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مقدمة عاموس

عودة لمجدوؿ

ٔ .إف نبوة عاموس ىي األولى مف األسفار النبوية وتاريخيا يرجع إلى سنة ٓٚٙؽ.ـ .وىو قد عاش في أياـ
عزيا ممؾ ييوذا ويربعاـ الثاني ممؾ إسرائيؿ قبؿ حدوث الزلزلة المشيورة (ٔ )ٜ:٘ + ٔ:والتي أشار إلييا

زكريا النبي بعد ٖٓٓ سنة (زؾٗٔ )٘:وقد عاصره ىوشع واشعياء إالّ أف عاموس سبقيما وعاصره كذلؾ
يوناف (ٕمؿٗٔ.)ٕ٘:

ٕ .معنى أمسو "ثقؿ" أو "حامؿ الثقؿ" ويقوؿ التقميد الييودي أنو كاف ثقيؿ المساف ،يتمعثـ في كمماتو .ولعؿ أسمو
يتناسب مع السفر ،فقد كشؼ عف ثقؿ الخطية التي ال يحتمميا اهلل وال يطيقيا .وقد نفيـ أف اإلعبلنات التي

أعمنت لوُ عف خطايا شعبو والتأديبات اآلتية عمييـ كانت تمثؿ ثقبلً بالنسبة لو .ولذلؾ يسمونو نبي الويبلت.
وعموماً فكممة وحي في المغة العبرانية تعنى ثقؿ .وىو يتحدث عف دينونة اهلل إلسرائيؿ ولكؿ األمـ بسبب

الخطية.

اع لمغنـ (ٔ)ٚ:
ٖ .عاش في تقوع عمى بعد حوالي ٕٔميبلً جنوب أورشميـ في وسط أسرة مجيولة وفقيرة كر ٍ
وجاني جميز ( ) ٔٗ:ٚولـ يكف شخص شيير .وىو قد ذىب إلى بيت إيؿ حيث الييكؿ الرئيسي لمممكة

إسرائيؿ (المممكة الشمالية) فيو واف كاف مف ييوذا المممكة الجنوبية ،إالّ أنو كاف نبياً مرسبلً إلسرائيؿ

المممكة الشمالية ،وتحدث عف خرابيا بسبب خطاياىا األمر الذي أثار الكاىف األوؿ لبيت إيؿ "أمصيا" فقدـ

عنو تقري اًر ليربعاـ الثاني ممؾ إسرائيؿ عف أنو خائف وأمره بترؾ المدينة .ومماّ يدؿ عمى شجاعة عاموس أنو
شيد لمحؽ أماـ أمصيا وتنبأ بخراب بيتو بالرغـ مف قوة أمصيا اللتصاقو بالممؾ.

اع وجاني جميز أعطاه فرصة لمحياة التأممية ،مقدماً صو اًر كثيرة مف الواقع الذي عاشو بروح
ٗ .عممو كر ً
اع وجاني جميز ،فأخذني الرب مف وراء الضأف (٘ٔ )ٔٗ:ٚ،كأف
ممتيب .ويقوؿ أمصيا في تواضع أنو ر ٍ
اهلل أختاره لمنبوة وىو غير مستحؽ لذلؾ.

٘ .كاف يتردد عمى مدف إسرائيؿ ليبيع الصوؼ ،ويبلحظ األمور السياسية والدينية وتأثر مماّ رآه فييا مف

الشرور واالنحطاط .وكاف ىذا الوقت وقت نجاح زمني .فكاف عزيا ممؾ ييوذا غنياً وقوياً ،وأمتد لمدخؿ

مصر (ٕأي )ٛ:ٕٙوكاف يربعاـ ممؾ إسرائيؿ مقتد اًر في الحرب ورد تخـ إسرائيؿ مف مدخؿ حماة إلى بحر
العربة (ٕمؿٗٔ )ٕ٘:وبيده خمَّص الرب شعبو إسرائيؿ .ولكف ىذا الزمف كاف زمف ظمـ ورياء وفساد وتمسؾ
بطقوس ومظيريات الديف دوف جوىره .وكاف عاموس كموط البار يعذب نفسو البارة بما ينظر ويسمع  ،مف

سيرة األردياء .فشيد عمييـ وكمميـ بكبلـ الرب ببل خوؼ.

 .ٙمف المقاصد اإلليية أف يكوف وسط األنبياء ىذا التنوع الكثير بيف مختمؼ طبقات األنبياء ،فيناؾ إشعياء
المثقؼ وىو مف عائمة ممكية ،وىا نحف نرى عاموس البسيط راعي الغنـ ،فاهلل ليس عنده محاباة وىو مستعد

أف يستخدـ أي شخص ويرفعو ألعمى المراتب أي النبوة حيث تنفتح بصيرة الشخص فيرى في عالـ الروح.
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الميـ ع ند اهلل أنو يبحث ال عف إمكانيات الشخص المالية أو الثقافية لكي يكمفو برسالة النبوة أو أي خدمة
لكف اهلل يبحث عف القمب المستعد ،وىذا الشخص يمسحو اهلل بروحو القدوس ويمؤله ثـ ُيرسمو.

 .ٚاهلل بحث عف ىذا القمب الذي يحبو محبة حقيقية فكشؼ لو عف خطايا شعبو .والظمـ االجتماعي الموجود،

فيو رأى طبقة األغنياء جداً وطبقة الفبلحيف الفقراء جداً .فالغني يناـ عمى سرير مف عاج ،بينما الفقير يباع
بزوج مف النعاؿ .ورأي حالة االنحبلؿ الخمقي مف زنا وغش ورشوة وكذب بؿ أف األغنياء ظنوا أف كؿ ما

ىو مطموب منيـ تقديـ األمواؿ لمييكؿ أو الذبائح ،كأف اهلل محتاج ألمواليـ أو ىو يأخذ منيـ عطاياىـ

كرشوة فيقبؿ تقدماتيـ ويتغاضى عف شرورىـ .وأماـ ىذا تنبأ عاموس بالخراب القادـ (٘+ ٔٔ:ٙ + ٜ:

 ) ٘:ٜ + ٖ:ٛوىورأي في الزلزلة مقدمة لخراب أعـ كما حدث مع يوئيؿ في قصة الجراد .وىو رأى أف
الخراب الناتج عف الزلزاؿ ىو مجرد إنذار ،قد يعقبو ضربة أشد إف لـ يتوبوا ،لذلؾ عمييـ أف يقدموا توبة

سريعاً.

 .ٛىو يكمـ كؿ فئات الشعب داعياً إياىـ لمتوبة ألف البديؿ خراب عاـ وىو يكمـ الجميع ألف الخطية أصبحت
جماعية ولذلؾ تستحؽ تأديبات عامة.

ىو عاصر إشعياء وىوشع ،ولكف كؿ منيـ لمس ناحية معينة .فعاموس تكمـ عف الفوارؽ االجتماعية فيو عاش
وسط الفقراء يستمع لمشاكميـ مع األغنياء وكيؼ يظمميـ ىؤالء األغنياء ويعاممونيـ بقسوة واحتقار .كاف يسمع

ويتقطع قمبو ويسكب شكواه أماـ اهلل في صمواتو .وتحوؿ ىذا الخادـ إلى شخص مثقؿ بمشاكؿ الفقراء

والمظموميف والخادـ المثقؿ يصبح مكمؼ ،يفكر باستمرار في حؿ لممشكمة ويصمي باستمرار لحميا .ومثؿ ىذا
الشخص تنفتح بصيرتو الروحية فيعرؼ لماذا حدث ىذا األمر .ولماذا سمح اهلل بو ومتى يكوف الحؿ وكيؼ،

والتأديبات اآلتية ويرى رؤى ،وىكذا يصبح نبياً.
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اإلصحاح األوؿ

عودة لمجدوؿ

ٔ
الرع ِ
يؿِ ،في أَي ِ
َّاـ ُعّْزيَّا َممِ ِؾ
س َرِائ َ
ع الَِّتي َر َ
اة ِم ْف تَقُو َ
وس الَِّذي َك َ
اف َب ْي َف ُّ َ
آىا َع ْف إِ ْ
ام َ
اآليات (ٔ " -:)ٕ-أَق َْوا ُؿ َع ُ
ٕ
ب ي َزم ِجر ِم ْف ِ
يؿ ،قَ ْب َؿ َّ ِ
َّاـ يرْبعاـ ْب ِف ي َ ِ ِ
ِ
ِ
ص ْي َي ْو َف،
اؿ« :إِ َّف َّ
س َنتَ ْي ِف .فَقَ َ
س َرِائ َ
ُ
وآش َممؾ إِ ْ
الزْل َزلَة ِب َ
الر َّ ُ ْ ُ
َي ُيوَذاَ ،وفي أَي َ ُ َ َ
اعي ُّ ِ
شمِيـ ،فَتَُنوح مر ِ
ِ
ِ
ْس ا ْل َك ْرَم ِؿ»".
س َأر ُ
الر َعاة َوَي ْي َب ُ
َوُي ْعطي َ
ُ ََ
ص ْوتَ ُو م ْف أ ُ
ُور َ َ
الرع ِ
اة = بالرجوع إلى ( )ٔٗ:ٚنجد أف النبي كاف جاني جميز فمف ىذه اآلية وتمؾ نستنتج أنو كاف فقي اًر،
َب ْي َف ُّ َ

آىا = فأقوالو ىي ثمرة رؤى إليية واعبلنات بالروح القدس.
ولـ يذكر اسـ أبيو لعدـ شيرة العائمة .أَق َْوا ُؿَ ...ر َ
يؿ
س َرِائ َ
وكانت اإلعبلنات واألقواؿ يقينية كأنو رآىا .والفعؿ العبري المستخدـ يشير خصيصاً لمرؤية النبويةَ .ع ْف إِ ْ
= لقد أقاـ اهلل إلسرائيؿ أنبياء منيـ أي مف إسرائيؿ (عإ )ٔٔ:ولكنيـ لـ يبالوا بيـ ،فأرسؿ اهلل ليـ نبياً مف
ب ي َزم ِجر ِم ْف ِ
ص ْي َي ْو َف = عاموس راعي ،وأكثر ما يرعب الرعاة صوت زمجرة األسد
ييوذا لعميـ يتوبوفَّ .
الر َّ ُ ْ ُ
( )ٗ:ٖ،ٛوالمعنى أف الخطية المنتشرة جعمت اهلل يرى في إسرائيؿ فريسة سيمتيميا .فعمينا أف نخاؼ ونتوب
فيتحوؿ اهلل كأسد يدافع عنا وكممة ُي َزْم ِج ُر المستخدمة ىنا تشير لصوت األسد وىو ييـ بأف ييجـ عمى فريستو.
إذاً ىذا فيو إشارة لضربة ستأتي سريعاًِ .م ْف ِ
ص ْي َي ْو َف = حيث الييكؿ وتابوت العيد موطئ قدمي اهلل .فأورشميـ

مرة عمى صميبو ضد
ىي مسكف اهلل عمى األرض وكرسيو الذي منو يحاكـ كؿ األرض .وىو أيضاً قد زمجر ّ
قوات الشر (تؾ" ) ٜ:ٜٗجثا وربض كأسد وكمبؤة مف ينيضو" فيو األسد الذي جثا ومات عمى الصميب،
والكنيسة ىي المبؤة التي ماتت معو لكي تقوـ .وىنا ىو أسد ينذر باليدـ والخراب ،ولكف ىذا مف أجؿ أف يبنى

(عإٔ )ٔٔ:ٜ،فيو ييدـ ويبني ،يقمع ويغرس (أرٔ )ٔٓ:ىو يحطـ فينا اإلنساف القديـ ليقيـ اإلنساف الجديد.
الرع ِ
ِ
قَ ْب َؿ َّ ِ
اة
وح َم َراعي ُّ َ
الزْل َزلَة = يبدو أنيا كانت زلزلة رىيبة ،حتى أف زكريا يذكرىا بعد عدة قروف (زؾٗٔ )٘:تَنُ ُ
ْس ا ْل َك ْرَم ِؿ = ييبس ىذا المكاف المشيور بجمالو ونباتو وأشجاره وخصبو وأف
س َأر ُ
= مف التأديبات القادمةَ .وَي ْي َب ُ
الرع ِ
ِ
اة في تقوع بمدتو (في
كاف ىذا ما سيحدث ألخصب األماكف ،فماذا يكوف حاؿ الباقي والحظ أف َم َراعي ُّ َ
ْس ا ْل َك ْرَم ِؿ في الشماؿ .والمعنى أف الببلد كميا ستخرب .ىناؾ عبارات تتكرر مع كؿ الشعوب الموجو
ييوذا) َأ
ور ُ
ليا إنذارات والتي يدينيا اهلل عمى لساف النبي وىي:

ٔ .الذنوب الثالثة واألربعة :وىذه ليا عدة معاني :
أ .رقـ (ٖ) يشير إلى اهلل المثمث األقانيـ ورقـ (ٗ) يشير لمعمومية فيو ُيعبَّر عف أربعة اتجاىات
األرض .وبيذا تكوف الذنوب الثبلثة ىي خطايا البشر تجاه اهلل فكؿ خطية حتى لو كانت تجاه

موجية هلل و َك ْس ْر لشريعتو ونواميسو .والذنوب األربعة تعني أف خطايا البشر ولو
إنساف ،ىي َّ
أنيا موجية هلل فيي في نفس الوقت ضد اإلنساف .فكؿ خطية أرتَ ِك َبيا انا تحمؿ في داخميا
عقوبة ضدي .فالخطايا عموماً ىي ضد اهلل ،ولكنيا تتسبب في عقوبات ترتد عمى البشر ،بؿ
عمى كؿ العالـ ،لذلؾ قاؿ اهلل آلدـ حيف أخطأ " ممعونة األرض بسببؾ" وقبؿ الخطية كاف
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اإلنساف عبارة عف قصر يسكف اهلل فيو وبسبب الخطية ترتد عمينا نار تأكؿ ىذه القصور
فتخرب .وىذا معنى ما سيتكرر بعد ذلؾ ِ
أرس ُؿ نا ارً فتأكؿ قصورىا.

ب .النفس مخموقة عمى صورة اهلل مثمث األقانيـ ،فيي نفس عاقمة حية واهلل كائف عاقؿ حي فيشير
رقـ(ٖ) لمنفس البشرية ورقـ (ٗ) يشير لمجسد فيو مأخوذ مف األرض وكأف المعنى لمذنوب
الثبلثة واألربعة ىو ذنوب النفس (كالكبرياء والحقد )...وذنوب الجسد (كالشيوات والتخمة.)...

ت .ثبلثة وأربعة ىو أسموب عبري في التعبير ،فيو يضع الكاتب رقماف متتالياف ،وىذا يشير لمتماـ.

أي خطايا ىذا الشعب صارت تامة أي امتؤل بيا كأس غضب الرب لمتماـ ،مماّ استوجب

العقاب ،خصوصاً أف ٖ  ٚ = ٗ +ورقـ ( )ٚىو رقـ كامؿ .ونجد ىذا األسموب العبري في

التعبير في "نقيـ عميو سبعة رعاة وثمانية" (مي٘ )٘:بمعنى كماؿ الرعاية" .أعط نصيباً لسبعة

وثمانية" (جأٔ )ٕ:بمعنى أعط مف عطاياؾ لكؿ إنساف "ىذه الستة يبغضيا الرب وسبعة ىي
مكرىة" بيذه الخطايا يصير غضب اهلل تاماً كامبلً" (أـ.)ٔٙ:ٙ

ٕ .ال أرجع عنو = في ترجمات أخرى – ال أرجع عف قصاصيا  +أال أعاقبيا.

ٖ .قاؿ الرب " مف أجؿ ذنوب "" .....أرسؿ نا ارً" في كؿ مرة تتكرر ىذه الكممات كالقرار في الشعر .وىذا
يعني مف أجؿ ذنوب ىذه األمـ سيعاقبيا اهلل بأف ي ِ
رس ْؿ نا اًر عمييا ،وىذه النار إشارة لمحروب القادمة.
ُ
ىكذا قاؿ الرب:
دياف
ىذه العبارة تكررت مع الجميع .ومعناىا أنو :مع أف ىذه الشعوب المدانة ىنا ال تتعبد لمرب ،لكنو ىو ّ
الجميع والو األرض كميا ،يديف الكؿ وييتـ أيضاً بالكؿ .ونجد ىنا دينونة لكؿ جيراف شعب اهلل (دمشؽ ،غزة)..
ثـ دينونة لييوذا واسرائيؿ عمى خطاياىـ .وقد بدأ بدينونة األمـ أوالً ليعطي شعبو فكرة عف أنو ميتـ بيـ ويعرؼ

ويرى آالميـ مف ظمـ ىذه الشعوب ضدىـ .ثـ يدينيـ ىـ حتى يتنبيوا ويقدموا توبة .فيذه الشعوب ما كاف ليـ

سمطاف أف يؤذوا شعب اهلل إف لـ تكف ىناؾ خطية في شعب اهلل .وقد نفيـ أف ىذه األمـ تشير لمشيطاف الذي

يحقد عمى أوالد اهلل فيؤذييـ واهلل سيدينو ولكنو سيديف أيضاً كؿ مف يتبعو مف أوالد اهلل.

ٖ
ِ
ش َ َّ ِ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
اد
الر ُّ
اؿ َّ
وب ِد َم ْ
اآليات (ٖ " -: )٘-ى َك َذا قَ َ
اسوا ِج ْم َع َ
بِ « :م ْف أ ْ
ؽ الثالَ ثَة َواأل َْرَب َعة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،أل ََّن ُي ْـ َد ُ
٘
ِ ٍ ٗ
الس ِ
ِب َن َو ِ
اك َف ِم ْف
ار َج ِم ْف َحد
ؽَ ،وأَ ْقطَعُ َّ
ور َب ْن َي َد َدَ .وأُ َك ّْ
ؽ ِد َم ْ
يد .فَأ ُْر ِس ُؿ َنا ًار َعمَى َب ْي ِت َح َزِائ َ
شَ
س ُر ِم ْغالَ َ
يؿ فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ
ص َ
شعب أَر ِ ِ
ِ
ض ِ ِ
اس َؾ ا ْلقَ ِ
ب ْقع ِة آو َف ،وم ِ
ب»".
الر ُّ
اؿ َّ
ير ،قَ َ
يب م ْف َب ْيت َع ْد ٍفَ ،وُي ْ
اـ إلَى ق َ
ُ َ َ ََ
س َبى َ ْ ُ َ َ

دمشػػػػؽ

ىي عاصمة أراـ "(سوريا).

اد = جمعاد كانت عمى الحدود بيف أراـ واسرائيؿ ،فكاف عمييا أوؿ ىجوـ لآلرامييف .وقد عاشت
اسوا ِج ْم َع َ
َد ُ
إسرائيؿ مدة طويمة في رعب مف أراـ (ٕمؿ )ٔ٘-ٚ:ٛوواضح مف ىذا الجزء أف َب ْن َي َد َد كاف ممكاً عمى أراـ .وىو
ار َعمَى َب ْي ِت َح َزِائي َؿ فَتَأْ ُك ُؿ
مؤسس وصاحب قصورىا وأغتالو َح َزِائي َؿ وممؾ عوضاً عنو .وىذا معنى أ ُْر ِس ُؿ َن ًا
5
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ؽ
َب ْن َي َد َد التي أغتصبيا حزائيؿ .والنار ىي حرب مدمرة جزاء ليما عمى تحطيـ شعب اهللَ .وأُ َك ّْ
س ُر ِم ْغالَ َ
= قوة الباب في مغبلقو ،واذا أنكسر الباب سقط السور وبالتالي تنيب المدينة "فإف لـ يحرس الرب

ور
قُ ُ
ص َ
ؽ
ِد َم ْ
شَ
المدينة فباطبلً سير الحراس" واهلل حينما يكسر مغبلؽ مدينة يعني أنو يرفع حراستو عنيا ،وليذا تسقط المدينة
بقصورىا.

تأمؿ :يا ليت اهلل يسكف قموبنا فتكوف ىي قصره وبالتالي يكوف ىو سورنا وحامينا
ِ
آو َف = أي وادي البطؿ أو وادي األصناـ .فيي كانت مرك اًز لؤلصناـ وفييا ىيكؿ بعمبؾ الشيير في لبناف.
ُب ْق َعة َ
فعبادة األصناـ ُبطؿ .وغالباً كممة بقعة آوف ىي اسـ رمزي وليس االسـ الحقيقي( .كما أطمؽ ىوشع عمى بيت
إيؿ ،بيت آوف) والمعنى أنو أينما سكف الشيطاف أو الخطية فالنتيجة أف ىذا المكاف يخرب = ال ساكف .م ِ
اس َؾ
َ
ا ْلقَ ِ
ض ِ
يب = أي كؿ عظيـ أو ممؾ يمسؾ صولجانوَ .ب ْي ِت َع ْد ٍف = بيت البيجة والتنعـ = أي يفقد اإلنساف كؿ
سمطانو الذي أعطاه لو اهلل وكؿ عظمتو إذا انغمس في التنعـ بالممذات الزمنية .ولكي نرى بشاعة عمؿ آراـ ضد
شعب أَر ِ ِ
ير = ىذه ىي عقوبة شعب آراـ عمى
إسرائيؿ راجع (ٕمؿَ )ٖٕ:ٔٓ،ٖٖ +ٕٔ:ٛوُي ْ
اـ إلَى ق َ
س َبى َ ْ ُ َ َ
وحشيتو وتمت ىذه النبوة فعبلً راجع (ٕمؿ.)ٜ:ٔٙ
ٙ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
وب َغ َّزةَ الثَّالَ ثَ ِة َواأل َْرَب َع ِة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،ألَنَّ ُي ْـ
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات ( " -:)ٛ-ٙى َك َذا قَ َ
بِ « :م ْف أ ْ
ٛ
الس ِ
ِ
لِ َكى ُي َ ّْ
س ِ
اك َف ِم ْف
وـٚ .فَأ ُْر ِس ُؿ َن ًا
ورَىاَ .وأَ ْقطَعُ َّ
ور َغ َّزةَ فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ
ار َعمَى ُ
ص َ
سم ُموهُ إلَى أ َُد َ
ْ
وف ،فَتَيمِ ُؾ ب ِق َّي ُة ا ْل ِفمِس ِط ِ
ا ْلقَ ِ
ض ِ
ب»".
الر ُّ
اؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
يب ِم ْف أَ ْ
يف ،قَ َ
ين ّْي َ
وفَ ،وأ َُرُّد َي ِدي َعمَى َع ْق ُر َ
ش َقمُ َ
ْ َ
ْ

غػػػػزة

سبوا س ْبيا َك ِ
امالً
َ َْ َ ً
ود ،وم ِ
اس َؾ
أَ ْ
ش ُد َ َ َ

إحدى مدف فمسطيف.

كاف لمفمسطينييف خمس مدف كبيرة ،وعمى كؿ منيا قطب أي رئيس .وىنا مذكور أربع مف ىذه المدف ،والخامسة

التي تذكر ىي جت ،ولعميا كانت َّ
مد َم َرة في ىذا الحيف .والمدف المذكورة ىي غزة (العاصمة) وأشدود وأشقموف
وعقروف .وخطية فمسطيف المذكورة ىنا ىي أنيـ ألقوا القبض عمى بني ييوذا الياربيف إلييـ مف وجو سنحاريب

ممؾ أشور وباعوىـ عبيداً لبني آدوـ أعدائيـ .ولذلؾ ارتدت النار عمييـ .ىذا يفسر معنى الذنوب الثبلثة واألربعة
أي حينما أخطأوا تجاه اهلل في شخص أوالده ،أخطأوا في حؽ أنفسيـ إذ ارتدت النار عمييـ .سبوا س ْبيا َك ِ
امالً =
ََْ َ ً
أي كؿ مف سقط في أيدييـ سبوه ،أو حيف كانوا يضربوف مدينة وتسقط في أيدييـ يسبوف كؿ أىميا ويبيعونيـ

وكانت أدوـ مرك اًز لتجارة العبيد.

