم الرب يكون لهم سلم أبدي. ]

vالذين هم شغوفون نحو الصعود على جبل الرب، ويرغبون في تعلم طرقه، يعدون بالستعداد للطاعة، فينالون في داخلهم أمجاد الحياة في    
 المسيح، ويتعهدون بكل قوتهم أن يكونوا غيورين في كل القداسة. يقول: "في كل بل̈د ومدينة ليسلك كل واحد الطريق الذي يختاره ويعبد كما يبدو

ا، نسلك فيه معه، ليس فقط في هذه الحياة الحاضرة أو الماضية بل وما هو Sا مستقيمSا له، أما اهتمامنا نحن فهو المسيح، ونجعل ناموسه طريق Sصالح 
 :٨؛ رو ١٢-١١: ٢ تي ٢أعظم فيما يتعداها". إنه قول أمين: "الذين يتألمون معه سيسيرون معه إلى البد، ومعه يتمجدون، ومعه يملكون" )راجع 

 (. لكن الذين ل يفضلون شيئSا على حب�ه يجعلون من المسيح اهتماماتهم، هؤلء يكف�ون عن تشتيت العالم الباطل ويطلبون بالحري البرG وما هو١٧
" )غل  Gقوا في الفضيلة. مثل هؤلء كان بولس، إذ كتب: "مع المسيح صلبت فأحيا ل أنا، بل المسيح يحيا في ا:20-19: 2مaسرG له، وأن يتفو� Sوأيض .) 

يس كيرل�س الكبير26(]2: 2 كو 1"لم أعزم أن أعرف شيئSا بينكم إل� يسوع المسيح وإي�اه مصلوبSا" ) Ãالقد.]



د بأن�ه مختل العقل، وطaرد من المحل�ة ليaصلب خارج أورشليم. هناك بسط يديه ليحتضن كل منسحق5 Ãبيت المطرودين :أت�هم حكمة ا المتجس . 
ته لم تقبله لكي يقبل في داخله من ليس لهم أين يسندون رؤوسهم. هو أب اليتام، وقاضي  وجري̈ح ومكسو̈ر وطريد! إن�ه رب المرذولين. خاص�

الرامل، وسند المضطهدين، وملجأ من ليس لهم من يسأل عنهم.

 ،Âة Âالظ�ال�ع aع Âم ÄجÂب� أ م� يÂقaولa الر� ÄوÂيÄال Âف�ي ذل�ك

،Âة Âود aرÄط ÂمÄم� ال aضÂأ Âو

تa ب�هÂا. ] Äر Âر ÄضÂال�ت�ي أ Â6و]

د الرب المطرودين ويضمد جراحاتهم. aهنا يتنبأ عن العودة من السبي، حيث صارت المة مطرودة. فبعد التأديب ير

(.15: 5؛ عا 3: 23؛ إر 3: 46؛ 32: 37يصير المطرودون بقية مختارة، شعب ا القوي )إش 

. عرش ملوكي :6

ا )حز  Sا جد Sا جد Sا عظيم Sب حزقيال النبي حين رأى العظام الجافة قد صارت جيش  (. إن�ها رؤية كل يوم حيث يaقيم السيÃد المسيح من10: 37تعج�
ا يأوي القطيع ويحميه من الذئاب الخاطفة، وأكمة عظيمة ل تقدر الحي�ة أن تزحف عليها لتضرب بأنيابها Sا عظيم Sزدرى بهم برجaالضعفاء الجه�ال الم 

ا ملوكيSGا يترب�ع عليه ملك الملوك ليملك على بنت أورشليم السماوي�ة، كنيسته المقد�سة. Sفي عقب أولد ا، وعرش

vطرحaصلب ونaقطع رؤوسنا ونaالن من الواضح أن�ه ل يقدر أحد في كل العالم أن يخيفنا أو يخضعنا نحن الذين نؤمن بيسوع. بالرغم من أن�ه ت    
للوحوش المفترسة ونaقي�د، ونaحرق، ونحتمل كل نوع آخر من العذاب، فإنه من الشاهد أن�نا ل ننكر قانون إيماننا. 

ة أخرى،  كل�ما اaضطهدنا ازداد عدد الذين يقبلون اليمان ويصيرون عبدة ا باسم يسوع. وذلك كما يقطع أحد أغصان الكرمة المثمرة، فإنها تنمو مر�
ة ستتحقق في المجيء ا أخرى مثمرة، هكذا يحدث مع المسيحيÃين، فإن الكرمة مغروسة بال والمسيح هو مخلÃص شعبه. لكن بقي�ة النبو� Sوتنبت فروع 

 الثاني. يقول النبي ميخا: "في ذلك اليوم يقول الرب: أجمع الظالعة )المرضضة( وأضم المطرودة والتي رفضتها". هذا يaشير إلى أن�ه ليس لكم
 الكلمة الخيرة عندما أنتم وكل الشعب الخر الذي له السلطان أرادوا طرد كل مسيحي ليس فقط من ممتلكاته، بل وحتى من العالم كله، إذ ل

[.27تسمحون لنسان مسيحي أن يعيش]

يس يوستين الشهيد Ãالقد
،Sق�ي�ةÂب Âة Âالظ�ال�ع aل Âع ÄجÂأ Âو

،Sي�ة ةS قÂو� اةÂ أaم� ÂصÄق aمÄال Âو

[ . نÂ النÂ إ�لÂى الÂبÂد� نÂ م� ÄوÂيÄه بÂل� ص� Âف�ي ج Äه�مÄيÂل Âب� ع ل�كa الر� ÄمÂي Â7و]

 Âن ÄوÂيÄه ةÂ ب�نÄت� ص� Âم ÂكÂيع� أ جÂ الÄقÂط� Äرaا بÂي ÂتÄنÂأ Âو

[ . Âل�يم Âش aورaت� أÄب�ن aكÄل aم ، aل مa الÂو� Äك aحÄال aيء يÂج� Âت�ي، وÄأÂك� يÄيÂ8إ�ل]

إذ يعود لورشليم بهاء أعظم وقوة، تصير أشبه ببر̈ج عا̈ل، منه يرعى الراعي الصالح قطيعه.

vا، لن شعب Sشير هذه الكلمات إلى صدقيا الملك الكافر، هذا الذي يدعوه النبي برجaوأنت يا برج، راعي ابنة صهيون القائم، سيأتي زمانك". ت"    
ة أخرى في المعنى الرمزي ا بسبب خطأ الوثني�ة التي التصق بها. مر� Sا بسبب تدبيره للمملكة، ويدعوه قاتمSه، ويدعوه راعيÃيهوذا استقر� تحت ظل 

ا عن النور – حقSا Sهاجم ابنة صهيون تحت سماء قاتمة. وإذ يصطادها يسحبها بعيدaا ي Sا، فإن�ه بطريقة رمزي�ة كان دائم Sا قاتمSلكلماته يدعو الشيطان راعي 
ا] Sا رئيس أورشليم الرمزي�ة السامي الشرعي حط�م هذا الطاغية بمجيئه حيث سحب الراعي القاتم بعيد Sر فإن من يسلك بخب̈ث يكره النور. لكن مؤخ�

28.]

القدÃيس مار أفرآم السرياني
. جماعة المفديÃين :7

ها، كما أخرج الشعب القديم Ãصها من عدوÃة، فتبدو كمن هي مسبي�ة، إل� أن عريسها هو الفادي، يخل  إن كانت الكنيسة تتعر�ض لضطهادات مستمر�
ية وعجيبة! Gشعبه من السبي البابلي بيد قو Gره من عبودي�ة فرعون. وكما رد من مصر، وحر�



ا من نسل داود. لذلك جاء حديث ميخا النبي عن Sإذ كان اليهود يفسرون وعد ا للملك داود أن يملك نسله إلى البد حسبوا أن يهوذا لن تعدم ملك 
ا للغاية، خاصة وأن النبياء الكذبة كانوا ينادون بكلمات ناعمة، مؤكدين حماية ا لمدينة أورشليم Sالسبي البابلي قبل حدوثه بقر̈ن ونص̈ف مفزع 

وهيكلها الفريد وبقاء مملكة داود الذي من سبط يهوذا.

اخاS؟  Âر aص Âين خ� aر ÄصÂا ت Âاذ Âل�م ÂلنÂا

 Ëل�ك Âف�يك� م ÂسÄيÂلÂأ

ة�؟ ] Âال�د ÂوÄال Âك Ëع Âج Âك� وÂذ ÂخÂت�ى أ Âك� ح aير ش� aم ÂكÂلÂه ÄمÂ9أ]

ة�، Âال�د ÂوÄال Âك Âن ÄوÂيÄه ي يÂا ب�نÄتÂ ص� فÂع� Äاد ، ي� تÂلÂو�

ينÂة�، د� ÂمÄال Âن ينÂ م� ج� aر ÄخÂت Âن�ك� النÂل

ي�ة�، ÃرÂبÄف�ي ال Âن�ين aك ÄسÂت Âو

 . Âين . هaنÂاكÂ تaنÄقÂذ� Âاب�لÂى بÂإ�ل Âت�ينÄأÂت Âو

[ . ائ�ك� Âد ÄعÂد� أÂي Äن ب� م� يك� الر� [10هaنÂاكÂ يÂفÄد�

ا أن يaسبى يهوذا Sا. كان لزام Sجديد Sيتحقق الخلص خلل التأديب حيث يسمح ا أن تصير أورشليم بل ملك، أشبه بامرأة في طلق تتألم لتنجب طفل 
إلى بابل ثم يعود فيتمتع بالحرية والعودة إلى أرض الموعد.

vي�ة(؛ وتأتين إلى بابل. هناك Ãي وتنه�دي يا ابنة صهيون، مثل امرأة في ولدة، "لن�ك الن تخرجين من المدينة وتسكنين في بل̈د مفتو̈ح )بر Ãتلو    
 تaنقذين". المعنى هو أن�ك� ستذهبين إلى السبي، يا )شعب( صهيون، تaنفين في بابل، ولكن بعد سنوات تعودين من هناك، ليس مع جندي يaسرع بك،

 وإن�ما مع ذاك القائد الذي بصعوده على السماء يحمل مسبييÃه سبيSا. ستتبعينه مع الخوة متشابكي اليدي، ومع رؤساء جيشنا الذين يسبون كل
[.29الذهان لحساب المسيح]

القدÃيس مار أفرآم السرياني

 : ÂونaولaقÂي Âين ةË ال�ذ� Âث�ير Âك Ëم Âمaك� أÄيÂل Âع ÄتÂع ÂمÂت Äد� اجÂق Âالن Âو

[ . Âن ÄوÂيÄه يaونaنÂا ف�ي ص� aع Äس لÄتÂتÂفÂر� Âو Äن�س ÂدÂتÂ11ل�ت]

 إذ تتطلع المم الوثنية إلى أورشليم المسبية وهي تحت التأديب يسخرون منها، ويشتموها مترقبين تمام دمارها. لكن هؤلء ل يدركون خطة ا
ا ضد ا وشعبه في معركة فاصلة )يوئيل  Sالخ(.8: 20؛ رؤ 12؛ زك 39-38؛ حز 3وتدابيره. ستجتمع المم مع 

vة سيكون هناك تدنيس     الن كثير من المم تجتمع ضد�ك. بمعنى أن�ه في ذات الوقت يهجم عليك� خليط من أمم مختلفة كثيرة تحت قيادة جوج. مر�
س العين عليه، بمعنى أن الموضع المقد�س الذي لصهيون سيaدن�س ويaحتقر للغاية بواسطة أولئك الذين ل يعرفون أن�هم سوف  في صهيون، وتتفر�

[.30يaدرسون بواسطة انتقام عدالة ا مثل القش الذي يaجمع على البيدر]

القدÃيس مار أفرآم السرياني

، Ãب ارÂ الر� ÂكÄفÂأ Âونaر�ف ÄعÂي Âل Äمaه Âو

،aه Âد ÄصÂق ÂونaمÂهÄفÂي Âل Âو

[ . ر� ÂدÄيÂبÄى الÂ̈م إ�ل Âز aح Âك Äمaه Âع Âم Âج ÄدÂق a12إ�ن�ه]

يaطالبنا النبي أل� نبحث عن الحداث المستقبلية رغبة في اشباع فضولنا، وإنما للتعرف على مقاصد الرب وخططه من جهتنا.

