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 صفنيا جدول - (صفنيااألنبياء الصغار)

 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

 صفنيا   سفر دراسة في  3صفنيا   2صفنيا   1صفنيا   صفنيا  مقدمة
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 عودة للجدول مقدمة صفنيا 

 
 صفنيا اسم عبري يعني "هللا يستر" أو "الذي يستره يهوه". .1
ال فسحححححروح أح   ريا وذا وو ال ق  الألني   نه    جذه أنه ينسحححححه نفسحححححه لك ريا  لذل    سححححح إواضحححححذ ري   ر  .2

 يذ ر نسبه لرابع جن  ووذا شئ غير معتاد بالنسبة لألنبياء.
 تنبأ ري أيام ال ق  الصالذ يوشيا  و ب ا  اح له دو ه ري إصال ات يوشيا. .3
   و اح لهم نف  الهنف.ء مياإبنأ خنمته ري نف  الوقت تألريبًا الذي بنأ فيه  .4
ا  بالخراب  و شحححححححححقيم بسحححححححححبه خكاياوم ثم نبوي بهال  ا مم ثم يأتي وعن الخال  ب  يء  يبنأ السحححححححححفر ب نذ  .5

 ال سيذ.
" الذي أشحححححير إليه ري السحححححفر سحححححبع مرات. ويوم الرب قن ييوح ال ألصحححححود به يوم  "يوم الربمكو  السحححححفر وو   .6

به يوم نهاية  ياي  ل   خراب أو شقيم  عألاب لها بسبه خكاياوا  أو اليوم ا خير أي يوم النينونة  وقن يألصن 
 إنساح أي ال وت.

يتضحححححذ مف السحححححفر أح الخكية تفاحححححت ري وسحححححا الناو "ال  يع لاغوا ورسحححححنوا" ويوم الرب قن اقترب. ر ا وو   .7
الكحل  ت  نهرب مف الحنينونحة ومف الخراب النهحاويل والنبي يألحنم الخال  الحذي بحال سححححححححححححححيذ  كريألحة و يحني. 

= تغكية  أي أح دم ال سححيذ يغكيني ويسححترني. وذا وو    الكفارة  عن والخال  الذي بال سححيذ وو الافا ي. وم
تستتورو     لعلكم جاوي الو ين لقخال  ري يوم النينونة أح يسحححترني ال سحححيذ بنمه. ووذا وو ال ألصحححود بألوله "

 سم النبي وموضوع سفره.إووذه وي العالقة بيف  ."سخط الرب في يوم
الافا ي ووو التوبة والتواضحححححححححع و قه الرب. رالرب يسحححححححححيف ري ال نسحححححححححك   عق  أح ونا  شحححححححححرب لقت تع بهذه  .8

 ( لذل  رغاية السفر الكث عق  التوبة. 15:57شإوال تواضع )
بعن أح  أى النبي خال  ال سيذ ختم سفره بأعذب تسبكة  ه وجنت ري العهن الألنيم و اح قن بنأ سفره  

 .ؤساءشت ل سفره عق  توبيخ الألادي والر إبالويالت. وأيضًا 



 (اإلصحاح األول ()صفنيااألنبياء الصغار ) 

 

 
3 

 عودة للجدول اإلصحاح األول 
 

َِّيَّاِ ِفي ََيَّاِم ُيو 1"  -(:6-1اآليات ) َِ ََ   ِ ِ  َََمِرَ ا ن  َيا ن  َدل  ََ   ِ ي ن  ِ  ُوويتِ َيا ن  َفن  اَرت  َِِل  صتَ بِ  الَِّوي صتَ يَّا  َكِلَمُة الرَّ يتِ
وََا: ُُ ِِ َي ِ  آُموَ  َملِت .  2 ن  ب  ِ ِ َيُقوُل الرَّ ِا اأَلر  َت  ُُ ال كُت َّ َع   َو َِ ا ََن  ُُ ُ ُأوَر  3»َنِ عتا ِِ اَ  َوال َحَأَواَ . ََن  ستتتتتتتتتَ ُُ اإِلن  ِِ ََن 

ب   ِ ِ َيُقوُل الرَّ ِا اأَلر   َ اَ  َع   َو ستتَ َراِرِ َوََ  إَلأُل اإِلن  َمَعاِ َر َمأَل اأَليتت  ِرِ َوال  َِ ال َرح  َم َماِ  َوستتَ ُمد  َيِدي َعَل  » وَََ 4 .الستتَّ
َكَماِر ِمِ َمأَل   َم ال  ِ ِ استتت  َرع  َمَكاِ  َةِ يََّة ال  ا ال  ِليَمِ َوََ  إَلأُل ِم   لَْ اِ  َُوُريتتتَ نَّ ا َوَعَل  ُو ِ  ستتتُ وََ ُُ َنِة. َي َُ َك ِديَ  5ال  َِ ا َوالستتتَّ

ِ َوا بِ  ِديَ  ال َحاِلِفأَ  ِةالرَّ َِ ا َماِ ِ َوالستتَّ ِد الستتَّ إُلوِح ِلُجن  يَ  6ل َحاِلِفأَ  ِةَمل ُكوَمِ  َعَل  الستت  ِْ ِ َوالَّ بِ  يَ  ِم   َوَراِ  الرَّ َتدِ  ُمر  َوال 
ُا. بَّ َواَل َسَأُلوا َعن   " َلم  َيإل ُلُبوا الرَّ

َّيا= إ ًا وي بسححقكاح مف الرب.   كلمة الرب سححم غريه  إسحح ه  وشححي  ووذا  إوالن صححفنيا    صتتفنيا ن  وويتتي.. َ
عق  اليهود  ومعناه  باححي  ويبنو أح والن  وشححي  اح ري أيام منسحح  ال ق  السححوداء  و اح متعصححبًا ل صححر أو  
كوش رأس   إبنه  وشي. و اح م نوعًا بكيم الاريعة أح ينخل مصريًا ري شعه الرب إال بعن ال يل الثالث مف  

ضكر أح يثبت نسبه اليهودي إ وشي ريررضونه     بف وا ن مصري أوإ(. و ت  ال يظف أ ن أنه  8:23أوالده )تث 
=  اح يوشححححيا مقاًا قنيسححححًا  أجرى الاثير مف الصححححال ات ولاف يبنو أح  في َيام يويتتتيا  ت    ريا ال ن الرابع.  

كتفوا بالصححححححححال ات الظاورية والطبادي الكألسححححححححية دوح إققه الاححححححححعه الفاسححححححححن لم يت اوب  قيًا مع مقاه الألني   و 
( ن ن النبي يتاقم بنوح ت هين عف الخراب اآلتي. راهلل سحوف يسحترد  ل البر ات التي  2ي آية )إصحال  الألقه. ور

ُِ الك سححتع الها. وقوله إأعكاوا سححابألًا  نهم أسححاءوا  = وذا قول هللا الغيو  الذي ال يكي  الاححر  وويذا صححنع   َن
ا خير  يف تنكل العناصححححر مكترقة    مف قبل ري الكوراح أيام نو  وأيام سححححنوم وع و ي وويذا سححححيصححححنع ري اليوم

( ووذا الخراب سحححححياححححح ل الال  الباحححححر والكيواح أي سحححححتألفر ا  ض 3وتكترق ا  ض و ل ال صحححححنوعات. وري )
= لألن ن ع يوشحححححيا  ل أنواع الطبادات والمعا ر مأل األيتتترارت امًا. والسحححححبه أح النسحححححاح أصحححححبذ شحححححريرًا لذل  يألول  

لألقه  ومالالت ونا  مكبة درينة لطبادي ا وثاح  ي ا سونها ري بيوتهم وعق   الوثنية  لاف  ه الخكية مالال ري ا
 يف ين ع مف ا  ض  ل شئ.  المعا ر مأل األيرارأسكذ مناللهم ري الخفاء. وهللا يهند أنه سين ع وذه البقية =  

استتتتتتم بعل رعاًل. = ما تبأل  بعن إصحححححححححال ات يوشحححححححححيا. وقن ألال الاقنانيوح  ل  بادي الَ إلأل ة ية الرع ( 4وري )
= وم  هنة الرب والذيف  انت أع الهم ن سححة وقن م جوا  بادي الرب مع  مأل الكُنة= وم  هنة ا صححنام.  الكمار م

=  انوا يألنموح  بادتهم ل نن السححح اء )الاححح   الستتاَدو  عل  الستتإلوح لجند الستتما ( 5الطبادي الوثنية. وري )
ي أعق  مياح ري البيت  وري مفهومهم أنهم بهذا يألتربوح  والأل ر والن وم( عق  أسححححححححححححححكذ مناللهم  را سححححححححححححححكذ و

= وم الذيف م جوا  بادي الرب بطبادي البعل وبملكوم  والحالفأ  ةالربلقسحححححح اء  يث توجن الاواكه التي يعبنونها.  
هلل    اوا اآللهحة الوثنيحة عق  ققوبهم. ونكف عقينحا أح نعك  الألقحه  حامالً أو مقاوم. و ق حة مقاوم تعني مقح  رهم مق  

وال يصحححقذ مع هللا قولنا "سحححاعة لألقب  وسحححاعة لرب " رال شحححر ة لقنو  مع الظق ة. و بادي مقاوم تاحححت ل عق  تألنيم  
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= وم الذيف بنأوا  سحنًا مع الرب ثم ا تنوا عنه. قن ييونوا مف ت اوبوا    المرتدي ( 6ا  فال  ذباوذ باحرية. وري )
 مع يوشيا أواًل ثم إ تنوا خفية.

