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 سلسلة الكتابات التفسيرية

إن أسفار العهد القديم الطويلة تبدو، إلى حد ما، غير محببة لدى المبتدئين في قراءة  

القراءة حسب فالكتاب المقدس. وال يكمن السبب في طول هذه األسفار   ، بل في الحاجة إلى 

 المتأني أن يجتني من هذه األسفار المقدسة الثمر الوفير.  ئية، إذ يمكن للقارالمتأن   

بعض الكتابات مثل سفر   تهمط هم  يثب  ا للمؤمنين الذين قد  لكتيب خصيص  وقد صدر هذا ا 

الترتيب   إنه بسبب مقتضيات  بل  للسفر.  بمثابة مدخل موضوعي  الكتيب  هذا  ويعد  حزقيال. 

أيض   يستخدم  أن  يمكن  الدليل  هذا  فإن  للنبوة،  تفسيري  المنظم  كشرح  أو  تمهيدية،  كدراسة  ا 

 مختصر لسفر حزقيال. 

هذ   جوب"  ومؤلف  "جون  هو  الكتاب  كليف  أا  كلية  في  القديم  العهد  دراسات  ستاذ 

 بالمملكة المتحدة. 

م الكنيسة د الفادي وتقد  مجوإننا نصلي ليجعل الرب هذه السلسلة سبب بركة لكثيرين ل 

 ونموها.  

 

 MERF  الرابطة اإلنجيلية في الشرق األوسط
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 مقدمة المؤلف

. فالمأمول منها أن تساعد القارئ ليفهم،  اينبغي أن يكون الهدف من هذه الدراسة واضح   

ق في حياته المزيد من الكنوز العظمى من الحكمة والمعرفة التي يشتمل عليها الكتاب وليطب   

 المقدس. 

نتظر من مثل هذه الدراسات أن تغطي جميع التفاصيل في كل عبارة من عبارات وال ي   

السفر. فما هذا الكتاب سوى محاولة للتأمل في النقاط الرئيسية المتعلقة بالتعليم في كل فقرة؛  

 معلومات كتابية وتعليمية.  بالهدف هو مجرد إمتاع الذهن  فليس

وقد حرصنا أن نختم كل فصل بأسئلة لمزيد من الدراسة، من أجل الذين يرغبون في  

، وألجل مساعدة الجميع لكي يطبقوا ما قرأوه. فإن قراءة المقارنةق وفي الدراسة الكتابية  التعم  

 ا بالتوبة واإليمان والطاعة، ويتم التعبير عن ذلك أوال  تجاوب    ىلق  ا أن ت  كلمة هللا ينبغي لها دائم  

 . في صلواتنا، ثم في أفعالنا في الحياة اليومية
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 الفصل األول 

 حزقيال الرجل 

من المرجح أن حزقيال عاش في وقت كانت فيه اإلمبراطورية البابلية تنمو وتزدهر.  

الوارد  الغامضة  للعبارة  يوجد شرح  ال  أنه  ذلك  )يعزز  األول  العدد  في  " 1:  1ة  السنة (  في 

الثالثين" أفضل من القول بأنها تشير إلى السنة الثالثين من حياة حزقيال. فإذا كان األمر كذلك،  

في عامييكون حزق ولد  قد  باألمل   623  ال  المفعمة  الفترات  أعظم  من  فترة  في  ونشأ  ق.م. 

كتشاف كتاب الشريعة القديم أثناء اعد  والرجاء. تلك الفترة التي بدأت بإصالحات الملك يوشيا ب 

ق.م. إال أنه يبدو أن اآلمال المعلقة على بزوغ   621 في عام(  22ملوك   2ت الرب )يم بي ترم

دو مجنهارت بموت "يوشيا" في معركة  اسرعان ما    ،عصر ذهبي جديد كعصر الملك داود 

 ق.م.  609  عام

هوآحاز لم يملك يالذي خلف يوشيا في الحكم )باعتبار أن أباه    مي اقيهوين الملك  أثم   

بالرغم من نصيحة إرميا النبي. وفي (  11:  25  ايرم إسوى ثالثة أشهر( ثار ضد البابليين )

ق.م. جاء نبوخذ نصر بجيشه وحاصر أورشليم. وعندما استولى على المدينة    598  ديسمبر عام

بابل الملك الشاب "ب هوياكين"، وذهبت معه الملكة األم وعدد كبير من  ساق إلى السبي في 

والعشرين من   الخامسة  في  الحرف. وكان حزقيال ضمن هؤالء. وكان وهو  وأرباب  القادة 

 . عمره قد بدأ لوقته في الدخول في المسئوليات الكاملة للكهنوت 

جعة بآالمها المو،  ر مشقات رحلة السبعمائة ميل إلى بابلوال يستطيع المرء أن يتصو   

م األقدام إلى الحاجة إلى الطعام، باإلضافة إلى خطر المرض. لكن كل هذه المشقات ر  من تو

شك أنه    ال يمكن مقارنتها بالتجربة التي تعرض لها رجل في مثل سن حزقيال ومركزه، فال 

ال معنى له وال رجاء فيه، إلى مكان ال يستحق عناء    ا بإنها رحلة إلى مستقبل  واجه إحساس  

 مها.  آالالرحلة و

في أطالل المدن   –  كما يبدو  –   مح لليهود أن يستوطنواس  ولكنهم حالما وصلوا بالفعل،   

بة في منطقة تقع على مسافة قليلة من جنوب شرقي بابل. ومن الواضح أنه في هذه المنطقة  ر  خ  ال

؛ فبدأوا يبنون المنازل ويزرعون المحاصيل ويتزوجون ويهتمون  عطى اليهود حرية كافيةأ  

ا أو ى راتب  أن "يهوياكين" كان يتلق    ،كتشاف أثري ابالعبادة وينظمون جماعتهم. ويتضح من  

 البابلية. من السلطات  اا منتظم  معاش  

وأقام النبي نفسه في تل أبيب كما يقول في سفره. ويرجح أن هذا المكان كان بمثابة  

 ن، فأماكن اإلقامة األخرى لم تكن بعيدة عن هذا الموقع. يي مركز للمسب
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وتدور نبوة النبي بأكملها حول   .(3:  1اهن )كا وابن  يقول لنا حزقيال إنه كان كاهن   

:  5 بأمر تدنيس الهيكل )جد النبي مشغوال  نمصير هيكل أورشليم. وفي القسم األول من سفره  

:  10 إلى رحيل الرب عن الهيكل )مما أدى أوال  ( 21 :24؛ 39–38: 28؛ 24– 22: 7؛ 11

ا إلعادة بناء الهيكل بتفصيل  د خطط  نج   ثم إلى دماره بالنار. وفي القسم الثاني من السفر(  18

 ا إال لشخص مثل حزقيال له خلفيته واهتماماته الكهنوتية.  دقيق لم يكن متاح  

ا ا خاص  ر  يد تنبتجيحوي الكتاب المقدس العديد من صور الخطية. لكن خطية النجاسة  

؛ 39: 20في سفر حزقيال. ولم يكن الهيكل هو الذي تدنس فحسب، بل امتد ذلك إلى اسم هللا ) 

؛  43، 30: 20؛ 11: 14وما بعده(، كما امتد إلى شعب هللا ) 7: 43؛ 7: 39؛ 23– 20: 36

:  36كما تنجست األرض )  ،(38:  23؛  8:  22  وما بعده؛  13:  20)   وإلى السبت   ،(23:  37

 اسة الطقوس قد امتد ليشمل الحياة برمتها.  جبل إن التصور الكهنوتي الخاص بفساد ون  .(17

 18  صحاحال تظهر بوضوح من مشابهة األ يوفوق ذلك فإن الخلفية الكهنوتية لحزق 

الذي تكشف   ياعتياده على األسلوب الرؤو سه وألجزاء من سفر الالويين، كما تبدو في تمر  

 ات السادس عشر، والثامن والعشرون، والحادي والثالثون من سفره. صحاح عنه األ

وال شك أن حزقيال في سنوات المراهقة التي قضاها في أورشليم قد دخل في عالقة  

نبي    ي  ع  حميمة مباشرة مع كاهن آخر، د   إرميا قد بدأت في ا، هو إرميا. وكانت خدمة  ليكون 

إلصالحات الملك    اا قوي  ا. وقد أعطت خدمة إرميا دعم  حوالي الوقت الذي ولد فيه حزقيال تقريب  

يوشيا، تلك اإلصالحات التي كانت في حقيقة األمر استجابة جريئة لنداء ووعظ إرميا. على  

تهور    خوب    ا عندماأصبح أشد مقاومة للفساد والدنس خصوص    –  ايوش ي بعد موت    –  أن إرميا

)ياق يهويسراف وظلم  إو له (.  19–13:  22  ايرمإم  كان  إرميا  الكبير  النبي  هذا  أن  وال شك 

 بالضرورة تأثير عميق على النبي الشاب حزقيال.  

د أوجه شبه في الفكر والتعليم، وهو تعليم كان يختلف نجوبين الرجلين إرميا وحزقيال   

وقد نقد كل منهما األنبياء المحترفين، الذين يتكلمون    .ا عن التفكير الشائع في تلك األيامكثير  

وقد اتفق كالهما على أن التمرد ضد بابل (.  11:  8؛  14:  6  ؛ إرميا10:  13  بالكذب، )حزقيال

وقد   .(10  –  1:  37  ايرمإ؛  21  –  11:  17  اليسوف يجلب على أورشليم عقوبة الدمار )حزق

لى مصر بعدم ثقة وارتياب إ  –  شعياء السابق لهماإمثلهما مثل    – يا وحزقيالمرإل من  كنظر  

لى توبة حقيقية،  إ(. وقد يئس كل منهما من إقبال الشعب 46  رمياإو  ؛30، 29  اليق )حزقيعم

؛ 12:  5  اليواستطاعا أن يتطلعا ليريا أن كارثة قومية آتية بال ريب وتلوح في األفق )حزق

ن الشفاعة والصالة من أجل الشعب بال أى حد اعتبار  بل إن كالهما وصل إل  .(12:  14  رمياإ

ا  ا جديد  منهما تأكيد    وبنهاية يهوذا كدولة، وضع كل  (. 16:  7  رمياإ؛  14: 14  جدوى )حزقيال

(. واشترك كالهما في  34–29:  31  ايرمإ؛  9– 2:  18  على معامالت هللا مع الفرد )حزقيال

:  32؛  14: 29؛ 3:  23  ا يرمإو ؛34: 20؛  17: 11 جيدة من السبي )حزقيالمالرجاء بعودة  

37  .) 
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م وتأثير كبير. وقد ي عتبار عظاويمكن النظر إلى حزقيال على أنه كان شخصية ذات   

. فعندما سقطت أورشليم أبلغ أحد الهاربين رسالة إلى المسبيينا بين  رف عنه أنه كان قائد  ع  

الرجل الهارب يتجه مباشرة برسالته إلى   خاصة جعلت   ة أسباب  أن ثم    ال بد و (.  21:  33النبي ) 

 غير أنه ال توجد أية إشارة إلى ذلك في النص.   ،حزقيال

 :  اليالسلوك الغريب لحزق

والنشوة. ومع أن   ةبوبيصاحبت نبوة حزقيال وارتبطت بها أعراض خاصة مثل الغ 

خير   عد  ليشع" ي  أإال أن النبي "  ،كثيرين من األنبياء الكتابيين لم يدخلوا في غيبوبة عندما تنبأوا

بي الذي يتنبأ بين الحين واآلخر و"يد الرب عليه"، وهو نفس التعبير الذي استخدمه نمثال لل

لى أن ذهن النبي كان  وهو تعبير يشير بوضوح إ(.  1:  37؛  22:  33؛  3:  1)  احزقيال كثير  

في حالة غير عادية. وقد كان يحدث أنه عندما يكون روح الرب على حزقيال، أن النبي كان  

  تريه كما كانت تع  ،(4:  44؛  3:  43؛  13:  11؛  8:  9؛  23:  3؛  28:  1يسقط على وجهه )

 (. 6: 21وكانت رسالته مصحوبة باألنين والتنهد )  ،وما بعده( 17: 12رعشة ورعدة )

إلى شخصية   ويرى  منها  جانب  في  ترجع  كانت  الغريبة  العالمات  هذه  أن  البعض 

اب شطحوا إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى حد القول بأن حزقيال حزقيال نفسه. بل إن بعض الكت  

دعاء ال يمكن تبريره أو إثباته. ومن المهم أن نعرف أن هذه ا. لكن هذا االكان غير متزن عقلي  

ا بموضوع رسالته. وتتضح صحة  ا وثيق  الغريبة كانت ترتبط ارتباط    األعراض أو العالمات 

: 33؛  27:  24؛  26:  3يتكلم )   هذا بوجه خاص فيما يتعلق بطلب الرب منه أن يكون "أبكم" ال

موا األمر الذي يرمز إلى أن هللا ليس لديه ما يقوله ألولئك الذين رفضوا أن يتعل    ،بعده(  وما  21

 سقطت أورشليم.  الدرس من سبيهم، إلى أن

بنا أن نعرف أن    أنه يجدر  نتأمل في أمثال حزقيال العملية. على  وسيكون علينا أن 

ضطرابات ابعض األمور المذكورة، مثل خرس النبي ورعشته وما إلى ذلك، لم تكن في الواقع  

رسالته وصبغها راجعة إلى قوة تجربته مع هللا بقدر ما كانت أدوات أو وسائل توضيحية لتعزيز  

فإن هللا يختار الرجل المناسب للوقت واللحظة المعينة، ويعمل   ،بالقوة والحيوية. على أية حال

عن كلمة هللا،   امن خالل شخصية النبي الذي يرسله. وفي الصور التي يقدمها حزقيال عملي  

   .ا عن شخصية النبيرى شيئ  نسوف 

 ال: يتوارد الخواطر عند حزق 

معينة من   ال مع كثيرين من أنبياء العهد القديم في القدرة على فهم معان  ييشترك حزق 

المعاني المتضمنة في هذه المواقع   ئمواقع وحوادث معينة؛ والقدرة على أن يستشف أو يستقر 

ولكن معرفة حزقيال فوق العادية بما كان يجري في أورشليم وهو بعيد    .فيما يتعلق بالمستقبل

نه  وتمك  ،  (10:  33؛  27؛  22:  12؛  12:  18كان يقوله الناس هناك )   وبما(  16– 5:  8عنها ) 

،  (2،  1:  24من أن يحدد بدقة اليوم الذي بدأ فيه الحصار األخير ألورشليم على يد البابليين )
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كل ذلك يتجاوز قوة اإلدراك ونفاذ البصيرة التي كان يشترك معه فيها سائر أنبياء العهد القديم. 

رؤية األمور والمرء موجود في "طلق عليه "التخاطر" أو ما يسمونه  وهذا شيء يمكن أن ن

عندما كان حزقيال يتنبأ ضد  نجده  نتباه إلى هذه الظاهرة  موقع بعيد". وأوضح مثال يشد اال

نها المدينة  أ بت  ث  أن ت    ال بد الذين كانوا يعتقدون أن أورشليم    ،سلوك بعض الرجال في أورشليم

هزم، حيث أنه لم يتبق بها في ذلك الوقت سوى أحباء هللا! إال إن حزقيال في وسط ت    التي ال

الرجال، سيطر عليه فجأة خاطر   أمثال هؤالء  على أساسه أن أحد هؤالء    ف  ر  ع  نبوته ضد 

ميت    ،الرجال، ويدعى "فلطيا" اللحظة.  قد سقط  تأك    الوا في نفس  د  شك أن حقيقة هذا األمر 

على أن البعض يظن أنه ال يمكن شرح    .لت في النص س ج   ليل أن هذه النقطة  حدوثه فيما بعد، بد 

يقدم أي    ا من خدمته في أورشليم. إال أن النص الذلك إال بافتراض أن حزقيال قد أنجز جانب  

 تأييد من أي نوع لهذا الرأي. 

 ته:  حزقيال ورق  

نطباع بأنه كان ذا ه األكثر غرابة، قد يعطي االكحزقيال الغريبة، بل وسلو  ىإن رؤ 

رة، تفتقر إلى الجانب اإلنساني. لكن األمر لم يكن كذلك على اإلطالق، فمن خالل نف   شخصية م  

بهجة   بأنها  )  وشهوة    وصف حزقيال لزوجته  نلمس دفء حياته    ،(16:  24عينيه  أن  يمكننا 

هتمامه بشعبه،  اهتمامه بزوجته يتناغم مع  ابموتها. إن    األسرية، ذلك الدفء الذي تحطم فجأة  

مع   )ر  ويتوافق  توقعها  التي  ومعاناتهم  آلالمهم  وفزعه  اال(.  13:  11؛  8:  9عبه  هتمام  إن 

ين حيث يقارن بين  الرابع والثالث   صحاحالرعوي الذي اختبره ومارسه بنفسه ينعكس في األ

القيادة التي ال تكترث وال تهتم والتي يعاني منها الشعب، وبين القيادة التي كانوا يتطلعون إليها  

 .بمجيء ملك إسرائيل الحقيقي
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 سئلة لمزيد من الدراسةأ

تأمل حالة خيبة األمل عند حزقيال أثناء رحيله من أورشليم إلى بابل. قارن هذا ببعض  -1

تزال   ختبارك الشخصي. هل النظرة العامة إليها الال الشديدة، من واقع  حاالت خيبة األم

 في ضوء الرجاء الذي  في مستوى الكآبة التي سادت أول مرة؟ تأمل في هذا السؤال أوال  

ثم في الطريقة التي استخدم فيها هللا بها   ختباره الخاص في مساعدة اجاء إلى حزقيال، 

 ا في مساعدة جميع دارسي هذا السفر. وأخير   أولئك الذين كان يخدمهم في بابل،

. كيف يساعدنا ذلك على فهم موت اودنس    ل خطايا البشر نجاسة  كاتجه حزقيال إلى اعتبار   -2

   .(14– 11:  9  نظر عبرانيينا) ؟يسوع على الصليب 

 هل الغيبوبة وما يصاحبها من األعراض األساسية للنبوة الحقيقية؟  -3
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 الفصل الثاني 

 رؤية للا 

(1 :1–28 ) 

ال سفره برواية حية عن رؤيا إلهية. هذه الرؤيا هي بمثابة قلب أو محور ي يستهل حزق 

تشير إلى السنة الثالثين من  (  1:  1ي. وإذا كانت عبارة "السنة الثالثين" )ب دعوة حزقيال كن

بابل  فمعنى ذلك أن الرؤيا وقعت بعد وصول النبي إلى    –  كما سبق أن أشارنا  – حياة حزقيال

شك أن كل نبي من أنبياء الكتاب المقدس قد تأثر بقوة بحضور هللا في الحوادث   بأربع سنوات. ال

وفي هذا السفر بوجه خاص نرى الرؤيا اإللهية    .المعنية التي كان يعتبرها دالئل دعوته النبوية

لسفر بي حزقيال بأكملها، لذلك فهي تظل تتكرر خالل انتصبغ وتحكم وتسيطر على رسالة ال

 . (4–1:  43؛ 22–1:  10؛ 4– 1:  8 الذي يحمل اسمه )انظر

 مجد للا:  

د" في جوالكلمة "م(.  28:  1د هللا" ليصف ما رآه ) مجيستخدم حزقيال التعبير "شبه   

نطباع"؛ تأثير يصدمك اثقل" ومن ثم فهي يمكن أن تعني "تأثير" أو "" أو    "األصل تعني "وزن

كما هو بالحقيقة". وتحمل رؤيا حزقيال بين    يعني: "هللا  هللاد  جأو يدهشك بشأن شيء ما. إن م

 د هللا.مجدي إلى إبراز فكرة ؤعديدة متنوعة ت اثناياها أفكار  

 وأهم هذه األفكار هي:  

)   ا م حزقيال وصف  يقد     العظمة: (أ) المؤكد أن (26:  1هلل "فوق عرشه"  الملكية. من  بقوته   ،

ا" الذي كان يتخبط من سياسة خاطئة إلى يصدقحزقيال كان يفكر في الملك الضعيف "

ا في القبضة الحديدية الواضحة لنبوخذ نصر أخرى في أورشليم. وكان النبي يفكر أيض  

. بيد أن هللا كان هو الملك الحقيقي، بصرف النظر عن هذين الملكين. تأمل الكلمة يالبابل

مما يشير إلى   ،القبة الزرقاء  ا السماء أوالتي تعني أيض  (  22:  1"شبه مقبب" الواردة في ) 

قدمي   موطئ(. فاألرض ينبغي أن تكون  6:  1  قصة الخلق الواردة في سفر التكوين )تك

باضطرابات سياسية مربكة، ومع ذلك فال   حاط ا هللا أما عرشه في السماء. كان حزقيال م

 شيء يمكن أن يحدث إال بأمر من هللا. 

سهم ثالث أفكار مترابطة في رؤيا حزقيال في إبراز الجالل والبهاء ت    الجالل والبهاء: (ب )

   :اإللهي

  ، (16:  1والزبرجد )  ،(4:  1النحاس الالمع الذي يشبه الكهرمان )  :ئ لمعان الآللأولً هنالك  

   .(26: 1والعقيق األزرق )
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قول كالبرق  والنحاس المص  ،(4:  1مثل النار )  اللمعان الملتهبتبرز    أشياء أخرى  اثانيً ويوجد  

ويحيط بها  ،(22:  1والبلور ) ،(14: 1والبرق )   ،(13: 1)   المصابيحوالمشاعل أو   ،(7: 1)

 (. 28:  1ا قوس قزح ) جميع  

في منظومات الكائنات الحية الغامضة التي تحمل العرش "بكرات،   تساق وتماثلاا هناك  وأخيرً 

الكلية  للتركيبة  العجيبة  القدرة  وفي  بكرة"،  وسط  اال   بكرة  جميع  في  التقدم  تجاهات،  على 

  .تساق المعقد لرؤيا الهيكل التي بها يختتم السفرباإلضافة إلى اال

 وة: من معاني الق ىة تصورات خمسة تعطينا معن م  ث   ة:القو    ( ج)

  ." ورؤيته هلل من خالل العليقة المشتعلة ى وهي تذكرنا بدعوة "موس ،(13، 3: 1)النار  -

  .مما يذكرنا بدعوة عاموس ،(14:  1والرعد والبرق )  -

:  19  ملوك1ا ما تشير إلى الشيء الذي يصاحب ظهور هللا ) التي غالب    ،(24:  1والريح ) -

  .(1: 38  وأيوب  ؛11

مما يعيد إلى األذهان التصور الذي تصوره عاموس كمثال   ،( 24:  1وصوت مياه كثيرة )  -

  .(24:  5  للحق والبر )عاموس

ال وتجربته الخاصة في  يمما يذكرنا بخبرات حزق  ،وصوت ضجة كصوت جيش متحرك -

 الحرب العصيبة المضنية.   نسني 

وبين  م  ث    القداسة: (د ) حزقيال،  إليها  أشار  التي  الحية  الكائنات  بين  للنظر  ملفتة  مشابهة  ة 

هذه المشابهة تزداد قوة وشدة في حزقيال (.  3– 1:  6م المشار إليها في رؤيا إشعياء )يالسراف

، مع ( 7،  6:  6  بالمقارنة مع إشعياء  13:  1  نظر حزقيالابعبارة "مثل جمر نار متقدة" )

رة. وسواء في رؤيا حزقيال أو  اء يرمز إلى قداسة هللا المطه   مراعاة أن الوصف في إشعي 

معنى انفصال هللا وتنزهه عن الخطية( معبر عنها  )برؤيا إشعياء نرى أن فكرة القداسة  

 (. 1: 6 بالمقارنة مع إشعياء 22: 1 رتفاع )انظر حزقيالبالعلو واال

النبي عينيه إلى الشكل الجالس   وهنا نأتي إلى نقطة تثير الدهشة؛ إذ عندما يرفع  اإلنسانية:  (ه)

العق العرش  يرى هناك منظر    يقي على  فإنه  البلوري،  المقبب  فوق  )إاألزرق،  :  1نسان 

و   .(26 على صورته.  اإلنسان  أن هللا صنع  عن  التكوين  سفر  األسفار نجيتحدث  في  د 

بزيارات" خاصة إلى أناس من البشر في شبه صورة  "المبكرة للكتاب المقدس أن هللا قام  

دانيا إلى جنب مع رؤال جنب  يجسد بشري. لكن رؤيا حزق تقول: "كنت أرى يا  ال، التي 

..."، تخطوان كالهما خطوات واسعة أتىنسان  إن  ابرؤى الليل وإذا مع سحب السماء مثل  

األول من إنجيل يوحنا قد تأثر    صحاح المسيحي للتجسد. ومن المحتمل أن األنحو الفهم  
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ا بكل تأكيد، يوحنا الرائي في الوصف الذي جاء عن  برؤيا حزقيال، التي تأثر بها أيض  

 يسوع في الفصل األول من سفر الرؤيا.  

عالمة المميزة عند مقارنة رؤيا حزقيال للعرش اإللهي برؤيا إشعياء نجد أن ال  :العرش المتحرك

وأكثر إثارة قد جاء إلى حزقيال.   ىأغن  هيكال  لرؤيا حزقيال هي تحرك العرش. لقد بدا وكأن  

له يترتب عليه تثبيت هللا في أورشليم. إال أنه، وبصفة  يكلم يرتكب سليمان غلطة التفكير بأن ه 

: 19  ملوك  2خاصة بعد التحرير المذهل للمدينة من الجيش األشوري في زمن حزقيا الملك )

ل متزايد للنظر إلى المدينة على أنها، بكيفية تكاد تكون سحرية، المدينة ي، كان هناك م(37– 35

ت   ال  نوع  التي  كان  الهيكل  أن  لو  كما  التفكير قهر،  هذا  المضمونة. وفي ضوء  التعويذة  ا من 

  الدائم، وأنهم ال ا كثيرة أنهم وحدهم ينفردون بحضور هللا  تصور سكان المدينة مرار    ئالخاط

 ا. هزمويمكن أن ي  

هللا كمن   رأيفيها    ،كان له رؤيا من نوع آخر(  19،  18:  10بيد أن حزقيال في ) 

في أورشليم، لكن   ار عن أن الهيكل سيظل باقي  . إن رؤيا تعب   يغادر المدينة، مع أن الهيكل باق  

صدمة قوية. والفكر   عد  وإن كان ي   اب  رهي  ار  كم فهللا لن يستمر في المدينة أكثر من ذلك، إنما تقد   

دام عرش هللا متحرك   ما  أنه  هو  نظر حزقيال  يكون  المعزي من وجهة  أن  يمكنه  فإن هللا  ا، 

 في كل مكان.   احاضر  

الهياكل العظيمة  ىبمدينة بابل ورأ  ويرجح أن حزقيال وهو في طريقه إلى السبي مر   

  بشكل    احساس بأن إلهه، إن كان حقيقي  باإل   ج رب يال قد  المبنية لآللهة البابليين. وربما يكون حزق 

قاطع، فإنه إله صغير أو أنه قليل الشأن يعيش على حافة العالم الحقيقي المؤثر الذي يشرف 

ا برؤيته المباركة هلل؛ فقد وصل إلى إدراك عليه آلهة بابل المقتدرة. لكن فكر حزقيال تغير تمام  

ظهر بوضوح وجالء أن هذه الممالك ور ومصر وبابل، ت  على ص    أن الكبرياء العظيمة التي تبدو

ا أية كانت ناضجة للدينونة ومهيأة للعقاب على يد هللا الحقيقي وحده، الذي لم تكن تحده مطلق  

 حدود جغرافية. 

في لحظة   "إن رؤيا حزقيال األصلية تظل تتكرر خالل السفر. إنها "تعود إلى الظهور 

ثم تعود فتظهر مرة أخرى في نهاية  (  19،  18:  10م )يالقضاء عندما يغادر هللا هيكل أورشل

بناء الهيكلالسفر.   ، وقد أعطيت له كل هذه  اتفصيلي    اوصف    لقد وصف حزقيال خطط إعادة 

الخطط في رؤيا. ثم بإشارة محددة إلى رؤياه األولى التي رآها عند نهر خابور يواصل حزقيال 

 (. 4:  44؛ 4،  3: 43ل )مجد الرب يدخل الهيك رأىحديثه ليقول لنا كيف أنه 

إن هللا يتحرك ليعاقب بل ويترك شعبه العاصي. إنه يتحرك ليعاقب أولئك الذين هم   

مر. من ثم فإن الصورة حيي ما قد هلك ويسترجع ما قد د  ا لي  أدوات غضبه، لكنه يتحرك أيض  

ن هو العدو الخطير. لم يكن الموقف ييكان اليأس بالنسبة للمسبالنهائية هي صورة الرجاء. فقد  

أيض   المستقبل  كان  بل  قد حدثت،  األمور  أسوأ  أن  في  ينحصر  الفراغ أمامهم  ينطوي على  ا 
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والضياع وبال رجاء. وعندما جاءت رؤيا العرش المتحرك إلى حزقيال في ذلك اليوم، أيقن أن  

 لذي كان يهدد بسحق قلبه وقلوب رفقائه المسبيين. هللا كان يتحرك ليمأل الفراغ العظيم ا

 ال:  يتأثير الرؤيا على حزق

ا لوجه في حضرة هللا ويظل كما هو دون تغيير. إن رؤى هللا التي وجه    ل أحد  مث  ال ي   

رآها حزقيال كان لها في البداية تأثير مرعب شبه مدمر إذ سقط على وجهه، ونحن نعرف 

( بطريقة مشابهة عندما واجهتهما عظمة  4: 9)أع وبولس (  8: 5  كيف تصرف بطرس )لوقا

 (.  17: 1 اي ا يوحنا كاتب سفر الرؤيا )رؤيسوع اإللهية، وكيف تصرف أيض  

 ، لكن هؤالء بعد أن أيقظتهم عظمة هللا ونبهتهم إلى ضعف بشريتهم وإلى شرهم وإثمهم 

لكتاب المقدس كيف أن هللا أكد إلشعياء  رة. فأنت ترى في امدم  تركوا في حالتهم الكسيرة ال  لم ي  

، وأن هللا قال إلرميا إنه ينبغي أن ال يقلق بشأن حداثته وصغر (7  ،6:  6إش  غفرانه اإللهي )

، كما قال لموسى أن ال ينزعج بشأن افتقاره إلى الفصاحة. وكذلك حزقيال (7:  1  سنه )إرميا

أ  أيض   جي. ب.   وكما يقول(.  1:  2ه بالخدمة )مر بأن يقف على قدميه أمام هللا لكي يكلفا قد 

لور: "إن النبي المزيف يمكنه أن يثرثر بكالم ملق ولسان أملس عن هللا ألنه لم يتقابل معه يتا

 هللا".   مجد تمحى من  نه يخرج من محضره وعليه عالمات الإا، أما رجل هللا فمطلق  
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 سئلة لمزيد من الدراسةأ

أما يوحنا فإنه يتحدث عن    ،د هللا، فإنه يقدم صورة للعظمة والقوةمجعندما يصف حزقيال   -1

( المسيح  تمجيد  لحظة  أنه  على  لحظة (.  28،  27:  12  وي الصلب  الصلب  يكون  فكيف 

 تمجيد؟  

ذا كنا نرى في المسيح صورة كاملة هلل، أكثر من أي مكان آخر في العهد القديم، فكيف إ -2

 ا في رؤيا حزقيال أن تحمل لنا حقائق مهمة لتعليمنا؟ لمختلفة ظاهري  يمكن لصورة هللا ا

التقليدية. فهل هناك خطر   -3 الديانات  المقدسة أهمية خاصة في  التي للألماكن  النزعة  هذه 

م حزقيال عن  ي شرح كيف أن تعلامباني الكنائس؟  بهتمام المسيحيين  ا تعود لتؤكد نفسها في  

الخاص   24– 21:  4  عليم الرب يسوع الوارد في يوحنا"العرش المتحرك" يمهد الطريق لت

 بالسجود هلل؟  

شك أن المسيحيين ال يزال أمامهم إمكانية أن يروا "رؤى"، لكن ما الوسائل الكتابية    ال -4

 1  ؛23: 17 ؛ أعمال18:  1  ؟ )انظر يوحناهللا التي بها في الحقيقة يرى جميع المسيحيين  

 . (18– 15: 3 وك  2؛ 3– 1:  1يو  
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 الفصل الثالث 

 ال يدعوة حزق

(2 :1 – 3 :21 ) 

 من المولد والخلفية ما . لكن كال  اخلفية، كان حزقيال كاهن  بحكم مولده، وبما له من   

ا. إن النبي الحقيقي هو الشخص الذي يعلن ما سمعه من هللا، أو ما كان يمكن أن يجعال منه نبي  

رأ حزقيال   ىقد  دعوة  وكانت  يفعله.  هللا  أن  رؤيا(  رأينا  –  )في  األنبياء    –  كما  دعوة  مثل 

مبنية    ،بوجه خاص كانت دعوة حزقيال، مثل دعوة إشعياءاآلخرين، مصحوبة برؤيا هللا. و

  س حزقيال كان قد  على رؤيا تتعلق بهيكل أورشليم. وقد الحظنا أن الفرق الكبير يكمن في أن م  

أن إشعياء وقف مشدوه    متحرك ا. يتمثل في  أمام قداسة هللا فرأى حاجته  ويوجد فارق آخر  ا 

الخطية. وكان هذا التطهير من  إلى  أذهله   ،مع حزقيال  اأيض    ااألمر وارد    الماسة  الذي  لكن 

إلى األرض،  لقد سقط حزقيال على وجهه  المطلقة.  البداية هو عظمة هللا  وسيطر عليه منذ 

ا. وذلك لكنه ما أن فعل هذا حتى سمع صوت  (.  28:  1هللا المبهر )  ليحجب عينيه عن لمعان مجد 

الذي أوقف حزقيال على    (2،  1: 2تأييده بقوة روح هللا )كلمة هللا، وإلى  مع  يشير إلى تجاوبه  

قدميه. وذلك يرجع في جزء منه إلى ما يقوله هللا، لكنه يرجع في جزء آخر إلى حقيقة أن هللا  

، وروح  علنت  تكلم عن كلمة هللا التي  حزقيال ييتكلم. إن لهجة هللا مشجعة. جميل ومثير أن نرى  

(. كل هذا يؤكد أن هللا يعمل في كل حياة 14:  3) توجه وتهدي ، ويد هللا التييعضدههللا الذي 

 حزقيال، وفي كل ما يفعله. 

