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عودة لمجدول

مقدمة ىوشع

ىو أول األنبياء الصغار .وكممة صغار تشير لصغر حجم نبواتيم وليس صغر شأنيم.

ىوشع كممة عبرية تعني "ييوه يخمص" ومنيا كممة يشوع أو يسوع.
عاصر مموك ييوذا " عزياا ويوااام وأحااز وحز"ياا" .و"اارن ما

أش ٔ )ٔ:تجاد أنيام ن اس المماوك الاذين عاصارىم

إشعياء .أي أن ىوش واشعياء تنبأ كبلىما في ن س ال ترة الزمنية .وبينما تنباأ إشاعياء فاي يياوذاب تنباأ ىوشا فاي

مممكااة إس اراايل الشااماليةب إالّ أنااو بالب ااً وبعااد س ا وط السااامرة فااي يااد أشااور ذىااب ىوش ا إل ا ييااوذا وأكماال نبواتااو
ىناك .وىوش ذكر أسماء مموك ييوذا ولم يذكر أسماء مموك إسراايل الذين عاش وساطيمب ألناو بالبااً إعتبار أن

ممااوك ييااوذاب نساال داود ىاام الممااوك الااذين بحسااب "مااب اب .وماان األنبياااء الااذين عاصااروه أي ااً عاااموس وميخااا
عاموس في إسراايل وميخا في ييوذا)

بدأ ىوش نبواتو في أيام يربعام الااني بن يوآش ممك إسراايل.

ممك زكريا بن يربعام لمدة  ٙشيور ام "تمو شموم بن يابيش الذي ممك شير واحاد .اام "اام منحايم بان جاادي عما

شموم و"تمو وامتمك مكانو ٓٔسنوات ومات وخم و إبنو ف حيا بن منحيم لمدة سنتين .ام "تمو ف ح بن رمميا .وىوش
"تل ف ح .وحاصرت أشور السامرة في أيام ىوش ابلث سنين إل أن س طت سنة ٕٕٚق.م.

ت در المدة التاي تنباأ فيياا ىوشا بحاوالي ٓٚسانة .وفيياا تنباأ بخاراب إساراايل .وكارر ن اس التحاذير ليياوذا .وذلاك
بسبب اإلنحبلل الخم ي والديني وعبادة األواان والزنا .وعبادة األواان كانت تشتمل عم الزنا في المعابد الوانية.

استمرت مممكة إسراايل فترات طويمة بدون ممك ىوٓٔ)ٖ:
فكر مموك إسراايل في التحالف م مصر

د أشورب واعتبر ىوش ىذا خطية كبيرة ٓٔ )ٙ:وطبعاً الحل لايس

في التحالف م "وى عالمياة كبيارةب بال فاي االعتمااد عما اب .ولكان اب لاو شاروطو وىاي

ىوش س ر راا لمو وع التوبة خاصة اإلصحاح األخير.

ارورة التوباة .وسا ر

"باال س ا وط إس اراايل نيااي ااً فااي يااد أشااور تعر اات لعاادة باازوات ماان األشااوريين وأو"عاات أشااور عم ا اإلس اراايميين

الجزيااة .وىكااذا ناارى أن اب ال يااأتي ب اربة كبياار إالّ لااو سااب يا إنااذارات .فم ااد ساابق س ا وط السااامرة زلزلااة عظيمااة
عأ )ٔ:و ربة جراد يؤٔ )ٗ-ٕ:ام بزوات أشور البسيطة وفرض الجزياة وأخيا اًر ال اربة الكبيارة وىاي السابي

بعد تدمير السامرة نيااياً.

والحظ أن مموك إسراايل كانوا أش ار اًر كشعبيمب "تمة ومغتصبين لمعرش وأخر مماوك إساراايل ىوشا بان إيماة الاذي

أخ عو شممنآصر ممك أشور وو عو تحات الجزياة .واذ وجاد فاي خياناة ألناو اساتغاث بساوا مماك مصار ولام ياؤد

الجزية "بض عميو وحاصر السامرة ٖ سنين وتم سبي إسراايلب وكان ىذا في السنة الخامسة لحز"يا الممك.

بالبية نبوات ىوش عن إسراايلب ويسمييا في بعض األحيان السامرة .فالسامرة ىي العاصمة ويسمييا في أحيان

أخرى أفرايم وىو أكبر أسباط إسراايل ومنو يربعام أول مموكيا بعد ان صال المممكتين.
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ساابب إنحاراف مممكااة إساراايل منااذ نشااأتيا أن يربعااام باان نباااط ممكياام األول الااذي شااق المممكااة إااار اااورة وان اابلب
عم رحبعام بن سميمانب ىذا "د أ"ام ىيكمين فاي أ ار اي إساراايلب وو ا فاييم عجاول ذىبياةب وطماب مان شاعبو

العبادة في ىذه اليياكلب واعتبر أن ىاذه العجاول الذىبياة ىاي بمااباة يياوه إلاو إساراايل .وىاو فعال ىاذا ألناو خااف

أن ياذىب شااعبو لمعبااادة فااي أورشااميم بحسااب الناااموس فيااوروا

ااده وين ااموا لممااك ييااوذا .وىكااذا كااان االن صااال

بداية كل الشرور .فم د تب عبادة ىذه العجول الذىبية واالن صاال عان ىيكال اب فاي أورشاميم دخاول عباادة البعال

الوانية خصوصاً عم يد عاامة أخاب ممك إسراايل .وليذه الشرور بابت البركاة عان مممكاة إساراايلب فم اد توالات

االبتياالت السياسيةب وحكمت إسراايل أسارات عديادةب أماا كرساي داود فم اد اساتمر اابتااً يحكام يياوذا حتا سا وط
ييوذا في سبي بابل .فاالست رار كان بركة من اب.

اقتباسات العيد الجديد من ىوشع:

"ارن

رو)ٕ٘:ٜ

م

ىؤ)ٔٓ:

متٕ)ٔ٘:

متٕٔٚ:ب)ٖٔ:ٜ

م
م

ىؤٔ)ٔ:

ٔكو٘ٔ)٘٘:

م

ىؤٖ)ٔٗ:

رؤ)ٔٙ:ٙ

م

ىو)ٙ:ٙ

ىوٓٔ)ٛ:

ىدف ىذه النبوة كشف الن اب عن الخطية واعبلن دينونة اب عم شعب رفض اإلصبلح .وأن الخراب ىو
نتيجة طبيعية لمخطية .وىو تنبأ بيذا الخراب "بل أن يحدث بمدة طويمة وعاش إل أن رآه .وكانت أسماء أوالده

كنبوة حية عن ىذا الخراب اآلتي.
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اإلصحاح األول

عودة لمجدول

ٔ
َّام عّْزيَّا ويوثَام وآح َاز وح َزِقيَّا ممُ ِ
شع ْب ِن ِب ِئ ِ ِ
الر ّْ ِ
ِ
وك َي ُيوَذاَ ،وِفي
أية (ٔ) " -:قَ ْو ُل َّ
يري ،في أَي ُ َ ُ َ َ َ َ َ
ص َار إِلَى ُىو َ َ
ب الَّذي َ
ُ
َّام يرْبعام ْب ِن ي َ ِ ِ
ِ
يل" .
س َرِائ َ
ُ
وآش َممك إِ ْ
أَي َ ُ َ َ
من رحمة اب أن يستمر ىذا النبي الخادم كل ىذه المدة ليشيد ب ويدعو الشعب لمتوبة .وكما رأينا فيوش النبي

عاصر مموكاً كايرين إلسراايلب لكنو لم يذكر سوى واحداً منيم ف ط .وذلك راج لشرورىم.

ٕ
ِ ِ
َن
ام َأرَةَ ِزًنى َوأ َْوالَ َد ِزًنى ،أل َّ
الر ُّ
الر ُّ
ال َّ
اآليات (ٕ " -:)٘-أ ََّو َل َما َكمَّ َم َّ
ش َع ،قَ َ
ب لِ ُيو َ
ب ُىو َ
ش َع« :اذ َ
ْى ْب ُخ ْذ ل َن ْفس َك ْ
ٗ
ٖ
ض قَ ْد َزَن ْت ِزًنى تَ ِ
ب:
الر ُّ
الر َّ
ال لَ ُو َّ
ارَك ًة َّ
ب َوأ َ
ت ِد ْبالَ ِي َم ،فَ َح ِبمَ ْت َو َولَ َد ْت لَ ُو ْاب ًنا ،فَقَ َ
وم َر ِب ْن َ
األ َْر َ
ب» .فَ َذ َى َ
َخ َذ ُج َ
٘
ِ
يل ،ألَنَّ ِني بع َد َقمِيل أ ِ
ون ِفي
س َرِائ َ
اىو َعمَى َدِم َي ْزَرِع َ
اس َم ُو َي ْزَرِع َ
ت َي ُ
يلَ ،وأُِب ُ
ب َب ْي َ
يلَ .وَي ُك ُ
ُعاق ُ
َ
يد َم ْممَ َك َة َب ْيت إِ ْ
َْ
« ْادعُ ْ
ِ
ِ
يل»".
يل ِفي َو ِادي َي ْزَرِع َ
س َرِائ َ
س إِ ْ
ذل َك ا ْل َي ْوِم أ َّْني أَ ْكس ُر قَ ْو َ

نجد ىنا حاداة عجيبة فاب يطمب من النبي أن يتزوج من امرأة زن  .ولكن أليس ىذا ىو وا" عبل"ة اب بنا.

فالنبي ىنا يمال ابب والزوجة ىنا تمال شعب اب .وىذا الشعب يزن زنا روحي بعبادتو لؤلواان وزنا جسدي
أي اً .ومطموب من النبي أن يحب زوجتو وينجب منيا .ومشاعر النبي ىنا تعبر عن مشاعر اب .فالنبي اآلن

بيذا الزواج يشعر بآالم شديدة ن سية وجروح عمي ة وىذا ما يريد اب أن نكتش وب إننا بخطيتنا نجرح اب جداً.
وىناك أراء ت ول أن ىذه ال صة رمزية أو مجرد رؤيا .ولكن ىذا الرأي مرفوض فكما ذىب إبراىيم بابنو مسيرة

ابلاة أيام ليذبحو "اس خبلليا أشد اآلالم الن سية م اررة ليشرح اب لو ولنا فكرة ال داءب والتي فييا سيعاني اآلب

واالبن آالماً ح ي ية وترك اب إبراىيم ابلاة أيام يتألم ألماً ح ي ياً .ىكذا ترك ىوش ليشعر ونشعر نحن من خبللو
بكم نؤلم اب بخطيتنا .ل د ترك اب ىوش ليشعر بمشاعر اب وتركو يتكمم م الشعبب ىذه كما "ال اب ألرمياء

مال فمي تكون أر٘ٔ ) ٜٔ:و"د تكون ىذه الزوجة من ىؤالء المواتي ينذرن أن سين في ىياكل األواان لمزنا

الجسدي لحساب البعل اإللو الواني.
ت ِد ْبالَ ِي َم :جومر تعني نياية الكمال خاصة كمال ال شل .ودببليم تعني كعكة من التين الم غوط أو
وم َر ِب ْن َ
ُج َ
أ"راص الزبيب .وكان ىذا النوع من الكعك يستخدم في االحت االت الخاصة بالبعل ىوٖ )ٔ:والمعن أن عبادة
األواان ت ود لكمال ال شل.

أ َْوالَ َد ِزًنى :كما ب يت جومر في شرىا تمد أبناء زن بالربم من زواجيا من رجل نبي طاىر مبارك .ىكذا ب
إسراايل في زناه الروحي بالربم من إعبلن اب لو عن اتحاده معو.

ض قَ ْد َزَن ْت :لم ي ل ألن إسراايل "د زنتب بل األرضب فإسراايل بزناىا صارت أر اً وليس سماء .أما
أل َّ
َن األ َْر َ
نحن فباتحادنا م المسيح ن وم معو ونجمس معو في السماويات .وأوالد إسراايل سيظموا أوالد زن ألن أميم زانية
حت ي بموا رسالة أبييم اب ال دوس) ويرف وا خطية أميم إسراايل).
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يل :اب يزرع .ىذا ىو أول أوالد جومر .ونسم ىنا أل ََّن ِني بع َد َقمِيل أ ِ
ب = والمعن أن ما يزرعو اب فينا
َي ْزَرِع َ
ُعاق ُ
َ
َْ
من تأديبات ىو امر عممناب أو أننا سوف نحصد من امار ما زرعناهب ىم زرعوا خطية فسيجنوا ع اباً " الذي
يزرعو اإلنسان إياه يحصد" بل" )ٚ:ٙوالزارع إاماً يحصد بمية" أمٕٕ )ٛ:وكممة يزرعيل تعني أي اً اب يبذر)

وىذا ما كان اب ناوياً أن يعمموب فيو كان سوف يبذر إسراايل ويشتتيا عم الجبال من أجل خطيتيا .وسيبدأ اب
بأن يعا"ب بيت ياىو بن نمشي  :ىذا الممك "ام عم يورام بن أخاب زوج إيزابل الشريرة و"تموب و"تل كل أخوتو
و"تل إيزابل وأنبياء البعل فشجعو اب .ولكنو عاد فسار في ن س خطايا مموك إسراايل .وىو ممك ٕٛسنة ومات

وممك بدالً منو ييو أحاز إبنو ٔٚسنة ومات وممك بدالً منو يوآش ابنو ٔٙسنة ومات وممك بدالً منو يربعام ابنو

لمدة ٔٗسنة .ام ممك ابن يربعامب زكريا لمدة  ٙشيور إل

أن "تمو شموم بن يابيش .وكان كل ىؤالء أش ار اًر

واستح وا أن تنتيي أسرة ياىو بن نمش ىذه النياية .فحين أحسن ياىو شجعو اب ٕملٓٔ )ٖ:وحينما زاد الشر

يد
البداية أما النياية فكانت بخراب إسراايل النيااي = َوأُِب ُ
يل = فياىو طمب من رؤساء السامرة ذبح أبناء أخاب
َي ْزَرِع َ

أني اب ىذه األسرة ب تل زكريا .وىذا لم يكن سوى
ِ
يل .والع وبة لبيت ياىو ىي عم َدِم
س َرِائ َ
َم ْممَ َك َة َب ْيت إِ ْ
السبعين .وىؤالء خافوا من ياىو فذبحوا السبعين إبناً وو عوا رؤوسيم في سبلل وأرسموىا إليوب إل

يزرعيل

ٕملٓٔ )ٛ-ٔ:ولما وصمت السبلل طمب ياىو أن ي سموىا "سمين أمام مدخل الباب حت الصباح .واب ىنا

يذكر ىذا العمل الوحشي لياىو فاب يريد ع اب األشرار مال آخاب وبيتوب ولكن اب ال يحب "طعاً وال ير

عن الوحشية التي في "مب ياىو.ووادي يزرعيل ىذا وىو مرج ابن عامر اليومب كان ساحة حروب دموية كايرة.
ِ
يل" .د يكون ىذا الوادي مكاناً لح ظ أسمحة إسراايلب أو حدات فيو معركة ع ت فييا
س َرِائ َ
س إِ ْ
وىناك أَ ْكس ُر قَ ْو َ
"وة إسراايل .وبعد موت زكريا أخر مموك بيت ياىو بدأت مممكة إسراايل في اإلنحطاط وكان ذلك م دمة لخرابيا
النيااي .واب ىنا يذكر بأن بداية شرور بيت ياىو ىو شر "مب ياىو الذي "ام ب تل أوالد آخاب في يوم يزرعيل

بعمل وحشيب كان فيو ياىو كارىاً لمناس منت ماً لن سو وليس كارىاً لمشر والخطية بدليل ما "ام بو بعد ذلك من

خطايا واستم ارريتو في شرور كل مموك إسراايل.

ٙ
ت
ضا َو َولَ َد ْت ِب ْنتًا ،فَقَ َ
ود أ َْر َح ُم َب ْي َ
َع ُ
اآليات ( " -:)ٚ-ٙثُ َّم َح ِبمَ ْت أ َْي ً
ام َة ،أل َّْني الَ أ ُ
ال لَ ُوْ « :ادعُ ْ
اس َم َيا لُ ُ
ور َح َ
ٚ
س وِبس ْي ٍ
ف
الر ّْ
ص ُي ْم ِب َّ
ضاَ ،ب ْل أَ ْن ِز ُع ُي ْم َن ْز ًعاَ .وأ َّ
ب إِل ِي ِي ْمَ ،والَ أ َ
ت َي ُيوَذا فَأ َْر َح ُم ُي ْم َوأ َ
س َرِائ َ
َما َب ْي ُ
يل أ َْي ً
إِ ْ
ص ُي ْم ِبقَ ْو ٍ َ َ
ُخمّْ ُ
ُخمّْ ُ
سٍ
ان»".
َوِب َح ْر ٍب َوِب َخ ْيل َوِبفُْر َ

ود أ َْر َح ُم =
َع ُ
ام َة :أي ال أعود أرحم .ىذه إحدى نتااج البعد عن اب واالستيانة بمط ة وطول أناتو .أل َّْني الَ أ ُ
لُ ُ
ور َح َ
ٚ
ت َي ُيوَذا فَأ َْر َح ُم ُي ْم = فيم حافظوا عم عبل"تيم باب
معن ىذا أن اب "د أعطاىم فرصاً لكايرة لممراحمَ .وأ َّ
َما َب ْي ُ
ص ُي ْم ِبقَ ْو ٍ
س = فيذا ما حدث فعبلً فأشور أبادت مممكة إسراايلب ولكن أاناء
مدة أطول من إسراايلَ .والَ أ َ
ُخمّْ ُ
حصار أشور ىذه ألورشميم وبعد صبلة حز"يا الممك رب المبلك من جيش أشور ٓٓٓ٘ .ٔٛولكن آية)ٚ
ب إِل ِي ِي ْم = أي
الر ّْ
ص ُي ْم ِب َّ
ىذه تشير لخبلص الكنيسة ب داء المسيح .فييوذا ىنا تشير لمكنيسة والدليل َوأ َ
ُخمّْ ُ
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ص ُي ْم ِبقَ ْو ٍ
س = أي بالصميبب والمتحدث ىنا ىو اآلب وىو يتكمم عن االبن ويكون خبلص ييوذا
بالمسيح َوالَ أ َ
ُخمّْ ُ
من أشور رم اًز لخبلص الكنيسة من الشيطان.
ٜ
ٛ
ش ْع ِبي
اآليات ( " -:)ٔٔ-ٛثُ َّم فَ َ
ام َة َو َح ِبمَ ْت فَ َولَ َد ِت ْاب ًنا ،فَقَ َ
ستُ ْم َ
اس َم ُو لُ َ
وع ّْمي ،أل ََّن ُك ْم لَ ْ
الْ « :ادعُ ْ
ط َم ْت لُ ُ
ور َح َ
ِ
ون لَ ُكمِ ٔٓ .
َن ُيقَا َل
ضا َع ْن أ ْ
س َرِائي َل َك َرْم ِل ا ْل َب ْح ِر الَِّذي الَ ُي َكا ُل َوالَ ُي َعدَُّ ،وَي ُك ُ
لك ْن َي ُك ُ
ون ِع َو ً
ون َع َد ُد َبني إِ ْ
َوأََنا الَ أَ ُك ُ ْ
ٔٔ
ِ
ِ
ْسا
س َرِائ َ
ستُ ْم َ
يل َم ًعا َوَي ْج َعمُ َ
اء اهلل ا ْل َح ّْيَ .وُي ْج َمعُ َب ُنو َي ُيوَذا َوَب ُنو إِ ْ
لَ ُي ْم :لَ ْ
ون ألَ ْنفُس ِي ْم َأر ً
ش ْع ِبيُ ،يقَا ُل لَ ُي ْم :أ َْب َن ُ

َن يوم ي ْزرِع َ ِ
ِ
ون ِم َن األ َْر ِ
يم" .
ص َع ُد َ
َواح ًداَ ،وَي ْ
ض ،أل َّ َ ْ َ َ َ
يل َعظ ٌ
ب بو شعب اب .فنسبتيم ب ىي سر "وتيم ومصدر كل بركة.
وع ّْمي :لستم شعبي .وىذا ىو أ"س ع اب ُي َعا"َ ْ
لُ َ

فتخمي اب عنا يساوي و"وعنا في يد الشيطان.ولكن ماذا حدث حت يتخم اب عن شعبو؟ اب لم يتخم أوالً

عنيم بل ىم ذىبوا وراء البعل أوالً .وفي آيةٓٔ) لكن = لكن ىذه معزية جداًب فالنياية ليست رفض اب لشعبو
ِ
يل َك َرْم ِل ا ْل َب ْح ِر وىذا "د حدث
س َرِائ َ
وان صالو ّ
وي ُك ُ
عناب لكن ىناك دااماً فرصةب وسيعود اب لشعبو= َ
ون َع َد ُد َبني إِ ْ
ِ
ِ
ْسا
في الكنيسةُ .
اء اهلل ا ْل َح ّْي = .فنحن "د حصمنا عم البنوة في المسيح .ويجعمون ألَ ْنفُس ِي ْم َأر ً
ويقَا ُل لَ ُي ْم :أ َْب َن ُ
ِ
ون ِم َن األ َْر ِ
ض = فنحن في المسيح
ص َع ُد َ
َواح ًدا = فالمسيح رأس الكنيسة راج رسالتي أفسس و كولوسي) َوَي ْ
َن يوم ي ْزرِع َ ِ
يم = اب زرع ىذا الخبلص بأن و"عت حبة الحنطة في
صرنا في السماويات أفٕ )ٙ:أل َّ َ ْ َ َ َ
يل َعظ ٌ
األرض وماتت يؤٕ .)ٕٗ:وكان رمز ىذا الخبلص في العيد ال ديم رجوع إسراايل وييوذا بعد عودة ييوذا من

سبي بابلب ليكونا أمة واحدة برأس واحد ىو زربابل .وجم ييوذا واسراايل في أمة واحدة رمز لجم الييود واألمم
في جسد المسيح الواحد .وكان أوالد ىوش بأسماايم إشارة ليبلك إسراايلب كما كانت أسماء أوالد إشعياء ذات
معاني نبوية .ولكن "يل عن أوالد ىوش أوالد زن لوالدتيم من زانية كما أن ىبلك إسراايل كان نتيجة طبيعية

وع ّْمي =
لخطاياىم .والحظ التدرج في األسماء َي ْزَرِع َ
ام َة =حجب عط وب مراحموب لُ َ
يل = ع اب ابب لُ ُ
ور َح َ
إ"صاايم الكامل عن اب.
ٛ
ِ
وع ّْمي = نجد ىنا مراحم اب وا حو ف بل أن يولد لوعم
ثُ َّم فَ َ
اس َم ُو لُ َ
ام َة َو َح ِبمَ ْت فَ َولَ َدت ْاب ًناْ ..
ط َم ْت لُ ُ
ور َح َ
كانت ىناك فترة فطام لمورحامة والمعني أن اب "بل أن يرف يم من أن يكونوا شعباً لو أعطاىم فرصة انتظارب
ىذه ىي طول أناة ابب فيو يطيل أناتو عمينا لعمنا نتوب.
َن يوم ي ْزرِع َ ِ
يم = فبعد أن كان يزرعيل يمال تيديداً وم اررة وع اب من ابب وحيث كان الرفض والخراب
أل َّ َ ْ َ َ َ
يل َعظ ٌ
امر خطيتنا .صار يزرعيل يمال وعداً بأن يزرعنا اب زرعاً م دساً أش )ٖٔ:ٙوبذلك ينتشر ممكوت اب في
األرض كميا .وسيل يزرعيل كان مشيو اًر بأر و الخصبة .ىكذا شعب اب سيمتاز بالبركات الروحية .وطبق ىذا
بولس الرسول في روٕٙب )ٕ٘:ٜوكارة عدد المؤمنين وا ح في رؤٜب + ٗ:ٚبلٗ )ٕٚ:وتم الوعد في
تك )٘:ٔٚالحظ كم معن لكممة يزرعيل .وشك اًر ب الذي بمراحمو تحولت الع وبة لبركة.
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اإلصحاح الثاني

عودة لمجدول

آية (ٔ)«ٔ" -:قُولُوا ِإل ْخوِت ُكم «ع ّْمي» وأل َ ِ
ام َة»".
َ ْ َ
َ
َخ َوات ُك ْم « ُر َح َ
انتيي اإلصحاح السابق بوعد من اب بأن يجم ييوذا واسراايل في أمة واحدة برأس واحد .و"د تح ق ىذا بعد
رجوع ييوذا من سبي بابل وان مام إسراايل ليم تحت "يادة زربابل .وكان كل ىذا رم اًز لجسد الكنيسة الذي رأسو
ىو المسيح .وعمل المسيح ال دااي جعمنا كمنا أخوة = ِإل ْخوِت ُكم «ع ّْمي» وأل َ ِ
ام َة»َ .ع ّْمي = شعبي
َ ْ َ
َ
َخ َوات ُك ْم « ُر َح َ
ام َة = مرحومين .فيو يرحم شعبو.
ُ
ور َح َ

اكموا ،أل ََّنيا لَ ْيس ِت ِ
ِ
آية (ٕ)ٕ" -:ح ِ
سقَ َيا
اك ُموا أ َّ
ت َر ُجمَ َيا ،لِ َك ْي تَ ْع ِز َل ِزَن َ
سُ
َ
اىا َع ْن َو ْج ِي َيا َوِف ْ
ام َأرَتي َوأََنا لَ ْ
َ َ ْ
ُم ُك ْم َح ُ
ِم ْن َب ْي ِن ثَ ْد َي ْي َيا"،
حِ
ُم ُك ْم = األم ىنا ىي أمة إسراايل .وكممة حاكموا أي اعترفوا بالخطية ودينوىا وأحكموا عم من يخطئ
اك ُموا أ َّ
َ
بأنو يستحق الع اب .واالعتراف والتوبة ىما الوسيمة الوحيدة الستدرار مراحم اب .ولتكن توبة جماعية يماميا توبة
األم إسراايل كميا .فاب ىنا يوجو كبلمو لؤلت ياء بينيم أن يشيدوا عم خطايا إسراايل .ويوجو اب كبلمو أي اً
لممتألمين من إسراايلب أن ال يشتكوا عم

اب الذي سمح بيذه اآلالمب بل أن يم وا التبعة عم

خطايا أميم

أشٓ٘ ) ٔ:وفي دينونتيم ألميم عمييم أن يذكروىا بمراحم الرب الساب ة عمييا وخيانتيا المستمرة لو .فيي التي
ن ت عيد الزيحة = ألَنَّيا لَ ْي ِ
ام َأرَِتي .اب لم يرف يا لسبب خطية س طت فييا ب عف ولكن بسبب
َ
َ
ست ْ
إصرارىا عم رفض اب ورفض التوبة .فاب "َبِل داود ألنو "َ َّد َم توبة ورفض شاول إلص ارره عم الخطية ورفض
يربعام ألنو "اد إسراايل كمو ألن يخطئ ولم يتب .والزن كما نعرف "د يكون روحي أي بعبادة األواان أو زنا

اىا َع ْن َو ْج ِي َيا = أي تنزع عن وجييا عدم
جسدي فعمي .وما ىو المطموب من ىذه المحاكمة؟ أن تَ ْع ِز َل ِزَن َ
سقَ َيا ِم ْن َب ْي ِن ثَ ْد َي ْي َيا = ىذه ت يم [ٔ] بين الاديين يوجد ال مب فالمطموب إذاً أن
الحياء وتخجل من خطاياىاَ .وِف ْ
ترج ب ب مبيا " بين اديي يبيت" نشٔ )ٖٔ:وتتخم ب مبيا عن الخطية وليس في مظاىر عبادات خارجية "
فأية شركة لمنور م الظممة" [ٕ]الاديين ىما وسيمة الر اعةب واسراايل كأم عمييا أن تكف عن أن تر

شعبياب أي أن تكف عن تعميميم الخطايا.
ض يا ِبس ٍة ،وأ ِ
ِٖ
ُميتَ َيا
ُجّْرَد َىا ُع ْرَيا َن ًة َوأ َْوِقفَ َيا َك َي ْوِم ِوالَ َد ِت َياَ ،وأ ْ
آية (ٖ) " -:ل َئالَّ أ َ
ُص ّْي َرَىا َكأ َْر ٍ َ َ َ
َج َعمَ َيا َكقَ ْف ٍرَ ،وأ َ
ط ِ
ش" .
ِبا ْل َع َ
بالتوبة نكتسي بالبر .والمسيح ىو برناب وبالتوبة نمبس المسيح فإذا أصَّر إنسان عم

عدم التوبة يظير عريو

َج َعمَ َيا َكقَ ْف ٍر = ألن الخطية سبب عدم
كما حدث م آدم) وعممياً فالخطية ىي سبب خراب الشعوب واألفرادَ .وأ ْ
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االمتبلء من الروح ال دس وىو الماء الذي يروي .وبالموت يخرج اإلنسان من العالم كما ولدتو أمو بدون شئ.

لذلك فمن دم توبة "بل الموت .العرى = افت اح خطايانا.

آية (ٗ)َ ٗ" -:والَ أ َْر َح ُم أ َْوالَ َد َىا أل ََّن ُي ْم أ َْوالَ ُد ِزًنى" .
ورحامة
أ َْوالَ ُد ِزًنى = اب لن يرحم أوالدىا لو استمروا عم شكل خطية أميم .أما لو تابوا فسيصبح اسميم عم ُ
وال يعود اسميم أوالد زن .
ِ ِ
ون
آية (٘)«٘" -:أل َّ
َن أ َّ
ص َن َع ْت ِخ ْزًيا .أل ََّن َيا قَالَ ْت :أَذ َ
ين ُي ْعطُ َ
اء ُم ِح ّْب َّي الَِّذ َ
ْى ُ
ب َو َر َ
ُم ُي ْم قَ ْد َزَنت .الَّتي َح ِبمَ ْت ِب ِي ْم َ
ِ
ش ِرَب ِتي" .
صوِفي َو َكتَّ ِانيَ ،زْي ِتي َوأَ ْ
ُخ ْب ِزي َو َمائيُ ،
ِ
ص َن َع ْت ِخ ْزًيا = ىي ذىبت وراء
أل َّ
َن أ َّ
ُم ُي ْم قَ ْد َزَنت :إذن ما يحدث ليم من آالم ليس سببو "سوة اب إنما خطيتيمَ .
األلية الوانية وىذا ىو الخزي فالسجود لساق شجرة ليس إىانة ب ف ط بل خزي وعار لمبشر .ومن يجري وراء
أي خطية ال ينالو سوى الخزي .ومن يتمسك بالعالم الذي سيزولب سوف يخزى ألنو تمسك ببل شئ .وىي نسبت
ِ
صوِفي َو َكتَّ ِاني = كساءىاَ ، .زْي ِتي = أي
ليذه األلية أنيم مصدر ُخ ْب ِزي = طعاميا َو َمائي = شرابياُ .
ش ِرَب ِتي = أي مصدر سعادتيا وبيجتيا .مسكين من يعتبر أن مصدر خيراتو ىو العالم أو أي إنسان
دواءىاَ .وأَ ْ
في العالم أو ذراعو ىوب أو أن الخطية مصدر بيجة وشب ب كل ىذا ليس اإلّ خداع.

ِ
ِ
آية (ٙ" -:)ٙلِذلِ َك ىأََن َذا أُس ّْيج طَ ِريقَ ِك ِب َّ ِ
سالِ َك َيا" .
َ ُ
الش ْوكَ ،وأ َْبني َحائطَ َيا َحتَّى الَ تَ ِج َد َم َ
ب الخطاة ويكتش وا أن
نتيجة الخطية أنبتت األرض شوكاً .ومن مراحم اب أن اب ترك ىذا الشوك لينمو حت ُيتْ ِع ْ
س ِال َك َيا = الم صود أن اب يسمح بأن
نتيجة خطيتيم لن ي ابميم سوى اآلالمَ .وأ َْب ِني َح ِائ َ
ط َيا َحتَّى الَ تَ ِج َد َم َ
الخطاة يكونوا محاطين بسور من شوك أي آالمب وفشل في تن يذ م اصدىم كمن أمامو حااط يحول بينو وبين
سالِ َك َيا
تن يذ ما يريد .بل يصير يتخبط = الَ تَ ِج َد َم َ
ٚ
ِ
ييا َوالَ تُ ْد ِرُك ُي ْمَ ،وتُفَت ُ
ّْش َعمَ ْي ِي ْم َوالَ تَ ِج ُد ُى ْم .فَتَقُو ُل :أَذ َ
ب َوأ َْرجعُ إِلَى َر ُجمِي األ ََّو ِل ،أل ََّنوُ
ْى ُ
آية ( " -:)ٚفَتَتْ َبعُ ُمح ّْب َ
اآلن" .
ان َخ ْيٌر لِي ِم َن َ
ِحي َن ِئ ٍذ َك َ

ولكن لماذا يسمح اب بذلك؟ حت

ت تش عم

محبييا فبل تدركيم .ومحبييا ىنا لؤلسف ىم أواانيا وشيواتيا

وخطاياىا .مثالً :إنسان شيواني يصيبو اب بمرض فيصبح بير "ادر أن يتمم شيوتوب أو إنسان مادي عابد

ب
لممال يسمح اب لو بخسارة كبيرة تحول دون أطماعو ..ولماذا يسمح اب بيذا؟ لعميم يتوبون فت ول الن س أَذ َ
ْى ُ
َوأ َْرجعُ = وىذا ما حدث م االبن ال ال .ل د كانت المجاعة واألكل م الخنازير حااط أمامو فمم يجد مسالكوب
لم ُيعد "اد اًر أن يتمذذ بشيواتو وأموالو ف ال أذىب وأرج ألبي .ولنبلحظ أن ال موب المادية ال تشتيي سوى
األشياء الحسية .بينما أن من اختبر وصايا اب يجدىا أشي من العسل مز )ٔٓ:ٜٔٔومحبة اب أحم من
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الخمر وما "يل ىنا تم فعبلً إلسراايل فيم أرادوا التحالف م المصريين لحمايتيم وخذليم المصريون .ولنبلحظ أنو

لو وجدنا طري نا مسدوداً .فمن كر ون ول لعل ىذا بسبب خطاياناب ىذه تشبو و"وف مبلك في وجو بمعام ليسد

طري و.