ٜ
ِ
َّ ِ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
س ْب ًيا
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات ( " -:)ٔٓ-ٜى َك َذا قَ َ
بِ « :م ْف أ ْ
سمَّ ُموا َ
ور الثالَ ثَة َواأل َْرَب َعة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،أل ََّن ُي ْـ َ
وب ُ
ص َ
َك ِ
امالً إِلَى أ َُدوـَ ،ولَ ْـ َي ْذ ُك ُروا َع ْي َد ِ
س ِ
ورَىا»".
اإل ْخ َوِةٔٓ .فَأ ُْر ِس ُؿ َن ًا
ور فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ
ور ُ
ار َعمَى ُ
ص َ
ص َ
َ
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صػػػػور كاف ليا أسطوليا البحري وتجارتيا الضخمة وكاف بيف حيراـ ممكيا وسميماف ممؾ إسرائيؿ معاىدة أخوة
(ٔمؿ٘ )ٔٗ-ٔٓ:ٜ( + )ٕٔ-ٔ:ولكنيـ خانوا العيد وباعوا أوالد الييود عبيداً آلدوـ .وخربت صور حسب
النبوة عمى يد نبوخذ نصر أوالً ثـ عمى يد اإلسكندر.

ٔٔ
َج ِؿ ُذنُ ِ
وب
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات (ٔٔ " -:)ٕٔ-ى َك َذا قَ َ
بِ « :م ْف أ ْ
َخاه ،وأَفْس َد مر ِ
س َخطُ ُو
غض ُب ُو إِلَى الد ْ
اح َم ُوَ ،و َ
سَ ،و َ
َّى ِر َي ْفتَ ِر ُ
أ َ ُ َ َ ََ
ص َرةَ»".
ور ُب ْ
قُ ُ
ص َ

آدوـ

وـ الثَّالَ ثَ ِة َواأل َْرَب َع ِة الَ أ َْرجعُ،
أ َُد َ
ار
َي ْحفَظُ ُو إِلَى األ ََب ِدٕٔ .فَأ ُْر ِس ُؿ َن ًا

الس ْي ِ
ؼ
بع ِب َّ
ألَنَّ ُو تَ َ
اف فَتَأْ ُك ُؿ
َعمَى تَ ْي َم َ

ىو عيسو أخو يعقوب

عداوتيـ تقميدية ليعقوب ،مف البطف ،منذ أياـ يعقوب وعيسو حينما كانا في بطف أميما .وفي عودة إسرائيؿ بعد
خروجيـ مف مصر ،أتخذ اآلدوميوف منيـ موقفاً معادياً ولـ يسمحوا ليـ بالعبور (عدٕٓ )ٕٔ-ٔٗ:وكاف ليـ

دائماً موقفاً شامتاً مف مصائب إسرائيؿ (وىذا ىو موقؼ الشيطاف مف أوالد اهلل دائماً) وكممة آدوـ مأخوذة مف

آدـ .وتعنى إنساف دموي أو أرضي ،فيي تشير لحب سفؾ الدماء مف أجؿ األرضيات .وخطيتيـ ىنا تَبعَ
الس ْي ِ
َخاهُ = وأخاه أي إسرائيؿ أو ييوذا (فإسرائيؿ أخو عيسو (آدوـ)) فيو ممتيب بنار الشر وحب سفؾ
ِب َّ
ؼ أَ

اف ىو اسـ بكر أليفاز بف عيسو
اف = ىي قبيمة ،وىي أىـ أقاليـ آدوـ ،وتَْي َم َ
الدـ ،لذلؾ ارتدت النار إليو وتَ ْي َم َ
ص َرةَ = ىي أكبر مدنيـ واالسـ يعني قمعة ولكف حيف يحكـ الرب ضدىا تخرب قصورىا
(تؾُٕٗ )ٔٔ:ٖٙ،ٔ٘،
وب ْ

وقبلعيا .واآلدوميوف لـ تكف ليـ الشجاعة عمى الحرب المباشرة ضد إسرائيؿ ،بؿ ىـ كانوا ينتظروف سقوط ييوذا
بحرب مع دولة أخرى مثؿ أشور أو بابؿ ،ويضربوف الياربيف بالسيؼ ويتعقبونيـ ،وىذا معنى أَفْس َد مر ِ
اح َم ُو =
َ ََ
وفي ترجمات أخرى " تخمى عف كؿ رحمة" فحقدىـ ضد شعب اهلل أزاؿ مف قموبيـ كؿ رحمة ،فتجردوا مف رقة

س = وىذه صفة
غض ُب ُو إِلَى الد ْ
البشر ولبسوا وحشية الوحوش .وعمى ىذا األساس كاف دائـ االفتراس = َو َ
َّى ِر َي ْفتَ ِر ُ
س َخطُ ُو
إبميس الذي كاف مف البدء قتاالً لمناس وىو األسد الزائر الذي يمتمس مف يبتمعو (يؤ + ٗٗ:ٛبطَ٘ )ٛ:
َي ْحفَظُ ُو إِلَى األ ََب ِد = كاف يحفظ سخطو حتى تحيف لحظات الضعؼ إلسرائيؿ فيظيره.
ٖٔ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
وف الثَّالَ ثَ ِة َواأل َْرَب َع ِة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،ألَنَّ ُي ْـ
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات (ٖٔ " -:)ٔ٘-ى َك َذا قَ َ
وب َب ِني َع ُّم َ
بِ « :م ْف أ ْ
ٗٔ
شقُّوا حو ِ
صورَىاِ .ب َجمَ َب ٍة ِفي َي ْوِـ ا ْل ِقتَ ِ
س ِ
اؿ،
ُض ِرُـ َن ًا
اد لِ َك ْى ُي َو ّْ
وم ُي ْـ .فَأ ْ
ام َؿ ِج ْم َع َ
ار َعمَى ُ
َ ََ
ور َربَّ َة فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ َ
س ُعوا تُ ُخ َ
٘ٔ
الس ْب ِي ُىو ور َؤس ُ ِ
الزوبع ِة .ويم ِ
ِ
ب»".
الر ُّ
ضي َممِ ُك ُي ْـ إِلَى َّ
اؿ َّ
يعا ،قَ َ
اؤهُ َجم ً
َ َُ َ
ِب َن ْو ٍء في َي ْوِـ َّ ْ َ َ
ََْ

بني عمػػػػوف

(نسؿ لوط) مف االبنة الصغرى.

كانوا قساة القمب ،يقدموف أوالدىـ ذبائح إللييـ ممكوـ (ٔمؿٔٔ )ٖٖ-٘:وكانوا في حروب دائمة مع بني
شقُّوا حو ِ
وم ُي ْـ = فالطمع يفسد إنسانية البشر وحناف اإلنساف
اد لِ َك ْى ُي َو ّْ
إسرائيؿ ومف قسوتيـ َ
ام َؿ ِج ْم َع َ
ََ
س ُعوا تُ ُخ َ
7
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الطبيعي وىذه خطية إبميس ضد البشر فيو يريد إفناء الجنس البشري .فشؽ البطوف لمحوامؿ يفيـ عمى أنو

س ِ
ور َرَّب َة = ربة ىي عاصمتيـ (وىي عماف حالياً) وىذه ستتحوؿ
الرغبة في إفناء النسؿ .وعقوبتيـ َن ًا
ار َعمَى ُ
لمنطقة قتاؿ ويسبى ممكيا وعظماؤىا .ىذا نتيجة طبيعية لمظمـ .وقد وقعت بنى عموف في السبي عمى يد نبوخذ

نصر ممؾ بابؿ ،وذلؾ بعد سقوط أورشميـ مباشرة.
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عودة لمجدوؿ

اإلصحاح الثاني

ٔ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
اـ
الر ُّ
َح َرقُوا ِع َ
اؿ َّ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ى َك َذا قَ َ
وآب الثَّالَ ثَ ِة َواأل َْرَب َع ِة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،أل ََّن ُي ْـ أ ْ
بِ « :م ْف أ ْ
وب ُم َ
ظَ
ٍ
ممِ ِؾ أ َُد ِ
ص ْو ِت ا ْل ُبو ِ
ؽ.
سإ .فَأ ُْر ِس ُؿ َن ًا
ض ِج ٍ
وتَ ،وَي ُم ُ
ور قَ ْرُي َ
وآب ِب َ
وت ُم ُ
ار َعمَى ُم َ
يجِ ،ب َجمَ َبةِ ،ب َ
وآب فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ
وـ ك ْم ً
ص َ
َ
َ
ٖ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ب»".
الر ُّ
اؿ َّ
سائ َيا َم َع ُو ،قَ َ
سط َياَ ،وأَقْتُ ُؿ َجم َ
يع ُر َؤ َ
َوأَ ْقطَعُ ا ْلقَاض َي م ْف َو َ
(نسؿ لوط) مف االبنة الكبرى.
وآب
ُم َ
كانت حروب موآب كثيرة مع إسرائيؿ .والخطية التي يدينيـ عمييا اهلل ىنا ىي أنيـ أحرقوا ِعظَ ِ ِ
وـ
اـ َممؾ أ َُد َ
َ
ِ
سا = وىذا يعني أنو أخرجوا عظاـ ممؾ أدوـ بعد أف نبشوا قبره وأحرقوىا لتصير كمساً أي جير كانتقاـ منو
ك ْم ً

بسبب حروب موآب مع أدوـ .ومع أف ممؾ أدوـ ىو ممؾ وثني إالّ أف اهلل يرفض ىذا العمؿ الوحشي البربري،
وىذه الخطية ضد أي شخص سواء مف شعبو أو مف أي مكاف ،فاهلل ممؾ عمى األرض كميا ،سواء مف يؤمنوا بو

وت = يبدو أنيا مدينة
أو مف ال يؤمنوا بو .والتعدي عمى عظاـ ميت ىو انتياؾ لمحرمات وتدنيس لممقدسات .قَ ْرُي َ
ميمة ،أو تكوف كممة قريوت تعني جمع قرية ويكوف المقصود كؿ مدف موآب ،حيث لـ تذكر مدينة باسـ قريوت
يج = أي يقطع موآب بسيؼ الحرب وأَ ْقطَع ا ْلقَ ِ
اض َي =
ض ِج ٍ
في سفر إشعياء إصحاحي َ .ٔ٘،ٔٙوَي ُم ُ
وآب ِب َ
وت ُم ُ
َ ُ
قد يكوف القاضي أو الرئيس الذي حكـ ىذا الحكـ القاسي بحرؽ عظاـ ممؾ أدوـ .فيعرؼ الجميع أف ىناؾ
قاضي وممؾ فوؽ جميع المموؾ وكاف دمار موآب عمى يد بابؿ.

ٗ
َج ِؿ ُذنُ ِ
وس
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات (ٗ " -:)٘-ى َك َذا قَ َ
وب َي ُيوَذا الثَّالَ ثَ ِة َواأل َْرَب َع ِة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،أل ََّن ُي ْـ َرفَ ُ
بِ « :م ْف أ ْ
ام َ
ضوا َن ُ
ِ
ِ
ا ِ
ور
اء َىا٘ .فَأ ُْر ِس ُؿ َن ًا
آب ُ
ض ُوَ ،وأ َ
هلل َولَ ْـ َي ْحفَظُوا فَ َرِائ َ
س َار َ
َضمَّتْ ُي ْـ أَ َكاذ ُ
ار َعمَى َي ُيوَذا فَتَأْ ُك ُؿ قُ ُ
اؤ ُى ْـ َو َر َ
يب ُي ُـ الَّتي َ
ص َ
أُور َ ِ
يـ»".
ُ
شم َ

َي ُيوَذا

مممكة الجنوب

كؿ األمـ السابقة كانت خطاياىـ موجية لمبشر ،أما ىنا مع ييوذا فنسمع أف خطاياىـ موجية هلل فيـ شعبو.

خطية ييوذا أنيـ احتقروا ورفضوا ناموس اهلل .ىؤالء كاف مف المفروض أف يعمنوا إيمانيـ باهلل بطاعتيـ لموصية،
ِ
يب ُي ُـ أي أوثانيـ الكاذبة .والناموس الذي خالفوه
ولكنيـ عوضاً عف ذلؾ خالفوىا وتبعوا األوثاف = َوأ َ
َضمَّتْ ُي ْـ أَ َكاذ ُ
ىو الناموس األدبي والروحي فيـ ظمموا الفقراء وسمكوا بالطمع والزنى والسكر .ومف كاف ليـ ناموس اهلل

فدينونتيـ أعظـ مف الباقيف.

ٙ
بِ « :م ْف
الر ُّ
اؿ َّ
اآليات ( " -:)ٛ-ٙى َك َذا قَ َ
ٚ
ِ
ِ ِ
يف
َج ِؿ َن ْعمَ ْي ِف .الَِّذ َ
س أل ْ
ِبا ْلفضَّةَ ،وا ْل َبائ َ

ِ
ِ
َج ِؿ ُذ ُن ِ
اعوا ا ْل َب َّار
س َرِائ َ
أْ
يؿ الثَّالَ ثَة َواأل َْرَب َعة الَ أ َْرجعُ َع ْن ُو ،أل ََّن ُي ْـ َب ُ
وب إِ ْ
وس ا ْلمس ِ
اب األ َْر ِ
اك ِ
س ِبي َؿ
صد َ
َيتَ َي َّم ُم َ
وف تَُر َ
ُّوف َ
يفَ ،وَي ُ
ض َعمَى ُر ُؤ ِ َ َ
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ٛ
ٍ ِ ٍ
وف َعمَى ِث َي ٍ
اب َم ْرُىوَن ٍة ِب َج ِان ِب
يفَ ،وَيذ َ
اس َـ قُ ْد ِسيَ .وَيتَ َمد ُ
َّد َ
ا ْل َب ِائ ِس َ
ْى ُ
سوا ْ
ص ِبيَّة َواح َدة َحتَّى ُي َد ّْن ُ
ب َر ُج ٌؿ َوأ َُبوهُ إِلَى َ
يف ِفي َب ْي ِت آلِ َي ِت ِي ْـ" .
ُك ّْؿ َمذ َْب ٍحَ ،وَي ْ
وف َخ ْم َر ا ْل ُم َغ َّرِم َ
ش َرُب َ
(مممكة الشماؿ) "واسرائيؿ ىي ىدؼ النبوة األساسي لعاموس".
يؿ
س َرِائ َ
إِ ْ
في ىذه اآليات يكشؼ ليـ اهلل الظمـ الذي يمارسونو فيـ باعوا ا ْلب َّار ِبا ْل ِفض ِ
َّة = أي أف القضاة باعوا الشخص
َ ُ َ

البرئ بعد أف ارتشوا ظمماً مف خصمو الظالـ .وىـ في بعض األحياف باعوا ىذا البرئ بشئ زىيد ك َن ْعمَ ْي ِف .ولكف
ىذه اآلية ىي نبوة عف المسيح البار الذي بيع بثبلثيف مف الفضة حسب ما تنبأ أيضاً زكريا النبي (ٖٔ)ٕٔ:ٔٔ،
ِ
َج ِؿ َن ْعمَ ْي ِف = قاؿ
س أل ْ
وىذه ىي خطيتنا حتى اآلف أننا نبيع المسيح بمحبتنا لمعالميات .وماذا يعني بقولو َوا ْل َبائ َ
اهلل لموسى أف يخمع نعميو لكي يدخؿ لممقدسات اإلليية ،والمقصود أف ال يسمؾ كإنساف أرضي مرتبط بالعالـ

حتى يتمكف مف أف يرتفع إلى اإللييات ،فمف يرتبط باألرضيات (كأنو يمبس نعميف ويتبلمس مع طيف األرض)
وس ا ْلمس ِ
اب األ َْر ِ
اك ِ
يف = وفي
يبيع المسيح (الذي قاؿ أنو أخو البائس والمحتاج) .وىـ َيتَ َي َّم ُم َ
وف تَُر َ
ض َعمَى ُر ُؤ ِ َ َ
ترجمة أخرى يطأوف راس المسكيف حتى تراب األرض فيـ ليس فقط ال يرحمونيـ بؿ يدوسونيـ .ولكف ليذكر كؿ
يف = يغمقوف سبيؿ الخبلص أمامو حتى ال ُيسمع
س ِب َ
يؿ ا ْل َب ِائ ِس َ
صد َ
ُّوف َ
ظالـ أف المساكيف ىـ أخوة الرب .وىـ َي ُ
َّة و ِ
ٍ
اح َد ٍة =
صوتو إذا اشتكى إلى القضاة .ثـ نأتي ألبشع صور الرجاسات وىي أف َوَيذ َ
ْى ُ
ص ِبي َ
ب َر ُج ٌؿ َوأ َُبوهُ إِلَى َ
(ربما في ىذا إشارة لممارسة الزنا في ىياكؿ األوثاف) عموماً مثؿ ىذا العمؿ يدنس أسـ اهلل القدوس .وفي
وف َعمَى ِث َي ٍ
اب َم ْرُىوَن ٍة ِب َج ِان ِب ُك ّْؿ َمذ َْب ٍح وثني مف مذابحيـ فيـ لـ يذىبوا فقط ليذه المذابح بؿ ناموا
ظمميـ َيتَ َمد ُ
َّد َ
يف = ىـ أقاموا والئميـ الماجنة التي فييا
ىناؾ عمى ثياب الفقراء الذيف رىنوا ثيابيـَ .وَي ْ
وف َخ ْم َر ا ْل ُم َغ َّرِم َ
ش َرُب َ
شربوا الخمر مف الغرامات التي فرضوىا عمى المساكيف غير القادريف عمى الدفع.

ٜ
ي َكا ْلبمُّ ِ
ي الَِّذي قَامتُ ُو ِمثْ ُؿ قَ ِ
ت ِم ْف أ ِ ِ
َم ِ
ت
ور َّ
وط .أ ََب ْد ُ
اآليات (َ « " -:)ٕٔ-ٜوأََنا قَ ْد أ ََب ْد ُ
امة األ َْر ِزَ ،و ُى َو قَ ِو ّّ َ
َ
َ
َمام ِيـ األ ُ
َ
ت ِب ُكـ ِفي ا ْلبّْري ِ
ِ
تٔٓ .وأََنا أَصع ْدتُ ُكـ ِم ْف أَر ِ ِ
س َن ًة لِتَ ِرثُوا
ُصولَ ُو ِم ْف تَ ْح ُ
ثَ َم َرهُ ِم ْف فَ ْو ُ
َّة أ َْرَب ِع َ
َ
ضم ْ
يف َ
َ
ؽَ ،وأ ُ
ْ
ص َر َوس ْر ُ ْ
َْ ْ
ِ
ئٔ .وأَقَم ُ ِ ِ
اءَ ،و ِم ْف ِفتْ َي ِان ُك ْـ َن ِذ ِ
َم ِ
ب؟
الر ُّ
ور ّْ
يؿَ ،يقُو ُؿ َّ
س َرِائ َ
أ َْر َ
ير َ
س ى َك َذا َيا َبني إِ ْ
يف .أَلَ ْي َ
ت م ْف َبني ُك ْـ أَ ْن ِب َي َ
َ ْ
ض األ ُ
سقَ ْيتُـ َّ
ٕٔ ِ َّ
الن ِذ ِ
يف :الَ تَتََن َّبأُو" .
اء قَ ِائمِ َ
ير َ
ص ْيتُ ُـ األَ ْن ِب َي َ
يف َخ ْم ًراَ ،وأ َْو َ
لكن ُك ْـ َ ُ

وفييا يظير اهلل أنيـ قابموا إحساناتو بالجحود -:وىي قصة اإلنساف في كؿ جيؿ .فاهلل يفيض مف إحساناتو

َم ِ
ي = سكف األموريوف أورشميـ وحبروف وجبعوف وباشاف .وكانوا
ور َّ
عمينا ،ونحف ال نقابؿ ىذا إالّ بالجحود .األ ُ
ِ
طواؿ القَ ِ
ت = أي أبادىـ
ُصولَ ُو ِم ْف تَ ْح ُ
امة األ َْر ِز .وأقوياء َكا ْل َبمُّوط لكف اهلل أبادىـ مف أماـ شعبو وأباد اهللَ ..وأ ُ
َ
تماماً ومف عبلمات حب اهلل ليـ إقامتيـ كأمة مكاف األمورييف األقوياء ،واهلل أقاـ ليـ أنبياء في وسطيـ ،وأقاـ
منيـ مكرسيف لو ،ولكنيـ أفسدوا النذيريف وأغووىـ أف يشربوا الخمر ،فيقفوا أماـ اهلل وىـ فاقديف وعييـ وببل

وقار .وىـ منعوا األنبياء مف أف يتكمموا بكممة اهلل ،وذلؾ بالتيديد والوعيد واإلرىاب ،حتى ال يزعجوا بنبواتيـ
ضمائرىـ المخدرة .ولكي نطبؽ ىذه اآليات عمينا .فقد حطَّـ اهلل إبميس (األموري) أمامنا ،وىو في قوتو (كالبموط)
وىو متكبر (كاألرز) واهلل أصعدنا مف (أرض مصر) أرض العبودية لنرث األرض التي ممكيا األموري زماناً.
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وصرنا مموكاً وكينة لمرب .فيا ليتنا ال نشرب ونفرح بخمر ىذا العالـ فنتوقؼ عف روح النبوة والشيادة لمرب .واهلل
يمؤلنا مف نعمتو لنشيد لو حيف نكوف نذيريف أي مكرسيف هلل ورافضيف لخمر (أفراح) ىذا العالـ التي يغوينا

الشيطاف أف نشرب منيا.
ٗٔ
ٖٔ
اص َع ِف
ض َغطُ ا ْل َع َجمَ ُة ا ْل َمآل َن ُة ِح َزًماَ .وَي ِب ُ
َض َغطُ َما تَ ْحتَ ُك ْـ َك َما تَ ْ
اآليات (ٖٔ « " -:)ٔٙ-ىأََن َذا أ ْ
يد ا ْل َم َن ُ
ط ُؿ الَ ي َن ّْجي َن ْفس ُؤ٘ ،وم ِ
اس ُؾ ا ْلقَ ْو ِ
الر ْجمَ ْي ِف الَ َي ْن ُجو،
الس ِر ِ
يعَ ،وا ْلقَ ِو ُّ
َّ
ّْد قَُّوتَ ُوَ ،وا ْل َب َ
س ِريعُ ّْ
ي الَ ُي َ
س الَ َيثُْب ُ
شد ُ
ُ
تَ ،و َ
َ
ََ
ٔٙ
ِ
طِ
ب»".
الر ُّ
س ُوَ .وا ْلقَ ِو ُّ
ي ا ْل َق ْم ِب َب ْي َف األ َْب َ
ب ُع ْرَيا ًنا ِفي ذلِ َؾ ا ْل َي ْوِـَ ،يقُو ُؿ َّ
اؿ َي ْي ُر ُ
َو َراك ُ
ب ا ْل َخ ْي ِؿ الَ ُي َن ّْجي َن ْف َ

َض َغطُ َما تَ ْحتَ ُك ْـ = وفي ترجمة أخرى "ىاأنذا أضغطكـ في
ىنا صورة لمتأديب الذي سيشمؿ الجميع  :ىأََن َذا أ ْ
ض َغطُ ا ْل َع َجمَ ُة (العربة) ا ْل َمآل َن ُة ِح َزًما = أي أف خطاياىا سوؼ تتكدس فوقيـ ،ويتكدس أيضاً
مواضعكـ" َك َما تَ ْ

فوقيـ قصاصات خطاياىـ حتى ينضغطوا ،كما تنضغط الحزـ التي في العربة مف كثرة الحزـ الموضوعة فوقيا.

