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 رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح  رقم اإلصحاح 

 دراسة في نبوة مالخي  4مالخي  3مالخي  2مالخي  1مالخي  مالخي  مقدمة

 



 (مقدمة مالخي()مالخياألنبياء الصغار )

 

 
2 

 عودة للجدول مقدمة مالخي 

 
 كلمة مالخي كلمة عبرية تعني "مالكي" أو "رسولي".  .1
ق. م. )كاح ذل    445فترة كتابة السففف را كاح يامسا سفففامسا  لمل  فارا وفي السفففنة العهفففرين لمل   أ  سفففنة   .2

المل  هو ارتاهستا لويجسمايوا(. أذح المل  لنامسا بالذهاب إلى أورشلسم ل ي يرمم السور ويصلح األحوال، 
ث قضفففى فترة قصففففرة عاا بعدها  سفففنفن في أورشفففلسم ر ب إلى مالك المل  حف  8وبعد أح قضفففى يامسا حوالي 

إلى أورشففلسم، فو د إياطاًا  في أحوال ا وفسففااا  في أخالق شففعب ا، ف د ًل  ر ال ي وذا مو ات م الف وا ا  
وتزو وا موثنسا ، وعاشففوا في ميى و و وملم للئايسفففن، وأهملوا خدمة ال سدف وافب العهففور والت دمة وايسففوا 

ة هللا عموما ، وير ح الم سففففففرين أح مالخي كته يبوت  في أثنا   ساب  السففففففبً، إذا  هم عاشففففففوا في عدم م اف
 يامسا في فارا، وهذه ال ترة   درها الئعض بسنوا . 

  39- 10ا32+ يح   44  – 16،    3ا   10+   9ا2ال طفا فا المفذكورة هنفا تت   مب ال طفا فا المفذكورة في )عز .3
 (. 14-13ا4+  39-10ا32+ يح 31-13ا23+ 

+    2ا9كفاح حجي ومكريفا قفد وعفدا الهففففففففففففففعفه بف ح مجفد ال سدفف اليفايي سففففففففففففففسدوح أكير من ال سدفف األول )ح  .4
(. وهم قطعفا  لم    موا أح الم صففففففففففففففوا هو لسدفف المسففففففففففففففسح، لفذلف  إيت روا مجفدا  ممفايسفا  عفالمسا   12-6ا10مك

 ، ولم  ادث هذا . مف و دوا أي سففففففففففففف م مااًفن باألعدا  كالسفففففففففففففامريفن وحدثً ل م  وإماهارا ، كاح موعواا  ب
اعة الو فففففففا ا، فالهفففففففرير   مجاعا  فهفففففففدوا في مائة هللا ل م، وقالوا أي    فايدة تجنى من فعف الصفففففففالا ًو
والمت ف على ذات  هو الذ  ينجح، لذل   ادث م السفففففففففففففف ر عن حرس ة خطا اهم ورياي م الذ  بسففففففففففففففبب م قامً 

لف م هذه األو اع. وك ح النبي يرا علف م. . هف ح ا  أيتم تسففل وح بصففالا كما ت ولوح، ول د رأينا في ي طة  ع
( يرى خطا اهم كما شرح ا النبساح حجي ومكريا. ثم كايً اعوة النبي  3( عفنة من خطا اهم، وفي ي طة )2)

 ل م عن التوبة وترك خطا اهم لتعوا ل م البركا . 
لفرى أح المجد الارس ي إلسفففففرايفف هللا )ال نسسفففففة( لن  دوح ف   بالتوبة، وإيما بمج  المسفففففسح  إمتد ي ر النبي   .5

 الذ  سس تي بال الص ومف  البركا . لذل  فل د تنئ  مالخي عن مجي  المسسح بصورة واضاة. 
  المسفففففسح  إذا  هذه النبوة كايً لت نب الهفففففعه ب طا اه وتوب  م بسفففففبب ا وت تح الجروا، ثم تعطى الوعد بمجي .6

الذ  يرفب ال طسة ويعطي الدوا  )البلسففففففففففاح( الهففففففففففافي. وهذه النبوة ينت ي م ا ال تاب في الع د ال د م لتل ه 
ال لوب بإيت ار المسففففسح شففففمو البر. وب ذه النبوة ينت ي ممن األيبسا ، فلن   تي أيبسا  بعد مالخي، وأول من  

 أمام المسسح.  سس تي هو يوحنا المعمداح، المالك الذ  ي ف  الطري 
بعد مالخي إيت ى عصفففففر النبوة وأتى عصفففففر ال تئة وال  نة الذين   سفففففروح كف هذه اليروة وال نى الذ  ترك    .7

 األيبسا  في ال تاب الم دا. 
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يت ا  يبوت  با   إهذا السفففففففف ر هو رخر أسفففففففف ار الع د ال د م، وب  ختمً النبوة، وكاح مالخي رخر األيبسا ، وب .8
(. والذ  سففففس تي قبل   3ا1سففففسح الذ  أشففففار إلس  كف األيبسا . والمسففففسح هو مالك الع د )العالم في ايت ار الم

 سم النبي وموضوع يبوت . إ(. وهذا هو ا رتئاك مفن 3ا1من ي ف  الطري  أمام  كمالك أ ضا  )
د في كالم  على السؤال والجواب. سؤال للهعه ثم  عطي  واب الهعه لمالخي النبي أسلوب ممفز، ف و  عتم

(. وب ذا  دوح النبي هنا  سجف  1ا2ألسو..." )ا أحببتنا وقلتم بم ...ميال .. "أحببت م قال الرب.  على السؤال.
. الاوار الذ  اار مفن  وبفن الهعه حفنما مدأ يو   ل م يبوات  ويدعوهم للتوبة
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 عودة للجدول اإلصحاح األول 

 
بِ  إِلْسَراِئيَل َعْن َيِد َماَلِخي:  1"  -(:5-1اآليات ) . َوُقْلُتْم: ِبَم َأْحَبْبَتَنا؟ َأَلْيَس 2َوْحُي َكِلَمِة الرَّ » َأْحَبْبُتُكْم، َقاَل الرَّبُّ

، َوَأْحَبْبُت َيْعُقوَب   بُّ يَِّة؟ 3ِعيُسو َأًخا ِلَيْعُقوَب، َيُقوُل الرَّ َوَأْبَغْضُت ِعيُسَو، َوَجَعْلُت ِجَباَلُه َخَراًبا َوِميَراَثُه ِلِذَئاِب اْلَبرِ 
 ُتُخوَم َقْد ُهِدْمَنا، َفَنُعوُد َوَنْبِني اْلِخَرُب. هَكَذا َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد: ُهْم َيْبُنوَن َوَأَنا َأْهِدُم. َوَيْدُعوَنُهمْ أَلنَّ َأُدوَم َقاَل:  4

بُّ ِإَلى اأَلَبِد.  ْعَب الَِّذي َغِضَب َعَلْيِه الرَّ ، َوالشَّ رِ  بُّ ِمْن ِعْنِد ُتْخِم ِإْسَراِئيَل.َفَتَرى َأْعُيُنُكْم َوَتُقوُلوَن: ِلَيَتَعظَِّم 5الشَّ  "الرَّ
كاح ل م شدوى، فال سدف قد تم مناؤه من عهرا  السنفن، ولم يروا هذا المجد الزمنى الذ  كايوا ينت روي  تن فذا   

= فاهلل  ارك فف م مهاعر الاه حتى يدفع م  أحببتكم قال الرب لنبوا  حجي ومكريا. وهنا هللا  علن ل م مابت   
أي م شدوا في مابت    للتوبة، مف  الاه،  يئاالوه شعور  لم  أي م  وبالر م من  مال فضف من  ايب م.  أحب م  ف و 

= وسؤال م معناه، أثبً لنا  ا رب أي  أحببتنا ألينا باسه ف ريا أح الفف المائة ل و  وقلتم بما أحببتناوتسا لوا=  
خوة وتوأم. وأح هللا اخف إوب اوح عسسو مب أي م  في المجد الزمني. وكاح را هللا أي  أحب م والدلفف أي  أحه  ع 

في ع د مب  ع وب وحصر البركة فس  وفي يسل . ل ن مهدلة ال يفرين أي م   ترضوح أح البركة  مد وأح ت وح 
لذل  أي روا إلى أاوم وما   ا  (   ول ل م وإح أراتم إثئات3ماا ة و  اعتئار عندهم للبركا  الروحسة. وهللا هنا في )

= فل د كاح أاوم عدوا  لدواا  لسع وب، مف كاح األاومفوح  ارضوح بامف على   جعلت جباله خراباً دث ل  ف د  قد ح
تدمفر أساسا  أورشلسم، وفي هروب مني ي وذا من أمام و   بامف ا طااهم األاومفوح وقتلوهم وباعوا الئاقي 

وذل  بعد خراب أورشلسم ب مو سنوا ، ولآلح عبفدا ، لذل  عاقه هللا أاوم عدوهم، وخربً أاوم مفد يبوخذ يصر 
هي خراب، وذل  بسبه خطا اهم وبالذا  ما فعلوه مف وذا )را ب س ر عوبد ا(. وال رق واضح، ف ورشلسم قد أخربً 

؟ ف راب أورشلسم كاح للت ايه والتط فر   ول ن ها هي قد قامً ثايسة، أما أاوم ف خربً ول ن خرام ا كاح خرابا  أمد ا  
= هم حاولوا تاد  قرار هللا، ويعفدوا منا  فنعود ونبني(  4(. وفي )3ا19"أيي كف من أحئ  أوب   وأؤاب " )رؤ

. و الئا  ف ذا إشارة ل ارثة حديية   هم يبنون وأنا أهدمأاوم ول ن من  سل  ضد إرااة هللا  سل  هللا مع م بال الف=  
وكايً مفد العرب األيئاك في ذل  الوقً، وهؤ   قد ًراوا أاوم من ا ارهم وخربوها ل م. )هذا ي و على أاوم،  

مفت م يترك ل م خرابا " أي   فر  ييبً أح كالم المسسح "ها  أ ام اإلمبراًور أارياح، ف و قد حاول أح  ما حدث 
ولوا إعااة البنا  حدثً ملزلة وخر ً ألسنة  اسح، فااول إعااة منا  ال سدف، وبعد أح أمالوا األساا ال د م، وحا

يار من األرض، فإضطروا أح يتوق وا عن البنا . ف كملوا تا ف  النبوة إذ أمالوا حتى األساا ال د م(. وهنا م ارية  
=  سموي م . أ  كف من يرى ما   يدعونهم =يدعونهم تخوم الشرأخرى  عرفوح م ا أح الرب قد أحب م ف ي أاوم 

وكف من سس تي في األ سال ال اامة ويرى خراب أاوم سس ول "أح شر هؤ   كاح ع سما  لدر ة أح  حدث ألاوم،  
كاح بسبه شرورهم . ويبدو أح هذا قد  ار ميال ، أح كف ما   ح هذاأت وم م، و كف هذا ال راب قد حدث ااخف  

. أما ااخف ضب هللاغيدخف ااخف ت وم أاوم  صفر خرابا . وأح هناك خراب وامار وشر ااخف حدواهم بسه  
= ويمدن تر مة فترى أعينكم وتقولون ليتعظم الرب  إسرايفف ف ناك مركة وأثار واضاة لرحمة هللا تراها األعفن=  
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النص هدذا "الرب ع سم فوق أرض إسرايفف" وهذا  ه د ل  البركا  والاما ة التي  عطف ا هللا لهعه إسرايفف. 
 وهذا بعدو ما حدث ألاوم.