ٛ
ِ
ط َار َو َّ
ت لَ َيا ِف َّ
سَ
َع َ
اآليات (َ « " -:)ٖٔ-ٛو ِى َي لَ ْم تَ ْع ِر ْ
تَ ،و َكثَّْر ُ
الزْي َ
ف أ َّْني أََنا أ ْ
ض ًة َوَذ َى ًبا َج َعمُوهُ
ط ْيتُ َيا ا ْلقَ ْم َح َوا ْلم ْ
ِ
ِ
ِِ
ين ِو ،و ِمسطَ ِ ِ
لِبعلٜ .لِذلِ َك أَرجع وآ ُخ ُذ قَم ِحي ِفي ِح ِ
ستْ ِر َع ْو َرِت َيا.
َ ْ
َْ
صوِفي َو َكتَّاني المَّ َذ ْي ِن ل َ
اري في َوقْتوَ ،وأَ ْن ِزعُ ُ
ْ ُ َ
ْ
ٔٔ
ٓٔ
ون م ِح ّْبييا والَ ي ْن ِق ُذ َىا أَح ٌد ِم ْن ي ِدي .وأُبطّْ ُل ُك َّل أَفْر ِ
وس
اآلن أَ ْك ِش ُ
َع َي َ
َو َ
اح َيا :أ ْ
ََ
َ
َ
ام ُع ُي ِ ُ َ َ ُ
اد َىا َوُر ُؤ َ
َ
ف َع ْو َرتَ َيا أ َ
َم َ
ٕٔ
ُجرِتي الَِّتي أ ْ ِ
ورَىا وسبوتَيا وج ِميع مو ِ
َّ
ِ
ييا ُم ِح ّْب َّي،
اس ِم َياَ .وأ َ
ُ
ُخّْر ُ
َعطَان َ
ش ُي ِ َ ُ ُ َ َ َ َ َ َ
ب َك ْرَم َيا َوتي َن َيا الم َذ ْي ِن قَالَ ْتُ :ى َما أ ْ َ
َّام بعمِ ِ ِ
َّةٖٔ .وأ ِ
ان ا ْلبّْري ِ
ِ
َّن ِب َخ َزِائ ِم َيا
ييا َكا َن ْت تَُب ّْخ ُر لَ ُي ْم َوتَتََزي ُ
َوأ ْ
َ َ
َج َعمُ ُي َما َو ْع ًار فَ َيأْ ُكمُ ُي َما َح َي َو ُ َ
يم الَّتي ف َ
ُعاق ُب َيا َعمَى أَي َ ْ َ
ْىب ور ِ
ِ
ب.
الر ُّ
س ِاني أََناَ ،يقُو ُل َّ
اء ُمح ّْب َ
َو ُحم َ
ييا َوتَ ْن َ
ييا َوتَذ َ ُ َ َ َ
ىنا نرى كيف يدنس اإلنسان عطايا اب ومواىبو وما نتيجة ذلك .فاب يعطينا خيرات زمنية مادية ومواىب
ِ
سطَ َار = أي الخمر .وىذه ما يسمييا المسيح وزنات سوف يسألنا عنيا فيما بعد.
وخيرات روحية = ا ْلقَ ْم َح َوا ْلم ْ
يتصور أن عطايا اب لو ىي لن سو
ماذا فعمنا بيا .وكيف تاجرنا بياب وىل ربحنا أو خسرنا .ولكن ىناك من
َّ

وليستغميا ف ط لمذة جسده وىذا ما يسم مال الظمم) أو كمن أعطاه اب صحة جسدية وأ اعيا في التدخين
ض ًة َوَذ َى ًبا َج َعمُوهُ ِل َب ْعل = في العيد ال ديم كانوا يدفعون ذىباً كاي ًار
ت لَ َيا ِف َّ
والخمر وخطايا الجسد = َو َكثَّْر ُ
آلليتيم .أما في العيد الجديد فمعن ىذا ىو تبديد المواىب في الخطايا .والنتيجة أن اب يحرمنا من عطاياه =
لِذلِ َك أ َْرجعُ َوآ ُخ ُذ قَ ْم ِحي .بل سينزع عن الخطاة ما كان يسترىمب فيو سيتخم عنيم وىو لباس برىم فيفتضحون
أمام عيون محبييم = أي من مارسوا معيم الشر .وست د الن س الخاطاة أي اً أفراحيا وسبلميا .آية ٔٔ)
ب َك ْرَم َيا َوِتي َن َيا = اب يرى كنيستو كرماً
فاألعياد والمواسم ىي أيام فرح وىذا سيكف وينتيي .وأية ٕٔ) َوأ َ
ُخّْر ُ
ي رح بخمره  .وتينتو يتمذذ بامرىا .واب أعطاىا كروم أي أفراح فالخمر رمز لم رح .وأعطاىا تيناً رمز المحبة
األخوية .ولكنيا "دمت امارىا إلبميس عو اً عن أن ت رح بيا اب .لذلك ىو سيخرب ىذه الكرمة وىذه التينة ب

فبل تعود ت رح داخمياًب وال يعود ىناك محبة بين الناس التينة ببذارىا الكايرة) داخل ببلف واحدب وطعميا الحموب

تشير لممحبة التي تجم الناس معاًب ىذا ىو ن س التيديد في إش٘ )ٚ-ٔ:وفي رؤٕ " )٘:فتب واالً ..أزحزح
منارتك" فيي إعتبرت أن كل ما ليا من عطايا اب ىو ممكياب بل ىو أجرتيا ومن محبييا أي من العالم أو

ُج َرِتي = حرفياً ىو أجر الزانية وىذه تصَّور االنحطاط الذي وصمت إليو إسراايل .ظنت ىي أن أفراحيا
الذات .أ ْ
راجعة لخطاياىا.
واب سيعاقبيا عمى أيام بعميم = ألنيا كانت تبخر ليم وتتزين وتنسى الرب تبخر ليم أي تصمي والمعن أنيا
ذىبت وراء األصنام ب مبيا وتزينت لتر ي العالم ونسيت الرب .وبعميم = جم ل ظ بعل .فالوانيين كان ليم آلية

كايرة مال بعل زبوب أي إلو ع رون والو الذبان وبعل بريث إلو العيود وبغل فغور إلو الزن

ٕملٕٔ:ب

"ضٖٖ:ٛب عدٕ٘ )ٖ:ح اً من يترك اب ي ل وراء آلية كايرة .ومن ينسب أي خير يأتيو ب لغير اب يصبح في
درجة أ"ل من الحيوان" .فالحمار يعرف معمف صاحبو" أشٔ )ٖ:و"ارن بين آية ٘) وآية  )ٜفيم نسبوا كل
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خيراتيم ألن سيم و"الوا خبزي ومااي بينما ىي ب "أخذ "محي في حينو" واب يأتمننا عم ما بين أيدينا كوكبلء

محت ظاً بالممكية لو راج مال وكيل الظمم) وىو ال يمتمك ف ط خيراتنا بل يمتمكنا نحن أي اً .واذا نزع الخيرات

من أحد فيذا لابل يسئ استعماليا فيما بعد .والحظ التدرج في الع ابب ف ي آية  )ٜينزع الخيرات ام في ٓٔ)
يكشف عورتيا أي ي

حيا وي

ح كل شرورىا .فبينما إدعت أن الخطية شئ طبيعيب سي وم اب بإعبلن كم أن

الخطية خاطاة جداًب ويظير "بحيا وفسادىا .ام تأتي درجة أصعب يحرميم فييا اب من كل أفراحيم .وكون أن
الييود "د نسبوا الخيرات التي بين أيدييم لآللية الوانية فيذا يظير في أرٗٗ.)ٔٛ-ٔٙ:

َّة وأُالَ ِطفُيأ٘ ،وأ ْ ِ
ِ
اآليات (ِٗٔ «ٔٗ" -:)ٕٖ-
اك،
وم َيا ِم ْن ُى َن َ
لك ْن ىأََن َذا أَتَ َممَّقُ َيا َوأَذ َ
ْى ُ
ُعط َ
َ
َ
ب ِب َيا إِلَى ا ْل َبّْري َ
ييا ُك ُر َ
ٔٙ
ون ِفي ِ
ود َىا ِم ْن أَر ِ ِ
َّام ِ
وو ِادي ع ُخور بابا لِ َّمرج ِ
اك َكأَي ِ
ص ُع ِ
ذل َك
اءَ .و ِى َي تُ َغ ّْني ُى َن َ
ص َب َ
ص َرَ .وَي ُك ُ
َ
َ َ ًَ
ضم ْ
اىاَ ،و َك َي ْوِم ُ
ََ
ْ
ٔٚ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اء ا ْل َب ْعميم م ْن فَم َيا ،فَالَ تُ ْذ َك ُر
الر ُّ
ا ْل َي ْوِمَ ،يقُو ُل َّ
ب ،أ ََّنك تَ ْدعي َننيَ :ر ُجميَ ،والَ تَ ْدعي َنني َب ْع ُد َب ْعميَ .وأَ ْن ِزعُ أ ْ
َس َم َ
ٔٛ
اء وَدبَّاب ِ
ور َّ ِ
ان ا ْلبّْري ِ
ِ ِ
ضا ِبأ ِ
ات األ َْر ِ
َّة َوطُ ُي ِ
ضَ ،وأَ ْك ِس ُر
أ َْي ً
الس َم َ َ
َس َمائ َياَ .وأَ ْقطَعُ لَ ُي ْم َع ْي ًدا في ذل َك ا ْل َي ْوِم َمعَ َح َي َو ِ َ
ْ
ٜٔ
ون ِ
ب ِم َن األ َْر ِ
َخطُ ُب ِك لِ َن ْف ِسي
س َو َّ
َخطُ ُب ِك لِ َن ْف ِسي إِلَى األ ََب ِدَ .وأ ْ
ينَ .وأ ْ
الس ْي َ
َج َعمُ ُي ْم َي ْ
آم ِن َ
ضطَ ِج ُع َ
ضَ ،وأ ْ
ف َوا ْل َح ْر َ
ا ْلقَ ْو َ
ٕٔ
احِمٕٓ .أ ْ ِ ِ ِ
ان وا ْلمر ِ
ق َو ِ
ون ِفي ذلِ َك ا ْل َي ْوِم أ َّْني
ِبا ْل َع ْد ِل َوا ْل َح ّْ
الر َّ
ين َّ
بَ .وَي ُك ُ
َما َن ِة فَتَ ْع ِرِف َ
اإل ْح َ
س ِ َ ََ
َخطُ ُبك ل َن ْفسي ِباأل َ
ٕٕ
ِ
ب ،أَستَ ِجيب َّ ِ
ط َار
الر ُّ
سَ
يبَ ،يقُو ُل َّ
ضَ ،واأل َْر ُ
يب األ َْر َ
ستَ ِج ُ
ستَ ِج ُ
ْ ُ
َستَ ِج ُ
يب ا ْلقَ ْم َح َوا ْلم ْ
ض تَ ْ
الس َم َاوات َو ِى َي تَ ْ
أْ
ِ
يلَ ٕٖ .وأ َْزَر ُع َيا لِ َن ْف ِسي ِفي األ َْر ِ
َو َّ
ش ْع ِبي،
يب َي ْزَرِع َ
ت َ
وع ّْمي :أَ ْن َ
الزْي َ
ام َةَ ،وأَقُو ُل لمُ َ
ستَ ِج ُ
تَ ،و ِى َي تَ ْ
ضَ ،وأَْر َح ُم لُ ُ
ور َح َ
ت إِل ِيي»".
َو ُى َو َيقُو ُل :أَ ْن َ

يعود اب ىنا في حنان ولطف ويعمن رببتو في عودتيا إليو .ىو عريس عجيب في محبتوب فبعد أن تخونو
ْىب ِبيا إِلَى ا ْلبّْري ِ
َّة = كما أخرج الشعب من عبودية واسر
َ
عروسو يعود ويبلط يا لتعود إليو = أَتَ َممَّقُ َيا َوأَذ َ ُ َ
فرعون إل الحرية .والمعن أن اب سي ودنا إل الحرية .ومعن أن اب يتمم يا أي تحايمو عميياب كما يتحايل

األب عم ابنو المتمرد .وكان المتو" بعد آية ٖٔ) و"ولو "وتنساني أنا ي ول الرب" أن ي ول الرب ولذلك سأنت م
ولك ْن = أي م ىذا فمحبتي ليا كبيرة .وماذا سي دم ليا؟ أ ْ ِ
منيا ولكننا نجده ي ول ِ
وم َيا = أي يعيد ليا
ُعط َ
ييا ُك ُر َ
ِ
ور = كممة
فرحيا .واذا فيمنا أن المسيح ىو الكرمة الح ي يةب فيو سيعطينا ذاتو كسر فرح لناَ .و َوادي َع ُخ َ
عخور تعني

يق .والمعن فم كونيا مازالت في العالم وادي ال يق أو ال ي ة العظيمة كما في رؤ)ٔٗ:ٚ

إالّ أنو سي تح اب لنا باب الرجاء في ال رح األبدي .وبعد الحرية وىذا الرجاء تسبح الن س المبتيجة = َو ِى َي تُ َغنّْي
َّام ِ
اك َكأَي ِ
اىا = فاإلنسان في ط ولتو "بل أن يتدنس من العالم يستطي أن يسبح بسيولة ولكن بعد أن
ُى َن َ
ص َب َ

يتعمم الخطية يصعب عميو التسبيح .وبعمل المسيح يعود كما كان ط بلً فرحاً ويستطي أن يسبح .ولم َي ُع ْد
منا فرحنا وتسبيحنا يو .)ٕٕ:ٔٙبل صار األلم ىبة فئ )ٕٜ:فيو
ال يق الذي في العالم "اد اًر أن ينزع ّ
نشترك م المسيح في صميبو فنتذوق بيجة "يامتو .وكتب بولس الرسالة ل يمبي وىي رسالة ال رح بينما كان في

سجنوب والابلاة فتية في األتون كانوا يسبحون ..ولكن وادي عخور يشير ألىمية ترك الخطية أوالًب ف يو رجم
الشعب عاخان بن كرمي َّ
مكدر إسراايل يش )ٕٗ:ٚفمنرجم خطايانا وندفنيا حت نستطي أن ن رح .ونبلحظ أن
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يع وب أبو األباء بعد ن طمر اآللية الغريبة تحت البطمة تكٖ٘ )ٗ:ظير لو اب وباركو تكٖ٘ .)ٜ:فمن ن رح

باب "بل أن نتخم عن خطايانا أوالًب ىنا يتحول وادي عخور العالم الذي نحيا فيو) إل باب لمرجاء .وال رح
الحالي ىو عربون ف ط .تَ ْد ِعي َن ِنيَ :ر ُجمِيَ ،والَ تَ ْد ِعي َن ِني َب ْعِمي = رجمي ىي ن سيا بعميب لكن كممة بعمي تشير
اء
لمحبتيم الساب ة ألواانيم .واب في محبتو التي سيسكبيا سينزع من ال مب كل محبة بريبة آلخر= َوأَ ْن ِزعُ أ ْ
َس َم َ
ا ْل َب ْعمِ ِيم .والحظ أن ىذا لم يتم إالّ في البرية ٗٔ) أنو في عزلة عن العالم الشرير .ومرة أخرى فيع وب "د رأى
اب وباركو تكٖ٘ )ٜ:بعد أن ترك مدينة شكيم وذىب إل بيت إيل تكٖبٖ٘ .)ٔ:تَ ْد ِعي َن ِني َر ُجمِي ب يصير
المسيح عريساً لن وسنا ونتحد بو .وىذا التممق وىذه المبلط ة التي أعطتنا اب عريساً لنا بدأت بالصميب وىذا

الكبلم ال يمكن تطبي و إالّ عم الكنيسة .وفي آية  )ٔٛنرى عيد السبلمب العيد الجديدب السبلم الذي يعطيو

ابب والذي ىو ليس من ىذا العالم فنضطجع آمنين = فاب ممك السبلم يعطي ألحبااو نوماً .ىذا السبلم سيكون

بين اإلنسان واب وبين اإلنسان واإلنسان وبين اإلنسان والحيوانب فيناك سمطان ألوالد اب عم الوحوش سواء
السم ِ
ان ا ْلبّْري ِ
َّة َوطُ ُي ِ
اء = والوحوش "د تكون ح ي ية و"د كان لم ديسين سمطان عمييمب وكان لئلنسان
َح َي َو ِ َ
ور َّ َ
سمطان عم كل الحيوانات ف ده بالخطية وعاد لم ديسين) و"د تكون الوحوش إشارة لمناس األشرار الذين ليم طب

وحشيب كما "ال بولس " حاربت وحوشاً في أفسس" عموماً ىؤالء األشرار الوحوش ليس ليم سمطان عمينا إن لم
يكن ىذا السمطان معط من فوق كما "ال السيد لبيبلطس يو )ٔٔ:ٜٔىنا نرى المعنة التي ُذ ِك َرت في آية
ِ
س
ٕٔ) أن حيوان البرية كان يأكل األجرةب "د تحولت إل بركةب فصار سبلم م حيوان البريةَ .وأَ ْكس ُر ا ْلقَ ْو َ

والسيف ىو تعبير يعني أن اب ُيعطي سبلماً "سبلمي أترك لكم سبلمي أنا أعطيكم" لكن السيد أكمل ب ولو "ليس
كما يعط العالم أعطيكم" فسبلم اب ليس من الخارج بل سبلمو يمؤل الع ل وال مب ميما كان العالم م طرباً "

إن "ام عم ّ جيش ف ي ىذا أنا مطمان" فاب ال يِ َع ْد بنزع الحروب من العالمب بل ىو نبو أن العالم سوف يبغض
أوالد اب ألنيم ليسوا من العالم .ولكنو سيعط سبلماً داخمياً "اد اًر أن يتغمب عم المخاوف الخارجيةب سبلماً
ي وق كل ع ل فيٗ.)ٚ:

ددان وا ْلمددر ِ
ددق َو ِ
احِم وباتحادنااا بعريساانا
وفااي  )ٜٔىااذه الخطبااة تماات بالصااميب الااذي ظياار فيااو ا ْل َع ْددد ِل َوا ْل َح ّْ
اإل ْح َ
س ِ َ ََ
السماوي نحصل عم ىذه الص ات عينيا .وىاذه الخطباة أبدياة .وفاي ٕٓ) أسااس الخطباة ىاو اإليماان الاذي باو
نتحااد ما الع اريس فنعرفااو المعرفااة التااي ت اارح ال مااب واب أمااين الااذي دعاااىم سااي عل أي ااً ٔتااس٘ )ٕٗ:فبالتوبااة

نعرف اب وفي ٕٕبٕٔ) نجد سمسمة من االستجابات .فبسبب الخطياة ال تساتجيب الساماء لاؤلرضب واألرض ال
تستجيب لزراعة اإلنسانب بل تصير السماء نحاس واألرض حديد ألنو ال توجد بركاة تاث )ٕٖ:ٕٛأي أن اب ال

يسااتجيب ولكننااا ىنااا ناارى اب يسااتجيب فتسااتجيب السااماء وتعطااي مطرىاااب وتسااتجيب األرض وتنباات مااا يزرعااو

يل .ىذه سمسمة مباركة من اإلستجابات تعمن بركاة اب ور ااه .وىناك تأمال آخار :فداهلل
يب َي ْزَرِع َ
ستَ ِج ُ
اإلنسان = تَ ْ
يستجيب السموات فالسماايين يشا عون فيناا والسدماء تسدتجيب األرض = ىاذه الصاورة ن ارىاا فاي رؤ٘ )ٛ:حياث
األربعة وعشرون "سيساً ي دمون أمام اب بخو اًر الذي ىو صموات ال ديسين .فاألرض أي الكنيسة األر ية تصمي
والسااماء تش ا

فيياااب والحااظ أن المساايح جعاال االانااين واحااداً أي السااماء واألرض .وأمااام ىااذا الحااب يسااتجيب اب
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ِ
سدددطَ َار أي خم اار = ف اارح َ .و َّ
ددت = ام ااتبلء م اان ال ااروح ال اادس .وىدددي
الزْيد َ
وي اايض ببركات ااو .ا ْلقَ ْمد َ
ددح = ش ااب َ .وا ْلم ْ
يب َي ْزَرِعيد َدل = فاائ )ٗ:كااان يزرعيال يعنااي لعنااة وع اااب واباادةب وىنااا يعنااي زرع اب .وزرع اب ىااو كممتااو
سددتَ ِج ُ
تَ ْ
داخل الن س .والمسيح زرع الكنيسة زرعاً جديداً = َوأ َْزَر ُع َيا لِ َن ْف ِسي وصار يستجيب لو آية ٖٕ)
وىناك تأمل آخر :أن السموات تشير لمن س التي تحمل المسيح في داخميا عريساً ليا .وىذه الن س يستجيب ليا
اب "طعاً .واألرض تشير لمجسد والمسيح "َ َّدس الجسد وصارت أع اؤه آالت بر تعمل لحساب اب .فالن س التي

سماء يستجيب ليا اب ويمطر عمييا أمطا اًر سماوية أي ي يض من روحو ال دوس عميياب عم
تت دس لتصير
ً
ام َة .ويصير لو عبل"ة خاصةب
أر يا أي جسدىا فيامر .مال ىذا اإلنسان يتمت بمراحم اب = َوأ َْر َح ُم لُ ُ
ور َح َ
ِ
ت إِل ِيي = ىذه تشبو أنا لحبيبي وحبيبي لي.
ت َ
ش ْع ِبيَ ،و ُى َو َيقُو ُل :أَ ْن َ
وع ّْمي :أَ ْن َ
عبل"ة حب باب َوأَقُو ُل لمُ َ
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اإلصحاح الثالث

عودة لمجدول

ٔ
الر ّْ ِ ِ
اح ٍب و َزِاني ًةَ ،كمحب ِ
َح ِب ِب ام أرَةً ح ِبيب َة ص ِ
يل َو ُى ْم
الر ُّ
َّة َّ
ال َّ
س َرِائ َ
آية (ٔ)َ " -:وقَ َ
ب لِي« :اذ َ
ضا أ ْ
ْى ْب أ َْي ً
ََ
َ َ
ب ل َبني إِ ْ
َْ َ َ َ
الزِب ِ
اص َّ
ُّون ألَق َْر ِ
يب»".
ون إِلَى آلِ َي ٍة أ ْ
ُخ َرى َو ُم ِحب َ
ُم ْمتَ ِفتُ َ
المرأة المذكورة ىنا ىي ن س المرأة المذكورة في اإلصحاح األول و"د تكون ىربت من بيت الزوجية وباعت ن سيا

َح ِب ِب = أي ال أن يتزوجيا ف ط
لم ساد .فصارت عبدة وف دت حريتيا وعاد النبي وحررىا واشتراىا .واألمر ىنا أ ْ
بل عميو أن يحبياب يحب ىذه الزانيةب ىذا يؤكد محبة اب لشعبو وشو"و لبلتحاد بو وكأن اب ي ول ليوش ىل
ت در أن تحب امرأة كيذه م كل ما فعمتو .ولكنني أنا اب أحب إسراايل ربم كل ما ت عمو .وىناك رأى بأن ىذه

المرأة حين عرفيا ىوش أوالً كانت طاىرة وع ي ة ام انحرفت وصارت من ناذرات أن سين لمزنا في ىياكل
األواانب ول د تزوجيا ىوش ولكنيا تركتو وخانتو وذىبت ليياكل األواان .وىذا يماال ما حدث م شعب

إسراايلب فم د اختار اب أباء إسراايل شعباً لو وىم إبراىيم واسحق ويع وب وكانوا طاىرين ولكن أوالدىم خانوه
ُّون ألَق َْر ِ
اص
وعبدوا األواانب وبعد أن حررىم من أرض مصر وصاروا لو شعباً عادوا وزنوا من ورااوَ .و ُم ِحب َ
الزِب ِ
َّ
يب = ىذه ىي ت دمات إسراايل ألصناميم كأن البعل أعطاىم ىذه الكروم.
ٕ
شر َ ِ ِ ٍ
ِ ِ
ش ِع ٍ
ير" .
آية (ٕ) " -:فَا ْ
وم َر َولَثَ ِك َ
شتََرْيتُ َيا ل َن ْفسي ِب َخ ْم َ
س َة َع َ َ
شاق َل فضَّة َوِب ُح َ
امن العبد ٖٓ شا"ل ف ة خرٕٔ )ٖٕ:والامن المدفوع ىنا ٘ٔ شاقالً مع حومر ولثك شعير = وىذا أ"ل من

امن العبد فيي بالخطية ف دت كرامتيا ومجدىا .بل كان ت ييميا بالشعير أكل ال راء والحيوانات .و"ارن ىذا بأن

اب أعطاىم أر اً ت يض لبناً وعسبلً وحنطة مزٔ )ٔٙ:ٛوشراء ىوش ليا يشير لشراء المسيح لنا بدمو .والمثك
= ٕٔ/

حومر نوع من المكاييل).

ٖ
ين أَيَّاما َك ِثيرةً الَ تَْزِني والَ تَ ُكوِني لِرجل ،وأََنا َك ِ
ِ
ذل َك لَ ِك»".
آية (ٖ)َ " -:وُق ْم ُ
َُ َ
َ
َ
ت لَ َيا« :تَ ْق ُعد َ ً
كان اب يمكنو رف يم نيااياً حسب الناموس .وىو ىنا يعرض عر اً جديداً فيم أصبحوا لو شعباً وىو ليم إلياً.
َوأََنا َكذلِ َك لَ ِك .ولكن عمييا أن ت عد أياماً كايرة في عزلةب كأرممة ميجورة حزينة .ىذا يذكرنا ب صة مريم في
برصيا حين تحدت موس أخييا فأب اىا اب  ٚأيام في برصيا عدٕٔ .)ٔٗ:وكان عمييا في خبلل ىذه المدة

أن تذكر خطاياىا وتخجل وتشعر ب يمة تحريرىا.وعمييم أن ال يعودوا لزناىم وأنطبق ىذا بالنسبة لمييود في
السبيب وبالربم من أن اب أرسميم لمسبي فيو لم يرف يم .وىذا ينطبق اآلن عمييم ألنيم رف وا المسيح فمم يعد

اب عريساً ليمب وىم اآلن كما في أيام السبي محرومين من ممارسة شعاارىم الدينية وعبادتيم ومؤسساتيم

الدينية.
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ٗ
ِ
ِ
يرةً ِبالَ َممِ ٍكَ ،وِبالَ َرِئ ٍ
يح ٍةَ ،وِبالَ ِت ْمثَالَ ،وِبالَ أَفُوٍد
س َرِائ َ
س َي ْق ُع ُد َ
يسَ ،وِبالَ َذ ِب َ
آية (ٗ) " -:ألَ َّن َبني إِ ْ
يل َ
َّاما َكث َ
ون أَي ً
ِ
يم" .
َوتََراف َ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
يم ىم
ىذا ما حدث في السبي فكانوا ببل ممك وببل ىيكلَ .وبالَ أَفُود = مبلبس رايس الكينة .وبالباً فأالَفُود َوتََراف َ
األوريم والتميم المذين كان بيا رايس الكينة يستشير الربب وىما حجارتين بمونين مختم ين يو عان عم صدرة

رايس الكينةب ومعن ما سبق أنيم سيكونوا ببل كينوت.
ِبالَ ِت ْمثَال = الكممة األصمية "نصب" أو "عمود" مال النصب الذي أ"امو يع وب حين رأي السمم والمعن أنيم
سيكونوا ببل عبل"ات تشير لرؤى من السماء .فالنصب يكون تذكا اًر لمال ىذه الرؤي.

٘
ب َ ِوِالَى ُج ِ
ود ِه ِفي
الر َّ
الر ّْ
ون إِلَى َّ
ون َّ
س َرِائ َ
آية (٘)َ " -:ب ْع َد ذلِ َك َي ُع ُ
لي ُي ْم َوَد ُاوَد َمِم َك ُي ْمَ ،وَي ْف َز ُع َ
يل َوَي ْطمُ ُب َ
ود َب ُنو إِ ْ
ب إِ َ
ِ
آخ ِر األَي ِ
َّام" .

بعد فترة الحرمان ىذه يعودون كعروس ب .و"د تم ىذا جزاياً في عودة الييود من السبي .و"د تشير ىذه اآلية

إليمان الييود بالمسيح في أواخر األيام بعد طول مدة رف يم لوُ .و"د تعني طول ىذه المدة = أياماً كثيرة ال
تكوني لرجل م أنيا ال تزنى = أي ال تعبد األواان ولكنيا راف ة لممسيحَ .وَد ُاوَد َممِ َك ُي ْم = "طعاً ىذه تشير
ب = حينما يشرق نور التوبة في "موبيم يشعرون بالظممة التي كانت
الر ّْ
ون إِلَى َّ
لممسيح أصل وذرية داودَ .وَي ْف َز ُع َ
يق

ون ىذه مال "تمموا خبلصكم بخوف ورعدة" فيٕ )ٕٔ:و"د تعني أنو م
فييم أو كانوا ىم فيياَ .ي ْف َز ُع َ
األيام األخيرة وفزعيم من ىذا ال يق سيمجأون لممسيح في فزع مؤمنين أن ىذا ال يق سببو أنيم تركوا المسيح

وصمبوه.
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اإلصحاح الرابع

عودة لمجدول

من اإلصحاح الراب حت نياية العاشر نجد اب يحاجج شعبو بأن يدخل في حوار معيم ومحاكمة ال ليغمب وانما

يكشف لشعبو عن خطاياىم التي أحزنتو .ىو بيذا يعمن أبوتو المحبة.