يع .فإنو ال السرعة وال القوة تنجي
الس ِر ِ
اص (المفر) َع ِف َّ
ولف يمكنيـ اليرب مف ىذه القصاصات = َوَي ِب ُ
يد ا ْل َم َن ُ
في ذلؾ اليوـ ،فاهلل ىو الذي يحاربَ .وا ْل َبطَ ُؿ الذي عادة ما يدافع عف غيره لف يستطيع حتى أف يدافع عف نفسو.
لف ينفعنا في ىذا اليوـ سوى المسيح برنا الذي يستر عرينا فبل نيرب في ذلؾ اليوـ عرايا ،وىو قوتنا وقوسنا
وشفيعنا .نمبسو ونحتمي فيو ،نمسؾ بصميبو كسر قوتنا.
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدوؿ

ِٔ
ِ
يؿَ ،عمَى ُك ّْؿ ا ْلقَ ِبيمَ ِة الَِّتي
الر ُّ
س َم ُعوا ى َذا ا ْلقَ ْو َؿ الَِّذي تَ َكمَّ َـ ِب ِو َّ
س َرِائ َ
ب َعمَ ْي ُك ْـ َيا َبني إِ ْ
اآليات (ٔ " -:)ٕ-ا ْ
ٕ
ض ،لِذلِ َؾ أُع ِ
أَصع ْدتُيا ِم ْف أَر ِ ِ
يع قَ َب ِائ ِؿ األ َْر ِ
اق ُب ُك ْـ َعمَى َج ِمي ِع
ْت ِم ْف َج ِم ِ
ص َر قَ ِائالً« :إِيَّا ُك ْـ فَقَ ْط َع َرف ُ
َ
ض م ْ
َْ َ
ْ
ُذ ُنوِب ُك ْـ»".
ْت = أي أحببتكـ وكنتـ لي شعباً خاصاً،
اهلل يعمف ليـ أنو ىو الذي أخرجيـ مف أرض مصر .إِيَّا ُك ْـ فَقَ ْط َع َرف ُ
وكنت لكـ كؿ شئ .ولكف ليس معنى ىذا أنو يقبؿ منيـ خطاياىـ ،بؿ سوؼ يحاكميـ عمييا ألنو قدوس ال يقبؿ

الشر .ىي عبلقة شركة بيف أثنيف اهلل واإلنساف .واهلل ال يقبؿ الشركة مع أناس مذنبيف .بؿ ىـ ازدادوا معرفة باهلل
أكثر مف بقية الشعوب ،ومف أزداد معرفة يزداد مسئولية أماـ اهلل.
ٖ
اف معا إِ ْف لَـ يتَواع َدا؟ ٗ َى ْؿ ي َزم ِجر األ ِ
ِ
يس ٌة؟ َى ْؿ
ْ ََ َ
س لَ ُو فَ ِر َ
َس ُد في ا ْل َو ْع ِر َولَ ْي َ
َ
ير اثْ َن ِ َ ً
ُ ْ ُ
اآليات (َٖ " :)ٙ-ى ْؿ َيس ُ
٘
ُي ْع ِطي ِش ْب ُؿ األ َ ِ ِ
ور ِفي فَ ّْخ األ َْر ِ
يرهُ ِم ْف ِخ ْد ِرِه إِ ْف لَ ْـ َي ْخطَ ْ
س لَ ُو َ
ش َر ٌؾ؟ َى ْؿ ُي ْرفَعُ
سقُطُ ُع ْ
ؼ؟ َى ْؿ َي ْ
ض َولَ ْي َ
صفُ ٌ
َسد َزئ َ
ٙ
فَ ّّخ َع ِف األ َْر ِ
ؽ ِفي َم ِدي َن ٍة َو َّ
ب ِبا ْل ُبو ِ
ث َبمِ َّي ٌة ِفي َم ِدي َن ٍة
ب الَ َي ْرتَِع ُد؟ َى ْؿ تَ ْح ُد ُ
ض َو ُى َو لَ ْـ ُي ْم ِس ْؾ َ
ش ْي ًئا؟ أ َْـ ُي ْ
الش ْع ُ
ض َر ُ
ص َن ْع َيا؟"
الر ُّ
َو َّ
ب لَ ْـ َي ْ

نجد ىنا سبعة أسئمة مف المنطقي أف إجابة كؿ منيا ببل .ىي أسئمة تكشؼ عف عبلقة اهلل بشعبو ،وأنو مزمع أف

يؤدبيـ عمى كثرة ذنوبيـ .وفييا يكشؼ النبي عف سبب إرساليتو ،ممخص األسئمة أف لكؿ معموؿ عمتو ،ولظيور
النبي في إسرائيؿ أيضاً عمَّتو ،وىذه العمة ىي أف ىناؾ خراباً آتياً كعقوبة بسبب خطاياىـ ،فعمييـ أف يصغوا إليو
ويتوبوا.

ِ
ير اثْ َن ِ
اع َدا؟ أي ىؿ يشترؾ اثناف في السير معاً دوف أف يكوف بينيما عيد مف نوع
اف َم ًعا إِ ْف لَ ْـ َيتََو َ
َٔ .ى ْؿ َيس ُ
معيف ،أو ىؿ يمكف أف يتبلقى اثناف في مكاف فيسيراف معاً دوف أف يكوف بينيما اتفاؽ ،أو ممتزميف معاً
باتفاقيات الصداقة المتعارؼ عمييا .واالثناف ىنا ىما اهلل وشعبو وكاف بينيما عيد (الٕٗ )ٕٖ:ٕٙ،وقد كسر

الشعب ىذا العيد .وجاء المسيح بعيد جديد (أرٖٔ )ٖٖ-ٖٔ:بجسده ودمو .ونحف ال يمكننا أف نسير مع

اهلل أف لـ نصطمح معوُ ونمتزـ بعيده ،ونكوف معوُ عمى اتفاؽ تاـ ونعمؿ مف أجؿ مجد أسمو .ومف ال يمتزـ
بشروط العيد فيناؾ عقوبات منصوص عمييا في ىذا العيد (ال.)ٕٙ

ٗ
يس ٌة؟ األسد يظؿ صامتاً حتى تموح فريستو لوُ فيبدأ يزمجر ،وىذا
س لَ ُو فَ ِر َ
َس ُد َ ...ولَ ْي َ
َٕ .ى ْؿ ُي َزْم ِج ُر األ َ
الصوت معناه أف اليجوـ وشيؾ .وألف الشعب كسر بنود العيد ،وبحسب بنود العيد ،وألف اهلل ال يعرؼ

التراخي في محاكماتو فيو قدوس ال يقبؿ الخطية ،لذلؾ فيو كأسد يزمجر ليفترس شعبو .وا ْل َو ْع ِر = ىو
البشرية التي ببل ثمر .اهلل يزمجر ليضرب عمى الخطية والخاطئ ىو الفريسة .ىذه الزمجرة ىي قصاصات

اهلل ،مثبلً الجيوش المعادية.
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ِ ِ
ؼ؟ الزئير ىنا ىو انذارات اهلل التي يرسميا بيد عبيده األنبياء ،وىـ
َس ِد  ...إِ ْف لَ ْـ َي ْخ َ
ط ْ
َٖ .ى ْؿ ُي ْعطي ش ْب ُؿ األ َ
ينذروف بقصاصات (مثؿ الحروب والمجاعات) وكبلميـ ليس كبلماً في اليواء ،بؿ اف لـ يتب الشعب ،فما
أنذر بو األنبياء سيحدث بكؿ تأكيد فشبؿ األسد يزمجر .وبعدىا البد أف يخطؼ فريستو .فيـ جعموا أنفسيـ

فريسة بخطاياىـ.

٘
ش َر ٌؾ؟سقوط عصفور في شرؾ معناه أف أحداً قد وضع ىذا الشرؾ.
س لَ ُو َ
سقُطُ ُع ْ
َٗ .ى ْؿ َي ْ
ور َ ...ولَ ْي َ
صفُ ٌ
وعمينا أف نفيـ أف أي تجربة تأتي عمينا ىي بسماح مف اهلل ضابط الكؿ .اهلل ىنا يريد أف يفيـ الشعب ،كيؼ

يفسر األحداث روحياً فأشور أو بابؿ أو....الخ ىي أدوات في يد اهلل ،حيف يريد يسمطيا عمى شعبو لتأديب
شعبو ،وحيف يريد يمنعيـ .فيناؾ مف يميؿ لتفسير األحداث بطريقة عممية أو سياسية أو عسكرية ،كمف

يقوؿ أف أشور قد انتصرت عمى ييوذا أو إسرائيؿ (شعب اهلل) ألف أسمحتيـ أقوى ،ولكف اهلل يقوؿ ال ،بؿ أف
أشور وبابؿ ..ألخ ىي شرؾ أنا اضعو أمامكـ ،وذلؾ بسبب خطاياكـ .نحف بيذا نصير أماـ اهلل كعصفور

ساقط في شرؾ وىذا العصفور ال يستطيع أف يخمص نفسو إف لـ يكسر لو أحد الفخ" إنفمتت أنفسنا مف فخ
الصياديف ،الفخ أنكسر ونحف نجونا" (مزٕٗٔ )ٚ:وكاف إبميس ىو الذي نصب لنا فخ الموت ،فكسره

المسيح بصميبو .ولكف بإص اررنا عمى حب الخطية نعود بإرادتنا وندخؿ لمفخ مرة أخرى ،بعد أف حررنا
المسيحُ ،ن ْد ِخ ْؿ أنفسنا ثانية ليذا الفخ .واهلل يسمح بدخولنا لمفخ بآالمو حتى نتأدب .فبالخطية يزأر اهلل ضدنا،

وبالتوبة يزأر اهلل ضد إبميس ويرعبو وينجينا مف فخاخو الشيطانية ويكسر لنا الفخ ويحررنا.
ش ْي ًئا؟ لماذا سمح اهلل بالتجربة واأللـ ،أي سقوط الخاطئ في الفخ؟ قطعاً اهلل
َ٘ .ى ْؿ ُي ْرفَعُ فَ ّّخ  ...لَ ْـ ُي ْم ِس ْؾ َ
صانع خيرات ،وىو لف يسمح بيذا إالً لكي يتوب ىذا الخاطئ .واهلل كطبيب حكيـ ماىر ،لف يرفع الفخ ،أي
لف يرفع التجربة ما ْلـ تأتي بثمارىا ،ويقدـ ىذا الخاطئ توبة حقيقية.
ٙ
ؽ ِفي َم ِدي َن ٍة َو َّ
ب ِبا ْل ُبو ِ
ب الَ َي ْرتَِع ُد؟ البوؽ ىو إنذارات اهلل بفـ األنبياء وعمى الشعب أف يرتعد
 .ٙأ َْـ ُي ْ
الش ْع ُ
ض َر ُ
ويقدـ توبة .في ىذا السؤاؿ نجد إجابة السؤاؿ السابؽ ،أي أف الفخ أمسؾ شيئاً أي أتت التجربة بثمارىا،
وثمار الفخ التي تفرح اهلل ىي تقديـ توبة برعدة.
ص َن ْع َيا؟ الشر ىنا ىو الضيؽ الذي يسمح بو اهلل لمتنقية
الر ُّ
ث َبمِيَّ ٌة (شر) ِفي َم ِدي َن ٍة َو َّ
َ .ٚى ْؿ تَ ْح ُد ُ
ب لَ ْـ َي ْ
والتأديب .ىنا اهلل يعمف أنو المسئوؿ عف كؿ ما يحدث ليـ ،كؿ شئ مف يده.

ِ ٛ
ٚ
ِ ِ ِ ِِ
َّ
الر َّ
اآليات ( " -:)ٛ-ٚإِ َّف َّ
َس ُد قَ ْد َزْم َج َر ،فَ َم ْف الَ
الس ّْي َد َّ
ب الَ َي ْ
ص َنعُ أ َْم ًار إِال َو ُى َو ُي ْعم ُف س َّرهُ ل َع ِبيده األَ ْن ِب َياء .األ َ
ب قَ ْد تَ َكمَّ َـ ،فَ َم ْف الَ َيتََن َّبأُ؟"
الر ُّ
ؼ؟ َّ
الس ّْي ُد َّ
َي َخا ُ

كانت اإلجابة عمى كؿ األسئمة السابقة ىي "ال" وىنا اهلل يعمف أنو سبؽ عف طريؽ أنبيائو وأخبر عف كؿ ما

سيعممو .كما سبؽ وأخبر إبراىيـ عف حرؽ سدوـ وعمورة وىو كقدوس رأى الخطايا البشعة التي يعممونيا ف َزْم َجر

اؼ؟ إذاً عمينا أف نخاؼ أماـ ىذه النبوات .وىو أيضاً أخبر نوح قبؿ الطوفاف ،وأخبر فرعوف
كأسد فَ َم ْف الَ َي َخ ُ
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ويوسؼ قبؿ المجاعة؟ وأخبر أىؿ نينوى ،وأخبر الرسؿ قبؿ خراب أورشميـ .ودائماً يخبر األنبياء ليخبروا شعبو

فبل يستطيعوف إالّ أف يتنبأوا( .كممة وحي = ثقؿ).

ٜ
ور ِفي أَر ِ ِ
ص ِ
ص ِ
اجتَ ِم ُعوا َعمَى
ور ِفي أَ ْ
ش ُد َ
اآليات (َ " -:)ٔٔ-ٜن ُ
ص َرَ ،وقُولُواْ « :
ضم ْ
ودَ ،و َعمَى ا ْلقُ ُ
ادوا َعمَى ا ْلقُ ُ
ْ
ٓٔ
ِ
ش ْغبا ع ِظيما ِفي وس ِطيا ومظَالِـ ِفي َد ِ
ِج َب ِ
اؿ َّ ِ ِ
ام َة،
وف أ ْ
اخمِ َيا .فَِإ َّن ُي ْـ الَ َي ْع ِرفُ َ
ص َن ُعوا ْ
َف َي ْ
االستقَ َ
السام َرة َوا ْنظُُروا َ ً َ ً
َ َ َ ََ َ
ٔٔ
بِ :
وف الظُّ ْمـ واال ْغ ِتص ِ
ب .أ ِ
ص ِ
يؽ َحتَّى ِفي
الر ُّ
الر ُّ
اؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
َيقُو ُؿ َّ
ورِى ْـ .لِذلِ َؾ ى َك َذا قَ َ
ض ٌ
يف َي ْخ ِزُن َ
ُولئ َؾ الَِّذ َ
َ َ
اب في قُ ُ
َ َ
ِ ِ ِ
ُك ّْؿ َن ِ
اح َي ٍة ِم َف األ َْر ِ
ورِؾ»".
ض ،فَ ُي ْن ِز َؿ َع ْنؾ ع َّزؾ َوتُْن َي ُ
ب قُ ُ
ص ُ
ِ
ود ىي فمسطيف) كأف اهلل ال يجد با اًر
ود (أَ ْ
ص َر وأَ ْ
ش ُد َ
ش ُد َ
ىنا ُي ْش ِي ْد اهلل الشعوب الوثنية المجاورة عمى شعبو م ْ
واحداً في شعبو يمجأ إليو فمجأ لمغرباء .وأيضاً في دعوة اهلل ليذه الشعوب ،كأنو يريد أف يشيدىـ عمى قداستو فإف

كاف قد رفض شعبو مف أجؿ خطاياىـ ،فيو سيرفضيـ بسبب ىذه الخطايا وقارف مع (ٔكو" )ٕ:ٙألستـ تعمموف

أف القديسيف سيدينوف العالـ" لكف الصورة ىنا مقموبة ،فالعالـ ىنا ىو الذي يديف شعب اهلل .ىـ كانوا ممحاً ولكنيـ
ِ
طرحوا خارجاً .والسبب أنيـ َي ْخ ِزُن َ ُّ
اب = كناية عف كثرتو.
ص َ
وف الظ ْم َـ َواال ْغت َ
فسدوا لذلؾ يدوسيـ الناس بعد أف ُي ْ َ
ولذلؾ يحاصرىـ ِ
يؽ أي جيش أشور .وكؿ ما خزنوه في قصورىـ أخذه األشوريوف في السبي .ىـ ظمموا
الض ٌ
الفقراء ليكنزوا ليـ كنو اًز في قصورىـ فأكؿ السوس ما خزنوه بؿ أكؿ قصورىـ التي في األرض.

ٕٔ
اعي ِم ْف فَِـ األ ِ
الر ِ
الر ُّ
بَ « :ك َما َي ْن ِزعُ َّ
اؿ َّ
اآليات (ٕٔ " -:)ٔ٘-ى َك َذا قَ َ
اع ْي ِف أ َْو ِق ْط َع َة أُ ُذ ٍف ،ى َك َذا ُي ْنتََزعُ
َسد ُك َر َ
َ
س ا ْل ِفر ِ ِٖٔ
شي ُدوا عمَى ب ِ
ِ
الس ِ
ِ
ام َرِة في َز ِ
الس ِر ِ
يت
اوَي ِة َّ
وف في َّ
س َرِائ َ
س َ
َ
اش! ا ْ
َب ُنو إِ ْ
س َم ُعوا َوا ْ َ
يؿ ا ْل َجال ُ
ير َو َعمَى د َم ْق ِ َ
يؿ عمَى ُذ ُنوِب ِو أ ِ
ودٔٗ .إِ ّْني يوـ معاقَب ِتي إِ ِ
لو ا ْل ُج ُن ِ
الر ُّ
الس ّْي ُد َّ
ت إِ َ
ابح َب ْي َ
ب إِ ُ
ب َم َذ َ
ُعاق ُ
َ
س َرائ َ َ
َْ َ ُ َ َ
َي ْعقُ َ
يؿ ،فَتُ ْقطَعُ
ْ
وبَ ،يقُو ُؿ ّ
٘ٔ
الص ْي ِ
الشتَ ِ
سقُطُ إِلَى األ َْر ِ
ت ّْ
ض َم ِح ُّؿ
وت ا ْل َع ِ
اء َم َع َب ْي ِت َّ
اجَ ،وتَ ْ
يد ُب ُي ُ
ؼ ،فَتَِب ُ
ب َب ْي َ
ضَ .وأ ْ
قُُر ُ
َض ِر ُ
وف ا ْل َمذ َْب ِح َوتَ ْ
ا ْلبي ُ ِ
ب»".
الر ُّ
يم ُةَ ،يقُو ُؿ َّ
ُُ
وت ا ْل َعظ َ

ىبلؾ إسرائيؿ سيكوف ىبلكاً كامبلً عمى يد أعدائيـ وذلؾ بسماح مف اهلل .لكف اهلل الراعي الحقيقي سينقذ مف ىذا
اليبلؾ التاـ البقية التقية .والتصوير ىنا مف واقع حياة الرعاة :مثؿ أسد أكؿ خروؼ والتيمو ،وأتي الراعي

اع ْي ِف (أو كوارع) واألذف والكراعيف ىـ
واستطاع أف ينقذ مف فمو أذف الضحية أو رجميف منيا .والرجميف = ُك َر َ
الس ِ
ِ
ام َرِة في
وف في َّ
س َ
البقية التي رأى اهلل أنيا تستحؽ النجاة بعد ىذه الضربة الفتاكة .اماّ الباقوف األشرار ا ْل َجال ُ
س ا ْل ِف َر ِ
ير َو َعمَى ِد َم ْق ِ
َز ِ
الس ِر ِ
اش = أي في حياة تنعـ مبنى عمى المظالـ والشرور ،فسوؼ ينتزعوف ويمتيميـ
اوَي ِة َّ

يؿ = أي ينزع عبادة األوثاف ألنيـ حولوا العبادة فييا لعبادة أوثاف.
ت إِ َ
ابح َب ْي َ
األسد أي أشور ويعاقب الرب َم َذ َ
وف ا ْل َمذ َْب ِح = تنتيي قوتو وسحره الذي جعميـ يعبدوف أليتو وينتيي ترفيـ فيـ ليـ بيوت لمشتاء وبيوت
فَتُ ْقطَعُ قُُر ُ

لمصيؼ .وبيوتيـ ىذه مرصعة بالعاج .وغضب اهلل سيحؿ عمى ىذه البيوت ألنيا مبنية بماؿ الظمـ.
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدوؿ

الس ِ
امرِة ،الظَّ ِالم َة ا ْلمس ِ
اف الَِّتي ِفي جب ِؿ َّ ِ
اآليات (ِٔٔ" -:)ٖ-اسم ِعي ى َذا ا ْلقَو َؿ يا بقَر ِ
اك ِ
اح َق َة
يفَّ ،
ات َبا َ
ش َ
ََ
َ َ
الس َ
ْ َ ََ
َ
َْ
ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الر ُّ ِ
َّاـ تَأْتي َعمَ ْي ُك َّفَ ،يأْ ُخ ُذوَن ُك َّف
ْس َـ َّ
الس ّْي ُد َّ
اد ِت َياَ « :ىات ل َن ْ
سَ
ا ْل َب ِائ ِس َ
ش َر َ
ب» .قَ ْد أَق َ
يف ،ا ْلقَائمَ َة ل َ
ب بقُ ْدسوُ « :ى َوَذا أَي ٌ
ِ
ِ
ِ ٍ
ص ِ
الس َم ِؾَ ٖ .و ِم َف ُّ
الشقُو ِ
ص ِف،
وص َّ
ِب َخ َزِائ َـَ ،وُذّْريَّتَ ُك َّف ِب ُ
ؽ تَ ْخ ُر ْج َف ُك ُّؿ َواح َدة َعمَى َو ْج ِي َياَ ،وتَ ْن َدف ْع َف إِلَى ا ْلح ْ
ش ُ
ب" .
الر ُّ
َيقُو ُؿ َّ

اف = أرض مستوية .وكانت تشير إلى نصؼ سبط منسى وتقع شرقي األردف .وتربتيا خصبة لمغاية وماؤىا
َبا َ
ش َ
غزير .عرفت بقطعانيا المتسمة بالشحـ الكثير (مزٕٕ + ٕٔ:حز + ٜٔ:ٖٜتثٕٖ )ٔٗ:وبغابات البموط
الدائمة الخضرة (أشٕ )ٖ:والمقصود ببقَر ِ
اف = ىف زوجات أغنياء إسرائيؿ .الذيف شبعوا وسمنوا فإزداد
ات َبا َ
ش َ
ََ
ظمميـ عمى المساكيف ليزداد غناىـ وىؤالء يذىبف لرجاليـ الظالميف مثميـ ويقولوف َى ِ
ب = أي لننعـ
ات لِ َن ْ
ش َر َ
بالممذات والشيوات .أي أف الزوجات يذىبف لرجاليف = سادتيف= ثـ يظمـ الرجاؿ الفقراء ليأتوا لزوجاتيـ بمزيد
ب ِبقُ ْد ِس ِو = وقداسة اهلل مف صفاتو ،لذلؾ ىذه تساوي أقسـ
الر ُّ
ْس َـ َّ
الس ّْي ُد َّ
مف األمواؿ ليشربوا ويحتفموا .لذلؾ أَق َ
َّاـ تَأ ِْتي = اهلل ال يعاقب مباشرة ،بؿ ينذر ثـ يعطي
اهلل بذاتو .وقداسة اهلل تظير في قصاصو لؤلشرارُ .ى َوَذا أَي ٌ
فرصة لمتوبةَ .يأْ ُخ ُذوَن ُك َّف ِب َخ َزِائ َـ = الخزائـ كانت توضع في أنوؼ الحيوانات لتسحب في مذلة وىكذا صنع بعض
المموؾ في س باياىـ ،بؿ ىذا ما صنعو ممؾ أشور في منسى الممؾ (وىذا يظير في النقوشات األثرية)
ص ِ
الس َم ِؾ سيسحب العدو أوالدكف مف
وص َّ
(ٕأيٖٖ )ٔٔ:والمعنى أنيـ سيؤخذوف لمسبي في مذلةَ .وُذّْريَّتَ ُك َّف ِب ُ
ش ُ
ؽ تَ ْخر ْج َف ُك ُّؿ و ِ
أرضيـ كما يسحب السمؾ خارج المياه .وبالتالي تفرغ األرض كميا منيـَ ٖ .و ِم َف ُّ
اح َد ٍة =
َ
الشقُو ِ ُ
ِ
ِ
حيف َّ
ص ِف = قد يكوف المعنى أنيـ سوؼ يحاولوف المجوء
تيدـ السور حاولوا اليرب منوَ .وتَ ْن َدف ْع َف إِلَى ا ْلح ْ
لؤلماكف المحصنة ىرباً مف العدو ولكف ببل فائدة ،واألرجح أنيـ سيذىبوف لمسبي في أشور التي ىي كالحصف
ولف يمكنيـ اليرب منيا.