 ال:  يمهمة حزق

 فيما يتعلق بالعمل أو المهمة التي كان هللا يطلب من النبي أن يقوم لم يكن األمر سهال   

  استفانوس ، وهي نفس الصفة التي اشتكى منها بعد ذلك  متمردرسل حزقيال إلى شعب  بها. فقد أ  

لقد كانوا أمة  (.  3:  2نعكاس لتمرد األمس )اوكأنما تمرد اليوم مجرد  (.  51:  7  بمرارة )أعمال

العناد( )يصف اللفظ األول )الوقاحة( مظهرهم الخارجي بينما يصف اللفظ الثاني    .وقحة وعنيدة

الواقع، فكانوا بالفعل  ب ما هم عليه في  كذ   ي    سماتهم الداخلية. إنهم يبدون قساة، ومظهرهم ال

 (. 4:  2قساة الوجوه وصالب القلوب )

  :ليس لحزقيال أن يخاف

إيليا فعل ذلك، لفترة قصيرة، عندما   ىكان من السهل على النبي أن يفقد أعصابه. فحت 

(. ولكن حزقيال 14:  19  ملوك  1)  "بأن تقتله، وظن أنه كما قال "بقيت أنا وحدي   لزابإيهددت  

رغم أنه في بعض األحيان سوف    .قيل له أن ال يخاف سواء من النظرات أو األعمال العدائية

امن جلس على شجيرة شوكية من القريس والسالء، بل بما هو أكثر ألكيشعر بأنه   فكأنه ساكن    م 



17 
 

يتوقعها. لكن  ي أن  نب صفت األحاسيس الموجعة التي كان على ال هكذا و  (.  6:  2بين العقارب ) 

وال  مؤذية  النهاية  في  تكن  لم  ووجعها  ألمها  رغم  األحاسيس  بل    هذه  في إضارة.  يسوع  ن 

يخافوا، يذهب إلى أبعد من ذلك فيقول: "ال تخافوا من الذين يقتلون    نصيحته لتالميذه بأن ال

ما  يسوع مارس على الجلجثة    إن    .(28:  10  أن يقتلوها" )مت   يقدرون  الجسد ولكن النفس ال

، شهيد المسيحية األول، شأنه شأن غيره من الشهداء في  استفانوسر به، كذلك  مه وبش  قد عل  

على أية حال،   ،السنوات التالية، واجه الموت بهدوء. ما هو السر؟ إن أحد األسرار متضمن

ل الجليل من بينهما: إما أن يخاف المرء  وأمامنا خياران يجب أن نفض   (. 8:  2في النص هنا )

أو يخاف من كلمة هللا. إن المرء قد ينحني تحت ضغط المعارضين،    ،ن كالم المعارضينم

لكن هذا يصل إلى حد مشاركتهم في التمرد ضد هللا: "أما أنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك 

 (  8: 2) .البيت المتمرد"كا تكن متمرد   به. ال

  رج:أكل الد  

كان عليه أن يقدمها.  التي  كان حزقيال في حاجة إلى فهم متقن وإدراك كامل للرسالة   

  ، (10:  2ا عليه من الناحيتين ) رج مكتوب  رج. كان الد  مز له بالنسبة لحزقيال بأكل الد  ر  وهذا ما  

نبياء ختير حزقيال من بين جميع األوهذه إشارة إلى أن هللا لديه الكثير ليقوله للمتمردين. ولقد ا  

ر حزين بأن ينذ ك ليقدم لهم االتهام المباشر الكامل. وهو اتهام مملوء بكلمات النحيب والرثاء  

 جنازة أورشليم كانت على األبواب. 

قد تحول إلى حالوة! كيف يمكننا   –  وكان مذاقه في البداية كذلك   –  ر  لكن ما بدا أنه م   

 أن نفهم هذا؟  

ختبار الذي كان الشعب يرغب  اال  ام، كان يختبر مسبق  أي الكال  ،رجعندما أكل النبي الد   

ا أن  ق.م. رغبوا هم أيض    586مرت مدينة أورشليم في النهاية سنة  أن يختبره. ذلك أنه عندما د  

سقوط أورشليم هذا الذي كان يخشاه اليهود قد أدى في   يأكلوا كالم هللا بطريقة مشابهة. لكن

ا من عناصر الرجاء في لحادث نرى حزقيال يقدم عنصر  بعد هذا افالواقع إلى بداية جديدة.  

ا يفصل بينهما سقوط المدينة. رسالته. والواقع أن سفر حزقيال ينقسم إلى قسمين مختلفين تمام  

أن نفس األمانة المطلوبة من النبي    أن صورة الرقيب تتكرر مؤكدة    33  أصحاح من ثم نرى في  

ا في وعظه وتبشيره بالعودة ورجوع  وإنذاره بالدينونة القادمة، مطلوبة منه أيض    هفي وعظ

 الشعب من السبي في النهاية. 

ا فيما يختص بسقوط إن كلمات هللا الصعبة تنطوي على حالوة. فإذا كان هذا صحيح   

ا بالنسبة لصليب المسيح.  أيض    صحيح  هال أن يتنبأ به، فإنعلى حزقي  اشاق    اأورشليم الذي كان أمر  

من أجل السرور الموضوع  "لكنه تحمله  (  42:  26ى  ا )متا مر  فقد كان الصليب ليسوع كأس  

ونفس األمر بالنسبة لسامعي العظة المسيحية األولى )عظة بطرس يوم    .(2:  12  أمامه" )عب 

مذنبين بصلب الشخص الذي أرسله هللا كملك    ة تصفهم بأنهمالخمسين(، فقد كانت رسالة مر  

الذي  العمل  قد أخذ هذا  بأن هللا  األنباء  تكمن حالوة  المرارة كانت  بين طيات هذه  لكن  لهم، 
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ا لحياة جديدة، لجميع الذين يؤمنون أن هللا أقام يسوع من  ارتكبه الشر البشري وجعله أساس  

 (. 38– 22:  2  األموات ويعترفون بحماقة رفضهم له )أعمال

 تعزية صغيرة:  

ل إلى أمة غريبة، وبالتالي رس  في إشارة خفية إلى التعزية، يقول هللا لحزقيال إنه لم ي   

(.  5،  4:  3ا )ا صعب  لن يكون هناك حاجز لغوي يعوق االتصال بينهم وبين النبي أو يجعله أمر  

األسهل أن يكون هناك حاجز يقول هللا: إن من    نرى سوى مجرد تعزية قليلة، إذ   ومع ذلك ال

صعوبة صغيرة إذا قورن بالحاجز الروحي الذي سوف يقيمه سامعوه    ىلغوي ألنه ال يشكل سو 

 لصد رسالة النبي ودفعها عنهم. 

ل رسالتهم بالبرود بينما هم يتوقعون اب  ق  ا ما يعتريهم الحزن عندما ت  إن المسيحيين كثير   

.  هه حقيقة أن هللا قد أعد حزقيال للمقاومة التي ستواج قبولها بكل حرارة. لكن هناك تشجيع في

:  3فإذا كانت جباههم مثل الصوان، فإن هللا سيجعل جبهة النبي مثل الماس بل أكثر صالبة )

لم يكن حزقيال في حاجة إلى صالبة داخلية لتتناسب مع صالبتهم، لكنه كان يحتاج إلى  (.  9

 لسامعيه، وهذا الثبات هو ما وعده به الرب. مباالة المتحجرة  يهتز أمام الال  ثبات ال

   األمانة وليس النجاح:

بغض النظر عن رسالة حزقيال، فلم يكن من المتوقع أن كل من يسمع رسالته يقتنع  

لهي المميز لرسالة النبي الحقيقي حتى  رفوا بالطابع اإلتأن يع ال بد بها. لكن الذين يستمعون له 

ذلك أنه بالنسبة للنبي )أو المبشر( يكفي أن يتردد صوت (.  5:  2لو فشلوا في األخذ بنصيحته )

كلماته، بطريقة ال نفسه من خالل  يحذر حزقيال   هللا  فإن هللا  لذلك  األذن.  تخطئها  أن  يمكن 

يمثل   ن رفضهم هذا الإا بأن الناس سوف يرفضون اإلصغاء إليه. ومع ذلك فصريح    اتحذير  

على أية كراهية لشخصه من جانب سامعيه، بل هو رفض ، وال يدل  بيأي تقصير من جانب الن 

 (. 7: 3بي ) نهلل نفسه وليس لل

ر سكان المدينة ذ   يحفمن واجب الرقيب أن  (.  17:  3بي بدور الرقيب )نه دور الب  ولقد ش   

إذا لم ينتبه مواطنوه إلى رسالته   التي يحرسها بأن العدو يقترب. والرقيب ال يتحمل المسئولية

ها مأخذ الجد. هكذا الحال مع حزقيال. كانت مهمته تحذير رفقائه بأنهم معرضون  أو لم يأخذو 

بهم ذلك. فإذا كانت رسالته واضحة فقد أدى واجبه  يقوموا بعمل إيجابي يجن     أن  للموت، وواجبهم

 وال لوم عليه.  

. نجاحه بل أمانته  ليسهللا،  حاسب على أساسه المتحدث باسممن ثم فإن المبدأ الذي ي   

وهو مبدأ ثابت األهمية. كان هذا المبدأ نقطة حاسمة في خدمة يسوع الخاصة. لقد قال في مثل 

قابل بالترحاب وبالنجاح السياسي العظيم، إن  ا ي  يالمس  مجيءالزارع، ألولئك الذين توقعوا أن  

 ا زرع البذور. والزارع ال يجعل البذور تنمو، فإن مقدار  يدوره هو دور الزارع الذي خرج ل
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من األرض سوف يبرهن على أنه غير مثمر وغير صالح لإلنبات أو مواصلة النمو.   ابير  ك

ولسوف يكون هناك محصول، لكن المحصول ليس مسئوليته، إن مسئوليته هو زرع البذرة.  

بر بمحك الصليب. فحتى تلك الساعة لم يكن هناك محصول.  إن إيمان يسوع بهذا المبدأ اخت  

(.  24:  12 وحناي ل الزرع والبذر أكثر من أي جزء آخر من خدمته ) من أعماكان موته عمال  

  وترك النجاح بين يدي هللا.  أوال   ةكان هذا هو المدى الذي وصل إليه يسوع في وضع األمان 

مه هنا من حزقيال ومن يسوع.  يوجد الكثير مما ينبغي على أي كارز مسيحي أن يتعل   

كل وقت أن يحمل على كاهله مسئولية استجابة سامعيه ض لها الكارز في  إنها تجربة يتعر  

ل قد عهد إليه سيده بأمور معنية  كيلرسالته. لكن الخادم، كما يقول بولس الرسول، ما هو إال و

ي  ا آلعليه أن يوصله يبدلها "ثم  إليها أو يحذف منها أو  سأل في خرين، فال يجب أن يضيف 

 (. 2، 1 :4كو  1) ن ا"الوكالء لكي يوجد الوكيل أمي
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 سئلة لمزيد من الدراسةأ

استند عمل حزقيال كنبي على رؤياه لعظمة هللا. كيف يساعدنا حزقيال على تقدير عظمة   .1

 هللا؟ 

ض تعر  نبعض األماكن التي فيها تعجبت لرفض شهادتك للمسيح؟ ما التجربة التي    كهل هنا .2

لها لو مررنا في اختبار كهذا؟ ومن الناحية األخرى كيف يجب أن يكون رد الفعل عندنا 

 في ضوء ما نتعلمه من رسالة هللا لحزقيال؟   

ما األخطار التي تحيق بكل من المبشر والسامعين، إذا ظن أنه مسئول عن أن يستجيب  .3

 سامعوه لرسالته؟ 
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 لفصل الرابع ا

 ة أمثال عملي  

• (3 :22 –  12 :28 ) 
• (24 :1–25 ) 

• (21 :1–32 ) 
• (37 :15–28 ) 

 

سمون بالكآبة والغموض. ولعل ا بأن أنبياء العهد القديم كانوا يت  نطباع  اإن لدى الكثيرين   

باسمهم. نعم، لقد عاشوا في   هذلك راجع في جزء منه إلى صعوبة فهم الكتب المقدسة المسما

أيام مظلمة، وال جدوى من أن نتوقع منهم مجرد التسلية والترفيه. إال أن من يعتبر كتاباتهم 

الجا الدراسة  إن  كافية.  بجدية  يدرس كتاباتهم  لم  فهو  للملل،  ل تدعو  لكتاباتهم  ا  از  يمتاست  يدة 

لكلمة  يعلى معاصريهم، بل هي ال تزال المكافأة التي تنتظر الدارس المتأني والمترو  اقاصر  

 هللا. 

عتبر ما قاله هؤالء األنبياء على درجة كبيرة من األهمية والحيوية. ونجد أن سفر وي   

ذلك فإن من الخطأ  ومع  النبي.  م به  ال مخصص في معظمه إلعطاء فهم واضح لما عل  يحزق

. ففي كافة األحوال  كالمهمموا عن طريق  االعتقاد بأن حزقيال، أو غيره من األنبياء، قد عل  

من    كان الرجل هو الرسالة: ما قاله، وكيف قاله، وما فعله، والحالة التي كان عليها. كان كل  

 مزيد من األهمية. بوكان هذا ينطبق على حزقيال بدرجة أكبر، و . لذلكإرميا وهوشع مثاال  

 ال:  يأسلوب حزق

التراسل واالتصال. وكان يواجه مشكلة، ال كان حزقيال أستاذ    تزال تواجه    ا في فن 

إلى ما لديه من أقوال. وكان يمكنه    الوعاظ في أيامنا، وهي أنه يواجه سامعين غير متشوقين

ا. كان يعرف  هر المبهر الذي كان يعرف أن الجموع لن تفهم منه شيئ  أن يلجأ إلى الوعظ الما

أنه غير مسئول عن استجابة الشعب، لكنه كان يعلم أنه مسئول عن أن يتأكد بأن الشعب قد فهم  

تسمى  التي  الطريقة  هي  ذلك  من  للتأكد  استخدمها  التي  الطرق  وإحدى  الرسالة.  واستوعب 

 "باألمثال العملية".  

وطريقة األمثال العملية لم تكن من ابتكار حزقيال. ذلك أن األعمال الرمزية من نوع   

ا لها في كل سفر من العهد القديم، لكنها لم تكن كلها بالضرورة مرتبطة  أو آخر وجدت مكان  

رميا  إبالنبوة. وأبرز مثل للطريقة التي تحل بها األعمال محل الكالم، هي الوسيلة التي لجأ إليها  

إبريق  ال يشتري  بأن  الرب  أمره  يحذ   نبي عندما  ثم  اإلبريق  ا من خزف  ويكسر  الشعب  قادة  ر 

– 1:  19  رإويقول لهم أن الرب سوف يفعل بهم كما فعل هو باإلبريق الخزفي بسبب خطيتهم )

ن في سفره. لكننا   عملية، والعديد منها مدو  ولعل حزقيال قد رأى إرميا يستخدم أمثاال  (.  11
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فنؤك بوجه خاص،  نعود  العملية  األمثال  أن  من  د  لخدمة كانت  البارزة  المالمح  أو  القسمات 

 حزقيال الخاصة.  

م( حزقيال، ك  س )ب  ر  وقبل أن نتأمل في هذه األمثال العملية يجدر بنا أن نشير إلى خ   

 الغريب. 

ه فيكون أبكم. ترى هل  كإنه سوف يلصق لسانه بحن  27–23:  3  يقول هللا لحزقيال في 

الصحيح، ألنه يتوافق مع ما قيل   وا أم غير إرادي؟ يبدو أن الخيار الثاني ها إرادي  كان هذا شيئ  

وال يكون من بعد أبكم. مع أن من الواضح أن فمه    من أنه يأتي يوم ينفتح فيه  27:  24  في

ول قبل ذلك ألن هللا كان يفتح فم النبي خالل السنوات الواقعة بين الحديث األ  ىشالتالخرس قد  

إذ أعطاه رسائل متعددة قام حزقيال بإبالغها، أي أنه تكلم  ( 24 والحديث الثاني )ص (  3)ص 

بالفعل. إن هذا البكم، في الحقيقة، يتحدث عن رسالة النبي الخاصة، ليس فقط عندما صار له  

لة ا من الحاحرية التكلم ثانية، بل إن هذا كان بكل قوة أكثر من مجرد مثل عملي. لقد كان جزء  

ال( هو أفضل مثل للرجل الذي يمكن أن تنفصل رسالته  ي التي كان عليها النبي. وهذا النبي )حزق

   (.27: 24)واختباره "وتكون لهم آية فيعلمون أني أنا الرب"  شخصيته عن

   األمثال العملية:

الرابع،    صحاحإن المجموعة األولى لألمثال العملية الخاصة بدينونة الشعب ترد في األ 

عن ذاته، حقيقة النهاية القادمة   د، راض  يوكان الهدف منها أن يطبع النبي على ذهن شعب عن 

؛ 24؛ 21؛ 12 ات صحاحألورشليم. هذا باإلضافة إلى األمثال العملية األخرى الواردة في األ

37  . 

 إيجاز جميع هذه األمثال العملية فيما يلي:   ويمكن

 (:  3– 1: 4الحصار ) (أ)

. ويبدو أن ر   م، على لبنة من األج  يا، لمدينة أورشليأمر هللا حزقيال أن يصنع لنفسه نقش   

ر   خرائط المدن المنقوشة على األ كانت توضع في بابل في الهياكل كرموز بأن المدن نفسها    ج 

الذي يفصل بين حزقيال وبين  " الصاج الحديد "ولعل هذا يفسر  موضوعة تحت حماية اآللهة.

 ". نقش المدينة كرمز لرفض هللا أن يستمر في حماية المدينة المحاصرة "أورشليم

   :(8–4: 4العقاب ) ( ب)

على جنبه. والفكرة األساسية هي أن حزقيال يعتبر الحصار   ئهنا نرى حزقيال يتك  

فيها على جنبه. إذ ال    ئبمثابة عقاب لألمة المرتدة. وليس من السهل تفسير عدد األيام التي يتك

ا. إذ أن األرقام مبنية على ما  يوم    430يمكننا أن نثبت أن الحصار قد دام على أرض الواقع  

ديد أو إعادة لتجربة جع تفسير حزقيال للعقاب على أنه تم(  40:  12جاء في سفر الخروج )
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(. إن خطية المملكة الشمالية قد اعتبرت أنها  6:  4ا عن سنة" ) جعلت لك كل يوم عوض  "مصر  

األول، بينما خطية يهوذا تغطي فترة أقصر، غير أن عدد السنوات ال    ربعاميبدأت بانفصال  

الحصار الوشيك   ىحتمال آخر وهو أن حزقيال لم يكن يفسر فقط معنايتطابق بدقة. وهناك  

كعقوبة على خطية إسرائيل، بل إنه كان يحمل بنفسه تلك الخطية بالنيابة عن الشعب، عقوبة  

ن ككل  ييالعقوبة الخاصة كانت تتضمن اإلشارة إلى المسب  ة في جسده الخاص. ولعل هذهبدلي  

 (. إن هذا التفسير هو الذي نميل إليه على ضوء شرح المثل العملي التالي.  6:  53  )قارن إشعياء

 (: 17– 9: 4النجاسة )  ( ج)

على خثي البقر. هذه القيود الموضوعة على ما يأكله   امصنوع    اهنا يأكل النبي خبز   

ا الورطة  بل تمثل أيض    ،(17  ،16:  4ورشليم أثناء الحصار ) أفقط المجاعة في  ل  تمث     حزقيال ال 

( باضطرارهم إلى أن يتنجسوا من جراء أولئك الذين، أمامهم، 13:  4ون )ي التي يقع فيها المسب

 .اقد نجسوا أنفسهم عمد  

 (: 4– 1: 5) ل بقية  (د)

– 5:  5)  صحاحهنا نرى حزقيال يحلق رأسه حالقة تامة. وبالتأمل المقارن في بقية األ 

لألمثال العملية، نفهم أن الوظيفة األساسية لهذا المثل العملي الرابع هي   اد شرح  نجحيث ( 17

  عما حدث، قبل ذلك في  االتعليم عن الخراب والدمار النهائي ألورشليم. لقد كان األمر مختلف  

ط نفسها على صنيع هللا وتفخر برعايته. م.، عندما كان هناك بقية استطاعت أن تغب   ق.  597

ترك أية  فلن ت    11:  7،  3:  11  أما اآلن، كما يشير هذا المثل العملي، الذي يدعمه ما جاء في

لرمز "الموس  استخدامه  إشعياء في  إن  المدينة.  في  الموس(  20:  7  شإ" )ىبقية  أن    ى يرينا 

أي شعر. إن مجرد حلق الرأس كان عالمة من عالمات   اه ولم تبق  جتان  عملت في أكثر م

وبالتالي العار من وجهة نظر الضحية. لكن األكثر من ذلك أهمية  (  4:  10  صم  2حتقار )اال

الحالق ال يقف أمامه أي   ىشعياء( هو النقطة الخاصة بأنه كما أن موسإ)كما كان األمر مع  

 ترك أي يهودي في أورشليم بعد الدمار النهائي للمدينة. شعر، فكذلك لن ي  

إن كلمات الدينونة التي تلت هذه المجموعة األولى من األمثال العملية، وهي كلمات  

بي، كانت موجهة إلى إسرائيل ككل، والخطايا التي يجري التوبيخ عليها كانت نموحى بها لل

يقدم تطور    صحاحلكن األ  .( 3:  6شرة عبر أراضي إسرائيل من جبال ووديان )منت ا  الثامن 

قل في رؤيا إلى الهيكل في أورشليم. وهنا يجد النبي أن األمر لم يعد ا، ذلك أن حزقيال ن  جديد  

فقط مجرد عبادة أوثان "على كل تل مرتفع" لمنافسة عبادة يهوه في الهيكل، بل وصل األمر 

ا للخطية الجسيمة. هذه الرؤيا،  س" على جبل صهيون صار هو نفسه مسرح  د  ن "المق  أ د  ح إلى

لحزقيال بتفصيالت   يم لترقد   ق.م.، ت    586ا عام  التي تؤرخ قبل ست سنوات من تحقيقها تاريخي  

 واضحة الخراب الذي سيحل بالمدينة وترك هللا لها.  
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لكن من الواضح    ،(25:  11ن )يي بوكان حزقيال يتابع ويواصل إعالن هذه الرؤيا للمس 

 الثقة ولم يصدقوا، لذلك نراه مرة أخرى يعزز رسالته بأمثال عملية.  يئي نهم كانوا بط أ

 (:  6– 1:  12الفرار والرحيل من المدينة ) (ه)

في ضوء النهار يقوم حزقيال بدور ساكن في المدينة يحزم أمتعته القليلة الباقية، وفي  

ا يهرب من المدينة المحاصرة من خالل  شخص  حائط بيته ويخرج ممثال  الليل ينقب لنفسه في  

نقب في الحائط. هذه النقطة من اليأس في حصار أورشليم قد تم الوصول إليها بالفعل في عام  

ا المدينة في الواقع بهذه الطريقة، بيد أن البابليين قبضوا عليه  يق.م.، إذ ترك الملك صدق 586

وهذا يفسر تغطية  (.  7:  25ك  ملو  2جيئوا به إلى بابل ليموت هناك )وقلعوا عينيه قبل أن ي

 (.  13، 12، 6:  12حزقيال لوجهه ) 

 (:  20–17: 12األكل في خوف ورعدة ) ( و)

المثل العملي يبدو   ذالقد طلب هللا من حزقيال أن يتناول طعامه بخوف ورعدة وغم. ه 

مشابه   األولى،  األ للوهلة  في  الواردة  العملية  لألمثال  مشقات   صحاحا  توضح  التي  الرابع 

منذر   ىالحصار. لكن توجد هنا نقطة مختلفة، فالتركيز هنا ليس على نقص الطعام بل على معن 

 بالسوء والشر والغم إذ أن هذه الوجبة قد تكون األكلة األخيرة. 

يصدقون   ات التالية يواصل حزقيال النبوة ضد أورشليم، لكن سامعيه الصحاح وفي األ 

: "آه يا سيد الرب، هم يقولون أما  العشرين يختم بتنهد النبي قائال    صحاح رسالته، لذلك نجد األ

 مزيد من األمثال العملية.  ب". لكن النبي يصمم على أن يعزز رسالته  ل هو أمثاال  يمث   

 : (17–1: 21السيف ) ة  صَ ق  رَ  ( ز)

ا يبدو هنا أن النبي يؤدي رقصة السيف في مصاحبة أغنية حزينة يؤديها بنفسه، وأيض   

ا على كف األمر الذي هو عمل المشاهدين. والمعنى المنذر بالسوء  يقوم بنفسه بالتصفيق كف  

عن سيف البابليين، إذ أن عصا أشور لم ترد    مسئول  وهو أن هللا  ،هنا واضح تمام الوضوح

ا تصديقه وموافقته  إن هللا يضع أيض  (.  5:  10 يهوذا إلى وعيها )قارن هذا بما جاء في إشعياء

ا لكنه يعبر عن الوسائل العنيفة  ا ومزعج  على ما يحدث في أورشليم. قد يبدو هذا األمر قاسي  

  هوره الرسالة التي مفادها أن سقوط أورشليم ال التي كان على النبي أن يقوم بها لينقل إلى جم

هي المسيطرة على  فقبضة هللا يعني هزيمة هللا نفسه بواسطة آلهة بابل كما قد يستنتج الشعب، 

 العملي التالي.  ا موضوع المثلالتاريخ، وهذه النقطة هي أيض  

 (:  23–18:  21العرافة )  ( ح)

. إن ملك بابل قد وصل إلى لماذا يفع  ا لدور نبوخذ نصر مقرر  يقدم حزقيال تمثيال   

ان عمان عاصمة  ك ي عمون" )منمفترق الطرق، ولم يعرف ما إذا كان عليه أن يهاجم "ربة ب
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األردن اآلن( أو يهاجم أورشليم. وبسخرية عظيمة يصف حزقيال األنواع المتعددة من العرافة  

لق على دعاية أهل أورشليم ي، بسخرية أشد وأعظم، يعبالتي يستخدمها البابليون. بل إن الن 

نهم قد أخطأوا في قرارهم بأن أورشليم هي التي ينبغي أن  أ  ال بد الذين قالوا إن عرفاء بابل  

عن البيان أن حزقيال كان على وعي تام بأن من وراء خرافات الملوك األجانب    يوغن   .تهاجم

 يوجد هللا الذي يوجه مسرح التاريخ البشري.  

 : (14– 1: 24ر الطبخ )د  ق    (ط)

 في حصار أورشليم، األمر الذي يبدو  هذا المثل يؤرخ لليوم الذي فيه بدأ البابليون فعال   

بأغنية شعبية عن طبخ  يةأنه نما إلى علم حزقيال في وقته بطريقة معجز  يبدأ حزقيال هنا   .

الطعام تدور حول وضع القدر على النار. ولعل حزقيال كان يدور في ذهنه المثل الذي ينطوي  

ر ونحن اللحم"، وهو  د  "هذه المدينة هي الق    ؛لى التفاخر والتباهي، الذي يردده سكان المدينةع

د كيا، فإنه سيصير بكل تأا آمن  مكان    ر  د  الق    أن يكون    ض  و  لكن ع  (.  3:  11مثل سبق أن رفضه )

تفرغ    ر  د  والق  (.  10:  24)  "ق العظامحر  أ  اللحم...    جنض  أ  لها القول "ا إلى درجة حادة يمث   ساخن  

في هذا المرة حتى يقطع الطريق على    من اللحم  ية قطعةأتترك فيها    من محتوياتها بانتظام، ال

ليس    ر  أي تصو   لكن  بقية.  هناك  القد    هذابأن  إن  بل  األمر،  في  ما  الصدأ  تريعي  ر  هو كل  ها 

) ج)الزن بريئة  بدماء  تتنجس  المدينة  أن  بمعنى  ال(  9،  8:  24ار(  بالعبادة  لألوثان  أو  داعرة 

( الشعب  إل (.  13:  24وفجور  الوحيدة  الوسيلة  الزنوكانت  حرقها  جزالة  هو  القدر  من  ار 

وهكذا لم يكن أمام  (.  12:  24زنجارها" )   ىفنيوصهرها على الجمر "فيذوب قذرها فيها و

 أورشليم سوى الدمار الكامل. 

 (:  27– 15: 24موت زوجته ) (ي)

فه. لقد كل  الذي  في حزقيال، كان هذا هو المثل    ت التي قاممن بين جميع األمثال العملية   

ساءة تقدير ما قام به، نذكر أن زوجته توصف  إب ئنخط  ا بموت زوجته. ولكي الكان مصحوب  

عينيه شهوة  بأنها  فال  آ"هأنذا    ؛هنا  بضربة،  عينيك  شهوة  عنك  تنزل    وال  تبك    وال  خ  ت ن  خذ 

بأية طقوس حداد كالمعتاد، بل أن يظهر أمام الناس    " فقد طلب هللا منه أن ال يقوم.دموعك..