. جيش ل يaقهر :8

ا يحمل سيفه على فخذه، يخرج غالبSا ولكي يغلب. هكذا عروس القائد Sمن بني البشر، فرآه قائد Sتطل�ع داود النبي إلى عريس الكنيسة البرع جمال 
ا كثيرة للرب كغنى حقيقي فائق.  Sم نفوس Ãقرنها من حديد، وأظلفها من نحاس، تسحق جموع الشي�اطين تحت قدميها، وتقد



ن،  ÄوÂيÄه ي يÂا ب�نÄتÂ ص� دaوس� Âي و قaوم�

 ،Sيدا د� Âك� حÂن ÄرÂق aل Âع ÄجÂي أÃنÂل

 ،Sاسا Âحaا نÂهaل Âع ÄجÂك� أÂفÂلÄظÂأ Âو

 ، Âث�ير�ين Âك Sوبا aعaش Âق�ين Âح ÄسÂتÂف

 ، Ãب تÂهaمÄ ل�لر� Âن�يم Âغ aم Ãر Âحaأ Âو

ض�. ] ÄرÂال Ãلaد� كÃي Âل�س ÄمaهÂت Âو ÄرÂث Â13و]

الن يقدم لنا نصرة نهائية، حيث تسحق عدو الخير، وتتحول كل الحداث لمجد الرب.

v،ا، فتسحقين شعب كثير، وتخص�صين غل�تهم للرب". هذا سيحدث بعدما تمتلكين أرضهم وغناهم Sسأجعل قرنك الذي كسره البابلي�ون حديد"    
 وتدفعين العشور للرب عن الرض كل�ها. كما قلت أظهر ا علمة مثل هذا الزدهار العظيم لليهود الراجعين من السبي. لقد حفظ هذا المر عينه

[.31للكنيسة]

القدÃيس مار أفرآم السرياني
 

4من وحيG ميخا 

جعلت شعبك عجبSا!

vمن مثلك يا ا، غافر الخطايا، وواهب الملكوت؟   

أقمت من كنيستك عجبSا!

، كعض̈و في كنيستك الفريدة! وأعلنت قدرتك في�

v،ي أنا الضعيف المنسحقÃأقمت من   

ا، رأسه في السماء! Sشامخ Sجبل

حسبتني جبلك الدسم، موضع سرور السمائيÃين!

أنت ملك الملوك ورب الرباب،

حسبتني جبل الجبال الفائق الرتفاع!

ا في كنيستك المقد�سة! Sحسبتني عضو

v.م سماويÃأقمتها مدرسة فريدة كمعل   

. Gتضم تلميذ من كل أم�ة وشعب ولسان

ا فيها أتعل�م منك لغة السماء! Sعضو Gصرت

G.أتكل�م بلغة الحب السماوي بشركتي معك يا أي�ها الحب

تسبÃحك نفسي، فليس من مخاوف تلحق بي.

في كنيستك – أيقونة السماء – ل أعاني من عجز في العلقات.

فالكل يتعل�م بلغة الحب.



. Gوالكل ل يعاني من جهل للغة أو عجز عن النطق

عجيب أنت أي�ها المعلÃم السماوي!

. Gلتني فيك، وأحملك في داخلي جم�

أنت في قلبي كما في فمي، أنطق بك على الدوام!

v.لست اشتهي بعد جن�ة عدن مثل أبي آدم   

فقد أقمت ليG جن�ة إلهي�ة.

اقتطف عنب الفرح منك، يا أي�ها الكرمة اللهي!

ا من روحك القد�وس! Sا مشبعSا عذبSاقتطف تين

لت أعماقي إلى جن�تك. حو�

وس سرG بهجتي! أراك مع أبيك وروحك القد�

v!من الظلم السائد في العالم Gلست أئن   

ا خارج المحل�ة، Sأراك مطرود

ا في طردي معك، لحمل صليبك! Sفأجد مجد

تبسط يديك على الصليب،

فتضمG من ليس لهم موضع في قلوب الخرين،

. Gا لتغنينا بفقرك Sتجتذب الفقراء يا من صرت فقير

تجتذب المتألÃمين يا من صلبتÂ لتعطي للم الحب عذوبة فائقة!

تضم الضالÃين يا من صرت طريقSا، يحملنا إلى الحضن اللهي!

تقبل المرذولين لتهبهم شركة المجاد السماوي�ة!

v!كم عافت نفسي جسدي من أجل شهواته   

كم أن�ت أعماقي من أفكاري التافهة!

كم صرخ قلبي من عواطفي المتسيÃبة!

لك المجد يا مقدÃس كل كياني!

ا لعتزG بتقديسك لجسدي! Sحملت جسد

وهبتني روحك القد�وس يضبط أفكاري.

ا لحب�ك! Sستها عرش قد�ست عواطفي وكر�

أقمت في أعماقي ملكوتك السماوي!

لت قلبي إلى عرشك الباهر! حو�



v!ي الرب الفادي Ãين يا نفسي في داخلي؟ ترجÃلماذا تئن   

ليس لفرعون سلطان أن يذل�ني،

! ول لبابل قدرة أن تغلق أبواب السبي علي�

ر نفسي، واهب الغلبة لعماقي! Îمحر Gفادي

v!ا من السماء كالبرقSهانذا أرى الشيطان ساقط   

، فقد أقامني الفادي سماء! ليس له موضع في�

لست أشغل ذهني بك،

ليس لك موضع إل� تحت قدمي!

أعطاني مخلÃصي سلطانSا عليك، يا أي�ها الضعيف!

v،لن تنوح نفسي بعد   

فقد أقامني عريسي السماوي كنيسة مجيدة!

ا! Sا جد Sا جد Sا عظيم Sأقامني أنا العظام الجافة جيش

صرتa بمخلÃصي أورشليم، الجيش بألوية!

لك المجد يا عريس الكنيسة ومخلÎصها وقائدها!

القسم الثالث

دعوى قضائية إلهية

7-6مي 

  في الصحاحات الثلثة الولى يطلب ا الرض كلها لتشهد محاكمة ا لشعبه الذي أفسده الثم والخطية، وفي الصحاحين الرابع والخامس فتح
 ا أبواب الرجاء على مستوى فائق بقدوم المسي�ا المخلص لتجديد الحياة وقيام كنيسة العهد الجديد. الن في هذا القسم نجد دعوى قضائية، فال في

 حبه للبشرية يقدم مراحمه وبركاته الفائقة، لكن من يصر على الجحود يفقد كل شيء! هذا ما يقدمه الرب بميخا النبي في شكل دعوى قضائية،
 ويأخذ موقف المحامي العام أو المفوض الشرعي من جانب ا. تقف الجبال والتلل الحاضرة للمحاكمة في صمت، بينما يسأل ا الشعب خلل

المفوض العام أن يجيبوا على أسئلته.

aاد�س اÂلصحاح الس�

جلستان في المحكمة!

من يتزكى أمامك؟

هلaمË نتحاجج :
 ا الذي وهب النسان حرية الرادة ليكون أيقونة له، يتعامل معه كما الند للند. إنه يaقيم محاكمة، ويطلب من شعبه أن يدخل معه في محاجة على

مشهد من الجبال الثابتة الصامتة عبر التاريخ البشري. إنه يعرض القضية، ويطلب من شعبه أن ينطق في صراحة بماذا أضجره الرب.

ه. يذكرهم ا بأعماله معهم عبر التاريخ، حتى يعودوا فيتمتعوا بمحبته اللهية ويحملوا بر�

 في دعواه يعلن أنه ل يطلب من المؤمن شيئSا، فهو ليس في حاجة إلى عبادته ول إلى تقدماته، بل يطلبه هو، ليكون أيقونة حية له، ووكالة السماء.
إنه ل يحقÂر من الذبائح والتقدمات، لكنها ليست غاية في ذاتها، لذا يليق بالمؤمن في تواضعه إذ يلتصق بإلهه أن يقدم مع تقدماته قلبه كمسك̈ن ل.



ا إذ بطلب القلب يرفض سكنى الشر فيه، لئل تصير جراحاته عديمة الشفاء. Sأخير

يaقدم ا شكواه ضد شعبه العنيد في جلستين، سائلS إياهم أن يجيبوا عليه.

[.8-1. الجلسة الولى          ]1

[.16-9. الجلسة الثانية           ]2

. الجلسة الولى :1
 : ب� ا قÂالÂهa الر� Âوا م aع Âم Äا�س

، بÂال� مÄ لÂدÂى الÄج� اص� Âخ Äمaق

[ . ÂكÂت Äو Âص aلÂلÃع� الت Âم ÄسÂتÄل Â1و]

يطلب ا من ميخا النبي أن يقوم ويعلن الخصومة ضد الشعب العنيد، سائلS الجبال والتلل أن تنصت وتتابع المحاكمة.

 ساحة قضاء، حيث يحكم ا لكي يدفع شعبه إلى التوبة قبل أن يحل يوم القضاء العظيم.7 و 6يصور الصحاحان 

 يؤكد ميخا النبي أن ما ينطق به ليس من عنده، وإنما استقاه من ا، فهو ل يقدم كلمة بشرية، بل كلمة ا القدوس. لهذا يليق به أن يستمعوا،
وينصتوا.

 ،2: 17، إر 23: 14 مل 1يدعو ا الجبال والتلل لتقف شاهدة على شعبه الذي بنى مذابح وثنية على المرتفعات، وقدم ذبائح للهة غريبة باطلة )
(. ولعله يقصد رفع الخصومة على سكان تلك الجبال والتلل التي انغمست في العبادة الوثنية.28-27: 20، حز 3

، aالÂب بÃ أÂي�تaهÂا الÄج� ةÂ الر� Âوم aص aي خ ع� Âم Äا�س

 .Âة Âائ�م ض� الد� ÄرÂال Âسaسaا أÂي Âو

ب�ه�، Äع Âش Âع Âم Sة Âوم aص aخ Ãب فÂإ�ن� ل�لر�

[ . Âائ�يل Âر Äإ�س aاك�م Âحaي Âوaه Â2و]

 (، حتى تسمعه أسس الرض، فالمر خطير للغاية. إن كانت قلوب الشعب صارت كالصخور1: 58إنه ينادي بصوت عا̈ل ول يصمت )إش 
الجامدة، فإن ا يدعو صخور الرض أن تنصت وتبكت شعبه، لن إسرائيل له آذان ول يسمع.

 "للرب خصومة مع شعبه": الخطية هي إعطاء القفا ل، فتصير علة خصومة مع ا. لهذا يقول الرسول بولس: "ونحن أعداء قد صولحنا مع ا".
(10: 5)رو 

 إن كانت الخطية بوجه عام تسبب خصومة مع القدوس الذي ل يطيق الخطية، فإنها تكون بالكثر إن صدرت عن شعبه وأولده الذين يريد أن
( كما هو قدوس.26: 20يكونوا له قديسين )ل 

 "يaحاكم إسرائيل"، يترجمها البعض "يaحاج إسرائيل"، فهو يaريد أن يدخل مع شعبه في حوا̈ر لكي يؤكد لهم عطيته "حرية الرادة"، ولكي يتطلعوا
إلى وصيته المقدسة ل كأم̈ر صاد̈ر يستصعبونه، بل كعمل محبة يصدر من أ̈ب سماو̈ي نحو أولده المحبوبين لديه.

vوصفaوتليق بمحبة ا الحانية. إنه يعلن صلحه الذي ل ي Sفي حالت كثيرة في السفار المقدسة ترى هذه الصورة، التي هي مدهشة جدا    
[.1بإظهار نفسه أنه يود أن يدخل مع البشرية في محاكمة بطريقة مدهشة]

القديس يوحنا الذهبي الفم
v حاكمهم، لكن اسمعوا ما تلى ذلك فيما يخص المؤمنين "يعود يرحمنا" )ميaون"19: 7   هكذا إن�ه ي  (... يقول الكتاب: "طوبى للحزانى فإن�هم يتعز�

[.2(. وفي موضع آخر الكلمات: "الذي يؤمن بيG ل يaدان، بل ينتقل من الموت إلى الحياة، ومن ل يؤمن يaدان"]5: 5)مت 

كاسيدورس
؟  Âب�ك aت ÄعÂن Âا ص Âاذ Âب�ي م Äع Âا شÂي



؟  Âكaت Äر Âج ÄضÂا أ Âاذ Âب�م Âو

[ ! لÂي� Âع ÄدÂه Ä3اش]

 لم يصدر ا حكمه ضد شعبه مع أنه الديان القدير، لكنه يطلب أن يحاججهم. إنه يسألهم إن كان قد أساء إليهم في شيء. بماذا يبررون عدم أمانتهم
له بالرغم من أمانته الفائقة نحوهم.