ٗ
الذ ُنوب ،وأ ْ ِ
اؿ ،وأَ ْك ِثروا ُّ
ِ ِ
ِ ِ
ص َبا ٍح َذ َب ِائ َح ُك ْـ،
ت إِ َ
اآليات (َٗ « " -:)٘-ىمُ َّـ إِلَى َب ْي َ
َحض ُروا ُك َّؿ َ
َ َ
يؿَ ،وأَذْن ُبوا إلَى ا ْلج ْم َج َ ُ
ِ
و ُك َّؿ ثَالَ ثَ ِة أَي ٍ
ورُك ْـَ ٘ .وأ َْوِق ُدوا ِم َف ا ْل َخ ِم ِ
َح َب ْبتُ ْـ َيا َب ِني
ير تَ ْق ِد َم َة ُ
َّاـ ُع ُ
ش ْك ٍرَ ،وَن ُ
س ّْم ُعوا ،أل ََّن ُك ْـ ى َك َذا أ ْ
ادوا ِب َن َواف َؿ َو َ
َ
ش َ
ب" .
الر ُّ
يؿَ ،يقُو ُؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
س َرِائ َ
إِ ْ

ربما يظف بني إسرائيؿ أف ىذه التحذيرات ال تخصيـ فيـ يذىبوف إلى بيت إيؿ ليقدموا ذبائحيـ ،ولكف ىناؾ

اختمطت عبادتيـ هلل بعبادة األوثاف "أنقسـ قمبيـ (ىوٓٔ )ٕ:بيف اهلل والبعؿ" فيـ لـ يذىبوا بقمب صادؽ هلل

يؿ ىذا بمغة التيكـ .وا ْل ِج ْم َج ِ
اؿ = مف
ت إِ َ
وبتوبة حقيقية لذلؾ فكؿ عبادتيـ المظيرية مرفوضةَ .ىمُ َّـ إِلَى َب ْي َ
ِ
ص َبا ٍح
األماكف المقدسة ،لكنيـ بمظالميـ وقموبيـ المنقسمة إذ يذىبوف لمعبادة فييا أكثروا الذنوب .أَ ْحض ُروا ُك َّؿ َ
َذب ِائح ُكـ ،و ُك َّؿ ثَالَ ثَ ِة أَي ٍ
ورُك ْـ = المطموب منيـ ذبيحة سنوية ،والعشور ىكذا .والمعنى ىنا تيكمي ،أي
َّاـ ُع ُ
َ َ ْ َ
ش َ
ميما زادت عطاياكـ لف أقبميا ،فاهلل ال يقبؿ الرشوة ولكنو يطمب القمب (ٔكؤَٖ )ٖ:وأ َْوِق ُدوا ِم َف ا ْل َخ ِم ِ
ير = لقد
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منعت الشريعة تقديـ الخمير ألنو يرمز لمشر .وكأف كؿ تقدماتيـ غير مقبولة ألمتزاجيا بشرورىـ كما أف تقدمة
ادوا ِب َن َو ِاف َؿ = النوافؿ جمع نافمة ،وىي تقدمة طوعية غير مطموبة .وىـ كانوا يقدموف ىذه
الخمير غير مقبولةَ .ن ُ
س َّم ُعوا الناس كما كاف يفعؿ الفريسييف أياـ المسيح.
العطايا الزائدة ليس محبة هلل ،بؿ ُلي َ
ٙ
يع أَم ِ
ِ
ِ
اف ِفي ج ِم ِ ِ
َس َن ِ
اك ِن ُك ْـ،
ضا أ ْ
اآليات (َ « " -:)ٕٔ-ٙوأََنا أ َْي ً
َ
َعطَ ْيتُ ُك ْـ َنظَافَ َة األ ْ
يع ُم ُدن ُك ْـَ ،و َع َو َز ا ْل ُخ ْب ِز في َجم ِ َ
ٚ
طر إِ ْذ ب ِقي ثَالَ ثَ ُة أَ ْ ِ
ت َعمَى َم ِدي َن ٍة
الر ُّ
ص ِادَ ،وأ َْم َ
َفمَ ْـ تَْر ِج ُعوا إِلَ َّيَ ،يقُو ُؿ َّ
ط ْر ُ
ضا َم َن ْع ُ
بَ .وأََنا أ َْي ً
ش ُي ٍر ل ْم َح َ
ت َع ْن ُك ُـ ا ْل َم َ َ
َ َ
ض ْيع ٍة و ِ
ِ
ِ
وِ
ط ْر َعمَ ْي َيا َجفَّ ْتٛ .فَ َجالَ ْت
َّي َع ُة الَِّتي لَ ْـ ُي ْم َ
اح َد ٍةَ ،و َعمَى َم ِدي َن ٍة أ ْ
اح َد ٍةَ ،والض ْ
ُخ َرى لَ ْـ أ ُْمط ْر .أ ُْمط َر َعمَى َ َ َ
َ
ٜ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َمدي َنتَ ِ
ض ْرَبتُ ُك ْـ ِبالمَّ ْف ِح
الر ُّ
ش َب ْعَ ،فمَ ْـ تَْر ِج ُعوا إِلَ َّيَ ،يقُو ُؿ َّ
اف أَ ْو ثَالَ ٌ
اء َولَ ْـ تَ ْ
ث إِلَى َمدي َنة َواح َدة لتَ ْ
بَ .
ش َر َ
ب َم ً
ٓٔ
َّ ِ
َوا ْل َي َرقَ ِ
ت َب ْي َن ُك ْـ
افَ .ك ِث ًا
الر ُّ
وم ُك ْـ َوِتي َن ُك ْـ َو َزْيتُوَن ُك ْـَ ،فمَ ْـ تَْر ِج ُعوا إِلَ َّيَ ،يقُو ُؿ َّ
س ْم ُ
ب .أ َْر َ
ير َما أَ َك َؿ ا ْلقَ َم ُ
ص َجنات ُك ْـ َو ُك ُر َ
ِ
ت ِب َّ ِ ِ
ِ ِ
ت َنتْ َف َم َحالّْ ُك ْـ َحتَّى إِلَى أُُنوِف ُك ْـَ ،فمَ ْـ
َص َع ْد ُ
ص َر .قَتَ ْم ُ
س ْب ِي َخ ْيم ُك ْـَ ،وأ ْ
َوَبأً َعمَى طَ ِريقَة م ْ
الس ْيؼ فتْ َيا َن ُك ْـ َم َع َ
ٔٔ
ض ُكـ َكما َقمَب اهلل س ُدوـ وعمورةَ ،فَ ِ
شمَ ٍة ِم َف ا ْل َح ِري ِ
ؽَ ،فمَ ْـ
الر ُّ
تَْر ِج ُعوا إِلَ َّيَ ،يقُو ُؿ َّ
ش ْعمَ ٍة ُم ْنتَ َ
ص ْرتُ ْـ َك ُ
بَ .قمَ ْب ُ
ت َب ْع َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ
َج ِؿ أ َّْني أَص َنع ِب َؾ ى َذا ،فَاستَِع َّد لِمِقَ ِ
الر ُّ ٕٔ ِ ِ
اء إِل ِي َؾ
تَْر ِج ُعوا إِلَ َّيَ ،يقُو ُؿ َّ
س َرِائي ُؿ .فَ ِم ْف أ ْ
ْ ُ
ْ
َص َنعُ ِب َؾ َيا إِ ْ
ب« .لذل َؾ ى َك َذا أ ْ
س َرِائي ُؿ»".
َيا إِ ْ

يعدد اهلل ليـ ىنا التأديبات التي سمح بيا ضدىـ ولـ يستفيدوا = َفمَ ْـ تَْر ِج ُعوا إِلَ َّي = وىذه الكممة تعددت ىنا
مرات لتشير أف اهلل يضرب ليشفي .واذا رفضوا التوبة سيأتي اهلل بما ىو أصعب حتى يفيؽ اإلنساف مف
خمس ّ
سكره .فَ ِ ِِ ِ
س َرِائي ُؿ (آيةٕٔ) ويمكف أف نفيـ ىذه اآلية في ضوء محبة اهلل ،أف اهلل إنما يسمح
استَع َّد لمقَاء إِل ِي َؾ َيا إِ ْ
ْ
َس َن ِ
اف = بسبب
بكؿ ىذا لنكوف مستعديف لمقائو في اليوـ األخير .وما ىي التأديبات التي سمح اهلل بيا َن َ
ظافَ َة األ ْ
ط ْيتُ ُك ْـ = فاهلل ىو الذي يعطي
َع َ
حرمانيـ مف الطعاـ وفي السبعينية "صارت أسنانيـ عاطمة ببل عمؿ أََنا أ ْ
الخيرات ،وىو الذي يمنعيا ،وحيف يمنعيا فيذا يكوف أيضاً لصالحنا حتى نستعد لمقائو .وعوز الخبز = حدث

مثؿ ىذا أياـ إليشع النبي (ٕمؿ )ٔ:ٛوالخطية تسبب مجاعة روحية أيضاً ومنع اهلل المطر = وىذا حدث أياـ
إيميا والمطر يشير لعطية الروح القدس التي نحرـ منيا بإص اررنا عمى الخطية (فنحزنو فينطفئ فينا) .لذلؾ يشير

الوحي أف اهلل يمطر عمى مدينة (لؤلبرار) وال يمطر عمى مدينة أخرى (لؤلشرار) = والمدينة التي يمطر عمييا
الرب ىي إشارة لمعذاري الحكيمات لذلؾ ىف ليف زيتاً في أنيتيف أما المدينة التي ال يمطر عمييا ىي إشارة
ث إِلَى م ِدي َن ٍة و ِ
لمعذاري الجاىبلت وىؤالء في جفاؼ روحي = َجفَّ ْتٛ .فَ َجالَ ْت َم ِدي َنتَ ِ
ب = ىذه
اف أ َْو ثَالَ ٌ
اح َد ٍة لِتَ ْ
ش َر َ
َ
َ
تساوي سؤاؿ الجاىبلت لمحكيمات "إعطينا مف زيتكف ألف مصابيحنا تنطفئ" وفي ( )ٜالمفح والقمص واليرقاف
= الحشرات المفسدة .والخطايا ىي الحشرات التي تفسد كروـ اهلل أي النفس الطاىرة .وفي (ٓٔ) أرسؿ عمييـ

وبأ = أي مرض .وقتؿ الفتياف يشير لتحطيـ مواىب اإلنساف وطاقاتو بسبب الخطية .وسبي خيمكـ = الخيؿ
يشير لمقوة فقد حرميـ اهلل مف قوتيـ .واإلنساف فقد سمطانو بالخطية .وأصعدت نتف محالكـ قد يكوف النتف مف

أثار الوبأ والموت .وعوضاً أف يحمؿ اإلنساف رائحة المسيح الزكية تفوح منو رائحة نتانة خطيتو .ىذا يحتاج

ىمـ خارجاً .قمبت بعضكـ كسدوـ وعمورة = غالباً بسبب الزلزاؿ (عأ )ٔ:وىذه
لصوت المسيح قائبلً لو " لعازر َّ
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ضربات شديدة فييا ىبلؾ جماعي ،لكف اهلل ينقذ بعضاً منيـ (األذف والكراعيف") = فصرتـ كشعمة منتشمة مف

الحريؽ = ومع كؿ ىذه التأديبات لـ يتوبوا .فمنستعد لمقاء إلينا في اليوـ األخير بالتوبة.
واآلف بعد ىذه الصورة المظممة ..ىؿ ىناؾ أمؿ في التغيير؟

ٖٔ
ِ
َخ َب َر ِ
اف َما ُى َو ِف ْك ُرهُ ،الَِّذي َي ْج َع ُؿ ا ْلفَ ْج َر
يح َوأ ْ
ؽ ّْ
ص َن َع ا ْل ِج َب َ
اؿ َو َخمَ َ
س َ
الر َ
اإل ْن َ
آية (ٖٔ) " -:فَِإ َّن ُو ُى َوَذا الَّذي َ
ار ِ
ؼ األ َْر ِ
شِ
اس ُم ُو" .
َ
ظالَ ًماَ ،وَي ْم ِشي َعمَى َم َ
ضَ ،ي ْي َوهُ إِ ُ
لو ا ْل ُج ُنوِد ْ
ِ
اإلجابة أف اهلل قادر عمى كؿ شئ .إذاً ىو قادر عمى تحقيؽ الخبلص لئلنساف .وىو يخبر ِ
س َ
اف َما ُى َو ف ْك ُرهُ
اإل ْن َ
ار ِ
ؼ األ َْر ِ
شِ
ض = المشارؼ أي
= بواسطة األنبياء يجعؿ الفجر ظبلماً بالسحاب الكثيؼ .وىو َي ْم ِشي َعمَى َم َ

األماكف العالية فيو يطأ أعمى األماكف أي لو سمطاف عمى الكؿ فيو َي ْي َوهُ الكائف بذاتو ،ليس ألحد سمطاف عميو.
ىنا نجد إشراقة الخبلص ،فاهلل وحده القادر أف يعطيو لنا ،وىو يضمد جراحنا ويصمح حاؿ البشرية التي فشمت
التأديبات في إصبلحيا .وعمينا أف نقابمو بالمصالحة ال بالخصومة .وجاء ىذا النص في السبعينية "الذي يؤسس

الرعد ويخمؽ الروح يعمف لئلنساف مسيحو" وبيذا نفيـ أف ىذه اآلية ىي نبوة واضحة عف المسيح سر مصالحة

اآلب مع اإلنساف .والرعد ىنا ىو صوت اإلنجيؿ الذي ييز النفس فتتحوؿ مف حالة الجسد لحالة الروح " المولود

مف الجسد جسد ىو والمولود مف الروح ىو روح " (يوٖ )ٙ:ويكوف المقصود بخمؽ الروح ىنا ىو خمؽ الطبيعة

الروحية فينا عوض الجسدانية وبيذا تتكامؿ الترجمة العبرية مع السبعينية .ويصير معنى َي ْج َع ُؿ ا ْلفَ ْج َر ظَالَ ًما
ليس المقصود الظبلـ بمعناه ،بؿ كثرة السحب الممطرة .والفجر ىو المسيح شمس برنا الذي اشرؽ بنوره ،وأرسؿ

يح = الريح
ؽ ّْ
روحو القدس عمينا (السحاب الممطر) ليحوؿ طبيعتنا مف طبيعة جسدية إلى طبيعة روحيةَ .خمَ َ
الر َ
اؿ = المعنى المباشر أف اهلل الذي صنع الجباؿ
ص َنعَ ا ْل ِج َب َ
والروح في العبرانية وفي اليونانية ىما كممة واحدةَ .
وخمؽ الريح قاد اًر أف يخمص البشر .والمعنى الروحي أف اهلل قادر أف يجعؿ مف البشر قديسيف كالجباؿ ويكوف

المسيح ىو ثابتاً في رأس الجباؿ (أشٕ )ٕ:وىؤالء القديسيف ليـ طبيعة روحية .ىذا ىو ما اشتياه داود حيف قاؿ
في يا اهلل وروحاً مستقيماً جدد في أحشائي" (مزٔ٘ )ٔٓ:وىذا ما عممو المسيح أف جعمنا خميقة
" قمباً نقياً إخمؽ ّ
جديدة (ٕكو٘.)ٚ:
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اإلصحاح الخامس

عودة لمجدوؿ

في ىذه العظة الثالثة واألخيرة يوجو مرثاة عمى عذراء إسرائيؿ الساقطة مع مجموعة مف الويبلت ضدىا.
ٕ
ِٔ
اء
س َرِائ َ
س َم ُعوا ى َذا ا ْلقَ ْو َؿ الَِّذي أََنا أَُن ِادي ِب ِو َعمَ ْي ُك ْـَ ،م ْرثَاةً َيا َب ْي َ
ت إِ ْ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ا ْ
سقَطَ ْت َعذ َْر ُ
يؿَ « :
ٖ
ِ
ِ
ب« :ا ْل َم ِدي َن ُة
الر ُّ
اؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
يم َيا» .ألَنَّ ُو ى َك َذا قَ َ
س َرِائ َ
يؿ .الَ تَ ُع ُ
إِ ْ
وـ .ا ْنطَ َر َح ْت َعمَى أ َْرض َيا لَ ْي َ
س َم ْف ُيق ُ
ود تَقُ ُ
ِ
ارج ُة ِب ِم َئ ٍة ي ْبقَى لَيا ع َ ِ
ِ
ٍ
ا ْل َخ ِ
يؿ»".
س َرِائ َ
َ َ
َ
ار َج ُة ِبأَْلؼَ ،ي ْبقَى لَ َيا م َئ ٌةَ ،وا ْل َخ ِ َ
ش َرةٌ م ْف َب ْيت إِ ْ
يؿ = كأنيا ماتت في شبابيا قبؿ أف تنعـ بحياة الزوجية فمـ يكف ليا أوالد ،وىذا في نظر
س َرِائ َ
اء إِ ْ
َم ْرثَاةً عمى َعذ َْر ُ

الييودي يستحؽ الرثاء ،كما فعمت أبنة يفتاح الجمعادي (قضٔٔ )ٖٚ-ٔ:التي بكت عذراويتيا شيريف قبؿ أف

تموت بيد أبييا .وىنا يعتبر النبي إسرائيؿ عذراء (فيي بدوف ثمار ،وربما ألنيا لـ تقع في السبي مف قبؿ) وقد
ارج ُة ِبأَْل ٍ
ؼَ ،ي ْبقَى لَ َيا ِم َئ ٌة =
ماتت (ألنيا قد اختارت طريؽ الموت الروحي فإنفصمت عف عريسيا اهلل) .ا ْل َخ ِ َ
الخارجة لمحرب وفييا تيمؾ األغمبية وتنجو األقمية ( ِم َئ ٌة) وىـ البقية األمينة القميمة .ىذه ىي البقية المنتشمة مف

سقَطَ ْت = وىذا حدث بعد سنيف عديدة مف النبوة إالّ أف النبي ألنو رآه
النار ،كما انتشؿ لوط وعائمتو مف سدوـَ .
ِ
يم َيا = لف ينفعيا أحد مف محبييا السابقيف ،فقد رفضيا اهلل عنو ،وىو الذي
يكتب بصيغة الماضي .لَ ْي َ
س َم ْف ُيق ُ
طرح ْت عمَى أَر ِ
ض َيا.
كاف يحمييا لذلؾ ا ْن َ َ َ َ ْ

٘
ٗ
الر ُّ ِ ِ
يؿَ ،وِالَى ا ْل ِج ْم َج ِ
اؿ الَ
اؿ َّ
يؿ« :ا ْطمُ ُبوا فَتَ ْح َي ْواَ .والَ تَ ْطمُ ُبوا َب ْي ِت إِ َ
س َرِائ َ
اآليات (ٗ " -:)ٚ-أل ََّن ُو ى َك َذا قَ َ
ب ل َب ْيت إِ ْ
ٙ
ت إِ َ ِ
ب فَتَ ْح َي ْوا لِ َئالَّ
س ْب ٍع الَ تَ ْع ُب ُروا .أل َّ
الر َّ
ير َع َد ًما» .اُ ْطمُ ُبوا َّ
َف ا ْل ِج ْم َج َ
تَذ َ
س ْب ًياَ ،وَب ْي َ
اؿ تُ ْ
س َبى َ
ْى ُبواَ ،وِالَى ِب ْئ َر َ
يؿ تَص ُ
ٚ
ؼ َك َن ٍ
وف ا ْل َح َّ
ْس ْن ِتي ًنا،
ت إِ َ
وس َ
وف َم ْف ُي ْط ِف ُئ َيا ِم ْف َب ْي َ
ار تُ ْح ِر ُ
َي ْقتَ ِح َـ َب ْي َ
يف ُي َح ّْولُ َ
ُّيا الَِّذ َ
ؽَ ،والَ َي ُك ُ
يؿَ .يا أَي َ
ؽ أَف َ
ت ُي ُ
وف ا ْل ِب َّر إِلَى األ َْر ِ
ض" .
َوُي ْمقُ َ

مع أف اهلل قاؿ عنيـ أنيـ سقطوا إالّ أنو عاد ليعطييـ أمبلً في الخبلص أف لـ يذىبوا لبيت إيؿ والجمجاؿ وبئر

سبع .ىذه األماكف التي كانت مقدسة فدنسوىا بأوثانيـ (تؾ + ٔٚ:ٕٛيش٘ + ٜ-ٕ:تؾٕٕ )ٜٔ-ٔ٘:وبسبب
تدنيس ىذه األماكف ستصير عدماً وتخرب .واهلل مازاؿ ينادي عمينا أف نترؾ أماكف الخطية ألنيا ستخرب ،فإذا
ؼ َك َن ٍ
ؽ = لعؿ كثير مف أسباط إسرائيؿ كانوا يطوبوف بني
وس َ
ار تُ ْح ِر ُ
ىربنا اآلف نجينا أنفسنا .لئبل َي ْقتَ ِح َـ َب ْي َ
ت ُي ُ
يوسؼ ألف جبؿ بيت إيؿ قد جاء مف نصيبيـ (يشٕ )ٔ:ٔٙ،ولكف إذا أسئ استخدامو فسيحرقو اهلل .وىـ بيذا

حولوا الحؽ إفسنتيناً وألقوا البر إلى األرض = بمزجيـ العبادة الوثنية مع عبادة اهلل .والحؽ حمو جداً ،واهلل ىو
ّ
يف وىو عشب مر لمغاية ال يطيقو اإلنساف.
ْس ْن ِت ً
الحؽ وىـ حولوا بيت اهلل أي بيت إيؿ إلى مغارة لصوص = أَف َ
والعبادة الحقة تفرح قمب اهلل ،وبالتوبة يصير فرح في السماء ومزج عبادة اهلل بالخطية يكوف بالنسبة هلل
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كاإلفسنتيف .وفي ترجمات أخرى جاءت يمقوف البر إلى األرض ىكذا "تيمموف العدؿ عمى األرض" كما جاء في

آية (ٔٔ) تدوسوف المسكيف .فمثؿ ىذا الظالـ حيف يذىب ليعبد الرب يكوف كاإلفسنتيف في م اررتو بالنسبة هلل.

ِ
ِ
ُّ
ص ْب ًحاَ ،وُي ْظمِـ َّ
الن َي َار َكالمَّْي ِؿ .الَِّذي َي ْد ُعو
َّارَ ،وُي َح ّْو ُؿ ظ َّؿ ا ْل َم ْوت ُ
الث َريَّا َوا ْل َجب َ
ُ
ِ
ِ
ِ ٜ
األ َْر ِ
ب َعمَى
ب َعمَى ا ْلقَ ِو ّْ
ي ،فَ َيأْتي ا ْل َخ ِر ُ
اس ُم ُو .الَّذي ُي ْفم ُح ا ْل َخ ِر َ
ضَ ،ي ْي َوهُ ْ

ِ ٛ
ص َن َع
اآليات ( " -:)ٜ-ٛاَلَّذي َ
ِ
ُّيا َعمَى َو ْج ِو
صب َ
م َياهَ ا ْل َب ْح ِر َوَي ُ
ِ
ص ِف" .
ا ْلح ْ
ِ
ِ
ُّ
ص ْب ًحا
َّار = ىما مجموعتاف مف الكواكب .وقد عبد إسرائيؿ النجوـ وتركوا خالقيـَ .وُي َح ّْو ُؿ ظ َّؿ ا ْل َم ْوت ُ
الث َريَّا َوا ْل َجب َ
= أي يحوؿ الميؿ صباحاًَ .وُي ْظمِـ َّ
الن َي َار َكالمَّْي ِؿ = ويحوؿ النيار إلى الميؿ فيو الذي يحدد األوقات ولكف إذا
ُ
تأممنا في ىذه اآلية نجدىا تعنى أيضاً أف المسيح بصميبو وقد قاؿ "قد أكمؿ" إنكشفت كؿ النبوات وتحققت

ويكوف ظؿ الموت ىو ظبلؿ الناموس حيث كاف اإلنساف ساقطاً تحت الموت وىذا تحَّوؿ إلى نور .وعند