 
َ  َمد  7"  -(:13-7اآليات ) ِنيَحةا. َ دَّ ََ بَّ َ د  َََعدَّ  . أَل َّ الرَّ بِ  َ ِر .  َم الرَّ ِ أَل َّ َيو  بِ  أِ ِد الرَّ اَم الستَّ ْ  ُ دَّ ُن ُعوِ  ِا.  » ُاست 

ا8 أَ  ِلَراستتتا َِّةستتتِ ِميأَل ال ََ ِِ َو َمِل اَ  َوَبِني ال  َؤستتتَ بِ  ََنِ ي ََُعاِ ُ. الر  ِنيَحِة الرَّ ََ ِم  ِم  9َغِر راا.   َوَ ُكوُ  ِفي َيو  َأو  َِ ال  َوِفي َِل
ا.  أِ ِدِلم  ُال ماا َوِغ تتتتتت  َْ ستتتتتتَ أُلوَ  َنأ  يَ  َيم  ِْ َعَوَرِةِ الَّ ِق ال  وَ  ِم   َفو  ِفُِ يَ  َيق  ِْ ِمِ 10ََُعاِ ُ. ُو َّ الَّ َأو  َِ ال  َوَ ُكوُ  ِفي َِل

َوَلة    ِ َوَول  ِِ َم َرا م ِم   َةاِب الستَّ ُت صتُ و  ِ صتَ ب  ر  َعِييم  ِمَ  اآلَكاِم.  َيُقوُل الرَّ ِم الََّّاِني َوَوست  اَ  11ِمَ  ال ِقست  نَّ ِوُلوا َيا ستُ َول 
َة.  َقإَلأَل ُو   ال َحاِمِلأَ  ال ِف.تتتتَّ َعاَ  َةاَد. ان  ع ِ. َون  ِويَشِ أَل َّ ُو َّ يتتتتَ ِليَم 12َمك  ِْ ََنِ ي ََُفوِ ُش َُوُريتتتتَ َو   َِ ال  َوَ ُكوُ  ِفي َِل

ُرِ ِ َوََُعا ِ  يُ .  ِةالستتت  ُ  َواَل ُيستتتِ ستتتِ بَّ اَل ُيح  : ِِ َّ الرَّ م  ُِ َقاِئِلأَ  ِفي ُ ُلوِب ِمِ ال  ُِ ِديِ  اَل ال َجاِمِديَ  َعَل  ُدر  ََ َفَوُكوُ   13ُ. الرِ 
اِ َوَ غ ِرُسوَ  ُوُروماا َواَل يَ  َُ ُنُنوَن ُنوَ  ُنُأوتاا َواَل َيس  م  َخَراةااِ َوَ ب  ُُ م  َغِنيَمةا َوُبُأوُت ُُ َوُت َرَلا.َ ر  َرُبوَ  َخم     " 

= يوم النينونة أو يوم خراب أو شحقيم.    أل  يوم الرب  ر .= إخاحع وال تتاقم  ثيرًا وال تكقه سحوى الر  ة   ِستنْ
لهة أخرى  = ر ف قنم  بيكة آل  َعد َنيحة أل  الرب  دذبكوح بين الاقنانييف =  وفيه سححححححححي عل هللا واالء الخكاي ي  

ف لهذا = ال نعويف ونا وم الاقنانييف  وقنو يعني خصححححححح  أو عي     د  مدعو اسحححححححيصحححححححير وو نفسحححححححه  بيكة.  
= بسححبه  برياوهم. وال ق قوله بن   الرؤستتا  وبني الملِ( هللا سححيعاقه 8) وري. الع ل  رهم يع قوح ع ل الرب  

وم تابهوا بالاعوب   الِةسأ  لراساا غر راا قنيسًا.   ال ق  يعني عاوقة ال ق   ووم لم يألل ال ق   رال ق  يوشيا  اح
- 1:22( ي يف ره هم ري ضحححوء ال ثل الذي قاله السحححين ال سحححيذ )مت 8   7الوثنية ري مالبسحححهم. ولاف اآليتيف )

( "مثل العرو اللهي" ريوم العرو اللهي وو يوم  بيكة الصحححححححححقيه   يث قنو السحححححححححين منعويه بنمه  واالء  14
سححتهتر ورألن إنوي بال ع ودية وألبسححهم هللا  داًء مقو يًا )إلبسححوا ال سححيذ( وصححا وا بني ال ق   ولاف مف  الذيف نالوا الب

= وم يألقنوح الفقسححححححححححححكينيوح   يقفِو  م  فوق العورة  الْي ( 9وذا الثوب ل كبته ري الخكية سححححححححححححيعاقه. وري )
ح صححححححححححححححن هم داجوح وقع عقيهحا  الوثنيوح دوح رهم  راهنحة داجوح  حانوا يتكحاشححححححححححححححوح أح يحنوسححححححححححححححوا عتبحة  ييقحه  

ولآلح رهنا  مف ي ا و عادات وثنية دوح أح ين ي  التفاؤل مف شححئ معيف أو التاححاؤم مف شححئ . (  5:5صححم1)
بطبادتهم لألوثاح. أو ييوح ال عن  أنهم يتعنوح بالظقم عق    يمألو  نأْ ستتتتتتأدلم الماا وغ تتتتتتاا آخر. وبهذا وم  
ويغتصحححبوح أمالكهم  و ب ا تبرعوا لهييل الرب م ا  صحححقوا عقيه ر ألوا بيت سحححينوم اق ًا وغاحححًا.    بيوت جيرانهم.

= الألريه مف البكر ووذا يخرج منه الصححححححححيادوح. ولعل وذا  ةاب الستتتتتمِ( 10 جل وذا سححححححححيأتي العألاب. وري )
= أي ري  القستتم الَّاني وولولة م (. وبهذا نفهم قوله 10:14الباب وو نف  الباب الذي دعي الباب ا ول )ل 

=    ووستر عييم في األكامال هة ال ألابقة لقباب ا ول  وييوح ال عن  أح الصحرا  والعويل سحياح ل أو شحقيم  قها. 
= وو واٍد منخفض ري أو شححقيم  يث  اح يقيم الت ا  والصححناع    ستنا  منويش(  11ا كام وي الكصححوح. وري )

= و ق ة  نعاني تعني تاجر وييوح ال عن      يتتتتتتتع. ونعا  ةادكوبالذات صحححححححححححياا ال واور والكقي ولذل  يألول 
= قن تعني النألود  نه ال ت ا ي. ويصححبذ ال عن  أح الصححرا  سححياحح ل   الحاملأ  الف.تة وانقإلأل و كسححاد الت ا ي.  

تعن  جرح أو واوح ب عن     منويش كل مياح  الكصححححححوح  وال نينة  قها مف الباب لقباب والوادي والت ا . و ق ة
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 ت  يوضحححححححححذ أنه ال أ ن يهرب يألول  و   (12مف ريها وال يهرب أ ن. وري )و شحححححححححقيم تصحححححححححبذ  هاوح ينق  ل أح أ
رتش عق   ل الها بيف وال ختبئيف رال أ ن يسححححححححتكيع الهروب مف أمام  أ= أي   َفوش َوريتتتتتليم ةالستتتتتر  َوعا .
ه  ولو تصو نا لجاجة  الن دي وو  واسه الخ ر وعيا ت  درديُم الجامدي  عل غضه الرب )قصة يوناح النبي(  

خ ر بها عيا ي ولم ي ن إنساح ينه ليه وا لبأل  وذا الوضع جامنًا والعيا ي أسفل ال جاجة. وال عن  أح وذا الاعه 
بخكاياه التي  العيا ي ري وسححححححكه  وم غا قوح ري شححححححهواتهم ومقذاتهم  ووم مك ئنيف ومسححححححتريكيف أنه لف يكن  

( ووم بال تأديه لفتري  ويقة ومالوا إل  الاسححححححححححححل 11:48 إأديه )تغيير  ووم ال يخاححححححححححححوح أي ضححححححححححححربة أو أي ت
الرب ال يحس  والخ ول وبردت مكبتهم هلل ولقناو  بل وصقوا لن جة أنهم تصو وا أح هللا  اٍض ب ا وم فيه وقالوا  

بنونه  أي ال يكسحف ل ف يع ال يحست  وال يست = رهم رألنوا إ سحاسحاتهم نا ية الرب ت امًا. ومعن  قولهم  وال يست 
وال يسحئ ل ف يت ردوا عقيه   ألًا أح الاحهوات تبقن ال سحاو. لألن صحا وا جامنيف وعني ي ال سحاو مف نكو هللا. 

( مف وصحححل لقكالة السحححابألة ي ه أح توجه له ضحححربة تأديه  ت  يصحححكو مف نومه ومف سحححيره. وياحححير  13وري )
 لهذه الضربة بأنهم لف يت تعوا ب ن  ث ا  أتعابهم.

 
أَنِئْم ال َجرَّاُر 14"  -(:18-14اآليات ) َِ ُرُ   . َيص  بِ  ِم الر  ُت َيو  ا. َصو  د  َِ َعِييِم. َ ِر .  َوَسِر أل   بِ  ال  ُم الرَّ » َ ِر .  َيو 
َِمم َوَ َواممِ يَ 15ُمر ا.   ُم َا ِ َيو  ُم َخَرابم َوَدَمارم ةمِ َيو  ُم ِضأق َوِيدَّ ِ َيو  ُم َسَخطم ُم َيو  َأو  َِ ال  .  َِل ُم َسَحابم َوَضَرابم ُم 16و  َيو 

ِفيَعِة.   ُرِف الرَّ َنِة َوَعَل  ال   ُمُدِ  ال ُمَحصَّ إَلُأوا َِِل  17ُنوق َوُلَوافم عَل  ال  م  ََخ  ُُ ِيِ أَلنَّ ُ وَ  َوال ُعم  َوََُضاِيُق النَّاَ  َفَيم 
م  َوال ِجلَِّة.   ُُ ُم م  َوالو َراِب َوَلح  ُُ َفُح َدُم ِ َفُيس  بِ  ِ َن   18الرَّ بِ  ِم َغَ.ِ. الرَّ ََُلم  في َيو  َقا َوإِليأُل ِِن  م  َيس  ُُ َلُب ََ م  َواَل  ُُ ُو اَل ِف.َّ

.» ِ اِ  اأَلر  َنأُل َفَنا ا َةاِغواا ِلُك ِ  ُسنَّ اِ أَلنَُّا َيص  َُ ُ  ُول  َوُ  اأَلر  َرِتِا ُتؤ   "ِنَناِر َغأ 
ات تاحير لخراب أو شحقيم بين البابقييف ولنهاية العالم  ن ن ونا وصح  مرعه ليوم الرب لعقهم يسحتيألظوح. ووذه اآلي