 لم يكن ممكنSا للشعب أن يجيب على هذا السؤال، لن ا الكلي الحب والرحمة لم ولن يخطئ في حق الشعب، ول في حق إنسا̈ن ما، فهو صانع
الخيرات الرحوم، وإن سمح بضي̈ق أو تأديب فلتزكيتنا أو توبتنا ورجوعنا إليه. إنه ليس بالسيد القاسي، بل هو أب محب.

vثكم بنفس كلمات ا لسرائيل الغليظ الرقبة والقاسي؟ "يا شعبي، ماذا صنعت بك؟ وبماذا أضررت بك؟ وبماذا Ãي أن أحدÃأتريدون من    
. إن�ه لمر محزن أن نتصي�د الفرص ضدG بعضنا البعض، ونحطÃم  أضجرتك؟" هذه اللغة بالحق أكثر مناسبة أن أوجهها منÃي إليكم يا من أسأتم إلي�

ا Sالخر من البرابرة الذي يحاربوننا الن، وقد ارتبطوا مع Gا، الواحد ضدSشركة الروح التي لنا باختلفات الرأي، فصار الواحد. أكثر وحشي�ة وعنف 
نا بالثالوث الذي قسمناه... صرنا في حرب، الواحد ضدG الخر، بل وضدG الذين من أهل البيت الواحد. أو إن أردتمG نحن أعضاء الجسم الواحد  ضد�

[.3نهلك ونaهلك الواحد الخر]

القديس غريغوريوس النزينزي
v ا جحودهم، وبينما يتمتعون بكل المور إذا بهم يقابلونه بما يضاد ذلك]3: 6   "يا شعبي ماذا صنعت بك؟ وبماذا أضجرتك؟" )مي S4( مظهر .]

 القديس يوحنا ذهبي الفم
، Âر Äص ض� م� ÄرÂأ Äن تaكÂ م� Äد Âع ÄصÂي أÃإ�ن

ي�ة�، بaود� aعÄت� الÄيÂب Äن تaكÂ م� Äك ÂكÂف Âو

[ . ÂمÂي Äر Âم Âو Âون aارÂه Âى وÂوسaم Âك Âام ÂمÂأ aتÄل Âس ÄرÂأ Â4و]

 إذ صمت الشعب لعجزهم عن الجابة، استعرض ا معاملت حبه نحوهم منذ كانوا مستعبدين في مصر، وكيف أرسل لهم قادة مسنودين بنعمته:
موسى العظيم في النبياء، وهرون أول رئيس للكهنة، ومريم قائدة النساء لخلق ج̈و من الفرح بالتسبيح.

، Âوآبaم aل�ك Âم aقÂالÂب Âر ÂآمÂا ت Âاذ Âب�م Äر aك Äب�ي اذ Äع Âا شÂي

ال� –  ÂجÄل طÃيمÂ إ�لÂى الÄج� نÄ ش� امa بÄنa بÂعaورÂ – م� ÂعÄلÂب aهÂاب ÂجÂا أ Âاذ Âب�م Âو

[ . Ãب ةÂ الر� Âاد Âإ�ج Âر�ف ÄعÂ5ل�ت]

استمرت رعاية ا لشعبه في البرية، وكيف حفظهم من مؤامرات بالق ملك موآب حتى يعبروا ويدخلوا أرض الموعد. إنه أمين على الدوام.

(24- 22أورد موسى النبي قصة بالق وبلعام في سفر العدد )ص 

 شطيم: هي الموضع الذي ضرب فيه بنو إسرائيل خيامهم على الضفة الشرقية من نهر الردن قبل عبورهم النهر للدخول إلى أرض الموعد )يش
 (.3-3: 5(. هناك تلقى الشعب الكثير من الوصايا والوعود اللهية. أما الجلجال فكان أول موضع خيم فيه الشعب بعد عبورهم الردن )يش 1: 2

(.9-3: 5هناك حدد الشعب عهده مع ا )يش 

رهم باهتمامه بهم حين كانوا في ضيقة تحت العبودي�ة5يرى القدÃيس أمبروسيوس] Ãخ شعبه يذكÃنتعل�م منه، حتى وهو يوب Sم لنا نفسه مثال Ãقدaأن ا ي ] 
في بلد غريب مثق�لين بأحما̈ل ثقيلة.

، Ãب مa إ�لÂى الر� ب�مÂ أÂتÂقÂد�

؟  Ãل�ي ÂعÄه� الÂل ن�ي ل�ل� ÂحÄنÂأ Âو

نÂ̈ة؟ ] Âاء� سÂنÄبÂو̈ل أ aج aا̈ت ب�عÂق Âر Äح aب�م aم [6هÂلÄ أÂتÂقÂد�

 ظن اليهود أنهم قادرون على استرضاء ا بكثرة الذبائح دون ممارستهم للحياة الروحية في سلوكهم اليومي. وكأن ما يشغل ا هو التقدمات
 والذبائح التي تaقدم إليه في هيكله، ولم يدركوا أن ا يطلب النسان نفسه: "يا ابني اعطني قلبك، ولتلحظ عيناك طرقي". ا يريد أن يهيئنا للتمتع

(. ذبائح حب قلبية، فنرد له الحب بالحب!2-1: 12بشركة المجاد البدية. يريدنا ا أن نقدم ذبائح عقلية حية مرضية )رو 



يÄ̈ت؟  Âار� زÂهÄنÂات� أ ÂوÂب Âاش� ب�رÂك�بÄوف� الaلaب� ب�أ ر� الر� Âسaي ÄلÂه

ي؟ ] ي�ة� نÂفÄس� ط� Âخ Äن Âي ع د� Âس Âج Âة Âر ÂمÂت�ي ثÂي ص� Äع Âم Äن Âر�ي ع Äي ب�ك ط� Äعaأ ÄلÂ7ه]

 جاءت إجابة إسرائيل الولى على شكل ثلثة أسئلة: هل يسر ا أولS بتقديم ذبائح العجول العادية؟ وثانيSا يضاعف من الذبائح والتقدمات فيذبح
مه الشريعة Ãا هل يقدم ذبائح غير عادية، ولو أدت إلى تقديم بكورهم )من البناء( ذبائح المر الذي تحرSألوف الكباش ويقدم ربوات أنهار زيت؟ وثالث 

(؟ فقد تسللت ذبيحة البن البكر إلى إسرائيل مع غيرها من الممارسات الوثنية الخاطئة. 40-30: 11؛ قض 27: 3 مل 2؛ 31-29: 12)تث 

 واضح أن الخاطي – مهما جذبته الخطية - فإنه يشعر بفرا̈غ شدي̈د في أعماق نفسه، يaريد أن يمل هذا الفراغ باسترضاء ا، ولو قدم كل ما يملكه،
وأثمن ما لديه: أبناءه! لكن الحاجة إلى تقديس القلب والفكر والسلوك العملي في الرب!

v[رى الحياة الصالحةaغفر الخطايا بربوات الماعز وآلف الكباش أو بثمار عدم القداسة، إن�ما نعمة الرب تaصالح ا ول تa6   ل ي.]

يس أمبروسيوس Ãالقد
v،اSGي استشهد بأحد الثنى عشر نبيÃه( إلى الحياة؟ إن ل من الممارسات الخاطئة )كما لو كانت أم� ل عن الخطي�ة إلى اليمان، يتحو�     هل كل أح̈د يتحو�

م ثمر رحمي عن خطي�ة نفسي؟" )مي  Îم تقدمة بكري عن معصيتي؟ هل أقد Ãهل يمكن ل̈م أن تشتري طريقها ل بتقديم بكرها؟7: 6القائل: "هل أقد .) 
[.7(]28: 1هذه يجب أل� تفهم إن�ها هجوم على الكلمات: "أكثروا وانموا" )تك 

يس إكليمنضس السكندري Ãالقد
vا أنهم يقدمون ذبائح، قائلين إنهم يقدمونها على الدوام. من هناSا تنقصهم أية فضيلة أخرى، فإنهم يعتذرون مبدئي Sوبخون لنهم دائمaعندما كانوا ي    

 نفهم لماذا كل النبياء على وجه الدقة... يرفضون هذا الدفاع. فمن الواضح ان الذبائح لم تaقم لجل ذاتها، إنما كأداة لتوحي بسلوكهم. فإذا تجاهلوا
[.8(]20: 6، 22: 5التزاماتهم الضرورية غير منشغلين إل� بالذبائح قال ا انه ل يعود يقبلها )عا 

 ثيؤدورت أسقف قورش
، Ëال�ح Âص Âوaا ه Âم aان ÂسÄن كÂ أÂي�هÂا ال� ÂرÂب ÄخÂأ ÄدÂق

، ب� نÄكÂ الر� لaبaهa م� ÄطÂا ي Âاذ Âم Âو

،Âة Âم Äح ب� الر� تaح� Âق� و ÂحÄال ÂعÂن ÄصÂت ÄنÂإ�ل� أ

[ . Âه�كÂإ�ل Âع Âم Sعا اض� ÂوÂت aم Âكaل ÄسÂت Â8و]

 ظن إسرائيل أنه يرضي ا بالذبائح الحيوانية وكثرة التقدمات حتى ولو إلى تقديم ذبائح بشرية، فقام النبي يصحح مفاهيمهم بأن ينقلهم من النشغال
بالذبائح الحيوانية مع ممارستهم للظلم إلى ممارسة الحب العملي والسلوك بتواض̈ع مع الرب.

 إذ كان ا يهيئ ذهن شعبه لقبول المم في اليمان جاءت الجابة عامة لي إنسان في العالم: "قد أخبرك أيها النسان" ولم يقل "يا إسرائيل".
فالرسالة موجهة للجميع.

vالن، انه من واجبنا أن نحيا الحياة الفاضلة، وا يسألنا هذا ول نتواكل عليه أو على آخر، ولما كما يظن البعض أن نتكل على المصير    
 القدري، إنما هو من عملنا كما يبرهن بذلك قول النبي ميخا: "قد أخبرك أيها النسان ما هو صالح، وماذا يطلبه منك الرب أل� أن تصنع الحق

[.9(]8: 6وتحب الرحمة" )مي 

 العلمة أوريجينوس
vفه هذه الفكرة. لكي ل تقلقوا يكفي ان أقتبس �َ Ëقدم� له لستعماله الخاص؟ في مواضع كثيرة يسaمن هو غبي هكذا فيظن ان ا في حاجة إلى ما ي    

 (. يليق بنا أن نؤمن بأن ا ليس في حاجة ليس فقط2: 26هذا القول المختصر من المزمور: "قلت للرب: أنت ألهي، ل تحتاج إلى صلحي" )مز 
 إلى قطيع أو أى أمر أرضي مادي، بل ول إلى بËر النسان، وأن أية عبادة مستقيمة تقدم ل ليست لنفعه بل لنفع النسان. فإنه ل يقول إنسان إن

ا ينتفع بشربه منه، ول النور برؤيته له. في الواقع أن الكنيسة القديمة قدمت ذبائح حيوانية هذه التي يقرأ عنها شعب ا الحاضر الن دون أن Sينبوع 
 يتمثل بهم، فإن هذه الذبائح ل تعني شيئSا سوى أنها تaشير إلى ما نفعله من أجل اللتصاق بال وحث قريبنا على ذلك. فالذبيحة هي سËر منظور أو

[.10علمة مقدسة لذبيحة غير منظورة]

vا من بين الخلئق الرضي�ة ما هو أفضلSم نفسك. فإن�ه ماذا يطلب الرب منك إل� أنت؟ فإن�ه لم يخلق شيئ Ãم؟ قد Ãأن أقد Gإن�ك تسأل: ماذا ينبغي لي    
[.11منك. إن�ه يطلب منك نفسك من نفسك]

 القديس أغسطينوس
v (. إن�ه23: 18(. إن�ه ل يشاء موت الشرير مثل أن يتوب )حز 8: 145   "ا صالح ولطيف للغاية". إن�ه رحوم ورءوف وغني في الرحمة )مز 

ا أن يكونوا رحومين )مت 10: 4 تي 1مخلÃص كل الشعب، خاصة المؤمنين ) Sيسامح9: 5( وصانعي سلم )مت 7: 5(. لهذا يليق بأبناء ا أيض ،) 



 (، فإن النسان يثبت أو يسقط ل فمن أنت يا من تدين عبد آخر؟ )رو1: 7(، ل ندين لئل� نaدان )مت 13: 3الواحد الخر كما غفر لنا المسيح )كو 
14 :14[)12.]

العل�مة ترتليان 
v:خبرت يا إنسان ما هو صالح، ماذا يطلبه الرب منك إل� أن تفعل العدل، وتحب الرحمة، وتستعد للسير مع رب�ك؟ لهذا يقول لكم النجيلaلقد أ    

رون؟]31: 14"قوموا ننطلق من هنا" )يو  (، بينما يقول لكم الناموس: "لتسيروا وراء الرب إلهكم". لقد تعل�متم طريقة الهروب من هنا – لماذا تتأخ�
13]

يس أمبروسيوس  Ãالقد
v ا آكله )تث Sا، ونار Sا، كل من هو خشب يجري من النار لئل يحترق24: 4   إن كان ا نار S2( فكل من يكون قش.