الحياة (ظؿ الموت)
َو ْج ِو األ َْر ِ
ض = ىو
وارساؿ المطر رمز

وتحوؿ النيار إلى ليؿ .وأيضاً بالمسيح تتحوؿ كؿ آالمنا في ىذه
الصميب إظممت الشمس
َّ
ِ
ِ
ُّيا َعمَى
صب َ
لمجد (صبح) أما لؤلشرار فيتحوؿ نيارىـ إلى ليؿ .الَّذي َي ْد ُعو م َياهَ ا ْل َب ْح ِر َوَي ُ
ييوه القادر عمى كؿ شئ ،يحوؿ مياه البحر إلى سحب تغطى األرض وتمطر عمييا.
ِ
ِ
ي = اهلل القادر عمى كؿ شئ قادر أف
ب َعمَى ا ْلقَ ِو ّْ
إلرساؿ الروح القدس ليجعمنا أرضاً مثمرة .الَّذي ُي ْفم ُح ا ْل َخ ِر َ
ِ
ِ
بو القوى
َّف
يعطي نجاحاً لئلنساف المسموب ضد القوى الذي َخ َّربو فَ َيأْتي ا ْل َخ ِر ُ
ص ِف الذي تحص َ
ب َعمَى ا ْلح ْ
ويسترد مالو .و ِ
ب .وبالمسيح انتصرنا عميو وىو القوى
الخرب ىو اإلنساف الذي خدعو إبميس فسقط ومات َ
وخ ِر َ
واسترد أوالد اهلل ماليـ.
ٔٔ
اآليات (ٓٔٔٓ" -:)ٖٔ-إِ َّن ُيـ ِفي ا ْل َب ِ
الص ْد ِ
َج ِؿ أ ََّن ُك ْـ
وف ا ْل ُمتَ َكمّْ َـ ِب ّْ
وف ا ْل ُم ْن ِذ َرَ ،وَي ْك َرُى َ
ض َ
ؽ .لِذلِ َؾ ِم ْف أ ْ
اب ُي ْب ِغ ُ
ْ
وف ِم ْن ُو َى ِد َّي َة قَم ٍح ،ب َن ْيتُـ بيوتًا ِم ْف ِحجارٍة م ْنحوتَ ٍة والَ تَس ُك ُن َ ِ
تَ ُدوس َ ِ
وما
يفَ ،وتَأْ ُخ ُذ َ
س ِك َ
ََ َ ُ
ْ َ ْ ُُ
يياَ ،و َغ َر ْ
َ ْ
وف ا ْلم ْ
وف ف َ
ُ
ستُ ْـ ُك ُر ً
ٕٔ
وف ا ْلب َّارِ ،
ِ
ِ
وف
ت أ َّ
ش ِي َّي ًة َوالَ تَ ْ
َ
وف َخ ْم َرَىا .أل َّْني َعمِ ْم ُ
اآلخ ُذ َ
ش َرُب َ
ُّيا ا ْل ُم َ
ضا ِيقُ َ َ
َف ُذ ُن َ
يرةٌ َو َخطَ َايا ُك ْـ َواف َرةٌ أَي َ
وب ُك ْـ َكث َ
اق ُؿ ِفي ِ
ت ا ْلع ِ
يف ِفي ا ْلب ِ ٖٔ ِ ِ
ذل َؾ َّ
الزَم ِ
يء" .
ش َوةََّ ،
َّ
الر ْ
اف أل ََّن ُو َزَم ٌ
ُّوف ا ْل َب ِائ ِس َ
الصاد َ
َ
اب .لذل َؾ َي ْ
اف َرِد ٌ
ص ُم ُ َ
ٓٔإِ َّن ُيـ ِفي ا ْل َب ِ
وف ا ْل ُم ْن ِذ َر = الباب المقصود بو القضاء .فالقضاة كانوا يجمسوف في أبواب المدينة .وىذه
ض َ
اب ُي ْب ِغ ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
يف = بؿ يطالبوف المسكيف بدفع قوتو َىديَّ َة
سك َ
دوس َ
صورة لمظمـ المتفشي .فيـ كانوا يجامموف الظالـ ُ
وف ا ْلم ْ
وي ُ
قَ ْم ٍح فيجوع ىو ،ويبنوف ىـ بيوتاً مف حجارة .وكانوا يبغضوف مف ينذرىـ بأنيـ يخطئوف بيذا واذ تزايد الظمـ
ت ا ْلع ِ
ِِ
اق ُؿ ِفي ذلِ َؾ َّ
الزَم ِ
يء =.العاقؿ ىو
اف ألَنَّ ُو َزَم ٌ
جداً مع رفضيـ سماع أي كممة صدؽ = لذل َؾ َي ْ
اف َرِد ٌ
ص ُم ُ َ
مف يكتشؼ أف الزماف رديء وأف ال أمؿ في قضاء معوج فيصمت حيف ُيظمـ ،وال يمجأ لمقضاء بؿ يمجأ هلل

القاضي العادؿ الصالح ،أما ىؤالء الظالميف فمف يكوف ليـ خير وال طمأنينة فيـ يبنوف بيوتاً وال يسكنوف فييا
وف ا ْل َب َّار = أي الذيف يظمموف البرئ ليحصموا عمى رشوة.
ضا ِيقُ َ
ُّيا ا ْل ُم َ
ويغرسوف كروماً وال يشربوف خمرىا .أَي َ
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لو ا ْل ُج ُن ِ
اآليات (ٗٔٔٗ" -:)ٔ٘-اُ ْطمُ ُبوا ا ْل َخ ْي َر الَ َّ
ود َم َع ُك ْـ َك َما ُق ْمتُ ْـ.
الر ُّ
وف َّ
ب إِ ُ
الش َّر ِل َك ْى تَ ْح َي ْوا ،فَ َعمَى ى َذا َي ُك ُ
٘ٔ
ِ ِ
الش َّر ،وأ ِ
لو ا ْل ُج ُن ِ
ؽ ِفي ا ْل َب ِ
َح ُّبوا ا ْل َخ ْي َرَ ،وثَّْبتُوا ا ْل َح َّ
ؼ" .
الر َّ
اب ،لَ َع َّؿ َّ
وس َ
اء ُ
ب إِ َ
اُْب ُغ ُ
ؼ َعمَى َبق َّية ُي ُ
ود َيتََر َ
ضوا َّ َ
َك َما ُق ْمتُ ْـ = .ىـ ال ييتموف باإلنذارات بدعوى أف اهلل معيـ .لكف لف يكوف اهلل معيـ أف لـ يقدموا توبة حقيقية
ِ ِ
ؼ = كأنيا نبوة عف الخراب اآلتي وبقاء بقية.
وس َ
اء ُ
ؼ َعمَى َبقيَّة ُي ُ
واف جاءت الضربات سيبقى اهلل بقية = َيتََر َ
وذكر اسـ يوسؼ ليذكرىـ بسموؾ ىذا البار فيقتدوا بو ويتعمموا منو.
يع األَسوا ِ ِ
اآليات (ٔٙ" -:)ٔٚ-ٔٙلِ ِ
لو ا ْل ُج ُن ِ
يع األ ِ
َزقَّ ِة
الر ُّ
يبَ ،وِفي َج ِم ِ
ودِ « :في َج ِم ِ
اؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
ذل َؾ ى َك َذا قَ َ
ب إِ ُ
ؽ َنح ٌ
َْ
ٔٚ
الرثَ ِ
ِ
آه! ِ
وفِ :
وف ا ْلفَالَّ َح إِلَى َّ
يع ا ْل ُك ُر ِ
يع َع ِ
ب ،أل َّْني
اء لِ َّمن ْد ِبَ .وِفي َج ِم ِ
ارِفي ّْ
آه! َوَي ْد ُع َ
َيقُولُ َ
وـ َن ْد ٌ
الن ْو ِحَ ،و َجم َ
أْ ِ
ب»".
الر ُّ
اؿ َّ
س ِط َؾ ،قَ َ
َع ُب ُر في َو َ
اهلل ىنا يعبر في وسطيـ ال كسر حياة ليـ إنما لمعاقبتيـ وتأديبيـ لذا تتحوؿ كؿ إسرائيؿ لمندب والولولة ،إذ
آه! ِ
وفِ :
يع ا ْل ُك ُر ِ
ب = الكروـ رمز
آه! = ويؿ ويؿ .وفي(َ )ٔٚوِفي َج ِم ِ
صار الكؿ في حالة موت َيقُولُ َ
وـ َن ْد ٌ
لمبيجة .إذاً ستختفي البيجة وتتحوؿ إلى ندب ،وىذا يشير لنياية أفراح العالـ.
ٜٔ
ٔٛ
ب
الر ّْ
الر ّْ
ب! لِ َما َذا لَ ُك ْـ َي ْوُـ َّ
وف َي ْوَـ َّ
يف َي ْ
شتَ ُي َ
اآليات (َ " -:)ٕٓ-ٔٛوْي ٌؿ لِمَِّذ َ
ورَ .ك َما إِ َذا َى َر َ
ب؟ ُى َو ظَالَ ٌـ الَ ُن ٌ
ٕٓ
ِِ
اف ِم ْف أَم ِاـ األ ِ
ب
ادفَ ُو الد ُّ
الر ّْ
س َي ْوُـ َّ
ُّب ،أ َْو َد َخ َؿ ا ْل َب ْي َ
صَ
سٌ
ت َو َو َ
ض َع َي َدهُ َعمَى ا ْل َحائط َفمَ َد َغتْ ُو ا ْل َح َّي ُة! أَلَ ْي َ
َسد فَ َ
َ
إِ ْن َ
َ
ور لَ ُو؟"
اما َوالَ نُ َ
ظَالَ ًما الَ ُن ً
وراَ ،وقَتَ ً

يوـ الرب ىو نور ولكف لؤلعمي روحياً الذي فقد بصيرتو بمحبتو لمخطية يصير ىذا النور لو ظبلماً فيو ال
يبصر .فيوـ الرب ظممة لمف يستحؽ الظممة .وتحوؿ يوـ الرب لمخاطئ بدالً مف أف يكوف يوـ نصرة ليكوف يوـ
دينونة وم اررة ،ال يستطيع أحد أف ييرب منو .فمف ييرب منو يكوف كمف حاوؿ اليرب مف األسد فوقع في براثف

دب ،وىذا بطشو أقوى .فالذيف ال تؤدبيـ قصاصات اهلل ويحاولوف اليرب منيا يجدوف قصاصات أشد.
ٕٕ
ٕٔ
ت أَْلتَ ُّذ ِب ْ ِ ِ
َّمتُ ْـ لِي ُم ْح َرقَ ِات ُك ْـ
سُ
َع َي َ
تَ ،ك ِرْى ُ
ضُ
اآليات (َٕٔ « " -:)ٕٗ-ب َغ ْ
ت أْ
اد ُك ْـَ ،ولَ ْ
اعت َكافَات ُك ْـ .إِ ّْني إِ َذا قَد ْ
ٖٕ
ضي ،وَذب ِائح َّ ِ ِ
وتَ ْق ِدم ِات ُكـ الَ أَرتَ ِ
يؾَ ،وَن ْغ َم َة َرَبا ِب َؾ
ض َّج َة أَ َغ ِان َ
س َّم َن ِات ُك ْـ الَ أَْلتَ ِف ُ
ت إِلَ ْي َيا .أ َْب ِع ْد َع ّْني َ
َ َ َ
السالَ َمة م ْف ُم َ
ْ
َ َ ْ
ٕٗ
ؽ َكا ْل ِمي ِ
َس َمعَُ .وْل َي ْج ِر ا ْل َح ُّ
اهَ ،وا ْل ِب ُّر َك َن ْي ٍر َد ِائٍـ" .
َ
الَ أ ْ
اد ُك ْـُ ..،م ْح َرقَ ِات ُك ْـ فاهلل ال يقبؿ عبادة سوى مف القمب واذ
َع َي َ
ألف عبادتيـ مظيرية وليست مف القمب قاؿ ليـ أ ْ
يؾ (ٔكؤٖ )ٔ:وحتى تكوف عبادتيـ
ض َّج َة أَ َغ ِان َ
ُيس َّْر بيا يحسبيا أعياده ..وحتى ترانيميـ حسبيا ضجة = َ
ؽ َكا ْل ِمي ِ
مقبولة = َوْل َي ْج ِر ا ْل َح ُّ
اهَ ،وا ْل ِب ُّر َك َن ْي ٍر َد ِائٍـ = أي لتمتزج حياتكـ بالعدؿ وحب العطاء عوض الظمـ والقسوة
َ
وليكف ىذا كنير دائـ أي لو صفة الثبات وليس متقطعاً .ولتكف حياتكـ وعبادتكـ طاىرة كالمياه.
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ات ِفي ا ْلبّْري ِ
اآليات (َٕ٘ «ٕ٘" -:)ٕٚ-ى ْؿ قَدَّمتُـ لِي َذب ِائح وتَ ْق ِدم ٍ
يؿ؟ َ ٕٙب ْؿ َح َم ْمتُ ْـ
س َرِائ َ
س َن ًة َيا َب ْي َ
َّة أ َْرَب ِع َ
َ
ت إِ ْ
يف َ
ْ ْ
َ َ َ َ
ٕٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
اؿ أ ِ
ب
الر ُّ
اؿ َّ
اء د َم ْ
ؽ» قَ َ
شَ
ص َن ْعتُ ْـ ل ُنفُوس ُك ْـ .فَأ ْ
َخ ْي َم َة َم ْم ُكو ِم ُك ْـَ ،وِت ْمثَ َ ْ
َس ِبي ُك ْـ إِلَى َما َو َر َ
َص َنام ُك ْـَ ،ن ْج َـ إِل ِي ُك ُـ الَّذي َ
لو ا ْل ُج ُن ِ
اس ُم ُو" .
إِ ُ
ود ْ
كاف األنبياء يت طمعوف لفترة البرية عمى أنيا أزىي عصور عبلقتيـ باهلل ،حيث عاليـ بالمف .وفي البرية لـ ييتـ
َّمتُ ْـ لِي َذ َب ِائ َح = ىذه موجية ألبائيـ في البرية ومع ىذا ومع
اهلل بالذبائح بؿ بأتباعيـ لموصايا األدبية = َى ْؿ قَد ْ
أنو لـ تكف ىناؾ ذبائح ،إال أف ىذه الفترة كانت أزىي عصورىـ ىنا اهلل يريد أف يظير أنو ييتـ ويطمب االلتزاـ
القمبي بالوصايا أكثر مف تقديـ ذبائح.

َب ْؿ َح َم ْمتُ ْـ َخ ْي َم َة َم ْم ُكو ِم ُك ْـ = ىذه موجية لمجيؿ الحالي الذي عبد اإللو ممكوـ الوثني( ،وىذا كانوا يشعموف تحتو
نا اًر حتى تحمر ذراعاه فيو مف النحاس األجوؼ ،ثـ يمقوف األطفاؿ عميو ،أي عمى ذراعاه ،ليقدمونيـ كذبائح
ؽ = أي إلى أماكف بعيدة (أشور)
اء ِد َم ْ
شَ
حية عميو) وعبدوا النجوـ = َن ْج َـ إِل ِي ُك ُـ .لذلؾ يسبييـ الرب إِلَى َما َو َر َ
فكما سبوا أنفسيـ لعبادة األوثاف ىكذا يسمح اهلل ويسبييـ ليد أعدائيـ.
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اإلصحاح السادس

عودة لمجدوؿ

يف ِفي ِ
اآليات (ٔٔ" -:)ٚ-وْي ٌؿ لِ ْممستَ ِر ِ
ِ ِ
يف ِفي َج َب ِؿ َّ ِ ِ
ُمِـَ .يأ ِْتي إِلَ ْي ِي ْـ
ص ْي َي ْو َفَ ،وا ْل ُم ْط َم ِئ ّْن َ
يح َ
ُ ْ
َ
السام َرةُ ،نقَ َباء أ ََّوؿ األ َ
ٕ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْى ُبوا م ْف ُى َن َ ِ
يف.
يمة ،ثُ َّـ ا ْن ِزلُوا إِلَى َج ّْ
س َرِائ َ
يؿ .اُ ْع ُب ُروا إِلَى َك ْم َن َة َوا ْنظُُرواَ ،واذ َ
َب ْي ُ
سطين ّْي َ
ت ا ْلفم ْ
ت إِ ْ
اؾ إلَى َح َماةَ ا ْل َعظ َ
وف يوـ ا ْلبمِي ِ
ىذ ِه ا ْلممالِ ِؾ ،أَـ تُ ُخميـ أَوسع ِم ْف تُ ُخ ِم ُكـ؟ ٖأَ ْنتُـ الَِّذ َ ِ
ْض ُؿ ِم ْف ِ
أِ
وف َم ْق َع َد
َّة َوتُقَّْرُب َ
َى َي أَف َ
يف تُْبع ُد َ َ ْ َ َ
ْ ُ ُْ ْ َ ُ
ْ
ََ
ُ
ٗ
وف عمَى فُر ِش ِيـ ،و ِ
وف عمَى أ ِ
وف ِخ َارفًا ِم َف ا ْل َغ َنِـَ ،و ُع ُجوالً ِم ْف
َس َّرٍة ِم َف ا ْل َع ِ
اجَ ،وا ْل ُمتَ َمد ُ
الظُّ ْمِـ ،ا ْل ُم ْ
اآلكمُ َ
ّْد َ َ
ضطَ ِج ُع َ َ
ُ ْ َ
٘
وف ألَ ْنفُ ِس ِيـ آالَ ِت ا ْل ِغ َن ِ
الرَب ِ
وف ِم ْف ُك ُؤ ِ
اء َك َد ُاوَدَّ ٙ ،
الش ِ
وس
س ِط ّْ
ص ْو ِت َّ
ارُب َ
اب ،ا ْل ُم ْختَ ِر ُع َ
الص َيرِة ،ا ْل َي ِاذ ُر َ
وف َم َع َ
َو َ
ْ
ٚ
يف يد ِ
ِ
ْض ِؿ األ َْد َى ِ
وف َعمَى ا ْن ِس َحا ِ
س َب ْو َف ِفي أ ََّو ِؿ
وس َ
ؼ .لِذلِ َؾ َ
اف َوالَ َي ْغتَ ُّم َ
َّى ُن َ
وف ِبأَف َ
ا ْل َخ ْم ِرَ ،والَّذ َ َ
اآلف ُي ْ
ؽ ُي ُ
صياح ا ْلمتَمد ِ
ِ
يف" .
ّْد َ
س ِب ّْي َ
ا ْل َم ْ
يفَ ،وَي ُزو ُؿ َ ُ ُ َ
وْي ٌؿ لِ ْممستَ ِر ِ
يف = في
يف = ىـ األغنياء واألقوياء الذيف ال يخيفيـ شئ وال حتى فكرة الدينونة .ىـ ا ْل ُم ْط َم ِئ ّْن َ
يح َ
ُ ْ
َ
حياتيـ المترفة يظنوف أف مراكزىـ وغناىـ يحميانيـ .إف انتشار الرخاء والسبلـ في إسرائيؿ إلى جانب العبادة
المزدىرة في بيت إيؿ وسائر المعابد ،ىذه العبادة التي تغضب اهللَ ،ولَّ َد طمأنينة سياسية كاذبة ،فعاشوا
مستريحيف يظنوف أنو ال عقاب وال دينونة ،ىـ ظنوا أف غناىـ دليؿ رضا اهلل عمييـ ،ولماذا ال يرضى اهلل وىـ
ِ ِ
ُمِـ = نقباء أي األشخاص البارزيف وىـ في إسرائيؿ التي يعتبرونيا
يقدموف ذبائحيـ بيمة ونشاطُ .نقَ َباء أ ََّوؿ األ َ
أوؿ األمـ فيـ شعب اهلل المختار .ىذا الشعور ىو ما نبو لو القديس بطرس (ٕبطٖ )ٗ:ولكف كيؼ يطمئنوف
يؿ = أي ىـ في مراكزىـ العالية يأتي إلييـ كؿ بيت إسرائيؿ
س َرِائ َ
وىـ في شرورىـ ؟! وىؤالء َيأ ِْتي إِلَ ْي ِي ْـ َب ْي ُ
ت إِ ْ
يطمبوف العدؿ والحماية .الكؿ مخدوع  ...الشعب مخدوع في رؤسائو اذ يراىـ مطمئنيف  ،فيظف الشعب اف ىؤالء
قادريف عمي حمايتو  .والعظماء ايضا مخدوعيف  ،اذ تصوروا اف عبادتيـ النجسة تحمييـ .وىؤالء القادة خدعتيـ

مظاىر عظمتيـ واحتراـ الشعب والتجاء الشعب ليـ  .ولذلؾ في آية (ٕ) يشير ليـ اهلل بأف يتأمموا في مدف

ود َّمرتَ .ك ْم َن َة = غالباً ىي كمنو (أشٓٔ )ٜ:وىي مدينة عظيمة
كانت حصينة وقوية أكثر منيـ لكنيا ىمكت ُ
وح َماةَ = في سوريا ولقد افتخر سنحاريب بأنو أباد
عمى نير دجمة وىي قديمة بناىا نمرود وىي اآلف خرابَ .

ت = وىذه قد خربيا حزائيؿ منذ فترة وجيزة (ٕمؿٕٔ )ٔٚ:وعمى كؿ مف
وج ّْ
آليتيا أي خربيا (ٕمؿَ )ٖٗ:ٔٛ
وف يوـ ا ْلبمِي ِ
ِ
َّة = ىذه إحدى
يفتخر بقوتو وعظمتو أف ينظر لمف كاف أكبر منو وأيف ىو اآلف .وفي (ٖ) تُْبع ُد َ َ ْ َ َ
الوسائؿ التي بيا يزداد إطمئنانيـ ،فيـ يصوروف ألنفسيـ أف يوـ البمية بعيد ،ولذلؾ فميستمتعوا اليوـ بؿ إذ ىـ
يظمموف فيـ يقربوف َم ْق َع َد الظُّ ْمِـ = ىـ بظمميـ ألخوتيـ المساكيف يقربوف زمف مجيء أشور عمييـ وأشور ىي
مقعد الظمـ ليـ .وىـ انغمسوا في كؿ الممذات الجسدية (ٗ )ٙ-أ ِ
اج بينما الفقراء يناموف عرايا.
َس َّرٍة ِم َف ا ْل َع ِ
ِ
الص َيرِة (المعمؼ) أي أسمف العجوؿ .والفقراء يناموف جوعي .وىؤالء الجوعى العرايا
س ِط ّْ
ويأكموف َو ُع ُجوالً م ْف َو َ

مظموميف مف قبؿ ىؤالء األغنياء .واهلل يتعجب عمى حاليـ!! كيؼ يطمئنوف ىكذا نوماً وشراىة في األكؿ
الرَب ِ
اب = أي موسيقي خميعة .وقد يكونوف في ليوىـ
ص ْو ِت َّ
وخرابيـ ودينونتيـ قادمة .وىـ َى ِاذ ُر َ
وف َم َع َ
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يستخدموف التراتيؿ الدينية ال لمتوبة إنما لمسخرية .ولذلؾ يقوؿ ليـ كداود .ولكنو يقوليا بألـ فشتاف الفرؽ بيف مف

يرتؿ بخشوع كداود وبيف مف ييذر مثميـ .وىـ يشربوف خم ًار ويبذروف أمواؿ الفقراء في أدىانيـ .وأخر الخطايا
وف َعمَى ا ْن ِس َحا ِ
ؼ = يوسؼ يشير إلسرائيؿ ككؿ .وكاف عمييـ أف يحزنوا عمى الخراب
وس َ
المذكورة َوالَ َي ْغتَ ُّم َ
ؽ ُي ُ
القادـ ال أف ينغمسوا في شيواتيـ .ولنعرؼ أف اهلل يحزف عمى ىبلكنا (بكاء المسيح عمى قبر لعازر) (وعمى

أورشميـ) .فكيؼ ال نحزف نحف عمى ىبلؾ نفوسنا ونفوس اآلخريف .وماذا تكوف عقوبة ىؤالء ( ..)ٚالسبي .بؿ

يف.
س ِب ّْي َ
سيكونوف أوؿ المسبييف = ىذه بمغة التيكـ أي سيحتفظوف بمقاميـ األوؿ لكنيـ سيكونوف أ ََّو ِؿ ا ْل َم ْ
صياح ا ْلمتَمد ِ
ِ
يف = أي المتمدديف في الوالئـ يحتسوف الخمر وىـ يصيحوف وييذروف وحيف يأتي السبي
ّْد َ
َوَي ُزو ُؿ َ ُ ُ َ
سيزوؿ منيـ كؿ سبب ليذا الصياح وىذا الفرح الزائؼ.
ٛ
لو ا ْل ُج ُن ِ
ض
الر ُّ
الر ُّ
ْس َـ َّ
ب ِب َن ْف ِس ِوَ ،يقُو ُؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
وب َوأ ُْب ِغ ُ
ب إِ ُ
ود« :إِ ّْني أَ ْك َرهُ َعظَ َم َة َي ْعقُ َ
اآليات ( " -:)ٔٔ-ٛقَ ْد أَق َ
ٓٔ
ٜ
شرةُ ِرجاؿ ِفي ب ْي ٍت و ِ
ِ
َح ًدا
ُسمّْ ُـ ا ْل َم ِدي َن َة َو ِمؤل َ
اح ٍد أ ََّن ُي ْـ َي ُموتُ َ
َىا» .فَ َي ُك ُ
وفَ .وِا َذا َح َم َؿ أ َ
وف إِ َذا َبق َي َع َ َ َ
َ َ
ورهُ ،فَأ َ
قُ ُ
ص َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ظاـ ِم َف ا ْلب ْي ِت ،وقَ َ ِ
ِ
ِ
س َب ْع ُد».
َ
اؿ ل َم ْف ُى َو في َج َوان ِب ا ْل َب ْيت« :أَع ْن َد َؾ َب ْع ُد؟» َيقُو ُؿ« :لَ ْي َ
َ
َع ُّم ُو َو ُم ْح ِرقُ ُو ل ُي ْخ ِر َج ا ْلع َ َ
ٔٔ
ت َّ ِ
ير
الر ُّ
الر ّْ
ب» .أل ََّن ُو ُى َوَذا َّ
اس ُـ َّ
ير َرْد ًماَ ،وا ْل َب ْي َ
ب ا ْل َب ْي َ
ْم ُر فَ َي ْ
ض ِر ُ
اس ُك ْت ،فَِإ َّن ُو الَ ُي ْذ َك ُر ْ
فَ َيقُو ُؿْ « :
الصغ َ
ت ا ْل َك ِب َ
ب َيأ ُ

شقُوقًا" .
ُ
وب = أي كبرياء يعقوب فالكبرياء عمؿ الشياطيف .واهلل يقسـ أف ُيسمَّـ ىؤالء المتكبريف،
إِ ّْني أَ ْك َرهُ َعظَ َم َة َي ْعقُ َ
وحيف يقسـ اهلل فاألمر خطير .واهلل وصؿ ألف يكره قصورىـ = ألنيا ممموءة ظمماً .وألنيـ يفتخروف بيا .وبسببيا
شرةُ ِرجاؿ ِفي ب ْي ٍت و ِ
ِ
اح ٍد أ ََّن ُي ْـ
يزداد كبرياؤىـ .وىؤالء الذيف يكرىيـ اهلل يكوف ىبلكيـ ىبلكاً تاماً .إِ َذا َبق َي َع َ َ َ
َ َ
وف = أي إذا نجوا مف سيؼ العدو يموتوف بالوبأ أو بالمجاعات .وىناؾ صورة أخرى لميبلؾ التاـ = إِ َذا
َي ُموتُ َ
َح ًدا َع ُّم ُو = أي إذا مات أحد ولـ يوجد مف يحممو سوى عمو فالمعنى أف كؿ الشباب قد ماتوا ،ولـ يتبقي
َح َم َؿ أ َ
سوى ىذا العـ العجوز الذي يضطر لحمؿ جثة ىذا الميتَ .و ُم ْح ِرقُ ُو = الشخص الذي يحرؽ الجثة .وفي بعض
األحياف كاف الحريؽ لئلكراـ فيحرؽ بخور وأطياب حوؿ الجثة (ٕأي + ٜٔ:ٕٔ + ٔٗ:ٔٙأرٖٗ )٘:ولكف يبدو
ىنا أف الحريؽ كاف بسبب الوباء المتفشي في األرض لكثرة الموتي .وحامؿ الجثة يسأؿ أ ِ
َع ْن َد َؾ َب ْع ُد ؟ أي ىؿ
ب وفي ترجمة أخرى "ال نجرؤ أف نذكر اسـ
س َب ْع ُد
الر ّْ
اس ُـ َّ
...اس ُك ْت ،فَِإ َّن ُو الَ ُي ْذ َك ُر ْ
ْ
عندؾ أحد حي بعد .يقوؿ لَ ْي َ
الرب " كأنيـ ال يريدوف أف يذكروا أماـ الرب أف ىناؾ أحياء باقيف حتى ال يمتفت ليـ الرب ويميتيـ .أي جيؿ

ىذا !! أما كاف أسيؿ أف نتصالح مع اهلل عوضاً عف أف ندخؿ مع اهلل في خصومة .وفي (ٔٔ) اهلل سييدـ كؿ

البيوت كبيرة أو صغيرة.

