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�الأب �أيوب �شهو�ن
اأ�شتاذ ماّدة الكتاب المقّد�س، جامعة الروح القد�س، الك�شليك 

�سمولّية اخلال�ش يف �سفر اأ�سعيا

مقّدمة
يتوا�شل العهد البيبلّي ذاُته من اإبراهيم الذي "به وبن�شله تتبارك جميع اأمم الأر�س" 
"اإذهبوا  باأ�شرها:  الأمم  لي�شمل  ومداه  اأفَقه  يو�ّشع  الذي  ي�شوع  اإلى  3ب(،   :12 )تك 
وتلمذوا كّل الأمم" )مت 28: 19اأ(. هذا النفتاح الرائع كان اإًذا قبل الم�شيح ي�شوع 
المثال في  �شبيل  نقراأ على  اإليه؛  به ودعا  نادى  الذي  القديم  العهد  اهتماٍم في  مو�شوَع 
ُد  يُِّد، وُتَمجِّ يُّها ال�شَّ َنعَتها تاأتي وَت�شجُد اأماَمَك، اأَ مز 86: 9 ما يلي: "جميُع الأُمِم الَّتي �شَ
ا مز 87: 5 ال�شهير الذي يعلن قائاًل: "ول�شهيون ُيقال: اإن�شاٌن  ا�شَمَك" )1(. وهناك اأي�شً

فاإن�شاٌن ُوِلَد بها، اإذ العليُّ كّونها" )2(. 

ه ال�شمولّي موجوٌد بقّوٍة في الإنجيل؛ في�شوع قد جاب اأر�َس الوثنّيين:  اإّن هذا التوجُّ

ا مز 22: 28؛ 45: 18؛ 47: 2، 10؛ 66: 8؛ 67: 3-6؛ 72: 11؛ 87: 4-7؛  اأنظر اأي�شً  )1( 
97: 6؛ 102: 16، 23؛ 117: 1؛ 148: 11-13؛ تث 33: 19؛ 1 مل 8: 34، 60؛ 
عا 9: 12؛ اأ�س 2: 2-4؛ 19: 21-25؛ 25: 6؛ 42: 4، 6؛ 45: 14-17، 20-25؛ 
49: 6؛ 56: 7؛ 60: 1-16؛ 65: 1؛ 66: 18-24؛ اإر 3: 17؛ 4: 2، 16؛ 16: 19؛ 
31: 10؛ حز 20: 41؛ 28: 25؛ 38: 23؛ يوؤ 4: 2؛ يون؛ مي 4: 1-3؛ �شف 3: 9؛ 

زك 2: 15؛ 8: 22-23؛ 9: 6-7؛ 14: 9، 16؛ طو 14: 6؛ حك 18: 4؛ اأم 8: 31.
هناك تفاوت يف نقل هذه الآية من العربيّة اإىل العربّية:  )2( 

*Ay*l.[, h'n<ån>Aky> aWhßw> HB'_-dL;yU vyaiw>â vyaiä rm;ªa'yE Ÿ!AY“cil]W! ؛  
هيوُن فُيقاُل فيها: ُكلُّ اإن�شاٍن ُولَد فيها، والَعِليُّ هو الَّذي ثّبَتها"؛ ا �شِ - �لرتجمة �لي�شوعيّة: "اأَمَّ  

هيوَن ُيقاُل: هذا الإِن�شاُن، وهذا الإِن�شاُن ُوِلَد فيها، وهي الَعِليُّ ُيَثبُِّتَها"؛ - ترجمة فان د�يك: "ول�شِ  
هيوُن �شُيقاُل: ُكلُّ الأمم ُولدوا فيها، لأّن الَعِليَّ هو الَّذي كّونها". - �لرتجمة �مل�شرتكة: "وعن �شِ  
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المدَن الع�شر )مر 5: 1-20؛ 7: 31-37(، و�شور و�شيدا )مت 15: 28 21(، وقي�شرّيَة 
فيليبُّ�س )بانيا�س حيث كانت هناك طقو�س اإكرام لالإله بَّان – Pan؛ مت 16: 13- 20(، 
وال�شامرَة )لو 9: 51-56؛ يو 4، وعوِمل ب�شبب ذلك ك�شامرّي، يو 8: 48(، واأجرى 
هناك �شفاءات عديدة لأّنه وجد هناك اإيماًنا عظيًما لم يجده حيث كان ُيَتَوقَّع. وللمراأة 
تاأتي �شاعة، وها هي الآن، حيث  اليهود، ولكن  ياأتي من  "اإّن الخال�س  ال�شامريّة قال: 
العابدون الحقيقّيون يعبدون الآب بالروح والحّق" )يو 4: 22-23(. لقد اأراد ي�شوع 
من  الأولى  الخم�شة  الأ�شفار  في  المحفوظة  اليهودّية  ال�شريعة  حرَف  بالروح  يتّمم  اأن 
اأو الأنبياء، ما جئت لألغي بل لأتّمم"  التوراة  "ما جئت لألغي  القديم، لذا قال:  العهد 
)مت 5: 17(. في الحقيقة، لقد جاء ي�شوع من اأجل الخراف ال�شالّة من بيت اإ�شرائيل 
ا من اأجل جميع النا�س )3(، لكي يكون به الخال�س لبني اإ�شرائيل كما  اأّوًل، ولكّنه جاء اأي�شً

لبني الأر�س باأ�شرها.

اإنطالًقا مّما تقّدم نوّد اأن نعالج، ولو دون التو�ّشع الم�شتطيل، مو�شوَع ال�شمولّية في 
ن�شو�س مختارة من نبوءة اأ�شعيا، التي ت�شّكل حلقًة ثمينًة من التفكير الالهوتّي والروحّي 
بعُدها  حيث  من  ومدلولتها  وعمقها  رونقها  لها  حلقًة  ال�شياق،  هذا  في  والإن�شانّي 

ال�شمولّي، تنّم عن روٍح اإ�شعيائّي م�شَبٍع من روح اهلل ومن اإلهاماته القّدو�شة.

1 - �ل�شموليّة و�لخ�شو�شيّة
تمييز  دون  الأر�س،  �شّكان  لجميع  الخال�َس  َيَهُب  اهلل  باأّن  اعتقاد  هي  "ال�شمولّية" 
اأي  الخا�ّس فقط،  ل�شعبه  باأّن خال�س اهلل هو  "الخ�شو�شّية" اعتقاًدا  تعني  بينما  عرقّي، 
ال�شعب العبرّي. في الديانة الإ�شرائيلّية، يهدُف انتماُء هذا ال�شعِب اإلى العهد القديم اإلى 

ب�شط معرفة اهلل للجميع.

جاء في عا 9: 7: 

"بالن�شبة اإلّي، األ�شتم كاأبناء النوبّيين، يا بني اإ�شرائيل، يقول الرّب؟ 

رج مت 28: 19؛ مر 16: 15؛ لو 24: 47؛ يو 1: 4؛ 4: 14، 39-42؛ 17: 20-23؛   )3( 
اأع 8: 25-5.



643 الأب اأيوب �شهوان

اأََلْم اأُ�شِعد اإ�شرائيَل من اأر�س م�شر، والفل�شطّيين من كفتور، واآرام من قير؟".

ح اهلل باأمثلة م�شتّلٍة من التاريخ كيف اأنقذ من العبوديَّة اأو من ال�شبي اأُمًما غريبًة  يو�شِ
واعتنى بها، مبّيًنا بذلك اأّن الب�شر جميًعا يتمّتعون برعايته؛ فاإن كان قد خّل�س بني كو�س 
ًرا  الغرباء من العبوديَّة، اأفاَل يهتّم ب�شعبه ليخلِّ�شه؟! هو ُيعلن اأّنهم له اأكثر من الجميع، مذكِّ
اإيّاهم كيف اهتّم بهم واأخرجهم من عبوديَّة فرعون، وكيف اأنقذ الفل�شطيِّين من كفتور 

والآراميِّين من قير.

د  اإذا كان اهلل يهتّم بالب�شريَّة باأ�شرها، فكيف ل يهتم بالبقيَّة الأمينة؟ في عا 9: 9 هو يوؤكِّ
قائاًل: 

"لأّني هاأنذا اآمر فاأُغربل بيت اإ�شرائيل بين جميع الأمم،

كما يغربل في الغربال، وحبَّة ل تقع على الأر�س". 

الريح  تذّريهم  اأو  ا  اأر�شً الغربال  من  ف�شي�شقطون  ا  ق�شًّ اأ�شحوا  قد  الكثيرون  كان  اإن 
كالع�شافة، اأّما حّبُة الحنطة المكتنزة فاإّنه يحفظها في يده لئاّل يخطفها اأحد منه.

الأ�شا�شّية  القناعة  هي  تلك  كّلها؛  الأر�س  ب�شعوب  يعتني  المطلق،  ال�شّيد  اهلل،  اإّن 
لل�شمولّية. 

ين، لكن بهدف اأن  اأّن اهلل، في الكتاب المقّد�س، يهتّم باأّمة وب�شعب خا�شَّ �شحيح 
، كما تمالأ المياُه  يتّم التعريف به بطريقة �شمولّية، "فتمتلئ الأر�س من معرفة مجد الربِّ

البحَر" )حب 2: 14(. ونجد القوَل ذاَته في �أ�ش 11: 9: 

"ل ي�شيئون ول ُيف�شدون في كّل جبل قد�شي، 

لأّن الأر�س تمتلىء من معرفة الرّب، كما تغمر المياُه البحَر". 

ْر ُوْجَهَتا نظِر ال�شمولّية والخ�شو�شّية َجنًبا اإلى جنب دائًما. التقاليد  مع ذلك، لم َت�شِ
الأهّم المتعّلقة بالخ�شو�شّية هي تلك التي تتعّلق ب�شفر الخروج وب�شهيون. على النقي�س 
بالن�شبة  التي،  ة بالخلق،  التقاليد الخا�شّ ال�شمولّية ب�شكل رئي�شّي على  من ذلك، ترتكز 

اإليها، اهلل، خالُق الب�شريّة كلِّها، هو �شّيٌد على �شعوب الأر�س كّلها.
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�أ - �لتقاليد �لمتعلّقة باالختيار
يتّم تو�شيع تقاليد الخروج بنوع خا�ّس في �شفَري الخروج وتثنية ال�شتراع، وهي 
اإليها،  فبالن�شبة  لهدٍف وا�شح؛  المزامير  بع�س  الأنبياء وفي  اأ�شفار  وُتَكيَّف في  ُت�ْشَتعَمل 
َخلَّ�َس اإلُه اإ�شرائيل ال�شعَب العبريَّ من العبودّية على يد مو�شى، بهدف اأن يقوده اإلى اأر�س 
اهلل هم  ت�شميم  يعار�شون  فالذين  الآباء؛  اأَب  اإبراهيَم  بها  اهلُل  التي وعَد  الأر�ِس  كنعان، 
بالتالي اأعداُء اإ�شرائيل، ل بل اأعداُء اهلل. مثاًل على ذلك الم�شريّون، الذين، لأّنهم عار�شوا 
خروج بني اإ�شرائيَل من بالِدهم، قا�َشوا ال�شرباِت وُهِزموا هزيمًة نكراء لدى عبور بني 

اإ�شرائيل البحَر الأحمر؛ لكّن م�شروَع اهلل كان اأو�شَع من ذلك: 

"عندها �شيعرف �لم�شريّون �أنّي �أنا �لرّب" )<hw"ëhy> ynIåa]-yKi( ‘~yIr:’c.mi W[Üd>y"w؛ خر 7: 5( )4(. 