القديس جيروم
vين أن تسترضوا اللهوت، فلتمارسوا ما أمركم به ا في البداية Ãوتقدمات بكوركم. إن كنتم مهتم ، Gعدaيقول: انسوا محرقاتكم وذبائحكم التي ل ت    

وا في ، حتى تستمر� Gخلل موسى. ما هو هذا؟ أن يكون لكم حكم عادل وقرارات سليمة في كل الحالت، حيث تختارون ما هو أفضل ل ما هو أشر 
ين لممارسة ما يaسرG ا في كل طريق. أن�ه يقصد: "حب ا بكل قلبك وكل Ãالشهادة لكل إمكانية للحب والشعور بإخوة قريبكم، وأن تكونوا مستعد 

ا بموسى. يقول: افعلوا هذا كأمر أفضل من الذبائح في عيني18: 19؛ ل 5: 6فكرك وكل نفسك، وتحب قريبك كنفسك" )تث  Sذلك كما قيل قديم ،) 
[.14ا]

ثيؤدور أسقف المصيصة
vما المنفعة إن امتنعت عن الطيور والسماك وأنت تعض إخوتك وتفترسهم؟ فإن المتكلم الشرير يأكل جسد أخيه ويعض جسم قريبه. لهذا فإن    

ا" )غل  Sا، فانظروا لئل تفنوا بعضكم بعض Sإنك ل تث�بت أسنانك في15: 5بولس ينطق بقو̈ل رهيب: "فإذا كنتم تنشهون وتأكلون بعضكم بعض .) 
ا هو ريب شرير؛ إنك تؤذي نفسك بآلف الطرق، وتؤذي معك الخرين. فإنك بقذفك على Sاللحم، لكنك تث�بت الفتراء على النفس، وتسبب جرح 

ا ترفعه Sا تجعله ل يبالي بشره، إذ يجد له من يشاركه في الشر. وإن كان بار Sالقريب تجعل من يستمع إلى قذفك يصير في حالة رديئة. فإن كان شرير 
4إلى التشامخ والعجرفة حيث تظهر له خطايا الخرين فيحسب في نفسه أنه شيء!

القديس يوحنا الذهبي الفم
. الجلسة الثانية :2

في الجلسة الولى كانت الخصومة لدى الجبال والتلل؛ أما في الجلسة الثانية فاستدعى مدينة أورشليم ومعها الحكمة لتشاهد وتهاب اسمه القدوس.

ينÂة�،  د� ÂمÄي ل�ل بÃ يaنÂاد� تa الر� Äو Âص

 : Âك Âم Äى اس ÂرÂت aة Âم Äك الÄح� Âو

[ .aه Âم Âس Âر Äن Âم Âيب� و وا ل�لÄقÂض� aع Âم Ä9ا�س]

، فتعمل كلمته  يaترجم البعض "الحكمة"، "وذوو الحكمة"، فإذ ينادي الرب المدينة يستطيع ذوو الحكمة أن يروا اسمه، أي يميزوه ويتعرفوا علي�
فيهم.

 لعله يقصد هنا "قضيب التأديب اللهي"، فقبل أن ينزل على المؤمن يتكلم، فإن سمع له المؤمن بروح النسحاق والتواضع ل يسقط عليه. لنسمع
كلمات من عينه أي خطط للتأديب، وبهذا نتمتع بالمراحم اللهية.

، Gر Âش aوزaن aك aد ÄعÂير� ب Ãر Ãت� الشÄيÂف�ي بÂأ

ونÂةË؟ ] aعÄل Âم Ëة Âاق�صÂن ËةÂإ�يف Â10و]

 ما هي كلمات القضيب اللهي للتأديب؟ إنها كشف عن الظلم الذي يمارسونه ضد إخوتهم. يستعرض هنا قضية قديمة تلحق بالبشرية عبر الجيال
 أل� وهو ممارسة الظلم من قبل الغنياء على الفقراء، فيظنون أنهم يزدادون غنى، لكنهم يخزنون كنوز ش̈ر وعدم أمانة. إنها قضية الفساد المالي

والجتماعي والخلقي، بالرغم من تحذيرات الرب لنا.

ا وفيرة، فهو إنما جمع كنوز ش̈ر تلحق بنفسه، وإن ظن أنه بغشه في الموازين نال خيرات كثيرة، فهو قد نال لعنة! Sإن ظن الظالم أنه جمع كنوز 
(.2: 10يقول الحكيم: "كنوز الشر ل تنفع، أما البرG فينجي من الموت" )أم 

 Ãاز�ين� الش�ر Âو Âم Âع Âك�ى م ÂزÂتÂأ ÄلÂه

؟ ] Ãش اي�ير� الÄغ� Âع Âك�يس� م Âع Âم Â11و]



 يقصد الغش بالمعنى الحرفي الضيق حيث يغشون البسطاء في الموازين؛ كما يقصد الغش بمعناها الواسع حيث يخدعون البسطاء بكلمات مغشوشة
وطرق خادعة ليستولوا على حقولهم.

،SماÄلaظ ÂونaلنÂا مÂه ÂاءÂن�ي ÄغÂإ�ن� أÂف

ذ�ب�، ÂكÄب�ال Âونaل�م ÂكÂتÂا يÂهÂان ك� aس Âو

[ . Þاش Âغ Äه�م انÂهaمÄ ف�ي فÂم� Âل�س Â12و]

 ليس عجيبSا أن نرى أغنياءS ظالمين، فكلما نال النسان الكثير يزداد شرهه للكتناز، ما لم تشبع نفسه في الداخل. فكثرة الممتلكات ل تروي الظمأ
الداخلي.

ا. يدفعهم الظلم إلى الكذب واللتجاء إلى Sيتحدث عن الغنياء الجشعين الذين امتلت قلوبهم بالظلم، كما امتلت مخازنهم بما حصلوا عليه ظلم 
(.12: 8الخداع ليحققوا ما يشتهونه. أما لسانهم فينطق بالغش، يخدعون أنفسهم "لنهم يقولون: الرب ل يرانا؛ الرب قد ترك الرض" )مز 

vا من الحاديث المشينةS2   ليسرع الفم هارب.

القديس يوحنا الذهبي الفم

(.7-5: 5يقول المرتل: "أبغضت كل فاعلي الثم، تهلك المتكلمين بالكذب، رجل الدماء والغاش يكرهه الرب" )مز 

vكل متكبر مخادع، وكل مخادع كاذب. يكدح البشر حين يتكلمون بالبطل، أما من ينطق بالحق فيتكلم بسهولة تامة... من يود أن ينطق بالحق ل    
.3يتعب، لن الحق نفسه ينطق بل تعب

القديس أغسطينوس
، فÂاء� Ãالش Âة Âيم د� Âع Âك Âوح aر aج aتÄل Âع Âج ÄدÂا قÂنÂأÂف

[ . ÂاكÂايÂط Âل� خ ÄجÂأ Äن باS م� ر� Äخ a13م]

 يصدر الحكم على المصرين على الظلم والغش والكذب بالتصاق المرض عديم الشفاء بهم. فإن ظنوا أن ما ينالونه يشبع اشتياقاتهم، إذا بهم يعانون
من مرض داخلي مaستعصى شفاؤه، هو الشعور الدائم بالفراغ وعدم السلم.

v (. فاعل الثم يبغضه ا؛ والكاذب يهلك. هلم ننظر أي الحالين أشر، إن ا6-5: 5   "أبغضت كل فاعلي الثم، تهلك المتكلمين بالكذب" )مز 
 يبغضه أم أن يهلك. من يبغضه ا حقSا غير سعيد، إذ يعيش في عداوة مع ا، إل� أنه ل يزال حيSا )تaرجى توبته(، أما الكاذب فيهلك ول يعود يوجد.

.3(11: 1للسف من يكذب هو أشر من فاعل الثم... "الفم الكاذب يقتل النفس" )الحكمة 

القديس جيروم
 . Âف�ك Äو Âف�ي ج Âكaوع aج Âو ، aعÂب ÄشÂت Âل Âو aلaكÄأÂت ÂتÄنÂأ

ي، ÃجÂنaت Âل Âو aل Ãز Âعaت Âو

[ . يÄف� هa إ�لÂى الس� aعÂف ÄدÂيه� أ ÃجÂنaال�ذ�ي ت Â14و]

 إنهم يأكلون لكنهم ل يشبعون، لنهم مزجوا طعامهم بالشر، فحرموا أنفسهم من البركات اللهية. ل يفارقهم الشعور بالجوع مهما أكلوا ونالوا.
 (. "من يحب الفضة ل يشبع2: 55(. "لماذا تزنون فضة بغير خب̈ز؟ وتعبكم بغير شب̈ع؟" )إش 5: 2"يوسعون أنفسهم كالهاوية، ول يشبعون" )حب 

ا باطل" )جا  S10: 5من الفضة، ومن يحب الثروة ل يشبع من دخ̈ل؛ هذا أيض.)

 ]. قدر ما يمسك الظالم بما هو للغير، ويحسب أنه قد اقتناه سرعان ما يجده قد فلت من بين يديه وهرب ولم يقدر14"وتعزل )تمسك( ول تنجي" [
ا لديه إذا به يضيع منه، وإن استخدم الظالم كل وسيلة Sا جد Sا. وما يظنه عزيز Sأن ينجيه. فما يمسك به الظالم بشدة لكي ل يفلت من يديه يخسره سريع 

لحفظ مال الظلم إذا بالسيف اللهي يمزقه، فيكون كل شيء.

vا Sا. إنه حافظ للثروة وليس سيدSا. إنه في عو̈ز إلى أمو̈ر كثيرة، وبينما هو في حاجة إلى الكثير ل يقدر أن يكون غنيSالنسان الجشع ليس غني    
ا من جسمه ول يعطي من ذهبه المدفون... بالتأكيد هذا ليس ملكه، لنه يعجز عن أن يقرر أن Sا. فإنه مستعد أن يعطي جزء Sعليها. إنه عبد وليس أمير 

ا له. إنه يقتني هذه الشياء التي ليس له الحرية في Sيعطي الخرين، ول أن يوزع الضروريات، بل يكنز له عقوبات ل نهائية، فكيف تكون ملك 
[.15استخدامها ول في التمتع بها]



القديس يوحنا الذهبي الفم
 . aد aص ÄحÂت Âل Âو aع Âر ÄزÂت ÂتÄنÂأ

يÄ̈ت  Âب�ز aد�ه�نÂت Âل Âو SوناaتÄي Âز aوسaدÂت ÂتÄنÂأ

[ .Sرا Äم Âخ aب Âر ÄشÂت Âل Âو SةÂفÂلaس Â15و]

 يظن الظالم أنه يزرع لكي يحصد، لكن سرعان ما يذبل زرعه، ويتبدد عمله، فل يحصد شيئSا. قد يجمع زيتونSا ويدوسه في المعصرة لكي تمتلئ
 مخازنه بالزيت، لكنه ل يدهن بزي̈ت، إما لن زيتونه ل ينتج زيتSا، أو يفقد ما ينتجه من زيت. وهكذا بالنسبة للسلفة )عصير العنب(، فإنه حتى وإن

ا. بمعنى آخر قد يسمح ا للظالم أن يفقد كل ما جمعه، وإن ترك له الغنى يمل مخازنه يصيبه بما ل ينتفع من هذا Sا فل يشرب خمرSعصر عنب 
ا لكنه يعجز عن أن يدهن جسمه بزي̈ت أو يشرب كأس خمر! Sا وخمرSالغنى، فتكون مخازنه مملوءة زيت

ر�ي  Äم aع aائ�ض ÂرÂف aظÂف Äحaت Âو

 Âآب ÄخÂت� أÄيÂال� ب Âم ÄعÂأ aيع م� Âج Âو

اب�  Âر ÂخÄل�ل Âك ÂمÃل Âسaأ Äي Âل�ك Äات�ه�م Âورaش Âب�م Âونaكaل ÄسÂت Âو

ف�ير�، انÂهÂا ل�لص� ك� aس Âو

ب�ي. ] Äع Âش Âار Âع Âونaل م� ÄحÂتÂ16ف]

( للجشع والظلم؛ واستخدما سلطانهما لسلب الفقراء، ولم ينال شيئSا!22: 16 مل 1عaمري وآخاب مثلين خطيرين )

(.33- 2: 16 مل 1(. وجاء ابنه آخاب اشر ملوك إسرائيل )26- 21:16 مل 1إذ ملك عaمرى على اسرائيل قاد الشعب إلى عبادة الوثان )

ا، تستهزئ بها المم الشامتة فتصفر في سخرية. ومما يزيد16"أسلمك للخراب، وسكانها للصفير" [ Sيخرب الشر المة ويدمرها، فتصير عار .[ 
ا أمام المم الوثنية، بل وينحدرون إلى العار Sا أن هذا يحدث مع شعب ا، فعوض تمتعهم بالمجاد اللهية أمام السمائيين، يصيرون عار Sالمر سوء 

(.2: 12البدي في يوم الرب العظيم )دا 

 
6من وحي ميخا 

من يتبرر أمامك؟

vإن حاكمت يا رب من يتبرر أمامك؟   

هوذا السماء والرض تشهدان لعملك معي!