ِٔ
ِ
ان األ َْر ِ َّ
س َّك ِ
يل« :إِ َّن ِل َّمر ّْ
الر ّْ
َما َن َة َوالَ
س َم ُعوا قَ ْو َل َّ
س َرِائ َ
ب َيا َبني إِ ْ
اآليات (ٔ " -:)ٕ-ا ْ
ب ُم َحا َك َم ًة َم َع ُ
ض ،ألَن ُو الَ أ َ
ٕ
ون ،وِدماء تَ ْمح ُ ِ
ِ
ِ
ِ
ان والَ مع ِرفَ َة ِ
اهلل ِفي األ َْر ِ
اء" .
سٌ
قَ .ي ْعتَنفُ َ َ َ ٌ َ
ض .لَ ْع ٌن َو َكذ ٌ
ب َوقَ ْت ٌل َوس ْرقَ ٌة َوِف ْ
س َ َ َْ
ق د َم ً
إِ ْح َ
ان األ َْر ِ
س َّك ِ
ض = ىم بمحبتيم لؤلر يات صاروا أر اً .فيم حين فصموا أن سيم عن اب مصدر األمانة
َم َع ُ
ٕ
ون = معامبلتيم عني ة ببل وداعة
واإلحسان ف دوا األمانة والحق والرحمة .وصارت خطاياىم لَ ْع ٌن َ ...ي ْعتَِنفُ َ
ق ِدماء = إشارة لكارة الدم المس وك .وىذا كمو ألنو ال توجد مع ِرفَ َة ِ
اهلل ِفي األ َْر ِ
ض=
َْ
اء تَ ْم َح ُ َ ً
وببل محبةَ .وِد َم ٌ
فاألخبلق دااماً تستند عم البلىوت أي أن عبل"ة اإلنسان باب ىي دااماً المبدأ الموجَّو لتصرفو م أخيو
اإلنسان ومن يعرف اب سيخاف أن يغ ب اب .والدماء التي س كوىا وصمت لداخل الييكلب فيم رجموا زكريا

الكاىن بأمر الممك داخل الييكل ٕأيٕٗ.)ٕٔ:
اء ،وأَسم ِ
ور َّ ِ
ان ا ْلبّْري ِ
ِ
ِٖ ِ
َّة َوطُ ُي ِ
اك ا ْل َب ْح ِر
وح األ َْر ُ
ييا َم َع َح َي َو ِ َ
آية (ٖ) " -:لذل َك تَُن ُ
ض َوَيذُْب ُل ُك ُّل َم ْن َي ْ
س ُك ُن ف َ
الس َم َ ْ َ
ضا تَ ْنتَ ِزعُ" .
أ َْي ً
نتيجة الخطية خراب شامل يمحق باألرض ومن عمييا .فاألرض كانت أوالً ت يض لبناً وعسبلً وبالخطية لعنت
ِ
ييا = أي تذبل كل طا"ات اإلنسان وتتبدد مواىبو كاالبن ال ال .وكممة تنوح
األرضَ .وَيذُْب ُل ُك ُّل َم ْن َي ْ
س ُك ُن ف َ
األرض تعن أنيا ف دت جماليا وسبلميا وأ" رت فصارت مجاعات وحروب .بل أصبحت ال تعطي خيراتيا.
وأَسم ِ
ضا تَ ْنتَ ِزعُ = أي تيجر ىذا الشاطئ لغيره.
اك ا ْل َب ْح ِر أ َْي ً
َ َْ
اصم َك ِ
ِ
ِ
ِ
ٗ ِ
اى ًنا٘ .فَتَتَ َعثَّر ِفي َّ
الن َي ِ
ار
َح ٌدَ .و َ
َح ٌد َوالَ ُي َعات ْب أ َ
اآليات (َٗ « " -:)ٔٓ-ولك ْن الَ ُي َحاك ْم أ َ
ُ
ش ْع ُب َك َك َم ْن ُي َخ ُ
ٙ
ضا َّ
ت
ب أ َّ
الن ِب ُّي َم َع َك ِفي المَّْي ِلَ ،وأََنا أ ْ
ُم َك .قَ ْد َىمَ َك َ
ضَ
ت َرفَ ْ
ش ْع ِبي ِم ْن َع َدِم ا ْل َم ْع ِرفَ ِة .أل ََّن َك أَ ْن َ
َوَيتَ َعثَُّر أ َْي ً
ُخ ِر ُ
ٚ
س َب َما َكثُُروا،
ضا َب ِن َ
يت َ
ض َك أََنا َحتَّى الَ تَ ْك َي َن لِيَ .وأل ََّن َك َن ِس َ
سى أََنا أ َْي ً
ا ْل َم ْع ِرفَ َة أ َْرفُ ُ
يكَ .عمَى َح ْ
يع َة إِل ِي َك أَ ْن َ
ش ِر َ
ٜ
ٛ
ِ
ِ
امتَ ُي ْم ِب َي َو ٍ
ون َك َما
ى َك َذا أ ْ
ون َخ ِط َّي َة َ
وس ُي ْم .فَ َي ُك ُ
ش ْع ِبي َ ِوِالَى إِثْ ِم ِي ْم َي ْح ِممُ َ
انَ .يأْ ُكمُ َ
ون ُنفُ َ
َخطَأُوا إلَ َّي ،فَأ ُْبد ُل َك َر َ
ٓٔ
اى ُن .وأُع ِ
الشعب ى َك َذا ا ْل َك ِ
ون،
ون َوالَ َي ْ
ون َوالَ َي ْكثُُر َ
ونَ ،وَي ْزُن َ
ش َب ُع َ
َع َمالَ ُي ْم َعمَ ْي ِي ْم .فَ َيأْ ُكمُ َ
اق ُب ُي ْم َعمَى طُُرِق ِي ْم َوأ َُرُّد أ ْ
َ َ
َّ ْ ُ
ب" .
الر ّْ
ادةَ َّ
أل ََّن ُي ْم قَ ْد تََرُكوا ِع َب َ
ِ
َح ٌد = تعني ] ٔ[ :ال يحاكم أحد بيره فالكل مدان والكل أخطأ حت الكينة ىم مدانون ]ٕ[ .وصموا
الَ ُي َحاك ْم أ َ
لحالة من اإلنحطاط و"ساوة ال مب بحيث أصبح ال فاادة من المحاكمة أو العتاب .والكينة مدانون ألنيم لم يعمموا
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ض َك أََنا َحتَّى الَ تَ ْك َي َن لِي = أي يرفض ذبااحيم
الشعب = َىمَ َك َ
ش ْع ِبي ِم ْن َع َدِم ا ْل َم ْع ِرفَ ِة .ولذلك رف يم اب= أ َْرفُ ُ
اصم َك ِ
ِ
اى ًنا = يشير أن الشعب رفض التعميم اإلليي الذي كان ينبغي أن يتم وه
وصمواتيم .و"ولو َ
ش ْع ُب َك َك َم ْن ُي َخ ُ

من الكينة .ولكن ألنو ال يوجد من الكينةب من ىو أمين ليعمم الشعب "ال كمن يخاصم كاىناً بل أن الكينة

األشرار أتحدوا م األنبياء الكذبة في التعار نيا اًر وليبلً وأعاروا الشعب معيم والنتيجة خراب إسراايل = َوأََنا
ت ا ْل َم ْع ِرفَ َة =
ب أ َّ
أْ
ضَ
ت َرفَ ْ
ُم َك .وىذا ما حدث ف د س طت السامرة في يد أشور وخربت .والحظ "ولو أل ََّن َك أَ ْن َ
ُخ ِر ُ
ول م ي ل ألنك جاىل .فمن يعرف أكار سيدان أكارب ولكن ىذا ليس حجة ألن نمتن عن التعممب فمن يرفض
يك = إذا
ضا َب ِن َ
يت َ
المعرفة وال يعمم ن سو وي بل تعميم اب يدان أي اً ويرفضَ .وأل ََّن َك َن ِس َ
سى أََنا أ َْي ً
يع َة إِل ِي َك أَ ْن َ
ش ِر َ
ىناك شرط ألن يظل اب يعطي لنا وألبناانا خيراتوب وىو أن نح ظ وصاياه .ولنبلحظ أن اب دااماً يعمن ذاتو لناب
ولكن العيب فينا أننا ال نستجيب ليذه اإلعبلنات " لم يستحسنوا أن يب وا اب في معرفتيم رؤ )ٕٛ:وعمينا أن

ال ننس أف ال اب وخيراتو ونشكره عمييا دااماً ولكن ىناك معن آخر ليذه اآلية .أن الكينة األشرارب ىؤالء
الذين نسوا شريعة اب سينس

اب بنييمب بمعن

أن اب سيرف يم ولن يكون ليم نصيب في الكينوتب أي

سيرفض كينوتيمب فإبن الكاىن كان يصير كاىناً عند الييودب وىذا ما حدث م بيت عالي.

س َب َما َكثُُروا = فيم ازدادوا عدداً جداً .لكن اب كان "د تخم عنيم بسبب خطاياىم لذلك تبدلت
وفي َ :)ٚ
بح ْ
امتَ ُي ْم ِب َي َو ٍ
ش ْع ِبي = كممت خطية وذبيحة خطية ىما في العبرية كممة واحدة.
ون َخ ِط َّي َة َ
ان .وفي َ )ٛيأْ ُكمُ َ
َك َر َ

والمعن أن الكينة صاروا ال ييتمون بتوبة الشعب عن خطيتو بل يبتيجون بت ديم ذبااح الخطية التي يأكمون
وس ُي ْم
منياب كل ما كانوا ييتمون بو أن يمؤلوا بطونيم لحماً عم حساب الشعب .بل ىم إِلَى إِثْ ِم ِي ْم َي ْح ِممُ َ
ون ُنفُ َ
= أي ىم كانوا يتمنون أن يخطئ الشعب لي دم ذبيحة خطية ليأكموا لحوميا وفي ٓٔب )ٜالع وبة لمجمي كينة
ون.
وشعب .ولن تكون ليم بركة في شئ = َيأْ ُكمُو َن َوالَ َي ْ
ش َب ُع َ

ٕٔ
ٔٔ
ِ
وح
صاهُ تُ ْخ ِب ُرهُ ،أل َّ
اآليات (ٔٔ« " -:)ٔٗ-اَ ّْلزَنى َوا ْل َخ ْم ُر َو ُّ
سأَ ُل َخ َ
بَ .
َن ُر َ
ب ا ْل َق ْم َ
السالَفَ ُة تَ ْخم ُ
ش ْع ِبي َي ْ
ش َب ُوَ ،و َع َ
ٖٔ
ت ا ْلبمُّ ِ
وس ا ْل ِج َب ِ
ون َعمَى ُر ُؤ ِ
ّْ
وط
الَ ،وُي َب ّْخ ُر َ
َضمَّ ُي ْم فَ َزَن ْوا ِم ْن تَ ْح ِت إِل ِي ِي ْمَ .يذ َْب ُح َ
الزَنى قَ ْد أ َ
ون َعمَى التّْالَ ِل تَ ْح َ َ
ق َك َّناتُ ُكمٔٗ .الَ أ ِ
والمُّ ْب َنى وا ْلب ْطِم أل َّ ِ
ينَ ،والَ َك َّن ِات ُك ْم
س ٌن! لِذلِ َك تَْزِني َب َناتُ ُك ْم َوتَ ْف ِس ُ
ب َب َن ِات ُك ْم أل ََّن ُي َّن َي ْزِن َ
ُعاق ُ
َ
َ ُ
َن ظمَّ َيا َح َ
َ
ْ
ِ
الن ِاذر ِ
ون مع َّ ِ ِ
ِ
ون معَ َّ
ات ّْ
ص َرعُ" .
الزَنىَ .و َ
ش ْع ٌ
أل ََّن ُي َّن َي ْفس ْق َن .ألَ َّن ُي ْم َي ْعتَ ِزلُ َ َ َ
ب الَ َي ْعق ُل ُي ْ
َ
الزان َيات َوَيذ َْب ُح َ َ
ِ
ىنا يظير اب صراحة سبب وانيتيم وىم شيوتيم ّْ
ب .فكل إنحراف عن عبادة
لمزَنى َوا ْل َخ ْم ُر َو ُّ
ب ا ْل َق ْم َ
السالَفَ ُة تَ ْخم ُ

صاهُ تُ ْخ ِب ُرهُ = أي لجأوا لمعبادة الوانية
اب سببو الممذات الجسدية ولذلك إنحطوا لمدرجة أن سألوا َخ َ
ش َب ُوَ ،و َع َ
الغبية ولمطرق السحرية يسألون بيا ىذه اآللية .فيم كانوا يتركون عصا لت ويحددون ماذا ي عمون بحسب إتجاه
و"وع العصا .وآية ٖٔ) ىذه مظاىر عبادتيم الوانية كان الوانيون ي

مون إ"امة مذابحيم تحت ظبلل

األشجار ال خمة) ونتيجة وانيتيم ساد ال ساد العام لذلك = تَْزِني َب َناتُ ُك ْم .وفي ٗٔ) ىنا الطبيب أدرك أن حالة
المريض مياوس منيا فإمتن عن إعطااو الدواء .فمن يحبو الرب يؤدبو ..ىذا إن كان ىناك أمل في توبتوب ولكن
أن فُِ َد األمل ي ول اب ٗٔالَ أ ِ
ب َب َن ِات ُك ْم = ولنعمم أنو خير لنا أن نعا"ب ىنا عن أن نرفض ىناك من أمجاد
ُعاق ُ
َ
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الزِاني ِ
ات = ىذه خطية الرجال الذين يذىبون لميياكل الوانية يزنون م الناذرات الزنا.
السماء .أل ََّن ُي ْم َي ْعتَ ِزلُ َ
ون َم َع َّ َ
ىذا شعب "د إنحط كمو رجاالً ونساء بسبب الخطية .واألواان ىي ببل ع ل وىكذا من يتبعيا الَ َي ْع ِق ُل ..والنتيجة
ص َرعُ.
المتو"عة أنو ُي ْ
سرِائي ُل فَالَ َيأْثَم َي ُيوَذاَ .والَ تَأْتُوا إِلَى ا ْل ِج ْم َج ِ
ت َزِان ًيا َيا إِ
اآليات (٘ٔ«ٔ٘" -:)ٜٔ-إِ
ص َع ُدوا إِلَى
ن
َ
أ
ت
ن
ك
ن
ْ
ْ
ُ
ْ
َ
َ
ال َوالَ تَ ْ
ْ
َ
ُ
ٔٙ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ب َك َخ ُروف في
الر ُّ
الر ُّ
اى ُم َّ
آو َن َوالَ تَ ْحمِفُواَ :ح ّّي ُى َو َّ
آلن َي ْر َع ُ
س َرِائي ُل َك َبقَ َرٍة َجام َحة .اَ َ
ب .إِنَّ ُو قَ ْد َج َم َح إِ ْ
َب ْيت َ
ٔٛ
ان و ِ
ان.
اس ٍعٔٚ .أَف َا
َح َّ
َص َن ِام .اتُْرُكوهَُ .متَى ا ْنتَ َي ْت ُم َن َ
ْرِي ُم ُموثَ ٌ
َح ُّبوا ا ْل َي َو َ
ب َم َج ُّان َيا ،أ َ
اد َمتُ ُي ْم َزَن ْوا ِزًنى .أ َ
ق ِباأل ْ
َم َك ٍ َ
ٜٔ
َج ِن َح ِت َياَ ،و َخ ِجمُوا ِم ْن َذ َب ِائ ِح ِي ْم" .
ص َّرتْ َيا ّْ
يح ِفي أ ْ
الر ُ
قَ ْد َ
آية ٘ٔ) كان النبي من إسراايل ومعظم كبلمو موجو إلسراايل وىنا يعني أنو لو كان إسراايل بيذا الحال فميحذر
رخاء من ييوذاب فمربما بسبب ىذا
ييوذا من أن يشابيو .وربما كان ىذا التوجيو ألن إسراايل كانت أكبر وأكار
ً
ي مدىا ييوذا في خطيتياَ .والَ تَأْتُوا إِلَى ا ْل ِج ْم َج ِ
ال = كانت الجمجال مكاناً م دساً يش٘ )ٔٓ-ٛ:ولكنيم لؤلسف
حولوىا إل مركز لعبادتيم الوانية .وبيت آون = ىي تسمية فييا يتيكم النبي عمييمب وي صد بيت إيل ولكن

كممة بيت إيل تعني بيت ابب وىو يسمييا بيت أون أي بيت البطل ألنيم حولوىا أي اً لعبادة األواان .وىنا
ب .أي ال ت دموا
الر ُّ
النبي يحذر ييوذا أن ال تصعد ليذه األماكن وال تحمف فييا باسم الرب= َوالَ تَ ْحِمفُواَ :ح ّّي ُى َو َّ
عبادة تذكرون فييا اسم اب الحي في ىذه األماكن التي احتميا الشيطان .وفي  :)ٔٙيشبو إسراايل ببقَرٍة ج ِ
ام َح ٍة
ََ َ
= تجري وراء شيواتيا وأىواايا وال يمكن ردىا إل الرب .ىي ال ت بل نير صاحبيا بل تجمحب وصاحبيا ىو اب

فيم إنطم وا ألماكن الشيوات ورف وا أن ينصاعوا وراء اب وما نياية طريق الخطية؟ "طعاً اليبلك فيم اآلن مال

خروف يرعى في مكان واسع ىم ظنوا أنيم تحرروا من وصايا اب وصاروا يمرحون كخروف يمرح ويأكل ما
يشتييو من مرع

واس  .ولكن اب ي ول ليم بل أنتم كخروف تأكمون من مرع

خصيب إلعدادكم لمذبح..

فالشعب الذي أعطاه اب أر اً ممموءة خيرات فأكموا وشبعوا وسمنوا صاروا كخروف يعد لمذبحب واشور ىي التي

ق
ذبحتيم .وىذا ن س التشبيو المذكور في أم )ٕٖ-ٕٔ:ٚوفي  )ٔٚأفرايم أحب األصنام حت أصبح كأنو ُموثَ ٌ
اد َمتُ ُي ْم أي سكرىم ذىبوا لمزنا.
بيا يرفض التوبة اتُْرُكوهُ إذاً لمصيره أي اليبلك وفي  )ٔٛمت انتيت ُم َن َ
وم َج ُّان َيا = أي تروسيا والم صود رؤساؤىا الذين ىم كتروس ليا ي ومون بحمايتيا .لكن ىؤالء أحبوا الخطية
َ
َج ِن َح ِت َيا = وىذا ما حدث في
ان .وفي  )ٜٔخطيتيم جعمتيم كالعصافة تذرييا ّْ
َح ُّبوا ا ْل َي َو َ
يح ِفي أ ْ
الر ُ
لذلك ىم أ َ
السبي .وىناك َخ ِجمُوا ِم ْن َذ َب ِائ ِح ِي ْم = الم صود خجموا من وانيتيم وذبااحيم ألصناميم التي لم تحمييم فذىبوا

إل السبي.
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اإلصحاح الخامس

عودة لمجدول

في اإلصحاح السابق نجد الكبلم موجياً إلسراايلب وىنا أشرك لنبي ييوذا م إسراايلب فكينة إسراايل رف وا

المعرفة اإلليية .وكينة ييوذا وشعب ييوذا أي اً بالربم من كل ما ليم خاصموا اب.

اآليات (ِٔ«ٔ" -:)ٚ-اسمعوا ى َذا أَيُّيا ا ْل َكي َن ُة! وا ْن ِ
َن َعمَ ْي ُك ُم
ت ا ْل َمِم ِك! أل َّ
س َرِائ َ
َص ُغوا َيا َب ْي َ
صتُوا َيا َب ْي َ
يل! َوأ ْ
ت إِ ْ
َ
َ
َ
َُْ
ٕ
ِ
ِ ِ
ِ
ورَ .وقَ ْد تََو َّغمُوا ِفي َذ َب ِائ ِح َّ
الزَي َغ ِ
يب
صفَاةََ ،و َ
ا ْلقَ َ
ان ،فَأََنا تَأْد ٌ
اء ،إِ ْذ ص ْرتُ ْم فَ ِّخا في م ْ
ش َب َك ًة َم ْب ُ
ض َ
سوطَ ًة َعمَى تَ ُاب َ
ٗ
ٖ
ْرِيم .قَ ْد تََنجَّس إِ ِ
ْرِيمِ .وِا ِ
لِج ِم ِ
ْعالُ ُي ْم
َع ِر ُ
اآلن َزَن ْي َ
س َم ْخ ِفيِّا َع ّْني .إِ َّن َك َ
يع ِي ْم .أََنا أ ْ
َ
َ ْ
ف أَف َا َ َ ْ
س َرائي ُل .أَف َ
س َرائي ُل لَ ْي َ
ت َيا أَف َا ُ
٘
ِ
الزَنى ِفي ب ِ
وح ّْ
يل ِفي
ون إِلَى إِل ِي ِي ْم ،أل َّ
الر َّ
ون َّ
س َرِائ َ
اط ِن ِي ْمَ ،و ُى ْم الَ َي ْع ِرفُ َ
الَ تَ َد ُع ُي ْم َي ْر ِج ُع َ
َ
َن ُر َ
بَ .وقَ ْد أُذلَّ ْت َعظَ َم ُة إِ ْ
ٙ
ِ
َّ
ب
س َرِائي ُل َوأَف َا
الر َّ
ون ِب َغ َن ِم ِي ْم َوَبقَ ِرِى ْم لِ َي ْطمُ ُبوا َّ
ضا َم َع ُي َماَ .يذ َ
ْى ُب َ
ْرِي ُم ِفي إِثْ ِم ِي َماَ ،وَيتَ َعثَُّر َي ُيوَذا أ َْي ً
َو ْج ِيو ،فَ َيتَ َعث ُر إِ ْ
ٚ
شير مع أَ ْن ِ
ص َب ِت ِي ْم" .
الر ّْ
َوالَ َي ِج ُدوَن ُو .قَ ْد تََنحَّى َع ْن ُي ْم .قَ ْد َغ َد ُروا ِب َّ
ين ،اَ َ
َج َن ِب ّْي َ
ب .أل ََّن ُي ْم َولَ ُدوا أ َْوالَ ًدا أ ْ
آلن َيأْ ُكمُ ُي ْم َ ْ ٌ َ َ
ُّيا ا ْل َك َي َن ُة = سواء كانوا كينة ح ي يين "انونيين مال من في ييوذاب أو ربما الكايرين الذين في إسراايل .والكل
أَي َ
أخطأب لذلك فالكبلم موجو في ٔ) لبيت إسراايل وفي ٘) لبيت ييوذا .وفي ٔ) لبيت الممك = الذي ي ود
الشعب ويدبر ليم أمورىم الزمنية ولمكينة
سيشتركون في ال صاص العام .إِ ْذ ِ
ص ْرتُ ْم
ىيكل و عوا فيو عجل ذىبي لمعبادة

الذين ي ودون الشعب روحياً .الكل اشتركوا في الخطية العامة وكذلك
ِ ِ
ور = أ"ام مموك إسراايل
صفَاةََ ،و َ
فَ ِّخا في م ْ
ش َب َك ًة َم ْب ُ
سوطَ ًة َعمَى تَ ُاب َ
في إسراايل ليعبد فيو الشعب بدالً من الذىاب ألورشميم راج

ٔملٕٔ ) ٖٔ-ٕ٘:وو عوا جواسيس في الطريق إل أورشميم لمن الشعب من الذىاب إلييا .وكانت مص اة في

شرق األردن وتابور في الجميل ىي الطرق ألورشميم وىؤالء الجواسيس كانوا ي تمون من يحاول الذىاب إل
أورشميم .وىذا سيجعل عميكم القضاء = أنكم تس كون دم شعبي الذي يذىب ألورشميم .وفي ٕ) َوقَ ْد تََو َّغمُوا ِفي
َذ َب ِائ ِح َّ
الزَي َغ ِ
ان = ىذه "د تعني [ٔ] ىم ازدادوا في ذبااحيم في اليياكل التي في إسراايل وىذه اليياكل ليست
بحسب "مب اب بل بحسب أوامر مموكيمب وبيذه اليياكل وىذه الذبااح زابوا عن العبادة الح ي ية التي في

أورشميم ]ٕ[ .إزدادوا في ت ديم الذبااح ألواانيم عبادة البعل) ]ٖ[ .ىؤالء ال تم الذين "تموىم وىم في طري يم إل

إورشميم كانوا كذبااح .بل ىؤالء الذين كانوا يكمنون في الطريق "د استغموا ىذا لنيب أموال وأمتعة ىؤالء األبرياء

بعد أن ي تموىم ]ٗ[ .مموك إسراايل و"ياداتيا "ادوا شعبيم لعبادات بريبة وانية وىم بيذا ي ودونيم لميبلك وكأنيم
ي دمونيم ذبااح نتيجة لزيغانيم .فَأََنا تَأ ِْديب لِج ِم ِ
يع ِي ْم = أي أن اب لن يظير مراحمو بل ستكون أعمالو معيم
ٌ َ
كميا بالعدل والتأديب فيم يستح ون ىذا .ألنيم صاروا فخاً ..وشبكة = ىذه تعني [ٔ] جواسيسيم الذين ي تمون
من يريد الذىاب ألورشميم [ٕ ] ىذه العبادة الوانية التي عمموىا لمشعب ىي عبادات ت ود لميبلكب فكأنيم و عوا

لشعبيم فخاً وشبكة.
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ف أَ ْف َارِي َم .وفي
َع ِر ُ
وفي ٖ) ىنا خطيتيم وىي الزنا روحي وجسدي) واب ىو الذي يعرف خبايا ال موب = أََنا أ ْ
ٗ
ون إِلَى إِل ِي ِي ْم .فيم في عنادىم واصرارىم عم الخطية ومحبتيم لياب ي اومون
ْعالُ ُي ْم الَ تَ َد ُع ُي ْم َي ْر ِج ُع َ
ٗ) أَف َ
الزَنى ِفي ب ِ
وح ّْ
اط ِن ِي ْم = أي أن محبتيم لمخطية "مبية وألن روح الزن في
عمل اب الذي يدعوىم لمتوبة .وأل َّ
َ
َن ُر َ
ال مب يخرج الروح ال دس منو فبل شركة لمنور م الظممة .والروح ال دس وحده ىو ما يجعميم يرجعون إللييم
بالتوبة .والروح ال دس ىو روح الحكمة والمشورة فبدونو يصير اإلنسان في ظبلم وحمق فيصرع اإلنسان

ب = لذلك ينبينا الكتاب " ال تط اوا الروح" "وال تحزنوا
الر َّ
ون َّ
ىوٗ )ٔٗ:وبدون الروح ال دس أصبحوا الَ َي ْع ِرفُ َ
ِ
يل ِفي
س َرِائ َ
الروح" ولكن كيف؟ " اليوم أن سمعتم صوتو فبل ت سوا "موبكم " عبٗ )ٚ:وفي ٘) أُذلَّ ْت َعظَ َم ُة إِ ْ
َو ْج ِي ِو = عظمة إسراايل أي كبريااياب فيي تكبرت بسببب بناىاب وىذا الكبرياء عااق عن التوبةب وكبرياايم كان
وا حاً عم

وجوىيم .ولكن "بل الكسر الكبرياءب وألن إسراايل دخميا الكبرياء إنكسرتب وكما كان الكبرياء

وا حاً عم وجوىيم .وبسبب خطيتيم تعثروا بل عمموا ييوذا فتعارت معيم .وفي  )ٙيحاولون استر اء الرب

بعبادة مظيرية في ذبااحيمب لكن اب ال ي بميا بسبب أن الخطية في ال مب بدون توبة .وألنيم في  )ٚقَ ْد َغ َد ُروا
ين = فيم عمَّموا أوالدىم حب األواان فصاروا كأجنبيين وىذا منتي الغدر.
الر ّْ
ِب َّ
َج َن ِب ّْي َ
ب .أل ََّن ُي ْم َولَ ُدوا أ َْوالَ ًدا أ ْ
شير مع أَ ْن ِ
ص َب ِت ِي ْم
فاألوالد ىم أوالد اب واألباء يربونيم لحساب ابب واىمال تربيتيم يجازي عنو اب .اَ َ
آلن َيأْ ُكمُ ُي ْم َ ْ ٌ َ َ
= ىذه تعن أن أشور سوف يأكميم لمدة محددةب ربما ب رض جزية عمييم أو يسبييم.
ٛ
الرام ِة .اصر ُخوا ِفي ب ْي ِت آو َن .وراء َك يا ب ْني ِ
ِ
ض ِرُبوا ِبا ْل ُبو ِ ِ ِ
ين.
اآليات (ِ« " -:)ٕٔ-ٛا ْ
ام ُ
َ ََ َ َ َ َ
َ
ُْ
ق في ج ْب َع َةِ ،با ْلقَ ْر ِن في َّ َ
ينٔٓ .صار ْت ر َؤساء ييوَذا َك َن ِ
يبِ .في أ ِ
ِ ٜ
ْرِيم َخر ًابا ِفي َي ْوِم التَّأ ِْد ِ
اقمِي التُّ ُخ ِ
وم.
س َرِائ َ
َعمَ ْم ُ
ت ا ْل َي ِق َ
يل أ ْ
َس َباط إِ ْ
ْ
َ َ ُ َ ُ َُ
ير أَف َا ُ َ
َيص ُ
صي ِ
ضي وراء ا ْلو ِ
ِ
ض ِ
فَأَس ُكب عمَ ْي ِيم س َخ ِطي َكا ْلم ِ
اءٔٔ .أَف ا ِ
َّةٕٔ .فَأََنا
ضى أ ْ
س ُح ُ
اء ،أل ََّن ُو ْارتَ َ
وق ا ْلقَ َ
وم َم ْ
َن َي ْم َ َ َ َ َ
ْ ُ َ ْ َ
َ
َ
ْري ُم َم ْظمُ ٌ
ْرِيم َكا ْل ُع ّْ
الس ِ
وس" .
ثَ ،ولِ َب ْي ِت َي ُيوَذا َك ُّ
ألَف َا َ
ض ِرُبوا ِبا ْل ُبو ِ
ق ِ ...با ْلقَ ْر ِن = في آية  )ٚسمعنا أن الع اب سي عمييم حتماًب وىنا يأمر اب ب رب البوق
ِا ْ
ام ِة = جبعة والرامة عم حدود بنيامين الجنوبية
لمتحذير بأن الحرب ست وذلك كع اب ليمِ .في ِج ْب َع َةِ ...في َّ
الر َ
ِ
ِ
آو َن
فكأن العدو اجتاز الببلد كميا من الشمال إل الجنوبب فيذه نبوة باكتساح أشور إلسراايلْ .
اص ُر ُخوا في َب ْيت َ
اء َك َيا
= بيت ابب بيت إيلب الذي حولوه لبيت الباطلب ىناك ستكون ال ربة شديدة تحتاج لصراخيمَ .و َر َ
ب ْني ِ
ين = أي أن تحذير اب إلسراايل
َعمَ ْم ُ
ت ا ْل َي ِق َ
ام ُ
ين أي العدو وراءه وىو ىارب من وجو العدو .وفي  )ٜأ ْ
ََ
بالخراب كان ي يناً .وفي ٓٔ) َك َن ِ
اقمِي التُّ ُخ ِ
وم = حدد اب بواسطة يشوع تخماً أي حدوداً لكل سبط ولكل عاامةب

ولعن من يغيره بسبب الجش والنيب واالستيبلء تث )ٔٚ:ٕٚواب يعاتب ىنا لسببين [ٔ] األبنياء نيبوا أمبلك
ال راءب وبيذا اشتركت ييوذا م إسراايل في أعمال العنف ]ٕ[ .استغمت ييوذا عف إسراايلب المممكة الشمالية
صي ِ
بسبب حروبيا م أرام واستولت عم بعض مدن إسراايل وبيذا بيرت التخوم .وفي ٔٔ) وراء ا ْلو ِ
َّة = في
ََ َ َ
الترجمات األخرى "شرع أن ي ت ي السوء" أي وصية يربعام التي جعمت إسراايل يخطئب وذلك بعمل ىياكل بيا

عجول ذىبية ليعبدىا إسراايل من صمين عن ىيكل اب في أورشميم .وبسبب ىذا كان " اء اب عمييم بالخراب =
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ث = أي حت ين رض وينتيي وأَس ُكب عمَ ْي ِيم س َخ ِطي َكا ْلم ِ
ْرِيم َكا ْل ُع ّْ
اء = أي تأتي عمييم ال ربات
ْ ُ َ ْ َ
َ
أََنا ألَف َا َ
كالطوفان وبغ ازرة و"د يكون ن ل التخوم في ٓٔ) إشارة ألنيم يحرفون الوصايا والناموس فمكل شئ حدود وال
ينبغي أن نتعداىا.

ْرِي ُم إِلَى أ ُّ
س َل إِلَى َممِ ٍك َع ُد ٍّو.
ضى أَف َا
اآليات (َٖٔ «ٖٔ" -:)ٔ٘-و َأرَى أَف َا
ض ُو َوَي ُيوَذا ُج ْر َح ُو ،فَ َم َ
ْرِي ُم َم َر َ
ورَ ،وأ َْر َ
َش َ
ِ
ِ
ْرِيم َكاأل ِ
َن ي ِز َ ِ
َن ي ْ ِ
لك َّن ُو الَ ي ِ
وِ
ٗٔ ّْ
َس ِد .فَِإ ّْني
شف َي ُك ْم َوالَ أ ْ ُ
ستَطيعُ أ ْ َ
َْ
َسدَ ،ولِ َب ْيت َي ُيوَذا َكش ْب ِل األ َ
َ
َ
يل م ْن ُك ُم ا ْل ُج ْر َح .ألَني ألَف َا َ
٘ٔ
ضِ
ْىب وأَرجع إِلَى م َك ِاني حتَّى يج َازوا وي ْطمُبوا و ْج ِييِ .في ِ
ِ
ِ
ون
يق ِي ْم ُي َب ّْك ُر َ
س َوأ َْمضي َوآ ُخ ُذ َوالَ ُم ْنق ٌذ .أَذ َ ُ َ ْ ُ
َ َُ ْ ََ ُ َ
أََنا أَفْتَ ِر ُ
َ
إِلَ َّي»".

في و"ت مر يم أي م بداية ربات ابب كان يجب أن يمجأوا ب وىو يش ييم .إالّ أنيم لغباايم التجأوا آلشور
َس ِد = أي يو" عمييم أحكاماً شديدة .واب سيستخدم أشور التي لجأوا
وىي عدو ليم .لذلك سيكون اب ليم َكاأل َ
ب َوأ َْرجعُ إِلَى َم َك ِاني =
إلييا كأداة تأديب ليم .ولنبلحظ أن ال ربة تجئ لنا من حيث أخطأنا .وفي ٘ٔ) أَذ َ
ْى ُ
فعندما يعا"ب اب الخطاة يخرج من مكانو أش )ٕٔ:ٕٙوبعد أن يؤدبيم يرج إل مكانو ينتظر توبتيمب يرج
ليحتجب عنيم فترة إل أن ي دموا توبة ويرجعوا لمرب = َحتَّى ُي َج َاز ْوا َوَي ْطمُ ُبوا َو ْج ِيي = يعودوا لو ويطمبونو بعد
أن تتم عمييم الع وبة.
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عودة لمجدول

اإلصحاح السادس

ٔ
ب فَ َي ْج ِب ُرَناُ ٕ .ي ْح ِيي َنا َب ْع َد َي ْو َم ْي ِنِ .في ا ْل َي ْوِم
الر ّْ
اآليات (َٔ " -:)ٖ-ىمُ َّم َن ْرجعُ إِلَى َّ
س فَ َي ْ
ش ِفي َناَ ،
ض َر َ
ب أل ََّن ُو ُى َو افْتََر َ
ٖ
َّ ِ ِ ِ
ين َكا ْلفَ ْج ِرَ .يأ ِْتي إِلَ ْي َنا َكا ْل َمطَ ِرَ .ك َمطَ ٍر
الر َّ
ف َّ
ام ُو .لِ َن ْع ِر ْ
َّع لِ َن ْع ِر َ
وج ُو َي ِق ٌ
ف َف ْم َنتَتَب ْ
بُ .خ ُر ُ
َم َ
يم َنا فَ َن ْح َيا أ َ
الثالث ُيق ُ
ُمتَأ ّْ
ض" .
س ِقي األ َْر َ
َخ ٍر َي ْ

من الذي ي ول ىذه اآليات ؟ "طعاً ليس ىم الييودب ال ييوذا وال إسراايل فيم في حالة "ساوة ورفض لعمل اب.
ولكن ىذه استجابة الكنيسة لآلية األخيرة من اإلصحاح السابق .فكان اب ينتظرىا لتأتي إليو بعد أن يظير ليا

محبتو بصميبوب وىي استجابت و"الت ىمَّم نرجع إلى الرب  .ىذه آيات إنجيمية فييا نبوة عن صمب المسيح

و"يامتو بعد ابلاة أيام وارسالو لمروح ال دس لكنيستو التي أ"اميا معو .وعند رجوع التااب إل اب سيكتشف أن

ال ربات التي سمح بيا اب كانت لتش يو= ألنو افترس فيشفينا ل د سمعنا في اإلصحاح السابق أن اب سي ترس
كأسد ٘ ) ٔٗ:ولكننا ىنا نرى مراحموب فيو إنما كان ي ترس ليؤدب ويش ب ي ترس الخاطئ ب رباتو ليش يو من
خطيتو .واب يخرج ليعا"ب ويؤدب الخاطئب ام يذىب ويرج لمكانو تاركاً الخاطئ في
ولكن اب ينتظر في مكانو أن يرج إليو الخاطئ فيرف عنو

يق بسبب تجربتوب

ي و ويعزيو والمسيح بصميبو افترس الشيطان

والموت ليش ينا ويحيينا .فاب ييب الش اء خبلل عممو الخبلصي في المسيح يسوع الذي "ام وأ"امنا معو وىذا

معن يحيينا بعد يومين في اليوم الثالث يقيمنا = فالكنيسة ت وم م السيد في "يامتو.
اليوم السادس

اليوم السابع

يوم خم ة آدم

الذي مات فيو المسيح

وس وطو وموتو

اليوم الثامن

( أيام الخميقة)

يوم ال يامة
العامة

و"ام  .ولكننا ما زلنا نموت
جسدياً

ااااااااااااااااااااااااااااااا  +ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  +اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
اليوم السادس والساب  .......بعد يومين يحيينا اي في

(يوميددددددن)

اليوم الثددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالث

اا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  +ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااااااااا
وىذه نبوة وا حة عن أن السيد ُد ِف َن ابلاة أيام يوم الجمعة = اليوم السادسب ويوم السبت ىو الياوم السااب و"اام
ياوم األحاد أي الاااامن وبياذا يتطاابق اليااوم الاالاث ما اليااوم الااامنب فياو الاالااث بالنسابة لياوم الصاامب وىاو الاااامن
لدخولو أورشميم أو ألنو بداية أسبوع جديد إشارة لمحياة الجديدة التاي نحياىاا فاي الساماء بعاد ال ياماة .لاذلك فر"ماي
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ٛبٖ يشاايران لم يامااة .ولكاان كمااا مااات المساايح و"ااام عمينااا أن نمااوت معااو عاان العااالم حت ا يحيينااا " م ا المساايح
صمبت فأحيا "..بلٕ )ٕٓ:وىذه ال يامة ىي سر "يامتنا وحياتنا وىي سر معرفة الرب = لنعرف الرب .خروجدو

يقددين كددالفجر .وفااي ترجمااة أخاارى لآليااة " لاانعمم ونتتب ا معرفااة الاارب" = لنعددرف فمنتتبددع لنعددرف الددرب .فال يامااة
أعطتناا حياااة جدياد ة بإمكانيااات جديادة ورؤيااة جديادة بيااا نعاارف الارب ونتتبا أعمالاو فطااوب ألن يااء ال مااب ألنياام

يعاينون اب .و"ولو خروجو يقين كالفجر = فييا نبوة أن المسيح "ام في فجر اليوم الاالث .ونبلحظ أنو في نياية
اإلصااحاح السااابق ي ااول الاارب "يبكاارون إلا َّ " وماان يبكاار إلا اب يجااده أي يت اباال ما المساايح ال اااام ماان األماوات
فج اًر .وماذا بعد ال يامة؟ حمول الروح ال دس .وىذا نراه ىنا أي اً يأتي إلينا كالمطر ليروي أر نا اليابساة فنامار.
وخروجددو يقددين = أي أن خبلصاانا و"يامتنااا أكياادة .واآلن فاااب أرساال الااروح ال اادس وأعطانااا ال يامااة وأعطانااا أن

نعرفو ويكون لنا ىذا حياة .إذاً مااذا ن عال؟ لنعدرف فمنتتبدع = لنعارف المسايح فمنساير عما خطواتاو ونتتبعياا فياو
صامِب وماااتب وىااذا ىااو جيادناااب وكممااا صاامبنا أىواءنااا وشاايواتنا نختباار حياااة المساايح فينااا .وكااون ىااذه اآليااات "ااد
ُ
أشارت ل يامة المسيح في اليوم الاالث فيذا نجاده وا احاً فاي ٔكاو٘ٔ )ٗ:فابل توجاد نباوة عان "ياماة المسايح فاي
اليوم الاالاث إالّ ىاذه النباوة .ول اد أتات عباارة المطدر المتدأخر فاي بعاض الترجماات " المطار المبكار والمتاأخر" أي
المطاار الااذي يناازل فااي بدايااة الموساامب ومااا يااأتي "باال الحصااادب وىااذا يعماال عم ا كمااال ن ااج المحصااولب وعماال

الروح دااماً كامل.