َتداا ( رهحذا اليوم  14(. وري )24)محت  . رايف ينحام مف ييوح بيتحه مهحندًا بحالنحا . وري وحذا اليوم   ر ت. وستتتتتتتتتر أل 
( سححبه  ل وذا الضححي  والظق ة 15(. وري )51:24= يصححر   ا  فال مف مرا ي عذابه )مت   يصتتر  الجرار مراا 

 رمانهم مف هللا رهو النو  ووو مصححن  الفر  والسححالم. ولاف لقخكاي ال تاوح ونا  با قة أمل وال شححعاع نو  رهم  
 يش ال كا ب  يف  = البوق والهتاف يسحتع قهم ال  يوم نوق ولواف(  16رصحقوا أنفسحهم عف مصحن  النو . وري )
أي البروج الاححححامخة. ر ح أقوى    المد  المحصتتتنة وعل  ال تتترف الرفيعةيبنأ اله وم. ووذا اله وم سححححييوح ضححححن 

الكصحوح وأمنع ا سحوا  ال تثبت أمام غضحه هللا. ومف تكصحف ري ثروته أو قوته أو مر  ه رسحينها   ل وذا ري 
 فيم تو  والعم و سحوف تتككم ققوبهم وتخونهم أينيهم  = أقوى وأعت  الناالنا   َضتايق( 17 ل  اليوم. وري )

 = يتيهوح إل  ما النهاية بسبه الظق ة والضباب.
= وم إختا وا وأ بوا التراب ولصألوا به ري  ياتهم رسيسفذ دمهم  التراب أي  ائ   يسفح دمُم والورابوواالء 

الف.ة والْل. ال  ( 18= ال قة وي نفاية الكيواح ووذه يرمونها ري ال  بقة. وري ) ولحمُم والجلةال ري ة له.  
غأرتا الوي تأك   غ.. الرب ونار ري  ل  اليوم و ل ما خ نه واالء ا شرا  لف ينفعهم أمام  اإلنسا  تفدي

ختباء والك اية. وونا الاالم موجه ال  و شقيم و نوا  بل لال ا  ض  رهذا يوم  = رال مياح لل  األر  ولُا
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  إالا النينونة العامة  و م ًا له خراب أو شقيم بين بابل ثم بين الروماح. ال شئ يك ي ويستر  وال مياح نختبئ فيه 
[  1و فا ته  لذل  يألول السين ال سيذ "اثبتوا ري  وأنا أيضًا فييم" والثبات ري ال سيذ ييوح ] ري دم يسوع ال سيذ

[ التواضع. رقنق أ له مف اآلح رن ن 5[ التوبة ال ست ري  ول الع ر ]4[ ال يروح ]3[ بال ع ودية ]2بالي اح ]
 .= هللا يستر صفنيا  اية ووذا معن  اسم 
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 عودة للجدول اإلصحاح الَّاني 
 

َوِحَيِة.  1"  -(:3-1اآليات ) ُر ال ُمس  ا اأُلمَُّة َغأ  َُ َوِمِعي َيا ََيَُّو  َ ُم. 2َتَجمَِّعي َوا َأو  َ  ِواَلَدِة ال َقَ.اِ . َوال ُعَصاَفِة َعَبَر ال  َ ب 
  . بِ  ُم َسَخِط الرَّ ُكم  َيو  َيأ ِتَي َعَلي     ََ   َ َ ب   ِ بِ  ُمو  َغَ.ِ. الرَّ َُ ُكم   َيأ ِتَي َعَلي     ََ   َ َةاِئِسي  3َ ب  ِميأَل  ََ َيا   ِ بَّ َُ  ُلُبوا الرَّ

َمُا.  ك  َُ يَ  َفَعُلوا  ِْ ِ  الَّ .اأَلر  بِ  ِم َسَخِط الرَّ َوُروَ  ِفي َيو  . ا  ُلُبوا الوََّواُضأَل. َلَعلَُّكم  ُتس  ِبرَّ  " ا  ُلُبوا ال 
بعن أح عرض النبي صو ي ليوم النينونة  و ت  ال تاوح وذه الصو ي منعاي لقيأو  وا وو يعرض لهم ونا وسيقة 

ات موجهة ليهو ا ولاعه الرب ري  ل لماح الم  أي التوبة ال  ا ية. ووذه اآليالخال  والهروب مف وذه ا 
= أي عني ة   األمة غأر المسوحية= ونا نري أو ية  ياي الار ة ري الانيسة والطبادي ال  ا ية   تجمعي  .ومياح

خر. (. ومف أو ية الطبادي ال  ا ية أح يا ع  ل وا ن اآل15:6   إالكياء  التي ال تخ ل مف خكاياوا ) اجع  
= أي قبل أح يصن  الألضاء    ب  والدة الق.ا ولييف ونا  صوم ج اعي وصالي بنف  وا ني. ولننته  الفرصة 

= أي أح الكياي ت ر سريعًا  ووي بخا  يظهر ققياًل ثم يض كل. رقننته    كالعصافا عبر الأوم ي ًا بالهال .  
الغضه    ب  َ  يأتي علينم َمو غ.. الربالفرصة قبل أح ي ر يوم الكياي  العصارة وتنتهي رر  التوبة.  
( وغضه هللا مهيأ لياتعل عقييم  14:33ش  إالألادم شنين جنًا وإلهنا نا  آكقة ال يستكيع أ ن أح يسيف ريها )

[ سقبية  1( التوبة شأليف ] 3(. وري )16بعنل.   ا سيكن  ري ا يام ا خيري  يف تنسيه جامات غضه هللا) ؤ  
[ إي ابية ووي ت تع بالرب والابع به. ركيف يألنم النساح توبة سييتا  ري نو  2ه ]ووي أح يتر  الخا ئ خكيت 

= يكقه مف هللا  ت    َميأل ةائسي األر  ا لبوا الرب ياال سيذ مألنا  ن استه ر ا عقيه سوي أح يكقه هللا = 
 و اح .    "قبوا ت نواا "  =  اليأوكتافها. و قه هللا ال ست ر يعكي لقنف   جاء وين ع  إيخق  مف ن استه التي  

  لجميأل ةائسي األر  النناء  لذل  وجه   لهذا النناءال توقع أح ال تابريف والعظ اء ري أعيف أنفسهم لف يست يبوا 
َُ   وواالء  وح تكت ين هللا= والباوسيف ونا ليسوا الفألراء وال ساكيف  بل الاق ة تعني ال تضع أ اعوا   = أي  اُ مَ ك  فعلوا 

نواميسه. وواالء عقيهم أح ال ييفوا عف  قه الرب  رعقي مف يعرف الرب أح يظل ري  الة ن و. وعقيهم أح 
= أي أح ين وا ري أع ال بروم وري تواضعهم. والبر ال سيكي وو أح نت تع ببر ال سيذ رينا   يإللبوا البر والوواضأل

(. والتواضع وو  15:57شإواضع إ  يسيف هللا ري ال تواضعيف ) أي بكياي ال سيذ البا  رينا  ووذا ال يأتي إال بالت
س ة مف س ات الرب. وال ق أنه لو  قبنا بر ات مف الرب ولم يصا بها التواضع نتعرض لضياعها بسبه  برياونا 

= وذا مقخ  السفر أح التوبة باألها السقبي   لعلكم تسورو  في يوم سخط الربويضيع  ل ما سب  وأخذناه.  
ناع عف الخكية وباألها الي ابي أي الن و ري البر والتواضع تعكينا ثباتًا ري ال سيذ فيستر عقينا ري أي االمت

راونتها أح نكتفق بالخوف ال ألنو والسهر  ت  ال يضيع    لعلكم  يوم الغضه  يوم النينونة  يوم سخكه. و ق ة
 نصيبنا ري الس اء.
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ُروُ  ُتس  4"  -(: 7-4اآليات ) اِ َوَعق  َُ أَرِة َيإل ُرُدوَن ُِ َد اليَّ ُدوُد ِعن  َقُلوَ  ِلل َخَراِب. ََي  َوأ َصُ . أَل َّ َغََِّة َتُكوُ  َمو ُروَوةاِ َوََي 
ِفلِ 5 ال    َ ََر  َعاُ   َون  »َيا   : ُكم  َعَلي  بِ   الرَّ َوِلَمُة  ِكِر ِوأِ أَ !  ال  َُمَِّة  ِر  َرح  ال    ِ َِ َسا اِ   ِلُسنَّ َِ َو      ِن  ِِ ِرُب ََخ  ِِنِ ي  إِلأِنأِ أَ ِ  س 

  .» َغَنِم.  6َساِك م ِلل  َياِئَر  ََ َو ِللر َعاِة  ِةآَةارم  َمر عا   ِر  ال َرح    ُ َِ َسا ِا  7َوَ ُكوُ   َعَلي  ا.  وََ ُُ َي  ِْ َنأ  ِلَرِ يَِّة    ُ َِ ا السَّ َوَ ُكوُ  
ُبُ.و َ  َمَساِ  َير  َد ال  َقُلوَ  ِعن  َ . ِفي ُنُأوِت ََي  .َير َعو  م  ُُ َأ ُدُلم  َوَ ُرد  َسب  َُّ م  َيَوَع ُُ َُ بَّ ِِل    ِ أَل َّ الرَّ

يبنأ مف ونا سقسقة مف النبوات ضن ا مم التي  ال ا ضايألت شعه هللا واضكهنته. وإت خذت وذه ا مم  رم  
عض  لبقي  عنونا الكقيألي. وقن خرب ال سيذ م قاة الايكاح بصقيبه. ركين ا نس ع ونا بنبوات عف خراب ب

ْو  أنها نبوات بتككيم م قاة إبقي  تتنبأ ضن  ل ا مم تاير      ا مم رالَ َتص  م قاة الار. ووذه اآليات التي 
(. ووال  ا مم أيضًا ياير للنساح الألنيم الذي رينا ال ولود بالخكية  7:1لنينونة هللا لال العالم ري يوم الرب )