أعمالك فائقة، وحبك عجيب!

اخبرني كيف أتزكى أمامك؟

v،أخرجتني من عبودية إبليس   

وحملتني إلى حرية مجد أولد ا!

كما أخرجت شعبك من عبودية إبليس، 

ودخلت به إلى أرض الموعد! 

حطمت مقاومة إبليس لخلصي،

كما أفسدت مؤامرة بلعام المحب لجرة الظلم.

vأخبرني، بماذا أرضيك يا إلهي؟   



ا إلى تقدماتي ول إلى عطاياي،  Sلست محتاج

فالسماء والرض من عمل يديك!

ا إلى صلواتي وعبادتي،  Sلست محتاج

فأنت كلي المجد في ذاتك!

v،ا إنك تطلبني أنا، ل ما لديSحق   

، Sتطلب قلبي فتقيمه سماء

وتطلب فكري لتمله من أسرارك،

وتطلب حبي لخوتي لتفيض علي� بالحب!

تطلبني أسلك معك بتواض̈ع،

فترفعني إلى سماواتك!

v! Gفي Gاعترف لك بكل فسا̈د دب   

انزع عني موازين الغش والكلمات المخادعة،

انزع عني كل ظلم وأنانية. 

فالعالم يعجز عن أن يشبع نفسي.

والخطية تخلع عليG العار والخزي!

v.    أنت وحدك كل شيء لي�

أقتنيك، فاقتني الحق،

اشبع بك، فلن أجوع،

أحملك في داخلي فامتلئ من بهاء مجدك.

، أنت الكل لي�

ومعك ل أطلب شيئSا!
 

aاب�ع اÂلصحاح الس�

متابعة الدعوى القضائية اللهية

لك المجد يا واهب البركات!

حزن ومجدلة!
 إذ يكتشف النبي عن شوق ا نحو الدخول في محاجة مع شعب ليدفعهم نحو التمتع بحبه عوض انغماسهم في الفساد، يعلن النبي عن مرارة نفسه
 بسبب الفساد المتفشي بين شعبه. لكنه يعود فيرى خطة ا للخلص فيفرح ويمجد ا. فإن كان قد رفع دعوى قضائية ضد شعبه، وأشهد الرض

ه وحتى محبته، وإنما  كلها عليه، فإنه ليس ليعلن عن عدله قدر ما ليكشف عن مجد حبه لكل نف̈س ترجع إليه. فهو ليس في حاجة لمن يشهد لعدله وبر�
يود أن يهيئ سكب حبه في قلوب كل البشرية.

يبدأ هذا الصحاح بالويل والمرارة وينتهي بالفرح والتسبيح.



[.10-1. اعتراف بالخطأ                                  ]1
[.13-11. وعد إلهي بالبركات                   ]2
[. 17-14. التماس أخير لصالحهم               ]3
[.20-18. مجدلة: نصرة النعمة اللهية       ]4

. اعتراف بالخطأ :1
ة. إنها قد صارت Gفي هذه الدعوى تنفضح البشرية كلها، فل تقدر أن تبرر جحودها وعدم أمانتها أمام ا المين في حبه لها، فتعلن الحقيقة المر 

̈م بل ثم̈ر، وتين̈ة بل باكورة. سرت البغضة في دماء البشر، فحملوا الكراهية، الشخص ضد أخيه، وتسلل سفك الدماء بينهم بل مبرر، وصارت Äككر 
العداوة بين أفراد السرة ذاتها. 

، يÄف� نÂى الص� Âج Âك aت Äر يÄلË ل�يG لÂنÃي ص� Âو

 . ة� الÄق�طÂاف� Âاص Âص aخÂك

، ل� ÄكÂل�ل ÂودaقÄن aع Âل

ي. ] تÂهÂتÄهÂا نÂفÄس� Ä̈ة اشÂت�ين Âة ÂورaاكÂب Âل Â1و]

 صورة مؤلمة عن مدى الجفاف الذي حل� بالمملكة بسبب الشر. هذا يتناسب مع عصر آحاز أشر ملوك يهوذا أو بداية عصر حزقيا قبل حركة
الصلح. ويرى البعض أنه يتنبأ عما ستؤول إليه المملكة في أيام منسى.

ا ول تينة يأكلها. Sا واحد Sتبدو يهوذا وأورشليم كبستان بعد القطاف، منظر الوراق جميل للغاية، لكنه ل يجد النسان عنقود

" يحسب أن ما حلG بالمملكة كلها إنما كما لو حلG به وحده، إذ ينسب كل مرارة يعيش فيها الشعب إنما يذوقها هو. هذه هي مشاعر Gبقوله: "ويل لي 
فرج عني الحزن؟ قلبي16: 4رجال ا الصادقة، فنسمع أنات إرميا النبي: "أحشائي! أحشائي! توجعني جدران قلبي. يئن في� قلبي!" )إر  aمن م" .) 

(.21، 18: 8يئن في... من أجل سحق نبت شعبي انسحقت. حزنت، أخذتني دهشة" )إر 

vريد أن يجمع؟aا، أو حتى يSGا حرفي SGا في الحصاد؟" فهل يجمع النبي قش SGيا نفسي، فقد صرت كمن يجمع قش Gم حين يقول النبي: "ويل ليÃمن المتكل    
ا يزرعه كمحصو̈ل، ليس النبي بل الرب المخلÃص يسوع المسيح. وحيث توجد  هل لدى النبي حقل؟ على أي الحوال، الوحيد الذي بحق يجمع مم�
، إذ صرت Gظن أن�هم من الكنيسة، لهذا يحزن النبي وينوح على خطايانا حين يقول: "ويل ليaا بين الذين ي Sأخطاء كثيرة بين المم الوثني�ة بل وأيض 

ا" )مي  SGا1: 7كمن يجمع قش Sا ليلتقطه أو يحصده؟ هل نجد بعضSليت كل واح̈د يفحص بدق�ة نفسه. هل هو سنبلة قمح؟ هل يكتشف ابن ا فيه شيئ .) 
نا. إذ يتطلع إلى الكنائس أو ما تaدعى  من�ا تحملهم الرياح؟ حتى وإن كنا ل نزال قل�ة قليلة في أنفسنا، حب�تين أو ثلثة حبوب، فإن خطايانا كثيرة ضد�

 بالكنائس مملوءة بالخطاة يقول: "ويل ليG فقد جئت كمن يجمع عشبSا في وقت الحصاد، وكمن يجمع خصاصة )لقاط( العنب وقت صنع الخمر. يأتي
رع ككرمة في أرض خصبة )إش  aا من الكرمة، فإن كل واح̈د من�ا قد ز Sالرب( يطلب ثمر(مز 1: 5( قلت من مصرaأو ككرم̈ة ن ،)لكنها8: 80 ،) 

ا )إر  Sإنه يأتي ليلتقط، فيجد خصاصة عنب، وعناقيد قليلة؛ إنها ليست مزدهرة ول مثمرة. من هو من بيننا يحمل21: 2زرعت لكي تحمل ثمر .) 
[1عناقيد الفضيلة؟]

العلمة أوريجينوس
vبل الشرار مثل ق̈ش خفي̈ف، أما البرار فيخلصون مثل حنطة ثقيلة. لهذا فلتنتبه إلى الرب وهو يقول لبطرس: "هوذا الشيطان طلبكم لكي Äغرaي    

بلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجلك لكي ل يفنى إيمانك" )لو  Äلون كالقش يفنون، أما الذي ل يفنى، هذا الذي يشبه32-31: 22يغرÂغربaالذين ي .) 
ذامة )بواقي الحصاد( في8: 8البذرة التي تسقط وتنبت، فإنها تزيد وتأتي بثمر كثير )لو  aهكذا يقول النبي: "ويلي، فقد صرت كمن يجمع الج .) 

ا، مع التراب. لهذا قال أيوب: "يكونون كالقش، يحملهم الريح" )أي  Sحرق سريعaذامة، الذي ي aوفي الحال18: 21الحصاد". هكذا يشب�ه الشر بالج .) 
ا في Sد كالتراب، تجد هذا وارد ا ويتبد� Sر يتفت�ت سريعÃا، لكي يعرف أن الشريSا". حق Sا قائل: "مثل التراب تحمله الريح بعيد Sا مختصر Sأضاف سطر 

[.2المزمور الول: "كالتراب الذي يحمله الريح عن وجه الرض"]

يس أمبروسيوس Ãالقد
ض�، ÄرÂال Âن قÂدÄ بÂادÂ الت�ق�ي� م�

تÂق�يمË بÂيÄنÂ الن�اس�.  Äس aم ÂسÄيÂل Âو

اء�  Âم Ãل�لد Âونaن aم ÄكÂي Äمaه aيع م� Âج

̈ة. ] ÂكÂب Âب�ش Sضا ÄعÂب Äمaه aض ÄعÂب ÂونaادÂط ÄصÂ2ي]

 لقد باد الصالح من الرض ولم يعد يaوجد من هو مستقيم بين الناس، فالحكام يغتصبون الممتلكات، والقضاة يرتشون، والخيانة دبËت بين الصدقاء،
ا بين الشعب. لكن يبقى ا أمينSا يقود شعبه من الظلمات إلى نوره العجيب.  Sوالكراهية وسط أعضاء السرة الواحدة. وهكذا صار الفساد عام



 تحولت المملكة البشرية إلى غابة ك̈ل يود أن يفترس الخر، ناموسها الظلم وسفك الدماء، يجد كل شخ̈ص سعادته في اصطياد أخيه كما بشبك̈ة.
 وكما يقول المرتل: "خلص يا رب لنه قد انقرض التقي، لنه قد انقطع المناء من بني البشر. يتكلمون بالكذب، كل واح̈د مع صاحبه بشفا̈ه ملقة

(.2-1: 12بقل̈ب فقل̈ب يتكلمون" )مز 

v،يا نفسي Gقال عنا: "ويل ليaالرب، لنسبق فنعترف له بخطايانا. لنصحح ارتدادنا، ونصلح من أخطائنا، لئل ي Âا. لنخشSلنحزن إلى حين فنفرح أبدي    
[.Lxx(]3 2: 7لن النسان التقي قد باد من الرض، وليس من بين البشر من يصلح من أمرهم" )مي 

 القديس أمبروسيوس
vفي ذاته مشقة، فإنه بالكثر عندما يكون المسافر وحده، ليس من يشاركه رحلته؛ هذا هو الحال هنا. بمعنى آخر الشركة Äفر Âأقصد إن كان الس    

ا للتحريض على المحبة والعمال الحسنة" )عب  Sا بولس: "ولنلحظ بعضنا بعض S24: 10والتشجيع الخوي ليس بالمر الهين. لهذا يقول أيض.) 
 لهذا السبب استحق القدامى أن يتجملوا )روحيSا(، ليس لنهم مارسوا الفضيلة، وإنما لنهم مارسوها بالرغم من غيابها مع ندرة من يفعلها في أي

ا كاملS في أجياله" )تك  Sبار S9: 6موضع. هذا، على أي الحوال، ما يقصده الكتاب المقدس بقوله: "كان نوح رجل.)

 على هذا الساس نعجب من إبراهيم، ومن لوط، ومن موسى، إذ أشرقوا ككواك̈ب وسط ظلم̈ة دامس̈ة، كورو̈د وسط الشواك، وكقطيع وسط ذئا̈ب ل
 حصر لها، سالكين الطريق المضاد لكل واح̈د آخر وبدون تردد. ها أنتم ترون كم يكون المر صعبSا في الصحبة عندما يأخذ واحد اتجاهSا مخالفSا

 لكثيرين، وعندما يسافر في اتجاه مضاد للجمهور، فإنه سيعاني من متاعب كثيرة. كما تجد السفينة صعوبة في البحار حينما تصدها المواج نحو
[.4التجاه المضاد، والمر أكثر صعوبة في حالة الفضيلة]

v قد باد التقي من الرض" )مي ... Gهذا هو دورنا أن نحزن، أو بالحري نحتاج أن نقول هذا كل يوم. فإذ ل تنفع صلواتنا بشيء2-1: 7   "ويل لي ) 
ا فعل Sا، بكى على محنتهم. هكذا أيضSول نصيحتنا ول تحذيرنا بقي لنا أن نبكي. هكذا فعل المسيح، بعدما حث الذين في أورشليم ولم ينتفعوا شيئ 

ا أن نقول: "ادعوا النادبات فيأتين وأرسلوا إلى Sا إنه وقت للحزن والدموع والنحيب. يليق بنا أيض Sا. من الن فصاعد Sالنبياء، وهكذا لنفعل نحن أيض 
[.5(. ربما بهذا نستطيع أن نزيل مرض الذين يحيطون أنفسهم بأرا̈ض يقتنوها بالسلب]17: 9الحكيمات فيصرخن" )إر 

vا للضطراب أكثر من الجتماع بشع̈ب كهذا، فإن الدخان والسخام ل يؤذي العينين مثلما تحطم الشركة مع الشرار Sا ومثير Sليس شيء مزعج    
[. 6النفوس]

القديس يوحنا ذهبي الفم

 . تÂان� Âه�دÂت Äج aم Ãى الش�رÂان� إ�ل ÂدÂيÄلÂا

، ي�ة� ي طÂال�بË ب�الÄهÂد� الÄقÂاض� Âو aئ�يس الر�

شaونÂهÂا. ] Ãك ÂعaيÂه�، ف ى نÂفÄس� ÂوÂب�ه ËمÃل ÂكÂت aم aب�ير ÂكÄال Â3و]

ا لكن بدون روح الحب، غايتها النهب والسلب والقتل. يدا كل واحد Sما بلغته المملكة أبشع من الغابة، لنه توجد خطة مدروسة، تعمل القيادات مع 
منهم مجتهدتان في اصطياد النفوس وإهلكها. فما تشتهيه قلوبهم، وما تنغمس فيه أفكارهم، تنفذه أياديهم بكل اجتهاد.