هكذا ي�شمل �هللُ بعطِفِه �شعوَب �الأر�ِش باأجمِعها. بيد اأّن التركيز يبقى على الخ�شو�شّية، ل 
ا عند ذكر  �شّيما عند ذْكر بع�س ال�شعوب، ككنعان، واأدوم، وعّمون، وموؤاب، كما اأي�شً

تدميِر اآلهِتها وثقافِتها.

بال�شتناد  الذي،  العتقاَد  تدّعم  الحرِب  في  بالنجاحات  المتعّلقة  التقاليد  كانت 
اإليه، كان اإلُه اإ�شرائيَل الإلَه الوحيَد القادَر على اأن ينت�شر على الأمم الغريبة، الأمُر الذي 
ا منت�شًرا على اآلهتها )5(. في قلب هذه التقاليد التي يتّم تو�شيُعها في �شفر تثنية  يجعُله اأي�شً

ال�شتراع، كان هناك الإيماُن باإلٍه �شبق اأن َبتَّ "عهًدا" مع �شعِبه على يد مو�شى )6(.

ب - �لتقاليد �لمرتبطة ب�شهيون
مزاميَر  في  ا  اأي�شً كما  والملوك،  �شموئيَل  اأ�شفاِر  في  �شهيوَن  تقاليِد  عر�س  يجري 
ملوكّية عّدة، حيث نجد اأنا�شيد متنّوعة حول �شهيون، وفي كتابات بع�ِس الأنبياء، من 
ا  اأي�شً اأعطاه  باأر�س،  �شعَبه  اهلُل  بعدما وعد  التقاليد،  اإلى هذه  اإ�شتناًدا  اأ�شعيا حّتى زكريّا. 
مدينًة، هي �شهيون، اأور�شليم. يقيُم الح�شوُر الإلهيُّ في هيكِله المقّد�س، فيحمي هكذا 

ا: 8: 10؛ 9: 14، 29؛ 11: 7؛ 14: 4، 18. رج اأي�شً  )4( 
 )5( Cf. G. Verkindere, « Isaïe et les Nations », dans J. riaud )dir.(, L’étranger dans 

la Bible et ses lectures, LecD, 213, Paris, 2007, p. 103-125.
 )6( WeinFeld M., “berîth”, TDOT, vol. II, p. 253ss.
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اإ�شرائيَل اأبًدا. الأعداء الذين يهّددون �شهيون هم الأ�ّشوريّون، وال�شورّيون، والم�شرّيون، 
والبابلّيون. الوجه الجديد للعهد لم يعد مو�شى، بل داود، بالرغم من اأّن �شروط العهد هي 

محّددٌة ب�شكٍل اأقلَّ و�شوًحا؛ طبيعُة التفاِق الذي يربُط الفريَقين هي دائًما َبيَِّنة:

 - 2 �شم 5: 3: 
�ْشرائيَل اإِلى الَمِلِك في َحْبرون، فَقطًع الَمِلُك داُوُد مَعهم َعهًدا  "واأَقَبَل َجميُع �ُشيوِخ اإِ

حوا داُوَد َمِلًكا على اإِ�ْشرائيل" . ّب، وَم�شَ في َحْبروَن اأمام الَرّ

- مز 89: 37-29:
أَمينًا لعهدي.  أَبقى معه ا أَحفَُظ لَه رَحَمتي، وا "29لالأبد ِا

َّاِم ال�شماء.  أي ًّا، وَعر�َشه ِمثَْل ا أبدي أَجعَُل نَ�شلَه ا 30ا

أَْحكامي،  إِْن تَرََك بَنوه �شريعَتي، ولم يَ�شيروا على ا 31ا

إِِن انتََهكوا فرائ�شي، ولم يَحفَظوا َو�شاياَي،  32ا

إِثَْمهِم.  رَباِت ا أفتَِقُد بالعَ�شا مَع�ِشيَتَهم، وبِال�شَّ 33ا

أَمانتي.  أَخوُن ا أَقطُع عنه رَحَمتي، ول ا ني ل ا 34لكِّ

أَُغيّر ما خرََج ِمن �َشفَتّي.  أَنتَِهُك عهدي، ول ا 35ل ا

أَكِذَب على داود.  َّ ا أَل أَق�َشمُت مرةً بِقَدا�َشتي ا 36ا

أَمامي". م�ِس ا 37لَيَدومَنَّ نَ�شلُه لالُبد، وَعر�ُشه كال�شَّ

ج - تقاليد �لخلق
اإلى  اأو  المنفى،  اإلى  ترقى  التي  الن�شو�س  في  بنوع خا�ّس  الخلق  تقاليد  تو�شيع  يتّم 
مرحلة ما بعد المنفى، كروايات الخلق في �شفر التكوين، وق�شٍم من الأدب الحكمّي، 
ك�شفر الأمثال اأو �شفر اأيوب، وبع�س اأنا�شيد �شفر المزامير، التي ت�شّبح اهلَل خالَق الكون، 
وفي �أ�ش 40-50. هذه الن�شو�س هي اأقّل عدائّيًة تجاه الأمم الأخرى؛ العالقة بين اهلل 
دة. المو�شوع الرئي�شّي هو مو�شوع �شيادة اهلل الَمَلِكّية  واأعداء اإ�شرائيل هي عادًة غير محدَّ
الحيوانات  الأر�س والبحر،  ال�شماوات والأر�س،  اأي  المخلوق بمجمله،  النظام  على 
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والب�شرّية بكّلّيتها. اإذا كان اهلل خالًقا وَمِلًكا، فاإّن الُمْلَك الإلهيَّ هو �شمولّي، وعلى كّل 
على  ولي�س  فقط،  اهلل  على  الخْلِق  تقاليُد  تترّكز  الكون.  ل�شّيد  الإكراَم  توؤّدَي  اأن  الأمم 

العهد )7(؛ ُيَطبَّق الإلزام بحفظ الإيمان على اإ�شرائيل وعلى الأمم باأ�شرها.

د - �أ�ش 55-40
اإلى  يرقى  باأّنه  ُيعَتَقد  الذي  اأ�س 55-40،  اأي  اأ�شعيا،  �شفر  من  الكبير  الثاني  الق�شم 
مرحلة المنفى )8(، يربط تقاليد الختيار )مو�شى وداود( بالهوت الخْلق، الذي يظهُر فيه 
اهلُل اأّنه خالٌق وَمِلك. يخلق هذا الرباُط نوًعا من ال�شمولّية "الم�شروطة"؛ ي�شتعين الكاتب 
اأ�س 45:  )رج  اإ�شرائيل  اأمام  الخائفَة  العدّوَة  وال�شعوب  الأمم  لي�شف  الختيار  بتقاليد 
ا تقاليد الخْلق ليتكّلم على الأمم المدعّوة اإلى  14؛ 49: 22-23(. هو ي�شتعمل اأي�شً
"الخال�س" )9(: "توّجهوا اإليه فتخل�شوا، يا جميَع اأقا�شي الأر�س..." )10( )اأ�س 45: 22(، 
لي�س  الأر�س كّلها.  �شعوب  بم�شير  يهتّم  العظيم،  الكوِن  ملُك  يهوه،  اإ�شرائيل،  اإله  لأّنه 
المق�شود هنا �شمولّية عدديّة، بل �شمولّية م�شروطة، فيها يتعّلق خال�ُس الأمم باإيمانها باهلل 
ا بخ�شوعها ل�شرائعه ولعبادتها َوْفَق  الخالق، يهوه، اإله مو�شى واإله �شهيون؛ هو يتعّلق اأي�شً
تعبير الإيمان الإ�شرائيلّي. يجري تو�شيع الفكرة ذاتها في اأ�شفار اأخرى من البيبليا العبرّية، 

مثاًل في �شفر ر�عوت، كما في �شفِر زكريّا حيث نقراأ ما يلي: 

اُن مُُدٍن كبيرة،  ي�ًشا و�ُشَكّ أَ أتي �ُشعوٌب ا 20 "هكذا قاَل رَبُّ القَُوّات: �شتَا

إلى الأُخرى قائلين:  اُن الواحدِة ا 21 ويَ�شيرُ �ُشَكّ

أَ�شير"؛ أَي�ًشا ا أنا ا "لِنَ�ِشرْ �َشيرًا ِل�شتر�شاء وجِه الرَّّب، والتما�ِس رِبّ القّوات. وا

 )7( Cf. J. Vermeylen, « Le motif de la création dans le Deutéro-Isaïe », dans L. 
derousseaux )dir.(, La Création dans l’Orient Ancien, LecD, 127, Paris, 1987, 
p. 183-240.

 )8( Cf. R.F. melugin, The Formation of Isaiah 40–55 )BZAW, 141(, Berlin-
New York, 1976, p. 176-178; voir aussi P. Bonnard, Le second Isaïe, Études 
Bibliques, éd. Gabalda, Paris 1972.

 )9( Cf. J. Kahmann, “Die Heilszukunft in ihrer Beziehung zur Heilsgeschichte nach 
Is 40-55”, Biblica 32 )1951( 87.

 .yl;îae-WnP - W[ßv.W"hiw> -#r<a'_-ysep.a;-lK' :ة للمفردات العربيّة يف هذه الآية مدلولتها وغناها، خا�شّ  )10( 
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أور�شليم وا�شتر�شاءِ َوجِه  أمٌم قّويةٌ للتما�ِس ربِّ القّواِت في ا أتي �شعوٌب كثيرةٌ وا 22 فتا

الرَّّب.
23 هكذا قاَل ربُّ القَوّات: 

اأَل�شنِة الأُمِم بذيِل ثوٍب َيهوِدّي  اأُنا�ٍس ِمن جميِع  رُة  ُك ع�شَ اإّنه في تلَك الأََيّام �شَيَتَم�شَّ
قائلين: 

"اإَِنّنا َن�شيُر معكم، فَقد �َشِمْعنا اأََنّ اهلَل معكم" )زك 8: 23-20(. 