ولكن كيف فيم الييود ىذه اآليدات ؟ إن اب الاذي إفترسانا باآالم شاديدة فاي السابي وخابلل حاروب أشاور سايتركنا

وييجرنااا ل تارة نكااون فييااا كاااألموات وىااذه ال تارة نساابياً "صاايرة = يااومين ولكاان ميمااا طالاات ىااذه ال تارة فيااو ساايعود
ليخمصنا في اليوم الاالث أي سريعاً وي يمنا مان ىاذا الماوت وىاذا الخابلص أكياد كماا أن ال جار بالتأكياد ياأتي بعاد

الميل.

من أين فيمنا أن الماء والمطر يشيران لمروح القدس؟ أشٗٗ + ٖ:يوٖٜب.)ٖٛ:ٚ

ٗ
س َح ِ
الص ْب ِح،
َص َنعُ ِب َك َيا أَف َا
اب ُّ
ْرِي ُم؟ َما َذا أ ْ
اآليات (َٗ « " -:)ٔٔ-ما َذا أ ْ
سا َن ُك ْم َك َ
َص َنعُ ِب َك َيا َي ُيوَذا؟ فَِإ َّن إِ ْح َ
ضيم ِباألَ ْن ِبي ِ
ِ ِ٘ ِ
ِ
َّ
اء َعمَ ْي َك َك ُن ٍ
ور قَ ْد َخ َر َج«ٙ .إِ ّْني
اء .أَقْتُمُ ُي ْم ِبأَق َْو ِال فَ ِميَ .وا ْلقَ َ
َ
ض ُ
َو َكالن َدى ا ْل َماضي َباك ًرا .لذل َك أَق ِْر ُ ُ ْ
ٛ
اتٚ .و ِ
اهلل أَ ْكثَر ِم ْن م ْحرقَ ٍ
يد ر ْحم ًة الَ َذ ِبيح ًة ،ومع ِرفَ َة ِ
اد قَ ْرَي ُة
آد َم تَ َعد َّْوا ا ْل َع ْي َدُ .ى َن َ
اك َغ َد ُروا ِبيَ .ج ْم َع ُ
لك َّن ُي ْم َك َ
َ َ َْ
َ
ُ َ
َ
أ ُِر ُ َ َ
ِ ٜ
ون َن ْحو َ ِ
فَ ِ
اعمِي ِ ِ
سٍ
انَ ،كذلِ َك ُزْم َرةُ ا ْل َك َي َن ِة ِفي الطَّ ِري ِ
يم.
ق َي ْقتُمُ َ َ
وص ِإل ْن َ
ص ٌ
وس ٌة ِبالدَّمَ .و َك َما َي ْك ُم ُن لُ ُ
اإل ثْم َم ُد َ
شك َ
ٔٔ
ٓٔ
ِ
ِ
إِ َّنيم قَ ْد ص َنعوا فَ ِ
ضا َيا
اك َزَنى أَف َا
س َرِائ َ
يعاُ .ى َن َ
اح َ
س َرِائي ُلَ .وأَ ْن َ
يل َأر َْي ُ
ت أ َْي ً
َّس إِ ْ
ش ًة .في َب ْيت إِ ْ
ْرِي ُم .تََنج َ
ت أ َْم ًار فَظ ً
َ ُ
ُْ
ِ
ِ
ش ْع ِبي" .
س ْب َي َ
صٌ
اد ،ع ْن َد َما أ َُرُّد َ
َي ُيوَذا قَ ْد أُع َّد لَ َك َح َ

في ٗ) اب يعاتب أفرايم وييوذا كبلىما عم أن عبادتيم مظيرية سطحية كالندى .إحسانكم= صبلحكم .ىذا

مال سحاب الصبح سريعاً ما ين ش أو مال الندى الماضي باك ارً= أي شئ و"ت سريعاً ما يزول .ىكذا أي اً
برنا الذاتي .لذلك أقرضيم باألنبياء = كان األنبياء يوبخونيم ويتنبأون عمييم باليبلكب وما ي ولو األنبياء ىو

حكم اب = أقوال فمي = ىي أ"وال اب واألنبياء صرحوا بيا .والقضاء عميك كنور = ألن أحكام اب عادلة
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وعدلو ظاىر كالنور .وىذا ما حدث فعبلً فياىو "ام ببعض اإلصبلحات ولكنو سرعان ما إرتد ياىو ىو ممك
إسراايل) وحز"يا ممك ييوذا "ام باإلصبلح ولكن حين مات وجاء منس

الممك سرعان ما تجاوب الشعب م

شروره .لذلك فإحسانيم مال الندى.

وفااي  )ٙأريددد رحمددة ال ذبيحددة = ىااذه اآليااة اسااتعمميا المساايح ماارتين أنظاار الم دمااة) والمعن ا أن اب ال يريااد

ذبااحيم التي ي دمونيا بطري ة مظيرية شكمية و"موبيم ممموءة ش اًرب ولكن اب يريد رحمة أي "مباً ممموءاً حباً اابتااًب
اب يريد األعمال الناشاة عن توبة وتغيير ح ي ي في ال مبب وىذه تت ح في تعامميم برحماة بع ايم ما بعاض.

وىاذه ليسات فااي طا"اة البشاارب ولكان اب ىااو العامال فينااا لييبناا ىاذا الحااب وخابلل ىااذا الحاب الااذي يعطياو لنااا اب
نتعرف عم اب = ومعرفة اهلل .لكن عمينا أن ال ن اوم عمل روح اب فينا .وفي  )ٚيشبو اب إسراايل بآدم-:

ٔ ) آدم أعطاه اب الجنة وأعط إسراايل أر اً ت يض لبناً وعسبلً.
ٕ) آدم أوصاه اب وىكذا أوص اب شعب إسراايل.

ٖ) كانات عطاياا اب لكبلىماا كافياة حتا ال يساألوا آخار ولكان آدم صادق الحياة واساراايل ذىاب وراء آلياة وانياةب

ويسر.
فكان كبلىما ببل عذر في خطيتوب كبلىما تعدى عيده م اب بكل خ ة ُ
ٗ) آدم لم يعترف بخطيتو واس ارايل لم يشعر بخطيتو.

٘) آدم طُ ِرد من الجنة واسراايل طردت من أر يا في سبي آشور وىكذا م ييوذا.

ىناك غدروا بي = يبدو أن "ولو ىنااك فياو إشاارة لمكاان مشايور بعباادة األوااان .وفاي آياة  )ٛأماماة لمان بادروا

باااب .جمعدداد = ىااي ارمااوت جمعااات إحاادى ماادن الممجااأ الابلاااة وىااي مدينااة لبلويااين ولكاان لؤلسااف صااارت مدينااة

لئلااام وس ا ك الاادم = مدوسدددة بالدددم = و"ااد يكااون ىااذا بال تاال فع ابلً أو بااأن يأخااذوا رشااوة ويحم اوا ىناااك أي "اتاال
ويسمموا البريء ال ير لم تل .وفاي  )ٜتحول الكينة إلدى لصدوص = كمااكرين محتاالين "تماة .وىدم يقتمدون نحدو

شكيم = شكيم في الطريق ألورشميمب فيم كانوا ي تمون الصاعدين ألورشميم لمعبادة ومما يزيد مان فظاعاة خطياتيم
أن شكيم كانت من مدن الممجأ.

َّد لك حصاد عندما أرد سبي شعبي = كممة حصاد تشير لمعنيين [ٔ] لمدينونة كما
وآية ٔٔ) :وأنت يا ييوذا أع َ
في متٖٔ + ٖٜ:يؤٖ + ٖٔ:رؤٗٔ ]ٕ[ .)ٔ٘:لمبركات ودخول المؤمنين ك ول السيد " الحصاد كاير وال عمة

"ميمون" مت )ٖٚ:ٜوبحسب الت سير األول ن يم اآلية أنو عندما يممك اب عم شعبو بالكامل يوم الدينونة

ويستعيد اب كل شعبو = عندما أرد سبي شعبي = سيدين اب ييوذا وبحسب الت سير الااني ن يمو أوالً أن ييوذا

سيكون ليا بركات عندما يرد اب سبي شعبو فييوذا عادت من السبي أيام كورش ال ارسي عكس إسراايل وت يم

اآلية أي اً أنو في و"ت الدينونة أو في األيام األخيرة سيؤمن الييود بالمسيح ويرد اب سبييم الذي ىم فيو اآلنب

وىذا ىو الحصاد.
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اإلصحاح السابع

عودة لمجدول

ٔ
شرور َّ ِ
ت أَ ْ ِ
ُعِم َن إِثْم أَف ا ِ
ص َن ُعوا ِغ ِّ
شا.
س َرِائ َ
اآليات (ِٔ « " -:)ٕ-حي َن َما ُك ْن ُ
يل ،أ ْ
شفي إِ ْ
السام َرِة ،فَِإ َّن ُي ْم قَ ْد َ
ْري َم َو ُ ُ ُ
ُ َ
ٕ
ق َد َخ َل َوا ْل ُغ َازةُ َن َي ُبوا ِفي ا ْل َخ ِ
الس ِ
َحاطَ ْت ِب ِي ْم
َّ
ت ُك َّل َ
ون ِفي ُقمُوِب ِي ْم أ َّْني قَ ْد تَ َذ َّك ْر ُ
ار ُ
شّْرِى ْم .اَ َ
ار ِجَ .والَ َي ْفتَ ِك ُر َ
آلن قَ ْد أ َ

ام َو ْج ِيي" .
ْعالُ ُي ْمَ .
أَف َ
ص َار ْت أ َ
َم َ
حينما كنت أشفى = اب يت دم ىنا كطبيب يش ي مر يم وىو م طر أن يكشف ليم خطورة ىذا المرض حت
يأخذوا مو وع العبلج بجدية ويت بموا الدواء .أعمن إثم إفرايم = اب ي

ح المرض حت

يمد يده بالمشرط.

ومر يم أنيم قد صنعوا غشاً = ىذا أخطر ما يصيب اإلنسان فبينما ىو يغش الناس إذ بو يغش ن سو ويخدع
ميرهب وىذا ما حدث ليم فبينما كانوا يغشون اآلخرين السارق دخل = أي بينما كان اإلنسان الغاش يظن أنو

يسرق جاره جاء الغزاة ونيبوه من الخارج = وىذا "صاص اب ليم فبينما ىم يظنون أنيم يسمبون بع يم جاء
ليم لصوص من الخارج لينيبوىم وربما تشير ىذه لمجزية التي فر ت عمييم .وروحياً إذا ترك اإلنسان خطية
تتسمل إليو كسارق سين تح الباب لمغزاة أي با"ي الخطايا ويصبح اإلنسان فاسداً بكميتو .وفي ٕ) ىم ظنوا أن

خطاياىم مخ ية عن اب أو ظنوىا أم اًر تافياً فبل يذكرىا اب .ولكن اب يتذكر كل شرىم = أي ال يعرفو ف ط بل ال
ينس منو شيااً وسيعا"بيم عم كل شئ .اآلن قد أحاطت بيم أفعاليم = اب ال يريد أن ي
ىو يجعميا وا حة حت تش

ح أحد بخطاياهب بل

أما تجاىميا فمميت.

ٖ
الر َؤساءُ ٗ .كمُّيم فَ ِ
شّْرِىم يفَّْرح َ ِ
ِ ِ
ور ُم ْح ًمى ِم َن ا ْل َخب ِ
ون َكتَنُّ ٍ
َّازُ .ي َبطّْ ُل
اسقُ َ
اآليات (ِٖ « " -:)ٚ-ب َ ْ ُ ُ
ون ا ْل َمم َكَ ،وِب َكذ ِب ِيم ُّ َ َ
ُْ
٘
الر َؤس ِ
ِ
ين إِلَى أ ْ
َن َي ْختَ ِم َرَ .ي ْوُم َممِ ِك َنا َي ْم َر ُ
اإليقَ َ
اد ِم ْن َوق ِْت َما َي ْع ِج ُن ا ْل َع ِج َ
سطُ َي َدهُ َمعَ
س ْو َرِة ا ْل َخ ْم ِرَ .ي ْب ُ
اء م ْن َ
ض ُّ َ ُ
ٙ
ِ
ِ
يد ِت ِيم َكالتَُّّن ِ َّ َّ ِ
ون ُم ْح ًمى
الص َب ِ
َّازُى ْمَ ،وِفي َّ
ام َخب ُ
اح َي ُك ُ
ين .ألَنَّ ُي ْم ُيقَّْرُب َ
ستَ ْي ِزِئ َ
ون ُقمُ َ
ا ْل ُم ْ
وب ُي ْم في َمك َ ْ
ورُ .كل الم ْيل َي َن ُ
ِ
ِ
ٍ ُّ ٚ
ون َكالتَُّّن ِ
َك َن ٍ
س َب ْي َن ُي ْم َم ْن َي ْد ُعو إِلَ َّي" .
ام َ
ور َوأَ َكمُوا قُ َ
سقَطُوا .لَ ْي َ
ضاتَ ُي ْمَ .جميعُ ُممُوك ِي ْم َ
ار ُم ْمتَ ِي َبةُ .كم ُي ْم َح ُ
نجد ىنا خطايا الممك ومن حولو من الرؤساء وىؤالء ىم "ادة الشعب .فإذا فسدت ال يادة فسد الشعب كمو و َّل.

ىكذا لو فسدت إرادة اإلنسان َي َّل ىذا اإلنسان وينحرف لمشر وال ساد .وفي ٖ) نجد الممك والرؤساء فرحين
بشرور الشعب وكذبو وتمم و ليم بالباً الممك ىنا ىو زكريا) وىنا وصف لمممك ورؤساؤه بأنيم كالتنور =
ممتيبون بنار شيواتيم وىكذا كل ن س فاسدة ال يط ئ ىذه النار سوى الروح ال دسب وىو يشعل بدالً منيا نار

م دسة ىي حب اب) والتنور ىو ال مب تنور = فرن) والخباز ىو اإلنسان ن سو والنار ىي الشيوةب وكما يحمي
الخباز التنور ىكذا ىؤالء ال اس ون يحمون ويييجون شيواتيم بأفكارىم وكمماتيم ونظراتيم الردياة كمن أدمن

ويدبَّر مؤامراتو وال
مشاىدة بعض المجبلت والصور واألفبلم الردياة) ويظل ىذا اإلنسان ال اسق يييج شيوتو ُ
أفكار شريرة بكممات خبياة في
خميرة في عجين أي و
يكف إل أن يختمر العجين .المؤامرة ىنا ىي و
"مب إنسان برئ كمن ي

يصور فيو حبوب وخطوة خطوة يو" بيا) ويختمر
كبلماً معسوالً في أذن فتاة برياة َّ
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العجين ىنا أي تشتعل شيوة ال حية البرياة وتس ط ال حية بخمير شرور الشخص ال اسق = الخباز وتدبير
المؤامرات وبذر الشرور ىو عجن العجين فالشخص الشرير يظل ُيم

= يبطل اإليقاد = ىو و

سمومو فترة في أذن ال حية ام يتركيا

الخميرة أي بذرة الشر في "مب اإلنسان البرئ ويترك ىذه الخميرة تختمر داخمو أي

تشعل شيوة "مبو .لذلك عم كل إنسان أن يتحرز ويحتاط من خمير ىؤالء ال اس ين الذي ىو شرورىم وعم كل
واحد أن يتحاش و

خميرة شر في "مبو حت ال تشتعل شيوتو بمن العين عن النظر والمسان عن الكبلم

واألذن عن سماع كل ما ىو بطال) وفي ٘) ويوم ممكنا = "د يكون يوم عيد ميبلده أو جموسو عم العرش

يسكر رؤساءه بالخمر = يمرض الرؤساء من سورة الخمر وفي ترجمة أخرى " أمرض الرؤساء أن سيم بحم

الخمر" بل أن الممك ن سو يبسط يده = أي ي

يده في يد المستيزاين .وفي الترجمة اإلنجميزية وردت اآلية

ىكذا " جعل الرؤساء الممك يمرض م ن زجاجات الخمر" أي ىم حر وه عم أن يشرب ويسكر فيصير سخرية

لكل اليازاين .الحظ أن الخطية ت د اإلنسان كرامتو وتنزل بو من درجة المموك فاب جعمنا مموكاً وكينة أي

مموكاً عم شيواتناب ومن يممك عم شيوتوب تكون لو كرامةب والعكس صحيح) لدرجة الذين ببل كرامة .والحظ

أن يوم ممكنا ىو يوم فرح .فكيف ن

نحن أفراحناب ىل بطري ة نصير فييا ببل كرامة .ىناك فرح وىو عرس

"انا الجميل ُد َعي فيو المسيح والعذراء والتبلميذ .فمن ندعو ألفراحنا وماذا نعمل في أفراحنا .وفي  )ٙكما أن
الخباز يم ي بالحطب داخل التنور ويذىب لينام ليبلً ويجده في الصباح ممتيباًب ىكذا ىؤالء األشرار كانوا يم ون

بالو"ود أي مشوراتيم الشريرة) ولعميم كانوا يخططون ل تل الممك وفعبلً فالممك زكريا مات م توالً في فتنة .و"ولو

خبازىم = أي يسكتون وينتظرون ال رصة إلتمام م صودىم كما ينتظر الخباز حت يختمر العجين .وىكذا
ينام ّ
إبميس فيو يشعل شيوتنا في كل فرصة وذلك لييمكنا .كميم حامون كالتنور أي مشتعمين بشيواتيمب مممواين من
شرىم ومؤامراتيم وأكموا قضاتيم = ىم "تموا ال مة التي كانت تدين أفعاليم الشريرة .و"تموا ال

اة الصالحين

العادلين .وجميع مموكيم سقطوا = أنظر الم دمة فجمي مموك ىذه ال ترة ت ريباً تم ابتياليم في فترة فتن
وا طرابات .ف ي مممكة إسراايل التي استمرت ٕٓٙسنة ممك ٕٓممكاً "ُتِ َل منيم  ٜمموك بينما في ييوذا فمم
تتغير الخبلفة مدة ٓ ٗٙسنة من داود إل

وشرورىم.

صد"يا وىؤالء المموك "تموا إذ ال بركة من اب بسبب وانيتيم

ٜ
ٍ
الش ُع ِ
ْرِي ُم َي ْختَمِطُ ِب ُّ
وب .أَف َا
اآليات («ٛ" -:)ٕٔ-ٛأَف َا
اء ثَْرَوتَ ُو َو ُى َو الَ
ص َار ُخ ْب َز َممَّة لَ ْم ُي ْقمَ ْب .أَ َك َل ا ْل ُغ َرَب ُ
ْرِي ُم َ
ٓٔ
ش َعمَ ْي ِو َّ
فَ ،وقَ ْد ُر َّ
ب
الر ّْ
فَ .وقَ ْد أ ُِذلَّ ْت َع َ
ون إِلَى َّ
س َرِائ َ
ب َو ُى َو الَ َي ْع ِر ُ
َي ْع ِر ُ
يل ِفي َو ْج ِي ِوَ ،و ُى ْم الَ َي ْر ِج ُع َ
الش ْي ُ
ظ َم ُة إِ ْ
ٔٔ
ْرِيم َكحمام ٍة ر ْع َناء ِبالَ َق ْم ٍب .ي ْدع َ ِ
ون إِلَى أ ُّ
ور.
ض َ
ص َرَ .ي ْم ُ
َ ُ
ون م ْ
ص َار أَف َا ُ َ َ َ َ َ
إِل ِي ِي ْم َوالَ َي ْطمُ ُبوَن ُو َم َع ُك ّْل ى َذاَ .و َ
َش َ
ٕٔ
ور َّ ِ
ش َب َك ِتي .أُْل ِقي ِي ْم َكطُ ُي ِ
اع ِت ِي ْم" .
سطُ َعمَ ْي ِي ْم َ
ض َ
ِع ْن َد َما َي ْم ُ
س ِب َخ َب ِر َج َم َ
الس َماء .أ َُؤد ُ
ّْب ُي ْم ِب َح َ
ون أ َْب ُ
أفرايم يختمط بالشعوب = لم يعد ىناك حدود ت صل بين أفرايم والشعوب الوانيةب فتعمموا منيم أعماليم ىذه صورة

كل إبن ب يختمط بالعالم فيدخل العالم إل "مبو صار خبز ممة لم يقمب = أي خبز تمت تسويتو عم وجو واحد

ف ط والوجو اآلخر مازال عجيناً نيااًب وىذا ال يصمح لشئب ىذا إشارة ألنيم أحرزوا نجاحاً في الحكمة الدنيوية
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وماال لذلك ميارتيم في ع د تحال ات سياسية ولكنيم كانوا ببل نجاح مو ٍاز في حياتيم الروحية فكان تدينيم مجرد

شكميات وفرااض مظيرية ببل عمقب وال مب مبتعد عن اب .وفي  )ٜأكل الغرباء ثروتو وىو ال يعرف = ىم
إتكموا عم أشور فأكمتيم أشور كما جعميم ممك أرام كالتراب لمدوس ٕملٖٔ )ٚ:ىذه نتااج الحكمة الدنيوية
وتحال اتيم السياسية التي برعوا فييا) وكل ىذا ولم يمجأوا ب .ىؤالء الغرباء ىم إبميس وشياطينوب الذي يسمبون

من الن س أامن ما لدييا حت حياتيم األبدية وىو ال يعرف = ألنيم ال يريدون أن يعرفوا حالتيمب فيم كجاىل ال
يريد أن يصمح بيتو الذي سيس ط في ول البيت جيد .

وقد َّ
رش عميو الشيب = أي دخموا لمشيخوخة الروحية

وأصبحوا "ريبين من اإل محبلل .وفي ٔٔ) حمامة رعناء بال قمب = " وتترجم ببل فيم وىذه أف ل" ىذا يدل
عم

ن صان الع لب وعم

الحما"ةب وىذا يختمف عن البساطة التي أوص

بيا المسيح .وىذه الحمامة تترك

عشيا وتطير عم بير ىدى مرة ىنا ومرة ىناك إل أن تس ط في فخ .وىذا إشارة إلسراايل فيم تركوا اب وتركوا

ىيكمو في أورشميمب وانطم وا من عبادة مرفو ة لعجول ذىبيةب إل عبادة وانية فَ َ َل ُُوا أي اً مرة وراء أشور
ومرة وراء مصر ليحموىا بدالً من أن تذىب ب .واذا أخذنا الترجمة ببل "مب = فيذا يعن خمو "مبيا من محبة
اب " حب الرب إليك من كل "مبك " ..وىذا الحب ىو الذي يسحبيا في اتجاه واحد ناحية اب وببل تخبط .وي ال
أن الحمامة الرعناء ىي ببل "مب وببل ع ل فيي ال تحزن عم صغارىا إذا أخذوا منياب بل تبني عشيا اانية في

ن س المكان .واسراايل بعد ما حمل العدو جزءاً من شعبيم كسبايا لم يتأاروا واستمروا في معاممتيم بل االتكال

عمييم .أبسط عمييم شبكتي = ىم انخدعوا من أشور ومن مصر ولكن الشبكة التي انتشبوا فييا ىي شبكة
الربب فيو الذي اسمميم ألعداايم بعد أن تركوه .فيو يؤدبيم بحسب خبر جماعتيم = فيو سبق وأخبر

جماعتيم بع وبة الخطاة .كل ىذا وىو ال يعرف= أي ال يعرف أن يد اب ممدودة
من عدم المعرفة".

ده من جيميم " ىمك شعبي
أَف ِْدي ِي ْم َو ُى ْم تَ َكمَّ ُموا َعمَ َّي
ُّون
ا ْلقَ ْم ِح َوا ْل َخ ْم ِرَ ،وَي ْرتَد َ
ِ
ص ُاروا َكقَ ْو ٍ
س
ا ْل َعم ّْي .قَ ْد َ

اآليات (َٖٔ «ٖٔ" -:)ٔٙ-وْي ٌل لَ ُي ْم أل ََّن ُي ْم َى َرُبوا َع ّْني .تَبِّا لَ ُي ْم أل ََّن ُي ْم أَ ْذ َن ُبوا إِلَ َّي .أََنا
ٗٔ
ِ
ض ِ
َج ِل
اج ِع ِي ْمَ .يتَ َج َّم ُع َ
ون إِلَ َّي ِب ُقمُوِب ِي ْم ِحي َن َما ُي َوْل ِولُ َ
ص ُر ُخ َ
ون أل ْ
ون َعمَى َم َ
ِب َكذ ٍبَ .والَ َي ْ
ٔٙ
٘ٔ
ون َعمَ َّي ِب َّ
س إِلَى
َع ّْنيَ .وأََنا أَ ْن َذ ْرتُ ُي ْم َو َ
شد ْ
َّد ُ
الشّْرَ .ي ْر ِج ُع َ
ت أَذ ُْر َع ُي ْمَ ،و ُى ْم ُيفَ ّْك ُر َ
ون لَ ْي َ
َج ِل س َخ ِط أَْل ِس َن ِت ِيم .ى َذا ُى ْز ُؤ ُىم ِفي أَر ِ ِ
اؤ ُىم ِب َّ ِ ِ
ِ ٍ
ص َر.
ضم ْ
ُم ْخط َئةَ .ي ْ
الس ْيف م ْن أ ْ َ
سقُطُ ُر َؤ َ
ْ
ْ
ْ
سُ ْ
نبلحظ ىنا أنيم عصوا عم اب وتمردوا عميو بالربم من الطرق المختم ة التي اتخذىا ليح ظ والايم لو .ف ي
ٖٔ) أنا افدييم = فيو أخرجيم من أرض مصر ونجاىم من

أذرعيم = أي حين

ي ات كايرة .وفي ٘ٔ) أنا أنذرتيم وشددت

ع ت "وتيم كالذراع المكسورب جبر اب ذراعيم و مده ٕملٔٚبٖٔ+ ٔٙ:

ٕملٕٙبٗٔ )ٕ٘:وماذا كان مو" يم ىم؟ ىربوا عني = كما تيرب الحمامة الرعناءب ىم التجأوا لمغرباء .اب
الطبيب أعمن أنو البد من "بول العبلج لكنيم ىربوا من العبلج أي التأديب .ويل ليم= من ييرب من اب تتبعو
الويبلت .وأعظم ويل ىو االبتعاد عن اب مصدر الحياة وكل خير .وتباً ليم = أي ليم اليبلك وىم تكمموا عم َّ

بكذب = فيم أنكروا "درتو عم الخبلصب وأنو بير "ادر أن ينجييمب وأنكروا محبتو وأمانتو بل ىم يفكرون عم َّى
بالشر = ىنا اب يعرف أفكارىم واب يدين عم األفكار الخاطاة وأي خطية ىي أمر سئ وخيانة ب ولكرامتو.
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وفي ٗٔ) فبالربم من النكبات التي حمَّت بيم وجعمتيم يولولون عمى مضاجعيم فإنيم لم يصرخوا إلى اهلل

بقموبيم .ىم تجمعوا ألجل القمح والخمر = فإحدى ال ربات التي لح تيم كانت أن ان ط المطرب وىنا صموا ب

ليعطييم مط اًر فيكون ليم القمح والخمر = كل ما يطمبونو الخيرات الجسدية ولكنيم لم ي دموا توبة ولم يتركوا

أصناميم لذلك ي ول اب ويرتدون عني فعبادتيم ىنا ىي نوع من الكذب ألنيا مظيرية .إالّ أنو في الترجمة

السبعينية جاءت كممة تجمعوا ألجل القمح = جاءت يجرحون ن وسيم حول مذابح أواانيم كما ي عل الوانيون
ٔمل ) ٕٛ:ٔٛوىذه الترجمة تشرح "ولو ويرتدون عني وبسبب ىذا حاول البعض فيم كممة م اجعيم عم أنيا

مذابحيم الوانية .وفي  )ٔٙىم في ترددىم بين طريق اب وبين أصناميم لم يرجعوا إلى اهلل .واب يطمب الرجوع
إليو بالكامل "إرجعوا إل َّ أرج اليكم" زكٔ )ٖ:اب يطمب الرجوع بكل ال مب وبغير ىذا يكون اإلنسان "د أخطأ
ىدفو كقوس مخطئة = وألنيم مترددين في اإللتجاء ب بكل ال مبب فيم مرة يصمون ب ومرة أخرى يذىبوا ألرض
مصر طمباً لممعونةب والتجاايم ألخر بير اب سيخجميمب فيم سيخجموا من شعب ال ين عيم أشٖٓ)٘:
وسينيزموا = ويسقط رؤساؤىم بالسيف .ىذا ىزؤىم في أرض مصر = فبإلتجاايم لمصر سيكونون ىزءاً فينظر

كل من حوليم.

وفي ىذه اآليات نجد نبوة عن عمدل المسديح لياذا الشاعب ورفاض ىاذا الشاعب لاو أندا أفددييم لياذا جااء المسايح

عمدى بكدذب= بال اتاوا بشايود زور ودباروا لاو الصاميب = وىدم يفكدرون عمدي
فيو جااء إلا خاصاتو) وىدم تكممدوا ّ
بالشر وخاصتو لم ت بمو) بل ىم لآلن يكذبون ويرف ون المسيح .وأنا قد انذرتيم= فم د كانت كتب االنبيااء باين
ايدييم ب ولم يخافوا  .لذلك سقط رؤساؤىم = وكانت ع وبتيم التشريد لمادة ٕٓٓٓسانة كاانوا فيياا يولولدون عمدى

مضاجعيم وكل ما يطمبونو الخيرات الزمنياة ورجاوعيم إلا أرض الميعااد ولكان يرف اوا المسايح = يرتددون عندي

ٍ
كقوس مخطئة .لام يحصاموا عما بركاات الخابلص ألنيام
لذلك قد صاروا

اموا اليادفب فاالخبلص روحاي لكانيم

ظنوه خبلصاً زمنياً لوٕٗ)ٕٔ:

تأمل روحي :أن ف دنا ال مح والخمرب أي إن أصابتنا خسارة زمنيةب ف بل أن نصرخ من أجل عودة البركات

الزمنية فمن دم توبة ح ي ية ب .فكايرين يصرخون ب ليرف األلمب ولكن اب ال يستجيب حت يأتي األلم باماره أي

التوبة.
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اإلصحاح الثامن

عودة لمجدول

ق! َك َّ
اآليات (ٔ«ٔ" -:)ٕ-إِلَى فَ ِم َك ِبا ْل ُبو ِ
ب .أل ََّن ُي ْم قَ ْد تَ َج َاوُزوا َع ْي ِدي َوتَ َعد َّْوا َعمَى
الر ّْ
س ِر َعمَى َب ْي ِت َّ
الن ْ
ٕ
ش ِر ِ
س َرِائي َل" .
ص ُر ُخ َ
ونَ :يا إِل ِييَ ،ن ْع ِرفُ َك َن ْح ُن إِ ْ
يعتي .إِلَ َّي َي ْ
َ َ
إلى فمك بالبوق = اب يأ مر النبي أن ينذر شعب إسراايل بالخراب ال ادم .وكان البوق يستعمل لئلنذار بالحرب.
فكأن نبوات النبي ىي البوق .والعدو سيأتي عم بيت الرب كالنسر = أي في ىجوم خاطف .وبيت الرب ىو

دنا .والرد ألنيم

إلى يصرخون يا إليي نعرفك = أي نحن شعبك وبيتك فمماذا تسمح بيذا
إسراايل شعب اب.؟ ّ
تعدوا عمى شريعتي = فمن يح ظ عيد اب يح ظو اب .ذو الرأي الممكن تح ظو سالماً سالماً ألنو عميك متوكل
أش )ٖ:ٕٙو"وليم يا إليي نعرفكب فيذا "ول بالش اه ولكن ال مب مبتعد بعيداً فبل يستطيعون أن ي ولوا يا إليي

نحبك .ىم كانوا شعب اب ولكنيم بإن صاليم عنو صاروا أموات .وحياما توجد الجاة يجتم النسور حوليا
متٕٗ )ٕٚ:لذلك ىاجميم مموك أشور كالنسر.