ون في ذهول عن:  ي فلما سأله رفقاؤه المسب(.  18:  24ا لم يحدث )في الصباح كما لو أن شيئ  

م بهجة يفي نفس الموقف، ألن سقوط أورشل  اماذا يعني هذا، حذرهم بأنهم سوف يكونون سريع  

ركة النبي في هذا األمر. إن أورشليم التي  أعينهم هو اآلن وشيك الحدوث. وهنا نرى عمق مشا

كانت بهجة عينيه كما    .في طريقها إلى الدمار كانت عزيزة على قلبه مثل أي شخص آخر

ليجعل  يتكبده  أن  النبي  كان على  الذي  األخير  الثمن  إلى  نتطلع  أعينهم. وعندما  بهجة  كانت 

ا على النبي أن يصنع  بدايتها. ولم يكن كثير  ي منذ  نبف خدمة اليالكتتضح أمامنا ت  ،رسالته مؤثرة

 . (24:  24؛ 6:  12ات وعالمات، حيث أن هللا قد جعله آية وعالمة )يأو يتكبد آ

يقول كثيرون من المفسرين إن السبب الذي ألجله ال يقوم الناس بالندب أو التفجع أو  

زل على الناس بما يشبه  لبس ثوب الحداد )على أورشليم( هو أن أنباء سقوط المدينة يمكن أن تن
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تفكيرهم وأحاسيسهم. وهناك تفسير آخر أكثر    وهو الذي يضع كلمة  حتماال  االصاعقة فتشل 

بمعنى أن الجميع سوف يتأثرون    نون بعضكم على بعض..."ئ ( "ت23:  24"بالعدل" في نهاية )

نه يوجد مفتاح في  بالتساوي، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أية داللة للعالمات المميزة للحداد. لك

م سوف يؤدي إلى فتح فم حزقيال  يم طريقة أخرى للنظر إليها، وهي أن دمار أورشلالفقرة يقد   

يستطيع أن   ر  (. وهذا يعني أنه اآلن يشعر في آخر المطاف بأنه ح  27:  24فال يعود بعد أبكم )

نظر إليه بعد اآلن  ، لن ي  اا جد  يتكلم برسالة الرجاء. وهكذا فإن دمار أورشليم، الذي يبدو مأسوي  

نظر إليه على أنه خطوة نحو أورشليم جديدة يستوجب النحيب أو الحداد، بل ي    يءعلى أنه ش

 سوف يبدأ النبي في وصفها. 

 (: 28–15: 37وان )صَ عَ ال  (ك)

 ، نيإن المثل األخير هنا هو مثل عن الرجاء. فقد طلب الرب من حزقيال أن يأخذ عصو  

ا لمأساة حداهما "ليهوذا" ويكتب على العصا الثانية "ليوسف". هنا نجد تصوير  إيكتب على  

م  ي ألن يوسف هنا يشير إلى جميع األسباط الشمالية التي أصبح أفرا  ؛سرائيل المنقسمإتاريخ  

طلب منه الرب أن يصلهما ببعضهما ليصيرا عصا    ،ني ن يكتب على العصوأقواها. وبعد أ

ي   السبي سوف  من  العودة  وقت  يأتي  فعندما  وهكذا  الجهات إع شعب  جم  واحدة.  من    سرائيل 

د  ي د جأمة واحدة متحدة تحت قيادة "داود"    ى لمتعددة التي تشتتوا إليها، ويصبحون مرة أخرا

(37 :24  .) 

  .ه في أذيالك"ر   بالعدد وص  : "وخذ منه قليالً (3: 5يتعلق ب )فيما  مالحظة:

حفظون في أمان عند سقوط أورشليم. فرض هنا أن بعض السكان األحياء سوف ي  ي   

فتراض على أنه إضافة متأخرة للنص. لكن هذا النص على أية حال وينظر البعض إلى هذا اال

للنبي التي تقو  ال بأن أورشليم سوف تخرب وتدمر تدمير  يتعارض مع الرسالة الرئيسية  ا ل 

 . إن حزقيال ليس ضد فكرة البقية، لكنه ضد فكرة بقية تبقى في أورشليم. كامال  
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

لجأ حزقيال إلى مناشدة عيون سامعيه وآذانهم. هل يوجد سبب نعرف من خالله لماذا ال  -1

 كما هو الحال مع الصغار؟  يستعين المبشرون بالوسائل البصرية مع الكبار 

كان القصد من معظم األمثال العملية في حزقيال هو تأكيد توقع دينونة إلهية. ما رأيك في  -2

أمثاال   تعد  يسوع  معجزات  بأن  القائل  وما    الرأي  تعل   نوع  عملية؟  التي  هذه الحقائق  مها 

 المعجزات؟ 

اته  أصحاحا. قارن ذلك بالنبي هوشع )في   عملي  إن اختبار حزقيال يعد في حد ذاته مثال   -3

 ؟ اي   عمل( وهل يمكن للمرء أن يقول إن صلب يسوع كان مثال  ىالثالثة األول
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 الفصل الخامس

 حزقيال وخطية إسرائيل 

 ( 24ص   – 8)من ص 

كانت المهمة المؤلمة الواقعة على عاتق حزقيال هي أن يعلن الدمار والخراب األكيد  

مستغرق  ألورشليم.   النبي  كان  التي  الطريقة  يوضح  العملية  حزقيال  ألمثال  فيها وتحليلنا  ا 

بموضوع دمار أورشليم في المرحلة المبكرة من خدمته. لكن ما السبب؟ لماذا كان دمار المدينة  

سرائيل. كانت إئوس منها؟ الجواب القاسي هو أنه كان بسبب خطية  يا بهذه الدرجة المحتمي  

سخة وعميقة الجذور لدرجة ال يجدي معها أي حل آخر. ولم يضطلع أي نبي  مشكلة الخطية را

من األنبياء اآلخرين بمهمة إعطاء وصف مفصل وشامل لخطية إسرائيل مثلما فعل حزقيال. 

يستوجب الدينونة. لذلك    ئولعله أمر شاق أن ننعم النظر بالتفصيل في كل عمل أو دافع خاط

 المميزة في التعليم الذي يقدمه حزقيال.  سوف نركز على عدد من التأكيدات 

ات من الثامن إلى الرابع والعشرين على أنها تحتوي على صحاح يمكن التأمل في األ  

( نجد قصتين رمزيتين  أصحاح  16الذي يحتوي على  )مبررات التهديد بالدينونة. في هذا القسم  

ن نستدل على ما يعتقد حزقيال وسوف ندرسهما بالتفصيل؛ ومنهما يمكننا أ  ا،ا بارز  تلعبان دور  

 خطية إسرائيل.  ب  أنه ل  

 (:  18– 6: 8الخطية في الهيكل ) 

ا أن كانت في وجود أماكن ومزارات بديلة تتنافس مع عبادة بخطية إسرائيل سوء    ىفك 

ق د  ن الأهللا الحقيقي. بيد أن حزقيال قد ركز بشدة ووجه أهمية عظمى إلى حقيقة   س نفسه قد م 

لب منه أن ينظر من خالل ثقب تدنس. ذلك أنه قبل رحيل العرش اإللهي في رؤيا حزقيال، ط  

ا  ا في غاية البشاعة داخل الهيكل نفسه: رأى أصنام  ظر  في جدار الهيكل، فنظر وإذ به يرى من

"نسوة جالسات   ىا لهذه األصنام. ثم رأ من شيوخ إسرائيل يتعبدون سر  لحيوانات، ورأى رجاال  

عتقد أنه يتالشى في العالم السفلي في  يبكين على تموز" )وهو إله من آلهة النبات في بابل ي  

أنه رأى بعض   ازعاج  إاتات في الذبول(. واألمر األكثر  االنقالب الصيفي عندما تبدأ كل النب

 تعبدوا للشمس. يس لد  الرجال يديرون ظهورهم للمق  

إن التعليم المتضمن هنا ذو أهمية حيوية بالغة. يقدم لنا الكتاب المقدس بوجه عام قصة  

ارجي  تأثير سطحي خ  حداهما عبارة عنفكرتين متنافستين بشأن الخطية. فالخطية بالنسبة إل

عالجات خارجية تتعامل معهما: كالقيام ببعض نسان من الخارج ويحتاج بالتالي إلى دنس اإلي

ا   جوهري  ا للفكرة األخرى تمتلك الخطية مفعوال  للسلوك. وطبق    ئالطقوس أو تنفيذ مجموعة مباد 

البشرية  في  افاسد   الشخصية  "في   ،مركز  بقوله  بدقة  المزمور  صاحب  يصفه  الذي  األمر 
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الفكرتين( واضحة    بين)ونقطة الخالف  (.  6:  51  رة" حيث يسر هللا بالحق والحكمة )مزالسري

  أو بين بولس وخصومه )رومية   (6:  7  في العهد الجديد سواء بين يسوع والفريسيين )مرقس

خالل الثقب الذي في الحائط ليرى ما يجري في    مح لحزقيال أن ينظر منعندما س  (.  29:  2

 بصيرة نافذة إلى جوهر هذه الحقيقة نفسها.   ي  عطالهيكل أ  الحجرة السرية من 

ا قد ترك هللا. وهذا هو إن الوثنية هي الدليل المحدد والبرهان الملموس عن أن شعب   

ات  صحاحا على طول هذه األا وتكرار  ر باشمئزاز مرار  كذ ننا نجد عبادة األوثان ت  أالسبب في  

د عندما تحدث في األجزاء الداخلية من الهيكل. ذكر بالرعب الشديوهي ت    ،(24  – 8 )من ص 

لكن عندما نظر حزقيال من خالل الثقب الذي في الحائط لم يكن الذي أفزعه فقط هو ما كان  

ا الذين كانوا يقومون بهذا العمل الدنس! كان هناك  يجري في هذه األجزاء من الهيكل، بل أيض  

ش األ خ  ي سبعون  هذه  ورسوم  أشكال  قدام  "واقفين  ) ا  ش(.  11:  8صنام"  السبعين   ا خ  يوذكر 

سوا بوجه خاص للمشاركة مع موسى في الحكم يستدعي إلى األذهان الشيوخ السبعين الذين كر  

العدد ي  أوواضح  (  25– 16:  11  )سفر  الشكل  بهذا  خلفائهم  تورط  التدهور ن  على  داللة  عد 

الشيو كان في وسط هؤالء  أنه  ذروته  األمر  ويبلغ  بيت    –  لدهشتنا  –خ  الروحي.  واحد من 

 .(10:  22 ملوك 2ت الرجل الذي قرأ سفر الشريعة للملك يوشيا ) يشافان، أي من ب

 الخطية بين القادة:

 (: 23–1: 13خطية األنبياء ) (أ)

ا األنبياء المختارين من هللا، مثل الذين أعطوا أسماءهم لبعض أسفار إذا وضعنا جانب   

هناك طبقة من األنبياء اآلخرين المحترفين كانت وظيفتهم في الجزء العهد القديم، نجد أنه كان  

الء، ؤ العملي للقادة أو للشعب. وفشل ه  م، تقديم التوجيه ي األخير من الدولة، قبل سقوط أورشل

، 5: 3  خايرشاد من مال )مإلاما يقدمه طالب  ا ل  بصرف النظر عن ميلهم لتكييف رسالتهم وفق  

ا  عتقاد بأن كل شيء على ما يرام، بينما كان ذلك بعيد  هم على اال ، يكمن في تشجيع سامعي(11

والجدار مملوء بالشروخ    ،اكل البعد عن الموقف الحقيقي. لقد بدا األمر وكأن الناس يبنون جدار  

ا سوى أنهم  يفعلون شيئ    نهيار، بينما األنبياء الوالشقوق، وهو في حالة خطرة يوشك على اال 

فال" حتى تصير الشقوق غير مرئية، قائلين: "سالم سالم وليس سالم"  طون الحائط بالطي مل  "

 وما بعده(.    10: 13)

  : (21– 1: 17خطية الملك ) (ب )

من  األعداد  في  ويفسره  "كرمة"  عن  حزقيال  يضربه  مثل  إلى   21– 11  في  يشير 

ا ي" ملك إسرائيل. لقد نقض صدقايالمعامالت الخائنة والتصرفات غير الشريفة من جانب "صدق

 ،ا، ولم يقتصر ذلك على ما تعهد به في البداية عندما جعل ملك  (16:  17العهد مع نبوخذ نصر ) 

 ئهد يل(  59:  51  ايرمإبل امتد إلى ما تعهد به في مناسبة ثانية عندما ذهب إلى بابل بنفسه )

ق.م.، حدث أن    588عام  من الشك الرسمي ويؤكد والءه. ذلك أنه بعد ست سنوات، أي في  
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ارتفعت مكانة فرعون مصر، مما حرض الجماعة الحاكمة في أورشليم على التمرد ضد بابل،  

ا العهد مرة ثانية مع نبوخذ نصر. واعتبر  يا على قوة مصر. وتحت الضغط نقض صدقرتكان  ا

  أصحاح   يمكن تبريره، وقد أشار إليه مرة أخرى بعد ذلك في  ا الحزقيال نقض هذا العهد أمر  

قد  يحيث وصف صدق(  26،  25:  21) لكلمته  المرء  إن حفظ  بأنه "رئيس نجس شرير".  ا 

نتهازية محل أن يحافظ الملك على المناصب العليا. لقد حلت االذوي  أصبح فضيلة نادرة عند  

كلمته. في أيام وجود الرب يسوع في الجسد كان هناك ملك انتهازي، أشار إليه يسوع بقوله:  

 .(32:  13 " )لوقا"هذا الثعلب 

 (:  29– 23: 22خطية األمراء والكهنة والنبالء )  ( ج)

على  (  8:  1)  ايأما األمراء، وكانوا أعضاء في البيت الملكي ويشير إليهم النبي صفن  

أنهم "أبناء الملك". فيعلن حزقيال في الحديث عنهم الوجه القبيح لمحاباة األقارب. فقد سلكوا 

لن يناقشهم الحساب.   م  ا، من ث  التصرف ألنهم عرفوا أن الملك ضعيف أدبي  ا وأساءوا  ا شائن  سلوك  

أكثر   كان  األمراء  األمر مع هؤالء  إن  بل  الملكي،  للجشع  منفردة  يكن ضحية  لم  نابوت  إن 

خفاء ما يفعلون: لقد تركوا النساء بال إ وقاحة. إذ أن هؤالء الذين في القمة لم يزعجوا أنفسهم ب

 (.  27، 25:  22" وكإنهم يقولون "من يستطيع أن يوقفنا؟" ) رمجأزواج "كأسد مز

: كان هؤالء مسئولين عن تعليم الناموس للشعب. يقول لنا النبي "ميخا" إن األنبياء ثم   

"أنبياؤها يعرفون   .األنبياء في أيامه فشلوا في أداء واجبهم، بل كانوا يقومون بعملهم مقابل مال

. وكنتيجة لذلك   كامال  مال الكهنة لواجبهم إهماال  إهو حزقيال من  كش ي و(.  1: 3  خايبالفضة" )م

يكاد   اإلهمال. وأصبح التمييز بين األطعمة الطاهرة والنجسة ال  أصبح حفظ يوم السبت في طي  

ة خاطئة. "نجسوا أقداسي" ستولى عليها بطريقي  م كان  قد  يلفت النظر. وتلك الذبائح التي كانت ت  

لهم قد ال   اشون في عصر لم يعد فيه الناموس الطقسي ملزم  يعيوالمسيحيون الذين  (.  26:  22)

هذه إلى  ذلك    ينظرون  كان  القديم  العهد  أنه في زمن  إال  األهمية،  الدرجة من  بنفس  األمور 

المسيح.    مجيءاإلعداد لالتمييز والفصل الدقيق بين المقدس والنجس له داللة تعليمية حيوية في  

على أية حال فالمرجح أن الكهنة كانوا مسئولين عن كل من التعليم األدبي والتعليم الطقسي، 

 وما بعده(.  8:  17 ؛ تثنية24:  44نهم كانوا يشاركون في إقامة العدل )أحيث 

ء  والقضية ضد النبالء والرؤساء هي نفس القضية ضد العائلة المالكة. فإذا كان األمرا 

ة األسد الذي ال حياء مجرز  ىففي قضية األمراء نر(.  27:  22ا )ا فإن الرؤساء كانوا ذئاب  أسود  

للذئب الجائع. كان من المفروض أن   الفكان الطاحنان  يقابلها في حالة الرؤساء  عنده، وهذه 

يذبحون  "  من ذلك كانوا جزارين  من واجبهم العناية بالغنم وحمايتها، لكنهم بدال    ة  يكونوا رعا

الغنم" )  السمين ويلبسون الصوف وال الكباش  3:  34يرعون  (. وفي صورة أخرى أشبهوا 

بل   المرعى،  أفضل  على  ألنفسهم  يستحوذوا  بأن  يقنعون  ال  الذين  بد والتيوس  يتلفوا    ال  أن 

  .(18: 34بأرجلهم الملطخة بالوحل المرعى الذي كان يمكن للغنم األخرى أن تأكل منه )
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يوجد رجل   رثى لها بصرخة تقول إنه الال هذه الصورة المزرية التي ي  يل حزقجموي   

غر )بمعنى الثغرة(، فال أحد يمنع تدفق الشر إلى داخل الجماعة. وترتسم حول هذه يقف في الث  

يومنا على  تنطبق  أنها  بمعنى  حديثة،  دائرة  ق  هذا  الرسالة  بعض  ولعل  الكلمات  ر  ،  هذه  اء 

ا عن  ا وتمام  حزقيال للقادة في أورشليم تنطبق أيض    تحركون ليروا أن الصورة التي رسمها ي

 مجتمعنا اليوم، وبالتالي يستجمعون شجاعتهم ليقفوا ضد الفساد المعاصر.  

 السبب الجذري للخطية: 

تهامات الخطيرة في القصص الرمزية والمجازات التي يحتوي عليها تتركز معظم اال 

موضوع  صحاحاأل منهما  كل  في  نجد  إذ  والعشرون.  والثالث  عشر  السادس  ا. متشابه    اان 

السادس عشر يتحدث عن قصة "فتاة" أنقذها هللا عند مولدها بعد أن كانت مطروحة    صحاحفاأل

هللا، بحنان بالغ، اعتني بها حتى بلغت سن   على وجه الحقل كطفلة غير مرغوب فيها. لكن

النضج، وعندئذ جعلها "خطيبة" لنفسه. ربما كانت هنالك حكاية شعبية من وراء هذه القصة. 

ا لكل تفصيالتها. على أن اإلشارة المتكررة إلى  ا تاريخي  لكن من الخطأ أن نحاول أن نجد مفتاح  

قيال ككاهن بالطهارة الطقسية للمدينة، األمر ترينا اهتمام حز(  9،  6:  16الدم في هذه القصة )

 ثم بعد ذلك عن طريق اإلصالحات التي قام بها الملك الذي تحقق من قبل على يد داود أوال  

ية يشير إلى أصل ث  يوشيا. ويرى البعض أن النسب المختلط للفتاة وكون أبوها أموري وأمها ح  

بير عن تاريخ المدينة، السيما وأن التأثير  األمة، لكن يبدو من األفضل أن نفهمه على أنه تع

المسمى على اسم إلهه   Abdihepa"  اب ه يي "أبد ي ثابت في تاريخ مبكر على يد الحاكم الحث  ث  الح  

بتل  ي  ثح ة )كما ورد في المخطوطات المتجمعة من بالد الشرق األدنى وفلسطين والمكتشفة 

ل هنا هي أنه كما أن الفتاة ليس لديها ما ايالعمارنة بمصر(. لكن النقطة التي يركز عليها حزق

  سبها الوثني المختلط، كذلك أورشليم قد أنقذها هللا من تاريخها الوضيع لتصبحن  ىتفخر به سو 

ا للعبادة الحقيقية. لكن المحزن أن التي جعلها المكان المختار لإلله الحي الحقيقي، لتكون مركز  

تقدم نفسها لكل عابر   أن الممارسات الوثنية قد   ىبمعن(:  15:  16)"ملكة" أصبحت عاهرة 

مح لها أن تدنس العبادة في هيكل أورشليم. من بين هذه الممارسات البغاء والزنى المختلط س  

تمام  بالعبادة، األمر الذي جعل الرمز مالئم   ا على نحو مضاعف. كما أن الزينات والثياب ا 

قد استخدمت كأدوات إعجاب باآللهة المزيفة، بل إنهم قدموا   ،المطرزة ذات المهام المقدسة

 (.  21–17: 16األطفال كذبائح لهذه اآللهة ) 

رض عليه حزقيال. لقد كان  ت لكن لم يكن النشاط الطقسي الديني فقط هو األمر الذي يع 

ال ا في نظر حزقيهناك إلى جانب ذلك تحالفات مع القوة األجنبية، وهي تحالفات اعتبرت أيض  

على هذه الدول األخرى يعني عدم ثقة، ومن ثم عدم    زاكرتالعهارة وبغاء. فمن جهة، كان ا

تكون نافذة المفعول إال بموافقة    والء هلل الحقيقي، ومن جهة أخرى ألن مثل هذه التحالفات ال

العاهرات   وتكتمل سخرية الموقف عندما يشير النبي إلى أنه، بخالف معظم  .اآللهة الغريبة

(  33:  16)   !حبيها لكي يأتوا إليهالمدفع لهن نظير خدماتهن، فإن أورشليم تعطي أجرة  واتي ي  الل
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اال هو  وش  هذا  صيغت  قد  تستحقها  التي  والدينونة  طبق  تهام.  المحددة  كلت  المعاملة  ألحكام  ا 

 (.  43–25: 16للزانيات الفاسقات ) 

إحداهما تمثل سكان    ؛توجد أختان  23  أصحاحوفي القصة الرمزية الثانية الواردة في   

هولة" ومعناها "التي  أوالثانية تمثل سكان السامرة "  ،ي فيها"تبة" ومعناها "خيم يأورشليم "أهول 

ا بين اللفظين. وما دام األمر كذلك يمكننا أن ندرك تشابه    لها خيمتها الخاصة". ونالحظ أن هناك

لوظيفة األساسية للرمز الثاني "أهولة" على أنها وصلت إلى نقطة العبرة التي تزيد هنا بدرجة  ا

سمان كما نرى يشيران إلى درجة القرابة(. بمعنى أن كبيرة من بشاعة سلوك "أهوليبة" )واال

أمامها مسلك   أظهرت  قد  السامرة  إلى  ترمز  التي  "أهولة"  لما أختها  والفسق  بالعهارة  يتسم  ا 

، ومع ذلك فإن "أهوليبة"  (10– 5:  23هرت ما يحدث للفتيات اللواتي يسلكن هذا المسلك )أظ

ا من "أهولة". وكان هذا ا أكثر فساد  ت سلوك  كلم ترتدع بل سل(  11:  23التي رأت هذا بعينها )

األمر موضع دهشة من جميع األنبياء: أورشليم ترى مصير المملكة الشمالية )السامرة(، ومع 

 طواعية في إثر خطواتها.   ذلك تسير

د بالدينونة. ففي  يللتهد   اباعتبارها تبرير    24–12  ات منصحاحويمكننا أن نتأمل في األ 

هذا القسم من السفر تلعب هاتان القصتان الرمزيتان الدور البارز، ومنهما يمكننا أن نستنتج ما  

يتصور حزقيال أنه قلب ولب خطية إسرائيل. إن السمة المميزة لهذه الخطية هي عدم العرفان 

تنكر لطبيعتها. وبنفس  لرب، لكنها كانت تتمادى في اللبالجميل. إن أورشليم تدين بوجودها نفسه  

نسان يرتكب الخطية يهين خالقه ويعمل ضد الحقائق األساسية لوجوده. بل  إ الطريقة فإن أي  

أنقذه هللا من أرض مصر  اإن عدم عرفان أورشليم قد ذهب إلى أبعد من هذا، إذ نرى هنا شعب  

إلشارة هنا  وا)ومع ذلك نراهم يعودون إلى مصر مثل كلب قد عاد إلى قيئه    ،(19،  8:  23)

عتماد على معونة مصر(. ونحن نرى  إلى محاولة أورشليم أن تضمن استقاللها عن بابل باال 

موقف الخاط  في  والم    ئ أورشليم  الجميل،  ت  هذا،  بنكران  بالنسبة  نعكاس  اسم  الخطية  لمعنى  ا 

نا  حتمل، كال ي    لمؤمن المسيحي؛ إنها تعني هجر الزوج الجديد والكريم من أجل طاغية قاس  ل

 يا له من نكران للجميل غامض يعجز المرء عن فهمه.   .قد تحرزنا منه

 (:  20 أصحاحالخطية الطويل ) سجل  

ا من شكوى النبي يتركز في عصيان وزيغان ا هام  رأينا في القصتين السابقتين أن جانب   

العشرين. لقد كانت هناك    صحاحعلى العالج. وهذا هو موضوع األ  ىإسرائيل بطريقة تستعص

؛  1:  8ا من هللا )فرصتان سابقتان فيهما زار الشيوخ حزقيال على أمل أن يسمعوا منه وحي  

يمكنه أن يرى في سلوك هؤالء الشيوخ    ئواآلن قد أتوا مرة أخرى. غير أن القار   ،(1:  14

  ل لكنهم ال إلى حزقيا  جيءا لصورة إسرائيل كشعب. إنهم يواظبون على المنعكاس  افي بابل  

خ شعب هللا.  ي ا كانت القضية على طول تاريسمحون لرسالته أن تغير من موقفهم. وهذه تمام  

فكل رجوع    .أي تغيير عميق أو دائم  كانوا يرجعون إلى هللا ويأتون إليه لكن دون أن يكون هناك

،  صبر هللا   ة محتومة. واآلن جاءت اللحظة التي فيها نفذ رتداد أو انتكاساإلى الرب كان يتبعه  
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نفاذ صبر الرب مع شيوخ الشعب في بابل. ويتعين على حزقيال أن  وتلك اللحظة تتزامن مع  

"كف   لهم:  السؤاليقول  فبدال  "وا عن  يريدونه:  .  الذي  النوع  من  إجابة  إعطائهم  من  كلمة  أي   

يتعامل معهم كقاض   أن  ، ويعلن حيثيات حكم هللا ضد  مشجعة عن حال أورشليم، كان عليه 

 (. 4–2: 20ل، "ويعرفهم رجاسات آبائهم" )يائسرإ

تهام يتعامل مع فترات أربع من تاريخ إسرائيل. في المرحلة األولى كان أبناء إن اال 

 ( مصر  في  ب  .( 5:  20يعقوب  هللا  وعد  عن إد وفي ضوء  التخلي  منهم  طلب  كنعان،  خالهم 

   . ( 8: 20" )الخطير "فتمردوا علي  أصنامهم، لكنهم لم يريدوا. وهنا نتقابل مع العناد والرفض 

كان فكر هللا في أول األمر أن يهلك المتمردين، إال أنه لو سمح بهذا لكان كمن ال يقيم  

عتبار للذين استبقاهم ال لشيء إال من أجل االختيار األول إلسرائيل من البداية. لكن هللا اأي  

وعرفتهم أحكامي التي إن عملها  "  ن من مصر وأعطاهم الناموس في البرية،ييليسرائ أنقذ اإل

وأعطاهم سبوته لتكون عالمة خاصة لوالء الشعب له. لقد ذكر    ، (11:  20إنسان يحيا بها" ) 

ا  ن اآلن يقيمون بعيد  ييشك إلى أن المسب  ، وهذا يرجع بالصحاحكثيرة في هذا األ  االسبت مرار  

اهتمام   الهيكل، فتطلب األمر  إذا رفض  ا متجدد  عن  لكن  بالسبت كعالمة مميزة لشعب هللا.  ا 

ان آبائهم.  يون حفظ السبت، فإنهم بذلك ال يفعلون سوى ما فعله آباؤهم، أي ما بدأ به عص يالمسب

   .(13: 20سوا السبت. مرة أخرى كان هناك تمرد )نجلقد رفضوا الناموس و

م ويفقدون مقصدهم، في هذا الوقت كان قرار هللا أن يجعل المتمردين يخسرون هدفه 

ر وقت وصول الشعب إلى كنعان حتى يموت الجيل األول. لكن أوالدهم لم يتعلموا من فأخ  

  (.21، 20: 20 السبت )أخطاء آبائهم، بل تمردوا ولم يحفظوا الناموس وال

ويرجع الرب مرة أخرى عن فكرة هالكهم، بل إنه يسمح لهم بالدخول إلى األرض   

ذوا من ميراثهم  خ  ؤد بأن تكرار مثل هذا السلوك سوف يؤدي بهم إلى أن ي الموعود بها تحت تهدي

شتتوا بين األمم، لكن دون جدوى، فلم يكن هناك أي تغيير. والحق أن حزقيال عندما يصل  وي  

فالدروس التي (.  31،  30:  20نه يوجه اتهاماته إلى سامعيه الفعليين )إإلى عرض القضية ف

ة لتعليمهم يافكبه عبر مئات السنين لم يتعلموها بعد. لم تكن المواعيد  لتعليمها لشعى  كان هللا يسع

، كما أن رؤيتهم لمعاناة  اا لم يكن كافي  تلك الدروس وال معاملة العطف والتمييز، والعقاب أيض  

اآلخرين لم تكن كافية والتهديدات كذلك كانت بال جدوى. ألم يأت الوقت إذن لكي يتخلى هللا 

وجاءت لحظة دمار أورشليم، لكن ليس   –  ما  ىمعنب  –  لهم؟ لقد آن األوان  عن تعهده وضمانه

واضح   يصير  أن  جديدةقبل  بداية  الرب  عند  تكون  سوف  النهاية  أن  الجديد  إإن    .ا  سرائيل 

ي   عاد إلى أرضه مرة أخرى. عند هذه النقطة نرى حزقيال يستبق األحداث والمتطهر سوف 

الرجاء   فكرة  إلى  تمام  فيشير  الثاني من سفره؛  النصف  في  أ  المتضمنة  مثلما  تالميذ لعطي  ا 

النهائي عندما  ايسوع   انتصار سيدهم  ليلمحوا  الصليب  نظرة خاطفة على ظالل  إلقاء  متياز 

 بل التجلي(.  ج  ىقدامهم )عل هئتيتغيرت ه 
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لكن بالرغم من أن هذه الخاتمة المشجعة على درجة كبيرة من األهمية في ما يتعلق   

ص الرسالة اإللهية بأكملها، فإنه يتعين  سرائيل في ن  إبالطريقة التي بها تقام دعوى الرب ضد  

تضيع من أمام أبصارنا حقيقة أن الهدف الرئيسي لهذا القسم من السفر هو إظهار حتمية    أن ال

ا إلى جنب مع العديد من محاوالت المدون عن الخطية، جنب    ليم. إن البيان الطويلدمار أورش

ا العالج التي أجراها الرب خالل تاريخ إسرائيل، يفسر لنا لماذا كان مثل هذا الحل العنيف أمر  

 . اضروري  

 (: 22: 18 أصحاحالخطية الجماعية والخطية الفردية )

رتداد القومي في من نتائج اال  وا إليه كان نتيجة  لأن المصير الذي آ  وني لقد اعتبر المسب 

 للشكوى بأنه من غير العدل للفرد أن يالم ويعاقب  ، من هنا كان هناك ميال  ىأيام الملك منس  

 نظر إليها على أنها خطايا جماعية لألمة. على أمور كان ي  

يل الجماعية، وهي فجور العبادة لقد تأملنا من قبل في المظاهر الرئيسية لخطية إسرائ 

سيما مع مصر،   ا كما رأينا، باإلضافة إلى التحالفات المزيفة الالوثنية، األمر الذي كان شائع  

 ا. يتلك التحالفات التي أدت لسقوط الملك صدق

بأنه في موقف مثل هذا الويبدو    يتبنى الرأي  الطريقة التي   ايفرق كثير    أن البعض 

باآلثام والجرائم  فصاعد    10:  18  أصحاحنرى حزقيال في  يتصرف بها الفرد.   يقدم قائمة  ا 

خذت على التو من أية جريدة حديثة. وكما  ون، وتبدو هذه القائمة وكأنها أ  ي التي اقترفها المسب

في أجزاء كثيرة من العالم اليوم لم يكن االبتزاز أو السرقة المسلحة هي المستحوذة على كل 

ل أصحاب المراكز العليا. يمكننا  ب  ا ما كانت مدعومة من ق  لكنها كثير  حوادث السلب والنهب،  

:  18)الخطية    أن نحكم على حجم المشكلة من المرات المتكررة التي فيها يشير حزقيال إلى هذه

(  11–9:  29؛  11:  18في )   الذي أشير إليه  ىوكان الزن  .(15:  33؛  29:  22؛  16،  12،  10

، حيث كانت قد تقطعت بينهم الربط العائلية التي كانت على درجة نيي مشكلة خاصة بالمسب 

كبيرة من األهمية في الحفاظ على الزواج المقدس بين بعضهم البعض. ونفس المشكلة موجودة 

 اليوم في المدن الكبيرة. 