ٕٔ
ث َعمَ ْي ِو ِبا ْل َبقَ ِر؟ َحتَّى َح َّوْلتُ ُـ ا ْل َح َّ
س ِّماَ ،وثَ َم َر
ض ا ْل َخ ْي ُؿ َعمَى َّ
الص ْخ ِر؟ أ َْو ُي ْح َر ُ
اآليات (َٕٔ " -:)ٔٗ-ى ْؿ تَْرُك ُ
ؽ َ
ٖٔ
ِ
ِ
وف« :أَلَ ْي َ ِ ِ
ٗٔ ّْ
يـ
وف ِبا ْل ُب ْط ِؿ ،ا ْلقَ ِائمُ َ
ْس ْن ِتي ًنا .أَ ْنتُ ُـ ا ْلفَ ِر ُح َ
ا ْل ِبّْر أَف َ
س بقَُّوت َنا اتَّ َخ ْذ َنا ألَ ْنفُس َنا قُُروًنا؟» «ألَني ىأََن َذا أُق ُ
لو ا ْل ُج ُن ِ
ضا ِيقُوَن ُك ْـ ِم ْف َم ْد َخ ِؿ َح َماةَ إِلَى َو ِادي ا ْل َع َرَب ِة»".
الر ُّ
يؿَ ،يقُو ُؿ َّ
ود ،أ َّ
س َرِائ َ
ب إِ ُ
َعمَ ْي ُك ْـ َيا َب ْي َ
ُم ًة فَ ُي َ
ت إِ ْ
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ث َعمَ ْي ِو ِبا ْل َبقَ ِر = لقد تقست قموبكـ فصارت كالصخر ،وأي محاولة
ض ا ْل َخ ْي ُؿ َعمَى َّ
الص ْخ ِر؟ أ َْو ُي ْح َر ُ
َى ْؿ تَْرُك ُ
إلصبلحكـ محكوـ عمييا بالفشؿ .والمحاوالت ىي نبوات األنبياء وانذاراتيـ الدائمة ليـ ودعوتيـ لمتوبة .ولكف
كؿ محاوالت األنبياء المشبية ىنا بركض الخيؿ وحرث البقر ىي محاوالت يائسة ألف قموبيـ صارت كالصخر.

وبقساوة قموبيـ = َح َّوْلتُ ُـ ا ْل َح َّ
س ِّما = ذلؾ بقضائكـ المعوج وظممكـ حولتـ الحكـ المفروض أف يكوف حؽ إلى
ؽ َ
سـ .وىـ حولوا
ْس ْن ِتي ًنا = اهلل أعطاىـ إمكانيات وناموس ليسمكوا بالبر ويفرح اهلل ببرىـ لكف بسموكيـ المعوج صاروا
ثَ َم َر ا ْل ِبّْر أَف َ
كاإلفسنتيف المر أماـ اهلل .وفي (ٖٔ) ىـ فرحوف بقوتيـ وقُُروًنا = ىي إشارة لمقوة ،وكأنيـ متصوريف أنيـ في
قوتيـ لف يطوليـ شئ ولف يصيبيـ أذى .وأف اإلنذارات ليي إنذارات فارغة لف تتحقؽ .وعقوبتيـ ستكوف أمة
تضايقيـ مف حدودىـ الشمالية ( َم ْد َخ ِؿ َح َماةَ) حتى حدودىـ الجنوبية ( َو ِادي ا ْل َع َرَب ِة).
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عودة لمجدوؿ

اإلصحاح السابع

في اإلصحاحيف  ٚ،ٛمجموعة مف الرؤى التي أراىا اهلل لعاموس وتبدأ كميا بػ ىكذا أراني السيد ا لرب .وىـ ٗ
رؤى .وفي إصحاح  ٜرأي عاموس الرب نفسو.
ٔ
ب َوِا َذا ُى َو
الر ُّ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ى َك َذا أ ََرِاني َّ
الس ّْي ُد َّ
ٕ
َب ْع َد ِج َز ِ
ش ِب
از ا ْل َممِ ِؾَ .و َح َد َ
ث لَ َّما فَ َرغَ ِم ْف أَ ْك ِؿ ُع ْ
ٖ
يعقُوب؟ فَِإنَّ ُو ِ
ب" .
الر ُّ
الر ُّ
اؿ َّ
ير!» .فَ َن ِد َـ َّ
وف» قَ َ
ب َعمَى ى َذا« .الَ َي ُك ُ
َْ ُ
َ
صغ ٌ

ادا
ص َنعُ َج َر ً
َي ْ
األ َْر ِ
ض أ َّْني

ِفي أ ََّو ِؿ طُمُوِع ِخ ْم ِ
ش ٍب
ؼ ُع ْ
ؼ ا ْل ُع ْ
ش ِبَ .وِا َذا ِخ ْم ُ
وـ
الر ُّ
ُّيا َّ
الس ّْي ُد َّ
اصفَ ْح! َك ْي َ
ُق ْم ُ
بْ ،
ت« :أَي َ
ؼ َيقُ ُ

الرؤيا األولى :رؤيا الجراد.

اهلل يصنع جراداً = إذاً فكؿ الضربات والتأديبات ىي مف صنع اهلل ضابط الكؿ .وكما سبؽ ورأينا في سفر يوئيؿ
معاد يسمح اهلل أف يؤدب شعبو بوِ .في أ ََّو ِؿ طُمُوِع ِخ ْم ِ
أف الجراد قد يشير لجيش ٍ
ش ِبَ ... .ب ْع َد ِج َز ِ
از ا ْل َمِم ِؾ
ؼ ا ْل ُع ْ
= يجب أف نبلحظ تدرج الضربات فأوؿ ضربة ىنا ىي عمى خمؼ العشب .وخمؼ العشب ىذا ينمو بعد حصد
وتخزيف المحصوؿ األوؿ الرئيسي الذي يقدـ منو لمراعي الممؾ .إذاً فاهلل سمح بالنمو األوؿ .والجراد أ ِ
ُرس َؿ عمى
خمؼ العشب فقط أي المحصوؿ الثاني .فيذه الضربة تمتزج فييا مراحـ اهلل مع تأديباتو لعميـ يتوبوف .ثـ نجد

صبلة عاموس وشفاعتو عف شعبو وقبوؿ اهلل ليا .ولذلؾ تصمي الكنيسة ألجؿ الزروع والعشب ومياه النير

واألىوية حتى ال ييمؾ شعب اهلل .فنصمي ليرفع اهلل غضبو.

ٗ
ب قَ ْد َد َعا
الر ُّ
الر ُّ
بَ ،وِا َذا َّ
اآليات (ٗ " -:)ٙ-ى َك َذا أ ََرِاني َّ
الس ّْي ُد َّ
الس ّْي ُد َّ
٘
بُ ،ك َّ
وب؟ فَِإنَّ ُو
الر ُّ
ُّيا َّ
الس ّْي ُد َّ
ؼ! َك ْي َ
َوأَ َكمَ ِت ا ْل َح ْق َؿ .فَ ُق ْم ُ
وـ َي ْعقُ ُ
ت« :أَي َ
ؼ َيقُ ُ

ب" .
الر ُّ
اؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
وف» قَ َ
ضا الَ َي ُك ُ
أ َْي ً

لِ ْم ُم َحا َك َم ِة
ِ
ير!».
َ
صغ ٌ

ِ
ِ
ِب َّ
الن ِ
يـ
ار ،فَأَ َكمَت ا ْل َغ ْم َر ا ْل َعظ َ
ٙ
ب َعمَى ى َذا« .فَ ُي َو
الر ُّ
فَ َن ِد َـ َّ

الرؤيا الثانية :رؤيا النار:

ىنا التأديب كاف أكثر قسوة ألنيـ لـ يتوبوا .واذا تصورنا أف الجراد كاف يشير لجيش مضايؽ مثؿ أراـ .فرؤيا
ِ
يـ.
النار تشير لجيش مدمر مثؿ أشور .والنار ىنا لتحرؽ الذنوب وتطير .والنار ىنا تجفؼ الماء= ا ْل َغ ْم َر ا ْل َعظ َ
وبالتالي سيحدث قحط إذ ال ماء ويختفي الطعاـ = أَ َكمَ ِت ا ْل َح ْق َؿ .راجع وصؼ العدو في (يؤ )٘:ٕ،ٙوىنا أيضاً

قبؿ اهلل شفاعة النبي .والنار ىنا إذاً تشير أما لجيش مدمر أو لقحط شديد.
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ٛ
ٚ
ت رٍ
ِِ
ِ ٍ ٍِ
اء َيا
الر ُّ
الر ُّ
اؿ لِي َّ
اآليات ( " -:)ٜ-ٚى َك َذا أ ََر ِاني َوِا َذا َّ
يج .فَقَ َ
ب َو ِاق ٌ
ؼ َعمَى َحائط قَائـ َوِفي َيده ِز ٌ
بَ « :ما أَ ْن َ َ
اضع ِز ِ
ِ
َصفَ ُح لَ ُو َب ْع ُد.
اؿ َّ
س َرِائ َ
يجا» .فَقَ َ
س ِط َ
َع ُ
وس؟» فَ ُق ْم ُ
يؿ .الَ أ ُ
الس ّْي ُد« :ىأََن َذا َو ٌ ً
تِ « :ز ً
ود أ ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
يجا في َو َ
ام ُ
َع ُ
الس ْي ِ
يؿ ،وأَقُوـ عمَى ب ْي ِ
اؽ وتَ ْخرب مقَ ِادس إِسرِ
ٜفَتُ ْق ِ
ات إِ
ؼ»".
ع
ب
ر
ي
ت
ائ
ح
س
ع
ف
ت
ر
م
ر
ف
اـ ِب َّ
َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
ُ

الرؤيا الثالثة :رؤيا الزيج :

الزيج ىو خيط البناء .وىو خيط يوضع في نيايتو ثقؿ رصاص ويستعمؿ في بناء الحوائط حتى يستقيـ الحائط

وشريعة اهلل ىي الزيج الذي بو يحدد اهلل استقامة شعبو ،فإذا وجدىـ قد انحرفوا جعؿ مرتفعاتيـ تقفر أي سقوط

البَّناء حيف يستخدـ الزيج عمى حائط ويجده معيباً أي مائبلً البد أف ييدمو ىنا يستخدـ
كؿ عزىـ وكبريائيـ .و َ
الزيج لميدـ ال لمبنياف .وقد تشير الرؤى الثبلث لحمبلت أشور عمى إسرائيؿ .ففي الحممة األولى كانت ىناؾ
مضايقات وىكذا في الثانية مضايقات أي جزية مع بعض الخسائر ،ولكف الخراب لـ يكف تاماً .أما ىنا في

ا لحممة الثالثة فالخراب نيائي لذلؾ لـ نسمع ىنا أف اهلل استجاب لشفاعة النبي .والحائط يشير إلسرائيؿ التي

أقاميا اهلل لحماية مقادسو.
ِ
س َرِائي َؿ =
س َح َ
تُ ْق ِف ُر ُم ْرتَفَ َع ُ
اؽ = اسحؽ يعني ضحؾ ألف اهلل سيجعميـ ىزءاً بيف الشعوبَ .وتَ ْخ َر ُ
س إِ ْ
ات إِ ْ
ب َمقَاد ُ
اهلل أقا ـ إسرائيؿ ليقيـ مقادسو وسطيـ ،لكنيـ نجسوىا فسيخربيا ليـ اهلل فيـ ال يستحقونيا .ىـ ظنوا أنيا

ستحمييـ وىـ غارقوف في خطاياىـ ،لكف اهلل سيخربيا وىـ سييمكوف.
ت إِي َؿ إِلَى يرْبعاـ ممِ ِؾ إِسرِائ َ ِ
اآليات (ٓٔٔٓ" -:)ٔٚ-فَأَرس َؿ أَمصيا َك ِ
وس
اى ُف َب ْي َ
ْ َ َ َْ
ام ُ
َْ
يؿ قَائالً« :قَ ْد فَتَ َف َعمَ ْي َؾ َع ُ
َُ َ َ َ
ٔٔ
الس ْي ِ
ِفي و ِ ِ
ؼ،
اـ ِب َّ
يؽ ُك َّؿ أَق َْوالِ ِو .أل ََّن ُو ى َك َذا قَ َ
س َرِائ َ
ض أْ
وسَ :ي ُم ُ
َف تُ ِط َ
يؿ .الَ تَ ْق ِد ُر األ َْر ُ
سط َب ْيت إِ ْ
ام ُ
َ َ
اؿ َع ُ
وت َي ُرْب َع ُ
ٕٔ
ِ
ويسبى إِسرِائي ُؿ ع ْف أَر ِ
اى ُر ْب إِلَى أ َْر ِ
ض َي ُيوَذا َو ُك ْؿ ُى َنا َؾ
ُّيا َّ
ض ِو» .فَقَ َ
ْى ِب ْ
الرِائي ،اذ َ
َ ُ َْ
َم ْ
وس« :أَي َ
ام َ
َ ْ
َْ
ص َيا ل َع ُ
اؿ أ َ
ٗٔ
ٖٔ
ِ
ِ
ِ
وس
اؾ تََن َّبأَْ .وأ َّ
ت إِ َ
ُخ ْب ًاز َو ُى َن َ
س ا ْل َممِ ِؾ َوَب ْي ُ
َما َب ْي ُ
َج َ
ت ا ْل ُم ْمؾ» .فَأ َ
يؿ فَالَ تَ ُع ْد تَتََن َّبأُ ف َ
ام ُ
ييا َب ْع ُد ،أل ََّن َيا َم ْقد ُ
اب َع ُ
٘ٔ
ب ِم ْف ور ِ
الضأ ِ
ْف َوقَا َؿ
اء َّ
الر ُّ
ت أََنا َن ِبيِّا َوالَ أََنا ْاب ُف َن ِب ٍّيَ ،ب ْؿ أََنا َر ٍ
َخ َذ ِني َّ
اع َو َج ِاني ُج َّم ْي ٍز .فَأ َ
َوقَ َ
سُ
ص َيا« :لَ ْ
َم ْ
ََ
اؿ أل َ
ٔٙ
يؿ َوالَ تَتَ َكمَّ ْـ
الر ُّ
الر ّْ
اس َم ْع قَ ْو َؿ َّ
ِلي َّ
س َرِائ َ
س َرِائ َ
ْى ْب تََن َّبأْ ِل َ
ب :اذ َ
ب :أَ ْن َ
يؿ« .فَ َ
ت تَقُو ُؿ :الَ تَتََن َّبأْ َعمَى إِ ْ
اآلف ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
الس ْي ِ
اؽٔٚ .لِ ِ
ِ
ض َؾ
الر ُّ
وف ِب َّ
اؿ َّ
ذل َؾ ى َك َذا قَ َ
ام َأرَتُ َؾ تَْزِني ِفي ا ْل َم ِدي َن ِةَ ،وَب ُن َ
س َح َ
سقُطُ َ
ؼَ ،وأ َْر ُ
وؾ َوَب َناتُ َؾ َي ْ
َعمَى َب ْيت إِ ْ
بْ :
ض َن ِجس ٍة ،وِاسرِائي ُؿ يسبى س ْبيا ع ْف أَر ِ
وت ِفي أ َْر ٍ
ض ِو»".
ت تَ ُم ُ
س ُـ ِبا ْل َح ْب ِؿَ ،وأَ ْن َ
تُ ْق َ
ُ َْ َ ً َ ْ
َ َ َْ
قصة أمصيا مع عاموس :

عؿ ََـ عاموس بيذا ونشر نبواتو.
إنتيت الرؤي السابقة بنبوة عف ىبلؾ بيت يربعاـ الثاني بالسيؼ .وغالباً َ
ووصمت ىذه النبوات ألمصيا رئيس كينة المممكة الذي يكيف في بيت إيؿ مركز عبادة إسرائيؿ (المممكة

الشمالية) .فوشى أمصيا ىذا بعاموس عند الممؾ ،ويظير أنو كاف مقرباً عند الممؾ .وبدالً مف أف يقدموا توبة
بعد أف سمعوا ىذه اإلنذارات ،حنقوا عمى النبي ،فيكذا كؿ شرير ال يطيؽ أف يستمع ألي إنذار أو توبيخ.

وأمصيا ىذا َّ
حوؿ "الحؽ سماً" واعتبر إنذارات النبي خيانة وثورة ضد الممؾ واثارة لمشعب ضده .وىذا ليس عجيباً
يؽ ُك َّؿ أَق َْوالِ ِو = ألنيـ لو سمعوا
ض أْ
َف تُ ِط َ
فقمب رئيس الكينة ليس متجياً هلل بؿ لممجد العالمي .الَ تَ ْق ِد ُر األ َْر ُ
كبلـ النبي لكاف عمييـ أف يمتنعوا عف عباداتيـ كميا ويغمقوا ىياكميـ وييدموا عجوليـ ،وأف األغنياء عمييـ أف
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يردوا ما سمبوه مف الفقراء المساكيف .ويبدو أف الممؾ لـ ييتـ بعاموس بؿ احتقره فقرر أمصيا أف يطرده ىو.

اؾ ُخ ْب ًاز = فيو ظنو مثمو أتي ليتنبأ ليأكؿ خب اًز ،أي النبوة لو مجرد عمؿ وظيفي
وقاؿ لو إرجع َلي ُيوَذا َو ُك ْؿ ُى َن َ
يتعيش منو .والحؽ أف أمصيا كانت لو ىذه الصفة وىو خاؼ مف التوبة لئبل تنقص أرباحو .لذلؾ رفض أيضاً
ِ
س ا ْل َممِ ِؾ = الممؾ أقاميا مقدساً
كينة الييود المسيح .فاألغراض الشخصية تعمى العيوف عف الحؽ .أل ََّن َيا َم ْقد ُ
برأيو الشخصي ،ولكف ىذا ليس رأى اهلل وىناؾ ممحوظة ىامة في كممات أمصيا -:دائماً مف يسمؾ وراء

الشيطاف يكوف لو أساليب الشيطاف .والشيطاف ىو الكذاب وأبو الكذاب فأمصيا لكي يثير الممؾ ّأدعى أف
الس ْي ِ
ؼ (ٔٔ) بينما كاف قوؿ عاموس اقوـ عمى بيت يربعاـ بالسيؼ ( .)ٜوبيت
اـ ِب َّ
عاموس قاؿ َي ُم ُ
وت َي ُرْب َع ُ

يربعاـ ىـ نسؿ يربعاـ ولكف أمصيا أراد أف يثير يربعاـ ضد عاموس .والشيطاف في خبثو يقدـ أنصاؼ حقائؽ

حتى نقبميا ويكوف الصدؽ الذي فييا شركاً لنا فنقبؿ الكذب الذي فييا .وكاف كبلـ أمصيا فيو كثي اًر مف الدىاء

ليقنع عاموس بترؾ إسرائيؿ ،فبيت إيؿ مركز ممؾ مستقر وىي ال تقبمؾ ،وأنت متضايؽ ىنا مف خطايانا ،فإذىب

لييوذا حيث تجد كؿ التقدير واألماف .ولكف عاموس الخادـ الحقيقي ال يبحث عف مكاف آمف يأكؿ فيو خب اًز بؿ
اع َو َج ِاني
ت أََنا َن ِبيِّا َوالَ أََنا ْاب ُف َن ِب ٍّيَ ،ب ْؿ أََنا َر ٍ
سُ
عف المكاف الذي أرسمو لو اهلل .وىو بيذا التواضع أجاب أمصيا لَ ْ
ب ِم ْف ور ِ
الضأ ِ
يؿ =
اء َّ
الر ُّ
الر ُّ
اؿ لِي َّ
َخ َذ ِني َّ
ُج َّم ْيز فَأ َ
س َرِائ َ
ْف = أي أنا لست شيئاً بؿ الرب قَ َ
ْى ْب تََن َّبأْ لِ َ
ب :اذ َ
ش ْع ِبي إِ ْ
ََ
وىذا يشبو قوؿ بولس الرسوؿ " بولس رسوؿ ال مف الناس وال بإنساف بؿ بيسوع المسيح واهلل اآلب (غؿٔ.)ٔ:
والمعنى أني أنا مكمؼ مف اهلل بيذه الخدمة كمحاولة إلنقاذ شعبو إسرائيؿ فكيؼ تمنعني أنت .ولكف مشكمة

أمصيا أنو ظف عاموس باحثاً عف الثروة مثمو ،ولذلؾ جاء ليذا المكاف يبحث عف عمؿ وليكف ىذا العمؿ ىو
النبوة .ونجد ىنا عاموس في شجاعة وبسمطاف مف اهلل وكنبي يتنبأ ينطؽ بحكـ عمى ىذا الكاىف الشرير

( .)ٔٚ،ٔٙولعؿ ىذه النبوة قد تحققت في أثناء سبي أشور إلسرائيؿ وارتكب أحد جنود أشور الشر مع امرأة
امصيا ،وفقد أوالده وبناتو ِ
س ُـ ِبا ْل َح ْب ِؿ = فقد أتي ممؾ أشور
ُ
وحم َؿ ىو مسبياً ألرض غريبة ليموت ىناؾ .تُ ْق َ
بشعوب أخرى وأسكنيـ أرض إسرائيؿ عوضاً عف شعبيا الذي سباه ألرض أخرى .والحظ في رد النبي عمى

ت أََنا َن ِبيِّا َوالَ أََنا ْاب ُف َن ِب ٍّي = أنو ليس نبياً محترفاً كأنبياء إسرائيؿ الكذبة الذيف يتنبأوف باألجرة .ألنو
سُ
أمصيا لَ ْ
غالباً فقد خمط الناس بيف النبي الحقيقي والنبي الكاذب.
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اإلصحاح الثامف

عودة لمجدوؿ

ِ ٕ
ٔ
ٍ
ت:
ط
الر ُّ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ى َك َذا أ ََرِاني َّ
سمَّ ٌة لِ ْم ِق َ
الس ّْي ُد َّ
اؼ .فَقَ َ
وس؟» فَ ُق ْم ُ
ام ُ
ب َوِا َذا َ
اؿَ « :ما َذا أَ ْن َت َراء َيا َع ُ
ٖ ِ
ط ِ
ب« :قَ ْد أَتَ ِت ّْ
ير أَ َغ ِاني
الر ُّ
سمَّ ًة لِ ْم ِق َ
اؿ لِي َّ
س َر ِائ َ
اؼ» .فَقَ َ
الن َي َاي ُة َعمَى َ
َع ُ
يؿ .الَ أ ُ
ود أ ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
«َ
َصفَ ُح لَ ُو َب ْع ُد .فَتَص ُ
الس ُك ِ
ث َك ِثيرةٌ ي ْطرحوَنيا ِفي ُك ّْؿ مو ِ
وت»".
الر ُّ
ض ٍع ِب ُّ
ص ِر َوالَ ِو َؿ ِفي ذلِ َؾ ا ْل َي ْوِـَ ،يقُو ُؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
َْ
ا ْلقَ ْ
ب ،ا ْل ُجثَ ُ َ َ َ ُ َ

الرؤيا الرابعة -:رؤيا سمة القطاؼ-:

السبب الرئيسي الذي يجعؿ الخطاة يؤجموف توبتيـ مف يوـ إلى يوـ انيـ يظنوف أف اهلل يؤجؿ قصاصاتو .ولذلؾ
فينا يشبو اهلل إسرائيؿ بسمَّ ٌة لِ ْم ِقطَ ِ
اؼ أي سمة ممموءة بفاكية الصيؼ يتييأ مف حوليا اللتياميا .فيـ مييأوف فو اًر
َ
لميبلؾ = قَ ْد أَتَ ِت ّْ
الن َي َاي ُة وفي العبرية فكممة النياية قريبة مف كممو القطاؼ أو فاكية الصيؼ .فالخطاة إف لـ
ِ
ص ِر = أغاني أفراحيـ أو أغاني ىياكؿ أوثانيـ .والموت
يضعوا نياية لمخطية وضع اهلل نياية ليـ .أَ َغاني ا ْلقَ ْ
الس ُك ِ
ث َك ِثيرةٌ ي ْطرحوَنيا ِفي ُك ّْؿ مو ِ
وت = خائفيف مف أف العدو يسمع صوت ولولتيـ فينقميـ
ض ٍع ِب ُّ
َْ
يسود = ا ْل ُجثَ ُ َ َ َ ُ َ
ىـ أيضا .فاهلل أعطاىـ فرصاً كثيرة بطوؿ أناة وىـ استيانوا بيا فأتي اليبلؾ عمييـ.