جت    و ل  ري ال ع ودية ليألوم إنساح جنين يكتل مياح النساح الألنيم. ونال ق ري وذه اآليات عنم   ر منينة
 نها  انت قن خربت ري وذا الوقت رعاًل. وقن تم خراب وذه ا مم رعاًل بين نبوخذ نصر. و  ر وذه النبوات ونا 
له غرض آخر أيضًا راليهود لف ياعروا بعن س اع وذه النبوات بأح هللا ضنوم شخصيًا ولانه وو ضن الخكية 

 ع ومًا  ووو ونا يعن بأح ينتألم مف مضايأليهم. 
= وم   الكر وأأ   َمة (5= سحححححيضحححححربونها ضحححححربة سحححححريعة مفاجئة. وري )  يتتتدود عند اليُأرة يإلردونُاَ( 4وري )

( ومف وذا نفهم أح  فتو   انت إسحح ًا آخر 7:9+ عا  14:30صححم1+   4:47 إ+    23:2الفقسححكينييف ) اجع تث 
و   لستتنا  كر=  لاريت  وإح الفقسححكينييف  اح أصححقهم مهاجريف مف ج يري  ريت وجاءوا وسححينوا عق  سححا ل الب

. وا  ض  قها  انت تس    نعاح. ولاف الشا ي لهم بهذا السم ونا تاير لخكاياوم التي استوجبت  ساَ  الرحر
ِة تكو  مورووةعألابهم رانعاح قن لعنه نو  بسبه خكيته.   ( مع أنها اآلح مأوولة  رالال سيهرب. والخراب 4)  غ

ِة َويتقلو  َويتدودووي  ونا موجه ضحن ال نح ا  بعة الابيري لفقسحكيف   ( =  4) وعقرو . َيتدود عند اليُأرة  غ
( 6) و نو  ساَ  الرحر مرع سألو ها سييوح سريعًا  ر  ا بنأ الألتال ري الصبا  سرعاح ما تسألا عنن الظهيري 

( نبوي  7سحا ل البكر  اح يسحتخنم   ررأ لقسحفف ومر   لقت ا ي  وبعن الخراب صحا ت الكيوانات ترع  فيه. وري )
. ولاف وذه اآليات تاحححير  ح شحححعه ال سحححيذ سحححيسحححترد  و رد ستتبأُميهو ا تسحححترد أ ضحححها بعن أح يكر وم هللا   بأح

أ ضححححه وميراثه بعن أح  رمه منها إبقي  بغواية الكية  والرب إلههم يتعهنوم ري وذه ال راعي  فيسححححوع وو الراعي  
يائر وستتتينو  ستتتاَ  الرحر مرع الصححححالذ ونكف قكيعه.   = البكر وو العالم ال ضححححكرب للغنم ةأةار للرعاة َو

ولاف شححعه ال سححيذ الذي آمف به وسححا  و اءه  راٍع صححالذ ن ا مف وذا البكر وعاش عق  السححا ل وأعكاه الرب 
 .اآلةارالراعي الكقيألي  نيسة وي  ظيري لقغنم  و عاي يسألونه مف ماء الرو  الألنو = 

 
( َعَل  8"  -(:11-8اآليات  َوَتَعيَُّموا  َيع ِبيِ  َعأَُّروا  ا  َُ ِن الَِّوي  َعم وَ   َنِني  َوَتَجاِديَف  ُموآَب  َتع ِأأَر   ُْ َسِمع  »َ د  
  . م  ُِ َوَعُمورَ 9ُتُخِم َعم وَ   َوَبِني  َوَسُدوَم  َتُكوُ   ُموآَب   َّ ِِ َراِئأَ ِ  ِِس  ِِلُا  ال ُجُنوِد  َرب   َيُقوُل  َََناِ  يٌّ  ََ  َِ مِ َفِلِْل َِ َةِ  ل 

م   ُُ َوِلُك م  َةِ يَُّة َيع ِبيِ َوَبِ يَُّة َُمَِّوي َتم  ُُ ُب َُ ِ َوَخَراةاا َِِل  اأَلَنِد. َتن  َرَة ِمل حم ف  َُ َقِر ِصِ َو ِ 10«.  ال  م  ِعَوُ  َتَكب ِرِلم  ُُ ا َل لَْ
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م  َعأَُّروا َوَتَعيَُّموا َعَل  َيع ِ. َربِ  ال ُجُنوِد.   ُُ ب  ُمِخيف  ِِ 11أَلنَّ ُجُد َلُا  الرَّ ِ ِ َفَسَيس  ِة اأَلر  َُ ِميأَل آِل ََ ُل  ِِ  ُ ِ أَلنَُّا ُي م  ُِ َلأ 
َِاِئِر اأُلَمِم. ََ دم ِم   َمَكاِنِاِ ُو    َِ  "  النَّاُ ِ ُو   َوا

وم أوالد لوب مف إبنتيه. وواالء  انوا يعيروح شعه هللا. وي نروح عق  هللا. واالء يرم وح   موآب وبني عمو  
= إعتنوا عق    وتعيموا عل  تخومُميا توح ري وال  شعه هللا. وي ثقوح إبقي  ري  برياوه =  لقايا يف الذيف  

 نود إسراويل  و رمووم مف أ ضهم  وويذا  رمنا إبقي  مف نصيبنا الس اوي. ولنال ق أح هللا س ع ت اديفهم  
= موآب سوكو  وسدوم.  ووذا مبر   اري أح ناوح   ف ال يس ع الت اديف ضن هللا  ......  ووو سيكاسبهم عقيها

رقوب أبيهم ري أيامه أوق  هللا سنوم وع و ي و ولها ل قذ )وي أ اضي مقكية  ت  اآلح( و اح عق  موآب وبني 
ع وح أح يستفينوا م ا  ن  مع أبيهم وي تنعوا عف الخكية ولانهم ب صرا وم عق  خكيتهم ستتكول أ ضهم إل  

العذبة. وقن تم لوال موآب وع وح قبل ال سيذ  = الاو  وال قذ  بناًل مف الأل ذ وال ياه    القر صخراب ي ألوا  
= سيظهر مألنا  ضعفها   َميأل آلُة األر   يُِلب مف بعين. أما شعه هللا رسوف ير  وذه ا ماكف  و يًا.  

وسيه روا مف عبنووا وعظ ووا وجعقووا تس ف رترات  ويقة. وويذا رال سيذ سيفضذ إبقي  ويظهر مألنا  ضعفه. 
= وذه وي الطبادي ال سيكية التي ي يف مف خاللها أح نعبن الرب ري أي  في منانا وسيسجد لا النا  و  واَد 

ِائر األمم .   ( 24-19:4مياح )يو  = وذا يعني أح  ل ا مم الوثنية سوف تامف بال سيذ  وتس ن له  وييوح   َ
  ل  ري أي مياح  ويس نوح بالرو  والك . 

 
( َيا  12"  -(:15-12اآليات  ُوم   «.»َوََن  ُلم  ِفي  َسي  َل   َ و  ال ُكوِيأ وَ .  ا  َُ وَرِ  13ََي  ََي  َوُ ِبأُد  َماِل  ال ِ  َعَل   َيَدُه  َوَ ُمد  

ِر.   َقف  َياِةَسةا َوال  ِنأَنَوى َخَراةاا  َعُ   ُفُْ 14َوَ ج  ُقن  َوال  ا  ََي .ا َال ُقوُق  ال َحَأَواِ .  ال ُقإل َعاُ ِ ُو   َ َواِئِف  ا  َُ َوَسإِل ُبُض ِفي   َفَور 
ِز    َواِب. أَلنَُّا َ د  َتَعرَّى ََر  ِعُ. ِفي ال ُكَوى. َخَراب  َعَل  اأَلع  ت  َين  ا.  َيأ ِوَ اِ  َِِل  ِتيَجاِ  ُعُمِدَلا. َصو  َمِديَنُة  15َُ ِه ِلَي ال  لِْ

ا: »َََنا َوَلي َس َغأ ِري« َُ ِب َقاِئَلُة ِفي َ ل  اِكَنُة ُمإل َمِئنَّةاِ ال  َجُة السَّ ُِ َو ُمب  ا ِلل َحَأَواِ ! ُو   َعاِنرم ال  ِب.ا َف َصاَرت  َخَراةااِ َمر  . َوي 
ِ  َيَدُه. ُُ ِفُر َوَ  ا َيص  َُ  " ِن

نتألل التهنين ضن أعناء الاعه الذيف وم عف بعن وليسوا مالصأليف لكنود إ = ونا  الكويأو  َويورونا نبوي ضن 
لبقي  ال قو  بيل أنواع الخكايا. وأشو  ترم  لبقي  الذي يهو ا. والاوشيوح لونهم أسود  وال عن  أنهم يرم وح  

مدينة . و انت  تيجا  عمدلا  لُاالتي    نأنوى   كاح مخقوقًا ج ياًل   ال  نو اني. وأشو   اح لها منينتها ال  يقة
= وذا يصو  م ن نينوى أيام م نوا    ساكنة مإلمئنة= راهلل يعكي لخقيألته أح تاوح رر ة. و انت    مبوُجة

في  لبُا َنا وليس   القائلةويصو  ال  ن الذي  اح فيه الايكاح قبل سألو ه. ولاف سألا الايكاح بسبه قوله =  
= وذا سيف الصقيه.    ولي سيفي . وبسبه وذه الخكية أي الابرياء سألا إبقي . وجاء عقيه ال سيذ بسيفه=  غأري 

القوق والقنفْ وصوت . ي ألوا  لخراب ياةس والقفروتتكول أم اد الايكاح    َيورو مد يده عل  ال مال و بأد  
= القنفْ يأوى ِل  تيجا  عمدلا = ووذا  م  لقخراب النهاوي خصوصًا أح وذا الخراب  ل مكل ال  ن=  النعأ.