  
ًدا، َفَأْيَن »االْبُن ُيْكِرُم َأَباُه، َواْلَعْبُد ُيْكِرُم َسيِ َدُه. َفِإْن ُكْنُت َأَنا َأًبا، َفَأْيَن َكَراَمِتي؟ َوِإْن ُكْنُت َسي ِ 6"  -(:9-6اآليات )

ُبوَن ُخْبزًا َنِجًسا 7َنا اْسَمَك؟  َهْيَبِتي؟ َقاَل َلُكْم َربُّ اْلُجُنوِد. َأيَُّها اْلَكَهَنُة اْلُمْحَتِقُروَن اْسِمي. َوَتُقوُلوَن: ِبَم اْحَتَقرْ  ُتَقرِ 
بِ  ُمْحَتَقَرٌة.   ْسَناَك؟ ِبَقْوِلُكْم: ِإنَّ َماِئَدَة الرَّ ْبُتُم اأَلْعَمى َذِبيَحًة، َأَفَلْيَس ذِلَك 8َعَلى َمْذَبِحي. َوَتُقوُلوَن: ِبَم َنجَّ َوِإْن َقرَّ

ِقيَم،  ْبُتُم اأَلْعَرَج َوالسَّ ْبُه ِلَواِليَك، َأَفَيْرَضى َعَلْيَك َأْو َيْرَفُع َوْجَهَك؟ َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. َشرًّا؟ َوِإْن َقرَّ َأَفَلْيَس ذِلَك َشرًّا؟ َقرِ 
ْوا َوْجَه هللِا َفَيَتَراَءَف َعَلْيَنا. هِذِه َكاَنْت ِمْن َيِدُكْم. َهْل َيْرَفُع َوْجَهُكْم؟ َقاَل َربُّ ا9  "  ْلُجُنوِد.َواآلَن َتَرضَّ

. وهذا ال الم مو   اآلح ل ف أيها الكهنة المحتقرون إسميحت روا إسم =  إ يدعو ال  نة هنا لسااسب م ألي م  هللا
ال  نة وال دام الذين بسبه عدم أمايت م يديسوح م دسا  هللا. وتوبسخ هللا هنا ل م   خذ ًري فن فإح كايوا أمنا  هللا، 

يوا عبفدا  فالعبد  درم سفده، خوفا  من  ويطسب أوامره. وال  نة هم أمنا  . وإح كااالبن يكرم أباهفالطبسعة ته د ب ح  
= ف م اكت وا ب ح ينالوا  احتقروا اسم هللا. هؤ   ال  نة  أين كرامتيوعبفد هلل ول ن م    درموح هللا و  ي اموي =  

ال در الضئفف، أو لم  عطوا شفئا  إلالتوقفر ألي س م واإل سم هللا. فاست اح الناا مت دمة حترام ألسماي م وأعطوا 
الرب. وأما هم ف د و لوا لاالة تبلد األحاسسو، وهذا ما  ادث عااة مب ال طاة المت برين، ف م يدافعوح عن 

(. ويدوح )وهذا أاهي( أي م  ج لوح الناموا. وربما لو 7)  بما نجسناك  (6)وقالوا بما احتقرنا إسمك  أي س م  
 ( 7حت ريا إسم ، علمنا فنتوب. ما كاح هللا قد حزح، ول اح هذا الفف توبت م. وفي )إ س لوا مروا التواضب "كسف  

ب( مب كف ذمساة ت دمة من اقف  ممزوج مزيً. ر     = فاسه الناموا كاح   دم )   خبزًا نجسًا على مذبحي  تقربون 
ول ن يبدو أي م قدموا خبزا     صلح ق ، ربما كاح  ابسا  أو متع نا  أو من أرخص أيواع الابوب. وربما لو قدم  

 = وقد تعني المايدة،احتقروا مائدة الربأحدهم ت دمة من يوع ف م من الدقف  ل الوا ل . لماذا هذا اإلتالف. مف هم  
مايدة ألح هللا وك نت  وشعئ  كايوا   كلوح معا  من الذبايح. وهذه   مايدة خبز الو وه أو مذبح المارقة، وقد اعى هنا

ال  مة، أو قاريوا مفن ما  اصلوح علس  من ماا ا    ا حفن قاريوا مفن ا وبفن المذابح الوثنسةمربالمايدة قد احت روها.  
ل ا كرامة ع سمة إذ أي م   دموح الرب، وأح كف ماا ا  بجايه كرامة خدمة اآلخرين إحت روا ومس ت م التى  مب  

  حترام، أو هم إ( أو هم تعاملوا مب هذه المايدة ميف أ  مايدة أخرى بعدم  15،    16ا14مف2)   الرب هى كال ش 
( كاح الناموا 8سم هللا المدرم  دا . وفي )إات ر الط وا  ات ر  حت روا الط وا التي  مارسوي ا. و حظ أح من   إ

يلزم م أح   دموا الذبايح على أح ت وح مال عفه )ف ي رمز للمسسح الذ  مال خطسة( والت دمة ت دم هلل الذ  ينئ ي 
. وهم تصوروا  = هذا سؤال استن ار    فد أح ال  نة لم يروا سو ا  في األمرأفليس ذلك شراً أح   دم ل  أفضف ش .  

في  ئاي م أي  ًالما أح الذمساة تارق ف   ش   صلح إذا . والهعه قدم عطا ا معفئة ح فرة وال  نة لم  عترضوا 
موا الهعه أح   دموا أفضف ما عندهم، وذل  حتى     ضه الهعه من م فت ف عطا ا الهعه لل  نة، عل   ولم    

عه. وكاح منط  هللا في التوبسخ أي م لو قدموا للوالي )الوالي هنا هو  فال  نة فضلوا فايدت م الماا ة على تعلسم اله
( اعوة للتوبة حتى 9الوالي ال ارسي( هد ة من هذا النوع ف و لن يرضي علف م أ  لن  دوح ل م ح وة لد  . وفي )
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كايً هذه هي = أ  إح  هذه كانت من يدكمويئارك فف م. ومعنى اآل ة    يرفع وجهكم  بل م هللا وي بف  لوات م = 
 .  يرفع هللا وجهكمعطا اكم وذبايادم المعفئة أف ف 

على ال اهن أح   دم التعلسم الصفففففففاسح م ما كاح، وأح   يراعي خاًر الهفففففففعه أو مصفففففففالا  الذاتسة،    ملحوظة:
وهذا وا ه كف خاام. وعلى الهعه أح   دم هلل أفضف ما عنده من كف ش . وينطب  هذا على الوقً، فال ينئ ي  

 جدويني" وعلى   يئدروح إلى  أح يصففففففففلي ويان مسففففففففت ل فن في ي ا ة الفوم، و  يذهه مت خرين لل نسسففففففففة "فالذين 
 الجمسب احترام الط وا. 

 
َرٌة ِبُكْم، َقاَل 10"  -(:14-10اآليات ) اًنا؟ َلْيَسْت ِلي َمسَّ »َمْن ِفيُكْم ُيْغِلُق اْلَباَب، َبْل اَل ُتوِقُدوَن َعَلى َمْذَبِحي َمجَّ

ْمِس ِإَلى َمْغِرِبَها اْسِمي َعِظيٌم َبْيَن اأُلمَ 11َربُّ اْلُجُنوِد، َواَل َأْقَبُل َتْقِدَمًة ِمْن َيِدُكْم.   ِم، َوِفي ُكلِ  أَلنَُّه ِمْن َمْشِرِق الشَّ
ُب الْسِمي َبُخوٌر َوَتْقِدَمٌة َطاِهَرٌة، أَلنَّ اْسِمي َعِظيٌم َبْيَن اأُلَمِم، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد.   ُسوُه، 12َمَكاٍن ُيَقرَّ َأمَّا َأْنُتْم َفُمَنجِ 

َطَعامُ  ُمْحَتَقٌر  َوَثَمَرَتَها  َتَنجََّسْت،  بِ   الرَّ َماِئَدَة  ِإنَّ  َقاَل َربُّ 13َها.  ِبَقْوِلُكْم:  َعَلْيِه،  َوَتَأفَّْفُتْم  ُة؟  اْلَمَشقَّ َما هِذِه  َوُقْلُتْم: 
ِقيِم، َفَأَتْيُتْم ِبالتَّْقِدَمِة. َفَهْل َأْقَبُلَها ِمْن َيِدكُ  .  اْلُجُنوِد. َوِجْئُتْم ِباْلُمْغَتَصِب َواأَلْعَرِج َوالسَّ بُّ َوَمْلُعوٌن اْلَماِكُر 14ْم؟ َقاَل الرَّ

يِ ِد َعاِئًبا. أَلنِ ي َأَنا َمِلٌك َعِظيٌم، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد، وَ الَِّذي ُيو  اْسِمي َمِهيٌب َبْيَن َجُد ِفي َقِطيِعِه َذَكٌر َوَيْنُذُر َوَيْذَبُح ِللسَّ
 " اأُلَمِم.
= هم رفضوا أح   وموا ب   عمف، حتى لو كاح عمال    فرا  ميف مجاناً  من يغلق الباب أو يوقد ناراً (  10في )

 ل  باب إح لم   خذوا أ رهم على ذل . وهم   دموح الذبايح على المذبح ألي م كايوا  هتركوح في األكف من  
 لاوم ا إذ ل م يصفئا  من ا. مب أح هللا لم ي مف أح  عطف م أ رهم وبس ا ، إ  أي م اهتموا اهتماما  شديدا  

= هللا    سر بالت دمة قدر سروره ب له م دم ا. فال من يدكم  ليست لي مسرة بكم. ال أقبل تقدمةبالماا ا . 
إلى هامفف   ( فاهلل ي ر4ا4  مائة. ورا ب )ت  د ي أح ي دم ت دمة مف علفنا أح ي عف هذا ب له م دا مملو 

( يبوة بالمسساسة )قارح مب  11و ده م بو  . وفي )وت دمت  وهذا  عني أح هللا قبف قرباي  ألي  ي ر إلس  أو   ف
مغربها إسمي  ومن مشرق الشمس إلىحفث   ول المسسح ما معناه أح العئااة ست وح في كف مداح(  4ا21يو 

حت روه في أورشلسم لذل  سسجعف هللا األمم في كف مداح يدخلوح  إ= ل د ايو الف وا اسم هللا و عظيم بين األمم 
( وفي هذه اآل ة ك ح هللا   ول س رفض الف وا بط وس م وسآتي  13ا46ع موح إسم  )أعاإل ماح وهؤ   سس

ثمرتها ( 12= هي سر اإلف ارستسا. وفي ) وتقدمة طاهرة. بخور  تقديمبعئااة روحسة  ديدة، سسدوح فف ا 
ل  احت روا = هم احت روا العايد الماا  من خدمت م، وقاريوا أي س م باأل نسا  وأًايب م. لذ محتقر طعامها

وقلتم ما  ( 13الط وا ف م منوا أح العايد من ا    ساو  تعب م، ولم   دروا ما ل دمة الرب من كرامة. وفي )
= مما ي فن هللا  دا  أح  عتبر ال اام أح خدمت  مه ة ويت فف من ا، مف علس  أح   ت ر م ا. هذه المشقة وتأففتم 

وملعون  أح الم روض أح   دم اله ص أفضف ما عنده هلل. = الم صوا الذي يوجد في قطيعه ذكر ( 14وفي )
هذا  جد اللعنة عوضا  عن   . ومن   عف العائب= أ  الذ    ن أح هللا  مدن خداع  كاإليساح فس دموح ل  الماكر

. البركة. فاهلل أعطاهم مركا  كيفرة، وهم بسلوك م مرهنوا على  اواهم
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 عودة للجدول اإلصحاح الثاني 

 
  -ا كاح هناك ً ساح ع سماح أسست ما الادمة اإلل سة

  .[ ً و ال  نو . وهو  مم للمااف ة على ال نسسة. ول ن ال  نة ايسوا ال  نو  1]
 [ الزواج. وهذا ايس  الهعه بالطالق وبالزواج من وثنسا . 2]
 

ِإْن ُكْنُتْم اَل َتْسَمُعوَن َواَل َتْجَعُلوَن ِفي اْلَقْلِب ِلُتْعُطوا 2»َواآلَن ِإَلْيُكْم هِذِه اْلَوِصيَُّة َأيَُّها اْلَكَهَنُة:  1"  -(:9-1اآليات )
َها، أَلنَُّكْم َلْسُتْم َجاِعِليَن ِفي َمْجًدا الْسِمي، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. َفِإنِ ي ُأْرِسُل َعَلْيُكُم اللَّْعَن، َوَأْلَعُن َبَرَكاِتُكْم، َبْل َقْد َلَعْنتُ 

ْرَع، َوَأُمدُّ اْلَفْرَث َعَلى ُوُجوِهُكْم، َفْرَث َأْعَياِدُكْم، َفُتْنَزُعوَن َمَعُه.  هَأَنذَ 3اْلَقْلِب.   َفَتْعَلُموَن َأنِ ي َأْرَسْلُت 4ا َأْنَتِهُر َلُكُم الزَّ
اَلِم، َوَأْعَطْيُتُه ِإيَّاُهَما َكاَن َعْهِدي َمَعُه لِ 5ِإَلْيُكْم هِذِه اْلَوِصيََّة ِلَكْوِن َعْهِدي َمَع اَلِوي، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد.   ْلَحَياِة َوالسَّ

َشِريَعُة اْلَحقِ  َكاَنْت ِفي ِفيِه، َوِإْثٌم َلْم ُيوَجْد ِفي َشَفَتْيِه. َسَلَك َمِعي ِفي 6ِللتَّْقَوى. َفاتََّقاِني، َوِمِن اْسِمي اْرَتاَع ُهَو.  
اَلِم َواالْسِتَقاَمِة، َوَأْرَجَع َكِثيِريَن َعنِ  ِريَعَة، 7اإِلْثِم.    السَّ أَلنَّ َشَفَتِي اْلَكاِهِن َتْحَفَظاِن َمْعِرَفًة، َوِمْن َفِمِه َيْطُلُبوَن الشَّ