ويتكّلم اأ�شعيا على حّج الأمم اإلى اأور�شليم فيقول: 
إِلى ِم�شر، فتعِرُف م�شرُ الرََّبّ في ذلك اليوم،  21 ُويعَِرُّف الرَّبُّ نَفْ�َشه ا

وتَعبُُده بالَذّبيحِة والتَّقدمة، ويَنُذروَن لِلرَّب نُذورًا ويوفوَن بِها.
، فيَ�شتَجيبُها ويَ�ْشفيها. إِلى الرَِّبّ 22 يَ�شِرُب الرَّبُّ م�شرَ، يَ�شِرُب ويَ�شفي، فتَرِجُع ا

أَ�شور،  إِلى ا 23 في ذلك اليَوم، يَكوُن َطريٌق ِمن ِم�شرَ ا

أ�شوُّر. أَ�شور، وتَعبُُد ِم�شرُ الرََّبّ مع ا إِلى ا إِلى ِم�شرَ وِم�شرُ ا أَ�شورُ ا أتي ا فتَا
أَ�شور، وبَرََكةً في َو�َشِط الأَر�س، إِ�شرائيُل ثالِثًا لم�شرَ وا 24 في ذلك اليَوم، يَكوُن ا

وميراثي  أَ�شور،  ا يَدي  و�ُشنُع  ِم�شرُ،  �َشعْبي  مُبارٌَك  قائاًِل:  القَُوّات  رَبُّ  فيُباِرُكه   25

أ�ش 19: 25-21( )11(. إِ�شرائيل )� ا

د - �شفر يونان و�شموليّة �لخال�ش
ل  الخال�س  اأّن  يبّين  لأّنه  ال�شاملة"،  اهلل  رحمة  "�شفر  لقب  يونان  �شفر  على  ُيطَلَق 
ينح�شر في ال�شعب اليهودّي، بل ي�شمل الب�شر باأ�شرهم، بما فيهم الخطاأة، اإذ اإّنهم يتوبون 
ويرجعون اإلى اهلل اإله الجميع، وخالق الجميع، الذي يريد خال�س الجميع )12( لأّنه كّلّي 

الرحمة والراأفة.

 )11( Cf. J. Vermeylen, Jérusalem centre du monde, LecD, 217, p. 34-60.
 )12( Cf. P. BeauchamP, « Vous êtes, tous, les invités de l’alliance. Is 55,1-3 », 

Assemblées du Seigneur, NS 49, 1971, p. 6-11.
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الغريبة، عدّوِة  اأّن محّبة اهلل ورحَمته تتجّليان تجاه الأمم  يك�شف �شفر يونان كيف 
اإ�شرائيل. ل ي�شتطيع النبّي، ومعه ال�شعب الإ�شرائيلّي، اأن يقبل اأن يعتني اهلل بها، ولكّنه 
اأّن هذا الهتداء  يبدو  الأ�ّشوريّين( وتوبتهم.  )اأي  نينوى  اأهل  اهتداء  يرى، ورغًما عنه، 
ل يعني بال�شرورة حفظ �شريعة مو�شى، لأّن هذه الأخيرة لي�س لها في ذاتها القدرة على 
اأَعماَلهم، واأَنّهم َرَجعوا عن  اهلُل  "راأَى  ال�شّر. مع هذا،  الإعتاق من عبادة الأ�شنام ومن 
ِرّ اَلّذي قاَل اإَِنّه َي�شنُعه بهم، ولم َي�شَنْعه" )يون 3: 10(. ير، فَنِدَم اهلُل على ال�شَّ طريِقهم ال�شِرّ

ما يطلبه اهلل من ال�شعِب الغريِب والعدوِّ هو تغيير في الموقف الدينّي والُخُلقّي الذي 
يحّول في العمق حياَة من يتحّولون اإليه، وينبذون ال�شّر ويكّفون عن اقترافه.

2 - �شفُر �أ�شعيا ر�شالةُ خال�ٍش لكّل �ل�شعوب
تعني ال�شمولّيُة اإًذا انفتاَح الكتاب المقّد�س، ل بل خال�ُس اهلل، على �شعوب الأر�س 

كّلها، وعلى التاريخ كّله، وحّتى منتهى الأزمان )13(.

ًها �شموليًّا مثل �شفر اأ�شعيا، لكّن هذا ل  قليلٌة هي الأ�شفار المقّد�شة التي تت�شّمن توجُّ
بكاملها،  الب�شريّة  بم�شير  وبالتالي  المو�شوع،  بهذا  ُتعَنى  ل  الأخرى  الأ�شفار  اأّن  يعني 
اأقوال بع�س الأنبياء الآَخرين، وفي عدٍد من  اإذ لدينا ن�شو�ٌس هاّمٌة في هذا المجال في 

المزامير.

هناك ف�شوٌل في �شفر �أ�شعيا تتميّز ب�شموليّة م�شمونها، هي التالية:
- �أ�ش 2: 1-5: "وَتجري اإِليه جميُع الأُمم"

- �أ�ش 19: 16-25: "فَتعِرُف م�شُر الّرَبّ في ذلك اليوم، وَتعُبُده"
هوا اإلَيّ فَتخُل�شوا يا جميَع اأقا�شي الأر�س" - �أ�ش 45: 22-25: "َتوَجّ

عوب" - �أ�ش 56: 3-8: "بيتي بيت �شالٍة ُيدعى لجميِع ال�شُّ
- �أ�ش 66: 18-24: "فُينادوَن بمجدي بيَن الأُمم". 

هذه الن�شو�س و�شعها اأنبياٌء مختلفون، ما بين ال�شنتين 540 و300 ق. م.، وُيعَتَبُر 

 )13( Cf. W. dietrich, « Jesaja – ein Heilsprophet ? », Theologische Rundschau 64 
)1999( 324-337.
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هوؤلء تالميَذ اأ�شعيا الكبير َوَوَرَثَته الروحّيين، الذي ترقى خدمُته النبوّيُة اإلى الفترة الممتّدة 
اأ�شعيا لعتبارها  اأقواُلُهم في �شفر  اأُدِرَجت  ال�شنتين 740 و700 ق. م.؛ لذلك  بين  ما 

امتداًدا لفكره وتعليًقا عليه.

إِليه جميُع �الأُمم" �لن�ّش �الأّول: �أ�ش 2: 1-5: "وتَجري �
أُور�َشليَم:  أ�شعيا بُن اآمو�َس على يهوذا وا 1 الكالمُ الَّذي راآه ا

أ�ِس الجباِل،  ُد في را أََنّ َجبََل بيِت الرِّبّ يَُوَطّ 2 ويكوُن في اآخِر الأَيّام ا

إِليه جميُع الأُمم، ويرتفُع فوَق التاِّلل، وتَجري ا

3 وتَنَطلُِق �شعوٌب كثيرةٌ وتقول: 

إِلِه يعقوب،  إِلى بيِت ا إِلى َجبَِل الرّّب، ا هلُّموا نَ�شعَد ا

وهو يُعَلُِّمنا ُطرُقَه، فن�شيرُ في �ُشبُلِه، 

أُور�شليَم كلمةُ الرّّب.  ريعة، وِمن ا لأَنَّها ِمن �شهيوَن تَخرُُج ال�َشّ

4 ويَحُكُم بيَن الأُمم، ويق�شي لل�ّشعوِب الكثيرة، 

فيَ�شِربوَن �شيوفَهم �ِشكًكا ورماَحهم مَناجل، 

أُمَّةٍ �َشيفًا، ول يتعلَّموَن الحرَب بَعَد ذلك.  أُمَّةٌ على ا فال تَرفََع ا

5 َهلُّموا يا بيَت يعقوب لِنَ�ِشرْ في نوِر الرّّب.

اأ�س 2: 1-5. في الو�شط يقوم جبل  الرائعة في  ينفتُح في هذه ال�شفحة  اأْفٌق جديٌد 
نوٌر  ينطلق  منه  كّلها.  الم�شكونة  اأقطار  من  �شعوٍب  اإليه طواَف  يجتذب  الذي  �شهيون 
التي  َتَدُع الأمُم  ي�شيء في الظلمة، لأّن هناك مقاًما لح�شور اهلل، ول�شريعته، ولكلمته. 
يِديها، لتتحّوَل اإلى اأدواٍت م�شالمة، اأدواٍت لعمِل  ت�شل اإلى �شهيون الأ�شلحَة ت�شقُط من اأَ
يمكن  ل   .)4 )اآ  مناجل  اإلى  والرماح  للحراثة،  �شكك  اإلى  ُل  ُتَحوَّ ال�شيوف  الإن�شاِن: 
ل الكونّي الحا�شل. ينتهي هذا  ًجا على هذا التحوُّ اأن يبقى وبكّل ب�شاطٍة متفرِّ اإ�شرائيل 
مثاًل،  )رج،  �شهيون  �شرف  على  معنى  من  للكلمة  ما  بكّل  مزموٌر  هو  الذي  الن�شيد، 
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ن�شير  "تعالوا  الهيكل:  واإلى  المقّد�شة  المدينة  اإلى  الحّج  في  المميِّز  بالنداء  مز 122(، 
ع في اأ�س 60 على يد نبيٍّ مجهول ُجِمع في  على نور الرّب" )اآ 5(. ُي�شتعاُد الن�شيُد وُيو�شَّ

الكتاب ذاته.