 م  الابرياء    = وا  لتعرى َرز ُاوذا معناه أح ا ع ني ستسألا لأل ض رينخل الألنفذ ري رراغات وذه التي اح.  
= أي لال مف له رار جسناني أ ضي  خراةاا مرب.اا للحأوا وهللا رضذ  برياء إبقي . وقن صا ت م قاة إبقي   
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ترابي. ومف يألبل أح ييوح ويذا تابعًا لهذه ال  قاة الخربة تذوه عنه  رامته  و ل عابر يصفر ويه  ينه عقيه 
. رألن   ول  سيفيإ ا أخذنا وذه اآليات  رفيًا رألوله عق  الاوشيوح  مف السخرية  رألن صا  ألعوبة ري ين الخكايا. و 

كاح نبوخذ نصر وجياه وو سيف الرب الذي أ سقه ضن  وش وأشو . ولألن  انت  وش يومًا ما   بًا ليهو ا  
= أي  ل صناعة ا  ل الفاخري. وونا تصو  اآلية قصو  أشو  الفخ ة    َرز ُامعن   ق ة    .     (9:14أي2)

بأنواع الخاه ووو ا  ل. ولاف ا  ل بالذات ياير بكوله ول ني ع ره الكويقة لقابرياء الذي ي ي  أمة ال غقفة  
 . الايا يف
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 عودة للجدول اإلصحاح الَّالث 
 
نته  الصححححكا  السححححاب  وقن أعكانا أماًل بنهاية سححححقكاح الاححححيكاح  ولاف مع تكذير أح مف يألبل بأح يصححححبذ له إ

عبنًا سحيصحير سحخرية. وونا يعرض صحو ي  مة اليهود التي أسحق ت نفسحها أو باعت نفسحها لقاحيكاح  ووي أيضحًا  
( ثم ينتهي  3السححححاقكة قبل ال سححححيذ. ونرى ريها قول بول  الرسححححول "ال  يع لاغوا ورسححححنوا.." ) وصححححو ي لقباححححرية 

 الصكا  برجاء ري ال سيذ الذي يأتي لقخال .
 

َمِديَنِة ال َجاِئَرِة! 1" -(: 7-1اآليات ) َسِةِ ال  ُمَنجَّ َدِة ال  ُمَوَمرِ  َبِ  الوَّأ ِديَ.. َلم  َتوَِّك   َعَل  2َو     ِلل  َت. َلم  َتق  و  َمأِل الصَّ َلم  َتس 
ا.  َُ ُِ ب  َِِل  ِِل . َلم  َتَوَقرَّ بِ  َراِح. 3الرَّ ئاا َِِل  الصَّ ُقوَ  َيأ  َئاُب َمَسا م اَل ُير  ا َِ َُ ا َُُسود  َزاِئَرة . ُ َ.اُت َُ ُرَؤَساُؤَلا ِفي َوَسإِل

ِبَياُؤَلا ُمَوَفاخِ 4 ِر َعَة.  ََن  َ ِ َخاَلُفوا ال َّ ُقد  ُسوا ال  ا َنجَّ َُ َنُو َُ . َو َراتم َعُ  ُال ماا. 5ُروَ  ََل ُ  ُغد  ا اَل َيف  َُ ب  َعاِدل  ِفي َوَسإِل َالرَّ
َِ َيع ِرُف ال ِخِ َي.   َُّْر. ََمَّا اليَّاِلُم َف َمُا َِِل  الن وِر. اَل َيَوَع ك  َُ ِرُز  ُْ 6َغَداةا َغَداةا ُيب  ُت »َ إَلع  ِ ََ  َفر  م  ُِ ُْ ُيُرَفاِت ب   ََُممااِ َخرَّ

  . ِر َساِك م ِ ِةَغأ  َسا م َِ ِِن  م  ِن ُُ . ُدمِ َرت  ُمُدُن َِ َعاِنرم م  ِن ُُ َواَ  َقإِلأُل 7ََس  َِ َين  َبِلأَ  الوَّأ ِديَ.. َف َنِنيِ َتق  َ أ  ِِ ِلَوخ  : ِِنَّ ُْ َفُقل 
ُوُا َعلَ  َسَ. ُو ِ  َما َعأَّن  ََ ا  َُ َنُن .َمس  م  ُِ َماِل ِميأَل ََع  ََ ا. لِك   َةكَُّروا َوََف َسُدوا  َُ  "  أ 

ع يه أح ا وصاف ال ذ و ي ونا وي أوصاف أو شقيم ال نينة ال ألنسة والتي ت تعت بالاثير مف وساوا النع ة 
أشا ت   2)ووذا ي عقنا نكف   امنيف أح نخاف مف أح ييوح وذا الاالم موجه لنا  راآليات السابألة ري إصكا 

لنينونة إبقي   ووذا ما تم ري الصقيه لذل  إ  يأتي وذا العتاب ونا بعن دينونة إبقي   رهو موجه لي  رألا 
 .  و شقيم بل لي ول  نكف الذيف ت تعنا بيل وساوا النع ة وماللنا نكيا  ياي الخكية(

= ضححححن   مومردةبأنها   = راهلل الألنوو يبغض الخكية ري أقرب الناو له. ووو ونا يصحححح  أو شححححقيم  و  ( 1وري )
=  لم تستمأل الصتوت ( 2أي اال ة لسحيانها ال سحاكيف. وري )  ومدينة َائرة= بخكايا ن اسحة   منجستةو  شحريعة هللا

صحوت الناموو وا نبياء الذيف دعووا لقتوبة  ولو سح عت لااح وذا لسحالمها  ولانها أبت ر ضحكر هللا أح يادبها   
. و اح تأديه الرب بأح أ سحححل عقيها عصحححا تأديه مثل أمة تكا بها  و اح ي ه أح تتال  لم تقب  الوأدي.وأيضحححًا  

مم ا خرى ول أت لهم لك ايتها رابتعنت با كثر    بل  وبت لألولك  لم توك  عل  الربعق  الرب ري ضحححححيألها.  
= أي مفترسحوح  كأستود زائرة  فُم  ( ن ن وصحفًا لألادتها وقضحاتها الظال يف3. وري )ولم توقرب ِل  ِلُُاعف الرب  

اقت جاوعة  وال النها   و يف   هذه الذواب   رغن وم وشححححححراوتهم  = ري ووْئاب المستتتتا يقته وح  ل ما  ولهم. 
= أي يقته وا الفألير وال سححححييف وال  يرقو  يتتتأئاا للصتتتراح الانكقألت باححححراوة تقتهم الفريسححححة  قها.  جاء عقيها القيل

 ل أع الهم غن  وخيانة ووم متفاخروح    كذبة.  رهم أنبياء=  َل  غدرات  َنبياؤلا(  4يبألوح م ا له شححححححححححححححيئًا. وري )
= مثل أوالد عالي الااوف. واالء وايفتهم أح يعق وا الناو  الألنوووُنوُا نجستوا  كذبًا بأنهم مرسحقيف مف السح اء. 

= رهم أعكوا تفسححححيرات  ال تتتر عة خالفواأح ي تنعوا عف الن اسححححة ولانهم بالعي  ن سححححوا الهييل وم أنفسححححهم. ووو 
( و اح وذا شحررًا لهم   5) الرب عادل في وستإلُاصحالكهم. و ل وذا النكراف بالرغم مف أح  لقاحريعة ب ا يخنم م
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= رااح ي ه أح ال يصنعوا سوى وذا وأح ال ولو ال يصنأل الماا ولاف هللا العادل يراقه  ل اقم وسيعاقه عقيه.  
=  النور   يبرز َنمتا ِل  داةغتداة غت(  45:11يظق وا اآلخريف  رحاهلل قحال لهم "كونوا قحنيسححححححححححححححيف  ني أنحا قحنوو" )ال

ر بييفية واضحكة الخير والصحال  الذي يكقبه منهم. ولف   أي   ا أح النو  بالتأكين سحيظهر بالغن. راهلل سحوف ي ْظه 
ِي   فتاليتالم ال يعرفومع  حل  لح     .    ال يوعتْريخف  ري وحذا =   ( 6= أي ال يخ ي مف إ تاحابحه الظقم. وري )الخ

م صححححححححححو ي لعنله  رهو قكع أمم الانعانييف مف أمامهم و ل  بسححححححححححبه شححححححححححرو  = ونا يضححححححححححع هللا أمامه إلعْ َمماا 
الانعحانييف. وهللا يحذ ر لهم وحذا لسححححححححححححححببيف أولهم ليعرروا عحنل هللا ويألحنموا توبحة وثحانيحًا لاي يخ قهم  رحاهلل قكع وحذه  

شححوا عهم أيضححًا.  = أي بروجهم العالية. و ق ة أسححواقهم تعني  خربْ يتترفاتُما مم أمامهم ليرثوا وم وذه ا  ض. 
= وذا ياحير  ح هللا ري  ل خككه معهم سحواء بالخير  يف  فقلْ َنِ لوخ تأنني.. لك  ةنروا َوفستدوا( 7وري )

أعكاوم أ ض  نعاح و ل خيراته لهم ري البرية أو بالتأديه  يف سقا عقيهم ا مم ال  او ي   اح يرين خالصهم   
قول السحين ال سحيذ "يا أو شحقيم يا أو شحقيم..  م مري أ دت أح أج ع  ختا وا  ري  الفسحاد. وذه اآلية تاحبه إلاف وم  

أوالد .. لانام لم ترينوا" "راهلل يرين أح ال  يع يخقصوح" لاف إ ادتي تعكل إ ادي هللا   ح هللا خقألنا أ را ًا. وال ق  
. ولاف  لُا هللاعأنا   ما= مسححححححححححححححينها  اح وو أ ض ال يعاد  سححححححححححححححه ال ينقإلأل مستتتتتتتتتننُاأنه لو قبقت التأديه= 

خكايانا وشحهواتنا  بل   نألننا و اءإونخسحره إ ا ف هللا لنا نصحيبًا سح اويًا  بخكاياوا أخذت لقسحبي. وويذا نكف رقألن عي  
ع ل ا ع ال ا ول  وإال ر ني آتي  عف قريه وأل    إ ونا  تهنين مرعه لقانيسحة "ر   ر مف أيف سحألكت وته و 