ِريَعِة. َأْفَسْدُتْم َعْهَد اَلِوي، َقالَ 8أَلنَُّه َرُسوُل َربِ  اْلُجُنوِد.    َربُّ َأمَّا َأْنُتْم َفِحْدُتْم َعِن الطَِّريِق َوَأْعَثْرُتْم َكِثيِريَن ِبالشَّ
َبلْ 9اْلُجُنوِد.   ُطُرِقي  َتْحَفُظوا  َلْم  َأنَُّكْم  َكَما  ْعِب،  الشَّ ُكلِ   ِعْنَد  َوَدِنيِئيَن  ُمْحَتَقِريَن  َصيَّْرُتُكْم  َأْيًضا  ِفي    َفَأَنا  َحاَبْيُتْم 

ِريَعِة«.  "الشَّ
ال تجعلون في  (  2لتديسس م لل  نو . وفي )  موجهة للكهنة  رسالة  = أ  التعالسم اآلتسة. وفف ا يجد هذه الوصية

تسل وا كما أح  و   ،أح ت دموا توبة  م لصفن وبنسة  ااقة  تضعوا في قلوبدملم  و = أ  تسمعوا هذا اإليذار  القلب
 فافنما ي دم توبة قلبسة ويستجفه لتوبسخ كلمة هللا وي جف من خطا ايا فنان م ذا يمجد   .لتعطوا مجدًا إلسميينئ ي  

= عوضا  أح  صفر فإني أرسل عليكم اللعنلذ   ست فن ف و ي فن هللا. والت ديد هنا لمن    ستجفه.  هللا، أما ا
( ميال على تل  3ال اهن مركة  صفر لعنة، مف هو حتى لم ينت ب متعه يد   ولن يئارك ل  هللا في ش . وفي )

[ حفن  صفه هللا الزرع باألمراض أو ت ف 2[ لن  دوح ل م يسف ]1هذه ل ا ت سفراح ]   الزرع  أنتهر لكماللعنا   
ويرفض  يرفض م  فاهلل  أخرى،  لعنة  وهناك  ال ن ة.  يصفه  فس ف  العهور  ت ف  الزراعسة  الماا فف  وتندر  المساه 

= كم، فرث أعيادكمأمد الفرث على وجوهت دمات م وخدمات م، ف ما احت روا هم الرب سوف  ات رهم الرب ويدره م  
وال رث هو الروث الذ  في أحها  الذمساة وهذا  عتبر يجاسة، ال رث عموما  هو ب ا ا الطعام في األمعا ، وهذا 
مصفره المزبلة. والذبايح التي كايوا   دموي ا في األعساا، عوضا  عن أح   را م ا هللا، ستجعل   ات رهم، حتى أي   

الذبايح في و وه  هذه  معهم  سفل ي فرث  يل وح مع  في فتنزعون  أي م  ال رث  دوح مصفرهم  = حفن   طف م 
المزبلة، وهذا  هفر ل الك م التام. ل د تاولً األعساا من أفراا إلى إل ا  في المزبلة، هذه تساو  "أيتم ملح األرض. 

ً ول ن إح فسد الملح فئماذا  ملح.    صلح بعد له  إ  ألح  طرا خار ا  ويداا من الناا" ) (. وفي 5ا13م
[ ب وة الروا العامف في ال لمة، وقوة ال لمة 1= ول ن كسف  علموح ؟ ] الوصية  فتعلمون أني أرسلت إليكم هذه(  4)
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[ من إتمام الت ديدا  واللعنا  في حالة رفض م اإلستجابة والت ففر وهللا مامال 2في ت ففرهم إح شا وا الت ففر ]
ألم وتع د  سب   ألي   كلمات .  ل م  ألباي م=  يرسف  أو  الوي ف م  مع  عهدي  األبا  لكون  أ ف  من  أحئا   ف م   =

= فاهلل أفرمهم لن س  وأعطاهم أح  دويوا خداما  عهد للحياة والسالم( كاح ع د هللا مب أباي م  5(. وفي )11ا28)رو
من م  فامة لت واهم  ل  يلتزموح ب دمت  فسدوح ل م سالم في هذا العالم وحساة أمد ة. وقد أعطى هللا سئ   و  هذه ال ر 

- 25ا6( وكذل  را ب )عد 32ا26موسى وهاروح. وهم قد أم روا شجاعة ضد من عبدوا العجف الذهبي )خر
( كاح  و  )أ  سئ   و (  الاا  م تدرا  في ال ته 6(. وعموما  من يت ي هللا علس  أح ينت ر مركات . وفي )15

وسلكوا = لم   و كلمة هللا لمصلات  أو للن ب الماا .  تيه شريعة الحق كانت فيه. وإثم لم يوجد في شفالم دسة=  
= أ  اح أرجع كثيرين عن اإلثمأ  كايً حسات م مت  ة مب تعالسم م. وميف هؤ    دويوح قدوة حسنة=  باستقامة 

( من الم روض 7هللا كلف مساعس  منجاا عجفه فساعد على خالص ي وا كيفرة متعالسم  وقدوت  الاسنة. وفي )
=  رسول   = وكلمةرسول رب الجنود ألي   اهن  دوح ذو معرفة  علم األمور الدينسة ويستطسب أح  علم ا للهعه.  أح ال 

م ارية مفن حال م اآلح وحال   ( 8وفي ).    (3،    2رؤمالك. ومن هنا  سمي ال  نة واألساق ة مالي ة ال نايو )
أ    أفسدوا عهد الوي = فافن ينارف ال اهن ينارف ورا ه ال يفرين. وألي م  وأعثرتم كثيرين بالشريعةاآلبا .  

الو سة=   أي س م  ولم  ا  وا هم  األماية،  ال  نو  وخايوا  تأفسدوا    بل حابيتم في  (9)  وفى.  فظوا طرقيح لم 
الئعض. وفي = ف م كايوا   سروح الهريعة لمصلاة من يدفب ل م أكير وي مضوح عفوي م عن خطا ا  الشريعة

( ف اح إلساشفه ال اهن قد أقام م دعا  ع سما  لطوبسا  13ا4يح )را ب  و   ،  ي و الوقً  ادموا على خطا ا المساكفن
= فاهلل  عطي كرامة ومجدا  ومائة من الناا  عند كل الشعب صيرتكم محتقرين ودنيئينبسبه قرامت  ل . والنتسجة 

 لل اام األمفن والعدو  اسح.
  

ُجُل ِبَأِخيِه ِلَتْدِنيِس َعْهِد آبَ 10"  -(:16- 10اآليات ) اِئَنا؟ َأَلْيَس َأٌب َواِحٌد ِلُكلِ َنا؟ َأَلْيَس ِإلٌه َواِحٌد َخَلَقَنا؟ َفِلَم َنْغُدُر الرَّ
بِ  الَّ 11 ْجُس ِفي ِإْسَراِئيَل َوِفي ُأوُرَشِليَم. أَلنَّ َيُهوَذا َقْد َنجََّس ُقْدَس الرَّ ِذي َأَحبَُّه، َوَتَزوََّج ِبْنَت  َغَدَر َيُهوَذا، َوُعِمَل الرِ 

َغِريٍب.   َتْقِدَمةً 12ِإلٍه  ُب  ُيَقرِ  َوَمْن  َيْعُقوَب،  ِخَياِم  ِمْن  َواْلُمِجيَب  اِهَر  السَّ َيْفَعُل هَذا،  الَِّذي  ُجَل  الرَّ بُّ  الرَّ ِلَربِ  َيْقَطُع   
َراِخ، َفاَل ُتَراَعى التَّْقِدَمُة َبْعُد، َواَل ُيْقَبُل  َوَقْد َفَعْلُتْم هَذا َثاِنَيًة ُمَغطِ يَن َمْذَبَح ا13اْلُجُنوِد.   ُموِع، ِباْلُبَكاِء َوالصُّ بِ  ِبالدُّ لرَّ

اِهُد َبْيَنَك َوَبْيَن اْمَرَأِة َشَباِبَك الَِّتي َأْنَت َغَدرْ 14اْلُمْرِضي ِمْن َيِدُكْم.   بَّ ُهَو الشَّ  تَ َفُقْلُتْم: »ِلَماَذا؟« ِمْن َأْجِل َأنَّ الرَّ
َعْهِدَك.   َواْمَرَأُة  َقِريَنُتَك  َوِهَي  َفاْحَذُروا 15ِبَها،  هللِا.  َزْرَع  َطاِلًبا  اْلَواِحُد؟  َوِلَماَذا  وِح؟  الرُّ َبِقيَُّة  َوَلُه  َواِحٌد  َيْفَعْل  َأَفَلْم 

بُّ ِإلُه ِإْسَراِئيَل، َوَأْن ُيَغطِ َي َأَحٌد الظُّْلَم ِبَثْوِبِه، »أَلنَُّه َيْكَرُه الطَّاَلَق، َقا16ِلُروِحُكْم َواَل َيْغُدْر َأَحٌد ِباْمَرَأِة َشَباِبِه.   َل الرَّ
 "َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. َفاْحَذُروا ِلُروِحُكْم ِلَئالَّ َتْغُدُروا«.

( ب ح هللا أب لنا  مسعا  فال 10لتديسس م لسر الزواج. هنا يبدأ النبي في ر ة )   رسالة للشعب بخصوص الزواج
ي در أحد ب خس ، فألح هللا أب للجمسب، ف ذا مدعاة أح   ت وح هناك خساية من أحد آلخر هو أخ ل   صح أح  

وفي وحدة مع  أمام هللا. خصو ا  أح هللا أمويا قدوا    طف  اإلثم وال در وال ساية. وينت ف النبي من ال الم عن  
ل د  ارا بالزواج  سد واحد، وهنا    صح إًالقا  عالقة اإليساح ب خس  إلى عالقة اإليساح مزو ت ، وهذه أقوى، ف
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، ف م تصرفوا ب در مب خوت  الئهرإمب أح   در الر ف مزو ت ، ول ن من كاح  فر أمفنا  مب إل   لن  دوح أمفنا  
( فالاساة الزو سة  7ا3( هللا حرم علف م الزواج من أ نبسا  أ  وثنسا  )تث 11هللا في العهور والت دما . وفي )

ساة إتااا تاً مف هللا كما في م دسا ، لذل  فالزواج موثنسا  هو اتااا مب منا  رل ة  ريئة، ففس  يتاد هي ح
= قدا الرب  عني لسدف الرب ويعني شعه الرب، ينجس قدس الربمن هللا مب منً إل   ريه، وهذا الزواج  إ

من هلل مدرا إوتعني كف فرا من شعه الرب، ف و كف وا  هو امن هلل وقدا للرب، وموا   موثنسة ينجس ، ف ف  
ل ، ف سف يرتئ  مزو ة يه   في عئااة رل ة  ريئة وكايً خاضعة ل ذه اآلل ة كما ألمف ا. وقد مدأ فساا الع د 

اعتبر    وقد .  (  6ا2ت ذ أمنا  هللا ألي س م مو ا  من منا  الناا )ت إاح م ذه ال طسة عندما  ال د م قبف الطوف
( أح 10و حظ في )  .  ه أح  دويوا مدرسفن ل  = ألح هناك ع د مفن هللا وأمناغدر بالربهذه ال طسة هنا أي ا  

( 9ا5نع  اايسال من قبف ). وهذا قد  نغدر الرجل بأخيهالنبي وهو لم   ط   ضب ي س  مب ال طاة وي ول  
(. و حظ أ ضا  السبه الذ  يذكره هللا لنمتنب عن ال در ب خوتنا أو مو اتنا ف و أب لنا  مسعا  9ا33وأ ضا  يامسا )

= الرب الرجل الذي يفعل هذا يقطع ( ع وبة من   عف هذا12منت . وفي )إ من  أو إوعفن  ت وح على الم لوم ف و 
نسة قد قطب ي س  فعال  من األمة الم دسة وإيضم إلى ال ربا ، فاهلل أ ضا  سس طع  من هو ب علت  هذه وموا   موث 

 يصفئ  في أورشلسم السماوية. 
= السفاهر تتر م المناا ، والمعنى من يناا  م ذا الهفر ويسف ر على تعلسم الهفعه هذه ال طسة.  السااهر والمجيب

ومن  = هللا لن  عترف م ؤ   أي م ينتموح لهفعئ .  يعقوب  من خياموالمجفه أ  الذ   سفتجفه وي بف هذا التعلسم.  
=  فعلتم هذا ثانية (  13) وفي. (  29،   13ا28= أ  ال اهن الذ    عف هذا هو أ ضففففففا  سففففففس طب )يحيقرب تقدمة

راوا األ نبسا  ل ن م عااوا ويسفففففففففوا ع دهم وتزو وا ب  نبسا  ثايسة.   =  مغطين مذبح الرب بالدموع ل د سفففففففففئ وا ًو
ل ن ن مال سففففففففففففففبفه لفتزو وا من أ نبسفا ، بدف عنفد مذبح الرب من    ً الزو ا  حفن أسففففففففففففففا وا معفاملفة مو ات ن ًو