ق�شيدة �شغيرٍة من حيث  اأمام  نحن  باهلل.  مّتحدًة  كلَّها  الأمَم  اإًذا  �أ�ش 2: 5-1  ُيبِرُز 
الحجم، ولكّنها رائعٌة من حيث الم�شمون. يرى النبيُّ اأمَم الأر�س كلَّها ت�شعُد َكَمدٍّ اإلى 
جبل �شهيون، َرَفَعْتها حركٌة ذاُت اأبعاٍد كونّيٍة فوق الكتل الجبلّية كلِّها، فتتجّمع الأمم 
من كّل جهة باّتجاه هذه الِقّمِة الأعلى، التي عليها تّم ت�شييد بيت اإله اإ�شرائيل. هذا البيت 
، كمعبٍد ومالٍذ يمكن م�شاهدته من بعيد. ت�شعد الأمم اإلى هناك لتلتقي  هو وجهُة َحجٍّ

ًها وتوجيًها ونوًرا حول م�شارها التاريخّي.  اهلَل، اآِمَلًة اأن تتلّقى منه كلمًة تعطي توجُّ

في الواقع، الكلمُة التي تخرُج من فمه تلفُظ الحْكَم، وت�شّوي ال�شراعات بين الأمم 
بطريقة عادلة ومت�شاوية، فال يعود هناك من حاجة اإلى الحروب. يمكن ال�شالم اأن ي�شود، 
ول  �َشيًفا،  ٍة  اأَُمّ على  ٌة  َمّ اأُ َترَفَع  فال  َمناجل،  ورماَحهم  كًكا،  �شِ �شيوَفهم  "َي�شِربوَن  لأّنهم 
يتعَلّموَن الحرَب َبعَد ذلك" )اأ�س 2: 4(. لقد اأ�شحت هذه الآية م�شرَب مثٍل و�شعاًرا 

ًرا في ح�شارتنا الم�شيحّية. منوِّ

هذا الحدث �شيح�شل عند نهاية التاريخ، ويكون خاتمَته. ل يمكن الخال�س الأخير 
اأ�س 2: 1-5. �شت�شتفيد من هذا  نبوءة  اأن يكون �شموليًّا. هذه هي ر�شالُة  اإّل  والنهائّي 
الخال�س ال�شعوُب كلُّها، لأّن ال�شالم ل يمكن اأن يكون ل�شعٍب دون اآَخر، ول يمكن 
ا�شتبعاد اأيِّ �شعٍب منه، وَتْرُكه يعي�س في الحروب والم�شائب. من المحَتَمل اأن يكون 
ا تعي�س في  �شعٌب ما �شعيًدا بكّل ما للكلمة من معنى، اإذا كانت ال�شعوُب الأخرى اأي�شً

ال�شعادة. لذلك يعلُن النبيُّ في روؤياه حقيقًة رئي�شّيًة، هي التالية: 

اإّن خال�َس البع�س يحمُل في طّياِته خال�َس الجميع. 

الإنعاَم  اإّن  كلِّهم.  لالآَخرين  ال�شامل  الخال�س  اأجل  من  ًة  خا�شّ اأّمًة  اهلُل  اختار  لقد 
الذي منحه الربُّ ل�شعٍب واحٍد اأو ل�شخ�ٍس واحٍد، ي�شمل بالواجب وبال�شرورة جميَع 

الب�شر. بني 
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�لن�ّش �لثاني: �أ�ش 19: 16-25: "فتَعِرُف م�شُر �لّرَبّ في ذلك �ليوم، وتَعبُُده"
16 في ذلك اليوم، تكوُن م�شرُ ِمثَْل الن�شاء، 

فتَرتَِع�ُس وتَرتَِعُب ِمن رَفِْع يَِد رَِبّ القَُوّات التي يَرفَعُها عليها. 
أَر�ُس يهوذا لم�شرَ رُعبًا،  17 وتكوُن ا

أَمامَها، تَرتَِعُب ِمن تَدبيِر رِبّ القَوّات الذي ق�شاه عليها.  فُكلَّما تُذَكر ا
أَر�ِس ِم�شر، تَتَكلَُّم بلغِة كنعان،  18 في ذلك اليوم، تكوُن خم�ُس مُُدٍن في ا

م�س.  إحداها مدينةُ ال�َشّ وتَحلُِف بِرَِبّ القَوّات، يُقاُل ل
أَر�ِس ِم�شر،  19في ذلك اليوم، يكوُن مذبٌح للرِّبّ في داخِل ا

ونُ�ُشٌب بجانِب حدوِدها للرّّب، 
أَر�ِس ِم�شر،  20فيكوُن عالمةً و�شهادةً لرِبّ القَوّاِت في ا

مامَ الُم�شايِقين، فيُر�ِشُل لهم مَُخلِّ�ًشا ومُدافِعًا فيُنِقُذهم.  أَ إِلى الرِّبّ ا لأَنَّهم ي�شرخوَن ا
إِلى م�شر،  21 ُويعَِرُّف الرّبُّ نَفْ�َشه ا

فتَعِرُف م�شرُ الرَّبّ في ذلك اليوم، وتَعبُُده بالذبيحِة والتقدمة، 
ويَنُذروَن لِلرّب نُذورًا ويوفوَن بِها. 

22 يَ�شِرُب الرّبُّ م�شرَ، يَ�شِرُب ويَ�شفي، 

، فيَ�شتَجيبُها ويَ�شفيها.  إِلى الرِّبّ فتَرِجُع ا
إِلى  إِلى م�شرَ وم�شرُ ا أَ�شورُ ا أتي ا أَ�شور، فتا إِلى ا 23 في ذلك اليوم، يكوُن طريٌق ِمن م�شرَ ا

أَ�شور،  ا
أ�شُّور.  وتَعبُُد م�شرُ الرَّبّ مع ا

أَ�شور، وبَرََكةً في َو�َشِط الأَر�س،  إِ�شرائيُل ثالثًا لم�شرَ وا 24 في ذلك اليوم، يكوُن ا

25 فيُباِرُكه رَبُّ القَُوّات قائاِلً: 

إِ�شرائيل. أَ�شور وميراثي ا مُبارٌَك �شعبي م�شرُ و�ُشنُْع يدي ا

تخ�شع م�شُر للحكم الإلهّي القا�شي الذي يجعل من �شّكانها �شبيهين بن�شاء مذعورات، 
ُيَعبَُّر عنه في مقطع نثرّي ذي انفتاح �شمولّي. نحن اأمام ن�سِّ  ٌل  لكن فجاأة يح�شل تحوُّ
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التي تتكّرر �شّت  "في ذاك اليوم"،  ٍع بعبارة  اأ�شعيا، موقَّ ر، جاء حوالى القرنين بعد  متاأخِّ
مّرات في 19: 16-25. الأفق هو بالتالي الأفق الم�شتقبلّي للخال�س التاّم والنهائّي؛ 
المو�شوع هو مو�شوع الهتداء اإلى الرّب الوحيد، الأمر الذي اأ�شحى ممكًنا ل�شعوب 

الأر�س كّلها، بدًءا بم�شر بالتحديد.  

في �لروؤيا �لثانية هذه )اأ�س 19: 16-25(، ذاِت الطابِع ال�شمولّي، يرى النبيُّ في م�شر، 
م�شتقَباًل، مدًنا "كنعانّيًة" خم�ًشا، ي�شكنها اإ�شرائيلّيون. هكذا يمكن تاريُخ الخال�ِس اأن 
ُي�شَتاأَنف. من جديد تعي�س بع�ُس الِفَرِق العبرّيِة منفّيًة في م�شر، لكن هذه المّرة، الطاغيُة 
، كما في زمن الخروج، بدًل من اأن يق�ّشَي  ، الذي نزلت عليه �شرباُت الربِّ الم�شريُّ
هم، ولن يطرَدهم  قلَبه، يرتّد اإلى اإله اإ�شرائيل. لن يخ�شى من بعُد الإ�شرائيلّيين، ولن ُيبغ�شَ
، ولن  اأن يبحث هوؤلء عن مكان ليعبدوا فيه الربَّ اأر�شه. لذلك لن يعود �شروريًّا  من 
ا يعي�شون عليها بحّريّة. باإمكانهم اأن يبقوا في م�شر،  يعود يتوّجب عليه اأن يعطيهم اأر�شً
م عليه العبرّيون والم�شرّيون مًعا الذبائح لالإله  كما لو في بيتهم. هناك �شيكون مذبٌح يقِدّ
الحدود �شتحمل  اإلى  ت�شير  التي  ا مقّد�شًة. الحجارة  اأر�شً بالتحديد  �شت�شبُح م�شُر  ذاِته. 

 ." الكتابَة التالية: "هذه البالد تخ�ّس الربَّ

َعٍة من ارتداد م�شر اإلى اإله اإ�شرائيل، هي بعد ذلك ارتداُد القّوِة العظمى  نتيجٌة غيُر متوقَّ
ور"،  الأخرى في ال�شرق القديم، عنيُت اأمبراطوريَّة ما بين النهَرين، التي ُتدَعى هنا "اأ�شُّ
وَر لم�شر، تلتقي اإلَه اإ�شرائيَل، الذي يعبُده الم�شريّون  غازية م�شَر المعتادُة. باحتالل اأ�شُّ
فيتّم هكذا  اإ�شرائيل،  ومع  م�شر  مع  و�شتت�شالح  اهلل،  اإلى  �شتتوّجه  ا  اأي�شً والعبريّون. هي 
اإ�شرائيل، وم�شر،  اهلَل ي�شّم منذ الآن �شعوًبا ثالثًة مختارًة:  ال�شامَل، لأّن  ال�شالم  تد�شين 

واأ�شور.

هذه اللوحة ال�شمولّية العظمى للم�شتقبل الأخير تبّين كيف اأّن اختياَر �شعٍب هو نقطة 
اًل ثانًيا  النطالق والبذار من اأجل تحقيق الخال�س ال�شامل. ي�شاهد النبيُّ اأو يتاأّمل تدخُّ
اإ�شرائيَل في اأ�شوله:  واأخيًرا للفداء في التاريخ الذي يتخّطى الأّول، الذي به خّل�َس اهللُ 
لم يعْد �شعًبا ُتمّزُقه يَدا طاغيٍة ما، بل يرى ارتداَد الطغاِة كلِّهم، بحيث يكون الفداُء اأمًرا 

زائًدا، وبالتالي غير �شرورّي.
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إلَيّ فتَخلُ�شو� يا جميَع �أقا�شي �الأر�ش" هو� � �لن�ّش �لثالث: �أ�ش 45: 22-25: "تَوَجّ
ُّها النَّاجوَن ِمَن الأُمَم،  أَي إِجتَِمعوا وَهلُمُّوا وتَقََدّموا َجميعًا يا ا 20 ا

إلهٍ ل يَُخلِّ�س.  ُّوَن ل ل ِعلَم للَّذيَن يَحِملوَن تمثالَُهُم الخ�شبّي ويُ�َشل
أَخبِروا وقَِدّموا براهينَكم ولْيت�شاوروا معًا. 21 ا

أنا الرَّّب؟ أَلَ�شُت ا أَخبَرَ بها ِمن ذلك الزَّمان؟ ا أَ�شَمَع بهذه ِمَن القديم وا مَِن الَّذي ا
إِلهٌ بارٌّ مَُخلِّ�ٌس ، لي�َس �ِشواَي.  إِلهَ غيري ا إنَّه لي�َس ِمن رٍَبّ اآَخر، ل ا فا