ِٗ
يف« :متَى يم ِ
يدوا ب ِائ ِسي األَر ِ ٘ ِ ِ
اك َ ِ
وف ا ْلمس ِ
ضي
يف ل َك ْى تُِب ُ َ
اآليات (ٗ " -:)ٔٓ-ا ْ
س َم ُعوا ى َذا أَي َ
ُّيا ا ْل ُمتَ َي ّْم ُم َ َ َ
ْ
ض ،قَائم َ َ َ ْ
ٙ
الش ِ
ِ
ت لِ َنع ِر َ ِ
أرْس َّ ِ
ص ّْغ َر ِ
اإليفَ َةَ ،وُن َك ّْب َر َّ
اق َؿَ ،ونُ َع ّْو َج َم َو ِ
يف ا ْل ِغ ّْ
ي
يع قَ ْم ًحاَ ،و َّ
ش .لِ َن ْ
از َ
الش ْي ِر ل َن ِب َ
الس ْب ُ ْ
شتَ ِر َ
ض ح ْنطَ ًة؟ ل ُن َ
َ ُ
ٚ
ِ
الضُّعفَ ِ ٍ
سى إِلَى األ ََب ِد
الر ُّ
ْس َـ َّ
ب ِبفَ ْخ ِر َي ْعقُ َ
س ِب َن ْعمَ ْي ِفَ ،وَن ِب َ
وب« :إِ ّْني لَ ْف أَ ْن َ
يع ُنفَ َاي َة ا ْلقَ ْم ِح» .قَ ْد أَق َ
اء ِبفضَّةَ ،وا ْل َبائ َ
َ َ
ٛ
ض ،وي ُنوح ُك ُّؿ ِ ِ
ِ
ج ِميع أ ْ ِ
ب
يياَ ،وتَ ْط ُمو ُكمُّ َيا َك َن ْي ٍرَ ،وتَ ِف ُ
يض َوتَ ْن ُ
س ِم ْف أ ْ
ضُ
َج ِؿ ى َذا تَْرتَع ُد األ َْر ُ َ َ ُ
َ َ
ساك ٍف ف َ
َ
َع َمال ِي ْـ .أَلَ ْي َ
ٜ
َك ِن ِ ِ
ب َّ
س ِفي الظُّ ْي ِرَ ،وأُق ِْت ُـ
الر ُّ
وف ِفي ذلِ َؾ ا ْل َي ْوِـَ ،يقُو ُؿ َّ
الس ّْي ُد َّ
ص َر؟ َوَي ُك ُ
ب ،أ َّْني أُ َغ ّْي ُ
يؿ م ْ
الش ْم َ
ٓٔ
اد ُكـ َنوحا ،وج ِميع أَ َغ ِاني ُكـ مرِاثي ،وأُص ِع ُد عمَى ُك ّْؿ األ ْ ِ ِ
ُن ٍ
س ًحاَ ،و َعمَى
ُح ّْو ُؿ أ ْ
ْ ََ َ َ ْ َ
ورَ ،وأ َ
َع َي َ ْ ْ ً َ َ َ
َحقَاء م ْ
يد و ِ
َجعمُيا َكم َن ِ ِ ِ
آخ َرَىا َي ْو ًما ُم ِّرا! "
َوأ ْ َ َ َ َ
احة ا ْل َوح َ

ض ِفي َي ْوِـ
األ َْر َ
ُك ّْؿ َأر ٍ
ْس قَ َر َع ًة،

وف = في ترجمو أخري "الظامئوف إلى دـ المحتاج" .أي كاف ىؤالء الظالميف عطشى لدـ البائسيف أي
ا ْل ُمتَ َي ّْم ُم َ
ْس َّ
الش ْي ِر
إلى أرضيـ ومحاصيميـ التي يعيشوف عمييا .أما المسيح فأفتقر ليغنينا (ٕكو  .)ٜ:ٛوفي آية (٘) َأر ُ
= كاف يوماً مقدساً يقدموف فيو ذبائح خصوصية ،وتضرب األبواؽ (عدد )ٔٓ:ٔٓ+ٔ٘-ٔٔ:ٕٛويمتنعوف فيو

عف أشغاليـ العادية .وىـ كانوا يتمنوف أف يمر رأس الشير والسبوت وغيرىا مف األعياد سريعاً ليعودوا لتجارتيـ

بالغش التي يحققوف منيا مكاسب كبيرة ،فيـ ضاقوا ذرعاً باألعياد حيث تتوقؼ التجارة ،وىذا يسبب ليـ خسائر
الش ِ
ِ
ص ّْغ َر ِ
اإليفَ َةَ ،وُن َك ّْب َر َّ
اق َؿ = موازينيـ موازيف غش فيـ امتنعوا عف العمؿ ظاىرياً ولكف ببل تقوي في
مادية .ل ُن َ
القمب  ،بؿ الغش والظمـ يمؤلف القمب .ىي صورة مؤلمة لمنفس التي صارت تستثقؿ خدمة الرب ويوـ الرب .وىـ
يبيعوف الحبوب باأليفة لذلؾ يصغروف اإليفة ويشتروف بالشاقؿ مف المزارعيف المساكيف لذلؾ فيـ يكبروف
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ِ
ِ ٍ
س ِب َن ْعمَ ْي ِف = حيف ال يقدر ىؤالء المساكيف
الشاقؿ .وىو أصبحوا يشتروف المساكيف كعبيد (ِ )ٙبفضَّةَ ،وا ْل َبائ َ
يعيـ ُنفَ َاي َة ا ْلقَ ْم ِح = قد تكوف نفاية القمح (ٔ) القمح الفاسد وىذا يبيعونو لمفقراء
عمى الدفع يشترونيـ كعبيد َوِب َ

عمى أنو جيد أو (ٕ) ىذا ما تبقي مف الجمع في الحقؿ ،أو ما نسيو الشخص في الحقؿ وبحسب الشريعة ال
يرجع صاحب الحقؿ ليأخذه بؿ يتركو لمفقراء (تثٕٗ .)ٜٔ:وفي جمعيـ لنفاية الحقؿ وبيعيا مخالفة لمناموس

وكسر لقانوف المحبة ،فمف أيف يجد الفقراء ليأكموا .ىـ باعوا حؽ الفقراء بالفضة ،واذ ال يجد الفقير فضة ليشتري

وب = أي بنفسو
الر ُّ
ْس َـ َّ
ب ِبفَ ْخ ِر َي ْعقُ َ
قمحاً ليحيا ىو وأوالده أعطوه قمحاً ،ولكف اشتروه بالفضة وباعوه كعبد .أَق َ
ض ،وي ُنوح ُك ُّؿ ِ ِ
ِ
ييا .وتكوف ىذه الرعدة
فيو فخر يعقوب ومجده .بأنو لف ينسى ىذا الظمـ وستَْرتَع ُد األ َْر ُ َ َ ُ
ساك ٍف ف َ
َ
ب = تكتسح وتغرؽ في
كفيضاف النيؿ .فقصاصات اهلل عمييـ ستأتي كفيضاف يكتسح كؿ شئ .تَ ِف ُ
يض َوتَ ْن ُ
ضُ
ترجمات أخري .وي ُك ُ ِ ِ
ب
وف في ذل َؾ ا ْل َي ْوِـ = حيف يأتي الخراب أنو سيأتي بغتة فيتحوؿ نورىـ إلى ظبلـ = أُ َغ ّْي ُ
ََ
َّ
ض ِفي َي ْوِـ نُ ٍ
ور = فبعد أف كاف كؿ شئ بيياً مفرحاً إذ بو صار مظمماً قاتماً.
س ِفي الظُّ ْي ِرَ ،وأُق ِْت ُـ األ َْر َ
الش ْم َ
وتنتيي فيو مباىج حياتيـ .ىكذا قصاصات اهلل مرعبة لمخطاة .ىذه لعنة الخطية ولكف نشكر اهلل الذي حمؿ
خطايانا ولعنتيا ،بؿ صار خطية مف أجمنا يوـ الصميب الذي فيو غابت الشمس في الظير .وبذلؾ تصبح ىذه
ِ ِ
ب َّ
س = نبوة واضحة عف يوـ الصميب ،حيث حمؿ المسيح أالمنا التي
اآلية في ذل َؾ ا ْل َي ْوِـ ...إني أُ َغ ّْي ُ
الش ْم َ
جمبناىا عمى أنفسنا .وفي يوـ الصميب أيضا ارتعدت األرض بزلزاؿ شقؽ األرض وقاـ الموتي ،وفيو أنشؽ

اد ُك ْـ َن ْو ًحا وفقدوا ىيكميـ
َع َي َ
ورِفض الييود نيائياً وتشتتوا في العالـ لرفضيـ المسيح ،وتحولت أ ْ
حجاب الييكؿ ُ
ِ
لم َرِاث َي (ومازالوا يبكوف عند حائط المبكي) ولبسوا المسح عمى األحقاء حيف أسمميـ اهلل لؤلمـ
فتحولت أَ َغاني ُك ْـ َ
يد = أي حزف شديد جداً .و ِ
لمدة حوالي ٕٓٓٓسنة وحزنيـ َكم َناح ِة ا ْلو ِح ِ
آخ َرَىا َي ْو ًما ُم ِّار = ىو اليوـ الذي يقبموف
َ
َ َ َ
فيو ضد المسيح ،حيف ينطمؽ الشيطاف وتأتي الضيقة العظيمة.
ٔٔ
ِ
وعا ِفي األ َْر ِ
الر ُّ
َّاـ تَأ ِْتيَ ،يقُو ُؿ َّ
وعا لِ ْم ُخ ْب ِزَ ،والَ
الس ّْي ُد َّ
ض ،الَ ُج ً
ب ،أ ُْرس ُؿ ُج ً
اآليات (ُٔٔ « " -:)ٔٗ-ى َوَذا أَي ٌ
بٕٔ .فَيجولُ َ ِ
اع َكمِم ِ
اء ،ب ْؿ ِ
عطَ ً ِ ِ
الشم ِ
ِ
ِ
ش ِر ِ
وف
الر ّْ
ات َّ
اؿ إِلَى ا ْل َم ْ
ؽَ ،يتَطَ َّو ُح َ
َُ
شا ل ْم َم َ
َ
ْ
وف م ْف َب ْح ٍر إلَى َب ْح ٍرَ ،وم َف ّْ َ
الست َم ِ َ
ٗٔ
ٖٔ
ط ِ
وف
الر ّْ
ب فَالَ َي ِج ُدوَن َياِ .في ذلِ َؾ ا ْل َي ْوِـ تَذُْب ُؿ ِبا ْل َع َ
لِ َي ْطمُ ُبوا َكمِ َم َة َّ
ش ا ْل َع َذ َارى ا ْل َج ِميالَ ُ
يف َي ْحِمفُ َ
اف ،الَِّذ َ
ت َوا ْل ِفتْ َي ُ
الس ِ
ومو َف َب ْع ُد»".
ِب َذ ْن ِب َّ
سقُطُ َ
لي َؾ َيا َد ُ
ام َرِةَ ،وَيقُولُ َ
س ْب ٍع .فَ َي ْ
وفَ :ح ّّي إِ ُ
افَ ،و َح َّي ٌة طَ ِريقَ ُة ِب ْئ ِر َ
وف َوالَ َيقُ ُ

في أياـ النياية سيكوف ىناؾ جوع وعطش لكممة اهلل الحقيقية التي تشبع وتروي .فالعالـ يسير وراء الضبلؿ ووراء
شيواتو .وألف البشر ال يطمبوف اهلل بالحقيقة سيعطييـ اهلل شيوة قموبيـ ويطمؽ ليـ الشيطاف مف أسره فينطمقوف

وراء شيوات العالـ ليشبعوا منيا ،ولكف ىذه ال تشبع وال تروي .وبذلؾ يكوف العالـ في حالة جوع وعطش وفراغ

روحي .وىذه الحالة يصاحبيا آالـ نفسية وتحطيـ نفس ،وتمؤل النفوس كآبة ألنيا قد انفصمت عف سر شبعيا
وف ِم ْف َب ْح ٍر إِلَى َب ْح ٍر = وماء
وفرحيا "اهلل" وانجذبت لشيوتيا ،وال اشتراؾ لمنور مع الظممة ،ولذلؾ ىـ َي ُجولُ َ
البحر مالح ويحاولوف أف يرتووا منو لكنيـ يزداد عطشيـ .ىـ تركوا اهلل ينبوع الماء الحي وذىبوا ينقروف ألنفسيـ

آبا ار مشققو ال تضبط ماء (أرٕ )ٖٔ :ويبحثوف عف كممة اهلل مف الشماؿ لمشرؽ ،أي في كؿ مكاف ولكنيـ ال
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يجدونيا .أليس ىذا ىو حاؿ العالـ اليوـ .ولنبلحظ ارتفاع عدد حاالت االنتحار وااللتجاء إلى األطباء النفسييف.

بؿ األدىى المجوء لمشياطيف والسحر في أكثر ببلد العالـ تقدماً .ىـ يبحثوف عف شئ لكنيـ يتخبطوف غير

راغبيف في البحث بأمانة عف اهلل ،وستزداد ىذه الحالة مع قرب النياية وظيور ضد المسيح .وتركز اآليات عمى

س ْب ٍع جنوباً ألف أرض إسرائيؿ ىي مسرح
أف ىذا يتـ بصورة أوضح في أرض إسرائيؿ مف داف شماالً إلى ِب ْئ ِر َ
أحداث النياية .وكؿ العمي الذي يصيب الييود اليوـ سببو البرقع الذي عمى عيونيـ (ٕكوٖ .)ٔ٘:فكيؼ يجدوف
الرب وقد وضعوا البرقع عمى عيونيـ .لذلؾ ىـ سيضموف وراء ضد المسيح حيف يظير ،ألنيـ رفضوا المسيح
ط ِ
اف (قوتيـ ستنتيي) .اهلل ىو سر جماليـ
الحقيقي .تَذُْب ُؿ ِبا ْل َع َ
ش ا ْل َع َذ َارى ا ْل َج ِميالَ ُ
ت (جماليـ سينتيي) َوا ْل ِفتْ َي ُ
الس ِ
افَ ،و َح َّي ٌة
وف ِب َذ ْن ِب َّ
لي َؾ َيا َد ُ
ام َرِةَ ،وَيقُولُ َ
يف َي ْحمِفُ َ
وقوتيـ لكف حيف تركوه فقدوا جماليـ وقوتيـ .الَِّذ َ
وفَ :ح ّّي إِ ُ
س ْب ٍع = الخطية التي اتيموا بيا أنيـ يحمفوف بذنب (إلو) السامرة = أي الصنـ الذي في بيت أيؿ
طَ ِريقَ ُة ِب ْئ ِر َ
الذي يعبده إسرائيؿ وعاصمتيا السامرة .فيـ افتخروا بخزييـ وقالوا "حي إليؾ ياداف" أي يحمفوف بيذا العجؿ

الذىبي متوىميف انيـ يعبدوف اهلل عبادة صحيحة .ويتخيموف أف طريقتيـ في العبادة ومعرفتيـ ىي الصحيحة =

س ْب ٍع = وال يدروف أف ىذا لخزييـ وىـ اآلف يرفضوف المسيح ومازالوا ينتظروف مجيء المسيح،
َو َحيَّ ٌة َ
ط ِريقَ ُة ِب ْئ ِر َ
وىـ مصريف اف طريقتيـ ىي الصحيحة .ولذلؾ سيقبموا ضد المسيح متي جاء وسيكوف ىذا ذنب السامرة
وف .وكأف اآليات
وم َ
سقُطُ َ
وسيكوف ىذا لخزييـ حيف يحمفوا أي يسيروا وراء ضد المسيح .ولذلؾ ىـ َي ْ
وف َوالَ َيقُ ُ
تشير لممنطقة التي ستحدث فييا ىذه األحداث مف البحر لمبحر = أي مف البحر المتوسط إلى البحر الميت

ومف داف إلى بئر سبع.
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اإلصحاح التاسع

عودة لمجدوؿ

ٔ
اج ا ْل َعم ِ
س ْرَىا
ت َّ
ابَ ،و َك ّْ
الس ّْي َد قَ ِائ ًما َعمَى ا ْل َمذ َْب ِح ،فَقَ َ
ود َحتَّى تَْر ُج َ
اؿِ« :ا ْ
اآليات (َٔ " -:)ٗ-أر َْي ُ
ؼ األ ْ
َعتَ ُ
ض ِر ْب تَ َ ُ
آخرُىـ ِب َّ ِ
ِ
عمَى ر ُؤ ِ ِ ِ
اجٕ .إِ ْف َنقَ ُبوا إِلَى ا ْل َي ِ
ب ِم ْن ُي ْـ َى ِ
اوَي ِة
ت ِم ْن ُي ْـ َن ٍ
ب َوالَ ُي ْفمِ ُ
ار ٌ
الس ْيؼ .الَ َي ْي ُر ُ
وس َجميع ِي ْـ ،فَأَقْتُ َؿ َ ْ
َ ُ
ٖ
السم ِ
اؾ تَأْ ُخ ُذ ُىـ َي ِديَ ،وِا ْف َ ِ ِ
اختََبأُوا ِفي َأر ِ
اؾ
اؾ أُْن ِزلُ ُي ْـَ .وِا ِف ْ
ْس ا ْل َك ْرَم ِؿ فَ ِم ْف ُى َن َ
اء فَ ِم ْف ُى َن َ
فَ ِم ْف ُى َن َ
ْ
صع ُدوا إلَى َّ َ
ٗ
ِ
ض ْوا ِفي
ش َوآ ُخ ُذ ُى ْـَ ،وِا ِف ْ
َم ِاـ َع ْي َن َّي ِفي قَ ْع ِر ا ْل َب ْح ِر فَ ِم ْف ُى َن َ
أُفَتّْ ُ
آم ُر ا ْل َح َّي َة فَتَ ْم َد ُغ ُي ْـَ .وِا ْف َم َ
اؾ ُ
اختَفَ ْوا م ْف أ َ
َج َع ُؿ َع ْي َن َّي َعمَ ْي ِي ْـ لِ َّ
مشّْر الَ لِ ْم َخ ْي ِر»".
آم ُر َّ
َّ
َع َد ِائ ِي ْـ فَ ِم ْف ُى َن َ
الس ْي َ
ؼ فَ َي ْقتُمُ ُي ْـَ ،وأ ْ
اـ أ ْ
اؾ ُ
الس ْب ِي أ َ
َم َ

الرؤيا الخامسة -:رؤيا المذبح-:

ٔ
الس ّْي َد قَ ِائ ًما َعمَى ا ْل َمذ َْب ِح .ومف عمى المذبح
ت َّ
لـ يقؿ ىنا "ىكذا أراني السيد ألف الرب ىنا أراه نفسو = َأر َْي ُ
يعمف اهلل خصومتو معيـ ألنيـ دنسوا مقدساتو .ىو أعمف خصومتو معيـ مف عمي المذبح ألنو قرر اف يحطـ

اج ا ْل َعم ِ
ود = أي عمود الييكؿ .وقد
ىذا المذبح الذي امتزجت فيو عبادة اهلل مع العبادة الوثنية .ويبدأ الضرب بتَ َ ُ
اب = أي تتزلزؿ األعتاب وىذه إشارة لبقية الشعب.
يكوف ىذا إشارة لرئيس كينتيـ أو ممكيـَ .حتَّى تَْر ُج َ
ؼ األ ْ
َعتَ ُ

واسرائيؿ ىنا مصورة في صورة ىيكؿ يضربو اهلل مف رأس عموده (ممكيـ) حتى أصغر إنساف ،أي سييمؾ الكؿ
ولف يكوف ىناؾ ىارب مف ضربة اهلل ،فيـ دنسوا ىيكؿ اهلل فسيفسدىـ اهلل (ٔكوٖ )ٔٚ:فَأَقْتُ َؿ ِ
آخ َرُى ْـ = إذا
سم ِ
اوَي ِة َوِا ْف َ ِ ِ
اختََبأُوا ِفي َأر ِ
اليبلؾ لمجميع حتى إِ ْف َنقَ ُبوا إِلَى ا ْل َي ِ
ْس ا ْل َك ْرَم ِؿ (اعمي القمـ)
اءَ .وِا ِف ْ
صع ُدوا إلَى ال َّ َ

آم ُر ا ْل َحيَّ َة فَتَ ْم َد ُغ ُي ْـ .لقد ظف أىؿ بابؿ أنيـ لو أقاموا برجاً عالياً
أو ذىبوا لقَ ْع ِر ا ْل َب ْح ِر تجئ عمييـ لعنة اهلل = ُ
جداً سينقذىـ ىذا مف الطوفاف ،وظف يوناف انو بيربو إلى البحر سوؼ يستطيع أف ييرب مف اهلل .ولكف أيف

نيرب أف جعؿ اهلل عينيو عمينا لمشر ال لمخير (وقد تعني األماكف العالية الكبرياء والبحر لذات العالـ) ٗ َوِا ْف
ؼ َي ْقتُمُ ُي ْـ = خطيتيـ كانت السبب في عبوديتيـ وذىابيـ لمسبي وىناؾ أيضا تدركيـ
الس ْب ِي َّ ...
ض ْوا ِفي َّ
الس ْي َ
َم َ
تأديبات اهلل بالسيؼ حتى وىـ في أرض غريبة.
٘
اك ُن َ ِ
الس ِ
ب ا ْل ُج ُن ِ
يياَ ،وتَ ْط ُمو ُكمُّ َيا َك َن ْي ٍر
الس ّْي ُد َر ُّ
وح َّ
ود الَِّذي َي َم ُّ
اآليات (َ٘ " -:)ٙ-و َّ
س األ َْر َ
وبَ ،وَي ُن ُ
ض فَتَ ُذ ُ
وف ف َ
ِ
ِ
السم ِ
ِ
َِّ ٙ
ضب َك ِن ِ ِ
س َعمَى األ َْر ِ
ُّيا
اء َعالَ لِ َي ُو َوأ َّ
َوتَ ْن ُ ُ
يؿ م ْ
صب َ
ض قُبَّتَ ُو ،الَّذي َي ْد ُعو م َياهَ ا ْل َب ْح ِر َوَي ُ
َس َ
ص َر .الذي َب َنى في َّ َ
َعمَى َو ْج ِو األ َْر ِ
اس ُم ُو" .
ضَ ،ي ْي َوهُ ْ
نري ىنا مقدار عظمة اهلل وقدرتو عمى أف يصنع ما يحذرىـ بو فيو يمس األرض فتذوب (ترتعد) والقصاصات
اس ُم ُو = فيو القادر عمي
تَ ْط ُمو ُكمُّ َيا َك َن ْي ٍر (كطوفاف) .والمممكة تنضب (أي تغرؽ) كما يفيض نير النيؿَ .ي ْي َوهُ ْ
السم ِ
ِ
َِّ
س َعمَى األ َْر ِ
ض قُبَّتَ ُو .وقبتو ىي الفضاء الشاسع المحيط بكرة
اء َعالَ لِ َي ُو َوأ َّ
َس َ
كؿ شئ .وىو الذي َب َنى في َّ َ
األرض .وىذا يجذب مياه المحيطات كبخار ليسقط مط ار عمى األرض( .ىذا يشبو ما رآه حزقياؿ أف اهلل جالس

عمى عرشو فوؽ قبة السماء مرتفعا عف األرضيات) إذا ىو قادر أيضا أف يرفعنا لمسماويات ،وىذا ما صنعو
بصعوده .وجاءت كممة قبتو لتعني أيضا فرقة حراسة قد أسسيا عمى األرض بيا يحمي خاصتو عمى األرض.