 (.5:2منا ت  مف ميانها إح لم تته" ) ؤ
 

اأُلَمِم 8"  -(: 13-8اآليات ) أِل  ِةَجم  ُلَو  ِمي  ك  َُ أَل َّ  ل ِ.ِ  السَّ َِِل   ََُ وُم  ِم  َيو  َِِل    ِ ب  الرَّ َيُقوُل  َوِيُروِنيِ  َفان   َِ »ِلِْل
َوُ  ُو   اأَلر  ِ  َرِتي ُتؤ  ُموِ  َغَ.ِبي. أَلنَُّا ِنَناِر َغأ  َُ م  َسَخإِليِ ُو َّ  ُِ ِ أَلُص.َّ َعَلأ  ِِ َمَماِل ِر ال    ََ ُل أَلنِ ي  9.  َو وِ  ََ ْم َُ أَنِئ َِ

َدةم.   َِ ِ ِلَيع ُبُدوُه ِةَنِوفم َوا بِ  ِم الرَّ م  ِةاس  ُُ ُعوا ُول  ُعوَب َِِل  َيَفةم َنِ يَّةمِ ِلَأد  ُمَوَ.رِ ُعوَ  10ال   اِر ُووشم ال  َُ ََن  ِر  ِم   َعب 
ِدَمِوي.   ُموَ  َتق  ِ ُيَقدِ  ِديَّ ِ ُمَوَبدِ  ِم اَل َتخ  11َِِليَّ َأو  َِ ال  أَنِئْم  ِفي َِل َِ . أَلنِ ي  ا َعَليَّ َُ ِْ ِن ي  ِِ الَِّوي َتَعدَّ َماِل َ  ِم   ُو ِ  ََع    َِ

ِسي.   َبِ  ُ د  ََ ِ َوَل   َتُعوِدي َةع ُد َِِل  الوََّكب ِر ِفي  ِِ ِرَ اِئ ِجي ِوب  ُِ َو ِِ ُمب  ُُ ِم   َوَسإِل ِِ ا 12ََن  راا َةاِئسا ِِ َيع  ِقي ِفي َوَسإِل َوَُة 
ِنأنااِ َفأَ  .  َوِمس  بِ  ِم الرَّ ُلوَ  َعَل  اس  م   13َوَووَّ ُِ ُد ِفي ََف َواِل ََ ِبِ َواَل ُيو َعُلوَ  ِِ  مااِ َواَل َيَوَكلَُّموَ  ِةال َكِْ َراِئأَ  اَل َيف  َةِ يَُّة ِِس 

ُبُ.وَ  َواَل ُمِخيَف«. َ  َوَ ر  م  َير َعو  ُُ ِ أَلنَّ  " ِلَساُ  ِغش م
ًا  و اح ال توقع أح هللا سوف يررضها نهاويًا. ولاننا ن ن ونا وعنًا ب را م  الصو ي السابألة  و شقيم صو ي قات ة جن 

هللا ال  انية ونع ته  رهو أ بنا لي  لستكألاقنا  بل  ح هللا مكبة. وونا ن ن  وعنًا بالخال  لاف وذا الوعن لي  
هللا ال يأتي إال ري ملء رو ًا  ح هللا لي   البار  رهو ال يتع ل ا مو   رقال شئ تكت الس اوات وقت. و

ملء ال ماح" لهو أنسه وقت  ولذل  يألول بعن أح وعن "  ال ماح  أي  ين ا ي ن أح  ل شئ قن نضج ووذا الوقت 
نتظروني بثألة و جاء رسوف أخق . ووو سوف ينتألم لانيسته مف أعناوها الايا يف= إ= أي  فانويروني   بالخال  

( 9شطبه أي يسترده مف أينيهم. وري )  أل  َنمي لو ةجمأل األمم َو ر الممالِ ليص. علأُم َنما و سل.
ذ إ  = وذه الصو ي  نثت بعن  ال سيولودعو ولُا ةاسم الرب= وي شفة التسبيذ=  ََول ال عوب ِل  يفة ن ية
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آمف ا مم وتكولوا مف  بادي ا وثاح إل  تسبيذ الرب. ووذا عربوح ل ا سيكن  بعن يوم الرب )موضوع نبوي  
صفنيا( إ  سيصير  ل إناغالنا ري الس اء وو تسبيذ الرب عق  الفر  الذي أعكاه لنا. والانيسة مف اآلح ونكف 

افتيف النأليتيف و ا ث ري ققه نألي ر ف ث ري الألقه عق  ا  ض وب ي اح تنعو اسم الرب وتسبكه  نه خقصها. وال
( وال ق أح القساح  22:10أو "مف رضقة الألقه يتاقم القساح" وع ل تكهير الألقه  اح مستكياًل بغير النم )عه 

( وبقسانهم الكاور يألنموح صقوات وتسبكة لقرب وي ث ر شفاوهم أو ع ول 5:6شإالن   يو د صا به الهال  )
وووف  ( بل  5     4:4وواالء ال امنيف سييونوح وا نًا ري الرب  جسن وا ن و و  وا ن )أف(  2:14شفاوهم )وو

= أي بالج اع  وري و ني   نيسة وا ني  يصير الال وا نًا. ووذه الانيسة الوا ني تك ل عق   تفها صقيه   واَد
= أي ا مم   مو.رعو  ِل َّ ال= أي ا مم الوثنية  عبر َنُار ووش   م ( مف ينخل وذه الانيسةل  10ال سيذ. وري )

. ولانهم ما لالوا موبدديَّ  يف يامنوح  أو ال سيكيوح الذيف يألنموح توبة. واالء  انوا قن تاتتوا بعينًا عف هللا =  
= وي تألنمة الرخا ستيا   بيكة الاير  جسن ودم ال سيذ. يقدمو  تقدموي له ووا وو ي  عهم ثانية. و يف يامنوح  

(. الايا يف ال ت رؤ عق  أح  15:2ف يعودوا موضع و ء وسخرية   ا  اح الوضع ري )( وعن بأنهم ل11وري )
ولي  ته أ إال ب ف  وه لها وَقب ل أح يس ن لها مألابل أح تعكيه م ال  وذا العالم أو شهواته  رتعكيه ثم ته أ به.  

ِى م  و  َعمالُا الوي ية. ووذا ال ساو بأح =  ح دم ال سيذ يكهرنا مف  ل خك تعدت نُا عل  هللا ل  تخ
النساح لقابرياء  ومف ثم يسألا ري خكية إبقي  ويبتهج إبقي  بهذا الابرياء الذي أدى  ب  ادىي  ب ا   هللا قن غفر

مف وسا  نيسته   سين ع  بأح هللا  جنين  وعن  وو  وا  ولاف  وبر ائِلقسألوب.  يبتهج  مبوُجي  الذي  إبقي   أي   =
ِسي  ء = رقف يعود يغويها عق  الابريا  بيبرياو . َبِ  ُ د  ََ ( صفات شعه 13)  وري .    َوَل   َتُعوِدي َةع ُد َِِل  الوََّكب ِر ِفي 
رانيسة ةائساا ومسنأناا هللا =   الس وات.  بالرو   ح لهم مقاوت  لق ساكيف  = واالء لهم نصيه مع هللا ركوب  

  ومف إتال عقيه يووولو  عل  اسم الربال سيذ وي  نيسة ال تضعيف. وواالء ال ساكيف الذيف ياعروح بضعفهم  
أنهم أقوياء وقنيسيف    سم الرب  رهم ياعروح إين يه  أما ال تابريف ر ف صفاتهم ا ساسية أنهم ال يتو قوح عق   

وموووبيف مف  واتهم. وقن تكأل  وذا رعاًل رعننما اقتك ت بابل أسوا  أو شقيم قتقت وأخذت إل  السبي  ل ا غنياء 
= مع أح الار قن تفا  ة ية ِسرائأ  (  13(. وري ) 12:25مل2وا قوياء وتر ت ري أو شقيم مساكيف ا  ض ) 

هلل بقية تقية سيقيم هللا منها أو شقيم جنيني.   ا قال هللا ليقيا "يوجن لي   ري الغالبية مف شعه إسراويل  لاف يوجن 
بال سيذ و انوا نواي  سبعة آالف   بة لم تنكف لبعل" وبعن ال سيذ خربت أو شقيم ولاف  اح ونا  بقية آمنت 

يألي وتاوح بر ة لقعالم  الانيسة ري العالم. وري أيام ضن ال سيذ ستاوح ونا  بقية تست ر ري إي انها بال سيذ الكق 
 = رراعيهم وو ال سيذ ر  ف يخاروا.وال مخيف  يرعو  . ال تفع  ِ ماا كقه. ومواصفات البقية أنها  

 
َنَة َُوُرَيِليَم! 14"  -(:20- 14اآليات ) ِِ َيا ان  ِر ِجي ِةُن ِ  َ ل  ُِ َو ي َوان  َرَِ َراِئأُ ! اف  َ ! ال ُوف  َيا ِِس  َأو   ُ َنَة ِص  َتَرنَِّمي َيا ان 

ُيِر َ  َةع  15 . اَل َتن  ِِ ب  ِفي َوَسإِل َراِئأَ  الرَّ ُِ ِِس  ِك. َمِل ِ َََزاَل َعُدوَّ ِِ ب  اأَل  ِ.َيَة َعَلي  َُ الرَّ ِم 16َير ا.  دُ َ د  َنَِ َأو  َِ ال  ِفي َِل
َتِخ َيَداِك.  ُ . اَل َتر  َأو   ُ ا. 17ُيَقاُل أُلوُرَيِليَم: »اَل َتَخاِفي َيا ِص َا ِِ َفَر ُج ِة ُِ َو . ُيَخلِ ُص. َيب  رَّار  ََ  ِِ ِِ ِفي َوَسإِل ُُ ب  ِِل الرَّ