أقا�شي الأر�س،  إلَيّ فتَخلُ�شوا يا جميَع ا هوا ا 22 تَوَجّ

إلهٍ اآخر.  أنا اهللُ ولي�َس ِمن ا إنِّي ا فا
أَق�َشمُت، وِمن فمي َخرََج البِرّ، كلمةٌ ل رجوَع عنها،  23 بذاتي ا

�شتجثو لي ُكلُّ رُكبة ويُق�ِشُم بي ُكلُّ ل�شان. 
: بالرَِّبّ وحَده البِرُّ والقّوة،  24 �شيقولوَن فَِيّ

أتي جميُع الَّذيَن َغ�ِشبوا عليه فيَخزَون.  إليه يا وا
إِ�شرائيل. 25 بالرَّبِّ تَتَبرَّرُ وتفتخر ُكلُّ ذُِرّيَِّة ا

في 45: 20-25، ننتقل اإلى النزاع الق�شائّي. يتّم اإظهار "الناجين من الأمم"، اأي 
كّل الباقين على قيد الحياة بعد الحروب، الذين ا�شتطاعوا اأن ينجوا من الموت في المحن 
الكبيرة. ل يذهب الفكُر فقط اإلى "بقّية اإ�شرائيل"، كما كان اأ�شعيا يحّب اأن يقول، بل 
ا اإلى ال�شعوب المختلفة التي عانت من الحروب والهزائم. اإلى هوؤلء جميًعا، الذين  اأي�شً
ه الربُّ نداًء لكي "يتحّولوا"  التجاأوا �شابًقا اإلى الأ�شنام كي يح�شلوا على الخال�س، يوجِّ
اإليه، اأي لكي يهتدوا، وهكذا يح�شلون على الخال�س، بالأحرى يو�شع على ل�شانهم 
اعتراٌف اإيمانيٌّ ليعلنوه: "في الرّب وحده يوجد العدُل وال�شلطان" )اأ�س 45: 24(. هذه 

، لي�س نادًرا في اأ�شعيا الثاني.  �شهادٌة جديدة على انفتاح �شموليٍّ وكونيٍّ

والمحاط  د  المهدَّ الب�شرّي  الوجود  حالُة  هي  هذه  يَُخلَّ�شو�.  �أن  بحاجة  جميًعا  �لنا�ُش 
النا�َس  يقود  اأن  يمكنه  الذي  الدرُب  ا  اأي�شً هو  هذا  لكن  اأحًدا.  يوّفر  ل  الذي  بالموت 
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جميًعا اإلى اهلل، مهما كانت ديانُتهم، لأّنه هو المخلِّ�ُس الحقيقيُّ الوحيُد الذي ي�شتطيع 
ة. اإّن اختباَر الخال�س هو طريٌق ُيبِلُغ اإلى الإله  اأن ُيعَنى بكّل واحٍد َوْفًقا لحاجاِته الخا�شّ
َم  الحقِّ والوحيد. لذلك ُيطِلُق النبيُّ اأ�شعيا، في 45: 22-25، ن�شيًدا كونيًّا ي�شف فيه َتَقدُّ

اأ�شخا�ٍس من كلِّ �شعٍب، وديانٍة، ولغٍة، لل�شجود اأمام الرّب، الذي فيه �َشَيَرْوَن َعوَنهم.

لقد اختبر اإ�شرائيُل الخال�َس منذ بدايات تاريِخه الطويل. تاأّكد هذا الختبار، جماعيًّا 
اإ�شرائيل عا�س هذا الختبار، با�شتطاعته اأن يكون َمَثاًل  وفرديًّا، مّراٍت ل عدَّ لها. ولأّن 

للب�شريِّة باأ�شِرها التي �شتتعّلُمه منه.

عوب" �لن�ّش �لر�بع: �أ�ش 56: 3-8: "بيتي بيت �شالٍة يُدعى لجميِع �ل�شُّ
المختار.  ال�شعب  في  اأع�شاء  ي�شبحوا  اأن  الجميع  باإمكان  لكن  العبريُّ عبريًّا،  يولد 

ِه ال�شموليِّ الذي اأطلقه النبيُّ اأ�شعيا في 56: 8-3:  هاُكُم الإعالُن ذو التوجُّ
إَِنّ الرََّبّ يَف�ِشلُني عن �شعبِه"؛  إِلى الرَّّب: "ا 3 ل يَقُِل ابُن الغريِب الَّذي ان�شَمّ ا

أنا �شجرةٌ ياب�شة"، ول يَقُِل الَخ�ِشّي: "ها ا
إنَّه هكذا قاَل الرَّبُّ للِخ�شيان:  4 فا

كوَن بعهدي، ؤثِروَن ما رَ�شيُت به، ويتم�َشّ الّذيَن يُحافِظوَن على �ُشبوتي، ُويو

أَ�شواري نُ�ُشبًا وا�شًما َخيْرًا ِمَن البنيَن والبنات،  أُعطيهم في بيتي وداِخَل ا 5 ا

ًّا ل يَنقِر�س.  أبدي أُعطي ُكَلّ واحٍد منهم ا�شًما ا وا
له  ويكونوا   ، الرَِّبّ ا�شَم  ُّوا  ُويِحب ليَخُدموه،  الرَِّبّ  إِلى  ا الُمن�َشمُّوَن  الغريِب  وبنو   6

عبيًدا، 
َك بعهدي، بِت ولم يَنتَِهْكه وتََم�َشّ ُكلُّ مَن حافََظ على ال�َشّ
أُفَِرُّحهم في بيِت �شالتي،  إِلى َجبَِل قُْد�شي، وا 7 اآتي بِهم ا

وتكوُن محرقاتُهم ذبائُحهم مَر�شيَّةً على مذبحي، 
عوب.  لأََنّ بيتي بيَت �شالةٍ يُدعى لجميِع ال�شُّ
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إِ�شرائيل: 8 يقوُل ال�شيُّد الرَّّب الذي يَجمُع مَنفيِّي ا

ا اإِلى مجموعته. �شاأجمُع اآَخريَن اأَي�شً

يجذب الربُّ قلَب الوثنّيين اإليه. يتّم هكذا ا�شتقباُل وقبوُل كلِّ �شخ�ٍس في الجماعِة 
ُم الذبائُح وتفي�س النعمة. في الواقع، ل  الليتورجّيِة التي ُتدَعى اإلى الهيكل الذي فيه ُتَقدَّ
ا في وجه  يكتفي الربُّ باأن يجمع �شعَبه الذي �شّتته النفُي اأكثر من مّرة، بل يفتُح بيَته اأي�شً

كلِّ الذين يوؤمنون به، اإلى اأّيِة اأّمٍة انتموا.

اإيماِن  اإلى  اأّي �شخ�ٍس يتحّوُل  تقوم ال�شمولّيُة هنا على انفتاح ال�شعب المختار على 
عبرانّيين  ُي�شحون  اأّنهم  اأي  "المهتِدين"،  ُيدَعوَن  الأ�شخا�س  هوؤلء  ليعتنَقه.  اإ�شرائيل 
ُب بهم في بيت الرّب، في قلب جماعة اإ�شرائيل الليتورجّية. ل  بالهتداء والرتداد. ُيَرحَّ

تزال كلماُت الترحيِب ال�شموليِّ هذه تزيُِّن واجهاِت المجامع: 

"لأّن بيتي بيُت ال�شالِة ُيدَعى لكلِّ ال�شعوب" )اأ�س 56: 7(.

من  العديد  اإلى  ا�شتناًدا  الذي،  اأ�شعيا،  �شفر  من  الثالث  الق�شم  يبداأ   56 الف�شل  مع 
البّحاثة، هو نتاُج موؤلٍِّف اآَخَر مجهوِل الهويّة، مختلٍف عن اأ�شعيا الثاني الذي تعّرفنا اإليه 

في الف�شول 40-55، لكّنه مرتبط به عن طريق مو�شوعات عّدة.

اإّن قلَب ال�شفحِة الأولى من نبوءته هو المقطع 56: 3-8، حيث، وبطريقة فريدة، 
يجري ر�شم اأفٍق �شموليٍّ للخال�س.

اإ�شتناًدا اإلى ال�شريعة )تث 23: 2-9(، كان الخ�شيان والغرباء ُينَبذون من الهيكل ومن 
العبادة في اأور�شليم، لعتبارهم نج�شين وغيَر اأطهار؛ اأّما الآن، وبعد العودة من المنفى 
لخدمة  اختيروا  قد  كانوا  لأّنهم  مخ�شّيون  اأ�شخا�ٌس  العبرّية  الجماعة  في  كان  البابلّي، 
البالط البابلّي اأّوًل، ثّم الفار�شّي لحًقا. عالوًة على ذلك، كانت الزواجات المختلطة 
قد اأَدَخلْت وجوًها غريبًة في الو�شط الإ�شرائيلّي؛ وكما نعلم، كان عزرا ونحميا حازَمين 
في هذا المجال، واأبعَدا الغرباء من الجماعة الإ�شرائيلّية. على نقي�س ذلك كان موقف 
اأ�شعيا النبّي الذي طالب باإذعان القلب في العهد وفي الحتفال العبادّي )ال�شبت( ك�شرط 

د منذ الآن باأّنه "بيت �شالة لكّل ال�شعوب".  اأ�شا�شّي لدخول الهيكل، الذي ُيحدَّ
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لأوامر  �شريح  تعديل  هي   8-3  :56 في  النبّي  تاأكيدات  اإّن  والغرباء":  "الخ�شيان 
تث 23: 1-9، التي كانت تمنع ا�شتراك الخ�شيان والغرباء في العبادة، كما جاء في تث 

 :9-1 :23
أَبيه. أَبيه، ول يَنزْع ذَيَل ِرداءِ ا أَةَ ا 1 ل يَتَزَوَّْج رَُجٌل امرا

2 ل يَدُخْل مَرْ�شو�ُس الُخ�شيَتَيِن ول مَْجبوٌب في َجماعِة الرَّّب. 

أََحٌد في  3 ول يَدُخْل نَغٌْل في َجماعِة الرَّّب، ولَو في الجيَل العا�ِشِر، فال يَدُخْل ِمنه ا

جماعِة الرَّّب.