وقد تعني شعبو السماوي الذي يحارب كفرقة مجتمعة ضد إبميس وجنوده.
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ب؟ أَلَـ أ ِ
ِ
اآليات («ٚ" -:)ٔٓ-ٚأَلَستُـ لِي َكب ِني ا ْل ُك ِ
يؿ ِم ْف أ َْر ِ
ض
يؿَ ،يقُو ُؿ َّ
س َرِائ َ
س َرِائ َ
وش ّْي َ
َ
ُصع ْد إِ ْ
الر ُّ ْ ْ
يف َيا َبني إِ ْ
ْ ْ
ٛ
ب عمَى ا ْلمممَ َك ِة ا ْل َخ ِ
يف ِم ْف َك ْفتُور ،واألَر ِ
ِمصر ،وا ْل ِفمِس ِط ِ
يف ِم ْف ِق ٍ
يد َىا
ير؟ ُى َوَذا َع ْي َنا َّ
الس ّْي ِد َّ
اط َئ ِةَ ،وأُِب ُ
ام ّْي َ
ين ّْي َ
الر ّْ َ
َْ َ ْ
َْ
َ َ َ
ٜ
َّ
َع ْف َو ْج ِو األ َْر ِ
س َرِائي َؿ َب ْي َف
الر ُّ
اماَ ،يقُو ُؿ َّ
آم ُر فَأُ َغ ْرِب ُؿ َب ْي َ
يد َب ْي َ
ضَ .غ ْي َر أ َّْني الَ أُِب ُ
ت َي ْعقُ َ
ت إِ ْ
ب .ألَن ُو ىأََن َذا ُ
وب تَ َم ً
ٓٔ
وت ُك ُّؿ َخ ِ
الس ْي ِ
ِ
يع األُمِـ َكما ُي َغرَب ُؿ ِفي ا ْل ُغرَب ِ
اؿَ ،و َح َّب ٌة الَ تَقَعُ إِلَى األ َْر ِ
ضِ .ب َّ
يف :الَ
اط ِئي َ
ؼ َي ُم ُ
ش ْع ِبي ا ْلقَ ِائمِ َ
ْ
َجم ِ َ َ ْ
ب َّ
الش ُّرَ ،والَ َيأ ِْتي َب ْي َن َنا" .
َي ْقتَ ِر ُ
كاف ما يميز شعب إسرائيؿ أف اهلل أخرجيـ مف أرض العبودية (مصر) ودخؿ معيـ في عيد وأعطاىـ شريعة
وحؿ بمجده في وسطيـ فصاروا لو شعباً وصار ليـ إلياً .ولكنيـ اتكموا عمى ىذا وتصوروا أنيـ ميما أخطأوا
ين ّْي َ ِ
فيـ شعب اهلل .لذلؾ يقوؿ اهلل ليـ ىنا  :أنو كما أخرجيـ مف أرض مصر اخرج ا ْل ِفمِس ِط ِ
ور،
ْ
يف م ْف َك ْفتُ َ
واألَر ِ
يف ِم ْف ِق ٍ
ير .قير أي ما وراء دمشؽ .فخروجيـ مف مصر ليس ىو ما يميزىـ عف غيرىـ فقد سبؽ اهلل
ام ّْي َ
َ َ

وصنع ىذا مع كثيريف وأنقذىـ مف العبودية .لكف ما كاف يميزىـ ىو وجود اهلل في وسطيـ ،وكونيـ شعباً مقدساً
ممتزما بناموس اهلل .فإف ساروا بالعكس مع اهلل وفقدوا صورة قداستيـ صاروا بالنسبة هلل َكب ِني ا ْل ُك ِ
يف =
وش ّْي َ
َ
وىؤالء لـ يدخؿ اهلل معيـ في عيده .ولوف الكوشيوف أسود والمعني الرمزي أنيـ صاروا في سواد الخطية

(ارٖٔ ) ٕٖ:واهلل ىنا يعمف غضبو عمى الظممة التي صاروا فييا فبل شركة لمنور مع الظممة وىا ىو ينذرىـ بأنو
يبيد ا ْلمممَ َك ِة ا ْل َخ ِ
اما .ولكنو يغربميـ وسط الشعوب .وىذا
يد َب ْي َ
اط َئ ِة ولكف يبقي بقية أمينة = الَ أُِب ُ
ت َي ْعقُ َ
َْ
وب تَ َم ً
ما حدث بعد سبي أشور وبعد سبي بابؿ وعاد وجمعيـ ،وىذا ما حدث بعد المسيح ،فبصمبيـ لممسيح خسروا
عبلقتيـ باهلل ،وصاروا كالكوشييف وتشتتوا في العالـ أجمع لكف لف تقع حبة إلى األرض = ىذا وعد بخبلص

البقية في األياـ األخيرة .وفي (ٓٔ) ىـ يعيشوف عمى أحبلـ باطمة انيـ شعب اهلل المختار ولف يصيبيـ الشر وال
يقترب إلييـ .لكف إنذار اهلل واضح بالسيؼ يموت كؿ خاطئي الشعب.

الس ِ
ِ ِ
ٔٔ ِ ِ
شقُوقَيا ،وأ ُِقيـ رْدميا ،وأ َْب ِنييا َكأَي ِ
َّاـ
ظمَّ َة َد ُاوَد َّ
ُح ّْ
اق َ
يـ ِم َ
ط َةَ ،وأ َ
ص ُف ُ َ َ ُ َ َ َ َ َ
اآليات (ٔٔ« " -:)ٔ٘-في ذل َؾ ا ْل َي ْوـ أُق ُ
ٖٔ
بِ َّ ،
َّى ِرٕٔ .لِ َكى ي ِرثُوا ب ِق َّي َة أ َُدوـ وج ِميع األُمِـ الَِّذ َ ِ
َّاـ
الر ُّ
اس ِمي َعمَ ْي ِي ْـَ ،يقُو ُؿ َّ
الد ْ
َ
ْ َ
يف ُدع َي ْ
َ ََ َ َ
الصانعُ ى َذاَ .ىا أَي ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ا ْل ِع َن ِب َب ِاذ َر َّ
بُ ،ي ْد ِر ُؾ ا ْل َح ِ
الر ُّ
تَأ ِْتيَ ،يقُو ُؿ َّ
ار ُ
يراَ ،وتَسي ُؿ َجميعُ
ث ا ْل َحاص َدَ ،وَدائ ُ
الزْر ِعَ ،وتَ ْقطُُر ا ْلج َبا ُؿ َعص ً
ٗٔ
وف َخ ْم َرَىا،
وما َوَي ْ
س َرِائ َ
س ْب َي َ
ش َرُب َ
س َ
س ُكنُ َ
يؿ فَ َي ْبنُ َ
وف ُم ُد ًنا َخ ِرَب ًة َوَي ْ
ش ْع ِبي إِ ْ
وفَ ،وَي ْغ ِر ُ
التّْالَ ِؿَ .وأ َُرُّد َ
وف ُك ُر ً
٘ٔ
ض ِيـ ،ولَ ْف ي ْقمَعوا بع ُد ِم ْف أَر ِ
ِ
ِ
وف ج َّن ٍ
اؿ
َع َ
ط ْيتُ ُي ْـ ،قَ َ
ات َوَيأْ ُكمُ َ
ض ِيِـ الَِّتي أ ْ
ص َن ُع َ َ
س ُي ْـ في أ َْر ْ َ ُ ُ َ ْ
َوَي ْ
وف أَثْ َم َارَىاَ .وأَ ْغ ِر ُ
ْ
لي َؾ»".
الر ُّ
َّ
ب إِ ُ
آيات نيائية تفتح باب الرجاء خبلؿ المسيح ابف داود ليقيـ مممكتو الروحية التي تضـ العالـ كمو .وىذا السفر
ظمَّ َة َد ُاوَد
أتسـ بيدـ قصور ييوذا واسرائيؿ وكؿ األمـ المحيطة بإشعاؿ النار فييا .وعوض ىذه يقيـ اهلل ِم َ
الس ِ
ط َة بقيامتو وقيامتنا معوُ .فبيت أو قصر داود انتيى بسبي وىبلؾ وخراب صدقيا أخر مموؾ ييوذا .وىنا
َّ
اق َ

يظير خط عاموس واضحاً .فاهلل خمقنا وسكف فينا كقصور وكذا عمى صورتو ،وبالخطية (الثبلثة ألنيا تجاه اهلل)
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(وباألربعة ألف الخطية كانت نا اًر جاءت عمى ىذه القصور فتحولت لمظمة ساقطة .والسفر يتحدث عف الخراب

والموت ثـ أخي اًر في صورة مبيجة عف القيامة ،مف خبلؿ جسد المسيح (وبالمعمودية نموت ونقوـ معوُ) فالمسيح
أقاـ جسده أي بيتو الجديد فينا بروحو القدوس مف خبلؿ األسرار المقدسة .إذاً الخراب كاف مقدمة إلقامة الجسد
ِ
يـ َرْد َم َيا فبعد أف فقدنا مجدنا المموكي
يح ّْ
ص ُف ُ
الجديد فيو يقمع ليغرس وييدـ ليبني (أرٔ )ٔٓ:وىو َ
شقُوقَ َياَ ،وأُق ُ
بالخطية وفقدنا جماؿ قصورنا وصرنا كمظمة منيدمة خربة مثؿ بيت داود .أعاد المسيح بناؤنا .وجاءت اآلية
(ٔٔ) بمعني أرمـ ثغراتيا وأقيـ خربيا .لقد أعاد المسيح لمكنيسة المجد الروحي وحصمت عمى عيد جديد .وميما
كاف بيت داود فيو بالمقارنة مع كنيسة المسيح كالخيمة .وفي(ٕٔ) فتح الباب لجميع األمـ لتدخؿ تحت ىذه

المظمة .ويتحوؿ فييا أدوـ الدموي لوداعة المسيح .واألمـ عباد األوثاف لشعب المسيح .وفي (ٖٔ) فيض النعمة

في كنيسة المسيح بمغة الزراعة فاألرض خصبة والحصاد وفير أي المؤمنيف سيكونوف كثيريفُ .ي ْد ِر ُؾ ا ْل َح ِ
ث
ار ُ
ا ْلح ِ
اص َد = ليعد األرض لمغمة التالية .والمؤمنيف راسخيف سماوييف كالجباؿ يقطروف عصي ارً = فرحاً وبركة وفي
َ

(ٗٔ) عصر الحرية مف إبميس ،فبعد أف حولنا إبميس لخرب أعاد الروح القدس بنائنا ومؤلنا فرحاً = َخ ْم َرَىا وفي
(٘ٔ) نجد ثبات ىذه الكنيسة ولَ ْف ي ْقمَعوا بع ُد ِم ْف أَر ِ
ض ِيِـ = ىي كنيسة تشبع وتفرح بالروح القدس (الحصاد
َ ُ ُ َْ
ْ
الكثير والخمر الذي يسيؿ).
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دراسة فى نبوة عاموس النبى

عودة لمجدوؿ

ويقاؿ فى التقميد الييودى أنو كاف ثقيؿ المساف.
عاموس كممة معناىا ثقؿ أو حامؿ الثقؿ ُ
ولكف إسمو ُيعبِّر عف مناسبتو ليذا السػفر بػؿ يشػرح كيػؼ يصػير إنسػاف نبيػاً .مػف تكػوف لػو الحساسػية الروحيػة يش ُػعر بمػا
يشعر بو اهلل.
يشعر بو اهلل ُ
يشعر بما ُ
فيطمقو اهلل ح اًر ليتكمـ وسط شعبو ،فيو ُ
ُ
بجػػرح شػػديد ،قػػاؿ لػػو اهلل اآلف تشػ ُػعر بمػػا أشػ ُػعر بػػو أنػػا
مثػػاؿ :اهلل يطمػػب مػػف ىوشػػع النبػػى أف يتػػزوج مػػف زانيػػة ولمػػا شػػعر ُ
عريس إسرائيؿ الزانية ،وعاموس شعر بثقؿ خطية الشعب ولـ يحتمميا كما لـ يحتمميا اهلل القدوس ،وشعر بثقػؿ الضػربات

التى يستحقيا الشعب فإنطمؽ ُيحذر شعبو ليتوبوا فأسماه الناس نبى الويبلت.
كممة وحى بالعبرانية = ثقؿ

ىػو خػادـ م َّ
الح ْػؿ وليػذا ُيكمفػو اهلل بػأف
ويصػمى ألجػؿ النػاس ليتوبػوا سػائبلً اهلل عػف َ
ثقػؿ بخطايػا شػعبو ويتقطػع قمبػو بسػببيا ُ
ُ
ُيكمِّـ الشعب إذ ُيريو اهلل رؤى بأف عقوبة الخطية أو أف نتائج الخطية ُمرعبة فيرى ماذا سيحدث لشعبو فيصرخ فى الشعب
طالباً ألف يتوبوا حتى ال تأتى الضربات ،وىكذا يصبح نبياً.


عاش فى ييوذا كراع لمغنـ وجانى جميز وأرسمو اهلل إلسرائيؿ المممكة الشمالية.

ىؿ بالضرورة يجد رجؿ اهلل الكرامة وسط الناس؟

قطعاً ال ،فنبوات عاموس ضد الخطية اثارت رئيس الكينة أمصيا .فذىب أمصيا لمممؾ كاذباً ِّ
مغي اًر ألقواؿ عاموس:

ٔ) حينما قاؿ عاموس أف ىناؾ ضربات ستأتى عمى بيت الممؾ ،قاؿ أمصيا أف عاموس قاؿ أف الممؾ سيموت.

ٕ) ىذه ىى عادة الشيطاف وأتباعػو .فكمػا قػاؿ السػيد المسػيح عػف الشػيطاف أنػو كػذاب وأبػو الكػذاب ،فأتبػاع الشػيطاف
وأبنائو كذابوف .يقوؿ الخبر نصفو صحيح ونصفو كاذب لمخداع.

ٖ) نرى شجاعة عاموس الذى لـ ييتـ بتيديدات أمصيا بؿ حذره بشدة عما سيمحؽ ببيتو مف مصائب.

ٗ) أمصيا يقوؿ لو إذىب مف إسرائيؿ واذىػب لبمػدؾ ييػوذا وكػؿ عيشػؾ ىنػاؾ .فيػو ظػف أف كػؿ النػاس مثمػو بػاحثيف
عف الماؿ .فقد كاف أمصيا رئيس كينة جشع يطمب جمع األمواؿ غيػر ميػتـ بخػبلص النفػوس وظػف أف عػاموس

مثمو لكف خادـ اهلل يطمب خالص النفوس وليس جمع الفموس.

٘) رجؿ اهلل وخادـ اهلل الحقيقى ال يطمب كرامة مف الناس بؿ اهلل ُيعطى كرامة لرجالو.
 )ٙكاف عاموس ال يفتخر بكونو نبياً بؿ فى تواضع يقوؿ :ما أنا سوى جانى جميز أخػذنى الػرب مػف وراء الضػأف،
وكمفنى برسالة وساقوـ بيا حتي لو ىددتني بالقتؿ يا أمصيا (عاموسٔٗ: ٚو٘ٔ).

 )ٚاهلل ال يختار نوعاً محدداً ليقوـ بدور النبى ولكف بحسب إستعداد القمب وشفافيتو ونقاوتو .ولنػرى نوعيػات األنبيػاء
والرسؿ.

َّ
لمممؾ.
موسى :تيذب بكؿ حكمة المصرييف ومف قصرالممؾ ومرشح ُ

داود :ممؾ
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أشعياء :مف بيت الممؾ وابف عمو وشاعر مثقؼ
عاموس :راع وجانى جميز

بولس :فيمسوؼ دارس لمعيد القديـ والفمسفة اليونانية والمغات

بطرس :صياد سمؾ

حوؿ ىذا وذاؾ لنبى يتكمـ بمساف اهلل ،كما قاؿ اهلل ألرميػا النبػى" :مثػؿ فمػى تكػوف"
فاهلل ليس عنده محاباة والروح القدس ُي ِّ
(أرميا٘ٔ.)ٜٔ:
النبى ليس فقط يطمب التوبة مف الشعب

بؿ عمؿ النبى ىو كشؼ طريؽ الخالص الوحيد وىو المسيح
وىذا ىو ممخص نبوة عاموس بؿ كؿ نبوات األنبياء،
فالمسيح قيؿ عنو فى سفر الرؤيا (رؤ)ٔٓ:ٜٔ
فإف شيادة يسوع ىى روح النبوة

كممات تكررت فى األصحاحيف األوؿ والثانى:
ىكذا قاؿ الرب ...مف أجؿ ذنوب ( )...الثبلثة واألربعة.
أرسؿ نا ارً  ...فتأكؿ قصور ()...

وىى إنذارات موجية لبعض األمـ الوثنية وأيضاً ضد ييوذا واسرائيؿ ،فاهلل ليس ضد الوثنييف فقط بؿ ضد الخطية فى كؿ

مكاف ،وباألكثر إف ُو ِج َدت فى شعبو الذيف ليـ ناموس اهلل والشريعة .فكـ وكـ تكوف إنذارات اهلل لنا نحف المسيحييف.
حوؿ القصور إلى رماد بواسطة النار.
نبلحظ أف نتيجة الخطية تُ ِّ
وينتيى السفر بوعد اهلل بالمسيح:



أقيـ مظمة داود الساقطة وأحصف شقوقيا وأقيـ ردميا وأبنييا كاياـ الدىر لكى يرثوا(عاموس)ٔٔ:ٜ



وأرد سبى شعبى إسرائيؿ فيبنوف مدناً خربة ويسكنوف وأغرسيـ فى أرضيـ (عاموس)ٔٗ:ٜ



قيامة ثانية باألجساد فى المجئ الثانى

سيقيميا اهلل ىى :الكنيسة التى أعطاىا المسيح بقيامتو أف تقوـ معو:
وىذا عف الكنيسة .فمظمة داود التى ُ
 قيامة أولى بالتوبة اآلف
وقولو أغرسيـ فى ارضيـ فيى تعنى دواـ ميراثنا السػماوى ،لقػد كنػا قصػو اًر يسػكف فييػا اهلل ممكنػا ،وبالخطيػة ُمتنػا وتحولنػا
وسيقيمنا اهلل ثانية بفدائو .وىذا ىو معنى النبوة وممخص كؿ النبوات.
إلى رماد وترابُ ،
الذنوب الثبلثة واألربعة:
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رقم  3يٌشير هلل مثلث األقانيم الثالثة
الذنوب الثالثة هى خطايا البشر تجاه هللا
والخطايا تجاه هللا
تستوجب ضربات ضد العالم

واألربعة رقم  4يُشير للعالم
إذن الذنوب األربعة هى خطايا البشر تجاه العالم
ولكن خطايا البشر تجاه العالم هى موجهة هلل الملك



لذلؾ قاؿ اهلل آلدـ حيف أخطأ "ممعونة األرض بسببؾ" (تكويفٖ)ٔٚ:

وقػاؿ اهلل ىنػػا أنػػو بسػػبب الخطايػػا تحتػػرؽ القصػػور ،أى أف أجسػػادنا المػػأخوذة مػػف األرض ويمثميػػا رقػػـ ٗ سػػتتحوؿ

لتراب


ولكف بالفداء ستقوـ أجسادنا ثانية



ٖ ٚ =ٗ+وىو رقـ كامؿ

خطايا اإلنساف تجاه اهلل ىى كاممة تستوجب عمومية الضربات.

ألف الخطايا ،أى خطية ىى موجيػة هلل كممػؾ عمػى األرض كميػا نسػمع ىنػا قولػو :ىكػذا قػاؿ الػرب فػاهلل ىػو ديػاف األرض
كميا ،وبالتالى ىو مف لو أف ٌيحاسب الجميع سواء مف آمنوا بو أـ الذيف ال يؤمنوف بو.
أمثمة لمخطايا التى تغيظ اهلل:

ٔ) الظُمـ اإلجتماعى :األغنيػاء جػداً يظممػوف الفقػراء فيػزدادوف فقػ اًر ،فػالغنى يػزداد غنػى وينػاـ عمػى سػرير مػف العػاج،
بينما الفقير ُيباع بزوج مف النعاؿ ،والزوجات تطمب مف أزواجيف أمواؿ ليسكروا وذلؾ بظمـ الفقراء.
ٕ) اإلنحالؿ ال ُخمقى :مف زنا وغش ورشوة وكذب وقتؿ.

ٖ) رشوة اهلل :ظف األغنياء أنيـ يقوموف بفعػؿ خطايػاىـ  ،واهلل لػف يعاقػب إذ يػذىبوا لمييكػؿ ويقػدموا أمػواؿ كتبرعػات
ويسكتو دفع امواليـ لو فيتغاضى عف شرورىـ؟!!
ويقدموا ذبائح !! فيؿ اهلل فقير اة يقبؿ رشاوي منيـ ُ
ُ

العقوبات:

ٔ) خراب وزالزؿ حينما تصبح الخطية عامة تصير الضربات عامة

ٕ) تدرج العقوبات:

أ -ضربات تقبؿ فييا شفاعة النبى وبشفاعتو ال تأتى الضربات

ب -ضربات خفيفة يبدأ بيا اهلل وال تُقبؿ فييا شفاعة النبى
ت -ضربات صعبة ال تُقبؿ فييا شفاعة النبى
ث -خراب عاـ
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وسى
ولكف شك اًر هلل الذى وعدنا بالفداء وتممو ،لكف لنحذر فكما قاؿ بولس الرسوؿ فى العبرانييفَ " :م ْف َخالَ َ
وس ُم َ
ام َ
ؼ َن ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
وت بِ ُد ِ ٍ
فَعمَى َش ِ
ب َد َـ
اى َد ْي ِف أ َْو ثَبلَثَ ِة ُشيُوٍد َي ُم ُ
اس ْاب َف اهللَ ،و َحس َ
وف أََّنوُ ُي ْح َس ُ
وف َْأرفَة .فَ َك ْـ عقَاباً أَ َش َّر تَظُنُّ َ
ب ُم ْستَحقّاً َم ْف َد َ
َ
ؼ الَِّذي قَ َ ِ ِ ِ
اْل َع ْيِد الَِّذي قُ ِّد َس بِ ِو َدنِساًَ ،و ْازَد َرى بُِرو ِح ِّ
الر ُّ
ب»َ .وأ َْيضاً:
ُج ِازيَ ،يقُو ُؿ َّ
الن ْع َم ِة؟ .فَِإَّن َنا َن ْع ِر ُ
اـ ،أ ََنا أ َ
اؿ« :ل َي اال ْنتقَ ُ
يؼ ىو اْلوقُوعُ ِفي ي َد ِي ِ
ِ
الر ُّ ِ
ي!( .عبٓٔ .)ٖٔ- ٕٛ:
« َّ
اهلل اْل َح ِّ
َ
ب َيد ُ
يف َش ْع َبوُ»ُ .مخ ٌ ُ َ ُ
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