 القادة الذين اؤتمنوا على الدفاع عن الحق، استخدموا سلطانهم لقتناء المال، فيطلبون الرشوة على شكل هدايا؛ فيaلبسون الرذيلة ثوب الصداقة
والفضيلة.

 يaقصد بالكبير صاحب الثروة والسلطان، فإنه ل يخجل من أن يتكلم بصراحة عما في نفسه من هوى محبة المال، فيفسدون نفوسهم كما يفسدون
نفوس من حولهم.

ج�  Âس Äو ÂعÄال aلÄث نaهaمÄ م� Âس ÄحÂأ

 ! ك� Äاج� الش�وÂي نÄ س� لaهaمÄ م� Âد ÄعÂأ Âو

 . Âاء Âج ÄدÂق ÂكaابÂق اق�ب�يكÂ ع� Âر aم Âم ÄوÂي

[ . Äمaه aاكÂت�ب Äار aونaكÂي Â4الن]

 ل يوجد شخص واحد يaعتمد عليه، فإن أفضلهم حاد كالعوسج، وأحكمهم كسياج الشوك. من يقترب منهم ل ينال منهم شيئSا سوى الجراحات
ا تنبت لك وتأكل عشب الحقل" )تك  Sا وحسك Sا، صدر ضدهم الحكم اللهي: "شوك Sا قفر Sعوض أن يكونوا سماء18: 3والمتاعب. لقد صاروا أرض ،) 

(.23-22: 5مقدسة تaنتج ثمر الروح من محبة وفرح وسلم وصلح ووداعة وتعفف )غل 



بSا.  اح� Âوا صaن لÂ تÂأÄتÂم�

ي̈ق.  د� Âوا ب�صaث�قÂت Âل

[ . Âن�ك Äض ة� ف�ي ح� Âع طÂج� ÄضaمÄن� ال Âع Âك ابÂ فÂم� ÂوÄبÂأ ÄظÂف Ä5اح]

ا إل� انه ل يأتمن النسان صديقه ول زوجته! تدب النانية حتى بين أفراد السرة فيعمل كل فرد Sمما أحزن قلب ميخا النبي أنه بالرغم من العمل مع 
لحسابه ويخشى غيره. هكذا تفقد السرة الدفء الجتماعي والروحي وينحل المجتمع خلل روح النانية والجشع.

 إذ يسود الخداع حياة النسان ل يعود يأتمن حتى من هي في حضنه. يرى الب يوسف أن شمشون إذ تزوج بامرأة شريرة مخادعة وكاذبة لم
ه بعد أن كتمه زمانSا طويلS، فكان ذلك سبب مرارة شديدة في حياته] Ëَ Â7يستطع أن ينفذ هذه الوصية التي للنبي ميخا، فأباح بسر.]

يجد الب إسحق في هذه الية دعوة للصلة السرية.
v:ي لبينا. وهذا يتحقق كالتيGقبل كل شيء يجب أن نلحظ بكل اعتناء الوصية النجيلية التي تأمرنا أن ندخل مخدعنا ونغلق بابنا ونصل   

ي مغلق بيننا وبين الرب. Gي داخل مخدعنا عندما ننزع من قلوبنا الداخلية الفكار المقلقة والهتمامات الباطلة، وندخل في حديث سرGنصل        ·

·        نصلGي بأبواب مغلقة، عندما نصلGي بشفاه مغلقة في هدوء وصمت كامل لذاك الذي يطلب القلوب ل الكلمات.

 ·        نصلGي في الخفاء عندما نكتم طلباتنا الصادرة من قلوبنا وأذهاننا المتقدة بحيث ل نكشفها إل� ل وحده، فل تستطيع القوات المضادة
 )الشياطين( أن تكتشفها. لذلك يجب أن نصلGي في صمت كامل، ل لنتحاشى فقط التشويش على إخوتنا المجاورين لنا وعدم إزعاجهم بهمسنا أو

 كلماتنا العالية، ونتجنب اضطراب أفكار المصلGين معنا، وإنما لكي نخفي مغزى طلباتنا عن أعدائنا الذين يراقبوننا، وبالخص في وقت الصلة،
[.8(]5: 7وبهذا تتم الوصية: "احفظ أبواب فمك عن المضطجعة في حضنك" )مي 

الب إسحق
تÂه�ينË ب�الÂب�، Äس aم ÂنÄب لÂن� ال�

هÂا، Ãمaى أÂل Âع Ëة Âائ�مÂق ÂتÄب�نÄال Âو

ات�هÂا، Âم Âى حÂل Âع Âن�ة ÂكÄال Âو

ان� أÂهÄلa بÂيÄت�ه�. ] ÂسÄن اءa ال� Âد ÄعÂأ Â6و]

حقSا إنه زمن رديء فيه يهين البن أباه، وتقوم البنت على أمها، والكنة على حماتها. هكذا يaنزع من الكل حتى المحبة الطبيعية.

 هذا وقد أشار السيد المسيح إلى موقف غير المؤمنين من المؤمنين حتى وإن كانوا إخوتهم أو أبناءهم، فيقول: "وسيسلم الخ أخاه إلى الموت،
(.17-16: 21؛ لو 22-21: 10والب ولده، ويقوم الولد على والديهم ويقتلونهم، وتكونون مبغضين من الجميع من أجل اسمي" )مت 

v ا بين المؤمن12: 4   ماذا يفعل السيف؟ سيف الكلمة يقطع خلل الدفاع. إنه يمارس عزل الشرير عن الصالح )عب Sبالحقيقة يخلق انقسام .) 
[.9(. بل قد يثير البن والبنة والعروس ضد الب والم والحماة، الصغار النشيطين ضد الكبار الوهميÃين]35: 10وغير المؤمن ) مت 

يس غريغوريوس النزينزي Ãالقد
v (. فإنه بالحق يوجد بين اليهود شيء مثل هذا. بمعنى يوجد أنبياء وأنبياء كذبة، فانقسم الشعب على36: 10   "أعداء النسان أهل بيته" )مت 

 ذاته، وحدث شقاق في العائلت، البعض آمن بواح̈د والخرون بالخر. لذلك ينصحهم النبي: "ل تأتمنوا صاحبSا، ل تثقوا بصدي̈ق، تحفظ من
[.10( ]6-5: 7المضجعة في حضنك" و"أعداء النسان أهل بيته" )مي 

القديس يوحنا ذهبي الفم
، ب� اق�بa الر� Âرaك�ن�ن�ي أÂل Âو

ي. لÂص� Âه� خÂل ب�رa ل� ÄصÂأ

ن�ي إ�لÂه�ي. ] aع Âم ÄسÂ7 ي]

الفساد العام ل يبرر انزلقنا في الشر؛ فإن كان ل يوجد إنسان واحد مستقيم بين الناس، يلزمنا مع ميخا النبي أن نتطلع إلى الرب ونترقب خلصه.



 إذ يعترف النسان بشره وفساده ينفتح باب الرجاء في عمل ا الفائق. فإن ا كمحب للبشر، في غضبه، إنما يغضب على الخطية ول يطيقها، أما
عن جهة الخاطي فهو موضع حبه. لهذا بالتوبة الصادقة تميل أذنا الرب لتسمع أناته ويستجيب لصرخاته.

ا للغاية، إذ صار كمري̈ض ل يaرجى شفاؤه، أما وقد رفع عيني قلبه ل، فرأى أبواب الرجاء Sإذ تطلع النبي إلى المجتمع المحيط به بدا المر خطير 
المشرقة أمامه وترنمت أعماقه بالتسبيح والتمجيد ل واهب النصرة، والمشرق بنوره على الظلمات فيبددها. 

يعترف النبي بأن ا لم يتغير، هو الذي خلص في القديم، يخلص الن، وسيخلص، فإنه يaسر بالرأفة ول يحفظ إلى البد غضبه.

v مز( "شير إلى التطويب، يقصد5: 146   "طوبى لمن إله يعقوب معينه، ورجاؤه على الرب إلههaهل ترون غنى التشجيع والنصيحة؟ الن إذ ي .) 
 نوال كل البركات، ويظهر آفاق الرجاء. لهذا بعدما أشار إلى تطويب من يترجى ا، أظهر قوة المaعين، مبينSا أن الكائن البشري غير ا، واحد يهلك

 (... ويضيف "الحافظ6: 146والخر يبقى. ليس فقط يبقى هو بل وتبقى أعماله. لهذا أضاف الصانع السماوات والرض البحر وكل ما فيها" )مز 
 المانة إلى البد". هذا هو دوره؛ وهذه هي عادته؛ هذه هي سمة ا الخاصة به؛ أنه ل يتجاهل المخطئين، ول يهمل الذين في محنة، إنما يرفع يده

[.11لصالح ضحايا المتآمرين، ويفعل هذا على الدوام]

القديس يوحنا الذهبي الفم
ا أمام عيني رجال ا، يرفعون نظرهم إلى ا مترجين عمله، فهو إله المستحيلت، ليس من رجاء للخلص إل� في ا Sهكذا إذ تظلم الصورة جد 
ا ما عبر Sا ما ليصلح حال شعب ا، أو حال البشرية، إنما يتطلع إلى مخلص العالم وحده. هذا أيضSميخا النبي إنسان Âوحده مخلص العالم. لم يترج 

.146عنه المرتل في المزمور 

v (... من هم3: 146   يقول النبي لكل شخ̈ص بصفة عامة: ل تتكلوا على الرؤساء ول على الباطرة، ول الحكام ول قضاة هذا العالم )راجع مز 
 (. عندما يعود4: 146(. "تخرج روحه فيعود إلى ترابه" )مز 3: 146الرؤساء؟ أبناء البشر. من هم أبناء البشر؟ هم الذين ل خلص عندهم )مز 

 إلى ترابه، ماذا يحدث؟ "في ذلك اليوم تهلك أفكاره". كل اعتماد على الرؤساء باطل، كل خططهم تهلك... كثيرون يتكلون على رئيس. إنه موجود
ا ل يعود يوجد] S12اليوم، غد.]

القديس جيروم
 بقوله "أصبر لله خلصي" يعلن النبي أنه ل يلقي باللوم على الظروف المحيطة به، ول على ا الذي سمح بالضيق، وإنما يتقبل تأديب الرب

 بصب̈ر لجل خلصه وخلص إخوته. وكما يقول إرميا النبي في مراثيه: "لماذا يشتكي النسان الحيG الرجل من قصاص خطاياه؟ لنفحص طرقنا
 (. لنشكو أنفسنا ول نشكو اليام التي42-39: 3ونمتحنها ونرجع إلى الرب. لنرفع قلوبنا وأيدينا إلى ا في السماوات. نحن أذنبنا وعصينا" )مرا 
نعيشها. لنحتمل التأديب كدافع للتوبة، فنتمتع بالشركة مع "إله خلصنا"، عندئ̈ذ "يسمعني إلهي".