آبِيٌّ في جماعِة الرَّّب، ولَو في الجيل العا�ِشِر، فال يَدُخْل  4 ول يَدُخْل َعمَّونِيٌّ ول مُوا

أَبَد، أََحٌد ِمنهم في َجماعِة الرَّبِّ لاِل ا

ولأَنَّ  ِم�ْشر،  ِمن  ُخروِجكم  ِعنَد  ريق،  الطَّ في  والماءِ  بالُخبِز  يَتَلَقَّوكم  لم  َّهم  لأَن  5

َّهرَيِن، لِيَلعَنََك. أَراِم الن أَجرَ علَيَك بِلْعامَ بَن بَعورَ ِمن فَتور، في ا آبِيَّ ا�شتا الموا

َّعنَةَ بَرََكةً، لأًنَّ الرَّبَّ  إِلُهَك الل أَن يَ�شَمَع لِبلْعام، فحوََّل لََك الرَّبُّ ا إِلُهك ا أَبى الرَّبُّ ا 6 فا

أَحبََك. إِلَهَك قد ا ا

أَبَد.  َّاِمَك لاِل أَي 7 ل تَلتَِم�ْس �َشالمَتَهم ول َخيرَهم طوَل ا

ه. أَر�شِ ََّك ُكنَت نَزيالً في ا ، لأَن أَخوَك، ول تَكرَِه الِم�شِريَّ َّه ا ، لأَن 8 ل تَكرَِه الأَدوِميَّ

َّذيَن يُولَدوَن لَهم يَدُخلوَن في َجماعِة الرَّّب. َّالُِث ِمَن البَنيَن ال 9 والجيُل الث

ّب" )56: 3( اهتداًء حقيقيًّا و�شحيًحا اإلى الديانة العبريّة.  تعني العبارة "ان�شَمّ اإِلى الَرّ
الغرباء الذين كانوا ين�شّمون اإلى الديانة العبرّية كانوا ُيدَعون "المرتّدين"، وهو م�شطلح 
�شيجري ا�شتعماله لحًقا في العهد الجديد. الكالم على هيكل اأور�شليم باعتباره "بيت 
�شالة لكّل ال�شعوب" )56: 7( �شي�شتعيده ي�شوُع، ح�شبما جاء في مر 11: 17: "واأََخَذ 
الٍة ُيدعى ِلَجميِع الأَُمم، واأَنُتم َجعلُتموُه َمغاَرَة  ُيَعلُِّمهم فَيقول: اأََلم ُيْكَتب: بيتي َبيَت �شَ
ُل�شو�س؟". هناك نظرة اأخرى مختلفة تميل بالأحرى اإلى الف�شل الملحوظ واإلى التمييز 

بين العبرانّيين وبين الغرباء، نجدها في كتاَبي عزرا ونحميا. 
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مم" �لن�ّش �لخام�ش: �أ�ش 66: 18-24: "فيُنادوَن بمجدي بيَن �الأُ
أَح�ُشرَ جميَع الأُمِم والأَل�شنة،  أَن ا أَفكاِرهم، قد حاَن ا أَعمالِهم وا إِلى ا أنا، فنظرًا ا أَمَّا ا 18 ا

أتي وترى مجدي.  فتا
إِلى الأُمم،  أُر�ِشُل ناجيَن منهم ا أَجعَُل بينهم اآيةً وا 19 وا

 ، إِلى تر�شي�َس وفوَل ولود، الَّتي تَ�ُشدُّ الِق�ِشَىّ ا
وتوبََل وياواَن والُجزُِر البعيدِة الَّتي لم تَ�شَمْع ب�ُشمعتي ولم تَرَ مجدي، 

فيُنادوَن بمجدي بيَن الأُمم.
للرَّّب، على الخيِل والمركباِت  إِخوتكم ِمن جميِع الأُمِم تقدمةً  ا أتوَن بجميِع  20 ويا

والهوادِج والبغاِل والمحاِمل، 
أُور�شليم، قاَل الرَّّب،  إلى َجبَِل قد�شي ا ا

إِلى بيِت الرَّّب.  إِناءٍ طاهٍر ا إِ�شرائيَل بالتقدمِة في ا أتي بنو ا كما يا
أَتَِّخُذ كهنةً ولويّين، قاَل الرَّّب.  أي�ًشا ا 21 ومنها ا

أَمامي،  ا تَدومُ  أَ�شنعُها  ا الَّتي  الجديدةَ  والأَر�س  الجديدة  ماواِت  ال�َشّ أََنّ  ا كما  لأَنَّه   22

يقوُل الرَّّب، 
فكذلك تدومُ ذِرّيَّتُكم وا�شُمكم. 

إِلى �شبت،  أ�ِس �شهر، وِمن �شبٍت ا إِلى را أ�ِس �شهٍر ا 23 وِمن را

أَمامي، قاَل الرَّّب.  أتي لي�شجَد ا ُكلُّ بَ�َشٍر يا
24 ويَخرجوَن ويرون ُجثََث النَّا�ِس الَّذيَن ع�َشوني، 

أ ويكونوَن رُذالَةً لكِلّ ب�شر. لأََنّ دودَهم ل يموت ونارَهم ل تُطفا

من الحكم الإلهّي يتّم العبور اإلى الحتفال بالخال�س، الذي ينطلق الآن على خلفّية 
ٍه �شمولّي. م�شهٍد ذي توجُّ

اليهود  اإلى �شهيوَن كلَّ الأمم عبَر عالمٍة )قد تكون �شتات  الواقع، يدعو الربُّ  في 
في العالم كّله المعروف اآنذاك(. ها اإّن قافلًة �شخمًة اآتيًة من تر�شي�س )اإ�شبانيا( تّتجه نحو 
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ك )جنوب البحر الأ�شود(،  اأور�شليم، ومن فوت )م�شر(، ولود )اآ�شيا ال�شغرى(، من ِم�شِ
من رو�س ومن توبال )مكانان في منطقة البحر الأ�شود(، واأخيًرا، من اليونان، ح�شبما 

جاء في حز 27: 10:
10 فاِر�ُس ولودٌ وفوٌط كانوا في َجي�ِشَك ِرجاَل َحربِِك، 

أَفادوِك بَهاءً،  ُّر�َس والخوذَة، هم ا وَعلَّقوا فيِك الت
13 ياواُن وتوبَُل وما�َشك كانَت تُتاِجرُ معَِك، 

ُّحا�س.  آنِيَِة الن فتُقايِ�ُس بَ�شائِعَِك بِالعَبيِد وا

ا كهنًة ولوّيين،  لكّن المفاجاأة تكمن في اأّن يهوه �شيختار من بين هذه ال�شعوب اأي�شً
منه  ُينَزُع  ع�شٍر جديد،  عالمُة  هذه  ماألوف.  غيِر  مًدى  ذاِت  �شمولّيٍة  باإيماءٍة  اأو  ببادرٍة 

، وفيه تحتفل الب�شريُّة المتجّددُة بالرّب مًعا.   ال�شرُّ

ذروة خاتمة �شفِر �أ�شعيا )66: 18-24( تقوم اإًذا على جماعٍة تلتئم في دائرَتين متحّلقَتين 
حول الرّب: هو �شيكون محاًطا بدايًة ب�شعب اإ�شرائيل كلِّه، العائِد من كّل منفى كان قد اقتيَد 
ا باتجاه اأور�شليم، دون ال�شوؤال عن مكان مجيئها. �شيفر�ُس  اإليه؛ ثّم ت�شارع كلُّ الأمم اأي�شً
"المجد"،  ى  مَّ ُي�شَ هذا  المقّد�س،  الكتاب  في  الجميع.  على  ذاَته  الظاهُر  الربِّ  ح�شوُر 
وهو تجّلي "�شخ�شّيته" الإلهّية، التي ل يمكن اإّل اأن توؤّدي اإلى العبادِة والمحّبِة ال�شغوفِة.

الم�شكونة  اأقا�شي  اأي  )اإ�شبانيا(،  وتر�شي�س  وم�شر،  اليونان،  ُتذَكُر  الأمم،  بين  من 
المعروفة في ذاك الزمان، لكن من المفرو�س اأن تكوَن كلُّها مدعّوًة بال�شم، اأو حا�شرًة 
، والإ�شرائيلّيون في  حّتى ولو بال ا�شم. �شتاأتي ال�شعوُب كلُّها في طواٍف احتفاليٍّ ليتورجيٍّ
الو�شط كاأمراء وملوك، ُمقادوَن باحتراٍم فائق باتجاه الجبل المقّد�س، وحاملون التقادم 
لبيت الرّب. في ما بينهم �شيكونون جميُعهم كهنًة ولوّيين، اأي مكلَّفين بخدمِة الرّب 
قبيلِة لوي  اأع�شاُء  َنِعَم  حينه،  اإلى  لأّنه،  بكرامٍة جديدٍة،  �شيتو�ّشحون هكذا  المقّد�شِة. 
دون �شواهم بهذا المتياز الرفيع. لكن من الممكن اأن يكون النبيُّ يقول اأكثر من ذلك: 
ا اإلى الدرجة المقّد�شة، درجة  يبدو، في الواقع، اأّنه يوحي باأّن الأمَم الوثنّيَة �شتبلغ هي اأي�شً
كهنِة الربِّ اإلِه اإ�شرائيل ولويِّيه. ل ين�شّمون فقط اإلى م�شاّف ال�شعب المختار، ولكن، 

بال�شتراك مع اإ�شرائيل، �شُيرَفعوَن لحًقا اإلى خدمة اهلِل الكهنوتّيِة والاّلوّية.
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3 - ماذ� ن�شتنتج من هذه �لن�شو�ش �الأ�شعياويّة؟
ديانٌة  هي  َة  الخا�شّ ديانَته  اأّن  يعتقد  بيهوه  باإيمانه  القوّي  اإ�شرائيل  راح  البدء،  منذ 
يهوه  اأ�شبح  فيه  الذي  عينه  الوقت  في  النا�س.  لجميع  ا  اأي�شً بل  له،  فقط  لي�س  �شالحة، 
اإلَه القبائِل الإ�شرائيلّية، راح هو يعلُن ذاَته بتعابير �شمولّية، كخيٍر جوهريٍّ للنا�س اأجمع. 
ا ُفِهَم التوُق الم�شيحانّي ذاُته الذي مّيز، ومنذ زمن العهد ال�شينائّي،  وبتعابيَر �شمولّيٍة اأي�شً
الديانات  اإلى المواجهة مع  ُوِلَدت الديانة الإ�شرائيلّية مع ميٍل  القبائل الدينّية. لقد  حياَة 
الأخرى، اأي بقناعٍة باأّنها، ب�شبب الإيمان والعبادة ليهوه الواحد، هي الوحيدة المختلفة 
عن الأخرى التي كانت بالفعل تعبد اآلهة عّدة. وحدها الديانة العبريّة كان عندها البعُد 
النا�س،  اإلى  الخال�س  َلَة لحمل  والموؤهَّ القادرَة  الوحيدَة  الديانَة  ذاتها  معتبرًة  ال�شمولّي، 

والوحيدَة التي اأوجدها اهلل لهذه الغاية.