الصالَح فَيتْبع ُو ا ْلع ُد ُّوُ ٗ .ىم أَقَاموا ممُو ًكا ولَ ْي ِ
اآليات (ٖ«ٖ" -:)ٙ-قَ ْد َك ِره إِ ِ
اء َوأََنا لَ ْم
َ ْ
س َ
اموا ُر َؤ َ
َ َ
س َرائي ُل َّ َ َ َ ُ َ
س م ّْني .أَقَ ُ
ْ ُ ُ
٘
ضوا .قَ ْد َزِن َخ ِع ْجمُ ِك يا س ِ
ِ ِ ِ ِ
ض ِبي
َع ِر ْ
ام َرةَُ .ح ِم َي َغ َ
اما لِ َك ْي َي ْنقَ ِر ُ
أْ
ص َن ُعوا ألَ ْنفُس ِي ْم م ْن فضَّت ِي ْم َوَذ َى ِب ِي ْم أ ْ
َ َ
فَ .
َص َن ً
ٙ
يل .ص َنع ُو َّ ِ
ضا ِم ْن إِ ِ
عمَ ْي ِيم .إِلَى متَى الَ ي ِ
ون َّ
ليا .إِ َّن ِع ْج َل
يع َ
النقَ َاوةَ! إِ َّن ُو ُى َو أَ ْي ً
ْ
َْ
س ُى َو إِ ً
الصانعُ َولَ ْي َ
س َرائ َ َ َ
ستَط ُ
َ ْ
َ
ص ِ
َّ ِ ِ ِ
س ًرا" .
ير ك َ
السام َرة َي ُ
آية ٖ) الصبلح الذي كرىو إسراايل ىو ح ظ وصايا الرب .ولو تبعوا الرب ما تبعيم العدو .وآية ٗ) معظم
و"تل .وىم لم يتبعوا وصايا الرب أبداً منذ نشأتيم لذلك ىم ليسوا من  .وأول
مموك إسراايل ممكوا نتيجة ِفتَ ْن
ْ
فييا عجول ذىبية .وظنوا أن اب يحل فييا ولكنيا تحولت م الو"ت لمعبادة
مموكيم يربعام أ"ام ىياكل و
الوانية .وىو صن ىذا خوفاً من اورة إسراايل لتعود لحكم مموك ييوذا حيث الييكل وأورشميم .وعبادتيم الوانية
ىذه جعمتيم ين صموا عن اب وىذا ما جعميم ينقرضوا = أي تتبدد مممكتيم في السبي .وفي ٘) قد زنخ عجمك

يا سامرة = زنخ أي فسد فتغيرت مكانتو وأصبح مرفو اً وفي اإلنجميزية أنو أصبح مرفو اً .وذلك ألنو لم
يستط أن يحمي عابديو ومحبيو وال حت "َِد َر أن يخمص ن سو = ويصير كس ارً  )ٙبالبا كسر االشوريون
تماايل العجل وحمموه معيم ليست يدوا بو كمعدن  .فس ط من عيونيم .الممك ىو من يممك عم شعبو وال يممك
أحد عميو .ونحن نصير مموكاً لو لم تمتمكنا شيواتناب بل بإرادتنا بمعونة إليية نتحرر من كل شيوة تستعبدنا.

لذلك ن يم أقاموا مموكاً وليس منى = [ٔ] أن مموك إسراايل ليسوا بحسب فكر اب فيم منش ون عن كرسي داود.

[ٕ] روحياً تشير لمن أسمم إرادتو لشيواتو وىذا

وفضة فماذا فعمنا بيا؟ ىم أ"اموا من الذىب وال

د رأي اب وبن س الم يوم ..اب أعطانا مواىب ووزنات = ذىباً
ة تماايل عبدوىا ونحن بمواىبنا أ"منا تمااالً لمذات وعبدناه.

وبددنا مواىبنا ووزناتنا في العالم وىذا مما يحزن اب .وبسبب أفعاليم حمي غضبي عمييم = ألنيم عو اً عن
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أن يستخدموا عطايا اب لمجد اب بددوىا لحساب الشيطان .إلى متى ال يستطيعون النقاوة = ىذا سؤال اب في
حزن عمييم .فيم ألنيم رف وا اب ال دوس لن يستطيعوا أن يحيوا في ن اوة وىم صنعوا ألن سيم إلياً من
أختراعيم = أنو ىو أيضاً من إسرائيل = فيم الذين اخترعوا ىذا العجل الذىبي وعبدوه !! اب "ادر أن ين ينا أن

منا ومن اختراعاتنا .وأن
أردنا .وبيذا ال نتألم .لذلك ال يجب أن نمومو عم ما نحن فيو من آالم وخطايا فيي ّ
سممنا إرادتنا ب وامتنعنا عن أن نخونو فسيكون أميناً معنا.
ٚ
ِ
ون َّ
ص َن َع،
ون ّْ
ص ُد َ
اآليات (« " -:)ٔٓ-ٚإِ َّن ُي ْم َي ْزَر ُع َ
الر َ
س لَ ُو َغمَّ ٌة الَ َي ْ
ص َنعُ َدقيقًاِ َ .وِا ْن َ
الز ْوَب َع َةَ .زْرعٌ لَ ْي َ
يح َوَي ْح ُ
ِ ِ ٜ
ٍ
فَا ْل ُغرباء تَ ْبتَمِع ُوٛ .قَِد ْابتُمِع إِ ِ
اآلن صاروا ب ْي َن األ ِ
ص ِع ُدوا إِلَى أ ُّ
ور ِمثْ َل
س َرائي ُلَ ُ َ َ .
َ ْ
س َّرةَ فيو .أل ََّن ُي ْم َ
ُمم َكِإ َناء الَ َم َ
ُ
ََ ُ
َش َ
َ
ٓٔ
ِِ
ِ
ستَأ ِ
ِح َم ٍ
َج َم ُع ُي ْم
ْج َر أَف َا
ُمِمَ ،
ْج ُر َ
ْرِي ُم ُم ِح ّْب َ
اآلن أ ْ
استَأ َ
ين .إِ ّْني َ ِوِا ْن َكا ُنوا َي ْ
ار َو ْحش ٍّي ُم ْعتَ ِزل ِب َن ْفسوْ .
ون َب ْي َن األ َ
الر َؤس ِ
ِِ
فَي ْنفَ ُّك َ ِ ِ ِ
اء" .
َ
ون َقميالً م ْن ث ْق ِل َممك ُّ َ
يزرعون الريح = طبيعي أن يكون الحصاد من جنس البذار .وىم زرعوا أعماالً ردية باطمة فيسحصدون الدمار

الكامل = يحصدون الزوبعة = خراب و"بل"ل وىموم .ىم تكبدوا مش ات كايرة في الزراعة ولكنيم تعبوا باطبلً
لو غمة = ببل بركة مال سنابل فرعون التي ل حتيا الريح الشر"ية فمم يوجد فييا
فالريح تزيل كل شئ .زرع ليس ُ
شئ وأن صنع فالغرباء تبتمعو = ىم اآلن بدون بركة حماية الرب عمييم .وفي  )ٛاآللية الوانية ال تبارك بل
تبتم وتدنس وىذا ما حدث ليم = قد ابتمع إسرائيل .بل ف دوا كرامتيم في أعين األمم .صاروا كإناء ال مسرة

فيو = فإذ ىم ُيجارون األمم في شرورىم إذ بيذه األمم تزدري بيم والسبب في  )ٜىم صاروا كحمار وحشي=
ببي وعنيد وصعب المراس معتزل بنفسو = ال ي بل مشورة أحدب وال يصدىم شئ حت سيف ب ب اب وىم
في عنادىم ىذا لم يمجأوا ب ليحمييم بل ىم استأجروا محبين = وىم تكبدوا ن ات كايرة ليشتروا صدا"ة األمم

حوليم .يا لوُ من بباء أن نطمب المعونة والراحة والعزاء وال رح من العالم وليس من اب.
وآية ٓٔ) ىي نبوة صيغت كمماتيا بطري ة تجعميا ت سر بعدة طرق-:

ٔ ) ىم اآلن يستأجرون بين األمم محبين أي يدفعوا لممك أشور ليع د معيم معاىدة حماية .وىاذا ال ير ايني .
ولذلك سأسمميم أسرى فاي ياد مماك أشاور لكنناي أعاود فاأجمعيم .فينفكدون = أي يتحاررون مان نيار مماك أشاور=

ثقددل ممددك الرؤسدداء وكااان ممااك أشااور يساام ن سااو ممااك الرؤساااء أو ممااك ممااوك أشٓٔ )ٛ:و"ولااو قمدديالً ألنياام
تحرروا من سبييم فعبلً أيام كاورش مماك فاارس ولكان ساريعاً ماا سا طوا تحات ُحكام اليوناان اام تحارروا قمديالً وبعاد
ىذا س طوا تحت ُحكم الرومان.

ٕ ) ورد الم ط األخير من اآلية في الترجمة السبعينية ىكذا " ين كون "ميبلً عن مسح ممك ورؤساء .وىذه إشاارة
لذىابيم لمسبي حيث يكونوا ببل ممك وال رؤساء وىذه صيغة تيكم أنيام سايرتاحون مان مساح مماك ليام يمساحو اب

ليكون ممكاً.
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ٖ ) تشير اآلية لؤليام األخيرة حيث يجمعيم اب "رب نياية األيام ليؤمنوا بالمسيح ويشير الم ط األول وان كانوا
يستأجرون بين األمم = لتشتتيم في كل أنحاء العالم لمدة ٕٓٓٓسنة وحين يتجمعوا يتحررون من ا ل مموك

العالم الذين أذلوىم ٕٓٓٓسنة ولكن ىذا سيكون قميالً = ألن تجمعيم سيكون إيذاناً بنياية العالم.

ِ ِ ِ ٕٔ
ْرِيم َكثَّر م َذ ِ ِ ِ
ش َرِائ ِعي،
اآليات (ٔٔ«ٔٔ" -:)ٔٗ-أل َّ
ب لَ ُو َكثَْرةَ َ
ابح ل ْم َخطيَّة .أَ ْكتُ ُ
ص َار ْت لَ ُو ا ْل َم َذ ُ
َن أَف َا َ َ َ َ
ابح ل ْم َخطيَّةَ ،
ٖٔ
ِ
اآلن َي ْذ ُك ُر إِثْ َم ُي ْم
الر ُّ
ونَّ .
َج َن ِب َّي ًة .أ َّ
يياَ .
ون لَ ْح ًما َوَيأْ ُكمُ َ
َما َذ َب ِائ ُح تَ ْق ِد َم ِاتي فَ َيذ َْب ُح َ
ب أْ
سُ
ب الَ َي ْرتَض َ
فَ ِي َي تُ ْح َ
ِ
ونٔٗ .وقَ ْد َن ِسي إِ ِ
ِ
ِ
ِ
وراَ ،و َكثََّر َي ُيوَذا ُم ُد ًنا
ص َر َي ْر ِج ُع َ
َوُي َعاق ُ
َ ْ
ب َخطيَّتَ ُي ْم .إِ َّن ُي ْم إِلَى م ْ
صان َع ُو َوَب َنى قُ ُ
س َرائي ُل َ
َ
ص ً
صي َن ًةِ .
حِ
ورهُ»".
لك ّْني أ ُْر ِس ُل َعمَى ُم ُد ِن ِو َن ًا
َ
ار فَتَأْ ُك ُل قُ ُ
ص َ

في ٔٔ) ىم أشركوا عبادة األصنام م عبادة اب = ألن أفرايم كثّر مذابح الخطية = أي مذابح األصنام.
والبداية كانت بأنيم أ"اموا ىياكل العجول خارج أورشميم والنياية صارت عبادتيم كميا خطية .وفي ٕٔ) اب

أعطاىم الناموس والشريعة لتكون ليم حياة ولكنيم لم يعودوا ي يمونا وكأنيا صارت أجنبية أو كأنيا ليست ليم

وفي ٖٔ) ألن عبادتيم صارت بير م بولة فذبااحيم لم تكن أكار من لحماً يؤكل .ومصر تشير لمعبودية
والمعن

أنيم لخطيتيم يعودون لمعبودية ولكن في أشور .وفي ٗٔ) ييوذا أي اً مخطئ وال يظن أن مدنو

الحصينة ستحميو .وح اً فم د نجت أورشميم من حصار جيش أشور يوم ىمك الآٓٓ٘ ٔٛلكن "بل أن يحاصر

أشور أورشميم فم د أحر"وا ٗٙمدينة من ييوذا وجاءت اآلية في اإلنجميزية و"د نس إسرائيل صانعو وبنى ىياكل
وكممة ىياكل أو" من الترجمة العربي "صو اًر).
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اإلصحاح التاسع

عودة لمجدول

يظن اإلنسان حين يتمت بالخطية انو سي رح ولكنو لن يجد سوى الم اررة الداخمية والغم.
ٔ
الش ُع ِ
ط َرًبا َك ُّ
ُج َرةَ َعمَى َج ِمي ِع
س َرِائي ُل َ
َح َب ْب َ
وب ،أل ََّن َك قَ ْد َزَن ْي َ
ت األ ْ
ت َع ْن إِل ِي َك .أ ْ
اآليات (ٔ " -:)ٙ-الَ تَ ْف َر ْح َيا إِ ْ
ٖ
ِ ٕ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ون ِفي أ َْر ِ
الر ّْ
سَ
َب َي ِاد ِر ا ْل ِح ْن َ
ض َّ
س ُك ُن َ
ص َرةَُ ،وَي ْكذ ُ
بَ ،ب ْل َي ْر ِجعُ
ط ُار .الَ َي ْ
ب َعمَ ْي ِيم ا ْلم ْ
طة .الَ ُي ْطع ُم ُي ُم ا ْل َب ْي َد ُر َوا ْلم ْع َ
ٗ
ِ
ون َّ
س ِفي أ ُّ
س ُّرهُ َذ َب ِائ ُح ُي ْم .إِنَّ َيا لَ ُي ْم َك ُخ ْب ِز
أَف َا
ون لِ َّمر ّْ
س ُك ُب َ
ص َرَ ،وَيأْ ُكمُ َ
ور .الَ َي ْ
ْرِي ُم إِلَى م ْ
ب َخ ْم ًار َوالَ تَ ُ
الن ِج َ
َش َ
٘
ون ِفي َي ْوِم ا ْل َم ْو ِسِمَ ،وِفي
الر ّْ
ت َّ
َّس .إِ َّن ُخ ْب َزُى ْم لِ َن ْف ِس ِي ْم .الَ َي ْد ُخ ُل َب ْي َ
ص َن ُع َ
بَ .ما َذا تَ ْ
ا ْل ُح ْز ِنُ .ك ُّل َم ْن أَ َكمَ ُو َيتََنج ُ
ث ا ْلقَ ِريص َنفَ ِائس ِفض ِ
ِ
يوِم ِع ِ
ب؟ ٙإِ َّن ُيم قَ ْد َذ َى ُبوا ِم َن ا ْل َخر ِ
ون
الر ّْ
يد َّ
وفَ .ي ِر ُ
ص ُر .تَ ْد ِف ُن ُي ْم ُم ُ
َّت ِي ْمَ .ي ُك ُ
اب .تَ ْج َم ُع ُي ْم م ْ
َْ
َ
ُ
َ
ْ
س ُج ِفي َم َن ِ
ازلِ ِي ْم" .
ا ْل َع ْو َ

إسراايل كان ُي ّ ْمد الشعوب حولو في رجاساتيم ظاناً أن ىذا ىو طريق ال رح .ولكن أوالد اب يحل بيم الع اب
أسرع من العالم .فؤلنيم أبناء يمزم تأديبيم .وىم أحبوا األجرة عمى جميع بيادر الحنطة = أي ىم نسبوا الخيرات
التي بين أيدييم كالحنطة) لؤلصنام ىوٕ + ٘:أرٗٗ .)ٔٚ:وىم ربطوا بين خصوبة األرض وعبادة البعميم.

ولذلك ىم أحبوا أن يعطوا عطايا ليذه األواان كأجرة عن ىذه الخيرات .وىكذا كل الخطاة يصرفون عم شيواتيم
بحب ويبخمون أن يعطوا شيااً ب .واب ي ول ليم ال تفرح يا إسرائيل = فكيف ي رحون والخراب ٍ
أت لتأديبيم

وكيف ن رح بمذة و"تية يع بيا م اررة داخمية ام خراب خارجي كيف ي رحون والخطية كانت سبباً في إنعدام البركة

= ال يطعميم البيدر ويكذب عمييم المسطار = أي الح ل ال يعطي ام اًر يو

في البيدر والكروم ال تعطي

اما اًر والمسطار الخمر) ىو إشارة لم رح وامتبلء البيدر إشارة لمشب  .فكأن من ترك اب سعياً وراء ممذات وأفراح
العالم يخسر الشب باب .ويخسر ال رح وفي ٖ) يصل األمر ألن الرب يطردىم من األرض ويحممون إل
السبي .وىنا مصر تشير لمعبودية .ولكن مكان السبي سيكون أشور حيث يأكمون النجس .والمعن

أنيم

سيعودون لسابق حالتيم "بل أن يختارىم اب شعباً لوُ ويحررىم من مصر .وكأن ىذه األرض الم دسة ىم ال
يستح ونيا .ومعن األكل النجس أنيم يأكمونو في أرض وانية نجسة وىناك يحرمون من كل شئ ىم رف وا
عبادة اب فحرميم اب منيا = ال يسكبون خم ارً ٗ) أي ستبطل الت دمات والذبااح فيم اآلن في السبي ببل ىيكل

وحت لو "دموا ذبائح فمن تسر الرب ألنيا ببل صبلح وىي بالرياء .أنيا ليم كخبز الحزن من أكمو يتنجس =
راج

عد )ٔٗ:ٜٔألن كل شئ في بيت الميت يعتبر نجساً .ومن يأكل من خبز ىذا البيت يتنجس وىم اآلن

بإن صاليم عن اب في حكم الموت وت دماتيم كأنيا خبز حزن من بيت ميت وىم اآلن في السبي فخبزىم نجس

لن ي بمو اب .خبزىم ألنفسيم = أي ليكن ليم الستب اء حياتيم واب ال يريد منو شئ فيم موت خطية وفي ٘)
يوم الموسم = أعيادىم ماذا سي دمون فييا وىم مرفو ين من الرب .ستكون أعياد كميا حزن .وىذا ينطبق
عمييم من اآلن وحت

"بل أن يذىبوا لمسبي .وفي  )ٙذىبوا من الخراب = ستخرب ببلدىم فييربون منيا
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تجمعيم مصر تدفنيم موف = موف عاصمة مصر مم يس) والمعن

تجمعيم العبودية .والقريص الصدأ)

وبيوتيم ومزارعيم تتحول لبرية تنبت عوسجاً = شجرة شوكية كعبلمة لمخراب .ومعن

اآليات الساب ة أن من

يجري وراء األفراح العالمية لن يجني سوى الخراب واألشواك .وىنا نسأل سؤاالً ماذا تصنعون في يوم الموسم؟
وماذا نصن في أعيادنا ؟ ىل نجري وراء األفراح العالمية .فمند"ق حت

ال ينطبق عمينا ن س ىذه الكممات

الصعبة وفي  )ٙحينما ىربوا من خراب ببلدىم جمعتيم العبودية في مصر .ألنيم لجأوا لمصر لمحماية ولكن

ماذا كانت النتيجة تدفنيم موف .فمن يمجأ لمعالم لحمايتو سيموت في العالم من صبلً عن المسيح ووتنتيي كل

عطايا اب لوُ ال

ة وما ا"تناه بال

ة يصدأ.

ٚ
ِ
اء ْت أَيَّام ا ْل ِعقَ ِ
الرو ِح
ان ُّ
س َي ْع ِر ُ
َح َم ُ
س ُ
س َرِائي ُل .اَ َّلن ِب ُّي أ ْ
ف إِ ْ
ق .إِ ْن َ
َّام ا ْل َج َزاءَ .
ابَ .ج َ
اآليات (َ " -:)ٜ-ٚج َ
اء ْت أَي ُ
ُ
ِ ِ ٛ
ْرِيم م ْنتَظَر ِع ْن َد إِل ِيي .اَ َّلن ِب ُّي فَ ُّخ صي ٍ
ِِِ
م ْج ُن ٌ ِ
ِ
َّاد َعمَى َج ِمي ِع طُُرِق ِوَ .ح ْق ٌد ِفي َب ْي ِت
َ
ون م ْن َكثَْرة إثْم َك َو َكثَْرة ا ْلح ْقد .أَف َا ُ ُ ٌ
َ
ِ ٜ
ِ
ِ
َّ
اى ْم" .
ب َخطَ َاي ُ
س ُي َعاق ُ
س َي ْذ ُك ُر إِثْ َم ُي ْمَ .
س ُدوا َكأَيَّام ِج ْب َع َةَ .
إِل ِيو .قَ ْد تََوغمُوا ،فَ َ

ىذه اآليات تشير لحمول وقت العقاب الذي حين يجئ سيميز إسراايل = سيعرف إسرائيل ال رق بين النبي

الح ي ي وىو ىوش الذي طالما حذرىم من الخراب اآلتي بسبب خطاياىم وطالما دعاىم لمتوبة ليتو"ف ىذا
الخرابب وبين األنبياء الكذبة الذين طمأنوىم "اامين سبلم سبلم .ىم "الوا عن ىوش النبي أحمق وكل من كمميم

بالروح = إنسان الروح "الوا عنو مجنون وسيعرفون اآلن حين يجئ ىذا الخراب أن األنبياء الكذبة ىم الحم

والمجانين ولماذا سمح اب لؤلنبياء الكذبة أن ي موىم بسبب كثرة إثمك وكثرة حقدك= فيم أحبوا األام فح دوا
عم

أنبياء اب حين طمبوا منيم التوبة .وفي  )ٛأفرايم منتظر عند إليي = وفي ترجمة أخرى ر"يب أفرايم

منتظر عند إليي .ور"يب أفرايم ىو النبي ىوش ن سو ينتظر إعبلنات الرب لوُ ليعمنيا إلفرايم شعبو .أو ىو أي
إنسان يطمب اب بإخبلص ويتر"ب سماع صوت اب في أفرايم ولكن األنبياء الكذبة يدبرون المؤامرات ده =
ده = حقد في بيت إليو وفي  )ٜأيام جبعة = حين

صياد عمى جميع طرقو مما أاار ح د الشعب
النبي فخ ّ
فسد سبط بنيامين راج "ضٕٓب )ٜٔفسمح اب بيبلك رجاليم وس ط منيم ٕٓٓٓ٘.رجل ولم يتب ي منيم سوى

ٓٓ .ٙوالم صود أن إسراايل تسمك في فساد دااماً من أيام جبعة وحت اآلنب وكما عا"ب اب بنيامين ل ساده

ىكذا سيعا"ب أفرايمب

ٓٔ
يل َك ِع َن ٍب ِفي ا ْلبّْري ِ
َما ُى ْم
ورٍة َعمَى ِتي َن ٍة ِفي أ ََّولِ َيا .أ َّ
س َرِائ َ
َّةَ .أر َْي ُ
اآليات (َٓٔ « " -:)ٔٗ-و َج ْد ُ
ت َ
َ
ت إِ ْ
آب َ
اء ُك ْم َك َبا ُك َ
فَجاءوا إِلَى بع ِل فَ ُغور ،وَن َذروا أَ ْنفُسيم لِ ْم ِخ ْزِي ،وصاروا ِر ْجسا َكما أَح ُّبوأٔ .أَف ا ِ ِ
ط ِائ ٍر ِم َن
امتُ ُي ْم َك َ
ً َ َ
َْ
َ ُ
ْري ُم تَط ُ
َ
َ َُ
َ ُْ
َ َ ُ
ير َك َر َ
ٕٔ
ضا َمتَى
ا ْل ِوالَ َد ِة َو ِم َن ا ْل َب ْط ِن َو ِم َن ا ْل َح َب ِلِ َ .وِا ْن َرب َّْوا أ َْوالَ َد ُى ْم أُثْ ِكمُ ُي ْم إِي ُ
سٌ
َّاى ْم َحتَّى الَ َي ُك َ
انَ .وْي ٌل لَ ُي ْم أ َْي ً
ون إِ ْن َ
ٗٔ
ْرِيم سي ْخ ِرج ب ِن ِ
ِ
ور م ْغر ٍ ِ
َع ِط ِي ْم
ْت َع ْن ُي ْم! ٖٔأَف َا
ص َرف ُ
يو إِلَى ا ْلقَ ِات ِل» .أ ْ
وس في َم ْر ًعىَ ،ولك َّن أَف َا َ َ ُ ُ َ
ْرِي ُم َك َما أ ََرى َك ُ
ا ْن َ
ص ٍ َ ُ
َع ِط ِيم ر ِحما م ِ
ِ
س ْي ِن" .
َيا َر ُّ
بَ .ما َذا تُ ْعطي؟ أ ْ ْ َ ً ُ ْ
سقطًا َوثَ ْد َي ْي ِن َي ِب َ
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ىنا

ربة أخرى فسيصبحوا غير مثمرين .ىم ف دوا ال رح الروحي الداخمي أوالً لسعييم وراء أفراح العالم .واانياً

بسبب حمول و"ت الجزاء واالااً ىنا اب يعرض ليم سبباً آخر .فاب فرح بيم كمن ي رح بوجود كرمة عنب في

برية = ىم كانوا كرمةب والكرم يشير لم رحب فاب فرح بيم ألنيم كانوا شعباً لوُ وسط ىذا العالم الواني = البرية.
وانتظر منيم أن يكونوا لوُ فيو الذي صن ىذا الكرم لكنيم نذروا أنفسيم لمخزي = بأن جاءوا لبعل فغور أي
بعل أو إلو ال جور واب رآىم كباكورة تين  .رأي أباؤىم كباكورة التين .وىو أحب أباايم وكان يتو" من أبناايم أن

يبادلوه الحب ولكنيم خانوه وجحدوه م بعل فغور .وارتباطيم ببعل فغور حطم طبيعتيم ونزع عنيم كرامتيم

ودخل بيم إل العار والخزي = وتطير كرامتيم = كل خي ارتيم التي افتخروا بيا وال سيما أوالدىم فاب من عنيم

َّ
ويكن عا"رات أو أن يموت أوالدىم وىم في بطون أمياتيم أو بعد والدتيم = من الوالدة
الامر فنساؤىم ال يمدن

ومن البطن ومن الحبل .واألوالد الموجودين حالياً سيطيرون لمسبي في أشور وكل مجدىم يطير م الريح

بسرعة وال يرج وأن ربوا أوالدىم أثكميم أياىم = أي لن يب

ليم نسل وين ر وا .ىم صاروا كطاار ترك عشوب

وىم تركوا ح ن إلييم فجاء من جاء وحطم البيض في العش = أثكميم إياىم .وفي ٖٔ) أفرايم كما أرى

كصور مغروس في مرعي = الصور ىو "رن ين خ فيو مز" )ٙ:ٜٛبصوت الصور اىت وا " ّدام الممك" والمعن
أفرايم في أرض كمرع يرعاىم ىو بن سوب وأعطاىم خي اًر كاي اًر وطمب منيم أن يشيدوا لوُ وييت وا
أن اب و
"دامو ويسبحوه ولكن بسبب شيواتيم إنحازوا لبعل فغور عبادة نجسة تشتمل عم الزنا في ىياكل األواان) .لو

مجدوا اب لباركيم وبارك في أوالدىمب ولكن بسبب خطاياىم فإن اب سي ربيم في أوالدىم = أفرايم بخطيتو)

سيخرج بنيو إلى القاتل أشور الذي سييمك الجمي )  .والنبي يوافق اب وي ول أعطيم رحماً مسقطاً وثديين

يبسين فأي خير ينتظر أط االً أباؤىم نذروا أن سيم لبعل فغور .موت ىؤالء األط ال خير ليم .وىكذا "ال السيد

المسيح "طوب لمبطون التي لم تمد والادي التي لم تر

" حين كان اليبلك التام "ادماً عم أمة الييود.

ِم ْن
َ ِوِا ْن

٘ٔ
شّْرِىم ِفي ا ْل ِج ْم َج ِ
ْعالِ ِي ْم أَ ْط ُرُد ُى ْم
ال .إِ ّْني ُى َن َ
اك أ َْب َغ ْ
ضتُ ُي ْمِ .م ْن أ ْ
سو ِء أَف َ
َج ِل ُ
اآليات (ُ٘ٔ « " -:)ٔٚ-ك ُّل َ ْ
ِ
ب ْي ِتي .الَ أَع ُ ِ
َصمُ ُي ْم قَ ْد َج َّ
ون ثَ َم ًرا.
ونٔٙ .أَف َا
ْرِي ُم َم ْ
ص َن ُع َ
س ِائ ِي ْم ُمتَ َمّْرُد َ
ض ُر ٌ
ُ
َ
ف .الَ َي ْ
وب .أ ْ
ود أُحب ُ
ُّي ْمَ .جميعُ ُر َؤ َ
ٔٚ
شتَيي ِ
ولَ ُدوا أ ِ
ُمِم" .
ُم ُ
ون تَ ِائ ِي َ
س َم ُعوا لَ ُو ،فَ َي ُكوُن َ
ات ُبطُوِن ِي ْم»َ .ي ْرفُ ُ
يت ُم ْ َ َ
ض ُي ْم إِل ِيي أل ََّن ُي ْم لَ ْم َي ْ
َ
ين َب ْي َن األ َ
ىنا يتكمم عن طردىم من أمام الرب .والسبب أنيم جعموا الجمجال المكان الم دس مرك اًز لمعبادة الوانية ٗ+ ٔ٘:

ٕٔ )ٔٔ:فيم دنسوىا بشرىم وعبادتيمب بعد أن كانت الجمجال مكان ال صح األول بعد دخوليم ألرض كنعان
يشٗ )ٜ:٘-ٜٔ:لذلك أطردىم من بيتي = فإسراايل كانت بيت الربب كانت األرض الم دسة ولكن اآلن ال

أعود أحبيم = ال أعود أر ي عنيم وأرحميم كانت أفرايم كشجرة مامرة أماّ اآلن فيو مم وح = أفرايم مضروب.
واذا كان أصميم جف فيم ال يصنعون ثم ارً .ولكن بالنسبة لييوذا نبت بصن من أصول يس

أشٔٔ )ٔ:وىو

أما با"ي الييود الذين رف وا المسيح ي ول عنيم يرفضيم إليي = ألنيم لم يسمعوا لو أي لممسيح
المسيح ّ
فيكونون تائيين بين األمم = اآليات ت يم [ٔ] حين رف وا اب وذىبوا لبعل فغور تشتتوا في أشور [ٕ] حين
صمبوا المسيح ورف وه تشتتوا في كل العالم.
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اإلصحاح العاشر

عودة لمجدول

كاي اًر ما يشبو اب شعبو بالكرمة أش٘  +متٕٔ )ٖٖ:طالبااً منياا عنبااً لحسااب ممكوتاو .اب يطماب الامار لن ساو
بعد أن تعب فيياب لكن ىي "دمت الامر لحساب عدوه إبميس.