ت�ي.  و� aد Âا عÂت�ي ب�ي ي Âم ÄشÂت Âل

 . aومaقÂأ aتÄطÂق Âا س Âإ�ذ

[ . Gل�ي Ëورaب� ن ة�، فÂالر� ÂمÄف�ي الظ�ل aت ÄسÂل Âا ج Â8إ�ذ]

ا ما، ما دام الرب معه. فإنه وإن سقط وكاد أن يتحطم يجد يديG ا تنتشله Sإذ يعترف النسان بظلمته ويدرك أن الرب نور له ل يعود يخشى عدو 
 (. وإن جلس في الظلمة يشرق عليه الرب فينيره. كما يقول:24: 37وتقيمه. وكما يقول المرتل: "إذا سقط ل ينطرح، لن الرب مسند يده" )مز 

 (. فمع كل عم̈ل إله̈ي في حياة التائب يaصاب عدو الخير وجنوده17: 86"يرى ذلك مبغضي� فيخزوا، لنك أنت يا رب أعنتني وعزيتني" )مز 
بخيبة أم̈ل وخز̈ي وعار.

vا من الرغبة في )السقوط(. لتكن لك الرادة أن تقوم. إنه مستعد، ذاك الذي Sالسقوط في الضعف ليس فيه خطورة، إن كان النسان متحرر    
[.13يقيمك]

v"...ليتنا ل نفرح بخطية أح̈د بل بالحري نحزن، إذ مكتوب: "ل تشمتي بي يا عدوتي، إذا سقطت أقوم، إذا جلست في الظلمة فالرب نور لي    
 (. وهذا ليس عن عدم استحقاق، فإن من يفرح بسقوط آخر إنما يفرح بنصرة الشيطان. حري بنا أن نحزن عندما نسمع عن أح̈د يهلك10-8: 7)مي 

، لني صرت كمن يجمع القش في الحصاد، Gهذا الذي مات المسيح من أجله. هذا الذي ل يحتقر حتى القش في وقت الحصاد... فقد قيل: "ويل لي 
]1: 7وفضلت العنب في الكرمة" )راجع مي  Âَ Ë14(، لكي ما يأكل بكور ثمر نعمته في.]

 القديس أمبروسيوس 
، Ãب بÂ الر� ÂضÂغ aل تÂم� ÄحÂأ

طÂأÄتa إ�لÂيÄه�، ÄخÂي أÃنÂل

قÃي.  Âح Âر�ي Äجaي Âو Âاي Âو ÄعÂد Âق�يمaت�ى ي Âح



ن�ي إ�لÂى الن�ور�.  aر�ج Äخaي Âس

[ .aه أÂنÄظaرa ب�ر� Â9س]

 حلول الضيق بسبب انتشار الفساد دفع النبي إلى مراجعة نفسه ليعترف بخطئه في حق الرب، لذا يقبل كل تأديب، فيدافع الرب عن استقامته.
ه، ويحفظه بنعمته اللهية. ل يرى النبي في الضيق رفض الرب له، بل رغبته اللهية في دفعه إلى Ãيعترف الشخص بسقطاته، ويستره الرب ببر 

التوبة وتمتعه بالشركة معه.

. Gيشعر بحاجته إلى يد ا العاملة لبنيانه. هذه هي علمة قبول النور اللهي: التسليم الكامل بين يدي ا صانع الخيرات، وواهب البر

v ا( عن خطي�ة بقصد تغييرنا. يقول الكتاب المقد�س: "من يحبه الرب يؤدبه" )أمSا عقوبة )تأديب Sا نحتمل مرضSمرة أخرى يعلمنا12: 3   نحن أحيان .) 
كم علينا aكم علينا. ولكن إذ قد ح aالكتاب المقد�س "من أجل هذا فيكم كثيرون ضعفاء ومرضى وكثيرون يرقدون. لننا لو كنا حكمنا على أنفسنا لما ح 

 (. لذلك عندما نحن الذين ننتمي إلى هذه الطبقة نتعرف على معاصينا. يصير من اللئق32-30: 11 كو 1نؤد�ب من الرب لكي ل نaدان من العالم" )
 :7أن نحتمل في صم̈ت وبدون استخدام أدوية – كل الحزان التي تحل بنا – متذكرين كلمات النبي: "احتمل غضب الرب لني أخطأت إليه" )مي 

ا لئل9 Sعلى تغييرنا بإظهار ثما̈ر تليق بالتوبة، متذكرين كلمات الرب: "ها أنت قد برئت، فل تخطئ أيض Sعلوة على هذا يلزمنا أن نظهر دليل .) 
ا يحل المرض بنا كطلب الشرير، ويقبل سيدنا صانع الخيرات أن يتنازل فندخل في معركة مع الشرير،14: 5يكون لك أشر" )يو  Sا أيضSأحيان .) 

امه] SGا إي�اه كخص̈م قدير فيبطل تشامخه بواسطة الصبر البطولي لخدS15حاسب.]

يس باسيليوس الكبير Ãالقد
: Gل�ي aةÂائ�لÂقÄال aي Äز طÃيهÂا الÄخ� ÂغaيÂت�ي ف و� aد Âى ع ÂرÂت Âو

؟ ب� إ�لÂهaك� أÂيÄنÂ هaوÂ الر�

ان� إ�لÂيÄهÂا. ÂرaظÄنÂت Âس ÂايÂنÄي Âع

ق�ة�. ] ين� الÂز� س� كÂط� Äل�لد�و aير [10النÂ تÂص�

 صورة رائعة لحياة النصرة! فإذ يتمتع المؤمن بنور الرب ل يخشى ظلمة إبليس ول لذة الخطية ول ضعف الجسد، ول خداع العالم الشرير. يبدأ
 عدو الخير بتعيير الساقط، فيصرخ في سخرية: "أين هو الرب إلهك؟"، وكأن ا يعجز عن أن يحفظ أولده من السقوط. لكن إذ يرى يد ا تaقيمه

يصيبه الخزي.

 يتطلع النسان في سقطته إلى نفسه وتعييرات العدو له، فيرى نفسه كطين الزقة تحت القدام للدوس، لكن إذ تنتشله النعمة اللهية يدرك إمكانيات
ا العاملة فيه.

. وعد إلهي بالبركات :2
[ . aاد Âيع دa الÄم� aعÄبÂي Âم ÄوÂيÄال Âل�ك Âان�ك� ذÂيط مÂ ب�نÂاء� ح� ÄوÂ11ي]

ا إلهيSا يحميه حتى Sيتمتع المؤمن بفيض من البركات، فإذ ل يعود يخشى العدو بكل مملكة الظلمة التي له، إذ يمتلئ رجاء أن ا نفسه يكون سور 
ا" )مز  Sجد شديد aا في الضيقات وSالرب حصن حياتي". "ا ملجأ وقوة، عون" :S1: 46النهاية. يسبح مع المرتل قائل.)

v مز( "ا ل قوة. كمثا̈ل: عندما تهرب إلى شخ̈ص أعظم1: 46   "ا ملجأ وقوةSتوجد ملجئ ليس فيها قوة، عندما يهرب إليها أحد يزداد ضعف .) 
ا، Sا فيوم Sأنه ملجأ. ومع هذا ما أكثر عدم ثبات هذا العالم، فقد يتحطم صاحب السلطان يوم Gا، هذا يبدو ليSا قويSمنك في العالم، لكي تجعل لك صديق 

[.16فعندما تأتي إلى مثل هذا الملجأ تخاف بالكثر... ملجأنا ليس هكذا؛ ملجأنا هو قوة. عندما نهرب إليه نكون ثابتين]

القديس أغسطينوس
 Âر Äص دaن� م� aم Âو Âور نÄ أÂش� مË يÂأÄتaونÂ إ�لÂيÄك� م� ÄوÂي Âوaه

 . رÂ إ�لÂى الن�هÄر� Äص نÄ م� م� Âو

ر�.  ÄحÂبÄى الÂر� إ�ل ÄحÂبÄال Âن م� Âو

[ . بÂل� ÂجÄى الÂل� إ�لÂب ÂجÄال Âن م� Â12و]

 يقدم لهم النبي الوعد اللهي بالرجوع من السبي حيث يأتون من بابل إلى أرض الموعد، ويتركون مصر التي هرب بعضهم إليها أثناء السبي
 ليحتموا فيها. إنهم يرجعون ل في مذل̈ة ول في خو̈ف، بل ينطلقون "من البحر إلى البحر، ومن الجبل إلى الجبل"؛ أي بغير تراجع، يسيرون من قوة

إلى قوة.



ان�هÂا، ك� aب� سÂب Âب�س SةÂب ر� Âخ aض ÄرÂال aير لÂك�نÄ تÂص� Âو

[ . Äال�ه�م ÂعÄفÂر� أ ÂمÂل� ث ÄجÂأ Äن [13م�

 مرة أخرى يحذرهم من الرجوع إلى الخطية والفساد بعد عودتهم من السبي، فال الذي يهبهم قوة وكرامة بالعودة من السبي إلى أرض الموعد
يسمح بخراب الرض متى رجعوا إلى فسادهم القديم.

 يدعو ا أن يتطلع إلى قطيعه وميراثه فإنه ساكن كما في أماكن وعرة على جبل الكرمل؛ أو كغن̈م تائ̈ه في غابة، يحتاج إلى راع¨ سماو̈ي قاد̈ر بعصا
محبته الحانية أن يرده إليه.

 يسأله أن يرعاهم ويحميهم بعصاه وليس بعصا العداء، فإنهم شعبه، ليس من يهتم بهم مثله! يردهم من وسط الغابات والجبال الوعرة إلى سهول
( الذي يبذل نفسه عنهم.20: 13باشان وجلعاد؛ إنه راعي الخراف العظيم )عب 

. التماس أخير لصالحهم :3
، Âاث�ك Âير نÂمÂ م� Âغ ÂكÂب Äع Âش Âاك ÂصÂب�ع Âع Äا�ر

 . ل� Âم Äر ÂكÄط� ال Âس Â̈ر ف�ي و Äع Âا ف�ي وÂه Âد Äح Âو SةÂاك�ن Âس

[ . م� Âق�دÄي�ام� الÂأ Âك Âاد ÂعÄل ج� Âو Âان ÂاشÂف�ي ب Âع ÄرÂ14ل�ت]

إذ يدرك النبي أن اللتجاء إلى ا هو الصلة، يرفع قلبه إلى ا، الراعي الصالح، ليقود شعبه بمراحمه كما في القديم، في اليام المجيدة.

 (،10: 12(، وهم نصيبه )إر 32: 12(، وقطيعه الصغير )لو 3: 100؛ 13: 79يدعو النبي الشعب "غنم ميراث ا"، إذ هم غنم رعايته )مز 
 (. وكأنه يطلب من ا أن يتطلع إلى شعبه، بكونه الراعي المهتم برعيته، والمالك الذي يحفظ9: 32(، حبل نصيبه )تث 5: 94وميراثه )مز 

ملكيته.

v (... هذا القطيع هو قطيع واحد! انظروا أي راع̈ محب لنا! إنه ترك التسعة وتسعين ونزل يطلب3: 100   "نحن شعبه وغنم مرعاه" )مز 
[.17(، وفداه بدمه. هذا الراعي مات بدون خو̈ف من أجل القطيع، هذا الذي بقيامته رد قطيعه إليه]5-4: 15الواحد. لقد رده على منكبيه )لو 

القديس أغسطينوس
[ . Âائ�ب Âج Âر�يه� عaأ Âر Äص ض� م� ÄرÂأ Äن كÂ م� وج� aر aي�ام� خÂأ Â15ك]

يستجيب ا لطلبة النبي وشفاعته عن شعبه، فيقدم ا عجائب كما فعل عند الخروج من مصر، حيث حلG الرعب بالمم الوثنية.

v:ا، أن أسرار السفار القديمة الخفي�ة والمحتجبة الن إلى ح̈د ما تعلن بواسطة النبياء القدامى. فإن ميخا النبي تكلم هكذاSاسمعوا ما هو أكثر عجب    
 (... خطايانا تaبتلع وتنطفئ في المعمودي�ة، ذلك كما غرق المصريون في البحر. "ل15: 7"كأيام خروجك من أرض مصر أريه عجائب" )مي 

[.18(]19: 7يحفظ إلى البد غضبه، فإنه يaسر بالرأفة الثابتة... أنت تطرح كل خطايانا في البحر" )راجع مي 

يس أغسطينوس Ãالقد
 . Äه�م نÄ كaلÃ بÂطÄش� لaونÂ م� Âج ÄخÂي Âو aم Âمaال aرaظÄنÂي

[ . Äمaهaان Âم� آذ aصÂت Âو Äاه�ه�م ÂوÄفÂى أÂل Âع ÄمaهÂي عaونÂ أÂيÄد� ÂضÂ16ي]

 ماذا يفعل الراعي العجيب؟ يصنع بشعبه عجبSا. فتتطلع المم المحيطة بشعبه والتي شمتت بهم وكانت تقف في وجههم يوم بليتهم، فيصطادون
ا أو يسلمونهم للسبي. الن تقف هذه المم في ذهول أمام رعاية ا لشعبه، فيضعون أيديهم على أفواههم ويصمون آذانهم، Sالهاربين ويبيعونهم عبيد 

إذ ل يستطيعون النطق بكلمة واحدة ضد شعب ا، ول يحتملون أن يسمعوا أخبارهم المفرحة.