ِنَوَرن مم«.    ِِ ِة ُج  ُِ َو َيب  َمَحبَِّوِا.  ِفي   ُْ ُن ال مَ 18َيس  َمأُل   َ َعاَر. »ََ ال  ا  َُ َعَلأ  اِمِلأَ   ََ  . ِِ ِمن  َواُنوا  ِسِم.  ال َمو  َعَل   وِنأَ   ُِ ح 
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م  19 ُُ َعُل  َ ِفيََّةِ َوََ َمن  َمأُل ال   َ ِ َوََُخلِ ُص اليَّاِلَعَةِ َوََ ِِ لِ ِلي َْ ِم ََُعاِمُ  ُو َّ ُم َأو  َِ ال  ا ِفي َِل َْ ِ  لَأَن ماا ِفي ُو ِ  ََر  ِبيَحةا َواس   َتس 
ِ م  ُِ  ِ ِبيَحةا ِفي ُيُعو 20  ِخِ  ماا َوَتس  . أَلنِ ي ََُصأِ ُرُكُم اس  ِعي ِِيَّاُكم  م  ََ  ِْ ي ِفيِا آِتي ِةُنم  َوِفي َو   ِْ الَِّْ َو   ِ  ِفي ال  ِب اأَلر 

.» ب  ِ َ اَل الرَّ ُأِنُكم  اَم ََع  ِبأِ يُنم  ُ دَّ أَ  ََُرد  َمس  َِ اِ  َُ  "ُكلِ 
 ال سيذ الخالصي   يث يكل هللا ري وسا  نيسته ال لي ألوا رر ًا رتسبكه ركسه وذه تسبكة رر  مف أجل ع ل  

بل ي عقها تسبكة  ه مفر ة. وعادي ن ن وذا ري وسا النبوات  فبعن أح يتنبأ أي نبي بخال  ال سيذ ييق نا   
يوح وي = ابنة صه ترنمي يا ِننة صُأو  عف التسبكة أو يسبذ وو ليعق نا أح نسبذ نكف رر يف بخالصنا.  

( سبه الفر  قن ن ع الرب ا قضية أي ن ع الرب دينونت  ون ع الألضاء عقي  الذي  اح قصاصًا 15الانيسة. وري )
= أي الايكاح. وواضذ أح العنو ونا لي  بابل أو أشو  أو  وش. وواضذ أح وذه اآليات   عدوك  َزاللخكايا .  

رو وبعن سألوب الفرو جاء اليوناح وبعن سألوب اليوناح جاء إن يقية ت امًا. رتا يخيًا  ت  بعن سألوب بابل جاء الف
 أو غيروا. وال ق أيضاً    يم بابلوجود  ستعبنوا اليهود  رايف يستقيم قوله ألال عنو  مع  إالروماح  و ل واالء  

ف أح هللا لي  له عناء شخصي مع وذه الاعوب بالذات  لاف هللا يعادي أع الهم التي وم ريها  مولًا لبقي . رنك 
مف عبر أنها   وش "(  10:3. ون ن ري )ص  "  وأنتم يا أيها الاوشيوح قتقي سيفي وم"(  12:2ن ن ري )ص  
. ومف ونا نفهم أح عنو هللا الكقيألي لي  شعه  وش  رها وو شعه  وش يتضرع إل  هللا "    ال تضرعوح إل   

ملِ ِسرائأ  الرب  عنًا  اوعًا لقانيسة=  أي يامف  ولاف العنو الكقيألي وو إبقي  أسود القوح بسبه خكاياه. ون ن و 
(. وو ري وسكها ب سنه ودمه. وو ري وسكها يرعاوا ويك يها ووعن السين 49:1= وو ال سيذ )يوفي وسإلِ

=  يف ييوح    ال تنير   يراا     ( .20:    18)مت   وسكهم"ال سيذ "إ ا إجت ع إثناح أو ثالثة باس ي رأنا أكوح ري  
(  يف تخاف الانيسة 16عًا لقخير لقذيف يكبوح هللا" الذي وو ري وسكهم. وري )تع ل م  شياءونا  شر "و ل ا 

= أي ال تخاري بعن اآلح   ال ترتخي يداك(  27)م    "وال سيذ ري وسكها "إح قام عق   جيش رفي وذا أنا مك ئف
= "وينع    والرب في وسإلنا َرار يخلص(  يف نخاف  17 رعي ينا  لقصالي داو ًا. وري )إوال تستسق ي لقيأو و 

اا (  21:1اس ه يسوع  نه يخق  شطبه مف خكاياوم" )مت  = وو رر  العري  بعروسه. والانيسة   يبوُج ةِ فَر
ل خكاياوا = أي ال يوبخ مف أجولو يسنْ في محبوا   .      وي رر  الس اء "رالس اء تفر  بخا ئ وا ن يتوب"

 = بألن  ما يك ح هللا بسبه الخكية بألن  ما يفر  بسبه التوبة.يبوُج ةِ نورنم بل وو  
مرات سنويًا ري   3= ال وسم يعني به أ ياد أو شقيم. و اح الاعه يأتي لها المحِونأ  عل  الموسم( 18وري )

=  انوا ري  الْي  وانوا منِ ترقت أو شقيم   ح أوقها الذيف  وبوا لقسبي. إوذه اال تفاالت الراوعة  و ين ا 
تناع  وسك  و ال ا رر وا بهذه اال تفاالت. ووم اآلح ري السبي ري عا  و  ح بسبه سألوب أو شقيم وام

= َاملأ  ِلأُا العار( 137ا  ياد  رال  ييل وال أ ياد "عق  أنها  بابل ونا  بيينا عننما تذ رنا صهيوح" )م  
ويرد سبيهم. ووذا ما  ن   سيجمعُمأي بسببها وم   قوا العا  ري مياح سبيهم  نهم أوقها. والوعن بأح هللا 

ي رر  وصا  ري عبودية. ووذا وعن بتكرير شعه هللا.  رهو بالخكية  اح ري عا  بعن أح  اح ر   آلدم ونسقه
= أي أعاقبهم وأ كم  ل قوتهم. وري الانيسة  ت  َوعام  و  مْلليِ .  (6:4(  اجع تفسير )ميخا19وري )

= يرد لهم  رامتهم والناو  َوَعلُم تسبيحة ( راهلل ياندوم ويافيهم. 23:33شإالضعفاء والعرج لهم نصيه )
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وييوح لهم م ن   َمعي ِياكم( هللا ي  عنا ري جسن ال سيذ= 20ع قه معهم. وري )يسبكوح هللا عق  ما  
 . َوصأروم اسماا و رامة=  
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 عودة للجدول دراسة ف  سفر صفنيا 
 

 

 
 
ر  أيام يوشحيا ال ق  الألني  . ولاف لألسح  ر صحال ات يوشحيا لم تث ر  ح الاحعه  اح قن إنكا  وصحفنيا تنبأ   •

  سوأ د جة بسبه رساد منس  أبوه.
 وبسبه وذا الفساد ي ه أح نتوقع الخراب سريعًا. •

َة اْلَخَراب   ال ت ي َقاَل َعْنَها َدان يآل  الن ب يُّ َقاو َ ةً ر ي اْلَ َااح     يألول السححححححححين ال سححححححححيذ عف وذا اليوم "َرَ َت  َنَظْرت ْم َ  ْجسححححححححَ
" )مت  َبال  ي ة  إ َل  اْل   يَف ر ي اْلَيه ود  يَنئ ٍذ ل َيْهر ب  ال ذ   (.16- 15:24اْل  أَلن و  ل َيْفَهم  اْلأَلا  ئ  . َرك 

 ( وجاءت ر  الن قي ية9:72= قال عنها دانيال النب  "َوَعَق  َجَنا   اَ ْ َجاو  م َخر ٌب" )دانيال   جسة الخراب 
"overspreading of abominations وال عن  إ ا  أيتم الرجاسحات قن إنتاحرت بسحرعة  أنها  ير يكير سحريعًا "

مسحتخنمًا جنا يه رتوقعوا الخراب سحريعًا )كاح أسحرع شحئ وقت دانيال الكيو (  و ن  رعاًل أنه قبل خراب أو شحقيم  
سحنوات  أح قامت ثو ي شحعبية ضحن الروماح  إ تقوا أثناءوا الهييل و ردوا الاهنة ورعقوا م بعني 70بين تيك  سحنة 

 به  ل الرجاسات مف سير وعربني ولن .
 والسين ال سيذ يألول لاطبه مت   أيتم وذا إوربوا إل  ال بال  ومف ورب ن ا مف الروماح ومف  ري  أو شقيم.

  ومف يكيا ر  الخكية  ًا لنهرب إل  السحححح اويات رالخراب بال شحححح  آتٍ ور  أيامنا وذه إنتاححححر الفسححححاد ر  العالم  إ  
" )مت  و   َناَ  َتْ َت  ع  النُّس  ث ة  َره   (.28:24ييوح ميتًا )جثة( :"َ ن ه  َ ْيث َ ا َتا ف  اْل  

خكايانا ون رى  إ ًا إماا سحححح اويات أو شححححيا يف تأكل ال يف )النسححححو  و  الاححححيا يف(. والكل وو التوبة  أى لنتر   
لق سحححححححيذ فيسحححححححترنا وي غكينا بنمه ووذا معن  الافا ي  ووذا ما يألوله صحححححححفنيا ومعن  إسححححححح ه الذى يسحححححححتره يهوه "َلَعق ا ْم 

وَح ر ي َيْوم  َسَخا  الر با  )ص   (.3:2ت ْسَتر 
 الدينونة يوم رع.  .1

 هللا ين ع الال )بار و يواح و يو ( عف وجه ا  ض.  •

يوم 
 الرب

 يوم خراب َوريليم وعقاب عل  خإلاياه
 يوم الوفاة
 يوم الدينونة

المسيح )صفنيا = الْى يسوره ما لنا سور ندم إ
ُوه(  ي

هللا يغإل  آدم و سوره=  َو رع. ودمار 

 ولْا الأوم  ر . َداا 

 محور السفر
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 يهو ا.التهنين موجه لال ا  ض ولاعه هللا ع ا شرا  و ال عاثر مهللا ين ع  •
م  بيكة لبقي  ي ألنمه هللا  بيكة. •  هللا يألكع ال رتنيف ويألنمهم  بيكة  ر ف العنل أح مف قنا
 يوم صرا  و سر عظيم وولولة لق ستهتريف  •
 ُنر د. َِاا دعنا نلُوا وُنخإل  وما. القائلأ  ف   لوبُم ِ  الرب ال ُيحس  وال ُيس  