لم يخّفف �شقوُط الَمَلكّية )�شنة 586 ق. م.( والمنفى )�شنة 586-539 ق. م.( اأبًدا 
من الروؤية ال�شمولّية الم�شيحانّية-الإ�شكاتولوجّية التي كانت �شائدة في القرون ال�شابقة. 
ة به  مع هذا، وبالرغم من اأّن اإ�شرائيل تحّول اإلى "بقّية"، فقد وا�شَل اعتبار ديانِته الخا�شّ
بتعابير لي�شت اأقّل �شمولّية من تعابير الما�شي، ل بل اأ�شبحت ال�شمولّيُة بالتاأكيد اأكثر حيويًّة.

فيه  الذي  الزمن  ياأتي  الأّيام"، قد  اآِخر  "في  اأ�شعيا يقول:  هناك مقطع �شهير من �شفر 
ة،  كلُّ النا�س، دون اأن ُيلزمهم اأحٌد )ملٌك اأو َمن هو في مقامه(، بل باإرادة عفويٍّة خا�شّ
ب�شكل جماهيرّي، مجذوبين بالعقيدة الدينّية الباهرِة، ياأتون اإلى "جبل يهوه" )�شهيون 

اأو اأور�شليم(؛ واإذ يدخلون الهيكل، يكونون قد قبلوا يهوه كربٍّ لهم:

"في اآخر الأيّام، �شيرتفُع جبُل هيكِل الربِّ على ذروِة الجبال، 

وي�شبُح اأعلى من التالل. اإليه ياأتي كلُّ النا�س. 

تاأتي �شعوٌب كثيرة ويقولون: 
"تعالوا، لن�شعد اإلى جبل يهوه، اإلى هيكل اإله يعقوب، 

كي ير�شَدنا اإلى طرِقه، ون�شتطيع اأن ن�شير في طرقه، 

لأّنه من �شهيون تخرج ال�شريعُة، ومن اأور�شليم كلمُة يهوه" )اأ�س 2: 3-2(. 
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واأّن  الأمم،  بين  )"�َشَفْط"(  الَحَكَم  عندها  �شيكون  يهوه  اأّن  ليوؤّكَد  المقطُع  ويكمل 
بل يحّولون  الأخرى،  الواحدُة على  الحرَب  ت�شّن  تعود  يهوه، ل  تقبل عقيدَة  اإذ  هذه، 

ال�شيوف، التي ل تعود تفيد �شيًئا، اإلى �شكك، والرماح اإلى مناجل: 

عوِب الَكثيرة،  "وَيحُكُم َبيَن الأَُمم، وَيْق�شي ِلل�شُّ

َككًا، وِرماَحهم َمناِجل،  فَي�شِربوَن �ُشيوَفهم �شِ

ٍة �َشيًفا ول َيَتَعَلّموَن الَحرَب َبعَد ذلك" )اأ�س 2: 4(.  ٌة على اأَُمّ فال َترَفَع اأَُمّ

كّل هذه النبوءة، مع فروقات ب�شيطة، نجدها من جديد في نبوءة ميخا:
أ�ِس الِجبال،  ُد في رَا أَنَّ َجبََل بَيِت الرَّّب يَُوطَّ َّام ا 1 ويَكوُن في اآِخِر الأَي

عوب، إلَيه ال�شُّ ِّالل، وتَْجري ا َويرتَِفُع فَوَق الت
أُمٌَم كثيروَن ويَقولون:  2 ويَنَطلُِق ا

ُِّمنا ُطرُقَه،  إِلِه يَعْقوب، وهو يُعَل إِلى َجبَِل الرَّّب وبَيِت ا هلُمُّوا نَ�شعَُد ا
أُورَ�َشليَم َكلَِمةُ الرَّّب.  ريعة، وِمن ا َّها ِمن �شهيوَن تَخرُُج ال�شَّ فنَ�شيرُ في �ُشبُلِه، لأَن

َّى في البَعيد،  أُمَِم الأَقِوياءِ، حت عوِب الَكثيرين، ويَقْ�شي لاِل 3 ويَحُكُم بَيَن ال�شُّ

فيَ�شِربوَن �ُشيوفهم �ِشَكًكا، وِرماَحهم مَناِجل،
َّموَن الَحرَب ِمن بَعُد.  أُمَّةٍ �َشيفًا، ل يَتَعَل أُمَّةٌ على ا  فال تَرفَُع ا

أَنَّ فََم رَبِّ القُوَّاِت  أََحَد يُقلِقُه، ِل 4 ويُقيُم ُكلُّ واِحٍد تَحَت َكرمَتِه وتَحَت تينَتِه، ول ا

َّم" )مي 4: 4-1(.  قد تََكل

اأ�س  )رج  وروؤاه  اأ�شعيا  منظار  في  جّيًدا  تدخل  المقطع  لهذا  ال�شمولّية  النزعة  اإّن 
11: 1-9؛ 32: 1-5، 15-20(. يبدو من ال�شعب اأن ننكر ن�شبة هذا الن�ّس اإلى زمن 
المنفى، عندما ظهرت مقاطع م�شابهة )رج اأ�س 16: 19-25(، وعندما ابُتِدىء بفهٍم 
اأف�شَل باأّن الإيمان والعبادة فقط كاَنا الخيَر ال�شموليَّ لإ�شرائيل، لأّنهما بطريقة مبا�شرة 
الروؤية ل�شهيون، ب�شفتها مركًزا دينيًّا وح�شب،  الواقع، في هذه  اأكثر، هما دينّيان. في 

ُيبِرُز المقطُع كلَّ اإيحائه العقائدّي.
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ال�شعوَب  لأّن   ، �شروريٌّ هو  خارجيٌّ  هو  مّما  �شيء  ل  الروؤية،  هذه  اإلى  اإ�شتناًدا 
، نحو هيكِل الربِّ يهوه. هذه ال�شعوب  �شُت�شارُع باأعداٍد كبيرٍة، وكاأّنها في م�شيرِة حجٍّ
اأي"التوراة"،  الدينيََّة،  الحقيقَة  تعرف  اأن  اإلى  متلّهفة  لأّنها  الهيكل،  نحو  ت�شير  بالذات 
التي من خاللها تتجّلى الإرادِة الإلهّيِة، التي هي في نظرهم "َدَبْر" )rbd(، اأي "كلمٌة" 
منه. هو اهلُل بالذات، باإظهاره ذاَته، يجذُب الجميَع اإليه. لن تعود الحتاللت الع�شكرّيُة 
فقط  بل  ال�شعوب،  بين  الرفيعَة  والمكانَة  الهيبَة  اإ�شرائيَل  تعطي  التي  هي  الحروُب  ول 
ال�شاملَة،  الَجْذِب  قّوَة  ي�شّكُل  الذي  له،  وعبادٍة  باهلل  اإيماٍن  من  اإليه  يرمُز  بما  "هيكُله"، 

والذي ُيظهُره كينبوع �شامٍل للخال�س.

�شهادات اأخرى عن الإيمان عيِنه تركها لنا اأنبياٌء عّدة، راحوا، بدًءا من اأ�شعيا الثاني، 
َيِعدوَن بولدٍة جديدٍة لإ�شرائيل؛ فا�شتناًدا اإلى اأ�شعيا الثاني )اأ�س 40-55(، اإ�شرائيل الذي 
د روحيًّا، قد اأ�شبح اأهاًل لأن يقوم بر�شالِته الخال�شّيِة تجاه  تنّقى باآلم ال�شبِي والنفي، فتجدَّ
ال�شعوِب اأجمعين، واأ�شحى بالتالي بالن�شبِة اإليهم "خادًما" اأو "عبًدا" )"ِعِبْد"( للربِّ )اأ�س 
ا �شعًبا على عالقِة محّبٍة وِثقٍة باإلِهه،  41: 8ي؛ 42: 19؛ 44: 1ي، 21(، وبالتالي اأي�شً
اآيًة  )اأ�س 43: 10ي( )14(، وبالأخ�ّس  الما�شي  في  لهم  التي حّققها  لمذهالته  و�شاهًدا 

وتجّلًيا لمعرفِة اهلل معرفًة حقيقّيًة لجميع ال�شعوب.

وبمعزٍل عن اأنا�شيد عبد يهوه )15(، اإّن تفكيًرا من هذا النوع هو �شريٌح في النبوءة التي 
تتكّلم على اهتداء الأمم )اأ�س 45: 14-19(. مع مرور الزمن، �شَتعِرُف كلُّ ال�شعوِب 
�شالَل فكِرها الدينيِّ الذي ل يوؤّدي اإّل اإلى عبادِة الأوثان، و�شتعترف، عندما تتوّجه اإلى 
اإ�شرائيَل حاملًة الهدايا والتقادم، باأّن الإلَه الحقيقيَّ الوحيَد لي�س �شوى اإلِه اإيماِن اإ�شرائيَل 

وعقيدِته: 

بي  وُتوؤِمنوا  َتعَلموا  ِلَكي  اخرَتُته،  اَلّذي  وَعبِدَي  ّب،  الَرّ َيقوُل  �ُشهودي،  "اأَنُتم  �أ�ش 43: 10ي:   )14( 
الع�شب  َبنَي  كما  "فَينُبتوَن   :4  :44 َبْعدي"؛  َيكوُن  ول  َقْبلي  اإِلٌه  يكْن  مل  هو،  اأَنا  اأَيِنّ  وَتفَهموا 
قاِئًدا  عوِب  ِلل�شُّ �شاِهًدا،  عوِب  ِلل�شُّ َجَعلُته  "هاَءَنذا   :4  :55 امِلياه"؛  جماري  على  ف�شاِف  كال�شَّ

واآِمًرا".
اأ�س 42: 1-7؛ 49: 1-9؛ 50: 4-11؛ 52: 53-13: 12.  )15( 
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يجوزون  العالية،  القامات  ذوي  �شباأَ  واأهل  اأثيوبيا/الحب�شة،  وب�شاعة  م�شَر  "غنى 
اإليك، ويكونون لك؛ 

يتبعونك �شفوًفا، ينحنون اأمامك، ويقولون لك م�شتغيثين و�شارعين: 
"فقط فيِك هو اهلل، ل اآلهة غيره؛ ل يوجد اآلهٌة اأخرى" )�أ�ش 45: 14(. 