ِ ِِ
اآليات (ٔٔ" -:)ٖ-إِ ِ
س ِب
س ِب َكثَْرِة ثَ َم ِرِه قَ ْد َكثََّر ا ْل َم َذ َ
ْ
ابحَ .ع َمى َح َ
س َرائي ُل َج ْف َن ٌة ُم ْمتَ َّدةٌُ .ي ْخ ِر ُج ثَ َم ًار ل َن ْفسوَ .عمَى َح َ
ٖ
ٕ
ج َِ ِ ِ
ص َاب ُي ْم .إِ َّن ُي ُم
َج َ
آلن ُي َعاقَ ُب َ
وب ُي ْم .اَ َ
ونُ .ى َو ُي َحطّْ ُم َم َذا ِب َح ُي ْمُ ،ي ْخ ِر ُ
س ُموا ُقمُ َ
ص َ
ودة أ َْرضو أ َ
ُ
ب أَ ْن َ
اب .قَ ْد قَ َ
اد األَ ْن َ
ِ
ص َنعُ ِب َنا؟»".
الر َّ
اف َّ
ون« :الَ َممِ َك لَ َنا أل ََّن َنا الَ َن َخ ُ
اآلن َيقُولُ َ
َ
ب ،فَا ْل َمم ُك َما َذا َي ْ
َج ْف َن ٌة ُم ْمتَ َّدةٌ = أي كرمة ب روع صالحة وامرىا وفير ىي ببل عذر فاب خم يا بطبيعة صالحة وأعطاىا "وة لمنمو
ولم يبخل عمييا بشيء إذ كارت خيراتيا المادية .ولكن ىي ظنت أن الثمر لنفسيا ولحساب شيواتيا الشريرة وىم

كثروا المذابح أي كارت عباداتيم الوانية كما كارت أامار األرضب ىم ردوا عم سخاء اب بالجحود .األنصاب
وب ُي ْم بين اب والبعل ٔمل )ٕٔ:ٔٛأو
س ُموا ُقمُ َ
= التماايل الوانية .ولم يكن "مبيم مست يماً أمام اب ف ي ٕ) قَ َ
بين اب والمال وىذا يحدث اآلن) لذلك يحطم الرب مذابحيم = ىم يحبون شيواتيم فيذىبون لؤلصنام وليسكنوا
ماارىم يمارسوا عبادات شكمية أمام اب ببل روح لذلك فيو ال يستجيب وفي ٖ) ىم " وا فترات طويمة ببل

عنا أو ليح ظ سبلم
ممك وكانت فترات فو  .وىم يقولون ال ممك لنا = ال ممك لنا يصن لنا خي اًر أو يداف ّ
وأمن البمد .والنبي يكشف السبب = أننا ال نخاف الرب .فالممك ماذا يصنع بنا = أي إذا كان الرب "د رف نا
فوصمنا لما نحن فيو فماذا يمكن أن نتو"عو من الممك طالما خسرنا ر ا ابب أي حت لو كان ىناك ممك ماذا
عساه ي عل لنا والرب "د تخم عنا.
ٗ
ون َكالَما ِبأَقْس ٍام ب ِ
اء َعمَ ْي ِي ْم َكا ْل َع ْمقَِم ِفي أَتْالَِم
ون َع ْي ًدا فَ َي ْن ُب ُ
اطمَ ٍةَ .ي ْقطَ ُع َ
اآليات (َٗ " -:)ٛ-يتَ َكمَّ ُم َ
ت ا ْلقَ َ
َ َ
ض ُ
ً
الس ِ
ا ْلح ْق ِل٘ .عمَى عج ِ ِ
ون َعمَى َم ْج ِد ِه،
ان َّ
ام َرِة .إِ َّن َ
آو َن َي َخ ُ
وح َعمَ ْي ِوَ ،و َك َي َنتَ ُو َعمَ ْي ِو َي ْرتَِع ُد َ
س َّك ُ
ش ْع َب ُو َي ُن ُ
َ ُُ
َ
اف ُ
ول َب ْيت َ
ٙ
َشور َى ِد َّي ًة لِممِ ٍك ع ُد ٍّو .يأْ ُخ ُذ أَف ا ِ
ضا ُي ْجمَ ُ ِ
س َرِائي ُل َعمَى َأْرِي ِو.
أل ََّن ُو ا ْنتَفَى َع ْن ُوَ .و ُى َو أ َْي ً
َ
َ َ
ْرِي ُم خ ْزًياَ ،وَي ْخ َج ُل إِ ْ
َ
ب إ َلى أ ُّ َ
ٚ
ِ
اءٛ ،وتُ ْخرب َ ِ
اء عمَى و ْج ِو ا ْلم ِ
ٍ
لس ِ
س َرِائي َلَ .ي ْطمُعُ َّ
س ُك َع َمى
اَ َّ
ام َرةُ َممِ ُك َيا َي ِب ُ
َ َُ
آو َنَ ،خطيَّ ُة إِ ْ
الش ْو ُك َوا ْل َح َ
ش َوام ُخ َ
يد َك ُغثَ َ َ
َ
ون لِ ْم ِج َب ِ
اسقُ ِطي َعمَ ْي َنا" .
َم َذا ِب ِح ِي ْمَ ،وَيقُولُ َ
الَ :غطّْي َناَ ،ولِمتّْالَ ِلْ :
في كبلميم كانوا مخادعين وي سمون أقسام باطمة ٗ) سواء م اب أو م بع يم البعض .فماذا يكون ال اء

عمييم = ينبت القضاء ..كعمقم وىو نبات مر في أتالم حقل = الح ل الذي حرث وأعد لمزراعة خطوط الحرث
تسم

أتبلم) والتصوير ىنا عن خطايا إسراايل -:كأن إسراايل "د حرات ح ميا إنما لتتم

في أتبلمو عم م

نبات مر وسام)= الدينونة اإللييةب فما زرعوه حصدوه .واآلية ت سم ىكذا يتكممون كالماً مجرد كبلم أجوف)

بأقسام باطمة يقطعون عيداً = بش .وفي ٘) كان عجول بيت آون التي يعبدونيا من ذىب وكانوا يخافون
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عمييا من السر"ة ومن طم األعداء فييا .شعبو ينوح عميو = شعب العجل ينوحون عميو = ألن مجده انتفى

فيو بير "ادر أن يخمصيم من

ي يم وكينتو عميو يرتعدون = حين ينت

مجده ستبطل الت دمات التي

سي ْجمَب إلى أشور ىدية لممكيا العدو .ويخجل إسرائيل عمى رأيو = رأيو
يكسبون منيا الكاير وفي  )ٙالعجل ُ
إماّ [ٔ] إ"امة عجل ليعبدوه [ٕ] طمبيم المساعدة من أشور وفي  )ٚممكيا يبيد كغثاء = مموك السامرة األ"وياء

بسبب خطيتيم صاروا ك ا"ي عم الماءب وانتيي ممكيم بالسبي .وفي  )ٛتخرب شوامخ آون = ما كان في

أعينيم أماكن مرت عة ال ي در أحد أن ي ترب منيا سيحل بيا الخراب وينيار مجد عجوليا = خطية إسرائيل.

وفي خجميم يقولون لمجبال غطينا لوٖٕ + ٖٓ:رؤؤ )ٔٙ:ٙوالحظ أن الجبال كانت مرك اًز لعبادة األواان.

ِ
اآليات (ِ «ٜ" -:)ٔٔ-ٜم ْن أَي ِ
ب َعمَى َب ِني
َخ َ
َّام ِج ْب َع َة أ ْ
س َرِائي ُلُ .ى َن َ
طأ َ
اك َوقَفُوا .لَ ْم تُ ْد ِرْك ُي ْم في ِج ْب َع َة ا ْل َح ْر ُ
ْت َيا إِ ْ
ٓٔ
شعوب ِفي ارِتب ِ
ِ
ِ
ب
اط ِي ْم ِبِإثْ َم ْي ِي ْمَ ٔٔ .وأَف َا
ْرِي ُم ِع ْجمَ ٌة ُمتَ َمّْرَن ٌة تُ ِح ُّ
اإل ثِْمِ .حي َن َما أ ُِر ُ
ْ َ
ّْب ُي ْمَ ،وَي ْجتَمعُ َعمَ ْي ِي ْم ُ ُ ٌ
يد أُ َؤد ُ
ِ
ِ
الدّْراس ،و ِ
وب" .
ب َعمَى أَف َا
لك ّْني أ ْ
ْرِي َمَ .ي ْفمَ ُح َي ُيوَذاُ .ي َم ّْي ُد َي ْعقُ ُ
س ِن .أ ُْرك ُ
َجتَ ُاز َعمَى ُع ُنق َيا ا ْل َح َ
َ َ َ
من أيام جبعة أخطأت = إذاً الخطية ليست جديدة عمييم بل ىي ليا جذور "ديمة م رفض لمتوبة .وكما أن

الحرب لم تدرك بنيامين لمدة يومين لكن ىمك في اليوم الاالث ٕٓٓٓ٘.رجل ىكذا اآلن فاب لم ييمك أفرايم حاالً

لكن سيجيء يوم ييمكيا كما أىمك بنيامين ساب اً= ىناك وقفوا لم تدركيم في الجبعة الحرب عمى بنى اإلثم =
أي رجال بنيامين الخطاة  .اب ىنا يريد أن يوجو أنظارىم لم ساد الداخمي ومعن الكبلم أنا لم أىمك لمدة يومين
بنيامينب ولم أىمككم حت اآلن يا أفرايم ألعط ليم ولكم فرصة لمتوبة .فاب ال يريد أن ييمك بل يؤدب ولكن

حين أريد أؤدبيم = ويجتمع عمييم شعوب = أي أشور تحاصرىم والسبب ارتباطيم باثمييم = [ٔ] الزنا
الروحي والزنا الجسدي [ٕ] االن صال عن ييوذا وعبادتيم لؤلواان [ٖ] ربما االامين ىما عجمي دان وبيت إيل.

آية ٔٔ) إفرايم عجمة متمرنة تحب الدراس = في أاناء الدراس يعطي لمعجول خيا ارت لتأكال وتشاب واب أعطا

أفارايم خيارات كايارة لكنيااا شاابعت ورفساات وتمااردت تااثٕٖ )ٔ٘:لاذلك فاااب سيضددع نيددره عمددى عنقيددا الحسددن =
عميو نير من "بل = عنقيا الحسن = فيي لم تستعبد من "بل ولم ت

يصور إسراايل ىنا كعجل مدلل لم يو
وي ْرِكب عمييا =
في سبي من "بلُ .
ِ
ب عمى أفرايم = أي يرو يم وذلك بواسطة األشوريين الذين سيركبونيم حت ال ينطم وا في شيواتيم واب
أ ُْرك ُ
سيعمل ىذا م إسراايل وييوذا .يفمح ييوذا = أي يحرايم لين ييم ويميد يعقوب = نتيجة التأديب إزالة كل

المعارات من طري و.
ٕٔ ِ
ْت
س ِب َّ
اح ُرثُوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم َح ْرثًا ،فَِإ َّن ُو َوق ٌ
الصالَ ِحْ .
اآليات (ٕٔ« " -:)ٔ٘-ا ْزَر ُعوا ألَ ْنفُ ِس ُك ْم ِبا ْل ِبّْرْ .
ص ُدوا ِب َح َ
اح ُ
ت ِبطَ ِر ِ
ص ْدتُم ِ
ب َحتَّى َيأ ِْتي َوُي َعمّْ َم ُكم ا ْل ِب َّرٖٔ .قَ ْد َح َرثْتُم ّْ
يق َك،
الر ّْ
لِطَمَ ِب َّ
اإل ثْ َم ،أَ َك ْمتُ ْم ثَ َم َر ا ْل َك ِذ ِب .أل ََّن َك َوثَ ْق َ
النفَ َ
اقَ ،ح َ ُ
ُ
ُ
َ
ٗٔ
ِ
ِ
ِ ِ
صوِن َك َكِإ ْخر ِ
يل ِفي َي ْوِم ا ْل َح ْر ِب.
ت أ ََرْب ِئ َ
اب َ
يج ِفي ُ
ان َب ْي َ
ش ْم َم َ
وم َ
ش ُعوِب َكَ ،وتُ ْخ َر ُ
ض ِج ٌ
ب َجميعُ ُح ُ
َ
ب َكثَْرة أ َْبطَال َكَ .يقُ ُ
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٘ٔ
ِ ِ
ِ
س َرِائي َل
شّْرُك ْمِ .في ُّ
ت إِ َ
اء ِة َ
ص َنعُ ِب ُك ْم َب ْي ُ
يل ِم ْن أ ْ
الص ْب ِح َي ْيم ُك َمم ُك إِ ْ
اَأل ُُّم َم َع األ َْوالَد ُحطّْ َم ْت .ى َك َذا تَ ْ
َج ِل َرَد َ
َىالَ ًكا" .
ألن الكرمة صارت ع يمة ببل امر بسبب فسادىا الداخمي فيناك واجب يدعوىم لوُ اب ويشبييم ىنا بأرض

يدعوىم ل بلحتيا .إزرعوا بالبر = مارسوا األعمال الصالحةب اتبعوا الناموس واصنعوا عدالً ورحمة وما تصنعونو

ىو ألن سكم وحسب ما تزرعون ستحصدون = احصدوا بحسب الصالح .و"بل أن تزرعوا ن وا األرض أي "موبكم
من الشيوات الدنسة التي تشبو األعشاب واألشواك = احرثوا ألنفسكم فإنو وقت لطمب الرب = "اليوم أن سمعتم

ب فيو الرب من ىذا الو"ت الذي ي ف فيو الخراب عم بابيم
صوتو فبل ت سوا "موبكم" وأي و"ت أنسب أن ُي ْ
طمَ ّ
ويطل عمييم شبح الموت .حتى يأتي ويعممكم البر = عميكم اآلن أن تزرعوا بالبر بمجيودكم الذاتي حت يأتي
المسيح برنا ويعمّمنا البر بطري تو فيو سيسكن فينا ويغير طبيعتنا وفي ٖٔ) اآلية الساب ة "يمت بيذا األسموب
ألنو كان من الص عب أن يميزوا في العيد ال ديم بين البر الذاتي والبر الذي بالمسيح وىنا يمكن أن ن يم اآلية

بطري تين :بمفيوم العيد القديم = ىم حرثوا نفاق وحصدوا اثم = ىم تكبدوا مش ات كايرة جداً في خدمة
الخطية .وكان الحصاد إام وكذب وىم إتكموا عم

الخمي ة = وثقت بطريقك بكثرة أبطالك = فيم ساروا في

الخطية ولم ييتموا بأن اب سيعا"بيم بأشور فيم دبروا طر"اً بالتحايل م مصر واعداد أبطال لمحرب .وكل ىذا

كان خداع كاذب = أكمتم ثمرة الكذب .وبمفيوم العيد الجديد = تُ يم بأنو عمينا أن ال نتكل عم برنا الذاتي
وبطوالتنا الشخصية ونمتن عن أن نت اخر أو نظير برنا فيذا ن اق .وفي ٗٔ) واذا لم يسمعوا لتحذير الرب
يقوم ضجيج في شعوبك = ىو

من يتكل عم

بره لن يسم سوى

جيج الحرب ولذلك يكمل وتخرب جميع حصونك وبم يوم عيد النعمة فكل

جيج وتخرب الحصون الروحية التي يتحصن بيا فيصير نيباً إلبميس.

شممان = ىي اخت صار لشممنآصر الذي سب شعب إسراايل وكما سبي ممك أشور إسراايل حين تنيدم حصوننا
الروحية يسبينا الشيطان .وبيت أريئيل= تعن

مو"د اب .فاب سيسمح لشممنآصر ممك أشور بتحويل السامرة

لمو"د ب ب اب بحرب رىيبة وحصار رىيب = .في يوم الحرب واألم مع أوالدىا حطمت = أي إسراايل وشعبيا

ألنيا كانت أماً زانية وفي ٘ٔ) ىكذا تصنع بكم بيت إيل = أي ألنكم حولتم بيتي بيت إيل = بيت اب) إل

عبادة أواان ستخربون .إذاً ليس أشور ىو الذي خربكم بل ىو شركم = من أجل رداءة شركم = من ي سد ىيكل

اب ي سده اب ٔكوٖ )ٔٚ:في الصبح ييمك ممك إسرائيل ىالكاً = أي أن ممك إسراايل ينيزم في بداية المعركة
فبل تتكموا عميو .فمن يتكل عم إنسان واإلنسان يموتب ماذا يكون مصيره بير اليبلك.
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اإلصحاح الحادي عشر

عودة لمجدول

وسط رعود الدينونة نسم من اب ىنا فاصل من المحبة الر"ي ة.
ٔ
ِ
ت ْاب ِنيُ ٕ .ك َّل َما َد َع ْو ُى ْم َذ َى ُبوا ِم ْن
ص َر َد َع ْو ُ
اآليات (ٔ« " -:)ٗ-لَ َّما َك َ
س َرِائي ُل ُغالَ ًما أ ْ
َح َب ْبتُ ُوَ ،و ِم ْن م ْ
ان إِ ْ
ٖ
أ ِ
ام ِيم يذْبح َ ِ ِ ِ
ون لِمتَّم ِاث ِ
َّاى ْم ِبأَذ ُْرِع ِي ْمَ ،فمَ ْم َي ْع ِرفُوا أ َّْني
ت أَف َا
ْرِي َم ُم ْم ِس ًكا إِي ُ
يل ا ْل َم ْن ُحوتَ ِةَ .وأََنا َد َّر ْج ُ
َم ْ َ َ ُ
ون ل ْم َب ْعميمَ ،وُي َب ّْخ ُر َ َ
َ
ٗ
ت إِلَ ْيوِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َجذ ُب ُيم ِبح َب ِ
ت لَ ُي ْم َك َم ْن َي ْرفَعُ ّْ
ال ا ْل َب َ
َ
َع َناق ِي ْمَ ،و َم َد ْد ُ
ش ِرِ ،ب ُرُبط ا ْل َم َحبَّةَ ،و ُك ْن ُ
شفَ ْيتُ ُي ْمُ .ك ْن ُ
ير َع ْن أ ْ
الن َ
ت أْ ْ
ُم ْط ِع ًما إِيَّاهُ" .

اب يظير ىنا حبو لشعبو إسراايل ويشبو العبل"ة ىنا بأنو أب حنون عم ابنو المحبوب لديو ويشتاق أن يحرره
ِ ِ
ت ْاب ِني = ولكننا فيمنا من متٕ )ٔ٘:أن ىذه نبوة عن المسح ومعن
ص َر َد َع ْو ُ
من عبودية فرعون = م ْن م ْ
حرره اب كان مازال ببلماً يحتاج ألن تمسك أمو بيده ليستطي
الصورة في آية ٔ) أن إسراايل في مصر حين ّ
ٖ
ْرِي َم فماذا كان مو"ف الشعب في م ابل المحبة؟ ٕ ُك َّل َما َد َع ْو ُى ْم = اب
ت أَف َا
السير وليتعمم المشي = َوأََنا َد َّر ْج ُ
أرسل ليم األنبياء كمربية تُس ِمعيم صوت اب وتعاليمو وتدعوىم إل اب لكنيم َذ َىبوا ِم ْن أَم ِ
ون لِ ْم َب ْعمِ ِيم
ام ِي ْم َي ْذ َب ُح َ
ُ
ْ َ ُْ
َ
= في منتي الجحود .وكما سكن إسراايل في مصر وكانوا في

عف "ميمي العدد ىرب المسيح إل مصر من

شفَ ْيتُ ُي ْم = لم ي دروا أن اب ش اىم من العبودية ل رعون وذىبوا
وجو ىيرودس وسكن فيياَ .فمَ ْم َي ْع ِرفُوا أ َّْني َ
َج ِذ ُب ُيم ِب ِح َب ِ
ش ِر = جاءت ىذه اآلية في السبعينية" أنو كان يرفعيم كط ل إل خديو
ال ا ْل َب َ
لعبودية البعلُ .ك ْن ُ
ت أْ ْ

وينحني لي دم ليم طعاماً في افواىيم" ىذه الصورة ب كأب يحاول أن يجتذب إبنو الط ل ليحبو فيأتي لوُ بالحموى
وىذه ىي حبال البشر واب صن م شعبو في مصر معجزات عديدةب وىكذا في البرية وفي دخوليم إل أرض

الميعادب وذلك ليعرفوه ويحبوهب واب ييتم بأن نحبوب ف ي محبة اب نن ك من عبودية إبميس = َو ُك ْن ُ
ت َك َم ْن َي ْرفَعُ
ّْ
ير = الحرية من فرعون رمز لمحرية من إبميس.
الن َ
ٙ
اآليات (٘«٘" -:)ٚ-الَ يرجع إِلَى أَر ِ ِ
َشور ُى َو مِم ُك ُو ،ألَنَّ ُيم أ ََب ْوا أ ْ ِ
ف ِفي
ور َّ
الس ْي ُ
َْ ُ
ضم ْ
ْ
َن َي ْرج ُعواَ .يثُ ُ
ْ
ص َرَ ،ب ْل أ ُّ ُ
َ
ٚ
م ُد ِن ِيم وي ْتمِ ُ ِ ِ
َّياَ ،وَيأْ ُكمُ ُيم ِم ْن أ ْ ِ
االرِت َد ِاد َع ّْني ،فَ َي ْد ُعوَن ُي ْم إِلَى ا ْل َعمِ ّْي َوالَ
آرِائ ِي ْمَ .و َ
ش ْع ِبي َج ِان ُح َ
ُ ْ َُ
ف عصي َ
ون إِلَى ْ
َجل َ
ْ
َح ٌد َي ْرفَ ُع ُو" .
أَ
االرِت َد ِاد َع ّْني = يرتدون عن اب وال شئ يمسكيم أو يو" يم ومن مراحم اب أنو مازال
َو َ
ش ْع ِبي َج ِان ُح َ
ون إِلَى ْ
يسمييم شعبي وىم تم وا دعوة األنبياء = َي ْد ُعوَن ُي ْم إِلَى ا ْل َعمِ ّْي وم ىذا ارتدوا فس طوا في ىوة اإلنحطاط فعبادة
اب ترف لمسماويات وعبادة األواان والخطية عموماً تنزل اإلنسان إل أحط الدرجات .وبالربم من كل دعوات
َح ٌد َي ْرفَ ُع ُو أي لعنادىم لم يستجيبوا ألحد .وفي
أنبياء اب ليم ليرت عوا عن إنحطاطيم فيم جنحوا لئلرتداد = َوالَ أ َ
٘) الَ يرجع إِلَى أَر ِ ِ
ص َر = ىم أرادوا ع د معاىدة م مصر لتحمييم من أشور ورف وا الرجوع ب .وىنا ىم
َْ ُ
ضم ْ
ْ

يختارون مصر حامياً وسيداً ليم .لكن اب ي ول ال .ىم حادوا بجنوح عني فسأختار أنا ليم السادة الذين يربونيم
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ِ
ويؤدبونيم .لن يرجعوا لحماية مصر وعبوديتيا َب ْل أ ُّ
ف
ور َّ
الس ْي ُ
ور ُى َو َمم ُك ُو = وأشور ىذا لم يأتي بالمين بل َيثُ ُ
َش ُ
ِفي م ُد ِن ِيم = إذاً ىي حرب رىيبة وكممة ياور في ترجمات أخرى جاءت يجول) وي ْتمِ ُ ِ ِ
َّيا = وفي ترجمة
َُ
ف عصي َ
ُ ْ
أخرى أبصانيا وفروعيا أي رؤساؤىا وأمراؤىا وىؤالء ستنتيي سمطتيم كل ىذا ِم ْن أ ْ ِ
آرِائ ِي ْم = ألنيم أرادوا
َجل َ
إلى.
المجوء لمصر وصمُّوا ألواانيم عو اً عن أن يرجعوا َّ
ٛ
َص َن ُع َك َك َ ِ
يم؟! قَِد
َج َعمُ َك َيا أَف َا
س َرِائي ُل؟! َك ْي َ
اآليات (َ " -:)ٛ،ٜك ْي َ
ف أْ
ف أْ
َج َعمُ َك َكأ ََد َم َة ،أ ْ
ُص ّْي ُر َك َيا إِ ْ
ْرِي ُم ،أ َ
ص ُبوي َ
ٜ
ِ
ِِ
ب أَف َا
ْرِي َم ،أل َّْني اهللُ الَ
ود أ ْ
ض ِبي .الَ أَ ُع ُ
ب َعمَ َّي َق ْم ِبيْ .
ُج ِري ُح ُم َّو َغ َ
يعا« .الَ أ ْ
َخ ِر ُ
ا ْن َقمَ َ
اضطَ َرَم ْت َم َراحمي َجم ً
ِ
ان ،ا ْلقُدُّوس ِفي و ِ
س َخ ٍط.
سٌ
سط َك فَالَ آتي ِب َ
َ َ
ُ
إِ ْن َ
حت في لحظات التأديب ال يحتمل اب أن يرى شعبو متألماًب إذ ين مب "مبو الحنون في داخموب وت طرم نار
طرم ْت مر ِ
ِ
ْرِي ُم ..ام ال
َج َعمُ َك َيا أَف َا
اح ِمي .واب في أس يتساءل َك ْي َ
ب َعمَ َّي َق ْم ِبيْ .
ف أْ
مراحمو فيو = قَد ا ْن َقمَ َ
اض َ َ َ َ َ
َج َعمُ َك
يكمل كأنو ال يريد أن ينطق بشئ ردئ عم من أحبيم .لكن ألنو م طر إلعبلن التأديب يكمل َك ْي َ
ف أْ
َكأ ََدم َةَ ... ،ك َ ِ
يم = تكٗٔ + ٕ:تثٖٕب )ٕٕ:ٕٜوأدمة وصبوييم مدينتان في منط ة سدوم وعمورة و"د
َ
ص ُبوي َ

إحتر"تا معيما بسبب شرىما وفي  )ٜتعود مراحم اب بالوعود باإلب اء عم نسل إلفرايم ولن تكون خراباً نيااياً
ْرِي َم = فإن
ب أَف َا
ود أ ْ
َع ُ
ُج ِري ُح ُم َّو َغ َ
مال سدوم وعمورة .الَ أ ْ
َخ ِر ُ
ض ِبي = فيم يستح ون أكار مما سيأتي عمييم الَ أ ُ
ال صاصات التي ستو" عم إفرايم ال تتناسب م خطاياه وال ربة التي ستوجو لن يتموىا ربات أخرى فاب ال
ان = فاإلنسان ال يرى إالّ ما ىو أمامو
سٌ
ينوى خرابيا وافناايا بل تأديبيا فيو لوُ ب ية في أفرايم أل َّْني اهللُ الَ إِ ْن َ
ف طب والصورة ال اتمة التي عمييا إسراايل اآلن تستحق ع وبة خراب نيااي كسدوم وعمورة لكن ىذا حكم

اإلنسان .أماّ اب الذي يرى المست بل كما نرى نحن الحا ر فيو يرى من نسل ىؤالء ب ية ستؤمن بو .إذاً ال
يجب إىبلك الكل .بل فناء البعض وسبب ىذا ال ناء أن اهلل قدوس في وسط إسرائيل = فيو ال يحتمل الخطية
ِ
س َخ ٍط = أي بدمار كامل.
وىو نار تحرق بسببيا ولكن بحساب حت ال ت ي الب ية = فَالَ آتي ِب َ

ٔٔ
ٓٔ
ونَ .كأَس ٍد ي َزم ِجر .فَِإ َّن ُو ي َزم ِجر فَيس ِرعُ ا ْلب ُن َ ِ
ون
الر ّْ
اء َّ
ب َي ْم ُ
س ِر ُع َ
ش َ
َ
ون م َن ا ْل َب ْح ِرُ .ي ْ
ُ ْ ُ ُْ
اآليات (َٓٔ « " -:)ٕٔ-و َر َ
َ ُ ْ ُ
ٕٔ
َكعصفُ ٍ ِ ِ
ام ٍة ِم ْن أ َْر ِ
ض أ ُّ
ْرِي ُم
َحاطَ ِبي أَف َا
الر ُّ
ُس ِك ُن ُي ْم ِفي ُب ُيوِت ِي ْمَ ،يقُو ُل َّ
ب .قَ ْد أ َ
ور ،فَأ ْ
ور م ْن م ْ
ُ ْ
َش َ
ص َرَ ،و َك َح َم َ
ُّوس األ ِ
ارًدا ع ِن ِ
اهلل َو َع ِن ا ْلقُد ِ
َم ِ
ين" .
س َرِائ َ
يل ِبا ْل َم ْك ِرَ ،ولَ ْم َي َز ْل َي ُيوَذا َ
ِبا ْل َك ِذ ِبَ ،وَب ْي ُ
شِ َ
ت إِ ْ
يؤدب وىو يؤدب ىنا َكأ ٍ
اب في تأديبو كما "منا لن ي ن بل َّ
ب
الر ّْ
اء َّ
َسد ُي َزْم ِج ُر .وىذا التأديب نتيجتو أنيم َو َر َ
َ
ون ويسرعون وراءه كعصفور ىم سيتركون أرض األعداء ويذىبون لببلدىم وراء اب .وىذا حدث جزاياً في
َي ْم ُ
ش َ

أما تطبيق ىذه اآليات الكامل فمم يحدث سوى م
العودة م زربابل ف د عاد معوُ ييوذا وكايرين من إسراايل ّ
المسيح "األسد الخارج من سبط ييوذا " رؤ٘ )٘:الذي أت مزمج اًر د الشيطان محر اًر البنون من أسر إبميس
ون ِم َن ا ْل َب ْح ِر = فنحن حصمنا عم البنوية في المسيح والبحر ىو ىذا العالم.
اس ِرعُ ا ْل َب ُن َ
فسار المؤمنون وراءه .و ْ
ام ٍة ِم ْن أ َْر ِ
ض أ ُّ
ور = بحمول
فإنطمق المؤمنين الذين َّ
َش َ
حررىم المسيح وراءه كعص ور إنطمق من حبسو َو َك َح َم َ
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ِ
الروح ال دس فييم تحرروا من العبودية وأ ِ
ِ
أما مو"ف الييود من المسيح
ْ
ُسك ُن ُي ْم في ُب ُيوت ِي ْم = أي في الكنيسة .و ّ
ارًدا ع ِن ِ
اهلل .....حت اآلن.
فيو وا ح في ٕٔ) أحاطوا بو بالكذب والمكر حت صمبوهَ .ولَ ْم َي َز ْل َي ُيوَذا َ
شِ َ
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اإلصحاح الثاني عشر

عودة لمجدول

ٔ
ِ
ِ
يح َّ ِ
ْرِيم ر ِ
الر ِ
الر ِ
يحَ ،وتَابعُ ّْ
اعي ّْ
ابَ ،وَي ْقطَ ُع َ
ص َ
الش ْرِقيَّةُ .ك َّل َي ْوٍم ُي َكثُّْر ا ْل َكذ َ
ون َمعَ
ب َواال ْغت َ
اآليات (ٔ« " -:)ٕ-أَف َا ُ َ
ٕ
ب ِخصام مع ييوَذا ،و ُىو م ْزِمع أ ْ ِ
ِ
ور َع ْي ًداَ ،و َّ
أ ُّ
س ِب طُُرِق ِو.
بَ .فمِ َّمر ّْ
الزْي ُ
ب َي ْعقُ َ
َن ُي َعاق َ
ص َر ُي ْجمَ ُ
َ َ ُ ٌ
ت إِلَى م ْ
َ ٌ َ َ َُ
وب ِب َح َ
َش َ
ْعالِ ِو َي ُرُّد َعمَ ْي ِو" .
س ِب أَف َ
ِب َح َ
ْرِيم ر ِ
يح
الر ِ
الر ِ
يح = ل د ترك إفرايم راعيو الصالح .وخرج يرعي الريح أي ال فاادة من كل أعماليم َوتَابعُ ّْ
اعي ّْ
أَف َا ُ َ
الشرِقي ِ
َّة = ىنا يريد إ"ناع إفرايم بالحما"ة العتمادة عم مصر وأشور فيم يطعمون أن سيم باألمال الباطمة بل
َّ ْ

المؤذية فالريح الشر"ية ُم ِ َّرة وتج ف مجاري المياه وبالتالي يموت الامر .ولذلك فإن ت سير الريح الشر"ية أنو
" د المسيح" فيم تركوا المسيح حت اآلن وسي بمون د المسيح حين يأتي وبذلك يرعون ريحاً شر"ية تخربيم
ِ
ب = فالشيطان الذي يمؤل د المسيح ىو "الكذاب وأبو الكذاب" أنا
ويصبحون ببل امر .ولذلك ُك َّل َي ْوٍم ُي َكثُّْر ا ْل َكذ َ
الشرِقي ِ
َّة = أي ىم
الر ِ
أتيت باسم أبي ولستم ت بموني أن أت آخر باسم ن سو فذلك ت بمونو يوَ٘ )ٖٗ:وتَابعُ ّْ
يح َّ ْ
ِ
ِ
اب ب و"ط العيود
ص َ
سيتبعونو لخرابيم ىؤٖ )ٔ٘:وألنيم تعاىدوا م الشيطان شابيوه = ف َكثُّْر ا ْل َكذ َ
ب َواال ْغت َ

م العالم أشور ومصر) بدالً من اب .وفي ٕ) بسبب كل ىذا سيعا"بون من اب والزيت يجمب إلى مصر =
ىذه عبلمة "ط العيد .ولكن العالم بير أمين في عيوده فرايس ىذا العالم ىو الشيطان .وىنا يذكرىم بأنيم
ِ
وب = أي نسل يع وب فنسمو لم يشابيو.
ب َي ْعقُ َ
أوالد يع وب = ُي َعاق َ

ِ ٗ
ِ
َخ ِ
ض ِبع ِق ِب أ ِ
ٖ ِ
بَ .ب َكى
اى َد َم َع
اهللَ .ج َ
يوَ ،وِبقَُّوِت ِو َج َ
اى َد َم َع ا ْل َمالَ ك َو َغمَ َ
اآليات (ٖ« " -:)ٙ-في ا ْل َب ْط ِن قَ َب َ َ
ٙ
٘
لو ا ْل ُج ُن ِ
جع إِلَى إِل ِي َكِ .ا ْحفَ ِظ
الر ُّ
اك تَ َكمَّ َم َم َع َناَ .و َّ
استَْر َح َم ُوَ .و َج َدهُ ِفي َب ْي ِت إِ َ
يل َو ُى َن َ
اس ُم ُوَ .وأَْن َ
ب إِ ُ
ت فَ ْار ْ
ود َي ْي َوهُ ْ
َو ْ
ِ
لي َك َد ِائ ًما" .
َّ
الر ْح َم َة َوا ْل َحقََّ ،وا ْنتَظ ْر إِ َ
َخ ِ
ض ِبع ِق ِب أ ِ
يو ألنو اشتي البكورية أي أن يأتي
ىنا يذكرىم بجياد يع وب م اب من بطن أمو = فيو قَ َب َ َ
المسيح من نسمو و"طعاً فيع وب في بطن أمو لم يكن يدرك ىذاب ولكن بعد ما َكُب َر فَ ِي َم واىتم بالبكورية بينما