فلن    ح  ضففففففففففففففب علسف  األمواج ذبفاياف  =أى   مدفاح على المفذب =  ال لم، وهللا يرى أح اموع ن قفد  طفً مفذباف 
ي من  حتى وإح كففايففً مال عفففه=    التقادماة  فال تراعي=    بففف من األمواج ذبففايا م وت ففدمففات م ال يقبال الُمرضاااااااااِ

سة لسو م ا عفه ل ن م دم الذمساة قلئ  شفرير ف و   ي رضفى هللا  =أيديكم فاهلل يريد أح  دوح   . ح ا الذمساة م ْرضف 
أحد أو اه من أح  اسا في فرا يرفضفف  هللا ويرفض ت دمات . هللا يرى أح ال لم الذ    ب    أو اه فرحفن، ومن  ارم

(. و حظ التهففففففبس  أح الدموع ك ي ا  3ا7ب 1على أ  إيسففففففاح فس  ده سففففففالم  وفرح  وتسففففففبسا  هو خطسة بهففففففعة )
ول أمفام هللا وخطففا فاه  ت طي المففذبح فال يو فد مدففاح لت ففدمفا  وذبفايح ال ففالم على المففذبح، وبفالتففالي ف و  فر م ب

= هم في عماهم ف دوا اإلحسففففاا ب ح هذا فس  شفففف  خاً . ول ن  لماذا  فقلتم (14ت وح مال م  رة بالتالي. وفي )
= وكوح أح الرب لكن الرب هو الشاااهد بينك وبين امرأة شاابابكعي اإليسفففاح مئجاحة أي  في هذا لم   ط   قد يد  

لم  دن ع د ا تماعي مف عمف إل ي  مو  فففففمسم الاساة اإل مايسة. وهللا  هو الهفففففاهد على الزواج، إذا  هذا الزواج 
شفاهد على الطري ة التي يتعامف م ا الزو اح من حه أو ملم، من أماية أو  در، وكاح شفاهدا  على الع د األول 

ي الذ  قطع  الزو اح على ي سففففف ما أح   لصففففا لئعضفففف ما. لذل  هو  عاقه ألي  الهففففاهد الذ   عرف حتى ما ف
خترت ا،  إأحببت ا وهي شففففففففابة و  امرأة شاااااابابكال لوب، وهو الذ  سففففففففس ضففففففففي بالا  مفن الزوج ومو ت ، التي هي  
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الً العهفففففففففرة مفن ما إلى اآلح   رتئطً  إ= التي امرأة عهدكالتي شفففففففففاركت  هموم  وأفراح . وهي   وهي قرينتكًو
مرأة تع د  يوم تزو ت ا أح ت وح وفسا  ل ا، وقد  فففففففار إمرأة شفففففففريدة ل  ولسسفففففففً خاامة، إمع ا في رباك وثف  ك

. فى الزواج هللا   عطى إمنت  لر ف لفتزو  ا ويرعاها وي رح ا   مفن ما ع د هللا، إذ كاح هللا شفففففففففاهدا  على هذا الع د 
دو فإح هللا أعطى إمن  للزو ة لترعاه  ك ماية أواع ا هللا مفن يد   ، فإح أسففففففففففففا  إلف ا ف و  سفففففففففففف  هلل أموها . والع

. وهللا شفففففاهد على أماية    َأَلْيَس َأٌب َواِحٌد ِلُكلِ َنا وتعفن  وسفففففسااسفففففب ا لو خايً األماية . وهذا معنى قول هللا هنا =
 . هو الشاهد بينك وبين امرأة شبابك ًرف تجاه اآلخر = كف

 ل  واحفدا " ف فد خل  هللا رام واحفد ومنف  أخفذ حوا ، إذا  = في التر مفا  األخرى "ألم  واحاد  أفلم يفعال(  15وفي )
ف م أ زا  من كالهما، وكاح هللا  هففففتاق أح يدخلوا في وحدة مع ، ولو حدث   ،  كالهما واحد، وأو اهم واحدا  فف م

  هللا  ل ايا ك ي ما أكال من شفففجرة الاساة وكايوا سفففسافوا لألمد. ول ن رام اختار ًري  ا ي صفففال عن هللا الذ  سفففب 
( مفن اإليسففففففففففففاح  23-17ا20وحذره من أح ي ا ة هذا الطري  المو . ول ن المسفففففففففففففسح  ا  لسعفد هذه الوحدة )يو

وأخس ، فصفففففريا  سفففففدا  واحدا  وروحا  واحدا ، و فففففار هناك يوع من الوحدة مفننا وبفن المسفففففسح فنان  فففففريا  سفففففد  
= فاهلل خل  رام له بقية الروح(.  33-5ا22)أفالمسفففسح. وكنموذج ل ذه الوحدة مفننا وبفن المسفففسح  دوح الزواج  

 على  ورت  وي خ فس  يسمة حساة وأعطاه إمدايسة وقدرة إليها  يسف حي من  نس .
هنا هو العالقة الجسففففففد ة مفن الر ف ومو ت  . وذل  حفن قال هللا آلام   واحد  = والم صففففففوا ب ول  واحد  أفلم يفعل

وهدذا ف م ا مولو الرسففففففول .  (24ا   2بإمرأت  ويدوياح  سففففففدا واحدا" )ت "لذل  يترك الر ف أباه وأم  ويلتصفففففف   
ام لسففففتم  .السففففتم تعلموح اح ا سففففااكم هي اعضففففا  المسففففسح.افاخذ اعضففففا  المسففففسح وا عل ا اعضففففا  مايسة.حاشففففا"

(.  16،   15ا   6كو1" )تعلموح اح من التصففففففففففففف  مزايسة هو  سفففففففففففففد واحد  ي    ول  دوح ا ثناح  سفففففففففففففدا واحدا
وسففففففففمح ب  من أ ف  فالرسففففففففول  م أح الزايى مب الزايسة التى ميى مع ا أ ففففففففئاا  سففففففففد واحد . ول ن هللا عمف هذا

الواحد.  ولماذا التناسفففففف ف و الذى ًله من رام وحوا  قايال "أثمروا وأكيروا وإمألوا األرض" . ولذل   دمف وي ول
مب مو ت  في  سففففففففففد واحد إليهففففففففففا  يسففففففففففف م دا. ل ن  = فاهلل أعطايا هذه اإلمدايسة و مب الر ف طالبًا زرع هللا

سفففت دام الم دا. وهنا هللا يلوم  إلسفففت دام ا اإاإليسفففاح حول هذه اإلمدايسة لهففف وات  وملذات  ال ا فففة عوضفففا  عن  
اإليسففاح الذ  إي مو في شفف وات ،  طل  مو ت  لفتزوج موثنسا  أو ي مف امرأت  مت ذا  سففرار . مفنما هو واحد مب  

وهى الئامسة بعد  وروا. والروا هي هلل= فاإليسفففففاح لسو  سفففففد ف   مف  سفففففد بقية الروح له ول هللا أي امرأت ، فس 
   اذره هللا هنا وي ول فنا  الجسفد فإح إيسفاق اإليسفاح ورا  شف وا   سفده ولم يذكر أح هللا سفسااسفه الروا يوما ،

= فما  مع   الطالق هللا يكره(  16في )= فمن اي مو في ش وات   عرض روح  لل الك األمد . و لروحكم فاحذروا
= التر مة اإليجلفزية أفضفففففففففف "إح الطالق   طي ثوب الر ف وأن يغطي أحد الظلم بثوبههللا     رق  اإليسفففففففففاح=  

 ألح هللا سسعاقه أ  مالم حتما  وي ل  .= لروحكم فأحذروا. بال لم" أ   صئح في ي ر هللا إيساح مالم
 

اَلَقْد 17"  -(:17آية ) رَّ َفُهَو صااااااَ بَّ ِبَكاَلِمُكْم. َوُقْلُتْم: »ِبَم َأْتَعْبَناُه؟« ِبَقْوِلُكْم: »ُكلُّ َمْن َيْفَعُل الشااااااَّ ِلٌح ِفي  َأْتَعْبُتُم الرَّ
، َوُهَو ُيَسرُّ ِبِهْم«. َأْو: »َأْيَن ِإلُه اْلَعْدِل؟«. بِ   "َعْيَنِي الرَّ



 ( اإلصحاح الثاني()مالخياألنبياء الصغار )

 

 
11 

ت موا هللا أي   عطي ال فرا  لمن   عف الهر، ف م قصروا إ= هم كل من يفعل الشر فهو صالح في عيني الرب 
ي رت م على الزماح الااضر وعلى الجسد ا ، وحفنما و دوا أح الهرير ينجح ويا   مداسه ماا ة تضا  وا 

بم وضا  وه ثم  حظ وقاحت م في سؤال م   .أتعبوا الرب، هو  سر باألشرار. وب ول م هذا أين إله العدلوقالوا 
 .أتعبناه
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 عودة للجدول اإلصحاح الثالث 

 
بعد أح أم ر فسفاا ال  نة والهفعه، يجد هللا هنا   دم الاف في المسفسح الذ  سفسرسم ع دا   ديدا ، فس   ارق الهفر 

 ويبفده وي دم مره وخال  . 
 

َتْطُلُبو 1"  - (:6-1اآليات ) يِ ُد الَِّذي  َوَيْأِتي َبْغَتًة ِإَلى َهْيَكِلِه السَّ َنُه،  »هَأَنَذا ُأْرِسُل َماَلِكي َفُيَهيِ ُئ الطَِّريَق َأَماِمي. 
وَن ِبِه. ُهَوَذا َيْأِتي، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد«   َمْن َيْثُبُت ِعْنَد ُظُهورِِه؟ َوَمْن َيْحَتِمُل َيْوَم َمِجيِئِه؟ وَ 2َوَماَلُك اْلَعْهِد الَِّذي ُتَسرُّ

اِر.   اْلَقصَّ َأْشَناِن  َوِمْثُل  ِص،  اْلُمَمحِ  َناِر  ِمْثُل  يِهْم 3أَلنَُّه  َوُيَصفِ  َبِني اَلِوي  ي  َفُيَنقِ  ِة.  ِلْلِفضَّ ًيا  ًصا َوُمَنقِ  ُمَمحِ  َفَيْجِلُس 
، َتْقدِ  بِ  ِبيَن ِللرَّ ِة، ِلَيُكوُنوا ُمَقرَّ .  َكالذََّهِب َواْلِفضَّ بِ  َكَما ِفي َأيَّاِم 4َمًة ِباْلِبرِ  َفَتُكوُن َتْقِدَمُة َيُهوَذا َوُأوُرَشِليَم َمْرِضيًَّة ِللرَّ

ِنيَن اْلَقِديَمِة.   َحَرِة َوَعَلى اْلَفاِسِقينَ 5اْلِقَدِم َوَكَما ِفي السِ  َوَعَلى   »َوَأْقَتِرُب ِإَلْيُكْم ِلْلُحْكِم، َوَأُكوُن َشاِهًدا َسِريًعا َعَلى السَّ
َواْلَيِتيِم، َوَمْن َيُصدُّ اْلَغِريَب َواَل َيخْ  اِلِبيَن ُأْجَرَة اأَلِجيِر: اأَلْرَمَلِة  َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد. اْلَحاِلِفيَن ُزوًرا َوَعَلى السَّ َشاِني، 

بُّ اَل َأَتَغيَُّر َفَأْنُتْم َيا َبِني َيْعُقوَب َلْم َتْفُنوا.6  "  أَلنِ ي َأَنا الرَّ
ح ال لما  األولى ل ذا اإل ااا هي إ ابة مئاشرة عن السؤال الس سف الذ  قدموه ساب ا  قايلفن "أين هو إل  إ

العدل؟" واإل ابة هنا أي  قريئا  سس  ر، وهو على األمواب وهو سس تي لتصاسح كف األوضاع وسسسب  مجفئ  
( هذا  2،    1ا1. وقد قال مرقو الرسول )مرالطريق أمامي  هاأنذا أرسل مالكي فيهيئ سام  هو يوحنا المعمداح=  

الع د ال د م، وب ذا يتصف الع د   م ب ت  الذ  خ   راحة، أح مد  إيجفف  سوع المسسح سوف  دوح إتمام هذا الوعد  
جمب ال ف أح يوحنا  من هللا، ولذل     تعني رسولي. هو مالك هللا أ  رسول    مالكيال د م بالع د الجديد. وكلمة  

، ومن يتوب تن تح عفناه "ًوبى أليرسا  ال له ألي م   يبسا ، وأي  لس  الطري  أمام المسسح مدعوة الناا للتوبةكاح  
 ً  فس را ب  ففؤمن ب  ، وهذا معنى   يت بف تعزيا  المسسحو   ( ومن تن تح عفناه سسعرف المسسح8ا    5 عاينوح هللا" )م