هتم بها حزقيال، وهي الظلم الواقع على  اا مشكلة أخرى،  وتبرز في المدن الكبرى أيض   

كثيرة تشهد اليوم فجوة متنامية بين الغني والفقير، مع ما يترتب على ذلك   اأقطار    الفقير. إن 

ا بالغريب ا خاص  هتمام  ا تستثني من ذلك دور المحاكم. ولقد أعطى حزقيال  من ظلم للفقير. وال

أعضاء    هتم باليتامى واألرامل، الذين هماأو النزيل، الذي يأتي من قبيلة أو جنس آخر، وكذلك  

  .( 7: 22جماعة لكن حقوقهم لم تكن تلقى أية حماية ) ال في

وهي خطية إهانة الوالدين "فيك (  7:  22وثمة مسألة أخرى وردت في هذا النص ) 

حترام الموجه لألب واألم يتضاءل بوجه عام في كثير من المجتمعات  ا". إن االا وأم  أهانوا أب  

جتماعي ليس له أية داللة أخالقية. ولقد كان  اا على أنه تغير  نظر إليه غالب  اليوم، األمر الذي ي  
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حترام في أيام حزقيال يوشك على الزوال. فهل كان حزقيال غير مكترث بذلك؟ كال،  هذا اال

يضع مسألة احتقار وإهانة الوالدين في مقدمة قائمة اآلثام  (  7:  22فنحن نراه في هذا العدد )

األمر وقوة تأثيره. إن من المتعارف عليه على نطاق  والجرائم. وفي ذلك إشارة إلى أهمية هذا  

خال   لمجتمع  المفتاح  هو  المتين  العائلي  النظام  أن  الجريمة  واسع  فإن جذور    ،من  وبالعكس 

 الجريمة تكمن في الحياة العائلية المفككة. 

 ل مكان للرضا عن الذات:  

بمثلين شاعا على شفاه وننهي هذا الفصل بإعادة التأكيد على تعليم حزقيال فيما يتعلق  

:  11القدر ونحن اللحم" )"المدينة هي  في أورشليم وهو أن    االناس. كان أحد هذين المثلين شائع  

نهزامية. لكن األرجح أنها كلمات تعبر  المات  كمن الممكن أن تكون كلمات هذا المثل    .(13

ترادف كلمات العهد  عن التفاؤل الناجم عن الرضا عن الذات. هذه الكلمات في العهد القديم  

وهذا   ا،" كما قال بولس مستنكر  ؟"أنبقى في الخطية لكي تكثر النعمة  1:  6  الجديد في رومية

ن  يي بين المسب  ايشبه القول: "مهما فعلنا فلن يقع أي ضرر". أما المثل اآلخر الذي كان شائع  

:  18بناء ضرست" )ا وهو: "اآلباء أكلوا الحصرم وأسنان األ فكان على النقيض من األول تمام  

وهي تشبه القول: "مهما فعلنا فلن يسير أي أمر   ،والكلمات هنا تنطوي على نغمة السخرية  .(2

 ال المثلين كانا يعنيان الموت للمستويات األخالقية. كراه الصحيح". وجفي م

ونحن نواجه في عالمنا اليوم نفس البدائل الرهيبة: التفاؤل الناجم عن الرضا عن الذات  

جانب، والتشاؤم المنطوي على السخرية من جانب آخر. إن من عالمات عظمة حزقيال   من

منه مثل هذا، تراه يدعم المستويات األخالقية الكريمة ويعطيها دفعة   ئوسيأنه وهو في موقع م

 .جديدة. ونحن اليوم في أشد الحاجة إلى إنجاز نفس العمل
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

ب  -1 اإليمان  يساوم على  أن  المسيحي  الفرد  أو  الكنيسة  تستطيع  بها  هناك طرق  جراء إهل 

 تحالف زائف مثلما فعل يهوذا؟ 

 رقل الفهم السطحي للخطية تمسك اإلنسان باإليمان المسيحي؟  لماذا يع -2

منه حزقيال.   كىرت عن سلوك القادة، ذلك السلوك الذي اشتتأمل في المواقف التي عب   -3

 ل األخطار واإلغراءات التي تواجه قادة الكنيسة اليوم. وحل  

ما    .7أعمال  في    استفانوسث  يوبين حد (  20قارن بين رواية حزقيال لتاريخ األمة )ص   -4

 أوجه الشبه بوجه عام؟  

 تأمل في االتجاهين المتمثلين في:  -5

 (  3: 11)  يمالمثل الذي ردده الذين في أورشل -

 (  2: 18)والمثل الذي ردده الذين في السبي  -

يزاالن يشكالن تجربة أمام المؤمنين المسيحيين اليوم. ثم وضح في أية    ذكر كيف أنهما الاو

 .هذه التجارب صورة تؤثر عليك مثل  
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 لفصل السادسا

 حزقيال والدينونة 

(8 :1 – 11 :25 ) 

إلى    يشيران  وكانا  أوردهما حزقيال،  الذين  المثلين  السابق،  الفصل  نهاية  في  عرفنا 

يمثالن   عام  بوجه  الموقفين  كال  أن  على  متشائم.  واآلخر  متفائل  أحدهما  متضادين،  موقفين 

أن جيلنا الحاضر لديه كذلك اعتراضات على الدينونة.    ىيخف   اعتراضات على الدينونة. وال

يتحدث أحد    يكترث، بل إن عقيدة الدينونة اإللهية ال وليست هذه فقط القضية مع العالم الذي ال

يمكننا أن نقرأ   عنها في كنائسنا اليوم. ولعل حزقيال يركز في حديثه على هذه النقطة، إذ ال

ونة هللا هي أمر ينبغي النظر إليه بأقصى درجة من الجدية.  رسالته بفهم دون أن نستنتج أن دين

 فما الذي قاله حزقيال عن الدينونة؟  

 في هذا الفصل سوف ندرس السمات البارزة التي تميز تعليم حزقيال عن الدينونة.   

 الدينونة التي كانت وشيكة الحدوث: 

كانت مرتبطة    النبي  دعوةكان من طبيعة مهمة النبي أن يتحدث عن دينونة هللا. ذلك أن   

من أجل الرب. وكانت وظيفة النبي أن    ا وحكيم  ا عادال  ما بفشل الملك في أن يحكم حكم    إلى حد  

زدراء. وهذا يتضح بوجه  يشهد على معايير الصواب والخطأ التي كانت معرضة للهزء واال

وحزقيال فهو أن   خاب. أما الشيء الذي يبرز في حالة إرمياجابهته آلمخاص في حالة إيليا و

بها. لقد عاشا حتى رأياها رؤية العين وتحمال تبعاتها بصفة   آخدمتهما أيدت الدينونة التي تنب  

ا عن الدينونة هو أنها كانت مشخصية. فال عجب إذن أن كان أهم مظهر ملفت للنظر في تعليمه

كانت هي الرد    هذه العبارة(.  14:  24؛  14:  22وشيكة الحدوث، "أنا الرب تكلمت وسأفعل" )

ر ا، بينما فك  النموذجي الحاسم في موقع وصل فيه تفكير البعض إلى حد أن الدينونة لن تأتي أبد  

،  22:  12البعض اآلخر بأنها حتى إذا جاءت فسوف تكون في أزمنة بعيدة، ليس في أيامهم )

27).   

ال آخر قبل أن يما الدليل على أنها دينونة وشيكة الحدوث؟ هل ننتظر حتى يقوم حزق  

ا؟ كال، لم يكن وجود حزقيال هو الذي جعل الدينونة  حتمال وقوع الدينونة سريع  انهتم بشأن  

وفي غيره    18  أصحاحة في  نقريبة، بل وجود الناس وعيشهم في خطايا من نوع الخطايا المبي

ان.  ون من أرض كنعي رد بسببها األمور من المواضع بالسفر. لقد كانت هناك خطايا معينة ط  

وما بعده(، وبين قائمة الخطايا   10:  27يوجد تشابه نوعي وثيق بين قائمة اللعنات في تثنية )

  والفجور، وهي   نحراف الجنسي اآلثمالتي أوردها حزقيال: الوثنية الفاضحة، والظلم البشع، اال 

ر وبوجه الخطايا التي بسببها تفقد األمم، ومن بينها إسرائيل، ميراثها. عندما تحدث هذه األمو
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باحية الجنسية  كما امتالء كأس اإل  –  كأس واحدة أو أخرى من هذه الخطايا  ئخاص عندما تمتل 

عندئذ يكون وقت يرتعش فيه    –  وأصبحت شائعة وعالنية في مواضع كثيرة من العالم اليوم

دينونته قد تغيرت،  ئوإذا تصورنا أن هللا قد تخلى عن أن يدين، أو أن مباد  الناس ويرتعدون.

 إذا استخدمنا التعبير البشري(. )هللا صبر ة عنيفة عندما ينفذ ض أنفسنا لهز  عر   فهذا يعني أننا ن  

 أو غير ونفس الشيء يصدق بالنسبة للفرد. فإن التساؤل عما إذا كان الفرد مسئوال   

لم يعد هو السؤال المهم. فإن عالقة الفرد باهلل    –  كما قد رأينا  –  مسئول عن الكارثة القومية

تذهب إلى ما هو أعمق من هذا، وهو يقوم أو يسقط في النهاية بحسب ما فعله هو، أما إذا أصر  

وإذا   ،الفرد على العيش في الخطية فلن يكون لديه سوى التأكيد بأن دينونة هللا وشيكة الحدوث 

" وبالتالي يتشجع على الشك في إمكانية حدوث قال الفرد لنفسه "لم يحدث شيء حتى اآلن

 فإنه ببساطة يوجه إساءة بالغة إلى طول أناة هللا.  ،دينونة هللا

 فحوى الدينونة ومضمونها: 

ليس من شك في أن ما يقوله حزقيال له تطبيقاته على الفرد، بل إننا نراه في بعض  

األساسية لهذا التطبيق. بيد أنه    ئد النقاط يوجه الحديث إلى الفرد بصفة خاصة، ليوضح المبا

ا بالدينونة على المستوى القومي. ونتيجة لذلك فإنه عندما ال مهتم  ي في أغلب األحوال كان حزق

فإنه يعبر عنها بلغة الكارثة   –  شأنه في ذلك شأن الكثيرين من األنبياء  –  يتكلم عن الدينونة

تعرض   من  ذلك  يتضمنه  وما  أجنلالقومية،  قوة  من  والهزيمة لغزو  أورشليم  وحصار  بية، 

 النهائية. 

إن المفهوم اإلسرائيلي عن السالم كان يتضمن ذلك الذي تحقق بالفعل في أيام داود   

هللا  : وسليمان رضا  أصبح  لقد  المحيطين.  األعداء  من  األرض   الراحة  وأمان  أمن  يساوي 

بها، فإذا حدث بعد هذا أن وطأت قدما عدو هذه األرض يثور ا لتساؤل: ماذا فعل  الموعود 

ا عندما  ا وإلحاح  هذا التساؤل هو األكثر ضغط  ويصبح  الناس مما يجعلهم يفقدون رضا هللا؟  

المدينة المقدسة التي لها مكانتها الخاصة لدى هللا. إن حصانة هذه    ا إلىيكون الهجوم موجه  

ن في اجتياح  يي شور المدينة كانت قد أخذت صورة أسطورية منذ أيام الملك حزقيا عندما نجح اآل

القوة   من  مباشر  بتدخل  تامة  إبادة  أبيدوا  لكنهم  الميالد،  قبل  الثامن  القرن  نهاية  في  فلسطين 

خل   قد  كان هللا  فإذا  أورشليم.  عندما حاصروا  أال اإللهية،  مرة،  أورشليم  مرة   ص  ذلك  يفعل 

تغ  أن  بيد  اال  اير  يأخرى؟  إلى  في  أدى  ذلك  اتجاه قد حدث مما  أنقذ  ختالف حاسم؛  قد  أن هللا 

أورشليم في أيام حزقيا ألن حزقيا قد وثق في كلمة هللا. أما اآلن فالموقف كان على النقيض؛  

زة في "مدينتهم أورشليم"  ركا في كلمة هللا، بل كانت ثقتهم ميثقون مطلق    إن سكان أورشليم ال 

صبحت اآلن )أيام ا. فأورشليم التي كانت وسيلة هللا لخالص شعبه قد أوهو أمر مختلف تمام  

ا للدمار ا مركزي  ا تعتبر بركة مركزية، أصبحت بالتالي هدف  ، تلك التي كانت يوم  اال( صنم  يحزق

 اإللهي. 
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هذا    حول  تدور  التي  المتراكمة  الضيقات  عن  رمزية  قائمة  في  من  أكثر  أورد  وقد 

فمع زحف س الحصار.  وأهوال  تمثل في رعب  الضيقات  هذه  وأولى  األساسي.  كان العقاب 

طلب   المدينة  إلى  اليهودي  جبل صه الريف  في  للحماية  إلى  يا  الحاجة  تصبح  ما  ون، سرعان 

وحيث أن السكان كانوا يعانون من سوء التغذية، وتدفعهم    .الطعام والماء مشكلة ملحة وضاغطة

شرب الماء الملوث، لذلك ازدادت حاالت الدوسنطاريا، وانتشرت أوبئة   ىظروف الحصار إل

ا ما يتحدث فود والكوليرا، وتفاقمت بدرجة خطيرة هددت المحاصرين. وكثير  يل التوأمراض مث

خارجها    ىحزقيال عن المأزق المؤلم الذي فرض نفسه: إذا لم يذهب المرء إلى المدينة وبق

ا للحماية فهذا يعني  فمعناه أنه يرحب بالموت على أيدي الجنود البابليين، وإذا دخل المدينة طلب  

ا بالجوع أو الوباء. من ثم نرى حزقيال يكرر اإلشارة إلى أكثر رعب    عرض لموت  مخاطرة الت

 (.  27:  33؛  16:  12؛  15:  7  وما بعده؛  11:  6" كأدوات لدينونة هللا )بأ"السيف والجوع والو 

في   تتكرر  "نار"  كلمة  أن  المصادفة  قبيل  من  وليس  الهزيمة.  أهوال  ذلك  بعد  تأتي 

ا كثيرة، أكثر من أي سفر في العهد القديم. إن النار هي السمة البارزة في رؤيا  ال مرار  يحزق

ا الرمز الذي يستخدمه حزقيال لوصف غضب  وغيرها(، وهي أيض    13،  4:  1) حزقيال األولى  

وغيرها(. وفوق كل هذا كانت النار هي التي اجتاحت ودمرت مدينة    19: 38؛  21: 22هللا )

الذين شهدوها بانطباعات ال تمحى. أما    ت  م  س  اية، وبذلك و  أورشليم عندما جاءت النه  ذاكرة 

حزقيال فقد تصور النار من بعيد، من بابل، لكن االنطباع الذي تركته عنده لم يكن أقل قوة:  

وغيرها(. بل أنه عندما سقطت   47،  25:  23)  ىدمار شامل، إذ أتت النار على كل ما تبق

ن  يي مييز، وتشتت األحياء ما بين هاربين مشردين وأسرى مسبالمدينة تعرض السكان للقتل بال ت

وكانت اإلهانة األخيرة متمثلة في الوحوش البرية الرديئة التي تبرز من (.  16:  7؛  12:  5)

 وغيرها(.   21، 15:  14؛ 17:  5جديد باعتبارها المالكة لميراث إسرائيل )

ائق تاريخية، تصف ما حدث إن الحقائق التي تحدثنا عنها في الفقرة السابقة هي حق 

نت بلون  و   الحقائق قد ل    ذهعندما استولى البابليون على المدينة. لكن األهمية التي تشير إليها ه

يلو    يخاص في عين لكي  بدوره  الذي سعى  التي    ا نهحزقيال،  الدينونة  بواسطة رؤيا  لقارئيه 

:  11  –  1:  8  )من  ات أربعةأصحاحوصفها في القسم الطويل المهم من سفره والذي يضم  

 اد  يللنصر البابلي. فهو قد حدث ألن هللا كان يقصي بع   االهوتي    ا، وهذا القسم يقدم تفسير  (25

لحظة   ال  عن المدينة، إنه يمشي متمه   (د هللامجم: هذه هي داللة رحيل العرش )يأورشل  مق د س

بسرعة في طريقه بسبب  اا، كما لو كان منطلق  لكنه يرحل أخير  (  19:  10عند الباب الشرقي )

 ( الهيكل  أيض  .  (23:  11وثنية شيوخ  يحدث  تعيين هللا  إن هذا  يتضح من  الرب، كما  بأمر  ا 

 وما بعده(.   1: 9س عليه السمة )ي للرجال الجالدين الذين يضربون من ل

إن مسألة أن هللا يمكن أن يكون هو المسئول عن هذا الدمار حقيقة تنطوي على فكر  

ب، بيد أن المذبحة البابلية قد يبدو أنهم قاموا بها بال تمييز أو تفرقة، كما يحدث في  يمقدس مه

الرجل الذي "على جانبه دواة كاتب" الذي يضع    لكن  كل الكوارث من وجهة النظر البشرية.

( كان هناك ليؤكد لنا أن األمر الذي ينظر إليه البشر على أنه بال  4:  9سمة على جباه األبرار )
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من الصعب االعتقاد    أنه  أو ترتيب إنما يتم تنفيذه بكل حكمة وترتيب بيد هللا. وإذا وجدنا   تمييز

من ضحايا  ا  أو أرفع أخالق    ابأن جميع األحياء الناجين من حصار أورشليم كانوا أسمى روحي  

 . قلدينونة هللا عادل ودقي  جابة على ذلك بتأكيد أن التقدير النهائيهذا الحصار، فإنه ينبغي اإل 

وأن وراء الرمز األرضي الخاص بالدمار الفعلي ألورشليم يوجد الحساب النهائي، وهو األمر 

  الذي ينبغي علينا أن نواجهه. هذا ما تشير إليه رؤى حزقيال )قارن ذلك بما جاء في سفر الرؤيا 

7  :3  .) 

المكانة العظمى إن سفر حزقيال يدور حول دمار مدينة. لكن ألن هذا الحدث يشغل هذه   

ا. ما معنى هذا؟ هو  رمزي    ال أمر  في مجرى التاريخ الكتابي بأكمله، فإن دمار هذه المدينة يشك   

درس كا  يعني أنه إلى جانب كونه العقاب المعين ألناس بعينهم في وقت معين، فإنه يخدم أيض  

نوع من االتكال على عملي لكل الناس في كل األوقات للتعليم عن مقاومة هللا القاسية لذلك ال

 ا آخر مكان هللا. بدون الرب، بل ومن المحتم بالتالي أنه يضع شيئ    الذات الذي يبني حياة  

ا على حالة الفرد، إن األوجه المتعددة لدينونة هللا على أورشليم تنطبق في تفسيرها أيض   

ثبت في ت    والمأزق الذي يتعرض له عندما يدير ظهره للرب. إن الفرد محاصر بقوات سوف

يقاس. إنه يعرض نفسه للجوع والعطش من أجل سعادة مزعومة    النهاية أنها أقوى منه بما ال

أن   بماء    ي غذيهايحاول  ويرويها  مشبع  غير  الليلية    بخبز  النوادي  في  يجري  ما  مثل  مسمم، 

ذواتهم  ا إلى جهود الناس الذين يسعون لتخليص  واألماكن المشبوهة. بل إن دينونة هللا تمتد أيض  

األمور عن طريق طقوس دينية قاسية يفرضونها على أنفسهم بأنفسهم، أو عن طريق التأمل في  

ا، وهو أن  الغامضة، مثل ما نجده في الشرق األقصى. هناك مبدأ كتابي مهم وإن لم يكن مفهوم  

– 24:  1  الخطايا )روميةتجنب مزيد من  عقوبة إنكار هللا تتمثل بالدرجة األولى في العجز عن  

للذين  (  9،  8:  2  سخط وغضب وشدة وضيق" )رومية"ا عن يوم  ويتحدث بولس أيض  (.  32

ا، يصورها بولس بلغة مأخوذة من  يفعلون الشر. إن نهاية مقاومة هللا هي كارثة شخصية تمام  

القائل    أيالعهد القديم لمصير أورشليم. إن بولس بعمله هذا إنما يؤكد األطروحة أو الر  فأوصا

ان يبحث عن تقدير نتيجة رفضه هلل يجب أن يسترشد بالصور المرعبة التي رسمها  نسإبأن أي  

 الكتاب المقدس وبصفة خاصة التي جاءت في حزقيال عن هالك أورشليم.  

 عدم تجنب الدينونة رغم وجود األبرار:  

عند نقطة معينة لها داللتها يشير حزقيال في سرده لرؤياه، إلى أنه صرخ إلى هللا من  

شك أن في ذلك إشارة   وال(.  13:  11؛  8:  9ا إلنسانية حزقيال )أجل الرحمة، مما يعد مقياس  

لم يعد يمكنها اآلن أن تكف يد الرب النبي  إلى خطورة الموقف الذي يصل إلى حد أن شفاعة  

 عن العقاب.  

الفقرة، والفقرة المشابهة لها في إرميا )  وما بعدها( حيث   11:  14وإلى جانب هذه 

ا البيان المدون عن معامالت ألجل هذا الشعب للخير"، يوجد أيض    ل  ص  "ال ت    :بي نل الرب لليقو

وما   10:  32  هللا مع موسى إذ قال له الرب: "اتركني ليحمي غضبي عليهم وأفنيهم" )خروج
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سرائيليون العجل الذهبي، وكان موسى يسعى لمنع الرب عن  بعده(. كان ذلك عندما صنع اإل

إنه ثابر في صالة  لكن موسى لم يكن الشخص الذي يستسلم لهذا الص    إهالك الشعب. د، بل 

ا اآلن، أيام إرميا  جريئة وملحة حتى حصل على عفو للشعب. وإذا كان هذا الباب لم يعد مفتوح  

بل إن    ى.للشعب كانت أقل من محبة موس   وحزقيال، فال يمكن أن يكون ذلك بسبب أن محبتهما

  ى صدر تاريخ إسرائيل ما بين أيام موس  ىثمت علجطأة األعباء التي  ذلك يرجع فقط إلى ثقل و

ا ا كبير  حيز    –  كما رأينا  –  من جهة، وأيام إرميا وحزقيال من جهة أخرى، األمر الذي شغل

ر حزقيال. وهكذا لم تسمح الواقعية بوجود أي شعاع باهت من الرجاء، مع أنه لو استبقى  كفي ف

   .ر في القلب لدى شعب هللا المتمرد ا تغي  ان هناك أخير  على هذا الرجاء مرة أخرى، لك

عندما يصل حزقيال بصراحة إلى تقدير عدم فائدة الشفاعة، نالحظ أن موسى لكن   

نقاذ  إ ا  ا لما أفاد ذلك شيئ  ختير كمثال للرجل البار الذي لو كان موجود  ليس هو الرجل الذي ا  

ا   الذين  إن  للتعبير عن هذا  الشعب.  بين هؤالء    ىالمعنختيروا  هم: نوح ودانيال وأيوب. من 

جيد   معروفتان  شخصيتان  وأيوب"  "نوح  أن  نرى  الكتاب الثالثة  مواضع  كل  في  ببرهما  ا 

ال صاحب السفر المعروف باسمه، لكنه يال" المذكور هنا ليس هو دانيالمقدس. على أن "دان

بأنه الرجل الذي "يقضي    يتي في الشعر األوغار  ابطل فينيقي معروف اآلن بأنه كان مشهور  

لألرملة ويحامي عن اليتيم". إن اختيار هذه األسماء الثالثة يدل على أن التلميح الموجه إلى 

إلى ثالثي مشهور جد   فالقصد من ذكر  حزقيال هو إشارة  أم ال،  أكان األمر هكذا  ا. وسواء 

ار، ليس فقط فيما وراء  عنا نطاق البحث عن رجل بهؤالء الثالثة واضح؛ وهو أنه حتى إذا وس  

ا فيما وراء التقليد اإلسرائيلي، فلن يوجد شخص يمكنه اآلن أن يحول  ل، بل أيض  يسرائإنسب  

 .دون مصير أورشليم المحتوم

غير أنه يمكن أن يكون هناك أبعاد أخرى لتقرير حزقيال للمسألة على هذا النحو، أكثر   

منه على أرض الواقع. ذلك أن معاملة    ائوس  ي من مجرد رغبته في التأكيد على أن الموقف كان م 

نموذجي عن  يالملك صدق المعمدان( هي تعبير  ليوحنا  ا إلرميا )مثلها مثل معاملة هيرودس 

ا وشائع بين غير المؤمنين. إنهم ليسوا مستعدين لإلصغاء إلى وعظ أولئك اتجاه واضح تمام  

إلى صلواتهم. وإذا كان حزقيال قد   تقياء، لكنهم يشتاقون أالذين يحترمونهم باعتبارهم رجال  

ظ على إرميا كنوع من األمن السياسي، فإن ذلك يعطي نقطة إضافية  ا قد تحف  ياشتبه في أن صدق

أو حماية    لتأكيده بأنه حتى المستحقين المعروفين في العصور القديمة ال يمكنهم أن يقدموا غطاء  

 كافية. 

 مسألة األحياء الناجين: 

نبوة إشعياء قد تعبيرات عن الرجاء بأن بقية الشعب سوف ترجع إلى الرب جاءت في   

تكال زائف على مثل هذا التعليم، مما  ا ويبدو أنه كان هناك    .(5:  28؛  22–20:  10ء  ايشعإ)

كانوا البقية "البارة" التي يبقيها الرب.  أنهم  شجع اليهود المتروكين في أورشليم أن يتصوروا  

الخلفية، ألنه بدونها يكون هناك تناقض واضح بين األمور الكثيرة التي   من المهم أن نفهم هذه
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ا في نفس المسألة( عن أولئك الذين يبقون على قيد الحياة بعد سقوط قالها حزقيال )وإرميا أيض  

أحياء هناك  يكون  سوف  أنه  ينكر  ال  حزقيال  إن  هناك    ،أورشليم.  سيكون  أنه  ينكر  لكنه 

ورشليم نفسها. فعندما يتحدث حزقيال عن البقية فإنه يشير إلى أولئك  استمرارية لشعب هللا في أ

 –   ال نفسهيبما فيهم حزق  –ون األوائل  ي م وقت أن ذهب المسبيركوا في أورشلاليهود الذين ت  

وتبعثر    ى ذرأن البقية )من يبقى منكم على قيد الحياة( سوف ت  النبي  إلى بابل. وبهذا المعنى يقول  

:  9  لتماس الذي قدمه حزقيال إلى هللا في. وهذا يفسر معنى اال(10:  5)  في كل أركان األرض 

التي  "  8 المشابهة  يفسر الصرخة  بقية إسرائيل كلها؟" كما  أنت مهلك  الرب، هل  يا سيد  آه 

في جميع هذه الحاالت فإن تعبير البقية  (.  13:  11رفعها النبي عندما شاهد موت "فلطيا" )

الباقين في   أنه عند حلول موعد  يشير إلى اليهود  النبي هو  التعليم الذي يقصده  أورشليم. إن 

 الدينونة الوشيكة فلن يكون هناك بقية في أورشليم.  

بصراحة    يذكر  إن حزقيال  ناجون.  أحياء  هناك  يكون  لن  أنه  يعني  ال  هذا  أن  على 

الفقرات  ويركز النبي في هذه    .(23،  22:  14؛  16:  12؛  8:  6ووضوح األحياء الناجين في )

البقية في   فإن  ثم  الذي أجراه هللا. من  العدل  الشهادة على  الناجين ينحصر في  على أن دور 

وفئوا من أجل صالحهم، بل من الذين يسلمون بأن  كتتكون من أولئك الذين   معناها الحقيقي ال

ن بدون  بتدميره أورشليم. وبنفس الطريقة فإنه في رؤيا حزقيال، لم يكن الذي  ال  هللا قد عمل عد 

في بعض الترجمات   (4:  9)   "ضعت عالمة خاصة على جباههم )الكلمة "سمةخطية هم الذين و  

ضعت . بل و  (كتب في المخطوطات الكنعانية القديمة على شكل صليب ا كان ي  ا عبري  تعني حرف  

 ى نون ويتنهدون على كل الرجاسات المنتشرة في المدينة. ويمكن القول بمعن ئ السمة على الذين ي

لكنه ال يغلق الباب أمام الفرد ليتصالح مع    شير إلى نهاية شعب  ي  .ق.م  586ا إن دمار عام  م

   .هللا. وفي هذه اإلمكانية نرى المبدأ األساسي للكنيسة المسيحية

 تمهيد السبيل إلى الوعد: 

يتحدث حزقيال عن دينونة هللا بصرامة متناهية. لكننا بمجرد أن نلقي نظرة على السفر  

ككل، نرى أن هذه الرسالة الصارمة هي مقدمة لنبوات النبي عن البركة المستقبلية. إن شطري 

 السفر يتشابكان على النحو التالي: 

الدينونة والرجاء، إال  ا تحت عنواني  بالرغم من أن النص يقع في قسمين متساويين تقريب   (أ)

؛  20،  19:  11)   السبي  إشارة في الشطر األول إلى رجاء العودة من  –  ع ذلكم  –أن هناك  

وينظر البعض إلى إشارات الرجاء قبل دمار أورشليم  (.  41:  20؛  60:  16؛  11:  14

ا، فإن النقطة  على أنها إضافات تالية لهذه النبوات المبكرة. لكن حتى لو كان ذلك صحيح  

تي تتضح في السفر بحسب ما هو عليه اآلن، أن كارثة مثل دمار أورشليم في نظر هللا ال

يمكن أن يصنع سالمة   يمكن أن يكون لها هدف إيجابي، ومن الجهة األخرى فإن هللا ال

في  الفجوة  األسنان  طبيب  يمأل  فهل  والفجور،  البشرية  الرجاسات  من  أساسات  فوق 

 والعفن؟   الفساد الضرس دون أن يزيل أوال  
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، التي تتصدر القسم الخاص بالتهديد بالدينونة، (33  أصحاحإن صورة النبي كرقيب ) (ب )

سرائيل. وتوجد في  برز فيه النبي الرجاء الجديد إلتأتي مرة أخرى كمقدمة للقسم الذي ي  

قصد به تجنب ما  كلتا الحالتين نغمة التحذير. لكن بينما نرى أن التحذير في الحالة األولى ي  

يستهدف احتضان أو معانقة طريق األمان والسالم.   خطأ فإن التحذير في الحالة الثانيةهو  

المتقابلة   النصوص  التكرار في  الدمار   يعطيإن هذا  أن  السفر كله وحدة إجمالية. فكما 

اإللهي يتالءم مع نفس الهدف مثل الفداء اإللهي، فكذلك تبشير النبي ومناداته وإن كان يبدو  

تناغم بينهما، لكنه في الوقت نفسه يتكون    ا من نسيجين متنافرين الى منسوج  للوهلة األول

 في جملته من قطعة واحدة. 