  لقخا ئ             لقبا           
اا "النب  ينبه إستيألظوا ر ح  • د  َِ َعِييِم. َ ِر .  َوَسِر أل   بِ  ال  ُم الرَّ  (.14:1)ص  "َ ِر .  َيو 
ُم َسَحابم " َِمم َوَ َوامم. َيو  ُم َا . َيو  ُم َخَرابم َوَدَمارم ةم. َيو  ُم ِضأقم َوِيدَّ . َيو  ُم َسَخطم  (.15:1)ص  "َوَضَرابم  َيو 
ِفيَعِة"" ُرِف الرَّ َنِة َوَعَل  ال   ُمُدِ  ال ُمَحصَّ ُم ُنوقم َوُلَوافم عَل  ال   (.16:1)ص  َيو 
الو َراِب " م  وتَ ُُ َفُح َدُم ا َفُيستتتتتتتتت  بِ  إلَتُأوا َِِل  الرَّ م  ََخ  ُُ ِيا أَلنَّ ال ُعم  وَ  وتَ اَ  َفَيم  تتتتتتتتتُ اِيُق النتَّ ِة"   َوَُضتتتتتتتتتَ ال ِجلتَّ م  وتَ ُُ ُم   َوَلح 

ِ "" ( 17:1)ص  اِ  اأَلر  ِلُك ِ  ُسنَّ َنأُل َفَنا ا َةاِغوا ا  (.18:1)ص  َيص 
 إ ًا  يف ينام مف تهند النا  بيتهل

 (14:5"إستيألق ايها الناوم وق م مف ا موات فيضئ ل  ال سيذ" )أف
 الخراب سب.   .2

 واليهود  م  لذل  :وذه ا سباب موجهة لقيهود .. لانها أيضًا موجهة لال ال ن  البارى  
 (.1:3الت رد والن اسة ) .1
 عنم س اع صوت هللا )ال مف الاتاب ال ألنو وال مف ا نبياء(. .2
 اقم ا قوياء لقضعفاء والغش. .3
ديحه راحانحت ضححححححححححححححربحات هللا لتحأديبهم و دوم إل   ري  البر ولو ره وا ل حا ضححححححححححححححاع منهم  أعحنم قبول التح .4

 مسينهم 
 (7:3)ص  "فِ ينقإلأل مسننُا"

 الذى وو أو شقيم بالنسبة لقيهود  وال نة بالنسبة آلدم  وأو شقيم الس اوية بالنسبة لنا.
 عنم التاال عق  الرب. .5
 ح وإس هم الا ا يم )أى القوح ا سود(كهنتهم يقبسوح القوح ا سود مثل  هنة ا وثا .6

 وال عن  أنهم البسوح الخكية و ل اع الهم ن اسة 
 (.13ولنا نس ع "إلبسوا الرب يسوع ال سيذ" ) و

التاحححححبه بالعادات الوثنية "ر   ل  اليوم أعاقه  ل الذيف يألف وح مف روق العتبة" وو  عادي رقسحححححكينية   .7
وأال ذ سألا إلههم داجوح عق  عتبة البيت أمام تابوت العهن  وثنية  إ  ال ينوسوح عق  عتبة البيت من

 الائ  يف نامف با ع ال والكسن والتفاؤل والتااؤم. نف  نكف نفعل
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 األمم ضد نبوات   .3
م وال مصحححر ولاف هللا ضحححن إبقي  الذى عبنوه ر  شحححخ  أوثانهم وضحححن الخكايا الت   و د أ  ب والوآضحححن مهللا لي    

 يع قونها. 
 وهللا ال ي كاب  شطبه. راطبه يهو ا أيضًا )ونكف أيضًا( م عرضيف لعألاب أشن إح سقانا ر  خكاياوم. 

 -لاف ال فهوم ض نًا  يف نألرأ إنتألام إلهنا مف وذه ا مم أح وذا معناه:
 ن شحححطبه   لانه يكت ل رتري  أوذه ا مم لتأديه شحححطبه   رظق ووم جنا  وهللا اليكي  اح يظقم  هللا اسحححتخنم   .1

  تي يتم تأديه شطبه . وبعن  ل  يا ويل مف يأت  منه التأديه.
النتألام الكقيأل  سحححييوح مف إبقي  الذى أ ل شحححعه هللا  وهللا أيضحححًا إسحححتخنمه ليادب شحححطبه ) اجع قصحححة   .2

 التأديه سيقأل  ر  البكيري ال  تألني بالنا  ال عني له وو ومف يتبعه. أيوب(  وبعن أح ينته  
يوم   هللا سححححححيككم  ل م ال  الاححححححر رهو ال يكي  الاححححححر  ولهذا أ رق سححححححنوم وع و ي . وسححححححييوح  ل  ر   .3

 الرب.
ِة    الفردوو ثم  شحعه هللا سحيسحترد مسحاكنه الت  إغتصحبها أول غ ي  ووذا  م  للنسحاح الذى سحيسحترد نصحيبه مف  غ

 ال قاوت الذى  رمه منه إبقي  لفتري  يف يأت  ال سيذ الراع  ليألود  عيته.
روا شحححعه هللا وشححح توا ريهم  ووذا ما ع قه الاحححيكاح ووم أيضحححًا  رموا شحححعه هللا مف  الذيف عي   ب وبن  عمو  وآم 

 )راهلل ال يكي  الار(.ريف عق  هللا ولذل  سييوح  سنوم مساكنهم  وتعظ وا ر   برياء م  نا  
   ت الاححعه رتري ققيقة. لانها بقونها ا سححود ترم  لقاححيكاح ال  قو  وم أعناء مف ب عن لاححعه هللا  وضححايألَ   الكويتأو   

 بيل أنواع الخكايا.
عنو قوى و ويه لاحححعه هللا.  انت نينوى ج يقة   ا و  موصحححورة ونا لانها خربت ت امًا. و اح وذا  م ًا  يتتورَ 

 ايكاح قبل سألو ه  ثم خرابه التام بعن سألو ه  و ل وذا الخراب لهذه ا مم ثم بين بابل بعن  ل .ل  ال ال
 
 الووبة ف  الح   .4

ستخط الرب. َ لبوا الرب يا  تجمع  وإَومع   ب  والدة الق.تا ...  ب  َ  يأت  علينم َمو غ.ت. الرب... يوم
َ لبوا الربِ ا لبوا الوواضتتأل... لعلكم تستتورو  ف  يوم  ) وب  لق سحححاكيف وال تواضحححعيف(   َميأل ةائستت  األر 

 إخاع بال إعتراض. أل  يوم الرب  ر . = سخط الرب. َسنْ  دام السأد الرب
 ال تتاقم  ثيرًا أمام الرب... بل إننم عق  خكايا  وسبذ الرب بل ال تكقه  ثيرًا.

 الت تع بالستر بنم ال سيذ. إ ًا التوبة والنسكاق و ا  ري 
 
  ووعود نروات لُا ونيسوا َى الرب يع.  .5
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ا عليا يرعو  ف   =  يهو ا )الانيسححححححححححة( تن و .1 نأوت َيتتتتتتتقلو  عند   و نو  الستتتتتتتاَ  لر ية نأْ يَُو
وذا وعن بأح نأخذ م ن الاححححيكاح السححححاب     المستتتا  يرب.تتتو  أل  الرب ِلُُم يوعُدلم و رد ستتتبأُم.

 وال سيذ  اعينا.( نأوت َيقلو  )
َ وم ِل    ِنويرون  يقول الرب. ِل  يوم" ر  ملء ال ماح الاحرالخراب التام ل  قاة الاحيكاح وم ال   .2

 ألص. علأُم سخإل ." )إبقي  وتابطيه( السل. أل  َنم  لو ةجمأل األمم َو ر الممالِ
لأدعوا ولُم ةإستم   ن ية  يتفة )يهود وأمم( ألن  َأنئْ ََول ال تعوببنى تسحبذ  أو نيسحة هللا ر  رر   .3

 الرب.
ُِ م  وستتإلِ مبوُج ونا  ر  أو شحححقيم السححح اوية ال توجن خكايا.   .4 وبر ائِ ول  تعودى ةعد ِل    "َن

 َةق  ف  وستإلِ يتعراا مستنأناا فأووولو  عل  ِستم الرب  )أو شحقيم السح اوية(.  الوكبر ف  َب   دست 
َتد ف  َفوالُم وتْب وال  ال يفعلو  ِ متاا )يعرروا قوي إلههم الححذى ياححححححححححححححبعهم ويك يهم(...   غش   وال يو

 ألنُم يرعو  و رب.و  وال ُمخيف.
 (.17:2إ ًا سنأخذ ونا  خقيألة جنيني وإس ًا جنينًا ) ؤ

 
 السما  َفراح =   القديم العُد ف  ترنيمة َعْب  .6

 ِفَر  وإنوُج "...  "ترنم ونا  اررا  رألا وتسبيذ ناشئ عف وذا الفر   .1
ُِ الرب األ .ية عليِ".ال دينونة رال سيذ سترنا بنمه  .2  " د ن
الرب ف  وستإلِِ ال تنير      َزال عدوكِ   ملِ ِسترائأ "ال إبقي  وال خكية بل الرب ر  وسحكنا نراه   .3

 ةعد يراا. . ال تخاف ".
اا... يبوُج ةِ نورنم".ال سيذ عري  يفر  بعروسه  .4  "يبوُج ةِ فَر

 ")قصبة مرضوضة ال يألص ( "َخلص اليالعة... َوَمأل المنفية َوَعلُم تسبيحة ت  الضعفاء ي  عهم هللا 
 . بنمه  لنا نكف البار الذى صنعهالخال  ( رالس اوييف يسبكوح هللا عق  9:5ووذا نراه ر  سفر الرؤيا ) ؤ 