المسسح الطري  أمام  ْد  يوحنا كاح   ع   المسسح مئاشرة=  وبعد يوح   .أح  الذي نا   تي  السيد  إلى هيكله  يأتي بغتة 
من مالك أ  رسول ألح اآلب أرسل  = سمى اإلمالك العهديت ره أترسا  الف وا. وهو  إ= ف و الرب الذ   تطلبونه

اآلب (. ف و رسول  38-5ا36(. والمسسح كاح  ست دم تعبفر اآلب أرسلني كيفرا  )يو9ا15لسرسم ع دا   ديدا  )عه 
ب ْر" )يو   مائة اآلب   ويعلن  اآلب   علنست    1للئهر "هللا لم يره أحد ق  . اإلمن الوحفد الذى هو فى حضن اآلب هو خ 
= أ  قد اقترب موعد مجفئ  وسس تي مئاشرة  يأتي بغتة ف و الذ  سسعطي ال را والتعزية.    الذي تسرون به  .(  18ا  

بعد م ور يوحنا، وسسدوح م وره وهفئت  بصورة  فر التي يتوقعوي ا. وسوف   تي إلى ال سدف، ف و أتى وسن  
هذه     م من ا =  إلى هيكلهعاما  ثم حفن اخف ألورشلسم وإتج  لل سدف لتط فره. ول ن قول     12يوما  ثم وعمره    40

أ فال سدف هو لسدف هللا  لسدل ،  إلى  أتى  وقد  إمن هللا  أمى م ارة  أي   مفً  " علتم  قال  لل سدف  تط فره  مس . وفى 
( 2وفي ).  (2ا21إلى التجسد، فال سدف الذ  أسس  المسسح هو لسدف  سده )يو   أ ضا    تهفرلصوص". ول ن هذه  

  التجلي وفي س وك من وم ر هذا في  ،  = م ر مجد المسسح كيفرا  بالر م من إخالي  لذات يوم مجيئه   من يحتمل
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عند قول  "أيا هو". وفي معجزات  ول د فزعً من  الهساًفن وقالً "أتفً لت ل نا". ول ن  كاح  أتي للرئض علس ،  
(. ولم تاتمف األمة الف وا ة يتاي  فعلت ا أ  2ا8كو1م فسا  مجد  هوت ، ألي م لو عرفوا لما  لبوا رب المجد )

من يثبت يوم ظهوره. فهو مثل رفضت =   لب ا ل ، فلم ييبً ال  نو  الف وا  و  األمة الف وا ة التي  لبت  و 
فاألمة الف وا ة لم تيبً بسبه  له رب المجد، والدولة الرومايسة إحتمف هللا كف أخطاي ا ألي   علم    نار الممحص

أي ا ستتاول يوما  لإل ماح، ول ن كاح مصفر األباًرة الذين إضط دوا المسساسة مصفرا  مرعئا . والهساًفن لم 
ره لآلح وبعالمة الصلفه  اترقوح. ول ن هللا في ًول أيات   اتمف الم طئفن كيفرا . ربما  سمح ييبتوا من يوم م و 

أو إذا لم  ست د ال اً  من هذه النفراح المط رة،  نار الممحص م ضد ال طاة، ول ن ا إما ت وح ميف مئعض األ 
حفنما يتعرض ل ا الذهه تن صف عن    ونار الممحصت وح ي ايت   عئة، ف و لن  اتمف أح ييبً أمام المسسح.  

ل ي ت وح تزكسة ا ماي م   .الذ  ب  تبت جوح مب اي م ا ح اح كاح  جه تازيوح  سفرا متجارب متنوعة  "  رواسئ 
 1ب  1" )المسسح  وهي اثمن من الذهه ال ايي مب اي   متان بالنار تو د للمدا وال رامة والمجد عند استعالح  سوع

= أ  الصاموح الذ   ست دم  من ف األقمهة القصار  أشنانم التي  سمح م ا هللا ميف  وت وح اآل    ،  (7،    6ا  
المل و  عن من     بل ، فمن   بف المل و  ف ذا  ط ره وي سل  مدم  ومبسض ا، فالمسسح بمجفئ    رم من   بف 

، أما من     بف ف ذا ف و  عرف كسف  صلح الن و المتمراة ااخلنا  وبسماح  مئعض التجارب ل .  (7ا14أو   )رؤ 
  دوح مرفوضا  ومصفره ال الك ولن  ستطسب أح ييبً أمام هللا، م ما كاح  ئارا  قويا  وعنفدا . 

تهفر للت ايئا  اإلل سة لعالج الن و المتمراة .   وأشنان القصار  تهفر للمعموا ة ،  نار الممحص  ويمدن ف م أح
 ا ؟لماذ 

ً هو سسعمدكم بالروا ال دا ويار= قارح قول يوحنا المعمداح "  نار الممحص ( . وربنا  سوع المسسح 11ا    3" )م
( ، وبم ارية قول الرب مب قول المعمداح ا  دوح 3  ول لنس وا موا عن المعموا ة أي ا و اة من الما  والروا )يو 

وهذا باسه قول إشعسا  النبى عن الروا ال دا أي  هو لما  المعموا ة عمف يارى فى إحراق خطا ا المعمد ،  
ذا  سف السفد قذر منا    فوح وي ى ام اورشلسم من  روا اإلحراق ، أحرق خطا ايا فى  سفف المعموا ة "إ

 ( .4ا   4")إشوسط ا مروا ال ضا  وبروا ا حراق
 ضا م ذه أ يتم  أ لنا بالجسد تسلاوا  المسسح أل لم   ذ قد تإف" = قارح مب قول ال د و بطرا الرسول  وأشنان القصار

 ضا الزماح الئاقي في الجسد له وا  الناا مف أل ي    عسو  .لم في الجسد كف عن ال طسة  ح من تإف النسة.
 ( .2،  1ا  4ب  1" )رااة هللاإل

(  4ا17ب 1= أ  كف من ت را ل دمت  أ  ال  نة، فال ضفففا  سففففبتدي من مفً الرب )ينقي بني الوي ( 3وفي )
بين(=بوا للرب تقدمة بالبرر ِ قَ وليُ روح لفلس وا بعمل م الرفسب    ط  س  وذل  سففففففففففسدوح في شفففففففففف ص ال  نة ف   وهي    = )ُمَقرَّ

بوا أ    ففدموا قرامفن هلل، ول ي   وموا م ففذا  بوا. ف ففذا عمففف ال  نففة أح   ر   أتففً في اإليجلفزيففة وتر مففا  أخرى لس   ر   
 العمف   وم هللا متط فرهم لس دموا ت دمات م بالبر أ  وهم في ً ارة. 

بين ول ن التر مة العربسة  -ل ا معنى أشمف ف سف ي  م ذل  ا ُمَقرَّ
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( والمؤمنوح أ ضفا   ط رهم المسفسح  1ا6المؤمنفن ل م ك نو  عام، ف لنا ملوك وك نة )رؤ كفإح بصفورة عامة ف  
،   13ا15+ عه   141ا2لس دموا ت دمات م بط ارة وت دما  المؤمنفن هي  فففففففففففلوات م وتسفففففففففففامسا م وعطا اهم )مز

(  14ا21(. وبنى  و  كايوا مدرسففففففففففففففن ل دمة هللا، وهدذا كف مسفففففففففففففساي ف و مدرا للرب وقدا للرب )مك16
(. وهللا  2ا10المسففففساففن كل م م رومين ومدرسفففففن ل دمة الرب وإلتمام األعمال الم دسففففة التي خل  م أل ل ا )أف

=   دسففف م في الداخف من األقذار التي لصففف ً م م في الداخف وذل  أسفففاسفففا  مدم ، فالذهب والفضااة ط ر شفففعئ   
"والذى  ائ  الرب يؤاب "   هللاوعة باسففه حدمة  وبعمف روح  ال دوا، و  مايب من اسففت دام بعض التجارب المتن

تقدمة بالبر. وتكون تقدمة  ذبايح  فففففففلوات م وتسفففففففامسا م وأعمال مابت م، بط ارة=   ليقربوا وذل  .(6ا   12)عه 
مرضاااية  = هنا ي وذا وأورشفففففلسم هما تعبفر عن ال نسسفففففة المسفففففساسة. ومتى ت وح ت دمة ال نسسفففففة يهوذا وأورشااااليم

[ باسفففتجابة  3[ بعمف الروا ال دا ]2[ مدم المسفففسح ]1ة ال  نة والهفففعه. وهذا كما قلنا يتم ]= حفنما تتم تنرسللرب
= كما رضفففى كما في أيام القدم .الهففف ص لت ايئا  هللا بهفففدر وبدوح تذمر  [ ب بول4] ال داالمؤمن لعمف الروا 

 (. 8ا21الرب على يوا وإمرالسم واآلبا  وتنسم راياة الرضا )ت 
[  3[ الصفالة والتسفبسح من قله ًاهر ]2ٍ[ أهم ت دمة هي ذمساة ا ف ارسفتسا ]1]  ؟وذبايح ال نسسفةوما هي ت دما  

وكف من   دم  سففففففففففففففده ذمساة حسة أ   مو  عن شفففففففففففففف وات   دوح مرضففففففففففففففسا  أمام هللا  [ 4]أعمال المائة والعطا   
بين  . وهدذا يجد أح التر مة العربسة  (12ا1)رو   هو مب أهواي  وشففففف وات   هى األشفففففمف فالذى  صفففففله  سفففففده  ُمَقرَّ

وهللا كما كاح   بف ذبايح الع د ال د م منار تنزل من السفففففففففما  يجده   بف من   دم  سفففففففففده   .هلل كذمساة حسة  ُمَقرَّب
  . (24-5ا22) فذمساة حسة ويمأله منار الروا ال دا النامل من السما ، وهذه النار تط ره وتنرس  وتمأله ثمارا  

= فإذا كاح هللا هو الذ   ط ر وين ي فما عذر من  سففففففففففتمر في إليكم للحكم. وأكون شااااااااهداً أقترب    (5)وفى ر ة
؟ أ  يقترب هللا للحكم دوح تبريره لموق ف  حفن   وماذا وهف هو  فر خايف من الوقوف أمام هللا الد اح ؟ ؟  خطفتف 

= أ  كف أمثال الساااحرةفضفففف  حفن   تي للدينوية. ف ي مجي  المسففففسح مسففففرة وفرا لمن   بل  ويار اينوية لمن ير 
= هؤ   يديسفففوح اسففم  والحالفين زوراً = الذين يتمر وح في شففف وا  الجسفففد.  الفاسااقينمن يتعامف مب الهفففسطاح، و

= أ  أح  شاااهدًا سااريعاً من سفف . وكلمة   يدافب عن  هللاوهذا يدافب عن ،  = الذ  لسو ل  أحد ومن يصااد الغريبهللا. 
 اينوية المسسح ست ا   ميف هؤ  . 

 لم( هللا   يت فر. ولن تسففففف   كلمة واحدة من كالم  والفف ذل  أح شفففففعه إسفففففرايفف لم   نى حتى اآلح=  6وفي )
= فئففالر م من حئف   وهللا ال يتغيربفالر م من خطففا فاهم، ألح الرب كفاح أمفنففا  على ع ففده مع م ومب أبفاي م.    تفنوا

موعده لألمرار ول ن  سففففسعاقه األشففففرار وعلفنا يان أح  المعلن على الصفففلفه إ  أي  كاره للهففففر وال طسة وهو   ي  
 يت فر وير ب للرب وي دم توبة فنتمتب موعواه لألمرار.

ةِ  يِهْم َكالذََّهِب َواْلِفضَّ ين ف ما مسلطا    وال ضة كالهما ت وح بالنار، فس ف الصايغ الذىتصفسة الذهه =   َوُيَصفِ 
الهوايه. وهذا كما قلنا إشارة لتنرسة المؤمنفن من خطا اهم )الهوايه(  عن  النار على المعدح حتى تن صف
 كر معديفن الذهه وال ضة، مب أح ًري ة التنرسة واحدة وهى النار؟ وذ  بالتجارب )النار(. فلماذا الت رار

 هذا ألح كف معدح  هفر له  م تلف عن اآلخر.
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أموينا األولفن رام أح (. وهذا  علن عن 2لجنة )ت   هفر للسماويا . و حظ أح الذهه كاح مو واا فى ا الذهب
ف د اإليساح هذه الاالة السماوية. وبال دا  أعااتنا النعمة لسو  و  ف دا . وبال طسةكاح ل ما ار ة سماوية وحوا 

ف   لما كاح علس  أموينا األولفن مف إلى ار ة سماوية أسمى. لذل  يجد أورشلسم السماوية كل ا ذهه، وذل  
عن سمو الدر ة التى سنصف إلف ا فى السما  والتى هى أعلى من الوضب فى الجنة. وهدذا قال مولو إعاليا  

ول ن لسو كال طسة هدذا ا ضا ال ئة.  ي  اح كاح ب طسة واحد ما  ال يفروح، فئا ولى كيفرا يعمة  الرسول "
ديا  15ا   5" )رو يفرينهللا، والعطسة بالنعمة التي با يساح الواحد  سوع المسسح، قد امااا  لل  (. فنعمة هللا لم ت ع 

ف   إلى ما كاح علس  رام، ل ن باسه فسض يعمت  سن وح فى وضب أسمى كيفرا. فنعمة هللا قطعا لن تعاال 
 ف   ما خسرياه.  