للسفر كله، وهي:    اا كثيرة في حزقيال، يمكن أن تصلح شعار  هناك عبارة تتكرر مرار    ( ج)

تستخدم هذه العبارة في الجزء المبكر من السفر لتؤكد تهديدات    ."لكي يعرفوا أني أنا الرب"

نراها تستخدم (.  38:  20؛  27،  9،  4:  7؛  14،  13:  6)الدينونة   الجهة األخرى  ومن 

كيد على أن مواعيد هللا لتأفي القسم الثاني من السفر ل  (على نطاق واسع لكن غير شامل)

شك    ال (.  28:  39؛  13:  37؛  38،  11:  36؛  27:  34؛  42:  20في طريقها إلى التحقيق )

إظهار   كان  المتمرد  شعبه  بمعاقبة  لتهديداته  هللا  تحقيق  تحقيقه  أن  لكن  وقوته؛  لوجوده  ا 

لوجوده وقوته؛ إذ أن هذا يتطلب معجزة   امضاعف    المواعيده بالعودة والرضا يعد إظهار  

عند  الرب  أنا  أني  "فتعلمون  الحياة  إلى  الموتى  إعادة  لمعجزة  قبور  مساوية  م كفتحي 

 (.  13: 37ا شعبي" ) يم  ك وإصعادي إياكم من قبور

في فقرة واحدة يوجد االفتراض بأن دينونة هللا يراد بها أن تستخدم كعملية تهدئة وتليين  

وما بعدها(. لكن هناك فكر آخر أكثر   35:  20ألولئك الذين لن يغيروا قلوبهم بطريقة أخرى )

الموقع للعمل على إعادة البناء أو بتعبير أدق، لكي    عداد وتهيئةإا من  ا وهو أنها تعد نوع  تميز  

   ا.د تمام  يا لبناء جد يكون الموقع مالئم  

فهم المسيحي لكل من الموت الإن حزقيال بهذا المفهوم الكلي، يرمز بطريقة رائعة إلى   

  ، ونهاية العالم. فإن هذين الحادثين سواء بالنسبة للفرد أو بالنسبة للكون مرتبطان بدينونة هللا 

ولذلك فهما يثيران الرعب في قلب غير المؤمنين. أما المؤمن المسيحي فإنه ينظر إلى االثنين  

ذلك أنه  ا بل مجرد دور تمهيدي في إنجاز هدف هللا األشمل. ليس نهائي   اعلى أنهما يلعبان دور  

ا ما أن يزول  وأيض    . (1:  5  وك   2ت الخيمة األرضي يقام البيت الروحي )يفقط عند نقض ب 

الكون المألوف لدينا حتى تعلن وتنكشف السماء الجديدة واألرض الجديدة. إن هذه الطريقة 

 تقان في العهد الجديد، مبنية على أسس كان حزقيالإالكلية في النظر إلى المستقبل، المفصلة ب

 . ا لهاإلى حد كبير مهندس  
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

ا ينطبق على استحسان سلوك ا خطير  ار  ييبدو خطأ حتى اآلن" مع  يءش  لماذا يعد القول: "ال -1

 المرء؟ 

اليهود عندما وثقوا في مدينتهم؟ قارن بما    أما الخطأ الذي يوازي في االختبار الفردي، خط -2

 ي بعده.  واألعداد الت 4:  11  جاء في تكوين

تزال مهمة ألجل فهمنا لدينونة    لماذا تعد دينونة هللا على أورشليم في القرن السادس ق.م. ال -3

 هللا اليوم؟  

 للتناقض الذي قد تراه بين إرادة هللا  كيف تجد حال    23. ،  22:  18  قرأ ما جاء في تكوين ا -4

 )حزقيال   ؟مي استبقاء أورشلفي استبقاء سدوم من أجل وجود أناس أبرار، وبين إرادته في  

 (صحاحلى نهاية األ إ 12: 14

 كيف يسعى غير الملتزمين بالحياة المسيحية لكي يجعلوا من المسيحية "وثيقة تأمين"؟  -5
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 لفصل السابع ا

 حزقيال واألمم الغريبة

(25 :1 –  32 :32 ) 

حزقيال في وسط السفر للتعليم يخصصه  ات(  أصحاح ا )يتكون من ثماني  ا مهم  إن قسم   

ات الثمانية  صحاحعن األمم الغريبة. لذلك فنحن نبدأ هذا الفصل ببحث الدور الذي تلعبه هذه األ

في الصورة العامة التي يمثلها عمل حزقيال. ثم نتأمل في األمم العديدة التي يتعامل معها النبي،  

 لتطبيق في أيامنا.  ا سوف نرى كيف أن هذه األمور ال تزال قابلة لوأخير  

 فترة فاصلة مثيرة:  

ا حول الدينونة الوشيكة الحدوث رأينا أن الجزء األول من السفر ينصب برمته تقريب   

األ تهتم  بينما  إسرائيل.  كانت صحاح وسقوط  لكن  لشعب هللا.  المستقبلي  بالرجاء  األخيرة  ات 

  537  ن، على يد زربابلييبق.م. وبين العودة األولى للمس  586هناك فترة واقعة بين كارثة  

نقضت قبل إعادة ا  ىق.م. وهي فترة فاصلة تقرب من نصف قرن باإلضافة إلى سنوات أخر

من هنا فإنه يوجد إحساس بأن ورود هذه األقوال الموحى بها عن األمم الغربية    .بناء الهيكل

ي تحقيق الوعد  في مركز السفر، إنما يمثل الفترة الفاصلة التي يتعين أن تنقضي قبل البدء ف

 باستعادة الشعب من السبي. 

 الستعادة تتضمن التحرر من مضايقات العدو: 

وعلى اعتبار أن هذه األقوال الموحى بها تعد نبوات عن الدينونة، قد يجد المرء نفسه  

بدينونة هللا إلسرائيل. لكن هذا   ا ودمجها مع القسم المختص ا إلى تجميع هذه الفقرات مع  مدفوع  

فكر  قد   جزء    اغريب    ايعد  إسرائيل  ألعداء  هللا  عقاب  يعتبر  كان  الذي  حزقيال،  مهم  على  ا ا 

نعان على يد  ك ا من فهمه لرجاء شعبه من أجل المستقبل. إن الهزيمة األولية لشعوب  وضروري  

ا ما حدث في  وهو أيض  (.  1:  23  يشوع جلبت لشعب هللا "الراحة من أعدائهم حواليهم" )يشوع

ا داود  كل عهد  من  الرب  "أراحه  بالضبط  العبارة  نفس  نجد  حيث  باالنتصارات،  اتسم  لذي 

إن النصر البابلي لم يكن هو وحده الذي حطم سالم  (.  1:  7  صم  2الجهات من جميع أعدائه" ) 

ا  إسرائيل، بل إن أولئك الذين كانوا من رعاياها، وأولئك الذين كانوا في األوقات السالفة جيران  

  –   إلسرائيل، هم اآلن الذين يضايقونها بغاراتهم المتكررة. لقد رأى حزقياليقدمون االحترام  

أن إسرائيل سوف يعاد توطيده في األرض الموعود بها، وأن    –  قبلتمن خالل رجائه في المس 

 بوا.  ؤد  ا أن ي بد أيض   جيرانها المتعجرفين ال
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 م: مإشارات إلى سبع أ

لتخلي األرض    أمم قد طردت  الذي دخلوه ألول مرة. إن سبع  المكان  إلسرائيل في 

ال  يوحزق(. 1:  7  ويوضح كاتب التثنية هذه النقطة ويذكر هذه األمم بصراحة ووضوح )تثنية

البعض أن إدراج حزقيال لصيدون بصورة منفردة   ىر يهنا يذكر بالتأكيد وبالتحديد سبع أمم. و

نبي هو تكوين قائمة تشتمل على  عن صور في حديثه عن األمم الغريبة يشير إلى أن قصد ال

ا وثالث على  بالتمام. من بين هذه األمم السبع، أربع أمم من الجيران القريبين جد    ةالعدد سبع

ون، وقد تعامل معها النبي ني ي ون، وموآب، وأدوم، والفلسطم  واألمم القريبة هي ع  .أبعد   مسافة

وهي صور، وصيدون، ومصر، فقد ما  ا  في نبواته بعبارات مختصرة. أما األمم البعيدة نوع  

. إن هذه الدول الثالث البعيدة لم تكن لقيت من الوحي معاملة في عبارات شعرية أكثر طوال  

ا تحت سيطرة إسرائيل، أما األربع األول فقد كانت خاضعة إلسرائيل في األيام السالفة. يوم  

، كإشارة إلى أنها تمثل عالم  لكن، على أية حال، فإن األمم السبع في مجموعها لها أهمية رمزية

األمم برمته. ونجد نفس الرمزية في العهد الجديد مع الشمامسة السبعة الذين انتخبوا لخدمة 

ا وكذلك في السبع كنائس التي في آسيا، فقد كان لها أيض    ،(3:  6  الكنيسة من بين األمم )أعمال

   (.11:  1  ايداللة رمزية واضحة باعتبار أنها تمثل األمم )رؤ

 بابل ل يرد ذكرها في القائمة:  

إن بابل بدورها سوف تقع تحت دينونة هللا. وهذا األمر لم يغب عن مالحظة العهد  

ا بأن يرى بابل كأداة لغضب هللا أكثر من كونها  (. لكن حزقيال كان مقتنع  46  شعياءإالقديم )

حبقوق( وهي كيف أن التي صارع معها  )رة  المحيضحية لغضب هللا، وهو ال ينشغل بالمشكلة  

لتنفيذ مقاصده؟ ثم إنه لم تكن إسرائيل وحدها هي التي استخدم    اووحشي  جنس ا قاسي ا  هللا يستخدم  

معها الرب بابل لتأديبها؛ فقد تعين على بابل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، أن تكون  

 . عصا العقاب اإللهي على جميع األمم األخرى التي ذكرها حزقيال

 سيادة للا على جميع األمم: 

التهديدات اإللهية   نا م ا مشابه  نبوة عاموس يمثالن نموذج    ين األولين منصحاحإن األ 

ا. ووجهة  بأن الدينونة وشيكة، وكثير من األمم التي ذكرها حزقيال تبرز في نبوة عاموس أيض  

صاحب السيادة والسلطان   ا نظر عاموس هي أن هللا، صاحب السيادة على هذه األمم، هو أيض  

ائيل أنها فوق القانون. ويشير حزقيال إلى نفس النقطة  على إسرائيل؛ فالمرجو أن ال تظن إسر

السيطرة  على  الدليل  هي  ومعاناتها  وتعاني،  تقاسي  سوف  إسرائيل  فإن  أوسع.  نطاق  على 

الذين  فأولئك  األرض؛  أمم  جميع  تحكم  الحازمة  اإللهية  السيطرة  نفس  لكن  للرب.  الحازمة 

إليه على وينظرون  إسرائيل  إله  ويتهكمون على  تخليصها، سوف   يسخرون  عاجز عن  أنه 

، 12،  8،  3–1:  25ر  نظام )يأنهم أساءوا فهم سقوط أورشل  ،يجدون، عندما يتعامل هللا معهم

15  .) 
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 وفيما يلي شذرة عن كل أمة من هذه األمم السبع:  

 (: 7–1: 25ون )م  عَ  (أ)

عام لاستأجروا فيه "بإن عداوة العمونيين إلسرائيل ترجع في تاريخها إلى الوقت الذي   

وما بعده(. واستحكمت العداوة   3:  23  ثنيةتن ) يي بن بعور" في مؤامرة اشتركوا فيها مع الموآب 

ون( مبعوثي الملك داود الذين أرسلهم بالمعاملة السيئة التي عامل بها الملك حانون )ملك بني عم  

  ون اصرة لحزقيال، فإن عم  وفي األزمة المع(.  2:  10  صم   2إلى حانون للتعزية في موت أبيه )

ا  يصدق  كان عندئذ بين أولئك الذين حرضوا  –  (2:  24  مل  2 مع بابل )أوال    امتحالف    كان  الذي  –

ون تحايل، رغم ذلك، لتغيير موقفه مرة أخرى وما بعده(. بل إن عم    1:  27  على التمرد )إرميا

وفي   .(2:  49 ق.م. )إرميا 586( لكي يضع يده على أرض يهوذا بعد كارثة 14:  40 )إرميا

اال هذه  العم  ضوء  أظهره  الذي  بالحقد  الممزوج  والفرح  السخرية  فإن  ونيون عندما  نتهازية، 

 (. 3:  25 الي أو التغاضي عنها )حزق اغتفارهاا ال يمكن سقطت أورشليم، كانت أمور  

 (:  11– 8:  25موآب )  ( ب)

ا يضاف إلى استئجار  م  ثإساءة وإليين ببنات موآب يشكل  يسرائكان إغراء وإغواء اإل 

وبالرغم من أن داود نجح في هزيمة موآب، .  (25  أصحاحبلعام في وقت الخروج )سفر العدد  

مع   والالحق  السابق  التاريخ  موآب، فإن  إن  المدى.  طويلة  عداوة  على  الشهادة  يحمالن  ا 

 إلى لون شماال  بأراضيها الرئيسية شرقي البحر الميت وجنوبي وادي أرنون كان أهلها يتسل

وكان    .9:  25  الين ويدعون ملكيتهم للمدن الثالث المذكورة في حزقيداخل أراضي سبط رأوب

ين أنها حصون جبلية ال يمكن اقتحامها. لكن ييقع إلى الخلف فيما وراء أرنون ما تصور الموآب 

كتسحت على  ا من عمون وموآب قد  المضايقة في النهاية لم تأت عبر خط الرجعة هذا، ألن كال  

 (.  10،  4:  25كانت تعيش على أطراف الصحراء "بني المشرق" ) ،يد قبائل بدوية نبطية

 (: 14– 12: 25أدوم )  ( ج)

أدوم  موآب   –  كان  الجبلية  تمام    اواثق    –   مثل  الحصون  في  األمان  من  "محاجئ ا 

  ا ي الرب" )عوبد أحدرك يقول    فمن هناك  ...ا: "إن كنت ترتفع كالنسريالصخر"، كما يقول عوبد 

سو، ودرجة قرابتهم األخوية إلسرائيل  يون كما هو معروف من عي(. وينحدر األدوم 4، 3 :1

  لكن من أسف  (.  11:  1  ؛ وعاموس14:  20  سفر العدد )ا في الكتاب المقدس  يشار إليها كثير  

أدوم  ا ما تكون أشدها مرارة. هكذا كان األمر مع  أن الكراهية التي توجد بين األقرباء كثير  

 ؛ وإسرائيل. إن سقوط أورشليم قد أوصل العداء والكراهية إلى أسوأ درجة وأعلنها على المأل

  ؛ ومراثي 7:  137ر  فقد قال بنو أدوم يوم أورشليم: "هدوا، هدوا، حتى إلى أساسها" )مزمو

ن وحدهم من بين قائمة األمم التي أوردها حزقيال أن يتوقعوا  يي(. وكان على األدوم 21:  4

أما عن المدينتين اللتين أشار إليهما حزقيال (. 14: 25بيد إسرائيل نفسها )   اا إلهي  ا وانتقام  عقاب  

، فتشير التيمن إلى عالمة منتصف الطريق بين جنوبي البحر الميت  (13:  25"التيمن وددان" )
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العربية، كل  ورأس خليج العقبة، وتشير ددان من جهة أخرى إلى منطقة بعيدة منحدرة نحو  

. وبهذه الطريقة وبأسلوب شعري يحدد حزقيال األبعاد اهذه األراضي سوف تخرب وتصير قفر  

ون الذين طاردوا إخوتهم، بقوله: "إنهم أنفسهم سوف  ي الحقيقية التي سوف يصل إليها األدوم

 طاردون".  ي  

   :(17–15:  25فلسطين ) (د)

يتيين قد جاءوا إلى فلسطين من كريت. ومن رن والكي نيي من الفلسطمن األرجح أن كال   

ا ت  من العشيرتين قد تعاونوقت وصولهم كان هناك منافسة مستمرة مع إسرائيل، ولو أن كال  

يين تلقوا ضربة خطيرة على يد نبوخذ  ين ا تجاه حاشية الملك داود. وبالرغم من أن الفلسطمع  

أيدينا    47  أصحاحيتضح من إرميا    ق.م.، إال أنه  605نصر في عام   الفقرة التي بين  ومن 

نتقام الذي يشير إليه أن الحضارة والمدنية استمرت في اإلقليم. وإن اال   ()الواردة في حزقيال

يين وسلوكهم وقت ين موقف الفلسط  –  على أية حال   –  بد أنه يتضمن  ال(  15:  25  النبي هنا )في

نتقام البشري يجلب ا، نرى أن االأدوم، هكذا هنا أيض    سقوط أورشليم. وكما كان األمر في حالة

  (.17، 15:  14  معبالمقارنة   12:  25نتقام اإللهي )على نفسه اال 

  :( 19: 28 –  1: 26)صور  (ه)

ا عن سائر األمم األخرى. في ار مختلف تمام  يمع بيتعامل الوحي مع صور ومصر   

– 11:  28؛  10– 1:  28؛  36– 1:  27؛  21–1:  26حالة صور نجد أربع نبوات منفصلة )

من  .  (19 آخاب  الملك  تزوج  عندما  إسرائيل  على  الشرير  تأثيرها  بظالل  ألقت صور  وقد 

زابل، فنقلت بذلك عبادة "بعل ملقارت" إلى داخل السامرة. وجاء الغزو األشوري ليفرض يإ

األساسية   ها المرتبطين مع أرضهاينائ ي الجزية على صور. لكن قلعتها المقامة في الجزيرة مع م

ن أعطوا  ي نائيرام األول، نقول إن القلعة مع الم يعلى يد ح   –  في أيام داود   –  ني  بواسطة ممر ب  

ستمرار رخائها. على أن االبتسامة التي ارتسمت على  اا أدى إلى  ا ممتاز  ا تجاري  صور مركز  

وجه صور عندما اكتسحت أشور أراضي البابليين سرعان ما تالشت، وشاركت صور في 

ق.م. وقد سعى المصريون تحت قيادة   593و   594محاولة فاشلة لخلع النير البابلي في عامي  

ضد بابل. ومع أن صور  د متهور أن يجبروا صور على القيام بمحاولة أخرى  يفرعون جد 

إال أنها كانت تسرع بتحالفها الخاص ضد البابليين، وهذا أدى إلى   كانت تشك في نوايا مصر

اال  يتم  حالما  محاصرة صور  على  نصر  نبوخذ  ودام حصار تصميم  أورشليم.  على  ستيالء 

ة مدة البابليين لصور مدة ثالث عشرة سنة، وكان بسبب استمرار هذه الحملة العسكرية البابلي

ي ترجع في تاريخها مباشرة بعد نبطويلة أن جذبت صور انتباه حزقيال بشدة. وأولى نبوات ال

عبر عن كبرياء وعجرفة  ن أن هذه األنباء ت  أن وصلت أنباء سقوط أورشليم إلى بابل. ولقد ظ  

المسب  مستوطنة  عبر  مرورهم  أثناء  الصوريين  التجار  بعض  تحذير  يي من  إلى  أدى  مما  ن، 

  حزقيال.
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 –   بدرجة ما  –   والواقع أن صور لم تسترد عافيتها من بعد الحصار، وانتقلت قوتها  

في أيام نبوخذ نصر. لكن   ادون. بيد أن نوع الكارثة التي تنبأ بها حزقيال لم تكن أبد  يإلى ص

(. 5:  26ان تبسط فيه شباك الصيادين ) كسكندر األكبر صور إلى مل اإلالضربة وقعت، إذ حو  

ا على أنها ثقة موضوعة على  كونها جزيرة قد برهنت أخير    ىالتي وضعتها صور علإن الثقة  

 أساس غير سليم.  

 (:  23– 20: 28دون )يص ( و)

جد    مختصرة  نبوة  صيدوناإنها  إلى  الموجهة  تلك  إلى    ،،  إشارة  أية  تتضمن  وال 

األنبياء ص  يذكر  المواضع األخرى  التي ارتكبتها. وفي  اآلثام  أو  دون مقترنة مع ياإلساءات 

ت هنا  المنفصلة  المعالجة  تكون  أن  إمكانية  إلى  النظر  لفتنا  أن  ولقد سبق  برغبة تصور.  علق 

يرجع تاريخ هذه النبوة حزقيال في أن يكون المجموع الكلي لألمم التي يتعامل معها سبع أمم. و 

 دون قوة أختها.يإلى ما بعد حصار صور عندما ورثت ص

 (:  32:  32– 1: 29مصر )  ( ز)

من بين جميع األمم التي يتعامل معها حزقيال في هذا القسم، تأتي مصر أقرب األمم   

 بالفشل فيما يتعلق بمساندة الدول الواقعة  حافال  ألن تكن "قوة عظمى". صحيح أن لها سجال  

ا لكي يغير   ثم بابل(. لكن هذا لم يفعل شيئ  شور أوال  أمبراطوريات ما بين النهرين )إها وبين  بين

إلى معونة مصر.  التطلع  إلى  المتعاقبة من ساسة أورشليم  المتأصل لدى األجيال  الميل  من 

وكانت المناسبة األخيرة صورة طبق األصل مما حدث على مجرى التاريخ كله. فقد أرسل  

ا سوى تأجيل سقوطها  قوة رمزية لفك الحصار عن أورشليم، لكنها لم تفعل شيئ  فرعون مصر 

برهة قصيرة أمام البابليين، الذين بعدما ردوا المصريين على أعقابهم تحولوا ليقوموا بهجوم  

ض نفسه  ضاغط على أورشليم فكانت النتيجة المرة والمصير المحتوم إن فرعون مصر لم يعر   

ا له الحديث: "قد صرت عكاز قصب لبيت إسرائيل، عند مسكهم موجه  للخطر، وقال حزقيال  

  ا قاله   21:  18  د عبارات مشابهة في ملوك الثانيجون  .(7،  6:  29بك بالكف انكسرت..." )

قوة   يقاوم  ال  الملك حزقيا حتى  معنويات  ليضعف  جاء  عندما  أشور  ملك  عن مصر رسول 

هي   وكانت هذه  "..ب، إذ قال: "قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة مصر..يسنحار

 ملك أشور.  الكلمات الوحيدة الصادقة في كل الكالم الذي تفوه به مبعوث 

بالتمساح، كتعقيب    بأنه المالك الوحيد ويأتي تشبيه فرعون  مالئم لغروره ومزاعمه 

أصنام الحيوانات، وباإلضافة إلى   لنهر النيل، بل هو خالق النهر. وكانت مصر مشهورة بعبادة

بد   ا كان وراء تقرير نبرة حزقيال بأن التمساح العتماد عليها سياسي  ذلك فإن عدم إمكانية اال 

 ا مصيره المحتوم.  أن يواجه سريع  

أن هنا  تأتي    ىك معن بيد  "تمساح"  تعني  لكي  المستخدمة  فالكلمة  في ترجمة  أعمق: 

خ  س  لإلشارة إلى "الم  أخرى "التنين العظيم"، كما أنها مستخدمة مرة أخرى في العهد القديم  
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 ب  ه  ( أو ر  1:  74  ان" )مزمورثاي ا "لوالهيولي" القديم في األساطير السامية، ويقال له أحيان  

ويعتقد الكنعانيون أن هللا عندما خلق العالم هزم هذا "المسخ الهيولي". أما (.  10:  89  )مزمور

إسرائيل   خلق  إلى  لإلشارة  خاصة  بصفة  األسلوب  هذا  استخدموا  فقد  الكتابي  الوحي  كتبة 

ت مصر في وقت الخروج. وإذ كان حزقيال بصدد أن يخبرنا عن كيف  م  ز  كشعب، عندما ه  

ك فمن المناسب للموقف أن يشير إلى هزيمة عدو قديم هو  أن هللا سوف يعيد خلق شعبه، لذل

 مصر. 

ق.م. سدد إليها ضربة   568/ 567  إلى مصر في عام  اوعندما وصل نبوخذ نصر أخير   

غير قابلة للشفاء، وأجبر الفرعون الذي خلف الفرعون السالف الذكر على توقيع صلح مع  

  .ارسيز الفيوقعت مصر في يد قمب خرآا عام   42بابل، وبعد 

 الرسالة ككل: 

كثير    الخريطةإن  على  اسم  لها  يعد  لم  اندثرت حتى  قد  الدول  هذه  من  حالة .  ا  وفي 

لمات نبوات العهد القديم كأن نتمسك بشدة بحرفية    ا استمرار بعض هذه األسماء، فمن الخطأ جد  

ل حزقيال المثال، فإن من الخطأ أن نطبق أقوا  لنبحث عن تطبيق مباشر في أيامنا. على سبيل

عن مصر منذ حوالي ألفي سنة ونصف، على أنها رسالة هللا لمصر اليوم. لكن كيف يكون  

 حيث أن لرسالة حزقيال إذن صلة وثيقة مستمرة؟ يوجد سبيلين لإلجابة على هذا السؤال: أوال  

ا  هللا هو هو ال يتغير فمن الممكن أن نستدل من التفسير الكتابي لتصرفات هللا في التاريخ، م

ا فإن الرسالة تقدم لنا  الذي سوف يكون عليه اتجاهه في مواقف مشابهة في أي عصر. وثاني  

 صورة لخطية اإلنسان.  

. اعلى أننا عند تفسير رسالة حزقيال، ينبغي أن نتذكر أن النبي يستخدم الرمزية متعمد   

المصير   توضح  التي  األخيرة  النبوة  أن  نجد  حالة صور  ففي   لملك صور   المشئوموبالتالي 

، لها أوجه شبه مع قصة التكوين عن  ( 19– 11:  28"الموت وتحوله إلى رماد على األرض" ) 

آدم في جنة عدن. إن ما يشير إليه ذلك هو أن ملك صور لم يكن مجرد شخصية تاريخية، بل  

الجشع  سيد لإلنسان المتكبر، اإلنسان في تدهوره وانحطاطه من حالة البراءة األولية إلى  جهو ت

به وكذلك األمر في حالة مصر، كما رأينا، فقد ش  (.  16،  15:  28والظلم وسوء التصرف )

ا للهزيمة الكونية للشر، مثل الذي ا جديد  فرعون بالتنين. هذه الفكرة تحمل في طياتها تشريع  

 صف فيما بعد في سفر الرؤيا(.  حدث عند الخلق نفسه )األمر الذي و  

عن خطية وشر    (32إلى    25  ات الثمانية )منصحاحا هذه األظهره لنت  إذن، ما الذي   

 نسان؟  اإل

 : يظهر ما يأتات ت  صحاحهذه األ 
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 الكبرياء:  - 1

كان أهل صور واثقين بأن ما حدث ألورشليم ال يمكن أن يحدث لمدينتهم، وكان مصدر  

أمان   في  فهم  وبالتالي  حصينة  جزيرة  يسكنون  كانوا  أنهم  الذاتية   ثقتهم  الثقة  هذه  لكن  تام. 

والكبرياء هي التي جعلت حزقيال يصف حصار صور كما لو أنه حصار لمدينة عادية محاطة  

ا في تفصيل وتأكيد الرسالة ا شعري  وكان ذلك أسلوب  (. 11– 3:  26باألرض وال تحميها المياه ) 

  . ( 19:  26)   ب ه  ن  بد أن تعاني نفس مصير أورشليم، وكل كنوز صور سوف ت    بأن صور ال 

وكانت كبرياء موآب وعمون ممثلة في حصونهم الجبلية المنيعة التي جعلتهم يظنون أنهم في  

نسحابهم وتقهقرهم  اأمان كما لو كانوا يعيشون في جزيرة، أما عن أدوم فقد اتكلوا على إمكانية  

 ا لبالدهم(. متداد  ابال حدود إلى داخل شبه جزيرة العرب )إذ كانت تشكل 

العزلة المادية ليست سوى رمز للكبرياء الروحية. إن البيت الضخم الرابض   بيد أن 

ي   الخاصة  أساساته  ب جعلى  أحيان    ر  األمر بالكبرياء  كذلك  منفصلة.  جزيرة  في  يعيش  بأنه  ا 

بالنسبة لمن يملك سيارة كبيرة فخمة أو يلبس المالبس الغالية. لقد هدم الغني الغبي مخازنه  

لكي  ىوبن منها  نوع    أعظم  الخاصة. يحقق  جزيرته  في  يعيش  كأنما  والضمان  األمن  من  ا 

الفريسي الذي شكر هللا ألنه ليس مثل باقي الناس، كان عندئذ ينسحب إلى جزيرة الكبرياء.  

الذي تهدف إليه هاتان القصتان في العهد الجديد، هو أن الغني الذي تفاخر   ىمغزلعلى أن ا

تباه   بالثروة المادية، والفريسي  ىوتباه  بالثروة الروحية، كان كل منهما في الحقيقة    ىالذي 

 . إن جزيرتيهما تعرت وأصبحت بال حماية.  افقير  

 الشماتة في باليا اآلخرين:  - 2

الساخر:   في الهتاف  اعندما عبر عنها تصويري    ةوضع حزقيال يده على هذه الشمات 

، كذلك على شفاه  (3:  25)" الذي جرى على شفاه العمونيين عندما رأوا الهيكل قد تنجس  ه  "ه  

ونفس الموقف نراه في (.  2:  26الصوريين عندما رأوا أن قوة يهوذا التجارية قد تدهورت )

ممثال  ييالموآب ) ن  األمم"  كل  مثل  يهوذا  بيت  "هوذا  قولهم:  في  أنهم   .(8:  25  ذلك  ومعني 

قائلين إن ادعاءها بأن لها عالقة فريدة مع هللا قد ثبت أنه ادعاء كاذب ألن   يسخرون من يهوذا

 أورشليم قد حلت بها الهزيمة. وال يزال غير المؤمنين يسخرون ويفرحون في باليا المؤمنين.  

 الستفادة من مصائب اآلخرين:    - 3

وائد. لقد نالوا ا اليهود، بل كان لها في مصائبهم فيإن هذه األمم لم تفرح فقط في بال  

ر أن هذه األمم قد اشتركت في التآمر  ك م فائدة تتعلق بثرائهم الخاص. لعلك تذ ي من سقوط أورشل

م ضد بابل، لكنهم اآلن لم يظهروا أي تعاطف مع حليفهم القريب، بل حققوا ثراء ي مع أورشل

 ،(12:  25ة ) من خرائب المدينة وبقاياها. فقد انتهزت أدوم الفرصة لتصفية الحسابات القديم

وتطلعت صور لوراثة جباية الرسوم والضرائب التي كانت يهوذا قادرة على تحصيلها منذ 

: 26مان باعتبار أنها كانت بوابة الشعوب، أو كما قال حزقيال "مصاريع الشعوب" )ليعهد س
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بيد   .االشمئزازكالنسور الكواسر، من الطبيعي أن يثير  ي  نقضاضإن مثل هذا السلوك اال(.  2

 سائقو سيارات األجرة الذين يغالون في طلب  في أيامنا؛ فمثال    ايزال قائم    أن هذا السلوك ال 

رمون، وجريمتهم هي تحقيق  مجالء  ؤ فه   ،مبالغ طائلة عندما يكون المحتاج لخدماتهم في مأزق

ف سمة عامة  األسمع  الء فقط، بل إنها  ؤالفائدة من مصائب اآلخرين. وال يقتصر األمر على ه 

 من سمات السلوك البشري.  

 ر(: موقف للا )تجاه الش  

ما موقف هللا تجاه الشر؟ إن ما دونه حزقيال عن هذه   ىر في ضوء هذه النبوات، ت   

نتقام البشري يحصد ا. إن اال للشك في أنهم يجنون ما قد زرعوه تمام  يدع أمامنا مجاال    األمم ال

اال محصوال   كارثة   من  أورشليم جلبت على صور  اإللهي. وسخرية صور من مصير  نتقام 

ات. تأتي أمة وراء أمة كما لو كانت في  صحاحمماثلة. هناك تكرار مقدس ومهيب في هذه األ

التاريخ أعلن هللا عقاب  قفص اال بعقاب هللا. وعبر  الحكم  لتسمع  ا على حضارات ا مشابه  تهام 

ا هللا  كلمة  برهنت  وقد  الجنس متتابعة.  اختبار  طول  على  على صدقها  حزقيال  بها  فاه  لتي 

حصر لها اصطدم ظلمها في آخر  ا ألمم أخرى الالبشري؛ إن األمم السبع ليست سوى نموذج  

 األمر بعدالة هللا. 