هذا هو عمل ا الفائق مع كنيسته، حين ترجع إليه بالتوبة، ومع كل نفس تائبة، حيث يردها ا من العار والخزي إلى أمجاد داخلية فائقة.

ض�.  ÄرÂف� ال اح� Âو Âز Âي�ة� ك ÂحÄال Âك Âاب Âالت�ر Âونaس ÂحÄلÂي

، Äون�ه�م aص aح Äن ة� م� Âد Äع Ãب�الر Âون aج aر ÄخÂي

[ . ÂكÄن افaونÂ م� ÂخÂي Âا وÂه�نÂإ�ل Ãب ب� إ�لÂى الر� Äع [17يÂأÄتaونÂ ب�الر�



به بزواحف الرض التي تلحس التراب، فإن ا في حبه يسمح لعدو الخير أن يجربنا، لكن في التجربة Âَ Ëإن كانت المم المقاومة للحق اللهي تش 
 [ في حديثه عن التوبة أن بولس19يلمس عدو الخير - الحية القديمة - ما فينا من ترا̈ب، لكي ما نتزكى أمام ا. وكما يقول القديس أمبروسيوس]

 ( حيث يلحس الشيطان ما فيه من ترا̈ب، أما5: 5 كو 1الرسول طلب من أهل كورنثوس أن يaسلم الزاني للشيطان لهلك الجسد لكي تخلص نفسه )
نفسه فل يمسها!

 :72كل ما يستطيع عدو الخير وجنوده أن يفعلوا هو أن يلحسوا التراب الذي يلحق بأرجلنا. وكما يقول المرتل: "وأعداؤه يلحسون التراب" )مز 
، فتعلمين أنيG أنا الرب الذي ل يخزى، فتنظروه" )إش 9 (.23: 49(. ويقول الرب نفسه للكنيسة: "يسجدون لك� ويلحسون تراب رجليك�

 (، أما وقد تمتع بالشركة مع آدم19: 3يقول العلمة أوريجينوس أنه قد صدر الحكم على النسان بعد سقوطه: "أنت تراب وإلى ترا̈ب تعود" )تك 
 الثاني فيسمع الصوت اللهي: "أنت سماء وإلى سما̈ء تعود". فعمل الراعي الصالح أن يحولنا من اللعنة الولى في آدم الول إلى البركة في آدم

الثاني، فنصير سماءS مقدسة. بهذا ل تجد الحية فينا ما تأكله، إذ ل تجد التراب مأكلها.

. مجدلة: نصرة النعمة اللهية :4
ا ا الذي من هو مثله: Sيختم النبي السفر بالمجد له، مسبح

[.18أ. إنه إله الحب الغافر ]

[.19ب. إله القوة المخل�صة ]

[.20ج. إله المانة الدائمة  ]

، ÂمÄث اف�رË ال� Âغ ÂكaلÄث نÄ هaوÂ إ�لÂهË م� Âم

اث�ه�!  Âير نÄب� ل�بÂق�ي�ة� م� ن� الذ� Âع Ëاف�ح Âص Âو

،aهÂب ÂضÂد� غÂبÂى الÂإ�ل aظÂف ÄحÂي Âل

أÄفÂة�. ] ر� ب�الر� Âسaي aإ�ن�هÂ18ف]

هذه هي مسرة ا، أن يغفر، واهبSا رحمته، معلنSا عن حبه.

 يستخدم ميخا اسمه الذي يعني "من مثل ا؟" ليسبح ا كغاف̈ر للخطايا. يرى الحكيم سليمان أن المؤمن العاقل أو الحكيم يقتدي بال غافر المعاصي
(.11: 19لخوته المخطئين إليه: "تعقل النسان يبطئ غضبه وفخره الصفح عن معصية" )أم 

 في حديث البابا أثناسيوس عن مساواة البن والب ووحدتهما يقدم هذه العبارة عن دور الب في مغفرة الخطايا ثم يكمل: ]ولكن البن قال لمن
 أراد: "مغفورة لك خطاياك". كمثال عندما تذمر اليهود أعلن عن مغفرة الخطايا بالعمل، قائلS للمفلوج: "قم، احمل سريرك واذهب إلى بيتك" )مت

9 :6[)20 .]]

v (. فإنهم إذ وضعوا بأنفسهم هذا التعريف، وضعوا القاعدة، وأعلنوا الناموس، أراد أن يربكهم7: 2   "من يقدر أن يغفر خطايا إل� ا وحده" )مر 
 بذات كلماتهم. يقول: "لقد اعترفتم بأن غفران الخطايا خاص بال وحده، إذن فمساواتي له )للب( ليست موضع تساؤل". فإنه ليس هؤلء الرجال
 وحدهم أعلنوا هذا، وإنما قال النبي هكذا: "من هو إله مثلك؟" وعندئذ أشار إلى السمة الخاصة به، مضيفSا: "غافر الثم، وصافح عن الذنب" )مي

[.21(. إذن إن ظهر أحد هكذا يفعل ذات المر فهو ا، هو ا الواحد. لنلحظ كيف حاورهم المسيح بوداع̈ة ورق̈ة وكل حن̈و]18: 7

 القديس يوحنا الذهبي الفم
vتب في النبياء أن هذا من عمل ا؟ فإنه "من هو إله مثلك غافرaا، فكيف يمكنه أن يبطل حكم ا ويغفر الخطية، بينما كSإن كان الكلمة مخلوق    

 (، ويصير كل البشرية مائتين، كيف في إمكانية19: 3الثم ومتغاضS عن المعصية؟" بينما يقول ا: "إنك تراب وإلى التراب تعود" )تك 
 (، فالبن الذي يحرر يظهر36: 8المخلوقين أن يبطلوا الخطية؟ لكن الرب نفسه هو الذي يبطلها، إذ يقول بنفسه: "إن لم يحرركم البن" )انظر يو 

 بالحق أنه ليس مخلوقSا ول من بين المخلوقات، بل هو الكلمة الذاتي، وصورة جوهر الب، الذي أصدر في البداية الحكم )بموت آدم( وهو وحده
[.22يمحو الخطايا. وإذ قيل بالكلمة: "أنت تراب وإلى التراب تعود" هكذا صار لئقSا أنه بالكلمة ذاته وبه تتحقق الحرية ويصير إبطال الدينونة]

 البابا أثناسيوس الرسولي 
vهذا النبي يظهر أن مغفرة الخطايا ليست من عمل أح̈د غير ا وحده . Gا كشاه̈د ليSلكي تعرف مدى عظمة معجزة مغفرة الخطايا، أقدم لك نبي    

ثÄمÂ وصافح الخطايا؟" )مي   (. فإن جلب النفوس إلى الملكوت أعظم من تحطيم الموت. لقد قاد النفوس١٨: ٧عندما يقول: "من هو إله مثلك غافر ال�
[.23إلى الملكوت، وقد فعل هذا بقوته]

القديس يوحنا الذهبي الفم



vقتنص في متاعب العالم، سواء خلل أل̈م جسد̈ي أو فقدان أبناء، أو متاعب أخرى. ليتنا ل نستمع إلى الخصمaليتنا ل نصغي إلى الشيطان عندما ن    
 (، عندما نعاني من أل̈م عني̈ف يلزمنا أن نحذر من تجاربه، فإنه يحاول أن يضل النفس القلقة. إذ17: 2إذ يقول: "الن، أين هو الرب إلهك؟" )مي 

 تتطلع النفس إلى أعمال ا العجيبة ترى نفسها أنها في السماء فعلS، بينما يزحف الشيطان حولها مثل حي�ة على الرض. هكذا يقول النبي: "من هو
[.24ا مثلك، غافر الثام وماحي المعاصي لبقي�ة ميراثك"]

يس أمبروسيوس Ãالقد
نÂا، ÂامÂآث aوسaدÂا يÂن aم Âح ÄرÂي aودaعÂي

[ . ÄمaاهÂايÂط Âخ aيع م� Âر� ج ÄحÂبÄاق� ال Âم ÄعÂف�ي أ aح ÂرÄطaت Â19و]

 (، فمع كل23: 3يطرح ا خطايانا في أعماق بحر محبته الغافرة، فل يعود يذكرها. يقول إرميا النبي: "مراحمه جديدة في كل صباح" )مرا 
ا إليه. إنه يطرح خطايانا كما في البحر الحمر مع فرعون Sصباح نتطلع إليه كأ̈ب غاف̈ر لخطايا أبنائه، وساكب الحب في قلوبهم، يردهم دوم 

ه الذي عمل يحيا" )حز  Ãذكر عليه؛ في برaويقول22: 18وجنوده، فل يعود يذكرها. وكما قيل عن النسان التائب: "كل معاصيه التي فعلها ل ت .) 
(.22: 44الرب: "قد محوت كغي̈م ذنوبك، وكسحاب̈ة خطاياك. ارجع إلي� لني فديتك" )إش 

vد Ãا. لذلك وجب علينا أن نجر Sا. من هو الشخص الذي بل ثوب؟ إنه ذاك الذي ينقصه ا تمامSا لمن ليس لديه ثوب نهائيSيليق بنا أن نعطي ثوب    
 أنفسنا ونعطي من هو عار. واحد له ا، وآخر ليس له ا نهائيSا، لنعطي ذاك الذي ليس له ا. يقول النبي في الكتاب المقد�س: "يلزمنا أن نطرح

 (. من معه طعام فليعطي من ليس معه نهائيSا. يليق به أن يعطيه بسخاء، ليس11: 3خطايانا في البحر". يكمل يوحنا: "من له طعام فيفعل هكذا" )لو 
ا ما يمكن أن يأكله] S25فقط الملبس، بل أيض.]

العلمة أوريجينوس
v طرح في أعماق البحر جميع خطايانا )خطاياهم(" )ميaشير إليها نبوة ميخا: "يعود يرحمنا، يدوس آثامنا، وتa7   إنها نعمة المعمودية التي ت: 

19[)26.]

 القديس جيروم
، Âوبaق ÄعÂل�ي ÂةÂان ÂمÂال aعÂن ÄصÂت

، Âاه�يم ÂرÄب أÄفÂةÂ ل� الر� Âو

[ . م� Âق�دÄي�ام� الÂأ aذÄن aا مÂائ�نÂلب ÂتÄفÂل Âن� حÄيÂ20الل�ت]

إنه أمين، سبق فوعد إبراهيم بالرأفة وأكد وعده ليعقوب، ويبقى يتمم وعوده لبائنا القديسين مادمنا نسلك بروح اليمان العامل بالمحبة.

ا يتمم وعوده لنا )عب  S20-18: 6أقسم الرب ونحن نؤمن أنه حتم.)

7 من وحي ميخا 
يا لغنى نعمتك العجيبة!

v!أحببتني أنا كرمتك المحبوبة   

قدمت ليG كل إمكانية لتقيم فردوسك في داخلي!

لكن في غباوة جحدت كل عطاياك.

صرت برية قفرة بل ثم̈ر!

ا وحسكSا! Sتحولت إلى أرض تنبت شوك

v.تحولتا لعمل الشر Gيداي   

وفكري انشغل بما ل يليق بك.

وقلبي ضاق عن الحب.

. Gلقد فسد الرئيس والقاضي والكبير في



! Gا ل نفع لي Sا وشوك Sصرت عوسج

v،فقدت سلمي الداخلي   

فلم أعد أأتمن صاحبSا،

ول أثق في صدي̈ق أو قري̈ب!

تحولت أعماقي إلى أرض معركة.

صراع بين شهوات الجسد وشهوات الروح!

ونزاع بين العقل والعاطفة.

كل ما في داخلي صار في ارتباك شديد!

v.صوتك دعاني وأقامني من المذلة   

رفعتني من العبودية إلى حرية مجد أولد ا.

:Sالن أصرخ في وجه الحية القديمة قائل

ل تشمتي بيG يا عدوتي،

إذا سقطت أقوم،

! Gإذا جلست في الظلمة فالرب نور لي

v!إلى ع̈ز ومج̈د Gتحولت تأديبادتك لي   

ك! أخرجتني من هاوية الخطية إلى فردوس بر�

أطلقتني لعبر من قوة إلى قو̈ة،

وأرتفع بجناحي روحك القدوس من مج̈د إلى مج̈د!

ما أعجب رعايتك يا أيها الراعي الصالح!

v،في كل ضيقاتي لم تستطع الحية أن تلدغني   

بل لحستÄ كل تراب تعلق بقدمي،

ك! صيرتني سماءS جديدة يسكنها بر�

وهبتني نصرة فوق نصرة بنعمتك العجيبة!

v!لك المجد يا غافر الثم والصافح عن الذنب   

لك المجد يا كلي الرحمة والرأفة!
 
 