هم ل م ثمن  اٍل  دا ، أح اإلشارة للذهه هنا أ ضا ألح الذهه معدح  الى اليمن. وهدذا أو ا هللا أ ضا ويالحظ
  .ط رواد هللا لمابت  ألو اه ين ف م لسل  إشتراهم مدم إمن . ول ن يجلذ 
ف ى ح ا يتم تن فت ا بالنار ميف الذهه. ول ن يجد أح  ايغ ال ضة   ف مسلطا النار على ال ضة   الفضة أما

 حتى تلمب إلى الدر ة التى يرى فف ا و   ، ثم يئعد النار عن ال ضة حتى   ت سد. 
يصففففئا سفففماويا ف م  فسدوح ل م   ار ة سفففماوية ويتسفففاموا عن األرضفففسا ،  ين ى أو اه لسدوح ل مهللا  أح  وب ذا يرى 

ً   .(الذهب الفن عنده ) م كنا  فف م، فنان أ فففففففففال   فسسفففففففففمح مئعض التجارب ألو اه حتى يرى  فففففففففورت  قد ر سففففففففف 
التجارب عن ًاقة من  (. وهللا    سففففمح ب ح تزيد 18ا   3كو2+   19ا    4( ) فالفضاااةم لوقفن على  ففففورت  )

(. وهدذا قال المريم "الرب   يترك عصففا ال طاة تسففت ر على يصفففه الصففد  فن، حتى  13ا   10كو1 جرب  هللا )
 . (3ا  125   مد الصد  وح أيدي م إلى اإلثم" )مز

 
ُجُنوِد. »ِمْن َأيَّاِم آَباِئُكْم ِحْدُتْم َعْن َفَراِئِضي َوَلْم َتْحَفُظوَها. اْرِجُعوا ِإَليَّ َأْرجْع ِإَلْيُكْم، َقاَل َربُّ الْ 7"  -(: 12-7اآليات )

َقْد ُلِعْنُتْم 9اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمِة.   َأَيْسُلُب اإِلْنَساُن هللَا؟ َفِإنَُّكْم َسَلْبُتُموِني. َفُقْلُتْم: ِبَم َسَلْبَناَك؟ ِفي8َفُقْلُتْم: ِبَماَذا َنْرجُع؟  
ُبوِني 10َلْعًنا َوِإيَّاَي َأْنُتْم َساِلُبوَن، هِذِه اأُلمَُّة ُكلَُّها.   َهاُتوا َجِميَع اْلُعُشوِر ِإَلى اْلَخْزَنِة ِلَيُكوَن ِفي َبْيِتي َطَعاٌم، َوَجرِ 

َماَواِت، َوَأِفيُض َعَلْيُكْم َبَرَكًة َحتَّى اَل ُتوَسَع.  ِبهَذا، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد، ِإْن ُكْنُت اَل َأفْ  َوَأْنَتِهُر ِمْن  11َتُح َلُكْم ُكَوى السَّ
ُبُكْم ُكلُّ  12ِد.  َأْجِلُكْم اآلِكَل َفاَل ُيْفِسُد َلُكْم َثَمَر اأَلْرِض، َواَل ُيْعَقُر َلُكُم اْلَكْرُم ِفي اْلَحْقِل، َقاَل َربُّ اْلُجُنو  اأُلَمِم، َوُيَطوِ 

 "  أَلنَُّكْم َتُكوُنوَن َأْرَض َمَسرٍَّة، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد.
= أ  ت رروح ي و وذلك من أيام أبائكم. وهرب م من خدمة سفدهم  حادوا عن فرائضهعتاب من هللا على أي م  
= ك ي م   ولوح  نرجع  بماذا. ثم يجد من م إ ابة تدل على عماهم  إرجعوا إلى  أرجع إليكمخطا اهم ثم اعوة بالتوبة  

ما هي خطا ايا حتى ي دم عن ا توبة، فنان   ي ط  فلماذا  ادثنا عن الر وع. وهللا يالحظ اإل ابا  التي تجفه 
م ا قلوبنا على كلمت .  ف م إما مستايفن من تاذير األيبسا  ل م على خطا اهم أو هم   يروح ألي س م خطا ا 

 طا اهم.  يتوبوح علف ا، أو هم مصممفن على خ
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= وسرقة األشسا  الم دسة التي هلل هي أشر أيواع السرقة وهللا يتسا ل إنكم سلبتموني ( هللا يت م م بسرقت =  8وفي )
= أيتجاسر على هذا. أو  سرق هللا الذ  أحسن إلس . ويان يسرق هللا إذا لم يدفب العهور، أيسلب اإلنسان هللا 

= فالعهور لسسً أموالي، مف هي أموال هللا، في العشور والتقدمة=  ف ي ح  ، أو إمتنعنا عن الت دما  لل نسسة 
فاهلل ل  ال ف وهو الذ  أعطايي ال ف، وهللا    طله سوى العهور. وافب العهور هو حه عملي تجاه هللا وتجاه 

 ال  را  وتجاه خدام هللا الذين  عسهوح من هذه العهور.  
 ة الط و ااالبركا ، وأح ت تي المجاعا  ور    علس  أح يتوقب توقف= حفن  سله اإليساح هللالعنتم لعناً (  9وفي )

=إذا  ال طسة كايً  ماعسة لذل  فالع وبة  ماعسة. و حظ أح  هذه األمة كلها والاهرا  التي تلت م ثمار األرض. 
العهور الوا ئة هلل هي من أموالنا ومن وقتنا ف ناك أوقا  ينئ ي أح ت وح هلل ي ضف ا في الصالة واراسة ال تاب 

  .وفى خدمة هللا وا  تماعا  الم دا والذهاب لل نسسة لاضور ال داسا  
ر م "كامف العهور" ف اح من م من   تي مئعض العهور ويات ظ بالئاقي )كما  = تتهاتوا جميع العشور(  10وفي )

=هذا هو المداح  وجربوني = أ  حتى  جد من   دموح المذبح ًعام م.  ليكون في بيتي طعام فعف حنايسا وس فر(.  
كما فعلً   الوحفد الذ  سمح هللا فس  ب ح يجرب . وهو موقف إ مايي، فس  يدفب المؤمن عهوره وينت ر مركة الرب 

لكم  إن كنت ال أفتحاألرملة مب إيلسا، و نعً ل  كعدة بدف ما عندها من اقف  وميً فالً البركة في منزل ا= 
    ول هنا أي    هذا ال الم كايً أ ام قا  شديد، وهللا  التى قال النبى فف ا   اماأل هذه العئارة تهفر أح  =  كوى السماء

( وهللا   تح كوى السما  17ا13مف 1وهو  عطي بس ا  و   عفر )   فسض مبركات  من السما  ب ني،  حفن يريد 
ويار   الطوفاح أ ام يوا،ك  أما من   ضه علس  هللا فتن تح علس  كوى السما  ب شسا  أخرى )،    بالبركة لمن يؤمن
= حتى   تعوا الم امح تتسب لل الل. وهي تتر م أ ضا  "حتى   تعوا بعد حتى ال توسع  وكبريً مب سدوم(

  ة" أ  من الوفرة.  حا
الخ. فال لس ة   .التي ت كف الماصول ميف الجراا.  = أ  يوقف هللا يمو الاهرا  وأنتهر من أجلكم اآلكل(  11وفي )

= أ  تت لم عن م بدف  كل األمم  يطوبكم  (12=    عوا يتلف. وفي )وال يعقر لكم الكرمكل ا خاضعة ألمر هللا.  
ا . وهللا يريد هذا، أح يرى اآلخروح  وقار، وتطوب إل دم الذ  أعطاكم كف   هذه ال فرا ، وتعتبركم شعئا  م بًو

مركت  لهعئ ، ويروا قداسة شعئ  أ ضا ، وأح هللا بارك م بسبه قداست م، وهذه ًري ة لل رامة. ويبدو أح الهعه قد  
 . ".( إح كف ي وذا أتوا بعهر ال مح.13ا12إلتزم م ذا الندا . را ب )يح  

 
. َوُقْلُتْم: َماَذا ُقْلَنا َعَلْيَك؟  13"  - :(15- 13اآليات ) بُّ ، َقاَل الرَّ ْت َعَليَّ ُقْلُتْم: ِعَباَدُة هللِا َباِطَلٌة، َوَما 14»َأْقَواُلُكُم اْشَتدَّ

اَم َربِ  اْلُجُنوِد؟  ُبوَن اْلُمْسَتْكِبِريَن َوَأْيًضا 15اْلَمْنَفَعُة ِمْن َأنََّنا َحِفْظَنا َشَعاِئَرُه، َوَأنََّنا َسَلْكَنا ِباْلُحْزِن ُقدَّ َواآلَن َنْحُن ُمَطوِ 
ُبو  رِ  ُيْبَنْوَن. َبْل َجرَّ  " ا هللَا َوَنَجْوا«.َفاِعُلو الشَّ

ه، مف ربما شداوا أ اا  بعض م   نبي إ  أح هناك من إمااا است زاكما أح هناك من الهعه من قد إلتزم مندا  ال
يً قاسسة اأ  ك  أقوالكم اشتدت علىَّ (  13الئعض في التجد ف وهللا يترك ال ف ينموا معا  الانطة والزواح. وفي )

وم   تلفن  الملوك ا  ل      مل   على  موقاحة  كلما   قالوا  هم   . على  "أقوال م  ريئة  أخرى  تر ما   وفي  ت ف.  ة   
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تجبروا"  ال دير  "وعلى  وكبريا   بجرأة  وت لموا  قالوه،  مما  ولم   جلوا  عفروه  هم  أو  أحدام   على  واعترضوا 
نى أي م كايوا يتئاالوح ال الم = كلمة قلنا في العبرية  ا   بصورة فعف متئاال، بمعماذا قلنا عليك(.  15ا25)أ 

على هللا. وهم م ذا ال ول إما     وح مما قالوه بمنط  "وماذا  ضفر هللا لو كنا قد قلنا كذا وكذا" أو هم ين روح ما 
ب الناا لآل م واألحزاح، وقد باطلة  قلتم عبادة هللا(  14قالوه، ويطالبوح النبي بإقامة الدلفف. وفي ) =أ  أي ا ت  ض 

يريد لهعئ  أح    = مب أح هللاوأننا سلكنا بالحزن قدام رب الجنودهللا، ف ين اليروا  والمداسه التي ح  ناها.  عبديا  
تصوروا أح الصلوا  واأل وام والتوبة فف ا حزح ، وهم  طلبوح الملذا  الاسسة وأفراا العالم . لذل    را، ول ن م  

ئااة ال له تمأل ال له فرحا وسالما وتعزيا  . ول ن المهدلة أي م لم ولم    موا أح ع  عئااة هللا أمرا  شاقا .   قالوا أح
له أح يتذوق  "ذوقوا وأي روا ما أًفه   يتذوقوا هذا ال را . هذا ال را إختبره ااوا النبى وعبر عن  فى مزامفره ًو

 م امف عئاات م.   م  طالبوح هللا ب فرا  ممنسة في ف  ألي م لم يتذوقوا فرا عئااة الرب و  ( .8ا  34الرب" )مز
أ  ت وح ل م ثروا    ن وْ نَ بْ ويُ هم الذين  ست فدوح    فاعلي الشرح  إ  ...(  درروح ي و ال الم بصورة أخرى 15وفي )

الذين   نجواوأح  وقتي )مزجربوا هللا  يجاا األشرار  أح  المستكبرين(.  19،  73ا18. مب  من رت م نطوب  = هم 
 فطوبوهم.ال ا رة منوا أح يجاا األشرار أمد  

  
بُّ َأْصَغى َوَسِمَع، َوُكِتَب َأَماَمُه ِسْفُر َتْذَكَرةٍ 16"  - (:18- 16اآليات ) بِ  ُكلُّ َواِحٍد َقِريَبُه، َوالرَّ  ِحيَنِئٍذ َكلََّم ُمتَُّقو الرَّ

َوِلْلُمَفكِ ِريَن ِفي اْسِمِه.   بَّ  أَ 17ِللَِّذيَن اتَُّقوا الرَّ اْلَيْوِم الَِّذي  اْلُجُنوِد، ِفي  َقاَل َربُّ  ًة، »َوَيُكوُنوَن ِلي،  َنا َصاِنٌع َخاصَّ
يِر، َبْيَن َمْن 18َوُأْشِفُق َعَلْيِهْم َكَما ُيْشِفُق اإِلْنَساُن َعَلى اْبِنِه الَِّذي َيْخِدُمُه.   رِ  يِق َوالشِ  دِ  َفَتُعوُدوَن َوُتَميِ ُزوَن َبْيَن الصِ 

 "  َيْعُبُد هللَا َوَمْن اَل َيْعُبُدُه.
كلم متقو الرب . فرأا الادمة م افة هللا أ  أح يت ي اإليساح هللا.  متقو الربهنا حديث عن قد سي   فوح=  

= ت لموا بالاه عن هللا. وقارح مب كالم األشرار مب بعض م باست  اف عن هللا = "ماذا قلنا" ر ة كل واحد قريبه
و ه أح يزااا يان خروح شرا ،  (. واألترسا  يت لموح كالم للبنساح ولزيااة اإل ماح وال داسة. ف لما إمااا اآل13)

للتعم  في إسمه   وللمفكرين في.  ى ت و  يت ملوح في إسم الرب ومابت  من ياوهم، وهذا يؤا   = أ  أح هؤ   
= فاهلل يالحظ كف األحاايث الطفئة، و  ينسى مائة والرب أصغىالهركة مب هللا وإثارة عواًف المائة ياو إسم .  