 ملحوظة:  

مشابهة غريبة مع ما كان (  26  أصحاحلعل من الممكن أن نرى في دمار صور ) 

 .  هيتعين على يسوع نفسه أن يعاني

ل األعداء، والصخرة التي أعطت ب  داسوا من ق  سحقوا وي  كان يتعين على أهل صور أن ي   

في البحر، وقد رسم حزقيال    ىترم  للمدينة اسمها سوف تصبح عارية جرداء، وبيوتها سوف

وقد تعرض (.  20:  26ية )بد ألرب اخب إلى أسافل الهاوية في الجهذا كأنها تهبط إلى اللصورة  

على الصليب، لكن   ارد عاري  ج  يسوع للتعذيب على أيدي الجند الرومان في بالط بيالطس. وقد  

 ا يستحق عليه كل هذا. فارق كبير وحاسم هو أن يسوع كان ابن هللا ولم يفعل شيئ   كهنا
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

وم بقوى سياسية  ك يبدو أنه محا ما  ما التعزية التي تحملها رسالة حزقيال إلى عالم كثير   -1

 واقتصادية؟  

ا إلى جنب؟ ما األمثلة الحديثة للعزلة أو التقوقع  لماذا تسير الكبرياء والعزلة بالضرورة جنب   -2

تتأثر   السياسي والمستوى الشخصي؟ هل  المستوى  نراها على كل من  التي  الذات  على 

 ( 17:  3 نظر رؤيااالكنائس بالعزلة؟ )

الت -3 الشواهد  في  مزيد  تأمل  ترى  " الية  للرقم  االستخدام  من  الكمال 7ا  إلى  يشير  )الذي   "

 والتمام(:  

 3، 2:  2تكوين   -
 32:  25؛ 19، 15: 12خروج   -
 11: 28عدد  -
 10: 5ملوك الثاني   -

 8:  25الويين  -
 6:  4؛ 29:  16الويين  -
 7:  14الويين  -
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 الفصل الثامن 

 آمال حزقيال ألجل المستقبل 

(33 :1 –  37 :28 ) 

آمال حزقيال ألجل مستقبل شعب هللا على فشل محاوالت إسرائيل في تحقيق نيت  ب   

أيض   وقد الحظنا  أية عالقة حقيقية مع هللا.  دون  الخاص  أن كال  خالصه  العقاب ا كيف   من 

وإعادة هللا للشعب من السبي، مرتبطان بتمجيد وتعلية اسم الرب. واآلن، وللمرة الثانية، يقدم  

 .(9–1: 33كرقيب )لنا السفر صورة للنبي 

 (: 20–1: 33تمهيد )

منه هو   األساسي  ما وظيفة هذا التمهيد الذي قدمه النبي في هذه الفقرة؟ إن الغرض  

ا، هو دائم    ئل الناس، كما هو في الحقيقة، ميل الخاطين مإتأكيد رسالة المسئولية البشرية.  

)قارن   كاهله  وإلقائه عن  اللوم  من  تكوينبالتخلص  في  جاء  لنا (.  13،  12:  3  ما  ويوضح 

بسبب فشلها في اإلصغاء لرسالته ولم يكن هناك عذر. لكن   م  ت  حزقيال أن مصير يهوذا قد خ  

 (.  11: 33يسر بموت الشرير ) ، إن هللا ال(1:  33يدعهم يقعون في يأس مطبق ) حزقيال ال

ا واضح "خطر" أمر ال يمكن ا عليها تحذير  السقوط في حفرة عندما يكون موضوع  إن   

ر عندما  ئ ا من الب نسان التسلق صعود  يمكن تبرير رفض اإل   تبريره، كذلك وبنفس الدرجة ال

على  .  16– 12  ا للهرب والنجاة! هذا ما يقوله حزقيال في تمهيده هنا في األعداد منم له سلم  د  ق  ي  

الناس مع   اللومأن  إلقاء  يئنون من عدم عدالته في نظرهم،   ذلك استمروا في  على هللا؛ فهم 

 ( مستوية"  ليست  الرب  أن "طرق  اسم هللا  (19–17:  33ويزعمون  يدافع عن  النبي  لكن   ،

  .هللا  ويثبت بر  

 (:  33– 21: 33م )يسقوط أورشل

 الرجاء.  ت كانت أنباء سقوط أورشليم بالنسبة للجماعة المحيطة بحزقيال تمثل مو 

أما بالنسبة لخادمهم حزقيال فكان سقوط المدينة يشير إلى انطالقة جديدة. لقد تحرر  

(  22:  33ا بالطبع لرسالة رجاء يمكنه اآلن أن يبدأ في التبشير بها )النبي من الخرس، استعداد  

ئصهم  ن بثقة جديدة بأنه مهما كانت عيوبهم ونقاييإنه يتحول إلى جمهور المستمعين من المسب

فإنهم هم المدعوون ليكونوا حاملي شعلة هللا ألجل المستقبل. لكن النبي يتعامل بجفاف وقسوة  

متوه    تزال  ال  التي  الجمرات  الذين  مع  الناجون  يحتضنه  كان  الذي  الكاذب  الرجاء  من  جة 

يتجولون حول فلسطين، والذين تصوروا أن لهم الحق في امتالكها مثلما كان لجدهم المتجول 

بأنهم أوالد إبراهيم  ، ويتساءل حزقيال كيف يمكنهم اال(29– 23:  33كبر إبراهيم ) األ دعاء 



55 
 

ا مثل هذا "لو كنتم أوالد إبراهيم  وقد دان يسوع فيما بعد سلوك  (.  26:  33بالرغم من سلوكهم ) 

 (. 39:  8  نتم تعملون أعمال إبراهيم" )يوحناكل

 ا ا بعيد  لتي حملها حزقيال كان أيض  ن في بابل على رسالة الرجاء ايي إن رد فعل المسب 

مثلهم في ذلك مثل الجليليين المستمعين    –  فإنهم(.  32– 30:  33)  اكل البعد عن أن يكون مشجع  

 تعاملوا مع رسالة حزقيال على أنها تسلية دينية ممتازة، هذا كل ما في األمر )قارن   –  ليسوع

رت قيامة يسوع الموقف لكن مثلما غي  (.  9– 1:  4ومرقس    26:  7ى  بما جاء في مت  32:  33

ق "قيامة" أرض إسرائيل التي كان حزقيال يتنبأ عنها، النقطة  يه فيما بعد، فهكذا كان تحقتبرم

 (. 33:  33ي حقيقي )بب حزقيال كن التي ثبتت لق

 (: 24– 1:  34)ملك جديد 

ا عن يبة جد  ئتبدأ نبوة حزقيال الخاصة بالرجاء واآلمال من أجل المستقبل، بصورة ك  

أن الشعب في لحظة تدخل هي  والنتيجة  (.  10– 1:  34قادة إسرائيل )  ىاألنانية المفرطة التي لد 

راعي لها. وقد سبق الحديث عن    لهدف، كغنم الهللا كانوا مشتتين ينقصهم الترابط ووحدة ا

نظر الفصل الخامس تحت عنوان الخطية اأخطاء قادة إسرائيل في مرحلة مبكرة من النبوة )

أنا أرعى غنمي ( "16– 11:  34د )ي بين القادة(. بيد أنه في ظالم المشهد يبزغ اآلن نور جد 

 (.  15: 34وأربضها يقول السيد الرب" )

ملوك إسرائيل يبرز رجل كنموذج لما ينبغي أن يكون عليه الملك. كان من بين كل   

ا. والعناية والرعاية التي  حسب قلب هللا. ولم يكن من قبيل الصدفة أنه كان راعي  داود رجال  

(.  34:  17ل  ، يتميز باإليثار وعدم األنانية )صموئيل األومارسها على شعبه كانت عناية راع  

ي قد لنب ه المريعة، لكن من األمور ذات المغزى واألهمية أن ناثان اصحيح أنه كانت له سقطت

  )صموئيل الثاني   ا عن راع   رمزي  أعاده إلى وعيه وأرجعه إلى نفسه الحقيقية بأن قص عليه مثال  

وهنا نرى حزقيال   .نظر إليه بعد ذلك على أنه العصر الذهبيإن عصر داود كان ي    .(7–1:  12

وهذا بالطبع  (.  24،  23:  33)  ا عليهمر الذهبي بإعادة إقامة داود ملك  عد بعودة مثل هذا العصي

داود جسدي   يتضمن عودة  المساال  بأن  يتنبأ  النبي هنا  إن  بل  داود، ي،  ا سوف يكون من نسل 

   ة.ويكون له صفات وسمات الراعي المميز

 (:  7: 36 –  25:  34أرض جديدة )

تحويل أرض إسرائيل إلى ديار سالم. ويمكن  إن أحد اإلنجازات العظمى لداود كان   

رؤية المزايا المحققة لرعاياه في هذا السبيل بيسر ووضوح. إذا تذكرنا الموقف في البالد في  

ا عن أيدي  أيام القضاة، عندما كان على جدعون أن يخبط حنطة في المعصرة لكي يهربها بعيد  

ضطراب تتدهور الزراعة السياسية واال  ففي أوقات الفوضى  ،(11:  6  ن )قضاةيي انيالغزاة المد 

شديد  تدهور   والمعتدين،  ا  الغزاة  أيدي  على  باستمرار  كاهلهم  يرهق  المزارعين  أن  ذلك  ا؛ 

والحيوانات المتوحشة تخرب األرض وتهلك الزرع والضرع، فيصبح الفالحون غير قادرين 
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ربة التي عاش فيها  على خدمة زراعتهم والعناية بها. كان هذا هو الوقف في الفترة المضط

يتطلع ويتشو   النبي كان  لكن  الرديئة )  قحزقيال.  الوحوش  :  34إلى أرض حرة وخالية من 

(، ويرجو أن خصوبة هذه األرض وثمرها النفيس يجعالن منها الفردوس الذي قصده هللا 25

 (.  35، 34: 36  ، بالمقارنة مع31–26: 34 )أصال  

 (:  25: 37  – 8:  36شعب جديد )

يعود الشعب من السبي، ويستردون أرضهم. لكن حزقيال يقول إنه ال يكفي أن سوف  

 بالتمام. فمن حق المرء أن يتوقع أنه  ة التي كانوا يمتلكونها قبال  نعيد إليهم كل األراضي اإلقليمي  

  ن ونو يكس   همبد أن   ، الال  ا وعسإلى أرض تفيض لبن    بعد تحرير شعب إسرائيل من مصر ومجيئهم

إخالص هلل الذي صنع معهم كل هذه األمور. لكن األمر لم يسر على هذا النحو. على والء و

تفلح اال لم  الخامس،  الفصل  الخارجية وال  فكما رأينا في  في حفظ والئهم    التأديبات متيازات 

ديد داخلي وتغيير جوهري. وهذا التجديد الجوهري كان يشكل  جفكانت ثمة حاجة إلى ت .للرب 

فكر حزقيال. إذ بعد هذا االختبار الطويل مع جماعته المسبية في  الموضوع المسيطر على  

كانوا. هذه هي   ماذاكانوا، بل    أينا: وهي أن األمر ليس  بابل، وصل إلى نتيجة حاسمة جد  

 المشكلة الحقيقية. 

 (:  25–16:  36الحاجة إلى التطهير )

ي    الذي  الوحيد  النبي  يكن حزقيال هو  السمة  ب   ش  لم  بالنجاسة ه  الدنسة لخطية إسرائيل 

ا بالنظر إلى األعمال الوحشية  هذا التصور مالئم تمام  (.  17: 36المتدفقة من المرأة الطامث )

السنوات  في  ومألوفة  شائعة  أصبحت  قد  كانت  التي  الدماء  على سفك  تنطوي  التي  المهلكة 

ت بالدم فحسب،  سقد تنجاألخيرة قبل سقوط أورشليم. بيد أن األمر لم يقتصر على أن األرض  

وبهاتين الطريقتين )إراقة الدماء واألصنام( اتسمت (.  36:  18باألصنام )  ابل تنجست أيض  

بالنجاسة وعدم الطهارة. ومن هنا جاء الوعد بتحريرهم من  الخطية ضد اإل نسان وضد هللا 

طهركم"  ومن كل أصنامكم أ  ،رون من كل نجاستكما فتطه  طاهر    النجاسة: "وأرش عليكم ماء  

يقوله الرب واصف  (.  25:  36) د ما يؤيدها في  جا الغفران والكفارة في صورة حية تهذا ما 

 الرمز المسيحي الخاص بالمعمودية. 

 (: 27، 26: 36)الحاجة إلى القوة 

إن الغفران في حد ذاته ال يمكن أن ينجز سوى القليل. إذ كيف يمكن ألولئك الذين لم   

يعبر حزقيال عن    ؟ يتغيروا أن يتجنبوا االنتكاسة والعودة مرة أخرى إلى نفس الخطايا القديمة

: 36ا )ا جديد  ا بأن يعطي شعبه قلب   وعد  يقدم هللا أوال    :رجائه في حل هذه المشكلة بهذه الطريقة

القدوس  (  26 لروحه  المحيي  بالتأثير  لهم  استخدامها (.  27:  36)يحققه  ينبغي  التي  والكلمة 

رادة البشرية هي أنها  رادة". فالمشكلة في اإلتعبر هنا عن "القلب" هي كلمة "اإل  كيبالطبع ل

بي  نويصف ال  ،ر إلى األفضللمقاصد هللا، وغير قادرة على التحول أو التغي    تقف في اتجاه معاد  
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ا عن متناول  تمام    اهذا الموقف بأن الناس لهم "قلب حجري"، لكن مثل هذا القلب ليس بعيد  

روح هللا المعطي الحياة. وكما احتضن روح هللا الفراغ البدائي )قبل تشكيل الكون( ونفخ فيه  

النور والترتيب والطاعة لكلمة القدير، كذلك يكون الحال عندما ينفخ هللا في فراغ وظالم قلب 

 نسان المتمرد. وعوض الشلل األخالقي تصبح الحيوية اإللهية حقيقية واقعة.  اإل

 (:  38– 28: 36الحاجة إلى اإلثمار )

األرض".    واأل مامروا وأكثروا واثكانت كلمة هللا إلى نوح بعد انحسار الطوفان هي: " 

إن السنوات الطويلة من الضيق واالضطراب قد أفرغت أرض إسرائيل من سكانها في أيام  

حزقيال، وأولئك الذين نشأوا في بابل ال يمكن النظر إليهم إال كحفنة قليلة مثلما كان الحال في 

  ى نكعائلة نوح. كان من الصعب عليهم أن يقوموا بأي دور مؤثر في مهمة إعادة إعمار وس

: 36غنم وناس" )  آلنةا بأن "تكون المدن الخربة محزقيال يقدم وعد    ألرض. ومع ذلك فإنا

يمكنه بكل  (  43:  30  نيو ك ويعقوب )ت(  2:  13  (، وما عمله هللا مع مواشي إبراهيم )تكوين38

 (.  36: 36تأكيد أن يفعله مع نسل إبراهيم ويعقوب )

 (:  14–1: 37الحاجة إلى الحياة )

، هو مشهد وادي العظام  المشهد المشهور في حزقيال، والذي يستحق الشهرة فعال  إن   

:  37اليابسة. إن الصرخة التي كانت ترن في أذني النبي هي: "يبست عظامنا وهلك رجاؤنا" ) 

نعم إنها  ( 3:  37بي هو: "أتحيا هذه العظام؟" ) ن ، من ثم فإن السؤال الذي جاء إلى ذهن ال(11

ستعادة الحياة هي مجرد كلمة من  أكثر من ذلك إن األداة التي يستخدمها هللا التحيا، بل وما هو  

  ا وهذا له معناه بالنسبة للمبشر المسيحي. فهؤالء الناس سوف يتحركون أخير   .(4: 37النبي ) 

بواسطة رسالة النبي وينتقلون بمقتضى التحدي الذي أعلنته هذه الرسالة إلى أرضهم السابقة،  

وبالنسبة لسامعي حزقيال، كان هللا.  م ويوجه الكلمة هو روح  ألن الذي يقد   أرض األسالف.  

رجوع إسرائيل إلى أرض كنعان يعد معجزة فائقة بكل المقاييس حتى إنه ال يمكن تسميتها  

   .(14–12:  37بشيء أقل من القيامة من األموات )

 (:  25– 15: 37الحاجة إلى الوحدة )

نظر ا حزقيال العملية، وهو المثل الوحيد المصحوب برسالة رجاء )لدينا هنا آخر أمثال   

نقسام المملكة لقرون  ا(. كان  الكتاب ن في الجزء األخير من الفصل الرابع من هذا  ي مثل العصو

والعودة إلى أورشليم دون حل لهذه المشكلة ال يستحق    ،شفاء منها  طويلة بمثابة قرحة متقيحة ال 

لى الحياة، بل هو مجرد إنعاش للمنافسة القديمة بين الشمال والجنوب.  يامة أو إعادة إقأن يسمى  

ليين  يم )السبط الكبير الذي يحتضن كل اإلسرائي لكن حزقيال يتنبأ بيوم سوف يوجد يهوذا، وأفرا

نسجام تحت الحكم الموحد "لداود عبدي... ويكون  او  قا في وفافي الشمال( سوف يوجدان مع  

   (.24  :37حد" )وا  لجميعهم راع  
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 (: 28–26:  37د )يعهد جد

تأتي كلمات هللا هذه ما ال يقل عن أربع مرات في    .ا"وأكون لكم إله    ا تكونون لي شعب  " 

وهي كلمات ذات تاريخ طويل  (.  27:  37؛  28:  36؛  11:  14؛  20:  11رسالة حزقيال )

القديم؛ ألنها تعبير عن العهد الذي يربط بين هللا   ا. إن كلمة  وشعبه مع  ومهم في قصة العهد 

ا من وعود "عهد" تستخدم في اللغة العبرية للتعبير عن دائرة متسعة من االتفاقات، تتكون أساس  

تفاقات متبادلة. وفي  امقدسة، سواء قطعت بال شروط من جانب أحد الطرفين لآلخر، أو كانت  

تلك المبادرة ويأخذ جد هللا أحد طرفي العهد. وهو الذي يمنجميع الحاالت في الكتاب المقدس  

زمام المبادأة. على أننا في بعض األمثلة نجد أن العهد اإللهي يأتي على شكل وعد غير مشروط  

وما بعده(. أما في حاالت أخرى، وعلى األخص   8:  9  ني وكنظر تا،  )كما في حالة نوح مثال  

عهد سيناء، حيث نرى الشروط ممثلة في الوصايا العشر، فإن مسئوليات الطرف األصغر 

العهد واضحة في معامالت هللا   المهمة. وكال الصورتين من صور  البارزة  السمة  مع تمثل 

وختمه بالطريقة  (  21– 17  :15  نيو ك ا غير مشروط )تم عهد  ي براهإم. لقد قطع هللا مع  ي براهإ

التقليدية لصنع مثل هذا العهد، بتقسيم حيوان إلى نصفين، والمناشدة بأن يتعرض الطرف الذي  

أن العهد الذي    (14– 1:  7يكسر العهد، لمثل هذا المصير. ومن جهة أخرى نرى في تكوين )

"  امال  كن  ك مامي وسر أ: "عنه كلمات الرب   رعب   . وهذا ت  ابراهيم يتطلب شروط  إ صنعه هللا مع  

 (. 14– 1:  17 ني و كويرمز له بطقس الختان )ت ،(1:  17  )تكوين

إن حقيقة صنع هللا لكل من صورتي العهد مع شعبه يترتب عليها نتائج مهمة. ذلك أنه  

لكن كيف (.  32:  31  ايرمإعندما كسر الشعب عهد سيناء، اعتقد األنبياء أن األمة سوف تهلك )

غير المشروطة التي قطعها على نفسه؟ يقدم إرميا اإلجابة في سفره يحفظ هللا عندئذ وعوده  

ا يحل األزمة ا جديد  أن هللا سوف يؤسس عهد    ، وهيحزقيال  وما بعده( وقد أيدها  31:  31)

ويبدد التوتر. فهذا العهد الجديد سوف يحقق الوعد غير المشروط ويحل محل عهد سيناء القديم 

بالعهد الذي   يقدم سمة مميزة وذلك بربط العهد الجديد  الذي كسره الشعب. على أن حزقيال 

  ا دم تحذير  هذا ومع أنه يق.  (16– 8:  7  بالمقارنة مع صموئيل الثاني  25:  37قطعه هللا مع داود )

غير مشروط بأن عرش داود سوف   ا لما يمكن أن تؤدي إليه نتائج العصيان، إال أنه يقدم وعد  

 (. 16: 7 صم 2) بد أليثبت إلى ا

 التفسير المسيحي: 

أن يلفت نظره عالقتها بالعهد   ال بد ات من حزقيال  صحاحإن المرء وهو يدرس هذه األ  

ة هذه العالقة؟ يميل البعض إلى تصور أن حزقيال  الجديد لربنا يسوع المسيح. لكن ما طبيع

التلسكوب الذي كان يستطيع به أن يحدق في المستقبل ويرى ما سوف  كان يملك نوع   ا من 

جزء   طياتها  في  تحمل  الفكرة  هذه  مثل  إن  قرون.  بعد  ضئيال  يحدث  أن  ا  إال  الحقيقة،  من   

ت خادعةكم خطورتها  فكرة  كونها  في  القد   ال  .ن  الروح  أن  الكتاب شك  كل  على  مهيمن  س 

لكتبة النبوة أن    ىالمقدس، أو بعبارة أخرى إن تحقيق النبوة بيسوع كان في فكر هللا عندما أوح
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يكتبوا. لكن هذا ال يعني أن تحقيق النبوة بالمفهوم المسيحي كان في ذهن النبي. إن الذي كان  

عاد تثبيته في بالده في ظل ا من السبي في بابل، وي  أمام حزقيال هو صورة شعب يعود حرفي  

ا عندما قاد زربابل، وهو من نسل داود، الشعب  ملك من نسل داود. وبدرجة ما تحقق هذا حرفي  

ا ابن داود الذي كان يتوقعه الشعب. كما أنه ليس من يا من السبي، لكنه لم يكن هو المسرجوع  

ن كانت مخيبة لآلمال. ذلك  ييقبيل المبالغة أن نقول إن الفكرة األساسية في تاريخ عودة المسب

تزال هناك، والحرية السياسية لم تتحقق، وملكوت   أنهم سرعان ما وجدوا الخطايا القديمة ال

 هللا لم يأت.  

ويبدأ في المناداة   ،ار ناصري شاب جأن ينبثق فجر يوم جديد يأتي فيه ن  ال بد كان  لكن،   

 في مجمع المدينة التي نشأ فيها  ا مذهال  كيد  في الجليل بأن ملكوت هللا قد جاء. لقد قدم المسيح تأ

(. وكان  21:  4  ( قد تمت "في مسامعكم" )لوقا61بأن النبوة التي فرغ من قراءتها آنئذ )إشعياء  

ا من الصورة المصغرة المبسطة  ا في تعليمه لتالميذه أن األنبياء كانوا نوع  يسوع يؤكد دائم  

طار إد الجديد نظروا إلى الكتابات النبوية للعهد القديم كلحياته وإرساليته. وبالتالي فإن كتبة العه

لسبب هام وهو أن ما توقع    اليلتفسير سيرة سيدهم وعمله. وهذا نمط لم يكن يخطر ببال حزق

لحقيقة روحية. ولكي نفهم هذا    ارمزي    مثيال  ت  حأن يحدث بعبارات أرضية مادية تحول لكي يصب 

 طوط التفسير المسيحي. يجدر بنا أن نختم هذا الفصل بتتبع خ 

 وذلك على النحو التالي:  

لكن مملكته لم تكن "من هذا (.  1:  1ى  ا، من نسل داود )مت إن يسوع، كان هو الملك شرعي   (أ)

هنا كان تاجه من الشوك وعرشه هو الصليب. لكن بالنسبة للذين  (.  36:  18  " )يوحنامالعال

على الصليب يتكلم بالحقيقة الراسخة   لديهم أعين لكي يروا، فإن العنوان الذي كتبه بيالطس

 (. 19:  19 "ملك اليهود" )يوحنا

كرمز للحرية التي يتمتع  أولً أعيد تفسير األرض الجديدة في العهد الجديد بطريقتين.  (ب )

فتقار إلى  بها المؤمن المسيحي باعتباره قد تحرر من قيود اإلثم أو الشلل األخالقي واال

مقاطعة دنيوية بل هو محبة  من  الهدف. إن ما يتلقاه المؤمن المسيحي ليس قطعة أرض  

والتبني )فيصير   ينزع منه هذه  ابن  االمسيح،  أن  نفسه يمكن  الموت  إنه وال  األمور   هلل(. 

أفس29–14:  3  ةيطال ؛ غ39– 35:  8  )رومية األرض   اوثانيً ،  (22– 10:  2س  ؛  فإن 

ا إلى ذلك المكان الذي ذهب إليه المسيح ليعد لنا تلك "الراحة" التي  الجديدة تصبح رمز  

 وما بعده(.    9: 4 ؛ عبرانيين2: 14 وحناي) بد األ  تدوم لشعب هللا إلى

ي    ( ج) لم  لتالميذه  يسوع  اختيار  ب   ف  خ  في  ويحتفل  يدشن  بذلك  كان  أنه  سرائيل إقامة  إحقيقة 

 الجديد. وفي تعامله مع قائدهم، بطرس، نرى يسوع يواجه حاجة تالميذه إلى التطهير )لوقا 

راه نو   .(7:  16  والحياة )مرقس(  6:  21  وحناي واإلثمار )(  32:  22  ( والقوة )لوقا 8:  5

أتباع أجل وحدة  من  الصالة  في  يجعل (  11:  17  وحنا)ي   ه يجاهد  أن  ويعلمهم ضرورة 
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م، بل المقصود ي ، وال يعني هذا مجرد توحيد السبطين يهوذا وأفرااواحد    االقطيعين قطيع  

 هو اليهود واألمم الذين تاهت بينهم األسباط الشمالية.  

الذي للعهد دمي  في الكلمات التي بها أسس يسوع فريضة العشاء الرباني المقدسة "هذا هو   (د )

يوضح السيد بجالء أنه هو نفسه الضحية التي تختم مواعيد هللا (  28:  26ى  متالجديد" )

ا لها. إن المشكلة الكبرى في أيام العهد  والتي تعتبر عناصر خدمة العشاء المقدس تذكار  

القديم، كما رأينا، تمثلت في عجز اإلرادة البشرية، وما لم تقدر االمتيازات أو العقوبات أن 

حققه موت المسيح وقيامته. لقد تحررت إرادة المؤمن وبالتالي سمحت تنجزه، قد أنجزه و

خالص، وأن يحب شريعة هللا بال رياء. وفيما يتعلق بالمواعيد لم يقدم هذا  إله أن يطيع هللا ب

ة، بل ي و يبنسل بشري أو وراثة أرض دن  براهيم، رجاء  إالعهد الجديد، كما هو الحال مع  

لحياة تبلغ ذروتها في مدينة سماوية. وبالرغم من ذلك فإن العهد ا  ديد  جا وت ا روحي  مار  ثقدم إ

الجديد كامن في العهد القديم كما تكمن الفراشة في اليرقة، وكما تكمن الزهرة في البذرة، 

 ئها هللا" )عب عها وبار  المدينة التي لها األساسات التي صان  "براهيم نفسه إلى  إوكما تطلع  

11 :10  .) 

 (:  17: 36)ملحوظة 

 "."كانت طريقهم أمامي كنجاسة الطامث 

إن عدم الطهارة التي يشير إليها الناموس اليهودي الطقسي هنا تمثل مواقف شائعة  

أما المسيحي فيمكنه أن يفهم اشمئزاز النبي، لكن ال يشاركه فيه،  . يتمسك بها اإلنسان الطبيعي

 (.28:  5صم   2)  ييمكنه أن يشارك داود في بغضه للعرج والعم مثلما ال
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

تكلم حزقيال عن الكباش والتيوس التي لم تقنع بشرب الماء الصافي، بل كانت تكدر بقية   -1

إلى من كان يشير النبي؟ كيف توجد مثل هذه القيادة اآلن؟ (.  19–17:  34الماء بأرجلها ) 

 من القيادة التي  يمارسها بدال  ما السمات العملية لنوع القيادة التي يجب على المسيحي أن  

  يهاجمها النبي؟

:  33  ركوا في يهوذا بعد سقوط أورشليم، أولئك الذين انتقدهم حزقيال فيإن الناس الذين ت   -2

ة  يطال ا ما جاء في غنظر أيض  اف ذلك؟  كي، يشبهون بعض الناس في الكنائس،  28– 23

(3  :11 –21 .) 

متفاوتة بالحاجة إلى التطهير والقوة    ا يكون على وعي بدرجات أي إنسان يصير مسيحي   -3

واإلثمار والحياة الحقيقية، والقدرة على التوافق مع اآلخرين. كيف يمكن أن تكون معالجة 

دراك التعليم المسيحي عن هذه إل  اا مساعد  أمر  (  28:  37  –  16:  36حزقيال لهذه األفكار ) 

 الموضوعات؟ 
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 لفصل التاسع ا

 جوج وماجوج 

(38 :1 –  39 :29 ) 

توجد العديد من الفقرات في العهد القديم تتحدث عن يوم في المستقبل سوف يحرر فيه   

ة". إنها تتحدث  يهللا شعبه من أعدائهم، ويقيم مملكته بينهم. هذه الفقرات تسمى "كتابات رؤو

مستوى خارق للطبيعة في نهاية الدهر. وهذه المعارك    ىعن معارك يتم خوض غمارها عل

استخدام    ستعاني   رمزية  لغة  باستخدام  وصفها  حر  على  وي  ا  مثال  ا.  الرؤيا  سفر  أمثلة  عد  من   

 ة في العهد الجديد. يالكتابات الرؤو

األوي    مثال  صحاحعد  في حزقيال،  وماجوج  يتحدثان عن جوج  اللذان  بارز  ان  لهذه   ا 

. يان يا عن كارثة مفجعة بعد بداية العصر المسإذ نجد فيهما تقرير    .الكتابات في العهد القديم

يأتي في ما بين نبوة حزقيال عن إعادة إسرائيل   جوج""ومن األهمية بمكان أن نالحظ أن هجوم  

ا التي يقدمها النبي وبين الصورة المتناغمة والمتوافقة تمام  (  37– 33  ات أصحاحمن السبي )

 (.  48إلى  40ات من صحاحختتم بها السفر )األللهيكل واألرض والتي ي  

 من هم جوج وماجوج؟  

ات، ذلك أن "ماشك" و"توبال" صحاحا لتفسير هذه األا مهم  مفتاح    10يوجد في تكوين   

كر "ماجوج" على أنه أحد المشاهير  ذ    وقد (.  2:  10  افث" )تكوينيابني "   كانا(  2:  38  الي)حزق

)تك نسلهما  من  ينحدر  حزقيال  "فوط"و  "كوش "و   ،(3:  10  الذي  في    5:  38  المذكوران 

العاشر من سفر التكوين فإن نسل    صحاحا لأل وطبق  (.  6:  10  كحليفين هما من نسل حام )تك

األرض ومن هنا يأتي ما يقوله حزقيال من أن الهجوم األخير    يافث وحام قد انتشر إلى أقاصي

ا ألورشليم. والشعب السيادة الناشئة حديث    ى هو محاولة من سكان أقاصي األرض البعيدة لتتحد 

شوريين  ن" في شمال البحر األسود قد سبب مضايقات كثيرة لملوك األيي ر يمي"الس ـالمعروف ب

الس هؤالء  أن  وحيث  الميالد.  قبل  السابع  القرن  معادلين يي ري ميفي  بثقة  يكونوا  أن  يمكن  ن 

ماجوج  أن جوج و  نستنتج  نلذلك يمكننا أ (  2:  10  تكوين؛  6:  38  ومر )حزقيالج ومساويين ل

من الشمال، وهو االتجاه الذي سبق أن تنبأ األنبياء الذين   اا خطير  كانا بالنسبة لحزقيال تهديد  

بالمقارنة مع    22:  6  رمياإسبقوه عن غزو يأتي "من أرض الشمال ومن أقصى األرض" )

"جيجيز" الذي ازدهر   يانيد يوقد ربط البعض "جوج" بالملك الل(.  8:  39؛  17:  38  حزقيال

حكمه حوالي القرن السابع قبل الميالد، لكن ليس من المحتمل أن يقصد حزقيال اإلشارة إلى 

شخصية تاريخية من الماضي. بل إن البعض يظن أن حزقيال استخدم كلمة "جوج" لمجرد 

 إحداث السجع وتناغم القافية مع كلمة "ماجوج".  
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  :الهجوم

لتحدث في المستقبل القريب، إال أن من السبي( لم تكن  )بالرغم من أن عودة اليهود   

  . (3:  38فيحدث "بعد أيام كثيرة" )   ال رآها تحدث في وقت ليس ببعيد. أما هجوم "جوج"يحزق

يعيش في قرى مفتوحة ومدن    ،مسالم غير مسلح  ئصف إسرائيل هنا على أنه شعب هاد وقد و  

سالح ومكون من  ، بينما الجيش المهاجم، من جهة أخرى، مدجج بال(11:  38بغير أسوار ) 

(. يبدو من هذا الوصف أن لدينا جميع أعداء إسرائيل 6– 4:  38فرسان راكبين على خيل ) 

ا في عدو واحد. فكأن لدينا المصريين وهم يتعقبون إسرائيل في البحر تمعين مع  جالتقليديين م 

الجراد في أيام جدعون، وجليات وهو يختال  كن وهم يتجمعون في الوادي  ييانياألحمر، والمد 

لي   الحرب  أدوات  يجلبون  واألشوريين وهم  أمام معسكر شاول،  بشدة على ب  ط  في غرور  قوا 

ا من أجل المعركة األخيرة، كما رأى ر منهم تجمعوا مع  م، هؤالء وآخرون غيرهم أكثيأورشل

 النبي.  