اإ�شرائيَل ويوا�شل  اهلُل  الذي به خّل�َس  َتعُبْر في الخال�س  لم  اإذا  ال�شعوُب  لن تخل�َس 
العاَلُم بكّلّيِته  اأنا�شيد عبد يهوه الأربعة، هو  التخلي�َس )45: 15ي(. في ما خ�ّس  هذا 
َمن ُيَرى ب�شكل متوا�شل كحقِل عمِله. واجُب العبِد هو، في الواقع، اإعالُن الِبرِّ والعدِل 
لالأمم )اأ�س 42: 1(، واأن يكوَن نوَر خال�ٍس يمتدُّ حّتى اأقا�شي الأر�س )اأ�س 49: 6(، 
واأن يتاألّم ويموَت لأجِل الجميع، حّتى من اأجِل الوثنّيين )49: 7؛ 51: 4-6؛ 53: 
المرتبطة  ال�شيا�شّيَة،  ال�شيطرَة  باأّن  القناعة  عن  الثاني  اأ�شعيا  يعّبُر  اإًذا،  هكذا،  11ي(. 
�شة الَمَلِكّية، لم َيُعْد متوّجًبا عليها اأن تعتبر ذاَتها وا�شطًة �شرورّيًة لتكوين �شعِب  بالموؤ�شَّ
تب�شيِر  عبَر  اأو  مبا�شرًة  َف،  تعرِّ اأن  هي  الكبرى  اإ�شرائيَل  ر�شالُة  وال�شمولّي.  الجديِد  اهلِل 

العبِد، مختلَف ال�شعوب اإلى اإيماِنه الخا�ّس.
الجديدة  اأور�شليم  مدينُة  اأ�شبحت  المنفى،  من  العودة  اأنبياء  اأحد  اإلى  ا�شتناًدا  ا  اأي�شً
 .)16( )1 "مجَده" )60:  فيها  الربُّ  اأ�شّع  التي  )اأ�س 60(،  ال�شامل  الكونّي  البهاِء  مدينَة 
حْدٍب  كلِّ  من  وملوٌك  �شعوٌب  اإليها  المجيء  اإلى  �شارع  ال�شتات،  يهوِد  اإلى  بالإ�شافِة 
و�شوب، في قوافل كبيرٍة وعديدٍة، اإلى بهاِء نوِرها )اأ�س 60: 3، 9(، والجميُع اأعلَنها 

"مدينَة يهوه" )اأ�س 60: 14(.

كانت تلك القناعُة ذاُتها التي، في الوقت عينه، عّبر عنها نبيٌّ اآخر من مرحلة ما بعد 
المنفى، مرحلة العودة من ال�شبي، هو زكرّيا، الذي اعتبر اأّن مدينَة اأور�شليم قد اأ�شبحت 

عا�شمًة دينّيًة للكون باأ�شره، عا�شمَة �شعِب يهوه، ال�شعِب الم�شتَِّت في العاَلم، فقال: 

 )16( Cf. H.C. SPykerBoer H.C., Isaiah 55:1-5: The Climax of Deutero-Isaiah. An 
Invitation to Come to the New Jerusalem, in Le Livre d’Isaïe, BETL 81 )1989(, 
p. 357-359; Richard J. MouW, When the Kings Come Marching In: Isaiah and 
the New Jerusalem, )Eerdmans, USA, Revised Edition 2002(.
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ي وافرحي، يا ابنَة �شهيون، لأّني اآتي واأ�شكن في و�شِطِك، يقول يهوه.  "�شرِّ
اأمٌم عديدٌة تن�شمُّ اإلى يهوه في ذلك اليوم، 

وت�شبُح �شعَب اهلل، وهو ي�شكن في و�شِطِك" )زك 2: 14ي(.
في زك 8: 20-22، نقراأ موقًفا مماثاًل، ولو ب�شيء من نزعٍة قومّية: 

"يقول الربُّ ال�شباوؤت: �شعوٌب ومدٌن كثيرٌة �شتجتمُع، ويقولون الواحد لالآَخر: 
ا اأذهب اإلى هناك.  ، ونجُد الرّب ال�شباوؤت! اأنا اأي�شً هّيا بنا ن�شاأُل الربَّ

الإله،  الرّب  ل�شت�شارة  اأور�شليم  اإلى  �شتاأتي  مقتدرٌة  واأمٌم  كثيرٌة  �شعوٌب  هكذا، 
والت�شّرِع اإلى الرّب". 

اإّن اإقباَل ال�شعوِب اإلى اأور�شليَم، الذي يجري الكالم عليه في اأ�س 2: 2-4، و45: 
14-17، هو تعبيٌر عن ان�شمامها اإلى الإيماِن العبرّي. 

وباأّن  ب�شيء،  لي�شت  الأ�شناَم  باأّن  القتناع  الفعل  بذات  اأي  الرّب،  اإلى  الهتداء  اإّن 
اإ�شرائيَل هو التعبيُر الحيُّ عن عمل اهلل الخال�شّي، قد �شّكل العن�شَر الأ�شا�شيَّ للخال�س، 
ل بل "روَح" ال�شمولّيِة الخال�شّية. اإ�شتناًدا اإلى النبوءِة الأخيرِة من �شفِر اأ�شعيا، الأمُم كلُّها 
�شتهتدي في الم�شتقبِل، والملفُت هو اأّنها هي بالذات �شَتْقتاُد اإ�شرائيَل اإلى اأور�شليَم مع 
كلِّ التكريم المنا�شب )اأ�س 66: 18ب-22(. اإلى جانب نزعٍة �شمولّيٍة وا�شعٍة في هذه 
اأن يتمّتع  ينبغي  اإ�شرائيَل �شعًبا  باّتجاِه نزعٍة قومّيٍة ترى في  ا ميٌل قويٌّ  اأي�شً النبوءة، هناك 
باإكراٍم خا�ّس. مع هذا، ول مقطَع اآَخَر من المقاطع التي، في الأدب البيبلّي، تعلن عن 

ح�شوِل الخال�ِس ال�شامِل، يربُط حدًثا كهذا بتعظيٍم كبيٍر ل�شعِب اإ�شرائيل )17(. 

خاتمة
ا ال�شمولّية البيبلّيُة عاّمًة، عقيدًة م�شاغًة بوا�شطِة  لي�شت �شمولّيُة �شفِر اأ�شعيا، كما اأي�شً
مفاهيم عاّمٍة، بل هي ناتجة عن روؤى نبويٍّة، يتمُّ التعبيُر عنها بلغٍة مجازّيٍة و�شعريّة. اإّنها 
الغام�س  الحا�شر  الزمن  في  وللن�شاء  للرجال  توفُِّر  اإ�شكاتولوجّي،  وعٌد  رجاء،  ر�شالُة 

رج طو 14: 6؛ يوء 3: 5؛ �شي 36: 4ي؛ اإلخ.  )17( 
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والمقلق توّجًها �شليًما وحياتيًّا )18(.
العالم كّله )اأ�س 14: 24- اإلى  فاإّنه �شيمتّد  اأور�شليم،  اإذا كان الخال�س يجري في 
27(. في هذا الّتجاه ت�شير النبوءات المتعّلقة بالأمم. اإّن تّلة �شهيون هي بمثابة النقي�س 
بها،  تحيط  التي  الجبال  و�شط  تّلة  وهي  �شهيون،  و�شورة   ،)12  :2 )اأ�س  بابل  لبرج 
التي  اأ�شعيا،  �شمولّية  انطالق  نقطة  اإّنه  العالم:  مركز  هو  اأور�شليم  هيكل  ذاتها:  تفر�س 
كّلها  الخليقة  اإلى  تمتّد  بل  الأمم،  على  تقت�شر  ل  والتي  الم�شيح،  �شخ�س  على  ترتكز 
ِحي لهوت التاريخ مم�شكًا، على حّد �شواء، بوحدانّية  )اأ�س 11: 1-9(. وهكذا ُي�شْ

الختيار، من جهة، وب�شمولّية مفاعيله، من جهة اأخرى. 
يتكّلم لوقا في بداية اإنجيله على �شمولّية الخال�س، م�شتالًّ ذلك من قول اأ�شعيا النبي، 
"وكل ذي ج�شد  يرى خال�س اهلل" )لو 3: 6؛ رج اأ�س 40: 5-3(، 
ًدا بعبارة "كّل ذي ج�شد" اأّن الخال�س هو لكّل اإن�شان. هذا ما يوؤّكده القّدي�س بول�س  موؤكِّ
ا في روما، عندما كتب في ختام �شفر اأعمال الر�شل: "اإّن خال�س اهلل هذا قد اأُر�شل  اأي�شً
اأ�شعيا  نبوءة  اأّن  يوؤّكد  اإثبات  اإليه" )اأع 28: 28(، وهذا  �شي�شتمعون  الوثنّيين وهم  اإلى 
الوارد ذكرها في لو 3: 6 قد تحّققت بالفعل، من خالل تنفيذ اأمر الرّب بحمل الب�شارة 
ذلك  في  بما  الأر�س،  اأقا�شي  وحّتى  كورنيليو�س  وبيت  بال�شامرة  مروًرا  اأور�شليم  من 
الف�شول  في  بول�س  القّدي�س  يو�شحه  ما  هذا  الوثنّية )19(.  الأمبراطوريّة  عا�شمة  روما، 
الأحد ع�شر الأولى من ر�شالته اإلى اأهل روما عندما يتحّدث عن �شموليّة �لخال�ش، وعن 

رحمة اهلل لأنا�س كثيرين من جميع اأمم الأر�س.
ا على �شموليّة �لخال�ش، المنبثقة من  وبروح اأ�شعيا تتكّلم الر�شائل الرعويّة البوُل�شّية اأي�شً
كون "اهلل يريد خال�س الجميع"، كما يتبّين من تعاليم العهد القديم التي تحّققت بي�شوع 
الم�شيح رّبنا، ومن َثمَّ في الب�شارة الم�شيحّية المنفتحة على الجميع، والتي ت�شهد لمحّبة 

اهلل لجميع خلقه.

 )18( Cf. Daniel Marguerat et Éric Junod, Qui a fondé le christianisme? Ce que disent 
les témoins des premiers siècles, Labor et Fides - Bayard, 2010, « Fondation de 
l’universalisme », p. 29.

�لر�شل عن�شرة كّل  �أعمال  الر�شل"، يف:  اأعمال  "املعموديّة والإفخار�شتّيا يف  يو�شف فخري،  رج   )19( 
�لع�شور، �شل�شلة درا�شات بيبلّية 1987، �س 94-84. 
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نحن نعلم اأّن نهايَة الأزمنة �شتكون العمل الإلهّي الذي كان توا�شل َعْبَر تاريخ خال�س 
اأّن الرّب �شي�شتعيُد خليقَته من البدء، لينجز عند ذاك الخال�س  ا  اأي�شً الخليقة، كما نعلم 

النهائيَّ وال�شموليَّ ل�شالح خالئقه كلِّها بالم�شيح ي�شوع )20(.
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