فمن   ينسى كوب ما    دم  أحد، هو بالت كفد لن ينسى مائة ش ص ياوه هو   .وكتب أمامه سفر تذكرةشعئ =  
 ش صسا .  

= أ  في يوم األمد ة يكونون لي في اليوم الذي أنا صانع خاصة( ماذا سوف  عطي هللا ل ؤ   المت فن.  17وفي )
أيا  ايب كنز  ال اص"  دويوح هلل، خا ة ل ، شعئ  المابوب الم صوص وفي تر ما  أخرى "في الفوم الذ  

فاهلل  عتبر أح من أحئ  وأت اه أي  كنزه ال اص، وهللا سفنجي األمنا  ل  من الدينوية كما ينجي أحد كنزه ال اص. 
( وفي هذا الفوم  جمب هللا خا ت  من وس  األقذار التي هم  2ا3هؤ   " سترهم هللا في يوم س   الرب" ) ف

ً   )أ  كنزه( من أربب رياا السما م تاري فف ا اآلح "يرسف مالي ت  فسجمعوح   ( وقول   دويوح لي أ  24ا31" )م
  ويشفق   أي  سوف   دس م بال لسة لسصئاوا ل  بال لسة مدوح أ  إهتماما   سد ة وسس رمهم عن الذين هم لسسوا ل .
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ب أبايا الذ  = أ مف ما أخذياه هو البنوة حفث ينال يصفبنا م عليهم كما يشفق اإلنسان على إبنه الذي يخدمه
في السموا . و حظ أح كلمة أش   علف م تعني أح هللا سفتعامف معنا لسو حسه ما يستا  مف باسه مراحم ، 

 ول ن  حظ أح على ا من أح   دم أمس ، أ  يعبد هللا مروا البنفن.  
سسدويوح في مجد،   = هناك سس  ر ال رق مفن األمرار واألشرار، في األمد ة، ف ؤ  فتعودون وتميزون (  18وفى )

(. هذا سسادث على الر م من أح ال رق اآلح  فر واضح مفن األمرار واألشرار على األرض، 4ا1وهؤ    اترقوح ) 
ول ن في السما  سسمفز هللا مفن الصدي  والهرير، وسفرى األمرار يتسجة مرهم فس رحوح ويسئاوح. وهذا ال الم 

ر والهر، وأح عئااة هللا باًلة، وهللا   ول ل م أي  هناك سوف تدركوح مو   لمن قالوا أح هللا    مفز مفن ال ف
خط كم. فالذين إت وا هللا يرفع م هللا من المزبلة إلى عرش ، والذين أهايوا هللا يل ف م من على كراسف م، أ  كراسي 

وح هل وا في مجاعة تنعم م إلى المزبلة. وهذا تم بصورة رمزية عند حصار أورشلسم حفث يجا المسساففن والئاق
. وهذا و له أكير من مئة ألف وبسب الئاقى عبفدا  من م حوالي ملفوح ي وا   قتفأورشلسم، مف  أو   ثم في حري   

ما سسادث في ذل  الفوم حفث تنجو الئرسة الترسة. اآلح يبدو أح العنا ة اإلل سة   ت رق مفن الت ي والهرير. ول ن 
وحدث هذا أ ضا عند تدمفر يبوخذ يصر    .، مفن ال مح والزواح    فز ال امف مفن ماال رق هناك خطفر، ف و يوم التمف

ق.م ف د قتف يبوخذ يصر الع ما  واألقويا  وترك مساكفن األرض وأ ام مالخى النبى كاح    586ألورشلسم سنة  
 . هذا معروفا لدى الهعه 
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 عودة للجدول اإلصحاح الرابع 

 
 في هذا اإل ااا  ادثنا عن يوم الرب الع سم الم سف ومجفئ  اليايي. 

 
ا، َوُيْحِرُقُهُم اْلَيْوُم  »َفُهَوَذا َيْأِتي اْلَيْوُم اْلُمتَِّقُد َكالتَّنُّوِر، َوُكلُّ اْلُمْسَتْكِبِريَن َوُكلُّ  1"  -(:1آية )  رِ  َيُكوُنوَن َقشًّ َفاِعِلي الشَّ

 " اآلِتي، َقاَل َربُّ اْلُجُنوِد، َفاَل ُيْبِقي َلُهْم َأْصاًل َواَل َفْرًعا.

. أما الذين  كالقش  دويوح وقوا هذه النار  المساتكبرين= هو يوم  ضفه و فرة يار واألشفرار  اليوم المتقد كالتنور
إت وا الرب  دويوح كالذهه يزااا لمعايا . وهؤ   المسففففففت برين هم الذين إشففففففتد  أقوال م على الرب وأموا ال ضففففففوع  

فال يبقي لهم لنفر و ففا اه. و حظ أي  في خروج الهففعه من مصففر كاح هللا يورا  لهففعئ ، ومالما  ألعدا  شففعئ .  
 فس  أمنا  هذا الدهرهذا الفوم. وفي هذا الفوم يت د التنور وياترق  = أ   سففففففت  ففففففل م هللا كلسة فيأصاااااًل وال فرعاً 

 تعل ً قلوب م بمابت .  الذين فاعلى الشر
 

َفاُء ِفي َأْجِنَحِتَها، َفَتْخُرُجوَن َوَتْنَشُأوَن 2"  -(:3-2اآليات ) »َوَلُكْم َأيَُّها اْلُمتَُّقوَن اْسِمي ُتْشِرُق َشْمُس اْلِبرِ  َوالشِ 
يَرِة.   "  اَل َربُّ اْلُجُنوِد.َوَتُدوُسوَن اأَلْشَراَر أَلنَُّهْم َيُكوُنوَن َرَماًدا َتْحَت ُبُطوِن َأْقَداِمُكْم َيْوَم َأْفَعُل هَذا، قَ 3َكُعُجوِل الصِ 

المسففففسح    . ويدوح العالم  فالمسففففسح هو يور  (22ا5ل م المسففففسح كالنور )رؤ  يشااارق   ، هؤ  للمتقين إسااامههنا وعد 
وكما أح هذا الفوم  دوح مرعئا  لألشفففرار هدذا سفففسدوح يوما   .    شاامس البرف و   ة عبدوي  ب مايرا  مب جا  ل ف من  يو 

. وهو شفففففففمو البر ف و الرب مريا.  هللا، ومنعهفففففففا  كما تنعو الهفففففففمو األرض عند شفففففففروق ا مفال  ومب جا  لمت ي  
  .( 1ا30كو1)" وهو  فار لنا من هللا مرا  "  وسففنتهفر مره فى العالم كما ينتهفر ضفو  الهفمو سفريعا ففنفر كف العالم

فال طسة قد شففوهً فنان اآلح في مرض ال طسة والمو ، والمسففسح هو ًبفبنا األع م،  =   والشافاء في أجنحتها
ويدوح الهفف ا  سففريعا  دا لذل    ول    و سففد  وي سففي. ففورتنا تماما . ول ننا هناك سففنهفف ى من كف مرض روحي 

فى أ نات ا ، وهذا أسففففلوب ال دما  للتعبفر عن السففففرعة ، ف سففففرع ما كايوا  عرفوي  هو الطفور . والمسففففسح ب داي   
= سفففن رج من  فتخرجون  .  هففف ا  باصفففولنا على الجسفففد الممجد مدأ شففف ا  ًبسعتنا فصفففريا خلس ة  ديدة وسفففسدمف ال

هذا العالم كمن   رج من سففففجن م لم وضففففف . كما   رج الذين شفففف وا إلى حسات م مرة أخرى، وسففففت رج األ سففففاا  
(.  44- 15ا35كو1من قبورهفففا عنفففد الرسفففامفففة من األموا . ت ر وح كمفففا   رج النئفففا  من البفففذرة المفففدفويفففة )

= كلمة تنهففففف وح في تر ما  أخرى "تط روح" إشفففففارة للاساة ال رحة المرحة ال السة من  الصااايرةوتنشاااأون كعجول  
ال م وال م. إذ تعوا إلسدم الصففاة الروحسة والجسففد ة والن سففسة، وتعوا ل م الافوية، فالصفففرة هي المعلف، وتنموح  

ريفة ومرا، هفذا الففف علي فرا  في المعرففة والنعمفة وال وة الروحسفة. وهفذه العجول تسففففففففففففففرا في حريفة وتط ر في ح
. كاح األشفرار  األشارار  تدوساون   (  دويوح منتصفرين على أعداي م=3ال د سففن الذين   رحوح بالرب  سفوع. وفي )
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ئا  ألقدام أو ا هللا الذين  لبوا العالم وااسفففففففففوه باإل ماح،   يدوسفففففففففوي م في العالم، أما هناك فسصفففففففففئح األشفففففففففرار مًو
= ف م قد احترقوا منفراح التنور في تحت بطون أقدامكم  ويكونون رماداً م ال اسففففدة.  وتسففففلطوا على أهواي م وشفففف وات 

 (.27،  2ا26الفوم األخفر )رؤ
 

 " َواأَلْحَكاَم.»ُاْذُكُروا َشِريَعَة ُموَسى َعْبِدي الَِّتي َأَمْرُتُه ِبَها ِفي ُحوِريَب َعَلى ُكلِ  ِإْسَراِئيَل. اْلَفَراِئَض 4" - (:4آية )

  =  شفففف  في أح هذه اآل ة مف هذه اآل ا  قصففففد م ا أح ت وح خاتمة لسو ف   ل ذه النبوة،أذكروا شااريعة موسااى
مف ألسففففففففففففف ار الع د ال د م. وهي الفف واضفففففففففففففح على أي م كاح  جه أح   ينت روا أ ة يبوا  أخرى إلى أح  ج   

ريعة الو فففا ا العهفففرة، مف كف ال رايض واألحدام، و فرها  =الم صفففوا م ا لسو ف   شفففوالفرائض واألحكامالمسفففسح. 
،   2ا24من الناموا الط سفففي، و حظ أح يسفففساينا للهفففريعة هو أسفففاا كف تعد  على هللا. وهذه اآل ة تهفففئ  )رؤ

 ( "إيما الذ  عندكم تمسدوا ب ".25
 

، اْلَيْوِم اْلَعِظيِم َواْلَمُخوِف،»هَأَنَذا ُأْرِسُل ِإَلْيُكْم ِإيِليَّا النَِّبيَّ 5" - (:5آية ) بِ     "َقْبَل َمِجيِء َيْوِم الرَّ

= هنا يت لم عن يوم الدينوية حفنما   تي المسفففففففففسح في مجفئ   هأنذا أرساااااال إليكم إيليا النبي قبل مجيء يوم الرب
أخنوخ(    ( هو إيلسا )واليايي هو11ا3اليايي. ولذل    سفففففففففر أ له م سفففففففففر  ال نسسفففففففففة أح أحد الهفففففففففاهدين في )رؤ

ف الهما لم  موتا حتى اآلح. وهذين الهففففففاهدين سففففففس تساح قبف مجي  المسففففففسح اليايي وكوح إيلسا سففففففسدوح أحدهما، 
( عن الهفاهدين تنطب  على ما كاح إيلسا قد  فنع  من  11موضفوع   خالف علس ، فاألو فاف المذكورة في )رؤ