ا األمر في هزيمة  ومثلما نجد أن الهجوم يذكرنا بأعداء إسرائيل التاريخيين، فكذلك أيض   

إن غيرة هللا على اسمه قد أدت  (.  19:  38"جوج" فإنها تحدث نتيجة "لغيرة هللا وسخطه" ) 

يعوه. أما اآلن فهي تؤدي إلى كارثة ألولئك الذين يهاجمون ليين الذين لم يطيإلى عقاب اإلسرائ 

 هللا المطيع. شعب 

عد السمة العامة لمعارك إسرائيل. وكما أن "جوج" يإن التدخل الذي يفوق الطبيعة   

ن هزيمة جوج قد تأثرت باتحاد إا فيبدو أنه حزمة مجمعة تضم كل أعداء إسرائيل، هكذا أيض  

، وسفك الدماء  (21:  38، والوباء ) (20،  19:  38)، مثل: الزالزل جميع أسلحة هللا في القتال

الب   وحجارة  ) ر  والمطر  والكبريت  والنار  تشابه  (.  22:  38د  نالحظ  الضربات  وهنا  مع  ا 

ولكن عندما يبدأ رجال "جوج" في (. 19– 13:  9ج بها هللا مصر )خرو   ىوالكوارث التي ابتل

، فإن هذا يدفعنا  (21:  38بأن "يكون سيف كل واحد على صاحبه" )  ارب  إ  تقطيع أحدهم اآلخر

زقوا شر ممزق على يد جدعون دون أن يضرب ضربة واحدة إلى تذكر المديانيين الذين م  

 (. 22: 7 )قضاة

ال  بعد  نبويواصل  تحدث  التي سوف  األرض  تطهير  عمليات  فيخبرنا عن  ي حكايته 

تخدمه "جوج" يقاس حجمه بأن أسلحته )الخشبية(  هزيمة "جوج". إن الجيش الهائل الذي اس

هذا  ى، وأن جثث قتل(10، 9: 39ان مدن إسرائيل بالوقود مدة سبع سنين )كيمكن أن تزود س

مرة أخرى ذا داللة    7وهنا يبدو الرقم    (.12،  11:  39الجيش يستغرق دفنها سبعة أشهر )

تك الوقود يستمر أطول مدة ممكنة، والجثث  أن  يمكن  هامة، تتضمن  الكثرة حتى ال  ون من 

أكبر من ذلك. ووادي "جهنم" ملعون الرتباطه بتقديم الذبائح البشرية، في خارج    تصور عدد  

المدينة. بل إن حزقيال ينظر إلى كل أرض إسرائيل على أنها مثل أورشليم. لذلك فإن قوات  

:  39ثار الجثث )وكانت إزالة كل أثر من آ(.  11:  39م خارج األرض )يدفن في عبار وج" ت  ج"
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  2:  5  الخمسة )الويين  ىسمة أساسية من سمات التطهر كما نفهم من أسفار موس (  16– 12

 (. 34، 33: 35 بالمقارنة مع سفر العدد 

ش  ي، اللحم فيها هو لحم ج (20– 17:  39ه هزيمة جوج بوليمة ذبيحة عظيمة )وتشب   

 ، (29– 21:  39)  كاملة    نهائية    عاد إسرائيل عودة  ي  الغازين المهزومين والنبيذ دماؤهم. بعد هذا  

جمع من جميع أراضي السبي.  منهم دون أن ي    د ن، وال يترك واحا ويعيشون في أرضهم في أم

 (.  29:  39والصورة النهائية هي صورة شركة ال تنقطع مع هللا ) 

 ديد:  جوج وماجوج في فكر العهد الج

إن الموضع الوحيد الذي جاء فيه ذكر جوج وماجوج في العهد الجديد بشكل محدد هو  

وهنا نرى الهجوم يأتي من جانب األمم الذين في أربع زوايا األرض. (.  10– 7:  20  )رؤيا

استشهدوا مع  الذين  القديسون  يملك  أثنائها  في  التي  السنة  األلف  فترة  نهاية  في  يحدث  وهو 

: 20  ايا يتم هالك جوج وماجوج يواصل يوحنا وصفه للدينونة األخيرة )رؤ المسيح. وعندم

ا ي. ومن المعروف جيد  بد ألدها امج، كما يصف السماء الجديدة واألرض الجديدة في حالة  (12

أن تفسير هذه الفقرة ينطوي على كثير من الخالف والجدل. إذ يعتقد البعض أن فترة األلف 

ا، وهي فترة من تاريخ الكنيسة تسبق النهاية مباشرة. ويفسر البعض  حرفي  السنة ينبغي أن تفهم  

ااآلخر هذا التصوير الوارد في سفر الرؤيا تف ا. على أن التفسير األكثر جاذبية للكاتب رمزي    سير 

قتين هما: )أ( أن سفر الرؤيا قد كتب بعد وقت قصير من  ي على حق  ىبنفي العصر الحاضر ي  

كما  ه الكثير من المسيحيين حياتهم. )ب( أن كل جزء من نبوة الكاتب،  ر فقد فيياضطهاد مر

 كان له صلة عملية وثيقة بأولئك الذين كان يكتب لهم. هو مرجح، 

ا يأتي  ا بعيد  تصبح حادث    فإذا أخذنا في اعتبارنا هاتين الحقيقتين فإن قيامة الشهداء ال 

ال كنيسة سوف تنجو من االضطهاد وتبقى  في نهاية األيام، بل هي وسيلة رمزية لتقرير أن 

ا لإليمان  ن الذين استشهدوا قد انتصروا على الموت. ومن هنا يكون سفر الرؤيا تحدي  أ حية، و

والوالء. ولعله كان يبدو وكأن الشهداء يموتون ميتة العار، مضيعين حياتهم، لكن رؤيا يوحنا  

 ون بشرف إلى حياة منتصرة. شهداء يسير كفأولئك الذين ماتوا  ،تقدم الصورة الحقيقية

اال   أن  يعرف  يوحنا  يكون وكان  لن  المسيحيون  له  تعرض  الذي  الروماني  ضطهاد 

واجهه أولئك الذين ينه لن يكون األخير سوف  أاالضطهاد األخير الذي تواجهه الكنيسة، بل  

أساوية  ة على توقع سيادة الشر بطريقة ميجماعإكان يكتب إليهم. إن العهد الجديد يحمل شهادة  

نفسه قد حذر من أن األمر سوف يكون هكذا )مرقس (.  19:  13  قبل نهاية الدهر، ويسوع 

تتحدث عن هذه الكوارث والضيقات،    اوبالنسبة ليوحنا، فإنه يعتبر "جوج وماجوج" رموز  

المس العصر  بداية  بعد  وماجوج"  "جوج  هجوم  يضع  حزقيال  مثل  النصر   انييوهو  وقبل 

   .النهائي
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ا لهذا النموذج في حياة يسوع نفسه. إن معموديته تشكل بداية  نعكاس  ا ويمكن أن نرى   

المس إلى األرض اني. عندما عبر األردن كان هذا رمز  يالعصر  إرجاع إسرائيل  للبدء في  ا 

 . لكن بدال  ا الموعود بهي حقه في كونه المس االموعود بها. وقد تنقل وجال في هذه األرض مثبت  

في قادة اليهود الجشعين،    مجسدة  نجد التجمع الفاسد لقوى الشر    ،من االسترداد الفوري للفردوس

، وهو أعزل يمانيسوالحكم الروماني العسكري القاسي. وقد هوجم يسوع بشدة في بستان جث

لذي شنه بال حماية، على أيدي العسكر المسلحين: وهذا وجه آخر من أوجه التماثل مع الهجوم ا

وكأن    اوصلبوه، ومع ذلك فعندما بد   المسالم. لقد قبضوا على يسوع  ئل الهاد يجوج على إسرائ

انتصار الشر قد تأكد، انقلبت األمور وقام يسوع من األموات. إن العجز الظاهري هلل في تعامله  

إلضافة  مع العدو سرعان ما تحول فجأة إلى قوة ظافرة. وطبيعة هذا النصر لم تكن متوقعة، با

حرز على األمم كان عن طريق التبشير بالرسالة وليس عن طريق القوة إلى أن النصر الذي أ  

 (.  11– 8: 2 )أعمال

أ    فقد  النموذج.  لنفس  بالعديد من األمثلة  الرسل  لقي بطرس في ويزودنا سفر أعمال 

الثان المزمور  بكلمات  إلى هللا  تتوسل  كانت  الكنيسة  لكن  للتهديد،  "لماذا السجن وتعرض  ي: 

تل يعقوب، وألقي بطرس في السجن (. وق  25:  4  أعمال)ت األمم وتفكر الشعوب بالباطل"  جارت

والقيود (  17– 1:  12  مرة ثانية لكن الكنيسة رفعت صلوات من أجله، فيحرره مالك )أعمال

عدام  . ويتعرض بولس وسيال في فيلبي للتهديد باإلافتح، ويصبح حر  تنحل والبوابة الحديدية ت  

الفجر، لكن زلزاال   ناحية   عنيف  عند  الليل يحررهما من السجن. بل يمكننا من  ا عند منتصف 

نتأمل في الطريقة التي   بها قصة سفر األعمال: يتعرض بولس لمضايقات تنتهي  أخرى أن 

الرومان القبض عليه، وهو في طريقه إلى روما    ىمستمرة من اليهود كانوا يقاومونه، وقد ألق

المنتصر. ومع ذلك يصل كقوة الشيطانية في عاصفة تحطم السفينة، ويبدو الشيطان  تظهر ال

 ى. من الواضح إذن أن المقاومة عملت على تحقيق مقاصد هللا األخر .إلى روما ابولس سالم  

 : رسالة النص لعصرنا الحاضر

األ  لهذين  يمكن  ماذا  إلى سفر حزقيال،  ) يصحاح بالرجوع  لنا  (  39،  38ن  يقدما  أن 

 يوم؟ يمكنهما أن يقدما ما يلي:  ال

 مذكرة تحذير:   (أ)

هذا يعني عندما يدخل المرء إلى الحياة المسيحية، عندما يرجع إلى هللا ويتوب، فإن   

للفردوس نفسه. لقد حذر يسوع   ا مباشر  ا لشعب إسرائيل. إال أن هذا ليس دخوال  أنه يصير وارث  

(. ليس لنا أن نتوقع عندما نصير 33:  16 وحنا ي : "في العالم سيكون لكم ضيق" ) تالميذه قائال  

مسيحيين حقيقيين أن الحياة ستكون سهلة، وأنه سوف يكون هناك رفاهية بال انقطاع أو عوائق.  

. وفوق ذلك فإن العهد (8:  5  بل ستكون هناك مهاجمات عنيفة من الشيطان )بطرس األولى

الجديد ال يخبرنا بأن نتوقع أن ملكوت هللا سوف يقوم على األرض في سلسلة سهلة من الحوادث 

ظهر نفسه في أشكال حالكة الظالم قبل السعيدة، بل على العكس إنه يعلمنا أن الشر سوف ي  
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أيض   يبدو  كما  األخيرة،  حالكارثة  يأتي  وعندئذ  البشرية،  نظرنا  وجهة  من  النهائي  ا  هللا  سم 

 لألمور. 

 مذكرة رجاء:   ( ب)

هناك أوقات يبدو فيها أن سيطرة هللا على الحوادث مطروحة في ظالل الشك. ربما   

التي   والرسالة  العالمي،  المستوى  على  نكبة  أو  الشخصي،  المستوى  على  كارثة  هناك  كان 

لغة الظالم والكآبة يتدخل  في اللحظة الباهللا هي أنه  ة بالنسبة لشعب  ي تؤكدها هذه الفقرات الرؤو

بها، ولكي يعرفوا أنه هللا. ولعل بولس كان    امعترف    تها، وقو  ز  ميا مهللا ليجعل حضوره واضح  

، لكن  (26:  15  ورنثوس األولىكالموت "آخر عدو" )  ىيفكر في جوج وماجوج عندما سم  

يبطل ويدمر في أن ذلك الموت، الذي يشبه جوج وماجوج، آخر عدو، سوف    هو  األمر العظيم

ا أن  ا لوجه بهذا الرجاء، ويمكنه أيض  النهاية. إن المؤمن المسيحي يمكنه أن يواجه الموت وجه  

رها الشيطان ضده، وأن يعرف  بيواجه جميع األشكال األخرى من "جوج وماجوج" التي قد يد 

 يمكن أن تنتصر عليه.  أنها ال

ا  اختطاف  وألوان  العالمي  الموقف  إلى  ننظر  اإلرهابية،  عندما  واألنشطة  لطائرات 

مسيحيين حقيقيين أن نهدأ كا. فعلينا ا ورعب  يكون من السهل أن تضطرب قلوبنا في داخلنا خوف  

المقدس   بالتاريخ  المقدس،  الكتاب  إن  العرش.  على  موجود  أن هللا  ونتذكر  بسالمنا  ونحتفظ 

 ا. المدون به، يرينا أن هللا لم يفقد سيطرته مطلق  

   مذكرة تعليم:  ( ج)

توجد نقطتان في رؤيا حزقيال توازن الواحدة األخرى: النقطة األولى هي استخدام  

وقود خشبي. إن شعب هللا سوف ينهب ناهبيه ويسلب سالبيه. إنها كإسرائيل ألسلحة "جوج"  

ا  د ضخامة المدى الذي وصلت إليه هزيمة األعداء على يد الرب. لكنها أيض  ز وتحد   صورة تمي   

قة التي بها تزودنا االنتصارات السابقة بالوقود الذي به تحفظ حياتنا المسيحية تذكرنا بالطري

النصر  يمثل  الصليب  ألن  الصليب؛  عن  أساسية  بصفة  إلينا  يتحدث  هذا  ومتوهجة.  مشتعلة 

ك   والموت، حيث  الخطية  على  والجوهري  يتغذى  س  األساسي  عليها  التي  الموقعة  المسيح  ب 

نعرف من الصليب    ، فنحنعال    ر علينا أعداؤنا في مسامعنا بصوت  إيماننا وينمو. ومهما يتفاخ

. وعندما نفكر في انتصارات أحرزناها بد ألأن هالكهم مؤكد وأن قوتهم قد تحطمت مرة وإلى ا

طريق افي   عن  سواء  العدو،  حاول  بها  التي  الطريقة  نتذكر  أن  علينا  الشخصي،  ختبارنا 

اإلحساس بالجرم أو الخوف، باإلغراء أو اليأس، أن يهاجمنا في الماضي، ونذكر كيف أنه  

بالجميل. وبهذه الطريقة نحرق    بالعرفانزم. وبينما نتذكر هذا تضطرم فينا محبة هللا وتتوهج  ه  

 ". رماح وسهام "جوج 

ش جوج. يتعين على إسرائيل بعد النصر العظيم، يوالنقطة الثانية تأتي من عملية دفن ج 

هتداء أو التجديد  أن يتطهروا من كل أثر من آثار العدو. هكذا األمر في الحياة المسيحية. إن اال
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. د بألنسان يحدث فيها انتصار الخير على الشر بكل ما يتضمنه هذا إلى اهو لحظة في حياة اإل 

ا وآثار ينبغي التخلص منها. وقد حسب بولس هذه يف وراءه بقا خل   لكن هذا االهتداء أو التجديد ي  

وكل مؤمن مسيحي له في  (.  8:  3   )فيلبيخر بها قبال  تيسي يف أنه كان كفر  نفاية، مع  األشياء  

ن أكما  جثمان طبيعته القديمة ما يشبه البقايا التي يجب التخلص منها. فعليه أن يطهر نفسه  

(. لعل هذا هو ما نحتاج أن نؤكد عليه في الوقت الحاضر، 3:  3  المسيح طاهر" )يوحنا األولى"

 (. 14:  12 ألنه بدون القداسة لن يرى أحد الرب )عب 

 (:  11:  39م" ) يبارعملحوظة: "

الكلمة في ترجمة   هم هو المكان الذي دفنت فيه قوات جوج كما مر بنا. وتأتي هذ يعبار  

الع   اسم  كان  ربما  لكن  المسافرين".  "وادي  "عباريمل  أخرى  ألن    " م  بالذات،  المقصود  هو 

كان يطلق على الجبال الواقعة في شمال موآب والمطلة على البحر الميت )سفر   "عباريم" اسم  

 (.  48، 47: 33 العدد 
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

ة في العهد القديم، فإن كارثة الجراد في يمثل آخر من أمثلة الكتابة الرؤوبل  يوئ ي يمدنا سفر   -1

نذير    صحاح األ النبي  يراها  فما   ااألول  وماجوج.  جوج  غزو  كبير  حد  إلى  يشبه  بغزو 

 السمات المشتركة بينهما بوجه عام؟  

 مقارنة هذه الفقرات: باستعن 

 حزقيال 

 2:  39؛ 15: 38

38 :16 

38 :19 

38 :20 

39 :8 

39 :28 

39 :29 

 يوئيل 

2  :2 ،20 

2  :2 

2  :18 

2  :10 

 18: 3؛ 2، 1:  2

3  :7 

 وما بعده   28:  2

 

نجيل؟  سفر األعمال عن هزيمة الشر لنفسه في صراعه ضد اإلفي  ما األمثلة الموجودة   -2

:  28؛  33– 12:  23؛  40–38:  15؛  21– 19:  14؛  4:  8؛  58:  7؛  36:  2  انظر )أعمال

ما السمة التي يعكسها هذا في هزيمة جوج؟ هل يمكنك أن تفكر في إيضاحات من (  30

 الخاص؟   كختباراواقع 

ترينا   -3 يتعرض ألي ضيق. كيف  المسيحي ال  المؤمن  أن  الناس  يظن  األحيان  في بعض 

بأية وسائل   يقع في مثل هذا الخطأ؟  لم  النبي  الفقرات الواردة في حزقيال عن جوج أن 

 ( 2: 16؛ يوحنا 58:  9  ذا النوع من سوء التقدير؟ )لوقاتجنب يسوع نفسه ه
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 الفصل العاشر 

 رؤيا حزقيال األخيرة 

(40 :1 –  48 :35 ) 

باإل   والوعد  جهة،  من  بالدينونة  التهديد  هما إن  أخرى،  جهة  من  السبي  من  عادة 

األخيرة مع هذا النمط.    ات صحاحم األاألساسان التوأم اللذين يقوم عليهما سفر حزقيال. وتتأل 

على شكل بناء يتحول إلى مدينة هي    خذ فيها حزقيال إلى جبل عال  فهي تتحدث عن رؤيا أ  

( الجديدة  )2،  1:  40أورشليم  الرب  عودة  في  الرؤيا  ذروة  وتتمثل  أن  (.  12– 1:  43(.  إذ 

لرب الهيكل حزقيال يربط بوضوح بين ما يراه هنا وبين رؤيا الدينونة التي رآها عندما غادر ا

  .وما بعده( 1:  1وبين اختباره األولى عند نهر خابور )(  25:  11  – 1:  8)

النبي   مع  يجول  وكان  الجديدة.  للمدينة  حذرة  جولة  شكل  األخيرة  الرؤيا  هذه  تتخذ 

خدمت ل رجل على هيئة مالك، معه قصبة قياس طولها "ستة أذرع وشبر" است  يمرشد ودلك

ريقة يمكن معها رسم هذه التخطيطات المعقدة. وعودة الرب قد  في ذكر األقيسة بالتفصيل بط

ليين عن  يسرائ لب منه أن يخبر رفاقه اإل(. لقد ط  6:  43تبعتها تعليمات أعطاها الرب للنبي ) 

  ( ثم يتبع 10:  43الهيكل الذي رآه بقصد تخجيلهم وإشعارهم بالخزي على سلوكهم السابق ) 

 ع مفصل يشمل األمور اآلتية: يتشر ذلك

 (. 17– 13:  43)وما بعده( وأقيسته موصوفة بدقة في  18: 43استخدام المذبح )  (أ)

   .(44ن )ص يي نظام الهيكل مع تأكيد خاص على واجبات الالويين والكهنة الصادوق (ب )

 (.  8–1: 45تخصص وتوزيع األرض حول الهيكل )  ( ج)

التقدمات الت عن  ي، يتبعها تفص (12– 9:  45مناشدة على األمانة وحث على إجراء الحق ) (د )

 (. 17– 13: 45"للرئيس في إسرائيل" ألجل اإلنفاق على الذبائح المشتركة )  ىعطالتي ت  

:  45المظال ) و،  (24– 21:  45، والفصح )(20– 18:  45سيما رأس السنة )  األعياد وال (ه)

 (.  8– 1:  46ة )(، والسبوت واألهل  25

 (. 18– 9: 46عدد من المسائل العامة المرتبطة بالهيكل وتنظيمه ) ( و)

يظهر المرشد المالئكي مرة أخرى، ويستمر   46  أصحاحوفي العدد التاسع عشر من  

يتدفق من تحت    ىر مج  ىريفي الجولة الموجهة، ويعود مع حزقيال إلى باب الهيكل، حيث  

جابة  فه اإلإلى أين تذهب المياه؟ لكي يعر   .  (1:  47ا المذبح إلى الجانب األيمن ) العتبة متجاوز  
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المرشد   به خارج  نرى  النبي ويدور  فيريأخذ  الشمالي  الباب  إلى تجالمياه    ىا من خالل  ري 

ا االتجاه الجنوبي للباب الشرقي، الذي من خالله اقترب الرب من الهيكل، وكان هذا الباب مغلق  

مسار    ع(. وبينما يواصل حزقيال ومرشده تتب  2، 1: 44 بالمقارنة مع  3،  2: 37على الدوام ) 

الما أكثر عمق    ء يصبحالنهر يرى  كافي  بالتدريج  للسباحةا حتى يصير عمقه  (. 5،  4:  47)  ا 

ا إلى مساحة صحراوية جرداء، إلى ا ثم جنوب   شرق  وينظر حزقيال فيرى أن المياه تنزل أوال  

  حياة(. وحيث أن مياه النهر منعشة فهي قادرة على منح ال8– 6:  47العربة والبحر الميت )

، والحياة الجديدة أروع بكثير من مجرد (11– 9:  47يقتله الملح )واألشجار والسمك إلقليم  

ينقطع كل شهر   تذبل، وثمرها ال  تعويض عن الموت السابق، ألن األوراق على األشجار ال

(47 :12  .) 

: 48  –  13:  47ويختتم السفر ببيان إلهي يتعلق بتقسيم األرض بين مختلف األسباط ) 

الحصة المقدسة "التقدمة" )بمعنى  وفي الوسط توجد شريحة األرض التي يسميها حزقيال  (.  35

وقد سبق أن أشار حزقيال إلى هذه التقدمة المقدسة من األرض (. 8: 48)للرب من األرض( 

ثالثة أجزاء موزعة بين )أ( الكهنة من بني صادوق )ب(    ى(، وهي مقسمة إل5–1:  45في )

– 9:  48، تحيط بها أرض للرئيس إلى تخم الشرق والغرب ) ىن ك للسوالالويين )ج( ومدينة  

في هذا الترتيب نرى  .  (29– 23:  48أما بقية األرض فهي مقسمة بين األسباط المختلفة )(.  22

تي من البكر رأوب بدال    األسمىيهوذا يحتل المكانة   (. 12– 8:  49  ني وك ن )قارن بما جاء في 

، مع السبطين  يهة جارية راحيل وهما دان ونفتال لب  ا أن السبطين اللذين من نسلالحظ أيض  

س  د  اللذين من نسل زلفة سرية يعقوب وهما أشير وجاد، تقع أقسامهم إلى أقصى بعد من المق  

والمدينة. أما األسباط األخرى فهي متوازنة: أربعة في الجنوب وأربعة في الشمال. وجدير 

ق   بين  س   بالذكر أنه عندما  ، فإنها  (15–13:  34  األسباط في األصل )سفر العدد مت األرض 

خارج حدود   عت بين بعض األسباط المنقسمة إلى نصفين، وبعض األسباط وقعت أقسامهاوز   

مشروع حزقيال النموذجي، لم    يزيلت فلكن كل هذه األمور الخارجة عن المألوف أ    .الوطن

 تي منحها هللا لهم. ان في األرض الكيعد هناك أنصاف أسباط، فكان لجميعها م

مما  ،(34– 30: 48وكان لكل سبط الباب الخاص به الذي يؤدي إلى خارج المدينة ) 

يدل على أنه ال يوجد سبط ينفرد وحده بملكية المدينة. بيد أن باب يهوذا يقع في وسط الجانب 

الهيكل ) التناسق  31:  48الشمالي ويطل على  باب لسبط الوي  ك(. وللحفاظ على  ان وجود 

منس اشتراك  ويتساوى مع  س  ي فراأو  ىليتعادل  واحد  باب  في  المشهور م   م  اسم سلفهم  ي على 

   .(32: 48يوسف ) 

. فإن سفر ى( ولهذا داللة عظم 35:  48ة" بمعنى الرب هناك ) شم    ههويواسم المدينة "  

حزقيال ليس وحده الذي يتمركز على حضور وغياب هللا، فالعهد القديم كله بطريقة أو بأخرى  

إلى صرخة قلب أيوب "من يعطيني أن  (  24:  3  نيو كت)يشترك في هذا األمر، من مأساة آدم  

اعتباره موضوع  (3:  23  أجده" )أيوب  يمكن  إليه  إلى هللا والوصول  أن االقتراب  ، والحق 

اسمه الكتا دعي  خطايانا  من  يخلصنا  لكي  جاء  الذي  يسوع  فإن  ثم  من  ككل.  المقدس  ب 



71 
 

وكان كاتب سفر الرؤيا على وعي بما (.  23  –  21:  1  ىل" ومعناه "هللا معنا" )متي"عمانوئ

: هوذا مسكن هللا    اا عظيم  جاء في أواخر نبوة حزقيال حين كتب يقول: "وسمعت صوت   مع قائال 

: 21  ايا لهم" )رؤه  ل، وهللا نفسه يكون معه إاشعب  له    وهم يكونون  الناس، وهو سيسكن معهم

 ال سفره. يوبهذه اإلشارة يختتم حزق(. 3

 موضوعات لها دللتها:  

الثمانية األخيرة.    ات صحاحيوجد عدد من الموضوعات التي لها مغزاها في هذه األ  

. من ثم كانت مغادرة هللا ألورشليم أكثر العناصر الحضور الدائم هلللكن أهم هذه الموضوعات  

ا في النصف األول من سفر حزقيال، وعودة هللا الدائمة المستمرة هي أكثر المظاهر أهمية  حزن  

 في رجاء حزقيال ألجل المستقبل.  

ات، صحاح ، الذي يشغل اهتمام النبي في هذه األلالهيكهو  وإن البناء الجديد المقدس   

األسباط إلى إلههم. جميع  ب وتصل  يعد الرمز المرئي لحضور هللا الدائم؛ فهو األداة التي تقر   

 وأهمية وجود الهيكل تؤكد أولوية العبادة في المملكة المحددة.  

تقع وظيفة   ل حزقيال هي التناسق. وهنايكإن السمة المميزة في مشروع أو تخطيط ه 

المرشد المالئكي بقصبة القياس التي معه، فالهدف من عملية المسح أو التخطيط المفصل، هو  

عند خلقه للعالم أو استحسانه لصنعة يديه رضا هللا  التأكيد على جمال التصميم الدقيق. إننا نرى  

زقيال في هذه فإن ح  ،كذلك الحال هنا  .(1في هذه الكلمات: "ورأى هللا ذلك أنه حسن" )تكوين  

عد القياسات  ات يتحدث عن عملية خلق جديدة على غرار عملية الخلق القديمة، وت  صحاحاأل

دخره  يعن الرضا واالستحسان، وإشارة إلى التخطيط الكامل الذي    االدقيقة للمالك المرشد تعبير  

 هللا من أجل شعبه الذي أعاده من السبي. 

ضع تركيز شديد على التوافق والتناغم الكامل و  ما يتطابق مع تناسق مباني الهيكل،  بو 

فنالحظ الواجبات المنظمة المحددة للوظائف داخل الهيكل،   .للنشاط البشري المرتبط بالهيكل

باألعياد موسم   الخاص  الماهر لألرض سبط    ،موسمبا  والنموذج  بسوالتوزيع  أعظم با  ما  ط. 

والفجور واإلباحية التي وصفها حزقيال قبل االختالف الذي يميز هذا الوصف عن التشويش  

س نفسه! أما هنا  د  ا، حتى في المق  ا شائن  ذلك! لقد بدأ هذا الفجور من القمة وسلك القادة مسلك  

ا؛ إذ بدأ الترتيب والتناغم في الهيكل، وامتد تأثيرهما إلى تخوم األرض. فالعكس صحيح تمام  

عضو دوره في العمل السليم للكيان البشري ككل. إن األمر يشبه باألحرى الجسم البشري؛ لكل  

 (. 26– 14:  12 ورنثوس األولىكوهو نفس الفكر الذي تبناه بعد ذلك الرسول بولس )

ي    اللحم" ال  وأغلف  القلب  "أغلف  أي غريب  بأن  قول حزقيال  له وبالرغم من  سمح 

عن الرب وضلوا وراء  ا ألي الوي )من الذين ابتعدوا  سمح أيض  س، كما أنه ال ي  د  بدخول المق  

إل أن حزقيال لم يستبعد أي غريب (  14– 9: 44هنوا له )يكأصنامهم( أن يتقربوا إلى الرب ل

العامة للشعب على أساس ع   الحياة  قير  من المتيازات  يقبل مستوى وطريقة  ؛ فأي غريب 
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(. 23  ،22:  47مع السبط الذي يستقر في وسطه بصفة دائمة )  اإلسرائيلية كان يحق له نصيب  

الخمسة( تعامل مثل هؤالء الغرباء المقيمين بصفة دائمة    ىوكانت الشريعة )في أسفار موس

ا للشعب األصلي، كما يوضحه  ا مساوي  ، أما أن يصير لهم وضع  (19:  10  معاملة كريمة )تثنية

ليين بالتبني". إلى جانب  يألولئك الذين كانوا "إسرائ   حزقيال النبي هنا، فذلك يحدد معاملة جديدة

ذلك كان هناك النهر الذي يتدفق من الهيكل، وحيث أنه دائم الجريان، فهو يروي الشجر الذي  

 ورقه للشفاء. 