احت رىا عيسو .وكان ما حدث أاناء الوالدة نوع من الرمز "صده اب حت يعمن مدى االىتمام بيذه البركة وأن
اى َد َم َع ا ْل َمالَ ِك = ولماّ اكتشف أن ذراعيو بير "ادرتين عم
من يطمب البركة بمجاجة ويتمسك بيا يناليا .وىو َج َ
أن يغمب بكي واسترحمو و"صة بكاء يع وب وطمبو الرحمة في جياده لم تذكر في س ر التكوين بل ىنا ف ط)
يل = اب يذكرىم كيف كانت بيت إيل مكاناً يمت ي فيو يع وب
وبذلك رحمو اب وأعمن ن سو لوُ = َو َج َدهُ ِفي َب ْي ِت إِ َ
أبييم م اب ولي ارنوا بماذا ي عمونو اآلن في بيت إيل حت أن النبي أسماىا بيت آون .واب كمم يع وب في بيت
اس ُم ُو = أنا ىو = أنا الكاان الذي كنت والذي سوف أكون
إيل ومن خبلل يع وب تكمم اب معنا .وفي ٘) َي ْي َوهُ ْ
والكاان بذاتي اآلنب أي األزلي واألبديب والمعن إذا كان اب "د بارك يع وب نظ اًر لجياده فإن رج إسراايل
لو ا ْل ُج ُن ِ
ود = وىذا ىو المنظر
لمرب وجاىد فسيباركيم الرب فيو ال يتغير " ىو ىو أمس واليوم وال األبد" وىو إِ ُ
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الذي رأه يع وب في بيت إيل في المرة الاانية جيش من المبلاكة) ولذلك في  )ٙيدعوىم النبي لمعودة بكل
ِ
لي َك = أي ال تتعجموا النتااج.
"مبيم بتوبة وايمان َوا ْنتَظ ْر إِ َ
إِ ّْني ِ
ت َغ ِنيِّا.
ص ْر ُ
أَر ِ ِ
ص َر َحتَّى
ضم ْ
ْ
ٔٔ
اد
إِنَّ ُي ْم ِفي ِج ْم َع َ

ٛ
اآليات (ِ «ٚ" -:)ٔٔ-ٚم ْث ُل ا ْل َك ْن َع ِان ّْي ِفي َي ِد ِه َم َو ِ
ين ا ْل ِغ ّْ
ْرِي ُم:
ال أَف َا
شُ .ي ِح ُّ
َن َي ْظمِ َم .فَقَ َ
ب أْ
از ُ
ٜ
ت لِ َن ْف ِسي ثَروةً .ج ِميع أَتْعا ِبي الَ ي ِج ُد َ ِ ِ
لي َك ِم ْن
الر ُّ
ييا َذ ْن ًبا ُى َو َخ ِطيَّ ٌةَ .وأََنا َّ
َو َج ْد ُ
َ
ب إِ ُ
ون لي ف َ
َْ َ ُ َ
ٓٔ
الر َؤى ،وِبي ِد األَ ْن ِبي ِ
أُس ِك َن َك ا ْل ِخيام َكأَي ِ
ت أ َْمثَاالً».
ت ُّ
اء َمثَّْم ُ
اء َو َكثَّْر ُ
َّام ا ْل َم ْو ِسِمَ .و َكمَّ ْم ُ
َ
َ َ
ْ
ت األَ ْن ِب َي َ
ََ
صاروا إِثْماُ ،ب ْطالً الَ َغ ْيرِ .في ا ْل ِج ْم َج ِ
ير ًناَ ،و َم َذا ِب ُح ُي ْم َك ُر َجٍم ِفي أَتْالَِم ا ْل َح ْق ِل" .
ال َذ َب ُحوا ِث َا
ُ
قَ ْد َ ُ
ً
ىنا صورة إسراايل و"د رف ت المسيح .فبعد أن كانوا شعباً ب وأبناً لوُ صاروا ِمثْ ُل ا ْل َك ْن َع ِان ّْي = وكممة كنعاني

تعني تاجر ألن الكنعانيين اشتيروا وت و"وا في التجارة ولكنيم وانيين ال يعرفون ابب والكنعانيون ممعونون
تكِ )ٕ٘:ٜفي َي ِد ِه َم َو ِ
ين ا ْل ِغ ّْ
َن َي ْظمِ َم = الييود مشبيين حت اآلن بأنيم صاروا تجار مرفو ين من
شُ .ي ِح ُّ
ب أْ
از ُ
اب وانيين) ممعونين لصمبيم المسيح) وىم تجار بشاشين فيم في يدىم النبوات والتوراة تشيد لممسيح لكنيم

يحرفون معانييا ونسوا الجياد م اب واىتموا بمجد العالم والزمنيات ويريدون مسيحاً يعطييم األكار من الزمنيات
ت َغ ِنيِّا .الَ ي ِج ُد َ ِ ِ
= إِ ّْني ِ
ييا َذ ْن ًبا ُى َو َخ ِط َّي ٌة = وىذا استخ اف بخطاياىم فكأنيم يريدون ال ول أنيم ال
ص ْر ُ
َ
ون لي ف َ
يجدون من الذنب ما يستحق أن يذكر أو يكون خطيةب ولكن إدعاءىم ىذا لن يرحميم من لعنة اب وذلك لغشيم
ب إِلي َك ِم ْن أَر ِ ِ
ص َر = أنا أخرجتكم من أرض العبودية لتعبدوني
ورف يم لممسيح .وفي َ )ٜوأََنا َّ
ض م ْ
الر ُّ ُ
ْ
وتكونون لي شعباً وبنيت لكم بيوتاً وأسكنتكم وأرحتكمب لكنكم خنتموني فسأعيدكم لحالكم األول وأىدم بيوتكم=
أُس ِك َن َك ا ْل ِخيام َكأَي ِ
َّام ا ْل َم ْو ِسِم = وأيام الموسم ىي عيد المظال حيث يسكنون في خيام سبعة أيام حت يذكروا
ْ
ََ
عطايا الرب ليم  .لكن ىنا سيجمب اب عمييم الخراب ويسكنون الخيام لؤلبد .وىم تشتتوا فعبلً وتغربوا في العالم
ت
اء َو َكثَّْر ُ
ٕٓٓٓسنة بعد صمبيم لممسيح .واب ىنا يبرر ن سوب فيو لم ي صر معيم ف ي ٓٔ) َكمَّ ْم ُ
ت األَ ْن ِب َي َ
الر َؤى والنبوات التي تشيد عن المسيح فمماذا ال تؤمنون ؟ "طعاً السبب أنيم ال يميمون لمروحيات التي يعمميا
ُّ
ت لِ َن ْف ِسي ثَْرَوةً .وفي ٔٔ) خطيتيم أنيم عبدوا األواان في جمعاد
المسيح ويطمبون الزمنيات وممك العالم = َو َج ْد ُ
وفي الجمجال .وخطيتيم اآلن أنيم تركوا المسيح وعبدوا "وتيم واروتيم .وخطيتيم في المست بل أنيم سيسيرون
وراء النبي الك ّذاب أي د المسيح وسيتحول كل ما عبدوه وستتحول مذابحيم إل ُر َجٍم = أي خرااب كل مجدىم
العالمي سينتيي رؤ.)ٔٓ-ٛ:ٔٛ
و َخ َدم إِ ِ
َج ِل ام أر ٍَةَ ،وأل ْ ِ
ام َأر ٍَة َر َعىَ ٖٔ .وِب َن ِب ٍّي
َ َ ْ
َجل ْ
س َرائي ُل أل ْ ْ َ
ِ
ِ
إِ ِ
س ّْي ُدهُ َع َارهُ
ْ
اءهُ َعمَ ْيوَ ،وَي ُرُّد َ
س َرائي ُل ِب َم َرَارٍة ،فَ َيتُْر ُك د َم َ

ٕٔ
ِ
ام،
ب َي ْعقُ ُ
اآليات (َٕٔ " -:)ٔٗ-و َى َر َ
وب إِلَى َ
ص ْح َراء أ ََر َ
ٗٔ
ب إِسرِائ َ ِ ِ
ظ ُو
ص َرَ ،وِب َن ِب ٍّي ُح ِفظَ .أَ َغا َ
َص َع َد َّ
يل م ْن م ْ
أ ْ
الر ُّ ْ َ
َعمَ ْي ِو" .
يعقُوب أبوىم خرج وىرب من وجو عيسو إِلَى الص ْحر ِ
اء وكان ىارباً في ف ر و عف ام خدم من أجل المرأة التي
َْ ُ
َ َ

أحبيا كاي اًر .واب أبناه وكأن اب ي ول ليم أتركوا العالم وسيروا ورااي وأنا أبارككم َوِب َن ِب ٍّي أي موس أصعدىم من
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مصر وحفظيم في ال ر وىو "ادر أن يح ظيم لو ساروا وراءه لكن ىم يغيظون اهلل ويعبدون البعميم فيترك

دماءه عمييم ويتركيم في عار .والييود ي يمون ىذه اآليات أن اب سيباركيم ويرعاىم لو شابيوا أباايم يع وب
وموس ولكنو سيمعنيم ويترك دماءىم عمييم لو خانوه.

لكن ىذه اآليات ىي نبوة عن عمل المسيح الراعي الح ي ي الذي أت في ف ر و عف من أجل المرأة التي أحبيا
الكنيسة) وىو النبي الذي أصعدنا من عبودية إبميس ومازال يرع ويح ظ كنيستوب ولكنيم أباظوه برف يم

دمو عميناب وألن إسراايل مازالوا يرف ون المسيح
لممسيح وصمبو فيترك دماءه عمييم ويتركيم في عار منذ "وليم ُ
ويرف ون اإليمان فدموُ عمييمب مازالوا في عار.
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عودة لمجدول

اإلصحاح الثالث عشر

في ىذا اإلصحاح نرى أن الخطية سببت الموت واب ي دم ن سو كممك ح ي ي "ادر أن ي يمنا من الموت.
ٕ
ٍ َّ ِ
ون َخ ِط َّي ًة،
اآليات (ٔٔ" -:)ٖ-لَ َّما تَ َكمَّ َم أَف َا
س َرِائ َ
اآلن َي ْزَد ُ
يلَ .ولَ َّما أ َِث َم ِب َب ْعل َم َ
اد َ
اتَ .و َ
ْرِي ُم ِب َر ْع َدة ،تََرف َع في إِ ْ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ون:
الص َّن ِ
اما ِب َح َذاقَ ِت ِي ْمُ ،كمُّ َيا َع َم ُل ُّ
اعَ .ع ْن َيا ُى ْم َيقُولُ َ
ص َن ُع َ
س ُبو َك ًة م ْن فضَّت ِي ْم ،أ ْ
ون ألَ ْنفُس ِي ْم تَ َماثي َل َم ْ
َوَي ْ
َص َن ً
ٖ
ِ
ِ
الص ْب ِحَ ،و َك َّ
س َح ِ
« َذا ِب ُحو َّ
الن ِ
ف ِم َن
اب ُّ
صافَ ٍة تُ ْخ َ
ون ا ْل ُع ُج َ
طُ
ول» .لِذلِ َك َي ُكوُن َ
اس ُيقَّْبمُ َ
الن َدى ا ْل َماضي َباك ًراَ .ك ُع َ
ون َك َ
ا ْل َب ْي َد ِرَ ،و َك ُد َخ ٍ
ان ِم َن ا ْل ُك َّوِة" .
َّ ِ
ٍ
يل.
آية ٔ) لَ َّما تَ َكمَّ َم أَف َا
س َرِائ َ
ْرِي ُم ِب َر ْع َدة = أي حينما سمك بمخافة اب صار م امو رفيعاً بين األسباط = تََرفعَ في إِ ْ
ات = حينما أخطأ بعبادتو لمبعل ان صل عن اب مصدر الحياة فمات وىذا ما حدث آلدم)
َولَ َّما أ َِث َم ِب َب ْعل َم َ
ون َخ ِط َّي ًة = بسبب فساد الطبيعة وأقاموا
اآلن َي ْزَد ُ
اد َ
والخطية تجتذب الخاطئ إل خطية أخرى وىكذا = َو َ
س ُبو َك ًة يتعبدون ليا والناس اآلن تتعبد لممال والشيوة والذات وال وة )...وانتشر بينيم مال =
ألَ ْنفُ ِس ِي ْم تَ َم ِاث َ
يل َم ْ
ونَ :ذا ِب ُحو َّ
الن ِ
ون ا ْل ُع ُجو َل = ذابحو الناس ىم كينة ىذه األواان ب أو كل من يعمم
اس ُيقَّْبمُ َ
َع ْن َيا ُى ْم َيقُولُ َ

األخرين الخطية وكأنيم بيذا يذبحونيم لذلك نصمي "نجني من الدماء يا اب" أي دماء من كنت أنا سبباً في
عارتيم .وىؤالء الكينة كانوا يدعون الناس ليقبموا العجول كنوع من العبادة .وماذا تكون آخرة ىؤالء؟ يخت ي

الص ْب ِح = مخادع يبشر بالمطر ولكن ما أن تشرق الشمس حت يخت ي تماماً َو َك َّ
س َح ِ
الن َدى
اب ُّ
مجدىم ويكونون َ
ِ
صافَ ٍة = يطرح بيا في كل جانب َو َك ُد َخ ٍ
ان ِم َن ا ْل ُك َّوِة =
َباك ًار = سريعاً ما يزول دون أن يروى األرض ويكونون َك ُع َ
سرعان ما ين ش  .ىؤالء الذين ين صموا عن اب حت ولو نجحوا فإن ذلك يكون لزمن "ميل جداً.

ٗ
ب إِلي َك ِم ْن أَر ِ ِ
ص َغ ْي ِري٘ .أََنا َع َرفْتُ َك
اآليات (َٗ « " -:)ٙ-وأََنا َّ
ت تَ ْع ِر ُ
سَ
اي لَ ْ
ضم ْ
ص َرِ َ ،وِا ً
الر ُّ ُ
فَ ،والَ ُم َخمّْ َ
س َو َ
ليا ُ
ْ
ٙ
ِِ
ِفي ا ْلبّْري ِ
ض ا ْل َعطَ ِ
َّة ِفي أ َْر ِ
سوِني" .
ش ِب ُعواَ .
ش .لَ َّما َر َع ْوا َ
ش ِب ُعوا َو ْارتَفَ َع ْت ُقمُ ُ
َ
وب ُي ْم ،لذل َك َن ُ
اب ىنا يؤكد عممو الخبلصي ليم .فيو يؤكد ليم أنو وحده الذي خمَّصيم ورعاىم وأشبعيم في البرية إالّ أنيم

تركوه .ومن المؤلم أن الجسد حين يشب ينس اب .أََنا َع َرفْتُ َك = جاءت في السبعينية "أنا رعيتك".

ٚ
ق َك َن ِم ٍرٛ .أَص ِدميم َك ُدب ٍ
ون لَيم َكأ ٍ
ص ُد َعمَى الطَّ ِري ِ
ش ُّ
اف َق ْم ِب ِي ْم،
ق َ
َّة ُمثْ ِكلَ ،وأَ ُ
ش َغ َ
َسد .أ َْر ُ
اآليات (« " -:)ٛ-ٚفَأَ ُك ُ ُ ْ َ
ْ ُ ُْ
ش ا ْلبّْري ِ
َّة" .
َوآ ُكمُ ُي ْم ُى َن َ
اك َكمَ ْب َوٍةُ .ي َمّْزقُ ُي ْم َو ْح ُ َ

اب ال دوس ي ف أمام الخطية في حزم وفي م اررة ن س فكم يشق عم

اب أن يكون كأسد

د أوالده وكنمر

كل خطية .وألن الخطايا إزدادت جداً فيو أخذ

يرصد عمى الطريق ليفترسيم والمعن أن اب سيعا"بيم عم
يرصد عمييم كل خطية ليم وسيص ِدميم َك ُدب ٍ
َّة ُمثْ ِكل = وبذلك تزداد نكباتيم وحشية و"سوة وسيشعرىم اب بالغيظ
ْ ُ ُْ
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الذي أباظوه بو = أشق شغاف قموبيم ول د ارت عت "موبيم لكن اب سوف يتخذ معيم طري ة فعالة = أشق
ش ا ْلبّْري ِ
َّة فمن يسئ
شغاف قموبيم .ول د ارت عت "موبيم لكن اب سوف يتخذ طري ة فعالة ليذليا = ُي َمّْزقُ ُي ْم َو ْح ُ َ
اع محب لوحش م ترس.
إل اب ويزداد في فجوره يتحول لو اب من ر ٍ
ٓٔ
ِ
اآليات (َ «ٜ" -:)ٖٔ-ٜىالَ ُك َك يا إِ ِ
يع
ص َك ِفي َج ِم ِ
َ ْ
س َرائي ُل أ ََّن َك َعمَ َّيَ ،عمَى َع ْوِن َك .فَأ َْي َن ُى َو َمم ُك َك َحتَّى ُي َخمّْ َ
ٕٔ
ٔٔ
ت :أ ْ ِ ِ ِ
ْرِي َم
س َخ ِطي« .إِثْ ُم أَف َا
ضاتُ َك َح ْي ُ
ض ِبي َوأ َ
ث ُق ْم َ
َعطَ ْيتُ َك َممِ ًكا ِب َغ َ
اء؟ أََنا أ ْ
ُم ُد ِن َك؟ َوقُ َ
َخذْتُ ُو ِب َ
س َ
َعطني َمم ًكا َوُر َؤ َ
ٖٔ
ف ِفي ا ْلوق ِ
ْت ِفي َم ْولِ ِد
اض ا ْل َوالِ َد ِة َيأ ِْتي َعمَ ْي ِوُ .ى َو ْاب ٌن َغ ْي ُر َح ِك ٍيم ،إِ ْذ لَ ْم َي ِق ْ
ورَ .خ ِطيَّتُ ُو َم ْكنُ َ
وزةٌَ .م َخ ُ
َم ْ
َ
ص ُر ٌ
ين" .
ا ْل َب ِن َ
س َرِائي ُل أنك و" ت د اب واب ىو الذي يعينك= أ ََّن َك َعمَ َّي = د
معن اآلية  )ٜأن ما تسبب في َىالَ ُك َك َيا إِ ْ
ابَ .عمَى َع ْوِن َك = فاب ىو الذي يعينك د أعداءكب فمو تركك اب لخربت فيم ىمكوا بسبب تصرفاتيم الميمكة

أما خبلصيم ف ي ممكيم اب) المرفوض ىذا الذي نسوه طالبين ليم ممكاً حسب ىواىم
التي ت ودىم لمموتب و ّ
البعميم) واب ىنا يذكرىم ب صة طمبيم ممك من صموايل النبيب وكان ىذا رف اً لممك اب عمييم .ولكن اب
ض ِبي ولكن
َعطَ ْيتُ َك َممِ ًكا ِب َغ َ
تركيم لرببتيم وأعطاىم ممكاً بحسب رببة "مبيم ولكنو ب ب من مو" يم = أََنا أ ْ
س َخ ِطي.ىذا حدث م شاول الممك ويحدث اآلن م إسراايل التي تترك اب
بسبب شروره سحبو منيم = َوأ َ
َخذْتُ ُو ِب َ
وتذىب لمبعل .وتكرر االاة في رف يم لممسيحب فيم يطمبون ممكاً بير المسيح ولكن لن يخمصيم بير المسيح
كما لم يخمصيم ساب اً سوى داود الصغير في بيت أبيو .وىم بدون المسيح يسأليم ابٔٓ ...فَأ َْي َن ُى َو َممِ ُك َك َحتَّى
ص َك = المعن أي ممك أو أي رايس ليم سيخمصيم من ب ب اب .وكما أختاروا ألن سيم ممكاً ساب اً ولم
ُي َخمّْ َ
يخمصيم ولم ي م المممكة سوى داود .فمم يخمصيم المسيح الذي مازالوا ينتظرونو وىم مازالوا ينتظرون لذلك
سيعطييم اب حسب شيوة "موبيم .فؤلجل تأديبنا يسمح اب لنا أن ننال ما نشتييو لندرك حاجتنا إل "بول إرادة
وزةٌ = أنيم
ابب ال تن يذ إرادتنا الذاتية .ورف يم لممسيح ال ينساه اب ليم= إِثْ ُم أَف َا
ورَ .خ ِطيَّتُ ُو َم ْك ُن َ
ْرِي َم َم ْ
ص ُر ٌ
اض ا ْل َوالِ َد ِة َيأ ِْتي َعمَ ْي ِو .وىم
صاروا كسيدة تحمل في داخميا جنين  .فالمخاض بآالمو "ادم ال محالة = َم َخ ُ
حبالي بالخطية ي ٔ ) ٔ٘:والمخاض ىنا ىو اآلالم التي عانوا منيا م شاول الممكب أو ىي اآلالم التي عانوا
منيا عم يد أشور إذ رف وا اب واختاروا البعميمب أو ىي اآلالم التي عانوا منيا إذ صمبوا المسيحب أو ىي اآلالم
التي سيعانوا منيا إذ ي بموا

د المسيح .ىم انخدعوا في أيام بحبوحة العيش وظنوا أن اب سيغ ر ليم أي

خطاياب أليس ىم شعبو المختارب بل ىم يعتبرون بناىم و"وتيم دليبلً عم

ر ا اب عمييمب والنبي ي ول ال

فخطيتيم مكنوزة ومح وظة عند اب واب سيعا"ب عميياب فالسيدة الحامل البد وستعاني من آالم المخاضب وانتم
تحممون ذنب رفض المسيح فبلبد وأنكم ستعانون و"د يكون ىذا ىو منطق الييود اآلن فيم في بني وليم دولة

وربما ظنوا أن اب "د نس صمبيم لممسيح ولكن ىذا خطأ فاب ما زال حافظاً ليم خطيتيم البشعة في صمب
المسيح وذلك حت يؤمنوا بالمسيحُ .ى َو ْاب ٌن َغ ْي ُر َح ِك ٍيم = ىو ابن لم ي كر في ع وبة أبيو فارتكب الشرب وىو
ف ِفي ا ْلوق ِ
ت الكنيسة وصار المسيحيين أبناء ب لم يكن
بير حكيم أي اً إِ ْذ لَ ْم َي ِق ْ
ين = حين ُولِ َد ْ
ْت ِفي َم ْولِ ِد ا ْل َب ِن َ
َ
44

األنبياء الصغار (هوشع)(اإلصحاح الثالث عشر)

س َخ ِطي = ىذه
ض ِبي َوأ َ
َعطَ ْيتُ َك َممِ ًكا ِب َغ َ
ىو بين ىؤالء البنين بل كان في بير حكمة متمرداً عم اب أََنا أ ْ
َخذْتُ ُو ِب َ
تنطبق عم شاول الممك وتنطبق عم إسراايل و"ت نبوة ىوش فاب أعطاىم ممكاً ولكن بسبب شرورىم سحب
اب الممك منيم وأسمميم في سخطو ليد ممك أشور .وىذا حدث م ييوذا إذ أسمميم اب ليد ممك بابل .ام أعادىم
اب بعد أن أدبيم وعاد وسحب منيم كل شئ بعد صمبيم لممسيح وأسمميم ليد الرومانب وىم بمو" يم األخير م

أمو ولم يخرج وىذا تسبب
أمو .حين جاءت الساعة لوالدتو ظل في داخل بطن َّ
المسيح صاروا كط ل في رحم َّ
في موتوب فإسراايل اآلن برف يا لممسيح رف ت الوالدة الجديدة والبنوة ب فماتت وىذا ىو مو"ف كل من َّ
يؤخر
خروجو لمحياةب ويعرض ن سو لمموت م استمرار آالم المخاض .أي آالمو بسبب خطاياه.
ش ْو َكتُ ِك َيا
ت؟ أ َْي َن َ
َم ْو ُ
طالِ َع ًة ِم َن ا ْلقَ ْف ِر
الر ّْ
ب َ
َّ

اآليات (ِٗٔ «ٔٗ" -:)ٔٙ-م ْن َي ِد ا ْل َي ِ
اؤ َك َيا
اوَي ِة أَف ِْدي ِي ْمِ .م َن ا ْل َم ْو ِت أ َ
ص ُي ْم .أ َْي َن أ َْوَب ُ
ُخمّْ ُ
ِ
الن َدام ُة ع ْن ع ْي َن َّي»ِ ٔ٘ .وِا ْن َك َ ِ
ِ
َى ِ
يح
يح َ
ش ْرِقيَّ ٌةِ ،ر ُ
ان ُمثْم ًار َب ْي َن إِ ْخ َوٍة ،تَأْتي ِر ٌ
اوَي ُة؟ تَ ْختَفي َّ َ َ َ
َ
ٔٙ
الس ِ
ِ
فَتَ ِج ُّ
ام َرةُ أل ََّن َيا قَ ْد تَ َم َّرَد ْت َعمَى إِل ِي َيا.
ب َك ْن َز ُك ّْل َمتَ ٍ
ش ِي ٍّي .تُ َج َازى َّ
اع َ
وع ُو .ى َي تَ ْن َي ُ
س َي ْن ُب ُ
ف َع ْي ُن ُو َوَي ْي َب ُ
ون .تُحطَّم أَ ْطفَالُيم ،وا ْلحو ِ
ِب َّ ِ
شقُّ" .
ام ُل تُ َ
الس ْيف َي ْ
ُْ َ ََ
سقُطُ َ َ ُ
في بداية اإلصحاح "ال " ولما أام ببعل مات" ىذه ىي مشكمة اإلنسان فبعد أن خم و اب عم أكمل وجو اختار

طريق الخطية والموت " أنا أختط ت لي " ية الموت" ولم يكن ىناك ممك يخمصو كما "ال في آية ٓٔ) من

عنا سمطان
ىذا المصير المظمم المحتوم .ولكن المسيح الممك المرفوض من الييود ب دااو عم الصميب نزع ّ
الموت .وىنا نجد اب يعطي لئلنسان وعداً بيذا = ِم ْن َي ِد ا ْل َي ِ
ص ُي ْم = فاب لم يخمص
اوَي ِة أَف ِْدي ِي ْمِ .م َن ا ْل َم ْو ِت أ َ
ُخمّْ ُ
شعبو من السبي ف طب بل ىو يعد ىنا بأن يخمص اإلنسان عموماً من الموت فيو بموتو داس الموت وب وة حياتو
األبدية حين مات بالجسد ابتم الموت فيو بموتو داس الموت وب وة حياتو األبدية حين مات بالجسد ابتم الموت

وبعد أن كان الموت مخي اً مرعباً صار مجرد انت ال في انتظار أمجاد الحياة األبديةب ولذلك يتيمل النبي ومن
ش ْو َكتُ ِك َيا َى ِ
اوَي ُة؟ ٔكو٘ٔ )٘٘:وىذه اآلية مترجمة في
ت؟ أ َْي َن َ
ورااو بولس الرسول مردداً أ َْي َن أ َْوَب ُ
اؤ َك َيا َم ْو ُ
ترجمات أخرى "وأكون ىبلكك أييا الموت أو أكون وباؤك أييا الموت وأكون خرابك أيتيا الياوية" بمعن أن
ش ْو َكتُ ِك
صميب المسيح كان كالوباء
َّ
المدمر لمموت ولمياوية  .وحين يرى المؤمن ىذا يسخر من الموت "اابلً أ َْي َن َ
السم في جسم من تمسعو .صار
= شوكة =  STINGىي ُحمة الع رب أو لسعة الع رب المميتة التي ت

الموت كع رب ولكن بدون ُحمةب مؤلم ح ا لكنو ال يميت ب ألن الموت الجسدي ما عاد ي صمنا عن اب ب فحياة
ِ َّ
ام ُة َع ْن َع ْي َن َّي = أي ال
المسيح فينا  .وعمل اب ىذا اابت وم رر وبدون ندامة وال تغيير في وعده = تَ ْختَفي الن َد َ
٘ٔ
ان ُمثْ ِم ًار َب ْي َن إِ ْخ َوٍة .وافرايم ىي إشارة
أتراج فيما وعدت بو .وآية ٘ٔ) كممة أفرايم تعني مامر= َ ِوِا ْن َك َ
ش ْرِقيَّ ٌة عميو .وىي ريح م رة
يح َ
إلسراايل .ولكن بسبب أنيم رف وا المسيح الح ي ي و"بموا د المسيح ستأتي ِر ٌ

"وية جداً تتمف وتخرب جمي أمبلكيم .وىذا تح ق في السبي اآلشوري لمممكة العشرة أسباط أي إسراايل .وىذا
السبي أتي عمييم من الشرقب وىذا اليجوم حطَّم إسراايل تماماًب كما ىو موصوف ىنا والسبب في  )ٔٙألن
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الس ِ
َّ
ام َرةُ
ل بوليم

قَ ْد تَ َم َّرَد ْت َعمَى إِل ِي َيا ولكن ىذا الوعيد سيتكرر اانية في نياية األيام ويخرب مجدىم كمو الذي فرحوا بو
د المسيح.
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اإلصحاح الرابع عشر

عودة لمجدول

ىذا اإلصحاح يختمف عماّ سبق فما سبق كان يتكمم عان ب اب اب وع وباة الخطياة بينماا نجاد ىناا دعاوة لمتوباة
ووعود بالمراحم لمتاابين وىذا اإلصحاح درس لمتاابين .ىذا اإلصحاح ىو دعوة العريس لعروسو.

ِٔ
ت ِبِإثْ ِم َكُ ٕ .خ ُذوا َم َع ُك ْم َكالَ ًما َو ْار ِج ُعوا إِلَى
الر ّْ
س َرِائي ُل إِ َلى َّ
ب إِل ِي َك ،أل ََّن َك قَ ْد تَ َعثَّْر َ
اآليات (ٔ " -:)ٖ-ا ْر ِج ْع َيا إِ ْ
ٖ
ب .قُولُوا لَ ُو« :ارفَع ُك َّل إِثٍْم واقْب ْل حس ًنا ،فَ ُنقَدّْم عج َ ِ ِ
ص َنا أ ُّ
الر ّْ
ب َعمَى ا ْل َخ ْي ِلَ ،والَ
َّ
ْ ْ
ور .الَ َن ْرَك ُ
َ ُُ
ول شفَاى َنا .الَ ُي َخمّْ ُ
َ َ َ َ
َش ُ
ِ
ِ
َنقُو ُل أ َْي ً ِ ِ ِ
ِ َّ ِ
يم»".
ضا ل َع َمل أ َْيدي َنا :آل َيتََنا .إن ُو ب َك ُي ْر َح ُم ا ْل َيت ُ
ِ
س َرِائي ُل = ىي دعوة اب الحنون ليس بالعنف ولكنو يستعطف إسراايل ويستعط نا نحن أي اً بحبو.
ا ْر ِج ْع َيا إِ ْ
ت
م د اًر لنا حريتنا اإلنسانية في أن نختاره أو نختار الخطيةب ولكنو يشرح ىنا أن الخطية تعارنا = أل ََّن َك قَ ْد تَ َعثَّْر َ
ِبِإثْ ِم َك = بخطاياك وبأواانك تعارت فإن صمت عن اب وبذلك تجئ عميك المعنة والخراب واأللم فتكون كمن يتعار
ويتخبط وال حل لوُ بير التوبة.
وفاي ٕ) ُخد ُذوا َم َع ُكد ْدم َكالَ ًمددا = أي "ا َّادموا ب صاموات معتارفين فييااا بااأنكم أخطااأتم .واب ال يطمااب ماانيم ذبااااح باال
ت رعات وتوسبلت من ال مب .امار ش اهب ليس مان المساان ف اط بال مان ال مابب عما ال ماب أن يمماي المساان ماا
ي ولااو وعمااييم أن يصااموا بااالروح أي يعطااييم الااروح مااا ينبغااي أن ي ولااوه والااروح لاان يعطااي ىااذا سااوى بتوبتنااا لااذلك

ب ىو رجوع داخمي ب ورجوع خارجي بتغيير كل طرق حياتنا لنر اي اب .واب ىناا يعمميام
الر ّْ
ي ول َو ْار ِج ُعوا إِلَى َّ
ماذا ي ولون = ْارفَ ْع ُك َّل إِثٍْم = ىام اآلن تحات ع وباات وآالم بسابب خطايااىم ولكان عماييم أن يصاموا لايس لطماب
رفا اآلالم بال رفا اآلااام .فحااين ترفا األااام ال نعاود نتعاار وتنتيااي اآلالم .لاذلك حاين أراد المسايح شا اء الم مااوج

"ال لو "مغ ورة لك خطاياك" واإلحساس بعمق الخطية وف ح بشاعة الخطية ىو عمال الاروح ال ادس الاذي يبكات

سدد ًنا = فحااين ترف ا
عنااا كاال إحسااانات اب .ولااذلك نصاامي اق َْب ْ
عم ا خطيااة" وخطايانااا ىااي التااي كاناات تمن ا ّ
ددل َح َ
الخطية ي بمنا اب وتعود إلينا إحساناتو ونعود نتمت ونتمذذ بحبو .وحين ن رح بإحساناتو ومحبتو نشاكره ونسابحو =
ول ِشدفَ ِ
اى َنا = وفاي السابعينية ي اول "ن ادم اماار شا اىنا" وىكاذا "الياا باولس الرساول عابٖٔ )ٔ٘:وماا
ّْم ُع ُج َ
فَ ُنقَد َ
ىي عجول ش اىنا أو امار ش اىنا؟ ن س كممة امار استخدمت عن ذبيحة المحر"ة والعجول تستخدم لت ديم ذبااح

المحر"ااة وبيااذا ن ياام أن المتااألم إذا و"ااف أمااام اب فااي ألمااو وال ينسااب ب خط اأً فااي ألمااو باال ينساابو لن سااو معترف ااً
بذنوبو وأنو يستحق ما ي

عميو من ألم ويسبح اب ويشكره ذبيحة تسبيح) بيذا يصبح ىذا المتألم كمن ي دم ن سو

ذبيحااة محر"ااةب وتصاابح كممااات التساابيح واالعت اراف عم ا ش ا اىو اف اال ماان ت ااديم عجااول كذبيحااة وفااي ٖ) الَ
ص َنا أ ُّ
ور = أي ال نعود يا رب نعتمد عم أحد سواك أنت مخمصنا الوحيد ل اد أخطأناا بإلتجااناا لغيارك ولان
ُي َخمّْ ُ
َش ُ
ن