[   ل ا السفففففففما  حتى   تمطر في أ ام  3اي ما ][ ت رج يار من فم ما ت كف أعد 2[  بسففففففففن مسفففففففوحا  ]1قبف ميف ]
 يوما  أ  ثالث سنفن ويصف. 1260يبوت ما وهي 

ول ن ألح مالخي قد أي ى يبوت  منبوتفن، واحدة عن مجي  يوحنا المعمداح كسفففففففففففام  للمسفففففففففففسح في مجفئ  األول 
الف وا لم  دن ل م علم  (. وحفث أح 4ا5+ مال  3ا1ويبوة عن مجي  إيلسا كسففففام  للمسففففسح في مجفئ  اليايي )مال

(  4ا5، مال3ا1بف ح المسففففففففففففففسح سففففففففففففففسف تي مرتفن، مرة لل فدا  ومرة للفدينويفة، ف فد إلتئو علف م األمر ومنوا أح )مال
متطاب اح، وأح المسفففففسح سفففففس تي مرة واحدة  سفففففئ   فف ا مالك  الذ  ي ف  الطري  أمام ، وأح هذا المالك المذكور 

وكفاح التالمففذ ل م ي و هفذا ال  ر، وهم في مفدا فة عالقت م    . (4ا5ي )( هو هو ي سفففففففففففففف  إيلسفا المفذكور ف3ا1في )
 ً ( ول ن مب الوقً، وخصفو فا  بعد حااثة التجلي  16ا14بالمسفسح تصفوروا أي  إيلسا وأي  أتى كسفام  للمسفسح )م

ً ت كدوا أح المسفففسح هو المسفففسا المنت ر فتافروا وتسفففا لوا "لماذا   ولوح أح إيلسا  جه أح   تي أو  " ) (.  17ا10م
وكايً راوا المسففففسح مب مة ف و لم  هفففف  أح يوضففففح أي  سففففس تي مرة أخرى كد اح "ألي م لو عرفوا لما  ففففلبوا رب 

ً 2ا8كو1المجفد" ) ً   14،    11ا10(. ول ن    م من راوا المسففففففففففففففسح )مف ( أح يوحنفا كفاح هو  13-17ا11+ مف
ى كالم السفففد المسففسح لتالمفذه "إح أراتم أح  السففام  للمسففسح في مجفئ  األول وأي  أتى من و قوة وروا إيلسا. ومعن

ت بلوا أ  إح أراتم أح ت  موا أيي أيا المسفففففففسح، فإح يوحنا أتي من و روا إيلسا، أ  إذا كاح الهفففففففرك أح تؤمنوا مي  
كاح السفففففففففام  لى فى المج     وأح يوحنا . المسفففففففففسا المنت ر، هو أح إيلسا ينئ ي أح   تي قبلي، ف ذا قد حدث أيني  
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األول كما سففففسدوح إيلسا هو السففففام  لى فى المج  اليايى . واإلثنفن يوحنا وإيلسا ل م ي و ال دف أ  وهو اإلعداا 
  يوحنا أتىال اامة( . وأ ضفففا ف د   6للمج  . ويدوح ذل  بالدعوة للتوبة ، وهذا ما فعل  يوحنا وسفففس عل  إيلسا )اآل ة  

 .ن ج  فى حسات أى ي و م مروا إيلسا
 

 "ٍن«.َفَيُردُّ َقْلَب اآلَباِء َعَلى اأَلْبَناِء، َوَقْلَب اأَلْبَناِء َعَلى آَباِئِهْم. ِلَئالَّ آِتَي َوَأْضِرَب اأَلْرَض ِبَلعْ 6" -(:6آية )
لت فئت م  = كاح مج  يوحنا المعمداح ااعسا الناا للتوبة ، ليرد قلب اآلباء على األبناءمجي  إيلسا سسدوح 

قبف   السعرفوا المسسح ففؤمنوا ب  . فمن يتوب يتن ى قلئ  ففر  هللا ، ا   عرف المسسح . وهذا سسدوح عمف ايلس
الق األبا  لألم ا   المج  اليايي، فل د فسد  العالقا  األسرية، عالقا  األبا  ب مناي م بسبه فساا الزواج، ًو

لمائة الم  واة، فبدوي ا سساترق الناا عند مجي  المسسح. والمعنى   ريا  ورا  ش وات م.  وإيلسا سس تي لسعفد ا
 األشمف أي  سس ف في و   تسار ال طسة الذ  تسبه في فساا العالقا  األسرية. 

= رخر كلمة في الع د ال د م هي لعن، ألح مسسح الع د الجديد سس تي لفزيف اللعنة. ورخر  أضرب األرض بلعن
 . بركة. واللعنة ست وح على الف وا رافضي المسسحكلما  الع د الجديد يعمة و 
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 عودة للجدول دراسة في نبوة مالخي
 
 ق.م 445( هى رخر يبوا  الع د ال د م سنة 1
 -( يموذج واضح لعمف األيبسا ، ومعنى النبوة  . ويتل ص عمف النبى فىا2
 إم ار عفوب وخطا ا الهعه التى ت  ضه هللا. -1 
 ويصالانا مب هللا .الوعد بمج  المسسح الم  لص. الذ   عطي السلطاح على ال طسة  -2 
 .ىمالكى أو رسول( مالخى تعنى 3

 والمسسح هو مالك الع دا
 )يوحنا المعمداح كسام  للمسسح( هاأنا أرسل مالكى فيهيئ الطريق أمامى""

 ( )عن المسسح ل  المجد(3ا1")مال"ويأتى بغتة إلى هيكله السيد الذى تطلبونه، ومالك العهد الذى تسرون به
 معلمنا ال د و مرقو  ا   هذه اآل ة هدذااوفى إيجفف 

"كما هو مدتوب فى األيبسا ، هاأيا أرسففففففففففففف أمام و    مالكى الذى ي ف  ًري   قدام ،  ففففففففففففو   ففففففففففففارخ فى 
 (1،3ا2البرية")مر

إذا  يسففتنت  أح المسففسح هو ي وه إل  الع د ال د م، ف و   ول فى مالخى ي ف  الطري  أمامى، والمت لم هنا   
يا أرسففففففففففف أمام و    )أمام و   المسففففففففففسح( مالكى )المعداح كم رسففففففففففف من أدررها مارمرقو هدذا "هاي وه، وي  هو

 ي وه(".
 ْد الطري  للمسسح.( المعمداح ي رسل  ي وه لس ع   1ا  ( و حظ أح هناك مالكفن4
 ( المسسح ي رسل  ي وه ل الص الئهر.2    

(، إلستعالح اآلب ، ف و أتى إلم ار 37،  5ا36ر ا  )يوول د إست دم السفد المسسح تعبفرا "اآلب أرسلنى" عدة م
(،  1ا18مائة اآلب الذى   يراه وإراات  من ياحسة الئهفففففففففر "اإلمن الوحفد الذى هو فى حضفففففففففن اآلب هو خب ر")يو

 هذا باإلضافة لل دا . 
وألح الف وا   والمخوف"،هاأنذا أرسااااال إليكم إيليا النبى قبل مجئ يوم الرب العظيم  ( "4ا5( وي ول مالخى فى )5

لم  دويوا ي دركوح أح هناك مج  أول للمسفسح فى التجسفد، ومج  ثاح للمسفسح للدينوية، منوا أح كال السفاب فن هما 
واحد ف الوا أح كلف ما هو إيلسا. ولذل  حفن رأى التالمفذ المسسح فى التجلى س لوه بإيدهاشا فلماذا   ول ال تئة أح 

ً إيلسا ينئ ى أح   تى أو   (، وألح المسسح لم يرا أح  دهف كف ش  را قايال ا17ا10    )م
"أح إيلسا   تى أو   ويرا كف شفف  )هذه عن المج  اليايى(، ول ن أقول ل م أح إيلسا قد  ا  ولم  عرفوه مف عملوا ب  

 كف ما أرااوا )وهذه عن المعمداح الذى أتى من و روا وقوة إيلسا وقتلوه(.
 الطري  للمسسح؟ ( كسف لس  المعمداح6
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مدعوت  الناا للتوبة. والتوبة تن ى األعفن فتعرف المسففسح وتؤمن ب  "ًوبى أليرسا  ال له ألي م  عاينوح هللا" وهذا  
 ماحدث للتالمفذ فآمنوا بالمسسح.

ت مً النبوة فى إيت ار مالك الع د أى المسففففففسح. وهذا هو اإلرت7 ئاك  ( كاح مالخى أخر األيبسا ، وبإيت ا  يبوت  خ 
 مفن موضوع النبوة وإسم النبى.

بت م قال الرب". "وقلتم بما أحببتنا" ثم  حب ة أي   ضفففب سفففؤا   ويجفه علس  "أ( تتمفز يبوة مالخى ب ي   دت ه بطري8
   تى مرا هللا على سؤال م.

 اخطايا الشعب( 9
شففئا  ح فرا     دموي  هلل لسات  وا ألي سف م  ال  نة   ي اموح هللا وي  دموح هلل خبزا  يجسفا  على المذابح، وإذا و دوا   -أ

 بالجفد .
 لو  موهللا ي نففذر بفف ي ،  ن خففدمففة هللا فعففايففدهففا المففااى قلففففال  نففة   طففالبوح ميمن عن كففف خففدمففة. ويتفف ف وح م  -ب 

 إستمروا فى هذا ستنزل علف م اللعنا .
 ال  نة أعيروا الهعه، ولذل   عل م هللا م ات رين عند الهعه.  -ج
د هللا   بففف  ففففففففففففففلوا  األمواج و    -ا  الر ففال  ففدروا مزو ففات م، وتزو وا موثنسففا  ، وحفن بدففً الم طل ففا  لم  عفف 

 ذبايا م م  طفن مذبح الرب بالدموع بالئدا  والصراخ.
دتم عن فراي -هف  ضى ولم تا  وها ... و  يدفعوا العهور"كف من   عف الهر ي تعه الرب "ح 
بوح األشرار على أي م هم الرابافن. -و    ولوح أي    من عة فى عئااة الرب، مف   طو  

 اوعود هللا لهم( 10
الروا ال دا روا اإلحراق فى  ص وهذا هو عمفف و ميف يار الم ما    (1 -ا  المسففففففففففففففسح   تى لف ن ى الهففففففففففففففعه  -أ

 (. 7ا14ام المسسح )رؤ اعلسةالمعموا ة والمبنى على ف
ار )الذى ي بس  ض المالبو(هو لهفففففعئ  ك ب يؤاب إمن  بو  (2 وهذه عن الت ايئا  اإلل سة    شفففففناح ) فففففاموح( ال صففففف 

 (.6ا  12لت ويم إعو اج وتمرا اإليساح يتسجة ال طسة الجد ة "ومن  ائ  الرب يؤاب " )عه 
 ًبسعتنا ويبرريا . المسسح شمو البر وفى أ نات ا اله ا  أتى لسه ى -ب 
 أر ب إلسدم = أى التوبة. إر عوا إلى   -ج
هفاتوا  مسب العهففففففففففففففور إلى ال زيفة لسدوح فى مفتى ًعفام و ربويى قفال رب الجنوا إح كنفً   أفتح ل م كوى   -ا 

 السموا  ...
ت ه أمام  سفففف  ر تذكره للذين إت وا الرب"، " دويوح لى قال الرب"، "أشفففف   علف م كما   "الرب   -ه أ فففف ى وسففففمب وك 

   ه   اإليساح على إمن ".
 اوعيد الرب بيوم الدينونة( 11

 "هوذا   تى الفوم الم ت   د كالتنور)ال رح("
 ال رب الجنوا."وكف الم ست برين وكف فاعلى الهر  دويوح قها  وي ارق م الفوم اآلتى ق
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 أمَّا األبرار فى ذلك اليوم:( 12

إذ ياصفف    شف ا  ًبسعتنا السفاقطةإتمام  " =  "ولكم أيها الُمتقون إسامى ُتشارق شامس الِبْر ، والشافاء فى أجنحتها
. لذل    ول مولو  على الجسففففففففففففففد الممجد ، ويدمف المسففففففففففففففسح عمل  الذى أعطايا عربوي  ويان هنا على األرض 

 ."ب و ا ا هللا "أذكروا شريعة موسىهذا لمن  طس ول ن (23ا  8التبنى فدا  أ ساايا" )رو الرسول "متوقعفن
 والرب سسساعد الناا بإرسال إيلسا إل الا كف من فس  أمف ف و "قصئة مرضوضة     صف"

وأضااااااارب   آتىلئال " ومن   صففففففففففر على الرفض ي لعن "هاأنذا أرسااااااال إليكم إيليا ... فيرد قلب األباء على األبناء"
  عن "، وب ذا ينت ى الع د ال د م بدلمة )لعن( ، فى إيت ار المسفسح الذى سفف ئارك العالم ويامف اللعنة األرض بلعن

 .ويبدأ ش ا  اإليساح