ل كاتب سفر الرؤيا هذه القصة بجرأة إلى النهر البلوري الخارج من عرش هللا  حو   وي   

  )رؤيا   لشفاء األممق الشجرة  والحمل، تحف به األشجار على جانبيه، وهناك شجرة حياة، وور

ديد كل أراضي جا على تر حزقيال، الذي كان اهتمامه منصب  كهذا بالطبع يتجاوز ف(.  2،  1:  22

إسرائيل. لكن حيث أن نهر حزقيال يزداد في تدفقه من الماء الضعيف إلى السيل كلما ابتعد  

الجديد عن التوسع الدائم في  ا يمكننا معه أن نقول إن فكرة العهد  عن الهيكل، فإن في هذا مشهد  

ا من قبل. فإن البركة التي تدفقت على إسرائيل  أمر مفهوم ضمن  (  8:  1  دوائر البركة )أعمال

 صد بها أن تفيض على اآلخرين.  ق  

 المشكلة الخاصة بالتفسير: 

 الرأي الواقعي:  (أ)

قاسها مرشد  إن حقيقة أن هناك إمكانية لرسم تخطيط فعلي للهيكل بحسب األقيسة التي   

لي. فإذا  ع  ف    لمشروع بناء    اواقعي    احزقيال، تؤدي بنا إلى االفتراض بأن النبي يقدم هنا تخطيط  

بع عندما تمت إعادة بناء الهيكل على ت  كان األمر كذلك، لكان يدهشنا أن هذه "الرسومات" لم ت  

التخطيطات الواقعية ألجل إعادة نكباب على  ستغراق وااللعل من المحتمل أن اال  !أرض الواقع

رؤيا المالءة    بناء الهيكل هو الذي أدى إلى الشكل الذي اتخذته رؤيا حزقيال )كما أن الشكل في

يمكن االفتراض بأنه نشأ عن المظلة المقامة   –  5:  11  أعمال  –  المدالة لبطرس من السماء

أجزاء من رؤيا حزقيال   للحماية من شمس الظهيرة(. بيد أن هناك  يعلى سطح منزل فلسطين

غير واقعية على اإلطالق؛ مثل النهر الذي يتزايد تدفقه بالرغم من أن مصدره الوحيد قطرات  

ص   قد  األسباط  ترتيب  أن  وحقيقة  الهيكل،  من  منبثقة  أي  ضئيلة  دون  في  ا نع  للجبال  عتبار 

لى إعادة بناء واقعي المنطقة. وفي ضوء هذا يمكننا القول بأنه بينما قد يشير ما يقوله حزقيال إ

 ا ما يفوق ذلك بكثير.  للهيكل، فإنه يقول أيض  

 النظرة الروحية:   ( ب)

ا )في الفصل الثامن تحت عنوان: التفسير وهي نفس وجهة النظر التي أشرنا إليها سابق   

المسيحي(، والتي تتصور أن النبي لديه "تلسكوب تاريخي"، ويرى به اإلعالن المسيحي بكل  

كان يعبر عنها بمفردات رمزية. والمثل الذي يصل إلى حد المبالغة في التعبير  تفصيالته وإن 

عن مثل هذا الرأي يمكن أن يقول، على سبيل المثال، إن حزقيال يتحدث عن نهر خارج من 
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الهيكل، لكنه في الحقيقة يعني دم المسيح الذي فاض من جسده المجروح. صحيح أن هناك  

 ،هذا النوع من التفسير لكل من يؤمن بالوحي اإللهي للكتاب المقدسا في  مهم    اا حقيقي  عنصر  

لكن من خداع القول بأن حزقيال كان يعني هذا في الواقع. فالحقيقة أنه كغيره من األنبياء كان  

ي  ي يخص معاصر  ىلديه معن بأن "النهر يعني دم  ن  مك   ه. قد نكون نحن في وضع  القول  نا من 

 ا بالنسبة لهم؟ ما كان يمكنهم أن يقولوا هذا. فماذا تعني نبوته إذ    المسيح" لكن معاصري حزقيال

 الرأي التدبيري المستقبلي:   ( ج)

أ    الدقيقة عندما  التفاصيل  تتحقق  لم  السبي،  اليهود من  الهيكل، وتمت عودة  بناء  عيد 

يق  لنبوة حزقيال، بل إنها ال تزال إلى اآلن لم تتحقق. من ثم فإن هذا الرأي يجادل بأن التحق

يزال يكمن في المستقبل؛ فيقولون إنه سوف يأتي يوم يعود فيه اليهود    الحرفي لنبوة حزقيال ال

ا للنموذج الموضوع في حزقيال. لكن هذا د طبق  إلى تقديم الذبائح في أورشليم في هيكل مشي  

ال إنه    الرأي  بل  الروحية،  النظرة  عليه  تنطوي  الذي  الضعف  فقط على  ا ينطوي  أيض  يثير 

بة أكثر خطورة. ذلك أن الهدف من الذبائح، كما يتضح من رسالة العبرانيين، كان إعداد صعو

أما اآلن وقد جاء المسيح فإن أي تشبث بالنماذج القديمة لليهودية أمر الطريق إلى المسيح. 

. ربما تكون نبوة حزقيال ال يزال لها عالقة بالمستقبل، لكن القول بأنها سوف  لم يعد له مكان

   بموته كل الذبائح ا في المستقبل، قول يحط من أهمية موت المسيح كذبيحة مبطال  ق حرفي  تتحق

 الرمزية. 

 النظرة الرؤوية:  (د)

التاسع(، وهذه األسبق أن ذكرنا شيئ    الفصل  الرؤوية )في  الكتابات   ات صحاح ا عن 

القسم الذي يتحدث عن "جوج   الثمانية األخيرة تشترك من حيث األسلوب في بعض سمات 

وماجوج". إن قوة الرأي الواقعي تتركز في أنها تجعل نبوة حزقيال ذات صلة بسامعيه، كما 

ضع فيه هو  ا للموقف الفعلي الذي و  ا يؤكد أن رسالة حزقيال كانت تفسير  ي أيض  وأن الفهم الرؤ 

وغير  ومعاصروه. و ذي جدوى  المحضة، غير  البشرية  النظر  وجهة  من  الموقف،  يبدو  قد 

كيف يمكن التعبير عن    .الموقف بالنسبة للعين المستنيرة بروح هللا مآلن بالرجاء  . لكند  واع

دعمهم  يالبرية    هذا الرجاء؟ إنه مثلما كان الحال عند الخروج من مصر، كان الذين يعبرون

ر عن اقتناعه  ال هنا يعب   يحزق  "، هكذا نرىسال  عا و التي تفيض لبن  "ويسندهم التفكير في األرض  

انا  كلدى سامعيه وسيفهمونه. فاللبن والعسل    ال  بالتدخل اإللهي في وصف رمزي سوف يجد قبو 

ليين في كنعان. وبالمثل كانت الفكرة األساسية التي  يا لما سوف تكون عليه حياة اإلسرائ رمز  

 ا، هي المختصة بشركة جديدة، دائمة ومشبعة مع هللا.  ينبغي على حزقيال توصيله

كان يعيد مرة أخرى بأسلوب   48  –  38  ات منصحاحويمكن القول بأن حزقيال في األ 

  ات من صحاح، نفس اآلمال التي سبق أن عبر عنها بأسلوب نبوي أكثر صراحة في األيرؤو 

" تصوير قوي وبارز لألعداء المحيطين  وماجوج  جوج فإذا كان األمر كذلك يكون " .  37  –  25

األ في  الهيكل  ويكون  من صحاحبإسرائيل،  الشعب  إلعادة  واضح  حيوي  رمز  األخيرة  ات 
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 هو أن جوج وماجوج يشيران إلى دائرة أوسع وأكثر من األمم  حتماال  االسبي. لكن األمر األكثر  

تقبل في مرحلتين: نجد ذلك أن حزقيال يرى المس.  32  –  25  ات منصحاحفي األ  مالمشار إليه

في المرحلة األولى أزمة عالمية تلقي بظاللها على المرحلة فتصبح معتمة، أما المرحلة الثانية  

 فتتميز بالسعادة والفرح الدائمين.  

 ة: التحقيق المسيحي للنبو  

ا لنبوات  إن العودة من بابل إلى إسرائيل، وبناء الهيكل الثاني، كانا إلى درجة ما تحقيق   

الذهبي، ولم يجلس ملك على عرشحز العصر  لم يظهر  لكن  ف  قيال.  ر من  كإسرائيل. ربما 

  64ق.م. وانتهى في    19الذي بدأ بناؤه في  )جاءوا من بعد هيرودس الكبير أن هيكلهم الضخم  

يستطيعون   ال  ألنهم  لذلك،  مؤهلين  يكونوا  لم  لكنهم  لنبوة حزقيال،  المنشود  التحقيق  هو  م.( 

أاال بوجود  يسوع  دعاء  تعليم  إلى  نأتي  وعندما  بداود.  تربطهم  أكثر  نجية عالقة  معارضة  د 

جوهرية وأكثر قوة؛ ألنه بالنسبة ليسوع فإن خطأ الطريقة اليهودية في فهم النبوة تتمثل في 

خلطهم بين الرمز وبين الحقيقة المرموز إليها. لقد داعبت المباني الفخمة واالستقالل السياسي  

ليس   اليهود،  فقدوا  خيال  لكنهم  اآلن،  يفعلون  مما  الوعد    ب  ل  أقل  الذي هو  النبوة وجوهرها، 

 بعالقة جديدة مع هللا.  

ولكي تصبح هذه العالقة الجديدة مع هللا ممكنة مات يسوع وقام ثانية. إن موت وقيامة  

تفسير   النبوة  تفسير  إعادة  يتضمنان  كامال  يسوع  في  ا  المتمثلة  القديمة  الرموز  إن  الهيكل . 

ا، بزاوية معينة، غير ذات موضوع.  واألرض والذبائح والملك والشعب، قد أصبحت جميع  

ا،   عاديً من ثم لم يعد الهيكل هيكالً لكنها من زاوية أخرى قد حصلت جميعها على قيمة جديدة.  

، الذي فيه صار المؤمنون مبنيين كحجارة  بل أصبح الهيكل هو جسد المسيح المكسور والمقام

وأرض الحرية أصبحت صورة من الحرية التي  (.  5:  2  بعد اآلخر )بطرس األولى  احجر  حية  

والذبائح    ،(3– 1:  61  بالمقارنة مع إشعياء  19–16:  4  قال عنها يسوع إنه جاء ليحققها لنا )لوقا

  موت المسيح وبالتالي إلى حياة المؤمنين الذين يعيشون له )رومية   ىأصبحت إشارة إلى معن 

:  17  اي"الملك" فهو يسوع نفسه، هذا هو التقييم المسيحي له "ملك الملوك" )رؤأما  (.  1:  12

  ا بالمعنى األرضي الدنيوي )يوحنا صرار أن يكون ملك  إب  ، رغم أنه وهو في الجسد رفض (14

 من قاعدة الساللة عيد بناؤه على قاعدة الوالء ليسوع بدال  ا فإن "الشعب" قد أ  (. وأخير  15:  6

 (. 19– 11: 2 ةي طالوالختان كما كان األمر من قبل )غأو العرق 

األ  هذه  إن  إذن  نقول  أن  لنا  في صحاحهل  بالفعل  تمت  قد  حزقيال  من  األخيرة  ات 

المسيح؟ نعم وال، ألن العهد الجديد ما زال يصف الحياة المسيحية على أنها حياة التوقع. لقد 

، (2:  12  ر الموضوع أمامه" )عب امل "للسرو كملك يسوع منذ الصليب ألنه مات في توقع  

(، ورغم أن لهم حياة جديدة 2:  5  علن لهم )روميةوبالمثل فإن المسيحيين يتوقعون ما سوف ي  

إال أنهم يتطلعون إلى ما هو عتيد أن يعلن، إذ يتوقعون بالصبر المجد العتيد (  5:  2  اآلن )أفسس

كذلك ينبغي أن نتذكر أن يسوع    (.25– 8:  8  ستعلن وكمال التبني بفداء األجساد )روميةأن ي  
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قد حذر أتباعه بأن الترقب الفوري والتوقع المباشر ليس كله سعادة بالنسبة لهم. لقد تحدث عن  

امع ثم عن الشدة واألزمة المفجعة التي تسبق نهاية العالم  جالضيق في العالم، والطرد من الم

 حلتي نبوة حزقيال عن المستقبل.  ا على مرفي كل هذا يمكننا أن نرى تصديق  (.  29– 9:  24ى  )مت

من   يءب بالتساؤل: أال يكون سامعو حزقيال قد تعرضوا بطريقة ما لشجر  لكننا قد ن 

 إلى اإلجابة على  ا؟ لقد ألمحنا قبال  حقق طيلة ستمائة سنة تقريب  تالخداع ما دامت وعود النبي لم ت 

الرمز كان أهم من الحقيقة. لكن  هذا التساؤل. إنهم يكونون قد تعرضوا بالفعل للخداع لو أن  

م حزقيال عن المستقبل يعطي الفرصة لكل مستمع أن يتمسك باهلل وأن يتمتع بعالقة جديدة  يتعل

توقع لما سوف يفعله هللا ذات يوم. وفي ضوء هذا فإن االهتداء أو التجديد في تعليم    معه في

حزقيال يحتل نفس المكانة في نظر المسيحي إلى حد كبير. فالمؤمن المسيحي يمكنه أن يرى  

بالنسبة   إنه  بل  إلى األمام.  يتطلع بها  التي  الدرجة  بنفس  الوراء  إلى  قد فعله هللا، ويتطلع  ما 

ي أي جيل فإن المنظور المستقبلي المتوقع متماثل ومتطابق. فإنه في الحاضر يحيا  للمؤمن ف

التغلب على ما   التي تمكنه من  الجديدة  الت، وهي  كواجهه من مصاعب ومشيحياة اإليمان 

المصاعب التي تبلغ ذروتها في األزمة المفجعة األخيرة سواء بالموت أو بنهاية العالم الحاضر. 

عن المشكالت والتجارب، فإن المؤمن يعرف أن هناك "المدينة" التي ال لكن بصرف النظر  

أي هيكل. ألن كما قال حزقيال نفسه، "الرب هناك"، وقد تجاوب كاتب سفر الرؤيا  إلى  تحتاج  

ألن الرب هللا القادر على كل شيء هو والحمل    ال  مع هذا بأن كتب يقول: "ولم أر فيها هيك

 (. 22:  21 هيكلها" )رؤيا

 حوظات: مل

 (: 15:  44"أبناء صادوق" )  (أ)

زل ع  كان صادوق أحد كاهنين في بالط الملك داود. أما الكاهن اآلخر "أبياثار" فقد   

وقد قام أبناء وأحفاد صادوق  (.  2،  1  ا العرش )ملوك األوليفي مؤامرة محاولة تولية أدون 

إلى هذه   وقد نظر حزقيال  الهيكل.  الكهنة حتى خراب  لم  بواجبات رؤساء  أنها  العائلة على 

اال بموجة  وتتلوث  العام،  وحدهم  لرتداد  إليهم  ونسب  حزقيال  اختصهم  السبب  متيازات  اهذا 

 الجديد. الكهنوت في الكيان 

   :(8: 48التقدمة ) ( ب)

يقصد بها هنا قطعة من األرض مكرسة هلل. والكلمة العبرية تشير إلى هبة إلزامية،   

فكذلك األمر بالنسبة للمحصول. وكما أن شخصية هللا المعطي باعتبار أن األرض كلها هلل،  

بها عن طريق تقديم حصة معينة من المحصول، كذلك فإن لقب هللا   اللمحصول كان معترف  

ر عنه بتخصيص حصة مقدسة من األرض هلل، أطلق عليها النبي  ب   مالك لألرض كلها قد ع  ك

 اسم "التقدمة". 
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 (:  35: 48الرب هناك )  ( ج)

لكلمة أورشليم التي هي في   اا باأللفاظ أو تحوير  اسم المدينة، وقد يكون هذا االسم تالعب    هذا هو 

  ه هويم" في الوقت الذي تأتي فيه عبارة "الرب هناك" من األصل العبري " يوروشالي العبرية "

 ". هم  ش  
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 أسئلة لمزيد من الدراسة

"لكل سبط بابه" عبارة ترينا أن المدينة لم يكن يسيطر عليها أية جماعة خاصة. هل هذا  -1

 أمر حقيقي في كنيستك؟  

ا عن كل فرد مسيحي على أنه هيكل للروح القدس. ما عالقة هذا يتحدث العهد الجديد أحيان   -2

)البا هناك"  "الرب  الختامية  حزقيال  عبارة  في  المتضمنة  والمسؤوليات  نظر ا متيازات 

 (. 16:  3 أفسس ؛19:  6  ورنثوس األولىك

  )كورنثوس األولى   ؟ما الذي كان يقصده بولس الرسول من تشبيه الكنيسة بالجسد البشري -3

ع من أرض جوما بعده( وقد أورد حزقيال صورة مشابهة عن شعب إسرائيل الرا  12:  12

 ا على تعليم بولس الرسول؟هذه الصورة ضوء    ىالسبي، فكيف تلق

 ا؟  لف رؤيا حزقيال عن األسلوب الذي سوف نعيش به اليوم وغد  كيف تخت -4

  



78 
 

 الفصل الحادي عشر

 فر الذي يحمل اسمهس   حزقيال وال

تقريب    أثار فيه ناشر ألماني، القالقل في حقل مضت سبعون سنة  ا على الوقت الذي 

حزقيال حتى ذلك . فقد كان سفر ئدراسات العهد القديم، بعد فترة غير عادية من االتفاق الهاد 

باال يتمتع  باعتباره  الوقت  بأصالته،  الكاهن    بالفعلعتراف والتسليم  الذي    المسبيصادر من 

من عمل النبي   كلها بالسالمة والوحدة باعتبار أن السفر  يحمل السفر اسمه. كما كان يتمتع أيض  

 اتب آخر. كولم يشترك معه أي 

هود شكوك حول السفر؛ من جهة ألن وفي مرحلة أقدم من هذه كان لدي الربيين الي 

أعمال هللا  مع  دعاء األلفة وإزالة الكلفة  اات العشرة األولى، في نظرهم، تنطوي على  صحاحاأل

األ في  الشرائع  تتوافق مع صحاحالسرية. ومن جهة أخرى ألن  أن  األخيرة أصعب من  ات 

ة من زيت اإلضاءة  ائة جر  الخمسة. لقد كلف األمر أحد كبار الربيين الباحثين ثالثم  ىأسفار موس 

عتراف بقانونية سفر حزقيال في الكتاب المقدس. وهو يبحث ويسهر الليالي قبل أن يسمح باال

إال بعودة إيليا!   حال  كامال  وحتى بعد ذلك، فإن التلمود يقول بأن االختالفات الموجودة لن تحل 

ها النبي جعلت بعض الفقرات هذا باإلضافة إلى أن المجاز واالستعارات الجنسية التي استخدم

 غير مالئمة للقراءة بالمجمع.

وبصرف النظر عن بعض هذه الشكوك الخاصة بالقانونية، وبعض التحديات العارضة   

الفيلسوف   "سبينوزا"  أثارها  التي  تلك  مثل  النبوات،  كاتب  هو  حزقيال  بأن  التقليدي  للرأي 

(  م1924م، فإنه في أواخر الربع األول من القرن العشرين )   17الهولندي الذي عاش في القرن  

ولشر" كتاب بعنوان "سبينوزا، الهولندي، فيلسوف القرن السابع عشر".  أصدر األلماني "ج. ه 

ا بأن سفر حزقيال قد "هرب"  مر    اتهام  اه "هولشر"  وفي معرض حديثه عن "سبينوزا" وج  

ويلة من "سكين النقد" من ثم فعل "هولشر" كل ما يقدر عليه لكي يفسح المجال لهذه  طمدة  

  ى ال نفسه سو يا يحتوي عليها السفر لم ينسب منها لحزقعدد   1273السكين، حتى إنه من بين 

 ا! عدد   170

تح الباب أمام الكثيرين لكي يعبروا عن كم  ف    م1924ولشر" كتابه في  ه ومنذ أن نشر " 

مجال في الكتاب الذي بين أيدينا لفحص   هائل من اآلراء المتنوعة عن أصل سفر حزقيال. وال

م على أي دارس يدرس نبوة حزقيال، من وجهة النظر هذه اآلراء بالتفصيل. لكن من المحت

ا عن األسباب التي من أجلها تعرضت وجهة النظر هذه  ، أن يعرف شيئ  ال  التي سلمنا بها جد 

 للتحدي، ويعرف كذلك الخطوط العريضة للدفاع عنها:  
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 من حيث األصالة:  (أ)

يتألف من شعر يعتقد "هولشر" نفسه، صاحب السكين الحاد، بأن السفر له قلب أصيل   

حزقيال. ومن جهة أخرى يتمسك الباحث األمريكي "س. س. توري" برأي يقول إن النسخة 

ق.م. ويتضمن هذا الزعم أن هذه النسخة انحدرت   230  األولى لسفر حزقيال قد ظهرت في عام

ق.م.، والناشر الذي   7" في منتصف القرن  ى  من نبي عاش في فلسطين زمن الملك "منسأصال  

 أعاد نشرها، كما يقول، قد قام بتغيير المشهد من فلسطين إلى بابل زمن السبي. 

ر    قد  المعقدة  النظرية  تقريب  هذه  العالم  مستوى  على  عن فضت  فكرة  تعطي  لكنها  ا، 

ي   الواردة عندما  التفصيالت الحرفية أن يشق طريقه دون االعتبار  األخطار  سمح للبحث في 

لما يقوله السفر عن نفسه، أو دون النظر للعملية التقليدية التي بها أخذ السفر مكانه بين    الواجب 

 أسفار الكتاب المقدس. 

ا على نطاق أوسع من  أما النظرية التي نادى بها "هولشر"، رغم أنها وجدت أتباع   

ى أن "هولشر"  نظرية "توري"، إال أنها تحمل بين ثناياها طابع اآلراء الفاسدة المزيفة. بمعن 

دعي في كتابه أن السفر قد كتب على يد شخصية عظيمة من الماضي. لكن لكي يكتب إنسان  ي

عن   ذلك  يكون  فقد  الطريقة  موضوعي  ابهذه  "هولشر"  كان  ولو  مقبول.  موضوعي    ا قتناع 

ينسب جزء   أنه  ذلك  تزييف.  أو  يتضمن كتاباته أي خداع  بالضرورة أن ال  ا  القتضى األمر 

عيد تحريرها  السفر لحزقيال نفسه، لكن هذا الجزء في نظره هو مجرد مادة للبناء أ   من ضئيال  

ة"، كما يقول، والذي عاش في  يعت على يد أحد الدعاة الذي كان "ذا ميول الو س   دت وو  يوز

فإذا كان هذا صحيح   الخامس ق.م.  الدليل على مثل هذ القرن  يكون  أن  يقتضي  ا فإن األمر 

 األصل أكثر قوة. 

لكي نرى ضعف مثل تلك اآلراء التي تبناها كل من "هولشر" و"توري"، فإن األمر و 

يستحق أن نتأمل، رغم خطورة التبسيط الزائد، في المعايير التي استرشد بها كل منهما في  

 اقترابهما من سفر حزقيال.  

ا  السفر بيت  ا في القول بأنه إذا كانت الفقرة الواردة في  تتلخص نظرية "هولشر" أساس   

من الشعر أو قصيدة شعرية فإنها تكون أصيلة وحقيقية، أما إذا كانت كتابات نثرية فهي من 

عمل الناشر الالوي. لكن ذلك يتجاهل إمكانية أن يكون الشاعر الملتهب، والمشرع الكهنوتي  

نعرف   بجمع نبواته الخاصة، كما  ىن في إنسان واحد. وإذا كان حزقيال قد اعتني تمعج النثري م

في االفتراض بأن حزقيال   ارميا قد فعل ذلك من المحتوى الفعلي لسفره، فال غرابة مطلق  إأن  

 أن يكون كاتب سفره الخاص.  ال بد 

بها أن تشير إلى عصر    د  ص  ق بأن النبوة "األصلية" ق  سب  فتراض م  اأما "توري" فقد بدأ ب 

ر الجملة االفتتاحية في السفر، وهي  فتراضه هذا، بصفة أساسية، إلى أنه فس  ا. ويرجع  ىمنس

ننكر أن هذه العبارة ليس لها معنى    وال   ى."كان في سنة الثالثين" بأنها تشير إلى عصر منس 
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 من غيره هو أن هذه العبارة تشير  حتماال  اق. لكن المرجح والتفسير المعقول واألكثر  يمحدد دق

في الفصل األول. لكن "توري" يجعل    إلى السنة الثالثين من حياة حزقيال، كما رأينا من قبل

من العبارة، التي تحوم حولها الشكوك، حجر الزاوية في نظريته المعقدة. وعدم الحكمة في 

 من ذلك إلى السنة  بدال    ا آخر يجعل نفس العبارة تشيرعمله هذا يتضح بجالء عندما نجد باحث  

دافع   تارالثالثين من سقوط السامرة،  جزء من مادة حزقيال إلى القرن  خ  ي ا بذلك إلى الوراء 

 الثامن قبل الميالد. 

 من حيث السالمة والوحدة:   ( ب)

على أنه، بالرغم من وجود أسباب طيبة كثيرة للشك في النظرات واآلراء المتطرفة  

التي اقترب بها النقاد من سفر حزقيال، إال أنه ليس من الحكمة أن نقول بأن كل كلمة في النص 

من عمل النبي نفسه. ذلك أنه من المحتمل، بحكم طبيعة األمور، أن نصوص  الحالي للسفر هي  

نسخ ويعاد نشرها بالتتابع والتعاقب إلى أن جاء وقت ثبت فيه النص عند  كتابات األنبياء كانت ت  

إدراجه ضمن أسفار الكتاب المقدس القانونية. باإلضافة إلى أن هذا النشر المتوالي تؤيده سمات  

اه. كما أنه ليس من السهل الجزم إلى أي مدى وصل أي تعديل أو تغيير في  النص كما ورثن

 النص من مخطوطة إلى مخطوطة.  

وسمة   الواحد،  المفهوم  بصمة  يحمل  حزقيال  سفر  أن  إلى  أشاروا  كثيرين  أن  غير 

التصور الوحدوي المتكامل، كما يملك تماسك ومتانة الفكر. والحق أن "توري" نفسه يتحدث  

، وكانت  انطباع حقيقي  فإن كان هذا اال  .ع الغالب للفردية التي هي في السفر كله"عن "الطاب

ال نفسه، فيمكننا عندئذ أن نعتبر عمل الناشر يالفردية التي تميز السفر مقصود بها شخصية حزق

ال بخطوط ثابتة  يسبق أن رسمها حزق   ،ستكمال صورةاقاصر، على أكثر تقدير، على مجرد  

نظرية "هولشر" الذي يجعل    ها عن ما تقترحلتفصيل. وهذا أمر يختلف تمام  من ا  يءوقوية وبش

 من داعية من نسل الوي "المهندس" الحقيقي لبناء السفر.

 البناء والصياغة:   ( ج)

يقول المؤرخ اليهودي "يوسيفوس" إن حزقيال قد ترك وراءه كتابين. وال ينبغي أن   

غير   ألنه  حجمه،  من  أكثر  التقرير  هذا  باألسانيأخذ  بيمدعم  من يد.  الدليل  لدينا  اآلن  أنا  د 

وقد   .في جزئين  اا كان منشور  مخطوطات البحر الميت في "درج إشعياء" أن سفر إشعياء أيض  

ال مؤشرات كثيرة إلى أن بناء السفر يتكون من جزئين  يرأينا من قبل ونحن ندرس سفر حزق

الجزء األول، وأن الرجاء هو الموضوع السائد  باعتبار أن الدينونة هي الموضوع السائد في  

لال مثير  أمر  وهناك  الثاني.  الجزء  يتعلق  في  واالكتشاف  الدراسة  من  المزيد  يستحق  هتمام 

ا نجيل لوقا وسفر أعمال الرسل اللذين يتشابكان بنفس الطريقة، فهناك إمكانية أن يصاغا أيض  إب

كذلك فإنه يضيف إضافة لها مغزاها   في هذا الخصوص على غرار حزقيال. وإذا كان األمر

 في سفر حزقيال.   وأهميتها لفهم وجهة النظر القائلة بأن البناء الثنائي أساسي  
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البناء األساسي لسفر حزقيال، يوجد باإلضافة إلى ذلك عدد من األقسام   وفي داخل 

ات من  احصحة فريدة لسفر حزقيال. ففي األ مل سخ، مما يشك   يالصغيرة المهمة محددة بتوار

زم ترتيب  في  التواريخ  توجد  والعشرين،  الرابع  إلى  دقناألول  النبوات  يي  في  أنه  على  ق. 

قد (  1:  26الموجهة ضد األمم الغريبة توجد بعض التعقيدات. فالنبوة الموجهة ضد صور ) 

بل إن هذه النبوات (.  1:  29نطق بها في وقت متأخر عن النبوة األولى الموجهة ضد مصر )

ا الطريقة  ب تاريخي كامل، مع أن ذلك، كما يبدو، يفسر جزئي  يست في ذاتها في ترتضد مصر لي

ا. ويرى البعض إن إحدى النبوات، وهي المتعلقة بحصار  بها هذه النبوات مع    التي ارتبطت 

تكون قد وضعت جنب   المتعلقة بصور  نبوخذ نصر لصور ربما  النبوات  بقية  إلى جنب مع  ا 

ختتم بها سلسلة النبوات الخاصة بمصر، جاءت في  ختيارها لت  االتي تم  ، بينما النبوة  (17:  29)

 هذا الموضع بسبب محتواها ومضمونها.  

خة. فالتواريخ تستعمل فقط للنبوة بالطبع ليس كل المادة التي يحتويها سفر حزقيال مؤر   

تتخذ   مبدآن  كالتي  يكون هناك  أن  ذلك  يترتب على  مباشر.  يحكمان عنوان رئيسي  أساسيان 

ترتيب السفر: المبدأ األول هو المختص بالتتابع الزمني، الذي يتالءم مع ثنائية البناء األساسي  

مح فيها ببعض الحرية لتجميع  للسفر كله. والمبدأ الثاني يختص بالمعالجة الموضوعية، التي س  

 ا للموضوع الرئيسي في داخل اإلطار الزمني. المادة طبق  

خ  ي م تسلسل التواريخ وعدم ترتيبها يدل داللة قاطعة على أن هذه التوارإن حقيقة عد  

ختراع ناشر متأخر، احقيقية وأصلية، إذ ينظر كثيرون من الباحثين إلى التواريخ على أنها من  

هذا  يحافظ مثل  لم  لماذا  نرى  أن  الصعب  يكون من  النحو،  كان على هذا  األمر  أن  لو  لكن 

 الدقيق!  يمن"المخترع" على التتابع الز

إليه هو الحل    أنه إذا كان الحل الذي ذهبنا  ومن األهمية بمكان أن نوجه النظر إلى 

ا الطريقة التي تحل بها مشكلة الصحيح لمشكلة كيفية بناء سفر حزقيال، فإن ذلك يشبه أيض  

ين سمحوا ابها المتنوعزمني عام، لكن كت    ا لها ككل إطارمتعلقة باألناجيل. ذلك أن األناجيل أيض  

ألنفسهم بحرية ترتيب المادة داخل هذه األناجيل حسب مالءمتها وتوافقها بطريقة أفضل مع 

 الموضوعات الالهوتية.
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 خاتمة:  

إن الفحص الدقيق، والتمحيص الصارم الذي تعرض له سفر حزقيال في نصف القرن  

قد كتبه حزقيال نفسه.   السابق قد أدى إلى تعزيز االقتناع بأن السفر الذي يحمل اسم حزقيال

وإذا كان السفر يحتوي بعض الشيء على عمل متأخر عن زمن حزقيال، فإن ذلك ليس أكثر 

ا من القراء. ورغم أن بناء السفر  جديد  من مجرد توضيح لنبوات حزقيال بألفاظ تناسب جيال  

، على  ىنر   نظر إليه على أنه مصطنع بسبب منهجه المحكم والمؤرخ بطريقة بارعة، فإنناقد ي  

النقيض من ذلك، أن السفر أماله ذهن النبي نفسه، وليس هذا فحسب بل أملته خطوات عناية  

 . هللا العاملة عبر التاريخ

 

 