ضا لِ َع َم ِدل أ َْي ِددي َنا وأصانامنا .ياا رب خبلصانا ال ياتم
ب َعمَى ا ْل َخ ْي ِلَ ،والَ َنقُو ُل أ َْي ً
ا تنا حت في "وتنا = الَ َن ْرَك ُ
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بذراع بشري بل بك أنت وحدك فعمل أيدينا أن فكرنا أنو يخمصنا فياذا ماا نساميو البار الاذاتي) وأناا وا"اف أماماك
ِ
يم = بل أنا في خطيتي كأني يتيم بدونك فارحمني.
يا رب كيتيم ببل "وة وأنت ُي ْر َح ُم ا ْل َيت ُ
٘
ٗ
ِ
يل َك َّ
الند َددى.
ضدالً ،أل َّ
اآليدات (ٗ« " -:)ٚ-أََندا أَ ْ
س َدرِائ َ
ضد ِبي قَ ِدد ْارتَ َّدد َع ْن ُ
ُّي ْم فَ ْ
ش ِدفي ْارِت َدد َ
دو .أَ ُك ُ
َن َغ َ
دون ِإل ْ
اد ُى ْم .أُحدب ُ
ٚ
ٙ
ِ
داؤهُ َك َّ
دود
ُي ْزِى ُر َك َّ
دون َب َي ُ
دانَ .ي ُع ُ
الزْيتُوَن ِدةَ ،ولَ ُ
يب ُ
س ِنَ ،وَي ْ
دو َرِائ َحد ٌة َكمُ ْب َن َ
دوَ ،وَي ُك ُ
ُصولَ ُو َكمُ ْب َن َ
دان .تَ ْمتَ ُّدد َخ َراع ُ
ض ِر ُ
بأ ُ
الس ْو َ
الس ِ
ان" .
َّ
ون ِذ ْك ُرُى ْم َك َخ ْم ِر لُ ْب َن َ
ون َك َج ْف َن ٍةَ .ي ُك ُ
ون ِح ْنطَ ًة َوُي ْزِى ُر َ
ون ِفي ِظمّْ ِو ُي ْح ُي َ
اك ُن َ

االرتداد عن اب ىو مارض خطيار والطبياب ىاو اب وحاده فعميناا أن ناأتي إلا اب كطبياب ون بال وسااال عبلجاو.
اد ُى ْم .وىناا نجاد رد اب
إسراايل ىنا صار فاي حالاة مر اية يصاعب عبلجياا ساوى بواساطة اب = أََندا أَ ْ
ش ِدفي ْارِت َدد َ
ِ
ض دالً = أي مجان ااً .وىااذا الحااب ظي ار عم ا الصااميب " لاايس حااب
ُّي ْم فَ ْ
عم ا الصااموات التااي "ا َّادموىا ساااب اً = أُحددب ُ

أحد ن سو ألجل أحبااو ياو٘ٔ )ٖٔ:اب أبغ ايم حاين إنغمساوا فاي الخطياة ىاو)ٔ٘:ٜ
أعظم من ىذا أن ي
ض ِبي قَِد ْارتَ َّد = واآلن اب يحب مجاناً من ي دم توبةب نحن ال نستحق ىذا الحب وال
أماّ بعد فداء المسيح نسم َغ َ
ِ
ضالً .ولكن الغ ب ال يرتد إالّ
ُّي ْم فَ ْ
ىذا ال داء ونحن لم نصن ما نستحق عميو ىذا الحب وال ىذا ال داء لكنو أُحب ُ
يل َك َّ
الن َدى = اب ال يعطييم ما يطمبوناو ف اط بال
س َرِائ َ
بالتوبة واب سريعاً ما يتصالح م التااب .وفي ٘) أَ ُك ُ
ون ِإل ْ
يكون ىو ليم كل شئ سواء عطايا مادية أو روحية) كان اب يمطر عم الييود مناً واآلن ىو لنا المن السماوي
س ِدن = ىاذا النباات يخت اي فاي
نأكمو فنحيا .ىو لنا الندى الذي ينعش ويعزي فتكون أرواحناا كجناة = ُي ْزِى ُدر َك َّ
الس ْو َ
األرض ط اوال فت ارة الشااتاء ااام م ا ناادى الربي ا ينمااو بساارعة كبي ارة ومنظ اره جمياال .والسوساان ىااو المساايح أي أن

ان = ال يوجد تشبيو
التااب يعطيو المسيح نمواً سريعاً ليكون عم صورتو نشٔٙبٕبَٕ )ٔ:وَي ْ
ُصولَ ُو َكمُ ْب َن َ
ض ِر ُ
بأ ُ
كامل فالسوسن سريعاً ماا يجاف وياذبل لكان اب ىناا يعاود وي اول بال تكاون جاذوركم "وياة كأشاجار األرز ال يمكان
"معيا أو "طعيا عا )ٔ٘:ٜواب ييتم بالعطايا الروحية وىي داخمية كالجذور بعيدة عن نظار اآلخارين .وساتكون
ِ
ون َك َج ْف َن ٍة = أي كرمة .والكرمة تمتاد امارىاا
يب ُو أي فروعو = َوُي ْزِى ُر َ
ليم امار وامتداد في كل مكان = تَ ْمتَ ُّد َخ َراع ُ
اؤهُ َك َّ
الزْيتُوَن ِة = وىي دااماً خ راء .وىكذا الكنيسة
ون َب َي ُ
وأبصانيا في كل مكان أكار من أي شجرة أخرىَ .وَي ُك ُ

بطاعتيا لممسيح دااماَ فييا حيوية ومادامت خ راء فور"يا لان ينتاار .والتاااب الاابات فاي المسايح يكاون لاو بيااؤه
دان ِ
وذ ْكد ُدرُى ْم
أماام اب والناااس والتااابين يسااكب اب رااحتاو فااييم فتكاون لياام رااحاة المساايح الذكياة = َولَد ُ
دو َرِائ َحد ٌة َكمُ ْب َند َ
ان والخمار رماز ال ارح والمعنا أن ذكارىم يجعال مان يسام سايرتيم ي ارح وىناا تام تشابيو التاااب بزيتوناة
َك َخ ْم ِر لُ ْب َن َ
رمااز لئلمااتبلء ماان الااروح ال اادس = الزياات) وبكرمااة رمااز ال اارح) وىااي أشااجار ليااا امااار حمااوة باال ىاؤالء التاااابين
السد ِ
دون = فياام يحممااون
دود َّ
ساايكونون كشااجرة مظممااة يظممااون عما بياارىم ماان المتعبااين = َي ُعد ُ
ون ِفددي ِظمّْد ِدو ُي ْح ُيد َ
داك ُن َ
المساايح فااييم وبيااذا تكااون لياام ال مااوب المن تحااة بالحااب لي ااموا تحاات ظمياام كاي ارين ي اادمون لياام كممااة الحياااة =

ون.
ُي ْح ُي َ
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ِ
ضا ولِأل ِ
اءِ .م ْدن ِق َبمِدي
اآليات (َ ٛ" -:)ٜ-ٛيقُو ُل أَف َا
س ْدرَوٍة َخ ْ
ت فَأُالَ ِحظُ ُ
َج ْب ُ
َص َنام؟ أََنا قَ ْد أ َ
ْرِي ُمَ :ما لي أ َْي ً َ ْ
ض َدر َ
دو .أََندا َك َ
ٜ
بم ِ
ِِ
ِ
ِ
يم ٌةَ ،واألَ ْب َدرَار
ق َّ
يم َحتَّدى َي ْع ِرفَ َيدا؟ فَدِإ َّن طُ ُدر َ
ُي َ
الدر ّْ ُ ْ
ُم َ
سدتَق َ
يم َحتَّى َي ْف َي َم ىذه األ ُ
ورَ ،وفَ ِي ٌ
وج ُد ثَ َم ُرك»َ .م ْن ُى َو َحك ٌ
ون فَيعثُر َ ِ
ِ
يسمُ ُك َ ِ
ييا" .
يياَ ،وأ َّ
َْ
ون ف َ
ون ف َ
َما ا ْل ُم َنافقُ َ َ ْ ُ
َص َن ِام = ىذه توبة "مبية يعمن فييا
ىنا حوار بين اب وافرايم فإفرايم يعمن توبتو = َيقُو ُل أَف َا
ْرِي ُمَ :ما لِي أ َْي ً
ضا َولِأل ْ
اإلنسان تخميو عن بباوتو الساب ة وتركو لخطاياه التي َج َّرت عميو اآلالم في ول مالي وىذه الخطايا التي تجمب
ت فَأُالَ ِحظُ ُو = كأن اب كان متر"باً رجوعنا ومبلحظاً
َج ْب ُ
اآلالم سوف أتركيا ىذه لغة التااب واب يجيب = أََنا قَ ْد أ َ
اء
س ْرَوٍة َخ ْ
ض َر َ
كل ما في داخمنا منتظ اًر أدن تحرك من جانبنا كي يتحرك نحونا بحبو ماال االبن ال ال) أََنا َك َ

= شجر السرو في ىذه الببلد كبير وكايف والمعن أن اب ي ول اتركوا ىذه األصنام واتركوا خطاياكم التي جمبت

عميكم اآلالم وأرجعوا إل َّ فأنا وحدي "ادر أن أحميكم كسروٍة خ راء من آالم حر وشمس ي ات وآالم ىذا
ِ ِِ
وج ُد ثَ َم ُرِك
العالم .الحوار ىنا ىو كبلم اب الذي يريدنا أن ن ولو ..مالنا وخطايانا .وىو واىب امرنا = م ْن ق َبمي ُي َ
ولكن ال توجد امار بدون توبة واب يعطينا كل الوسااط لنامر وفي آية  )ٜنصيحة ي دميا اب لنا جميعاً لنتع ل
ٜ
ِ
يم َ ...حتَّى َي ْع ِرفَ َيا = سبق و"يل " ىمك شعبي من عدم المعرفة ىوٗ )ٙ:واآلن
ونرج وننال امرىا َم ْن ُى َو َحك ٌ
فالروح ال دس يعطي حكمة لمتااب ي يم بيا طريق الحياة ويعرف بيا اب وطرق اب.
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دراسة فى نبوة ىوشع

عودة لمجدول

ٕٔ أنبياء صغار لصغر حجم نبواتيم وليس لصغر شأنيم.
ىوشع كممة عبرية = ييوه يخمص ومنيا إشعياء ويسوع.
عمل أي نبي أنو كان ي

ح الخطية ويشير لممسيح المخمصب فبل خبلص من الخطية سوى بالمسيح.

 مممكة إسراايل تسم إفرايم فيو أكبر أسباطيا وتسم السامرة.

 عمموا ىياكل خارج أورشميم وو عوا فييا عجول ذىب حت ال يعود الشعب إل أورشميم .لذلك:
 oدخمت عبادة البعل الوانية إلييا أيام أخاب الممك.
 oإمتؤلت ان بلبات وابتياالت لمموكيا.
 oس طت سريعاً بيد أشور.
 oظمت فترات في فو

بدون ممك.

 بركة وجود الييكل في أورشميم ح ظ مممكة ييوذاب لكنيا ذىبت لمسبي لمتأديب ولكنيا ظمت تحت حكم أسرة داود
حت السبي.

 ىوش تنبأ في إسراايل وبعد س وط إسراايل ذىب إل ييوذاب وتنبأ بخراب إسراايل ام خراب ييوذا .وظل يتنبأ ٓٚ
سنة.

 الخطية األساسية الزنا وىو نوعين :زنا جسديب زنا روحي أي عبادة األواان
 ىاجم النبي فكرة التحالف م مصر

االصحاح األول

د أشور.

 اب يأمر ىوش بالزواج من زانية ليشعر بما يشعر بو اب .وىكذا فعل اب م إبراىيم في مو وع ذبح إسحق .وىذا
معن "ول اب ألرميا ”مال فمي تكون”

 أول أوالده  :يزرعيل
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قال لو الرب ادع اسمو يزرعيل ألني أعاقب بيت ياىو عمى دم يزرعيل
اب يزرع اب يبذر)

مذبحة فعميا ياىو

ويكون في ذلك اليوم إني أكسر قوس إسرائيل في وادي يزرعيل
حيث تُيزم إسراايل بيد أعداايا
يزرعيل = اب يزرع = ما يزرعو اب فينا ىو امر عممنا.

إذاً

يزرعيل = اب يبذر = اب سيبدر إسراايل ويشتتيا .

ااني أوالده  :لورحامة = ال أعود أرحم

أما بيت ييوذا فأرحميم وأخمصيم ال بقوس
حينما حاصر أشور ييوذا "تل منيم مبلك ٓٓٓٔٛ٘.

لكنيا إشارة إل أن المسيح خمصنا من إبميس بصميبو

االث أوالده  :لوعمى = لستم شعبي

لكن يكون بنى إسرائيل كرمل البحر .ويقال ليم أبناء اهلل الحي
الكنيسة تشمل كل العالم

ويجعمون ألنفسيم رأساً واحدة

في المسيح نصير أبناء

ألن يوم يزرعيل عظيم

المسيح رأس الكنيسة يوم زرعت حبة الحنطة في األرض أي دفن المسيح
ام يوم الخمسين اب يزرع الكنيسة في األرض

يزرعيل أخذت م يوم آخرب إذاً المعنة تحولت إل بركة
االصحاح الثانى
لماذا يضرب اهلل؟

حاكموا أمكم ألنيا ليست إم أرتي  ...لكي تعزل زناىا.
ألن أميم قد زنت

أميم ىي إسراايل

محبى الذين يعطون خبزي ومائي ...
ما ىو ىذا الزنا؟ قالت
ّ
أي صار آخرين مصدر شبعيا ولكن ىل الخطية تشب ؟!!
ماذا يفعل اهلل؟ ىأنذا أسيج طريقك بالشوك فتتبع محبييا وال تدركيم وتفتش عمييم وال تجدىم
خير لي من اآلن
حكمة اهلل في ضرباتو :فتقول اذىب وأرجع إلى رجمى األول (اهلل) ألنو حينئذ كان ٌ
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نفس قصة االبن الضال

اب يعاتب :ىي لم تعرف أني أنا أعطييا القمح والمسطار ...أنا مصدر كل بركاتيا وتنسب ىذا لغيري
كان من المتصور أن نسم ىنا عن انت ام اب لكننا نجد ىنا كل العجب
لكن ىأنذا أتممقيا وأذىب بيا إلى البرية

(كما حررىم في برية سيناء من قبل
سيحررىم اآلن)

وأالطفيا وأعطييا كروميا

(أعيد فرحيا إلييا)

وأزرعيا لنفسي في األرض وأرحم لورحامة

(كان ىذا بالصميب)

وأقول لموعمى أنت شعبي وىو يقول لي أنت
إليي =

وأخطبك لنفسي إلى األبد

إني أصعد إلى أبي وأبيكم ِواليي ِواليكم
(عالقة المسيح بكنيستو عالقة أبدية)

وىذا ىو الخبلص
االصحاح الثالث
وماذا عن الييود؟
المرأة عادت وتركت ىوش وعاد واشتراىا با ٘ٔ شا"ل أي أ"ل من امن العبد وىو ٖٓ شا"ل.

إسراايل لصمبيا المسيح ف دت كونيا ابن اب البكر وصارت في مركز أ"ل من العبيد
تقعدين أياماً كثيرة ال تزني

(ىم حقاً لم يعودوا لعبادة األوثان)

وال تكوني لرجل

(فاهلل رفضيم)

ألن بني إسرائيل سيقعدون أياماً كثيرة بال
ممك

وبال ذبيحة
بعد ذلك يعود بني إسرائيل ويطمبون الرب
الييم وداود ممكيم  ...في آخر األيام

(ىم مشتتين لمدة ٕٓٓٓ سنة)
(ليس ليم ىيكل)
(أي يؤمنون بالمسيح ابن داود)
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االصحاح الرابع
تصوير لحال الشعب  ..ممخصو

الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزىم مجد اهلل
ال يحاكم أحد:

فالكل مدان وال يوجد برئ لو الحق أن يحاكم ،الكل في
حالة إنحطاط فمن يحاكم من؟

وحتى الكينة:

أرفضك أنا حتى ال تكين لي

ولجيل الكينة وتقصيرىم:

ىمك شعبي من عدم المعرفة

والنتيجة:

أنا أخرب أمك أي إسرائيل

والحظ المستوى الذي وصل إليو الكينةب فيم يتمنون أن يخطئ الشعب حت يأتوا بذبااح الخطية .والكينة يأكمون من

ذبااح الخطية فيشبعون لحماً = يأكمون خطية شعبي

خطية وذبيحة خطية ىما كممة واحدة في العبرية

االصحاح الخامس
آيات مخيفة:

ال أعاقب بناتكم ألنين يزنين

إذاً اهلل رفضيم ،فاهلل يؤدب شعبو

قد جمح إسرائيل كبقرة جامحة  ..يرعاىم الرب كخروف في مكان واسع

ليسمنوا لمذبح أي لميالك
نتائج
الخطية:
والحل:

اآلن زنيت يا إفرايم  ..أذلت عظمة إسرائيل في

أنا إلفرايم كالعث ولبيت ييوذا كالسوس (فتنقرض ييوذا وتنتيي)
ألني إلفرايم كاألسد ،فإني أفترس وأمضي وآخذ وال منقذ

حتى يجازوا ويطمبوا وجيي

أي يقدمون توبة

وىل فعل الييود ىذا؟ ال بل ىم ذىبوا ألشور = فمضى أفرايم ألشور
إذاً ىو صوت الكنيسة التي ذىبت وراء المسيح

والحظ أن اإلصحاح ينتيي ب ولو  ..ألني ألفرايم كاألسد  ..أنا أفترس

فماذا سوف يحدث؟
االصحاح السادس

ىمم نرجع إلى الرب ألنو ىو إفترس فيشفينا .ضرب فيجبرنا .يحيينا بعد يومين.
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في اليوم الثالث يقيمنا فنحيا أمامو.
إذاً المسيح لم ي ترس البشر بل افترس الشيطان والخطية وبموتو داس الموت .
وفي اليوم الاالث "ام لي يمنا معو ويحيينا ويش ينا

واذا كان ي ترسنا أي يسمح ب ربات لنا فيذا لتأديبنا فنعود لو وال ن د حياتنا
يحيينا بعد يومين

......

في اليوم الثالث يقيمنا

اليوم السادس

اليوم السابع

اليوم الثامن

خمق آدم وسقوطو

يوم مات المسيح

يوم القيامة العامة

اليوم األول

اليوم الثاني

يوم نموت جسديا

اليوم الثالث
وبعد يومين يحيينا بقيامتو

ٔ) اآلن يقيمنا من موت الخطية.

يومين

ٕ) في األبدية حياة أبدية.
ٖ) ىو أعطانا حياتو.

• صار ر"م ٖ ب ر"م  ٛيشيران لم يامة.
•
•
•
•

ىذه النبوة ىي الوحيدة التي تتكمم عن "يامة المسيح في اليوم الاالث والتي أشار ليا بولس الرسول ٔكو٘ )ٗ :وأنو

"ام في اليوم الاالث حسب الكتب.
خروجو يقين كالفجر

فيو "ام في ال جر.

يأتي إلينا كالمطر .كمطر متأخر يسقي األرض بعد ال يامة والصعود أرسل الروح ال دس.

ماذا نعمل اآلن؟

لنعرف فمنتتبع لنعرف الرب

نسير في ن س طريق المسيح م المسيح صمبت فأحيا ..

التشابو بين آدم ِواسرائيل

لكنيم كآدم تعدوا العيد
إسرائيل

آدم
اهلل أعطاه الجنة

اهلل أعطاىم أرض تفيض لبناً وعسالً

اهلل أعطاه وصية

اهلل أعطاىم وصايا

آدم صدق الحية

ذىبوا وراء آلية وثنية

آدم طُ ِرد من الجنة

إسرائيل طردوا من أرضيم

آدم لم يعترف بخطيتو

وىم لم يشعروا بخطيتيم ويعترفوا بيا

أقرضيم باألنبياء = اب عا"ب إسراايل بحسب نبوات األنبياء
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ماذا يريد اهلل؟ أريد رحمة ال ذبيحة
أى تغيير ف ال مب وليس عبادة مظيرية
وفى نياية األيام ستعود إسرائيل
وأنت أيضاً يا ييوذا قد اعد لك حصاد عندما أرد سبى شعبى
الييود

الحصاد كاير

وال عمة "ميمون

عندما نتحرر تماماً من كل سمطان لمخطية وابميس
ويممك الرب عمينا بالكامل

إذاً المعن  :حينما يحصد اب أوالده لي عيم ف المجد ويممك عمييم بالكامل ىناك مكان لمييود
وعجيب ىو اب ف محبتوب فبعد كل ما عمموه يعدىم بمكان

طبعاً الب ية الت تؤمن

فيما يأتى خطايا إسرائيل مع مبادىء روحية عامة ليم ولنا
االصحاح السابع

السارق دخل والغزاة نيبوا...

صنعوا غشاً ...

ىجم عمييم السار"ون

بينما ىم يسر"ون ال راء

كميم فاسقون كتنور محمى ...بشرىم يفرحون الممك...
نحن مموك لكن ىناك من يخدعنا

شيواتيم مشتعمة

ألنني تذكرت كل شرىم
ىذا سبب تمكن السار"ون منيم
أفرايم يختمط بالشعوب
صرنا نشبو أوالد العالم

والنتيجة
1

2

3

الخاطئ ي د كرامتو وي د البركة ويستعبد
ٔ -الممك يبسط يده مع المستيزئين
ٕ -أذلت عظمة إسرائيل فى وجيو
ٖ -ىذا ىزؤىم فى أرض مصر

ماذا يعمل اهلل معيم وىم شعبو؟

أبسط عمييم شبكتى  ...ألقييم كطيور السماء  ..أؤدبيم = تجارب مؤلمة.
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حينما كنت أشفى إسرائيل أعمن إثم أفرايم
اب يكشف خطورة المرض لنطمب الش اء ونبحث عنو
لكن ال ش اء بدون اب .عمم وحده ال يصمح

إذاً أنا أفدييم وىذا ىو الحل

مو"ف الييود من ال داءب بل ىو مو"ف الخطاة

عمى بكذب
وىم تكمموا ّ
االصحاح الثامن

إلى فمك بالبوق = الرب ينذر بواسطة األنبياء وبواسطة الكنيسة اآلن

كالنسر عمى بيت الرب = اإلنذار بالخراب لمخاط ءب وىو خراب سري بسرعة النسر

وحينما يأت الخراب يصرخ الخاط ء إل ّ يصرخون إليى نحن إسرائيل لماذا تركت شعبك لمخراب لكن ىل مجرد كوننا
مسيحيين ىذا يك ألن ال يغ ب اب من الخطايا الت نعمميا.

أقاموا مموكاً وليس منى= ونحن من ىم مموكنا  ..اب أم شيواتنا أم المال ....

لكن قد زنخ عجمك يا سامرة = من جعمتموه إلياً صار مكروىاً فيو ال يستطي أن يخمص و"ت الخراب فتكرىونو.
ألنيم صعدوا إلى أشور مثل حمار وحشى ىم إندفعوا ف عناد لمتحالف م أشور
 ىذا مو"ف خطاة كايرين يندفعون ف طريق الخطية ف عناد وبباء.
 ول د إستعبدتيم أشور  ....وىكذا الخطية تستعبد الخطاة.

يذبحون لحماً ويأكمون ىم ي دمون ذبااح  ..لكن م إحت اظيم بالخطية ف "موبيم

المعن = اب ال يحب العبادة المظيرية
االصحاح التاسع

ىناك خداع  ...الخاط ء يظن أن الخطية فييا فرح  ..لكن

ال تفرح يا إسرائيل  ...قد ذىبوا من الخراب  ...ال يطعميم البيدر والمعصرة.

كيف ت رح والخراب ٍ
آت

ال شب وال فرح

المعصرة = تخرج عصير ينتج منو الخمر والخمر رمز لم رح

البيدر = أى المخازن في ال تشب ألنيا فاربة.
يرجع أفرايم إلى مصر أى النتيجة عبودية

ماذا تصنعون فى يوم عيد الرب ليس لدييم ما ي دمونو لمرب أو ما ي رحون بو.
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النبى أحمق  ...سيعرف إسرائيل .لم يعجبيم كبلم ىوش ف الوا عنو أحمق .ألن األنبياء الكذبة "الوا سبلم  ....لكن يوم
الخراب سيعرفوا من ىو النب الح ي

.

ولماذا سمح اهلل بوجود أنبياء كذبة؟  ...............من كثرة اثمك

و"ارن بين
محبة اب ليم

وجدت إسرائيل كعنب فى البرية ..كباكورة تين

أفرايم كصور مغروس

وعمميم المخزى

كثرة إثمك وكثرة الحقد

ىم جاءوا إل بعل فغور ونذروا أن سيم
لمخزي  .صاروا رجساً كما أحبوا

ألو موسي ية

إذاً عمميم كان تسبيح اب عم عطاياه = وىذه ك ارزة.
والنتيجة

تصير كرامتيم كطائر...

إن ربوا أوالدىم أثكميم...

يصيروا ىزءاً

ويل ليم أيضاً متى انصرفت عنيم

يصيروا بير مامرين
وجود اب معنا = بركة

والنبى الذى صار يشعر بمشاعر اهلل صادق اهلل فى حكمو وصرخ

إعطيم يارب ...ماذا تعطى ...إعطيم رحماً مسقطاً فيكونوا بير مامرين وين ر وا
نبوة عن تشتت الييود فى العالم يكونوا تاايين بين األمم

االصحاح العاشر

إسرائيل جفنة = كرمة .يخرج ثم ارً لنفسو = اب كان ي رح بامارىا

عمى حسب كثرة ثمره قد كثر المذابح = ب در ما أعطاىم اب من خيرات عبدوا آلية متعددة

لذلك يحطم مذابحيم = اب يرفض عباداتيم

من أيام جبعة أخطأت

ىناك وقفوا لم تدركيم فى جبعة الحرب

القصة فى سفر القضاة

بقية األسباط حاربت بنيامين بسبب خطيتو

أى مع بداية الشعب

بنيامين ىزم األسباط لمدة يومين فى الحرب

إذاً خطاياكم منذ البداية

لكن فى اليوم الثالث إنكسر بنيامين

كان سبط بنيامين ىو المخطئ

المعنى اهلل يؤجل التأديب لعميم يتوبون
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حينما أريد أؤدبيم :إذاً اب يطيل أناتو عمييم ليس ألنو ر ٍ
اض عن خطاياىم بل كما أطال أناتو أيام جبعة.
ماذا عمييم أن يفعموا

إزرعوا ألنفسكم بالبر

وىل عممنا وحده يكفى؟  ....ال
بل
حتى ويأتى ويعممكم البر أى

المسيح

االصحاح الحادى عشر

نبوة عن مج ء المسيح إل مصر من مصر دعوت إبنى
وىكذا تأت النبوات فيكون ليا عدة معان
فكيف أتت ىذه النبوة؟
اب ىنا يعرض عم إسراايل محبتو .بل نجد ىنا فاصل من المحبة الر"ي ة .لكنيا تبدأ بأن اب يذكرىم بأنو أن ذىم من

أرض مصر .وفيميا مت أي اً عم أنيا نبوة بذىاب المسيح ألرض مصر ورجوعو منيا متٕ.)ٔ٘:

لما كان إسرائيل غالماً أحببتو ومن مصر دعوت إبنى
ىذا ما فعمو اب معيم ف الما

 ...وكيف إستمرت محبة اب ليم كنت أجذبيم بحبال البشر بربط المحبة

وف الترجمة السبعينية
كان يرفعيم كط ل إل خديو وينحن لي دم ليم طعاماً ف أفواىيم.

إذاً ى محبة مستمرة

كنت كمن يرف النير ىو حررىم من أعداايم ويحررنا من إبميس.

لكنيم خانوه بالربم من كل محبتو

شعبى جانحون والحظ محبتو فيو مازال يسمييم شعبو.

أشور ممكو

نتيجة إن صاليم عن اب و"عوا تحت عبودية ممك أشور= أسممت الخميقة لمباطل
وىذا لمتأديب
وف أاناء التأديب أنظر مراحم اب

عمى قمبى .إضطرمت مراحمى جميعاً .ال أجرى حمو غضبى
قد إنقمب ّ
ال أعود أخرب أفرايم = سيترك اب ب ية
ام نسم عن ال داء وأن الكنيسة ستمش وراء المسيح

وراء الرب يمشون .كأسد يزمجر فيسرع البنون من البحر = العالم)
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فاب سيجم كنيستو من كل العالم األمم).
االصحاح الثانى عشر
وأما الييود فسيرف ون ولم يزل ييوذا شارداً تسمك بالمكر
وأنيم رف وا المسيح

أفرايم راعى الريح ...بل

تابع الريح الشرقية

ىم يسيرون وراء الباطل

ى ريح شر"ية حار"ة مدمرة

كل يوم يكثر الكذب ىم سي بموا

د المسيح وىذا دخمو الشيطان الكذاب وأبو الكذاب واب يعرض "صة أبييم يع وب

وجاىد م اب فباركو ليتشبيوا بو واذا استمروا كماىم فيم مال التاجر الغشاش

صرت غنياً ىذا سبب رف يم لممسيح أى حب المال وال وة وحسدىم لممسيح.

أسكنك الخيام بسبب رف يم لممسيح سيتشتتوا ف كل العالم
وىم ببل عذر فالنبوات لدييم تشيد لممسيح.
ثم نبوات عن عمل المسيح وفداءه
ىرب يعقوب إلى صحراء أرام

ألجل إمرأة

بنبى أصعد إسرائيل من مصر

أغاظو إسرائيل بمرارة
يترك دماءه عميو

يرد سيده عاره عميو

= المسيح تجسد وجاء إل األرض
= ألجل عروسو أى كنيستو
= ليحررنا من إبميس كما حرر موس شعبو
= الييود صمبوه
= منذ "الوا دمو عمينا وعم أوالدنا
= سيظموا ف عار حت يؤمنوا

االصحاح الثالث عشر
قصة إسرائيل مع اهلل
بل قصة كل خاطىء مع اهلل
لما تكمم إفرايم برعدة ترفع ...

ولما أثم ببعل مات

الخطية سببت موتاً

بل يكونون كسحاب الصبح وكالندى الماضى باك ارً وكدخان بل صارت الحياة "صيرة = اإلنسان كبخار يظير "ميبلً ام

ي محل.

وكان ىذا ألن اب يكره الخطية = أكون ليم كأسد  ..أصدميم كدبة.
لكن أنا الرب إليك من أرض مصر .إلياً سواى لست تعرف  ...وال مخمص غيرى
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ومن ي ف

د معينو ييمك

أين ممكك فيخمصك

عمى ،عمى عونك
ىالكك يا إسرائيل أنك َّ

ىل تخمص الخاطئ و"ت شدتو شيواتو الت سع وراءىا

وىل تخمص إسراايل  ..أمريكاب وىم مازالوا راف ين المسيح

لكن ال إثم أفرايم مصرور .خطية مكنوزة والخطية ى صمب المسيح
وكيف تغفر خطيتيم باإليمان بالمسيح .ف

جيميم رف وا الوالدة الجديدة = ىو إبن غير حكيم إذ لم يقف فى الوقت

فى مولد البنين.
نتيجة الخطية دخل الموت  ......فيل يتركنا اب؟

من يد الياوية أفدييم من الموت أخمصيم  ..أين شوكتك يا ىاوية
المسيح جاء ليعط
لنا حياة بال يامة

 stingحمة الع رب)

المسيح فربيا من السم .فصار الموت الجسدى حالياً مجرد إنت ال

أما رافضى المسيح ِ ...وان كان مثم ارً بين إخوة تاتى عميو ريح شرقية
ىذا مصير دولة الييود  .......التمف.

االصحاح الرابع عشر

دعوة لمتوبة ووعود بالمراحم
خذ وا معكم كالماً…

إلى أرجع إليكم
قارن مع إرجعوا ّ
الروح يعطى ماذا نقول هلل  ..وىنا يعممنا

أرجع يا إسرائيل…
إرفع كل أثم…

ليس رفع األالم والعقوبة بل األثام فيى السبب

إقبل حسناً…

حين نمتنع عن األثام يقبمنا اهلل وتعود إحساناتو

نقدم عجول شفاىنا… ترجمة سبعينية  ...ثمر شفاه معترفة ( عب ٖٔ= )ٔ٘:
معترفة بأننا نستحق التأديب .ومع التأديب نسبح الرب

عمى محبتو  .وىذا التسبيح أمام اهلل أفضل من عجول
محرقات.

ال يخمصنا أشور…

لن نعتمد عمى سواك  ...بل وال قوتنا = الخيل

أنا أشفى إرتدادىم…

فيو الطبيب الحقيقى

أحبيم فضالً…

رد اهلل عمى الصموات .فضالً = مجاناً وىذا الحب ظير

أكون كالندى…

ينعش النبات ويرطبو فال يحترق

عمى الصميب
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يزىر كالسوسن…

ىذا إسم المسيح فى النشيد ،فنحن نكون عمى صورتو

يضرب أصولو

ال يوجد تشبيو كامل فالسوسن ضعيف مع جمالو وسريعاً

تمتد خراعيبو…

إمتداد الكنيسة فى كل مكان

يزىرون كجفنة…

الكنيسة تشبو بكرمة تفرح اهلل وكالزيتونة ممموءة بالروح

أنا كسروة خضراء…

السروة شجرة كبيرة وكثيفة .والمسيح ىنا يشبو نفسو

ما يذبل لكن أشجار لبنان قوية وال تذبل

كمبنان…

بسروة فيو يظمل عمى شعبو ،وىم يحتمون بو من شمس

التجارب

ياليت كل واحد يفيم ما معنى ،العالقة الحموة بين المسيح وكنيستو فيمجأ لو
من ىو حكيم حت يعرفيا…

من ي يم ىذه العبل"ة بين المسيح وكنيستو ىو الحكيم والروح ال دس يعط ىذه

الحكمة.

ومن يعوزه ىذه الحكمة يطمبيا واهلل يعطى بسخاء وال ُيعيَّر (يعٔ.)٘:
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